Programma ECSP Armoede Learning Event
20 September 2017
12.30 Inloop en registratie
13.00 Introductie
Welkom door Ann Huijbregts (ECSP)
Introductie door Roeland van Geuns (HvA)
13.45 Key Note Barry Knight auteur van Rethinking Poverty
14.30 Panel discussie: verschillende perspectieven op armoede praktijk
15.15 Korte pauze: Koffie/thee
15.30 Groepsdiscussies rondom twee geïdentificeerde dilemma’s
1) Wat zijn voor filantropische fondsen de belangrijkste belemmeringen op het gebied van
de voorkoming en/of bestrijding van armoede? Welke concrete problemen zijn er en hoe kun
je dit aanpakken? Welke rol zien fondsen voor zichzelf weggelegd?
2) Hoe zou een samenleving zonder armoede eruit zien? Wat betekent dit voor de bijdrage
en rol van fondsen? Wat betekent dit voor de manier van werken? Wat zou aan de werkwijze
van fondsen kunnen of moeten veranderen om het beoogde resultaat te versnellen?
16.30 Sarah Sylbing en Ester Gould (Makers van ‘Schuldig’) over de realiteit van armoede
17.15 Conclusie van de dag
17.30 -18.30 Borrel bij JUNI (Nutshuis)

In een interactief en inspirerend programma willen wij fondsen aanzetten tot het identificeren van
nieuwe, effectieve manieren waarop zij hun impact op het voorkomen en bestrijden van armoede en
schulden kunnen vergroten.
De inhoudelijke aftrap
Samen met Roeland van Geuns, Lector Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam, heeft
ECSP een inventarisatie gemaakt van de huidige aanpak van armoede door filantropische fondsen. Tijdens
de middag licht Roeland de bevindingen uit deze inventarisatie toe.
Onze key note spreker is Barry Knight. Hij heeft veel ervaring op het vlak van armoede interventies en de
praktijk en politiek van armoede, in Engeland en de rest van Europa. Naast sociaal wetenschapper is hij
directeur van Webb Memorial Trust en verbonden aan Centris UK. Hij is tevens voorzitter van werkgroep
‘Philanthropy for Social Justice and Peace’ en is betrokken bij het Arab Reform Initiative, European
Foundation Centre en verschillende filantropische fondsen zoals o.a. Ford Foundation en CS Mott
Foundation. In september 2017 verschijnt zijn boek ‘Rethinking Poverty’, waarmee de lezer geprikkeld
wordt tot kritische reflecties over armoede en de rol van individuen, overheid, civil society en fondsen
hierbinnen.
De praktijk van armoede interventies
De uitdagingen voor fondsen worden verder uitgediept in een panel discussie waarbij het gesprek aan
gegaan wordt tussen een Fonds, een Project en een Gemeente. Wat is de rol van fondsen nu de overheid
zich steeds meer terugtrekt? Hoe kan samenwerking worden verbeterd? Vraagt armoede problematiek
om een andere manier van werken en moeten fondsen juist reactief of proactief opereren? Dit wordt
gevolgd door twee groepsdiscussies.
De realiteit van armoede
Het laatste deel van de dag wordt ingevuld door Sarah Sylbing en Ester Gould. Zij maken al 10 jaar
documentaires over Hollandse armoede en schuldenproblematiek waaronder de veel geprezen
documentaires Schuldig (2017), de Rekening van Catelijne (2012) en 50Cent (2007). Ook schreven ze het
boek ‘Dubbeltjes & Kwartjes’ over armoede en schulden. Zij weten als geen ander hoe ingewikkeld de
armoede problematiek is, de gelaagdheid ervan en de verschillende actoren die daar een rol in spelen.
Voor meer informatie klik hier.
Dagvoorzitter
De middag zal onder de inspirerende leiding staan van Katinka Baehr. Zij is journalist en veelgevraagd
dagvoorzitter/gespreksleider. Ze maakt reportages en documentaires voor NPO Radio1, vooral voor de
VPRO en de NTR. Daarnaast werkt ze als eindredacteur en producent. Als dagvoorzitter en gespreksleider
is Katinka gespecialiseerd in maatschappelijke thema’s en tevens is zij politicoloog.

Praktische informatie op een rijtje
Aanmelding kan tot 17 september onder vermelding van uw Naam, Organisatie en Functie. Stuur een
email met deze informatie aan info@ecsp.nl o.v.v. aanmelding Armoede Learning Event. Het aantal
plaatsen is beperkt dus wees er snel bij!
Locatie is het Nutshuis, Riviervismarkt 5 in Den Haag. Er is een lift aanwezig.
Datum en Tijd 20 september van 13.00-18.00, inloop is vanaf 12.30 en na afloop is er een borrel.
Volg ons op LinkedIn en via de website voor aankondigingen, informatie en eventuele veranderingen
in het programma.
Na aanmelding en voorafgaand aan 20 september sturen wij u de inventarisatie toe ter voorbereiding
op de dag en tevens het definitieve programma.

Mede mogelijk gemaakt door:

