
 
 

Workshops ‘Alliantie in Actie’ 25 oktober 2021 
 
 
Workshop 1  Wie de schoen past….  
 
Inzetten van talenten van ervaringsdeskundigen door jobcarving 
Door Greet van Heusden en Miranda Pol van de Tintengroep 
 
Bestuurders Johan Brongers van de Tintengroep en Bert Hogeboom van Cosis vertellen waarom zij 
zich verbinden aan het project van de Alliantie van Kracht ‘Ervaringsdeskundigheid en Werk’. Greet 
van Heusden en Miranda Pol van Tinten begeleiden op een interactieve manier het gesprek over de 
kansen en uitdagingen die dit project met zich meebrengen, waarbij we ons buigen over de vraag 
“hoe zou het zijn om in de schoenen van de ander te staan? “ 
 
 

Workshop 2  Gezinscoaches om de cirkel van armoede te doorbreken? 
 
Resultaten na een jaar integrale dienstverlening door gezinscoaches in Coevorden 
Door Gea Hoekstra (moeder), gezinscoaches MWC en Christa Slim van de Gemeente Coevorden 
 
In 2020 is Maatschappelijk Welzijn Coevorden gestart met het intensief begeleiden van een aantal 
gezinnen die leven in een situatie waarin armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. 
Gezinscoaches, een moeder en Crista Slim van de gemeente Coevorden geven in deze workshop 
uitleg over de toegevoegde waarde van gezinscoaches na een jaar integrale dienstverlening in 
Coevorden. De pilot wordt ook in de gemeente Emmen en de gemeente Hardenberg uitgevoerd. 
 

Workshop 3 
Leren van elkaar over vroegsignalering 
Door Sandra van Esveld en Marisca Rozeveld van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn 

 
In deze workshop nemen Sandra van Esveld en Marisca Rozeveld van de gemeenten Aa & Hunze en 
Borger-Odoorn de deelnemers mee in hoe vroegsignalering eruit ziet in Aa en Hunze & Borger-
Odoorn. Zij zullen vooral inzoomen op het proces. Hoe ze tot de werkwijze gekomen zijn en hoe ze 
de partners daarbij betrokken hebben. Naast het daadwerkelijk uitvoeren van vroegsignalering ligt er 
veel nadruk op leren. Leren van wat we aan het doen zijn (op welke signalen gaan we af, wat werkt 
wel, op welke manier dan etc.), maar vooral ook leren van elkaar. Hoe versterken we de onderlinge 
expertise van de leden van het SamenDoenTeam? Deze leden werken bij de verschillende partners 
met elk hun eigen kracht. Kortom, de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze zitten midden in 
een ontwikkelproces met elkaar, waar nog genoeg kansen en uitdagingen op de weg liggen. Sandra 
en Marisca horen ook graag welke toekomstige koppelkansen de deelnemers nog zien. 
 

Workshop 4  Onderwijs en doorbreken van armoede, actuele 
ontwikkelingen 

Actuele ontwikkelingen in het primair onderwijs in de provincie Groningen 



Door Annelies Kassenberg en Sanne Visser van de Hanzehogeschool 
 
Socioloog Annelies Kassenberg en onderwijskundige Sanne Visser van de Hanzehogeschool 
bespreken met de deelnemers hoe scholen kinderen die in armoede opgroeien kunnen helpen en 
een  toekomstperspectief kunnen bieden. Ze staan stil bij enkele Groningse initiatieven, zoals de pilot 
Tijd voor Toekomst (Verrijkte schooldag) en brugfunctionarissen op school. Annelies en Sanne laten 
zien hoe deze initiatieven (generatie)armoede helpen doorbreken en gaan in gesprek over de 
verbindingen die gemaakt kunnen worden met andere initiatieven en netwerken, gericht op een 
meer integrale benadering. Deze workshop vormt een aanzet tot het in gang zetten van het 
speerpunt ‘Onderwijs’ van de bestuurlijke actieagenda van de Alliantie van Kracht. 


