TRAINING INNOVATIE & ADVIES

Armoede onder de loep
Armoede is niet langer ‘verborgen’, maar steeds meer een maatschappelijk en a
 ctueel
thema. Zo leven in Nederland 1 op 9 kinderen in armoede, in sommige delen van
Noord-Nederland betreft dit 1 op de 7 kinderen en in de stad Groningen leven zelfs meer
dan 1 op de 5 kinderen in armoede.
Wat doet armoede met mensen?
De training Armoede onder de loep biedt inzicht en leert de
deelnemers signalen a
 angaande armoede op te vangen en te
duiden. Tegelijk biedt de training die g
 ebaseerd is op de praktijk,
praktische instrumenten hoe effectief om te gaan met m
 ensen
die leven in armoede.

“Ik kan toch moeilijk
tegen de school
zeggen dat ik geen
geld heb voor het
schoolreisje?
Ik vertel gewoon
dat mijn dochter
ziek wordt in de
bus”

Inhoud en opzet training
Tijdens de training wordt theorie afgewisseld met groepswerk
waarin eigen ervaringen en vragen aan bod komen en waarin
wordt gereflecteerd op het eigen communiceren.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van casussen en kleine portretten van volwassenen
en kinderen in armoede. De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Feiten over armoede;
• Hoe armoede beleefd wordt door mensen die er lang mee te maken hebben;
• Welke gevolgen dit heeft voor hun visie op hun leven, kinderen en kijk op de
hulpverlening;
• Valkuilen voor veldwerkers in de communicatie met mensen in armoede;
• Handelingsperspectieven voor de deelnemers aanreiken.
Indien dit gewenst is wordt er een terugkombijeenkomst verzorgd. Deze is bedoeld om
recente werkervaringen te evalueren op basis van de opgedane kennis en inzichten.

Het is mogelijk om een training op maat aan te bieden, afhankelijk van specifieke
wensen en doelgroepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thema kinderen in armoede
of hoe armoede te herkennen is binnen het onderwijs.

Leerdoelen en opbrengst
• Leren aan te sluiten op de behoefte van mensen met een minimuminkomen;
• Het vergroten van kennis en inzicht in:
- aard en verschijningsvormen van armoede in gezinnen;
- de wederzijdse vervreemding tussen de samenleving en mensen met een
			 laag inkomen en de sociale uitsluiting die daardoor kan ontstaan;
- het door armoede beïnvloede gedrag van mensen;
• Het vergroten van de betrokkenheid bij mensen met weinig inkomen;
• Leren effectief te communiceren om gedragsscenario’s te doorbreken en ruimte
		te creëren voor oplossingen;
• Toetsing om het eigen werk kritisch te bezien en van daaruit eventueel de
werkhouding te optimaliseren.
Doelgroep
De training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de g
 ezondheidszorg,
de sociale sector, het onderwijs en de woningbouwcorporaties, die beroepsmatig
betrokken zijn bij mensen die in armoede leven.
Duur
Voor professionals: één dagdeel van 4 uur
Voor vrijwilligers: 2 dagdelen van 3 uur
Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat. Voor de training is accreditatie
mogelijk voor SKJ en Registerplein.
Kosten
De kosten zijn op aanvraag en afhankelijk van de wensen en behoeften van de
organisatie. We gaan uit van een groepsgrootte van 8-15 personen.
In de gemeente Groningen wordt deze training door ons aangeboden onder de naam
Armoede dichtbij. De gemeente stelt een financiële tegemoetkoming ter beschikking
wanneer u de training wilt inkopen voor uw medewerkers.
Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar Vlechter Training, Innovatie & Advies,
telefoon 050 – 200 34 30. U kunt ook mailen naar trainingeninnovatie@stichtingvlechter.nl.
De training is tot stand gekomen onder licentie van Stichting De Vonk.
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