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Kennismaking

Het onderzoek

Beste partners en belangstellenden;
mijn naam is Marleen Oostland
en vanaf november 2020 ben ik
de nieuwe projectleider voor de
Alliantie van Kracht. Ik heb gewerkt
als manager, projectleider en
adviseur in zorg, welzijn en kerken.
Het liefst zet ik mij in voor en met
mensen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken.

De kracht van een alliantie zit in het fundament. In de ervaringen, i nvalshoeken
en verhalen van de mensen en organisaties die zich met elkaar verbinden op basis
van een gedeelde zorg en een gezamenlijk
doel. Door verhalen te delen, kennis uit te
wisselen en elkaar aan te vullen, bouwen
we aan ons fundament. We maken het
sterk, zodat we krachtig naar buiten
kunnen treden.

Voor de Alliantie van Kracht wil ik
graag bestuurders en organisaties met
elkaar verbinden zodat de bestuurlijke
actieagenda concreet vorm krijgt. Dat
betekent online kennismaken met heel
veel mensen. Beetje vreemd en tegelijk
ook lekker efficiënt.
Ik ben onder de indruk van de betrok
kenheid van de bestuurders en van
de energie die aanwezig is binnen de
Alliantie. Mocht u zich na het lezen
van deze nieuwsbrief aangesproken
of geïnspireerd voelen, neem vooral
contact op. Mijn mobiele nummer
is 0650584729 en mijn mailadres is
m.oostland@tintentrainingenadvies.nl
De laatste nieuwsbrief van de Alliantie
verscheen in het najaar van 2020.
Met deze nieuwsbrief willen we u
graag informeren over de stand van

zaken ten aanzien van het onderzoek,
de bestuurlijke actieagenda en de
dynamische leeromgeving. Verder een
kennismaking met de Moedige Dialoog
Drenthe. Er wordt wel gevraagd hoe
dit initiatief zich verhoudt tot de Allian
tie van Kracht. Doen we niet hetzelfde?
De focus en doelgroepen van de
Moedige Dialoog zijn aanvullend aan
de bestuurlijke actieagenda van de
Alliantie van Kracht. En de typologieën
uit het onderzoek van Sanne zijn
mogelijk helpend voor de Moedige
Dialoog. Wij houden goed contact om
te voorkomen dat we hetzelfde doen
en om ervoor te zorgen dat we elkaar
kunnen versterken.
Het is de bedoeling om in het voor
jaar en najaar een nieuwsbrief uit te
brengen.

Dynamische leeromgeving
Onder leiding van CMO STAMM
wordt een dynamische leeromgeving
opgezet. De provincies Groningen
en Drenthe hebben daarvoor een
subsidie beschikbaar gesteld.
Een mooie kans om kennis over
armoede bij de Alliantiepartners
te delen met elkaar en ook binnen
organisaties een leerweg te volgen
over armoede. Een eerste brainstorm
over de inrichting van de leeromgeving
heeft al plaatsgevonden (zie foto’s).

De verschillende video’s geven o.a. inzicht in
het aantal mensen dat in armoede en met
problematische schulden leeft. Ook laten
de kennisclips zien hoe families in genera
tiearmoede hun situatie beleven en waar ze
behoefte aan hebben als het gaat om beleid
en hulpvelening. De kennisclips kunnen
worden ingezet bij trainingen en workshops
rond armoedebeleving en armoedepreventie
of als opfrisser voor iedereen die bezig is om
armoede te verzachten of te voorkomen. De
video’s zijn openbaar en hier te bekijken.
(Dit is de volledige playlist. De video’s zijn ook
individueel te bekijken).
Samen met CMO STAMM is er ook een

nieuwe publicatie verschenen over
verschillende typen families in intergenerationele armoede en hun behoeftes.

Hiermee hopen we dat organisaties meer
vanuit de diversiteit van generatiearmoede
beleid en interventies kunnen insteken.

Bestuurlijke actieagenda
Tijdens de stuurgroep vergadering op
4 maart hebben drie bestuurders uitgelegd wat zij van plan zijn ten aanzien
van speerpunten uit de actieagenda.
Ervaringsdeskundigheid en
rolmodellen
Johan Brongers gaf een toelichting op
het plan ten aanzien van ervarings
deskundigheid en werk. Het doel van het
plan is om 250 mensen die in armoede
leven aan een opleiding en baan te
helpen. Dat lukt alleen als we dat samen
doen. Er is een startnotitie geschreven
en deze wordt binnenkort met een groep
geïnteresseerde bestuurders besproken.
Vroeg signalering en preventie
Bert Moormann presenteerde een plan
om samen met managers dienstver
lening binnen de Alliantie van Kracht
een actieplan te maken waar mensen
met geldzorgen concreet voordeel van
hebben zodat schulden kunnen worden
voorkomen. In het plan wordt gebruik
gemaakt van de goede praktijken die al
gaande zijn binnen de organisaties van
de Alliantie. In de stuurgroep ver
gadering van 7 juli zal Bert het actieplan
presenteren. Meer over dit onderwerp

leest u hier.

Wet- en regelgeving
Raymond Wanders denkt na over een
manier om organisaties die niet direct
een wettelijke taak ten aanzien van
armoede hebben kennis te laten maken
met mogelijkheden. En aan de andere
kant van deze organisaties te horen
wat de hiaten in wetten zijn. Zodat deze
hiaten geadresseerd kunnen worden
bij de instanties die daar invloed op
hebben.
Werksessies en workshops over de
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening
gewijzigd zodat gemeenten mensen die
door schulden in de problemen dreigen
te komen eerder kunnen helpen. De
Vereniging van Drentse Gemeenten
(VDG) heeft samen met de Vereniging
van Groningse Gemeenten (VGG), de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), de Alliantie van Kracht en CMO
STAMM de ambitie uitgesproken om
samen op te trekken om de Drentse en
Groningse gemeenten te ondersteunen

om op een efficiënte en doordachte
manier te werken aan vroegsignalering.
In maart en april hebben verschillende
werksessies plaatsgevonden voor ambte
naren om elkaar te helpen en ondersteu
nen met opgedane kennis en ervaring en
praktische voorbeelden uit te wisselen.
In elke sessie stond een thema centraal,
zoals het inrichten van een projectstruc
tuur, samenwerkingspartners, privacy,
ICT systemen en monitoring.
De deelnemers geven aan dat de sessies
erg van meerwaarde zijn geweest, waar
tijdens een open sfeer veel zaken zijn
uitgewisseld.
Om in Drenthe en Groningen verder te
investeren in kennisdeling en samen
werking op dit thema hebben de partijen

via de VDG een subsidie aangevraagd
bij het IBP (Interbestuurlijk Programma)
Programmateam van de VNG , welke is
gehonoreerd.
De partijen willen vervolg geven aan de
eerste ronde sessies, onder andere door
dit te verbreden naar andere mede
werkers en partijen die te maken hebben
met het vroegsignaleren van schulden.
Denk aan woningbouwcorporaties,
vrijwilligers-, maatschappelijke en
welzijnsorganisaties.
Binnenkort zal hier verder over worden
gecommuniceerd. Mocht u als betrokken
partner of medewerker willen aanhaken
en heeft u ideeën over relevante thema’s?
Laat het weten via

secretariaat@vdgdrenthe.nl

De werksessies worden mede mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Drenthe,
de VNG, VDG, VGG, AVK en uitgevoerd in samenwerking met CMO STAMM.

Moedige dialoog Drenthe
Moedige Dialoog is een landelijk netwerk en in 2021 gestart in D
 renthe. In
Groningen en Friesland was de Moedige Dialoog reeds actief.

senioren en zelfstandig ondernemers.
Daarbij werken we zoveel mogelijk samen
met bestaande organisaties, initiatieven
en samenwerkingsverbanden.

Vanuit Moedige Dialoog Drenthe b
 ouwen
we aan een breed netwerk van bedrijven
en organisaties die zich willen inzetten
voor het verbeteren van de financiële
redzaamheid van mensen.
We willen dat de toegang tot beschikbare
hulp en middelen voor iedere inwoner
in Drenthe laagdrempelig is en goed
vindbaar. En dat armoede en schulden
bespreekbaar zijn.

In maart starten we met de eerste dia
loogsessies en gaan we in gesprek over
en met de doelgroep zelfstandig onder
nemers en werkgevers.Alle partijen die
meedenken en doen binnen de Moedige
Dialoog Drenthe sluiten zich actief aan als
partner en kunnen vervolgens naar wens
aansluiten bij de kennis en expertise die
beschikbaar is en komt. Ook kunnen
partners, naast de activiteiten in D
 renthe,
leren van elkaar wat wel en wat niet
werkt.

Armoede heeft niet alleen gevolgen voor
de mensen die het betreft, maar ook
voor de organisatie waar men werkt,
de schuldeisers en de hulpverlenende
instanties, en daarmee ook voor een
vitaal Drenthe. Om dit te doorbreken is
het noodzaak om de financiële redzaam
heid van mensen te versterken.
Onze focus ligt op preventie en vroeg
signalering en onze rol is verbinden en
zichtbaar maken. We richten ons vooral
op de doelgroepen werkgevers, jongeren,

Meer informatie is terug te vinden op

www.moedigedialoog.nl/drenthe

Wilt u ook actief aansluiten of meer
informatie dan kunt u altijd contact
opnemen door een mail te sturen naar

drenthe@moedigedialoog.nl
Monique Huizenga
Moedige Dialoog Drenthe
06-83203369

Onderzoek

‘Uit de Duivelskring van Armoede’
Financiële problematiek staat in
de top drie van de hulpvragen die
we tegenkomen binnen het sociaal
domein. Maar er is meer.
Achter die financiële hulpvraag zit vaak
een erfenis van generatie op generatie
aan armoede. Als sociaal werkers,
peuterwerkers en ondersteunende
diensten zetten we ons binnen de
Tintengroep elke dag in voor inwoners.
We zien van dichtbij welke brede effecten
armoede heeft. De wrangheid zit vaak
in gemis aan waardigheid en zelfrespect
en daarmee verbonden gevoelens van
vernedering, schaamte, machteloosheid
en gebrek aan eigenwaarde. Samen
proberen we daarin verandering te
brengen.

aan ons om, samen met de inwoners, te
zoeken naar de meest helpende vorm.
Een conclusie uit het onderzoek luidt
dat de situatie van mensen in armoede
verlicht kan worden wanneer ze door de
medewerkers hulp vanuit de kapitaals
vormen krijgen aangereikt. Op eigen
kracht lukt dit vaak niet. Er is iemand
nodig die voor rust zorgt, die situaties
kan stabiliseren en vervolgens met de
persoon in kwestie en/of diens gezins
leden weer perspectief in hun leven(s)
brengt.

Binnen de Tintengroep wordt gekeken
op welke manier de resultaten van het
onderzoek geïmplementeerd kunnen
worden. Projectleider hiervan is
Tineke Baron, mochten er vragen zijn of
wilt u verder praten over dit onderwerp,
kunt u contact met haar opnemen via
06 42455142 of via
t.baron@mensenwerkhogeland.nl
Een link naar het onderzoek
vindt u hier.

Resultaten breed bruikbaar en
zichtbaar
Het onderzoek ‘Uit de duivelskring van
armoede’ gaat in op de vraag hoe we
armoede kunnen signaleren, de gevol
gen verminderen of verzachten. De focus
ligt niet alleen op financiële, maar ook
op sociale, pedagogische, emotionele en
culturele tekorten. Aan de hand van deze
vijf ‘kapitaalsvormen’ wordt de hoofd
vraag beantwoord: ‘welke rol kunnen
sociaal werkers vervullen voor personen
die zich in een armoede situatie bevin
den of daarin dreigen te belanden?’ In
ons werk zijn deze kapitaalsvormen
voor elke inwoner toe te passen. Het is

Alliantie van Kracht tegen Armoede is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties:

