afgesrema op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de mensen
betere infornatie over de mogelijkheden
die er zijn voor kortingen, subsidies e.d.
verlaging van de drempel voor hulpverlening en voorlichting.

Moeilijk bereikbare groepen

Najaarsvergadering VHN
"Om goed te kunnen rondkomen met
een zeer laag inkomen zijn huishoudkundige vaardigheden essentieel" en "Wil de
voorlichting moeilijk bereikbare groepen
echt bereiken dan moet er kleinschalig
aan de basis worden gewerkt". Deze
twee stellingen kunnen gelden als de
samenvatting van het inhoudelijk gedeelte van de algemene ledenvergadering van de VHN, die op 13 november jl.
werd gehouden. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door de sectie
voorlichting, werden een tweetal inleidingen gehouden rond het thema "Is er
armoede in Nederland en hoe bereik je
moeilijk bereikbare groepen".

De tweede spreekster was Mirjam vvierrz,
werkzaam bij de Vegin. Zij vertelde, als voorbeeld van hoe moeilijk bereikbare groepen
toch door voorlichting kunnen worden bereikt,
over de zg. "stookkostenclub" in Maassluis.
Dit project werd uitgevoerd in een kleine wijk
en had tot doel het verlagen van de stookkosten, die zeer zwaar op het budget van de bewoners drukte. Door een zeer nauwe en intensieve samenwerking tussen het plaatselijk
energiebedrijf en opbouwwerkers slaagde
men erin de bewoners te activeren zelf maatregelen te nemen om hun energieverbruik te
verminderen.
Dit leidde tot een bezuiniqinq van 35-50% op
gas, elektriciteit en water.?e& belangrijk voor
dit succesvolle verloop waren de zeer persoonlijke benadering en de zeer begrijpelijke
voorlichting van het energiebedrijf. Bovendien
werd er zoveel moaeliik gebruik gemaakt van
de kennis die o n d k debevolking aanwezig
was.

Reacties
Armoede

re

Als eerste spreekster trad op Marieke Straver,
studente THW, die tijdens haar stage meegewerkt heeft aan een onderzoek naar het vóórkomen van armoede in ons land, dat werd uitgevoerd door het Adviesbureau Schortinghuis
in samenwerking met de Erasmus Universiteit. De doelstelling ervan was na te gaan of er
van armoede gesproken kan worden en zo ja,
waar deze dan aangetroffen wordt. Het onderzoek, dat overigens niet representatief van opzet is. omvatte 100 'interviews met huishoudens die met een minimuminkomen moesten
rondkomen.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er een
groep mensen is die rondkomt met een minimuminkomen, maar dat er ook velen zijn die
om uiteenlopende redenen hiertoe geen kans
,zien. ,De opJossina voor d e slechte situatie
.waarin veeivan de-aeïnterviewden zich bevin-

In aansluiting op de beide inleidingen meldde
Addy Schortinghuis nog kort hetgeen haar bekend was over kleinschalige experimenten,
waarin men probeert moeilijk bereikbare
groepen te bereiken met voorlichting en hulpverlening. Zo zijn er een kleine 90 goed lopende projecten die geheel gedragen worden
door vrijwilligers en zijn er nog een 300 die in
een goede startfase zijn. Helaas wil het nog
wel eens voprkomen dat dergelijke projecten
mislukken zodra men subsidie krijgt. Daar
subsidie nodig kan zijn o m het werk goed te
kunnen doen, is het zaak te zoeken naar een
weg om subsidie en enthousiasme van vrijwilligers harmonieus te doen samengaan.
Zoals uit het begin van deze impressie al valt
af te leiden bleek ook deze zeer geslaagde
avond weer overduidelijk dat huishoudkunde
essentieel is voor het goed doe-n functioneren
van een samenleving die is gebaseerd o p e e n
zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de
mensen.

