
 
 
 
Visie 
Een leefwereld waar mensen, die in armoede leven of die uitgesloten zijn betrokken 
worden (inclusie) bij kansen op positieve verandering van hun eigen situatie en waar 
duurzame kwalitatieve verandering samen mogelijk is gemaakt. 
 
Missie 
Gebruik makend van de talenten, de mogelijkheden en de ervaring van de 
doelgroep(en) zelf kan en zal, in samenwerking met organisaties, politieke partijen, 
politici en burgers een duurzame verandering zijn gerealiseerd.  
EAPN Nederland wil daarbij het platform zijn van armen en uitgeslotenen waarop de 
open dialoog, op een positieve wijze, samen met de maatschappij en de politiek 
gestalte wordt gegeven. Daarbij maken we steeds weer gebruik van de vele talenten en 
ervaringen, die in de diverse doelgroepen aanwezig zijn om veranderprocessen op 
gang te brengen, alternatieven aan te bieden en armoede zowel als sociale uitsluiting 
in Nederland bespreekbaar te maken en aan te pakken. 
 
In 1990 is de EAPN Europa gestart op initiatief van de Europese Commissie. Dr. 
Jacques Delors (toen voorzitter van de Europese commissie) wilde dat er een lobby 
netwerk zou zijn van en voor de armen van Europa.  
Hieruit is EAPN ontstaan. inmiddels heeft iedere lidstaat van de Europese Unie heeft 
een EAPN afdeling. Dat zijn nu 27 lidstaten! Verder maken 25 Europese netwerken 
deel uit van het EAPN en inmiddels 4 niet lidstaten.  
Het hoofdbureau is in Brussel gevestigd. Daar is een secretariaat met directeur die 
onze lobby opdrachten dagelijks uitvoert. 
 
De Nederlandse EAPN is ontstaan uit: 

 ATD/4de Wereld Beweging; 
 Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk  
 Landelijke Vereniging Arbeidsongeschikten; 
 Landelijk Steunpunt Vrouwen en Bijstand; 
 Landelijke Vereniging van Dak- en Thuislozen. 

 



Vanaf 2000, de Nice-convention, kwam dankzij onze stevige lobby in de 
doelstellingen van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van armoede en uitsluiting 
te staan dat alle lidstaten in hun beleid een 4 tal doelstellingen moesten meenemen. 
 

1. Het bevorderen van de deelname aan het arbeidsproces en van de toegang 
van eenieder tot alle hulpmiddelen, rechten, goederen en diensten. 

2. Het voorkomen van uitsluitingsrisico’s. 
3. Het optreden ten behoeve van de meest kwetsbaren. 
4. De mobilisatie van alle actoren. Alle betrokken partijen, dus ook de 

mensen –via hun zelf-organisaties- moeten betrokken worden bij de 
beleidsvorming. 

 
Deze doelstellingen sluiten nauw aan bij onze eigen doelstellingen, te weten: 
 

1. Het plaatsen van armoede- en sociale uitsluitingsbestrijding op de agenda van 
de Nederlandse politiek en van de Europese Unie. 

2. Het promoten en vergroten van de effectiviteit van de ondernomen stappen en 
programma’s tegen armoede en sociale uitsluiting. 

3. Lobbyen voor- door en met personen en groepen die geconfronteerd worden 
met armoede en sociale uitsluiting. 

 
Via individuele mensen, lokale, regionale en landelijke organisaties (zelforganisaties 
of professionele organisaties of een combinatie van deze 2) wordt rechtstreeks 
gewerkt aan positieve verandering. Alle signalen voor verandering komen via EAPN 
NL weer op het Europee niveau terecht. Hierdoor ontstaat een beïnvloeding van 
onderen en van bovenaf tegelijkertijd. Door zoveel mogelijk mensen en organisaties 
uit te nodigen om deel van ons netwerk te willen zijn, kunnen we steeds sterker en 
vanuit alle richtingen onze visie realiseren, namenlijk: 
 
Een wereld waar mensen, die in armoede leven of die uitgesloten zijn betrokken 
worden (inclusie) bij kansen op positieve verandering van hun eigen situatie en is er 
duurzame kwalitatieve verandering samen mogelijk gemaakt. 


