
Training Armoedestress
Marloes de Bie en Jolanda Zaagman
20 oktober 14:00 – 16:00 uur
Armoede is een traumatische ervaring. 
Daar is iedereen het wel over eens. 
Maar zijn/worden mensen in armoede 
dommer of onverantwoordelijker dan 
anderen? De trainers Marloes de Bie en 
Jolanda Zaagman uit Groningen laten 
je zien dat het genuanceerder ligt. En 
wat voortdurende armoedestress met 
je doet. Er is namelijk wetenschappelijk 
bewijs dat die stress een fundamen
tele invloed heeft op hoe je hersenen 
functioneren. Hoe vertaalt zich dat in 

gedrag? Wat kun je er – ook als 
maatje, coach en/of hulpverlener – 
aan doen? In deze training krijg je als 
professional antwoord op de vragen:
1 Hoe ontstaat armoedestress, wat is 

de rol van de externe omgeving
2 Wat zijn de gevolgen van langdurige 

armoedestress op gedrag: theorie 
en voorbeelden uit de praktijk

3 Hoe kun je als professional of 
vrijwilliger de effecten hiervan 
herkennen en reduceren

4 Hoe geef eigen regie en 
 zelfvertrouwen terug.

armoedegroningen.nl/gro-next

Groepsgrootte Maximaal 10 personen
Doelgroep  Professionals/WIJ medewerkers in het Sociaal Domein,  

gemeente Groningen
Kosten  WIJ medewerkers betalen 40 euro ex btw*, overige deelnemers 

65 euro ex btw. Vrijwilligers en Ervaringsdeskundigen kunnen 
gratis meedoen. *Dankzij een bijdrage van de gemeente Groningen

Locatie Bij de gemeente

Programma herfst 2021

armoedegroningen.nl/gro-next

Gro Next 
06  5425 1070 • gronext@armoedegroningen.nl



Workshop Omgaan met  
Kinderarmoede in het  
Sociaal Domein 
Annelies Kassenberg
2 november 9:30 – 12:00
De impact van armoede op kinderen is 
groot. Niet alleen tast het hun gevoel 
van eigenwaarde aan, het zet kinderen 
automatisch op 01 achterstand. 
Gemeenten hebben een belangrijke 
taak bij de aanpak van kinderarmoede, 
samen met de professionals in het 
sociaal domein kunnen ze écht het 
verschil maken. In de handreiking 
beschrijven lectoren Annelies Kassen
berg (Hanzehogeschool Groningen) 
en Mariëtte Lusse (Hogeschool 

Rotterdam) concrete werkwijzen voor 
het omgaan met kinderarmoede. De 
handreiking, ontwikkeld in opdracht 
van onder andere het ministerie van 
SZW en Divosa, is bestemd voor 
professionals in het sociaal domein en 
het resultaat van een samenwerking 
tussen professionals, onderzoekers 
en ervaringsdeskundigen. 
Speciaal voor Gro Next wordt er een 
interactieve workshop bij de Hanze
hogeschool over deze handreiking 
gehouden op van 9.30 tot 12.00 uur.
Deze workshop wordt samen met de 
inzet van een ervaringsdeskundige 
gegeven. Na afloop kun je een gratis 
exemplaar van het boek meenemen. 

Basistraining Armoede Dichtbij
Krista Russchen
16 november 9:00 – 12:30 uur 
De training Armoede Dichtbij is 
bedoeld voor iedereen die in zijn/haar 
(vrijwilligers)werk te maken heeft met 

mensen die leven onder de armoede
grens. De training bestaat uit twee 
gedeelten, een theoretische basis
training en een vervolgtraining waarin 
vooral ervaringen worden uitgewisseld.

Levens op de rand/Lives on edge, 
ervaringen van armoede in 
achterstandsgebieden
Dr. Erik Meij
30 november 15:00 – 17:00 uur
Sociaalruimtelijke ongelijkheid 
ondermijnt het perspectief op een 
betere toekomst voor mensen die 
armoede ervaren. Dit is een zorgwek
kende trend. Hoewel de oorzaken 
hiervan verweven zijn met de wereld
wijde economische vraagstukken, 
worden ze vooral gevoeld in de 

context van het dagelijks leven in 
steden, buurten en straten, met name 
bij en in intergenerationele armoede. 
Erik Meij onderzocht de vraag waarom 
het niet lukt om mensen in armoede 
betekenisvol te betrekken bij de 
ontwikkeling van (armoede)beleid en 
interventies. Hij ontdekte dat over het 
algemeen onze interventies juist 
nieuwe vormen van ongelijkheid 
zichtbaar maakt en bestaande 
ongelijkheden worden geaccentueerd.

Groepsgrootte Maximaal 60 personen
Doelgroep  Professionals/WIJ medewerkers in het Sociaal Domein,  

gemeente Groningen
Kosten  WIJ medewerkers betalen 40 euro ex btw*,  

overige deelnemers 65 euro ex btw 
*Dankzij een bijdrage van de gemeente Groningen

Locatie Hanzehogeschool Groningen

Groepsgrootte Maximaal 15 deelnemers
Doelgroep  Professionals/WIJ medewerkers in het Sociaal Domein,  

gemeente Groningen
Kosten  gratis deelname 
Locatie Maken we nog bekend. Zie website.

Groepsgrootte onbeperkt
Doelgroep  Professionals/WIJ medewerkers in het Sociaal Domein,  

gemeente Groningen
Kosten  gratis deelname dankzij een bijdrage van de gemeente Groningen
Locatie Maken we nog bekend. Zie website.


