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Voorwoord
Dit boekje doet verslag van het symposium “Onderste boven! Naar een economie
voor ons allen”, dat de Pauluskerk op 26 juni 2015 organiseerde in Rotterdam.
Waarom een symposium over armoede? De Pauluskerk maakt zich zorgen. De kloof
tussen armen en rijken in Nederland groeit al jaren. Dat is geen toeval of lot, maar
een keuze. Van de politiek, het bedrijfsleven, en een groot deel van de bevolking in
Nederland. Van de vier grote steden groeit de armoede in Rotterdam het snelst.
Ruim 100.000 Rotterdammers leven inmiddels onder de armoedegrens. Daartoe
behoren tienduizenden kinderen. We merken het ook in de Pauluskerk: steeds meer
mensen houden het hoofd niet boven water, zelfs als ze werk hebben.
De groeiende inkomensongelijkheid vormt, vinden wij, op den duur een gevaar
voor de sociale cohesie en voor de democratie. Want zeg nou zelf: wie van ons zou
zich verantwoordelijk voelen voor een samenleving die je steeds zegt, dat jij er
eigenlijk niet bij hoort?
Met het symposium willen we beter zicht krijgen op wat er precies aan de hand is
met het huidige economische systeem. Maar we willen vooral ook laten zien dat er
wel degelijk alternatieven zijn, die beter werken. Andere manieren van samenleven
in wijken en buurten. En andere manieren van werken, waarin arbeid veel meer
inhoudt dan geld verdienen alleen.
Ik hoop daarom dat dit boekje veel lezers krijgt – die ook met de inzichten aan de
slag gaan, in de wijk, buurt, stad. Zodat we in Rotterdam met elkaar verder bouwen
aan een zachte stad. Een stad voor en van iedereen. Een stad waarin het feit dat je
er bent en zinvol kunt meedoen veel meer telt dan hetgeen je presteert en oplevert.
Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is om te leven, wonen en werken in zo’n stad!
Dick Couvée, predikant van de Pauluskerk in Rotterdam
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Inwoners Rotterdam onderschatten armoedeproblematiek

Ruime meerderheid Rotterdammers
tegen bezuinigingen op armoedebeleid
Inwoners van Rotterdam hebben nauwelijks een idee van de omvang en de
ernst van de armoedeproblemen in hun stad. Terwijl in werkelijkheid zo’n
53.000 gezinnen en huishoudens op of onder de armoedegrens leven, schat
de overgrote meerderheid van de Rotterdammers dit (aanzienlijk) lager in.
Dat blijkt uit onderzoek dat Maurice de Hond kosteloos uitvoerde onder ruim
600 inwoners voor de Rotterdamse Pauluskerk.

62% van de Rotterdammers denkt dat armoede niet
of veel minder vaak voorkomt dan in werkelijkheid
het geval is. De praktijk is dat een kwart van de Rotterdamse kinderen opgroeit in een gezin waar men
financieel de eindjes nauwelijks aan elkaar kan knopen. Ruim 53.000 huishoudens in de Maasstad leven
op of onder de armoedegrens.

Roterdam armoedekampioen
Volgens het CBS is Rotterdam inmiddels de onbetwiste armoedekampioen. In de lijst met 20 armste
wijken van Nederland staan 9 Rotterdamse wijken.
17,2% van alle huishoudens in de stad leeft in armoede. Het gaat om meer dan 100.000 mensen. Bovendien neemt het armoederisico toe. “Rotterdam is de
nieuwe koploper binnen de gemeentelijke rangorde
van armoederisico’s. De laatste keer dat Rotterdam
aan kop stond was in 2002, in de navolgende jaren
tot 2013 was de hoogste positie telkens voorbehouden aan Amsterdam”, aldus het CBS in december
2014.
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Bezuinigen op armoedebeleid

Dick Couvée: “De meerderheid van de Rotterdam-

Het huidige Rotterdamse college (Leefbaar, CDA en

mers kent de feiten over armoede in hun eigen stad

D66) bezuinigt vele miljoenen op het armoedebe-

niet. Men onderschat de ernst van het probleem en

leid. Ruim de helft van de inwoners van Rotterdam

ik vind het belangrijk dat men weet hoe de vlag er in

vindt dit een verkeerde keuze, blijkt uit het onder-

de eigen stad bijhangt. Daarom hebben we dit on-

zoek. 28% vindt het huidige armoedebeleid van het

derzoek uitgevoerd, om daarvoor aandacht te vra-

college wel een goede zaak. Of men vindt dat ar-

gen. De overgrote meerderheid vindt dat armoede

moede in Nederland eigenlijk niet zou mogen be-

in Nederland niet mag bestaan. Dit gaat over de par-

staan, antwoordt driekwart van de Rotterdammers

tijpolitieke grenzen heen. Ik zie ook dat er een gering

bevestigend. Op de vraag wie de armoedeproble-

draagvlak is voor bezuinigingen op het Rotterdamse

men moet aanpakken, geeft 60% van de onder-

armoedebeleid door het huidige college. Het enige

vraagden aan dat dit een gezamenlijke verantwoor-

dat wij als Pauluskerk nu hoeven te doen, is vertellen

delijkheid is, een uitdaging dus voor burgers, politiek,

wat er aan de hand is. Dit college bezuinigt miljoe-

bestuur en bedrijfsleven. Iets minder dan een kwart

nen op het armoedebeleid in onze stad. Deze korting

van de inwoners vindt dat deze armen hun proble-

raakt de armste groepen; dat zijn de feiten. Er ligt

men zelf moeten oplossen.

een grote verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel en politiek in het bijzonder om deze

Grote verantwoordelijkheid

problemen aan te pakken.”

Onderzoeker Maurice de Hond voerde het onderzoek in juni 2015 uit onder ruim 600 inwoners van
Rotterdam op verzoek van de Pauluskerk. Predikant
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Dick Couvée

Inleiding symposium Onderste Boven!
Een economie voor iedereen. Dick Couvée, predikant van de Pauluskerk, is
ervan overtuigd dat het mogelijk is. Daarom organiseerde hij het symposium
“Onderste boven! Naar een economie voor ons allen”.
“Er kloppen steeds meer goed opgeleide mensen bij

de Pauluskerk in Rotterdam ziet, namelijk dat geld

de Pauluskerk aan, die ondanks hun geloof, idealisme

een doel is geworden, en geen middel om onze

en mogelijkheden toch in de problemen zijn geraakt.

samenleving leefbaar te maken.

Die in de schulden zitten, of zelfs op straat leven,”
zegt Dick Couvée over de reden om het symposium

De arbeiders in de wijngaard

“Onderste boven! Naar een economie voor ons allen”

Met het symposium over een economie voor iedereen

te organiseren. De tweede reden is dat Rotterdam,

wil de Pauluskerk verschillende alternatieven voor

in tegenstelling tot de drie andere grote steden,

het huidige bankensysteem aandragen. Dick Couvée

miljoenen gaat bezuinigen op het armoedebeleid.

verwijst daarbij naar de gelijkenis van de arbeiders

“Daar komt bij dat veel mensen armoede glashard

in de wijngaard. Jezus vertelde dit verhaal over een

ontkennen en denken dat het allemaal wel meevalt.

wijnboer die op verschillende tijden op de dag arbei-

Terwijl de cijfers uitwijzen dat armoede een reëel

ders inhuurt om in zijn wijngaard te werken. Aan het

probleem is, dat niet toevallig is ontstaan, maar waar

einde van de dag geeft hij ze allemaal een dagloon,

bewust voor is gekozen door de politiek en het bedrijfs-

ook degene die pas ’s middags zijn begonnen. Als

leven.” Deze ontwikkelingen baren de Pauluskerk

degenen die al ’s ochtends vroeg aan het werk zijn

grote zorgen.

gegaan hiertegen protesteren, zegt de wijnboer dat
hij niets doet wat niet van tevoren is afgesproken, en

Armoede is uitsluiting

dat hij als werkgever nu eenmaal zelf mag beslissen

Armoede is volgens Dick Couvée veel meer dan het

hoe hij zijn geld uitbetaalt.

niet hebben van geld. “Armoede is iets sociaals. Als
je geen geld hebt, kan je niet mee doen. Armoede is

Volgens Dick Couvée zou dit Bijbelse verhaal leading

een vorm van uitsluiting. Mensen uitsluiten is volgens

moeten zijn bij het vinden van de weg naar een

mij het ergste, dat je kunt doen. En daarbij: mensen

economie voor ons allen. “De wijnboer betaalt loon

het gevoel geven dat ze er niet bij horen, vormt op

niet naar prestatie, maar naar behoefte. De normale

den duur een enorme bedreiging voor de stad en

economische orde wordt hier omgekeerd. Elk mens

voor de democratie.”

telt, hoe groot of hoe klein zijn prestatie ook is.
Gewoon, omdat hij of zij er is en er daarom toe doet.

Geld als doel

Rotterdam kan de stad worden waarin niemand

Dick Couvée verwijst naar het boek “Dit kan niet waar

wordt buitengesloten, omdat iedereen telt. Dat is

zijn”, waarin Joris Luyendijk de wereld van het grote

wat de Pauluskerk met dit symposium wil bereiken.”

geld in Londen beschrijft. Ook Nederlandse bankiers
herkennen zich in de verhaal over de teloorgang van
de bezieling en moraliteit in het werk van bankiers.

Kijk voor de volledige toespraak van Dick Couvée op

Luyendijks analyse illustreert een ontwikkeling die

www.pauluskerkrotterdam.nl
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Martijn Jeroen van der Linden

Van bankschulden naar ons eigen geld
Giraal geld is geen echt geld. Martijn Jeroen van der Linden, mede-initiatiefnemer van burgerinitiatief Ons Geld, bestuurslid van de Stichting Ons Geld
en onderzoeker aan de TU Delft, vertelt hoe dat zit. In zijn lezing pleit hij
nadrukkelijk voor zogenoemd volgeld: geld dat de overheid schuld- en
rentevrij creëert.
Het debat over de toekomst van ons financieel-

maken aan het algemeen welzijn. Dat zou kunnen

economische systeem verloopt verwonderlijk, vindt

door het girale geld, dat is gebaseerd op bankschuld,

Martijn Jeroen van der Linden. Zeven jaar na het uit-

te vervangen door écht geld, ook wel volgeld

breken van de financiële crisis krijgt het probleem

genoemd. Van der Linden legt uit dat volgeld door

met geldcreatie door private banken nog steeds veel

een onafhankelijke macht binnen de staat - een

te weinig aandacht. Velen van ons weten ook niet

monetaire autoriteit - schuld- en rentevrij wordt

dat private banken nieuw geld scheppen wanneer zij

gecreëerd. Invoering van volgeld gaat gepaard met

leningen verstrekken. “Ruim 95 procent van al het geld

afschaffing van geldschepping door private banken.

in westerse landen - al het girale geld, het digitale

Dat betekent dat al het geld op bankrekeningen

geld op al onze rekeningen - is momenteel op deze

precies overeenkomt met de hoeveelheid ‘echt geld’.

manier gecreëerd door banken zoals ING, Rabobank

De monetaire autoriteit bepaalt hoeveel geld er in

en ABN AMRO. De overige 5 procent is cash.”

omloop is, bijvoorbeeld door basisinkomens te
verstrekken.

Gehuurd geld
Wat is het probleem van al het girale geld? Daar-

Burgerinitiatief Ons Geld

tegenover staat een bankschuld waarover rente moet

Om publieke geldcreatie hoog op de politieke agenda

worden betaald, legt Martijn Jeroen van der Linden

te krijgen, heeft Martijn Jeroen van der Linden Ons

uit. In feite huren we 95 procent van ons geld van

Geld mede gelanceerd. Het burgerinitiatief pleit

private, winstmaximaliserende banken tegen het

ervoor geldcreatie onder publiek bestuur te plaatsen

geldende rentetarief. Dit is volgens van der Linden

in plaats van commercieel uit te baten. Inmiddels

onnodig en onverstandig. De financiële crisis heeft

hebben 115.000 mensen het burgerinitiatief onder-

geleerd dat de optelsom van alle afwegingen van

tekend en zijn de handtekeningen aangeboden aan

afzonderlijke private banken kan leiden tot een in-

de Tweede Kamer. “We hopen dat politici op korte

eenstorting van het financieel systeem en tot een

termijn publieke geldcreatie bespreken en onder-

langdurige economische malaise.

zoeken. Uiteindelijk willen we dat er een democratisch besluit genomen wordt over de inrichting van

Monetaire hervormingen

ons geldstelsel. ICT en digitalisering bieden al volop

De internationale kritiek op de private geldcreatie

mogelijkheden om het geldstelsel democratischer,

vertaalt zich inmiddels in een roep om monetaire

stabieler en transparanter te maken.”

hervorming. Het streven is om de geldomloop transparant en verantwoord te beheren en dienstbaar te
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Trinus Hoekstra

Economie en welvaart in de ban van ‘geldspraak’
Terwijl de economische crisis nog nauwelijks voorbij is, wordt al gejubeld
over een welvaartstijging. Maar wat verstaan we eigenlijk onder welvaart?
Deze vraag stelde Trinus Hoekstra, projectmanager bij het binnenlandse
diaconaat van Kerk in Actie, in zijn pleidooi voor een veel breder welvaartsbegrip dan dat van het huidige bruto binnenlands product.
Volgens de Britse econoom Tim Jackson is er op zich

in navolging van financieel geograaf Ewald Engelen.

niets mis met begrippen zoals welvaart, groei en

De invloed van deze zogenoemde financialisering is

vooruitgang. Maar als welvaart alleen in financiel-

volgens Engelen zo sterk dat we beheerst worden

economische termen wordt ingevuld, blijven sociale

door ‘geldspraak’. Oftewel: “Ook al willen we het

en ecologische behoeften buiten beeld. Jackson pleit

evangelie zingen, uit onze monden komt de klank

voor een hernieuwd gevoel voor gedeelde welvaart

van spreadsheets.”

en een sterker engagement met rechtvaardigheid.
De econoom Amartya Sen spreekt in dit verband

Geldspraak versus Godspraak

over het belang van human flourishing: het opbloeien

Wat in de zingevende kracht van financialisering aan

van menselijke capaciteiten en mogelijkheden.

de orde is, heeft volgens Hoekstra te maken met
toewijding of bezetenheid. Op het religieuze niveau

Duurzaamheid als doorgangsfase

toont de spirituele lakmoesproef uit de Bergrede in

Vanuit het perspectief van human flourishing is het

Mattheüs 6 – die stelt dat het niet mogelijk is om

streven naar duurzaamheid volgens Trinus Hoekstra

God te dienen én de Mammon – zich uiterst actueel.

een doorgangsfase op weg naar een meerdimensio-

Volgens de tekst uit Mattheüs komt het erop aan

naal begrip van welvaart. Bij dat begrip gaat het om

prioriteiten te stellen in toewijding: de prioriteit ligt

ontplooiingsmogelijkheden die rekening houden met

bij het dienen van God, en op grond daarvan is er

de beschikbare hulpbronnen, de behoeften van mede-

sprake van omgaan met bezit en geld. Trinus Hoekstra

bewoners, en de vrijheden van toekomstige genera-

ziet aanknopingspunten om deze inzichten te verta-

ties. Zo’n welvaartsbegrip staat op dit moment haaks

len naar een duurzaam welvaartsstreven. Want de

op het dominante financieel-economische concept

christelijke traditie heeft een Godspraak te bieden

van het BBP.

die een tegenwicht kan vormen tegen de geldspraak
die nu de doorgang belemmert naar een breed

De klank van spreadsheets

welvaartsbegrip.

Het huidige macro-economische model waarin het
BBP centraal staat, is het resultaat van de overwinning van financieel gedomineerde economie over de
overige sociale wetenschappen, zegt Trinus Hoekstra
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Aad van Nes

Van human resource management
naar human being development
Ontwikkel de talenten van gemotiveerde mensen. Die oproep doet Aad van Nes,
arbeidsmarktmeester van Rotterdam en oprichter van Werkplaats Rotterdam
Zuid in zijn presentatie over nieuwe loopbaankansen voor Nederlanders met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Van WIA tot Wajong. Van de Wet werk en bijstand

Nu loon voor toekomstige banen

tot de Wet werken naar vermogen. We betalen

Human Being Development betekent volgens de

mensen om thuis te zitten wachten op werk, aldus

Rotterdamse arbeidsmarktmeester allereerst dat

Aad van Nes. Het kost Nederland jaarlijks minstens

werkgevers naast de arbeidsproductiviteit van werk-

zes miljard euro. “Mensen zonder werk worden uit-

nemers, ook de ontwikkeling van vaardigheden en

stekende consumenten van het zorgaanbod dat de

de intrinsieke motivatie (financieel) waarderen.

BV Nederland met een groot hart biedt.”

Werkgevers kunnen daarnaast investeren in werknemers die wel intrinsiek gemotiveerd zijn om aan

Stapelaars van arbeidsproductiviteit

de slag te gaan maar daarvoor niet de vaardigheden

Een groot deel van de werkeloosheid heeft volgens

of gezondheid hebben. Deze mensen beginnen in

Aad van Nes te maken met werkgevers die verwor-

wat Van Nes future jobs noemt: banen die over een

den zijn tot stapelaars van arbeidsproductiviteit.

half jaar, een jaar of zelfs over drie jaar pas ontstaan.

“Dat betekent dat werknemers bij wie de productie-

De arbeidsproductiviteit van deze werknemers start

capaciteit onder een bepaalde grens zakt meteen

bij nul, maar kan gestaag groeien – dankzij de per-

naar een andere baan kunnen gaan uitkijken. Daar

soonlijke motivatie én de coaching van een collega.

komt bij dat onze onderwijsfabrieken niet meer in

De overheid kan een steentje bijdragen voor de

staat zijn om de individuele intrinsieke motivatie van

loonkosten te vergoeden in de periode dat de pro-

leerlingen te bepalen, laat staan verder te ontwikke-

ductiviteit (te) laag ligt.

len. Jonge mensen halen zonder passie een diploma
– of vallen daarvoor al uit.” Ondertussen zoeken

Van nul naar productief

werkgevers volgens Aad van Nes het heil elders, bij-

Binnen de Werkplaats Rotterdam-Zuid brengt Aad

voorbeeld in andere EU-landen.

van Nes het principe van future jobs in de praktijk.
Het meesterschap van ervaren collega’s wordt sinds

Talenten in plaats van problemen

2014 gekoppeld aan de optelsom van intrinsieke

Volgens Aad van Nes is het hoog tijd dat we werke-

motivatie en persoonlijke vaardigheden van mensen

lozen niet problematiseren, maar simpelweg zien als

met een afstand tot de arbeidsmarkt. En op die ma-

mensen met talenten. Als die talent uitgedaagd wor-

nier kan de arbeidsproductiviteit langzaam toene-

den, ontstaat een vorm van persoonlijke ontwikke-

men, “van nul naar... wat mogelijk is.”

ling waarvan werkgevers de vruchten kunnen plukken. Human Resource Management wordt dan veel
meer een kwestie van Human Being Development.
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David Cousland

Bankieren in de strijd tegen armoede
en inkomensongelijkheid
Banken en financiële dienstverleners kunnen een bijdrage leveren aan
de inkomenspositie van kwetsbare groepen in onze samenleving.
Dat zegt David Cousland, manager van Big Issue Invest Scotland, een sociale
kredietbank voor en door bedrijven met een maatschappelijke missie.
Eerlijkheid, verstandigheid en betrouwbaarheid. Zo

veranderd. Consumenten en de Europese toezicht-

stonden de Schotse banken decennialang wereldwijd

houders zijn uiterst kritisch over de verantwoordelijk-

bekend. De economische crisis heeft de reputatie

heid en gezondheid van banken.
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In 2013 lanceerde de Schotse overheid daarom het

tarieven leningen verstrekken. Of neem Scotcash

rapport ‘Sustainable, Responsible Banking: A strategy

in Glasgow, dat financiële steun verleent aan de 16

for Scotland’. De strategie beschrijft de kernprincipes

procent van de inwoners die geen bankrekening

van een bankensector die niet streeft naar financiële

heeft. De organisatie biedt bankrekeningen en

winst op de korte termijn, maar naar maatschappe-

budgetadviezen – en vooral: leningen tegen lage

lijke impact voor de lange termijn.

rentetarieven. Hiermee krijgen gezinnen die rond de
armoedegrens leven een mogelijkheid om hun inko-

Trend richting maatschappelijk
verantwoord bankieren

menspositie te verbeteren.

Inmiddels zijn steeds meer initiatieven zichtbaar

Bedrijven met een maatschappelijke missie

die de trend richting maatschappelijk verantwoord

Social enterprises onderscheiden zich van andere

bankieren illustreren. Deze bieden nieuwe kansen om

bedrijven door de focus op maatschappelijke doelen.

armoede en inkomensongelijkheid te verminderen,

Sociale ondernemers streven weliswaar ook naar

aldus David Cousland van Big Issue Invest, de inves-

winstgroei en financieel rendement, maar zijn primair

teringstak van de Britse straatkrant The Big Issue. Big

gericht op continuïteit en sociale doelen. De YMCA in

Issue Invest werkt samen met een kredietorganisatie

Perth is hiervan een goed voorbeeld met het project

en woningbouwverenigingen zodat huurders aan

Living Balance. De gemeenschap haalde 300.000

kunnen tonen dat zij hun huur regelmatig betalen.

Pond op (waaronder een investering van 50.000

Op deze manier verbeteren deze mensen hun krediet-

Pond van de kerk) om 300 jongeren met leermoei-

waardigheid. Met verschillende Schotse voorbeelden

lijkheden te helpen aan een opleiding of een baan.

beschrijft Cousland drie actuele thema’s in maat-

Het unieke is dat het gaat om een ‘social impact

schappelijk verantwoord bankieren: waardengedre-

bond’ De overheid betaalt de YMCA naar gelang de

ven bankieren, bancaire dienstverlening voor lage

overeengekomen sociale resultaten behaald worden.

inkomens, en financiering van social enterprises.

De YMCA betaalt vervolgens het geld terug aan de
mensen die in het project investeerden. Ook op lokaal

Bankieren met waarden

niveau timmeren sociale ondernemingen aan de

Bij bankieren met waarden stimuleren banken de

weg. Bijvoorbeeld in Edinburgh, waar een kwart van

duurzame ontwikkeling van mensen en gemeen-

het personeel bij broodjeswinkel Social Bite dakloos

schappen die doorgaans buiten beeld blijven. Dit type

is geweest.

financiële dienstverlening streeft naar transparantie,
zichtbare sociale en ecologische verbeteringen en een

David Cousland is ervan overtuigd dat voor de social

persoonlijke benadering van klanten. Een bankreke-

enterprises een steeds belangrijkere rol is weggelegd.

ning, creditcard of lening voor gezinnen die rond de

Samenwerking tussen bedrijven, overheden en het

armoedegrens leven? Er zijn steeds meer initiatieven

maatschappelijk middenveld is hiervoor een voor-

om financiële producten beschikbaar te maken voor

waarde. Een meer diverse bankensector, waarin ban-

burgers die doorgaans van bancaire dienstverlening

ken verder kijken dan financieel gewin op de korte

zijn uitgesloten. Denk aan de 109 Credit Unions in

termijn, kan bijdragen aan een gezonde economie

Schotland, financiële coöperaties die tegen lage rente-

én armoedebestrijding.
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Verslag van het debat

Levendig Pauluskerk-symposium maakt tongen los

“Tweedeling moeten we uitbannen”
“Meneer Couvée. We hebben nu alle sprekers gehoord. Wat moet er wat u
betreft Ondersteboven, helemaal anders?”, vraagt Zembla-verslaggever
Ton van der Ham, die het debat tussen sprekers en aanwezigen in goede
banen leidt. “Moeten we het aan de overheid overlaten of moeten de
oplossingen juist van onderop komen, uit de samenleving?”
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Rotterdam is een mooie stad, maar deze stad heeft

Bruto Binnenlands Product? Ik zie dat dat voortdurend

ook een andere kant, stelt Couvée. Moet deze stoere

benadrukt blijft worden.” Volgens Hoekstra hebben

stad met stoere mensen niet gewoon de schouders

we elk mens nodig. Maar participatie hoeft niet altijd

eronder zetten om armoede uit te bannen? “Uitsluiting

betaald werk te zijn. “Er is nu eenmaal een situatie

mag niet aan de orde zijn in Rotterdam. De kern is

waarin er relatief weinig werk is. Zijn we ook bereid

dat iedereen moet kunnen meedoen aan deze samen-

tot een herverdeling van werk? Als we iedereen op

leving op grond van het feit dat hij of zij een mens is.

zinvolle wijze betrekken is de geest van God in de

Wat mij betreft is het uitgangspunt dat iedereen erbij

mensheid.”

hoort, zonder voorwaarden vooraf. Het punt is alleen
dat de grote verschillen tussen rijk en arm, de huidige

“There is an alternative”

kapitalistische manier van denken, maar ook de

Ex-ING-bankier Martijn Jeroen van der Linden, tegen-

bezuinigingen op het armoedebeleid de bestaande

woordig werkzaam als universitair docent bij de TU

tweedeling eerder vergroten dan verkleinen. Dat

Delft brengt in dat consumeren de nieuwe manier

moeten we uitbannen”, benadrukt Couvée.

van zingeving is geworden. Financialisering en consumeren als zingeving; zijn er eigenlijk wel serieuze

God of Mammon?

alternatieven? Van der Linden: “Men wil ons doen

Trinus Hoekstra van Kerk in Actie brengt in dat uit de

geloven dat er geen alternatief is. Maar dat is er wel

‘financialisering’ van de BV Nederland blijkt welke

degelijk”, zegt hij met nadruk. “Het zijn de banken

waarden er eigenlijk over ons heersen. “Het draait

die nu geld maken. Maar het is allemaal krediet. Er is

voortdurend om economische waarden”, zegt hij.

geen koppeling meer met iets reëels. Daar kunnen we

“Vanuit de christelijke traditie stel ik de vraag: wie wil

als samenleving wel degelijk iets aan doen. Bijvoor-

je dienen? God of Mammon? Maar welke toewijding

beeld door de verantwoordelijkheid te splitsen:

staat centraal als het voortdurend draait om het

banken geven krediet maar de politiek en de over-

Markt van alternatieven
Onderdeel van het Pauluskerk-symposium was een “markt” van diverse organisaties die
Rotterdamse alternatieven presenteren om armoede in de stad aan te pakken, deze
initiatieven zijn:

 De Zuiderling, initiatiefnemer van de ruilmunt in Rotterdam-Zuid. Dit is een complementaire munteenheid op basis van tijd. Eén Zuiderling staat voor ongeveer een half
uur van je tijd of talent.

 Doordewijks, dat staat voor betaalbare hulp binnen de wijk. Dit schept werkgelegenheid en biedt hulp aan degene die ondersteuning of gezelschap kan gebruiken.

 Rutger Henneman over de Vredestuin en de Gandhituin en de mogelijkheden voor
een alternatieve economie in Rotterdam.

 De Rotterdamse Sociale Alliantie die zich inzet voor de bestrijding van armoede en
sociale uitsluiting en tegen verrijking in Rotterdam; deze organisatie behartigt de
belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt hen onder de
aandacht van Rotterdammers en de politiek
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heid beslissen hoeveel geld er gemaakt mag wor-

van?” Van Nes: “Mijn ervaring is dat iedereen ergens

den. Geldcreatie zou je bij wet moeten regelen.” Dat

in zich de motivatie heeft om mee te doen in de

klinkt mooi, zo’n vierde macht, maar kun je die taak

maatschappij. En om te werken. Ik ben nog nooit een

wel toevertrouwen aan de overheid, vraagt een be-

mens tegengekomen waar de motivatie volledig

zoeker zich hardop af?

ontbreekt. Maar waar het om gaat is dat je mensen
niet alleen als productiemiddel ziet. Dat je mensen

Intrinsieke motivatie

respecteert en breder kijkt dan uitsluitend naar indi-

Werk is cruciaal om armoede achter je te laten, om

viduele productiviteit. Werkgevers moet je daartoe

de kloof tussen kansrijk en kansarm te verkleinen.

verleiden. Hoe je dat doet? Door te praten over om-

Dat althans stelt arbeidsmarktmeester Aad van Nes

zet en kostenbesparing. Je moet laten zien dat men-

die in Rotterdam talloze projecten realiseert om

sen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ook

mensen een baan te bezorgen. “U stelt”, vraagt de-

andere voordelen opleveren. En dat die voordelen

batleider Ton van der Ham, “dat iedereen een intrin-

zich uiteindelijk vertalen in omzet en kostenbespa-

sieke motivatie heeft. Waarom bent u daar zo zeker

ringen. Spreek de taal van ondernemers.”
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Geen uitsluiting
Na diverse vragen vanuit de zaal komt het debat tot

tégen armoede en vóór werk in Rotterdam. Rotter-

een afronding. Couvée benadrukt dat elk mens kind

dammers vinden in overgrote meerderheid dat ar-

van God is, zonder voorwaarden. “Als Pauluskerk is

moede hier niet mag bestaan. Er is draagvlak en de

dat ons uitgangspunt: we accepteren elk mens, wat

tijd is rijp dat we er echt alles aan gaan doen om dit

niet wil zeggen dat we hun gedrag altijd goedkeu-

aan te pakken”, stelt hij. In de tweede plaats wil Dick

ren. Dat zijn twee verschillende dingen.” Met die

Couvée de krachten bundelen met alle initiatieven

overtuiging wil Couvée de strijd aangaan met uitslui-

die er al in de stad zijn. “Er gebeurt zoveel, er zijn tal

ting en armoede in de stad. “Wat ik graag wil, is dat

van lokale initiatieven. Laten we de krachten bunde-

wij als Pauluskerk samen met andere betrokkenen

len en elkaar versterken. Zo kunnen we echt een be-

komen tot een actieplan met een duurzame aanpak

weging op gang brengen om zaken te veranderen.”
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