
 

 
 

GESPREK TUSSEN SOCIALE COÖPERATIES EN ANTI-ARMOEDEGROEPEN 
 

Op vrijdag 21 oktober 2016 wordt er een uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd 

tussen sociale coöperaties en anti-armoedegroepen. De bijeenkomst wordt 

gehouden in het gebouw van de Lucas Community, Notweg 32, in Amsterdam. Deze 

bijeenkomst is bedoeld als een open eerste kennismaking. 
 

TOENEMENDE ONGELIJKHEID 

Sociale coöperaties en anti-armoedegroepen werken aan hetzelfde doel: 

omstandigheden creëren waardoor mensen met weinig inkomen en weinig kansen 

mee kunnen doen in onze samenleving, hun zelfvertrouwen kunnen herwinnen en 

de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren. Dat is op de eerste plaats van belang 

voor de mensen zelf. Maar het is ook van belang voor de ontwikkeling van de 

samenleving als geheel. Steeds meer mensen, ook mensen die het nog goed gaat, 

hebben moeite met de toenemende ongelijkheid en met het tegen elkaar opzetten 

van groepen in de samenleving.  
 

DENKBEELDEN UITWISSELEN 

De manier waarop mensen in sociale coöperaties en in anti-armoedegroepen met 

elkaar omgaan getuigt van een andere tijdgeest. Met concrete alledaagse 

activiteiten proberen deze initiatieven gestalte te geven aan deze veranderende 

tijdgeest. De Sociale Alliantie vindt het belangrijk dat vertegenwoordigers uit beide 

initiatieven ervaringen en denkbeelden uitwisselen. U bent van harte uitgenodigd 

deze eerste bijeenkomst, op vrijdag 21 oktober vanaf 10.30 uur, bij te wonen. 
 

AANMELDEN 

Voor deze uitwisselingsbijeenkomst wordt een maximum aantal deelnemers 

aangehouden. Meldt u zich dus spoedig aan via info@socialealliantie.nl. Eventuele 

reiskosten worden vergoed.  

 

Graag tot ziens op vrijdag 21 oktober! 

 

Namens de Sociale Alliantie      

Willem Jelle Berg, voorzitter 

Raf Janssen, secretaris 

 

 

De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid - ook kortweg Sociale Alliantie genoemd - is een initiatief van de vakbeweging, 

de kerken, de humanisten en uitkeringsgerechtigden. Het samenwerkingsverband begon in 2000 en is doorgegroeid naar 

een netwerkorganisatie waaraan ruim vijftig landelijke, regionale en plaatselijke organisaties en groepen deelnemen. 

Samen strijden zij voor een samenleving zonder armoede. Zie ook: www.socialealliantie.nl  

 

 Sociale Alliantie, Postbus 2758, 3500 GT Utrecht 

Telefoon 06 – 42092030; info@socialealliantie.nl  

 

PROGRAMMA 21 OKTOBER 

 

10.30 – 11.00   

Ontvangst en kennismaking  

 

11.00 – 13.00   

Initiatiefnemers van sociale 

coöperaties vertellen over hun 

ervaringen. Welke gedeelde 

ambities, uitdagingen en 

knelpunten zijn er? En hoe  

kunnen sociale coöperaties en  

anti-armoedegroepen elkaar 

versterken? 

 

13.00 – 14.00 Lunch 

 

14.00 – 15.30  

Informatie en discussie over:  

 

A. Project ‘verbinden en 

versterken’. Deze bijeenkomst 

maakt deel uit van het project dat 

de sociale alliantie opzet samen 

met enkele sociale coöperaties. 

Initiatiefnemers van sociale 

coöperaties vertellen wat er 

gebeurt in dit project. Speciale 

aandacht is er voor het Bijzonder 

Statuut, een juridisch instrument 

om binnen basisinitiatieven en 

met partners van basisinitiatieven 

duidelijke afspraken te maken. 

 

B. Het perspectief van sociale 

coöperaties. Welke rol kunnen 

sociale coöperaties hebben in het 

veranderen van denken en doen in 

sociaal, politiek en economisch 

opzicht. 

 

UITNODIGING 

http://www.socialealliantie.nl/index.php/wie-zijn-wij/leden
http://www.socialealliantie.nl/
mailto:info@socialealliantie.nl

