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Geachte minister-president, geachte leden van het Kabinet, 
 
Allereerst willen we u als Kerk in Actie, het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland, 
feliciteren met de totstandkoming van het regeerakkoord. Wij doen dit namens vele diakenen en 
leden van commissies voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking van onze 
protestantse gemeenten, die afgelopen zaterdag bij elkaar waren voor de 117e Landelijke 
Diaconale Dag van Kerk in Actie te Utrecht.  
We wensen u veel wijsheid en Gods zegen toe om in ons land, dat te kampen heeft met 
ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken en gevolgen van de kredietcrisis, de juiste koers 
voor de komende jaren uit te zetten. Om die bruggen te slaan die zorgen voor een samenleving 
waarin iedereen volwaardig kan participeren en een bijdrage kan leveren aan ons samenleven en 
de  economische, sociale en duurzame ontwikkeling van ons land, afhankelijk van zijn of haar 
mogelijkheden en talenten. De landelijke overheid heeft daarbij in onze visie, waarvoor we ook 
legitimatie vinden in onze grondwet en diverse internationale verdragen, de verantwoordelijkheid 
om die beleidsmatige keuzes te maken die de (wereld)samenleving sterken in de onderlinge 
solidariteit. Door het garanderen van randvoorwaarden kan de positie van individuen en groepen 
in kwetsbare situaties worden verbeterd.  Als het nodig is, zouden ze daarbij ondersteuning 
moeten ontvangen.  
 
De diaconale praktijk laat zien dat veel leden van kerken bereid zijn, aanvullend op het 
overheidsbeleid en het werk van reguliere instanties, hen die tussen wal en schip vallen of wiens 
rechten getreden worden te ondersteunen. Diakenen vinden dat de overheid dit werk, waar 
wenselijk, financieel moet ondersteunen. Die inzet voor kwetsbare groepen zal naar verwachting 
in de komende jaren  toenemen. Er zijn diverse signalen waaruit blijkt dat het beroep op diaconale 
hulp toeneemt. De positie van groepen mensen in onze samenleving is verzwakt en zou nog 
verder kunnen worden verzwakt  door aangekondigde of inmiddels in gang gezette maatregelen.  
 
Kerk in Actie vraagt uw aandacht voor de belangrijkste knelpunten die diakenen en diaconale 
vrijwilligers uit onze protestantse gemeenten tijdens de Landelijke Diaconale Dag hebben 
aangedragen: 

 Het loslaten van de norm om 0,7% van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking te 
bestemmen, is een kortzichtige keuze voor eigenbelang. Een van de diakenen verwoorde 
dit standpunt als volgt “laten we als zeer rijk land niet bezuinigen op hen die al niets 
hebben”. We leven in een wereld waarin we over de grenzen van continenten aan elkaar 
verbonden zijn. Ondanks de huidige crisis blijft het onze verantwoordelijkheid om op te 
komen voor de rechten van de armste mensen in de wereld. De tendens om 
samenwerking tussen ontwikkelingssamenwerking en het bedrijfsleven te bevorderen 
biedt mogelijkheden voor versnelde economische ontwikkeling, maar de positieve effecten 
bereiken niet automatisch de armste mensen in de wereld.  
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 “Laat mensen mens mogen zijn. Niemand komt illegaal op aarde”. Veel diakenen vinden 
het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers inhumaan. Er is beleid nodig 
waarin onderdak en voeding geborgd zijn. De strafbaarstelling van illegaliteit en het beleid 
waarin illegalen voor altijd als illegaal worden bestempeld, betekent toenemende 
criminalisering van vreemdelingen, die onomkeerbaar is. Ook de uitzichtloze positie van 
Roma vraagt specifieke aandacht.  

 De eenzijdige gerichtheid op economische groei belemmert de investeringen en keuzes 
die noodzakelijk zijn voor de transitie naar een duurzame inrichting van onze 
maatschappij. In het regeerakkoord staan enkele maatregelen die positief gewaardeerd 
worden, zoals het voornemen om in 2020 16% van de energie duurzaam op te wekken. 
Het urgentiebesef en de ambitie die nodig zijn worden echter erg gemist.   

 De vele veranderingen op het terrein van de zorg, zoals de verhoging van eigen bijdragen 
en vermindering van het basispakket, dreigen mensen met een beperking, weinig 
financiële middelen en geen of een klein sociaal netwerk te isoleren. Zeker als er sprake is 
van een stapeling van maatregelen. Meerdere diakenen pleitten voor vereenvoudiging van 
de regels. Diakenen zijn zeer ongerust over de beperking van de dagopvang die 
kwetsbare mensen nodig hebben om mee te doen in onze samenleving en daarnaast 
vraagt men zich af hoe alle bezuinigingsmaatregelen zullen uitwerken voor de ouderen.  

 De combinatie van de versoepeling van het ontslagrecht en de beperking van de WW 
dreigt, zeker bij een oplopende werkloosheid, mensen in een neerwaartse spiraal te 
brengen. Daarbij komt dat  nu al een forse groep van de mensen in Nederland die te 
maken heeft met armoede werkt in en afhankelijk is van flexbanen, tijdelijke contracten en 
laagbetaalde arbeid. 

 In het beleid wordt uitgegaan van diverse koopkrachtplaatjes. Deze staan nu, maar 
stonden ook al in de afgelopen jaren ter discussie omdat niet alle omstandigheden in de 
koopkrachtcijfers worden verrekend. Daardoor kan de feitelijke situatie van een forse 
groep minder rooskleurig uitvallen. Groepen in de samenleving kunnen verarmen doordat 
ze langdurig te weinig inkomen hebben en de vaste lasten voor wonen, zorg en 
levensonderhoud te zwaar drukken op de uitgaven. Diakenen zien in hun diaconale 
praktijk dat het beroep op noodhulp en voedselhulp stijgt. Men komt vaak ‘uitzichtloze 
situaties’ tegen. De overheid is een van de grootste schuldeisers in ons land, maar de 
schuldenproblematiek die de armoede versterkt of veroorzaakt, wordt in het 
kabinetsbeleid niet als speerpunt aangemerkt. Een sterke preventieve, een structurele 
aanpak met inzet van gecertificeerde vrijwilligers, een menselijke bejegening en maatwerk 
zijn gewenst.  

 
Graag wil Kerk in Actie, namens de diaconieën van de Protestantse Kerk, over genoemde 
zorgpunten met u en uw beleidsverantwoordelijken in gesprek gaan. We zijn bereid mee te 
denken over oplossingen en over de mogelijkheden die plaatselijke kerken hebben om hieraan 
een bijdrage te leveren. 

 
We zien graag een uitnodiging voor een gesprek tegemoet, 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Evert Jan Hazeleger 

Programmamanager Kerk in Actie 

 

 


