
Workshop 
KANSRIJKE START
CHRISTA HOEKSEMA EN SANNEMARIJE RIDDER 
1 FEBRUARI 9:00 – 11:00 uur
De plaats waar je geboren bent, bepaalt 
je kansen in het leven. Armoede is 
overerfelijk en hardnekkig. Waar je wieg 
staat, bepaalt voor een groot deel de 
kansen in je leven. De kans om gene-
ratie-armoede te doorbreken, is door 
er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Zelfs 
nog voor de geboorte, of zelfs vóór de 
conceptie van een kind. Het is immers 
bekend dat een baby die in de eerste 
1.000 dagen van zijn leven blootstaat 
aan stress, slechte voeding, mishande-
ling of andere risicofactoren, met een 
achterstand aan het leven begint. Inves-

teren in juist deze periode, levert enorm 
veel winst op. In deze workshop leer je 
waarom de eerste 1.000 dagen van een 
kind zo belangrijk zijn voor de rest van 
zijn leven. Aan de hand van een casus 
bespreken we hoe Groninger profes-
sionals in de geboortezorg met elkaar 
samenwerken om kinderen een start 
mee te geven die zo kansrijk mogelijk 
is. We behandelen de methodes die de 
professionals inzetten om zwangeren 
en partners in een kwetsbare situatie 
en jonge ouders te ondersteunen. 
Daarbij leer jij wat jij kan bijdragen aan 
een kansrijke start als hulpverlener, be-
leidsmedewerker, mantelzorger, buddy, 
maatje of betrokken vrijwilliger. Kijk ook 
op www.kansrijkestartgroningen.nl

Doelgroep  WIJ-medewerkers in het Sociaal Domein, beleidsmedewerkers 
gemeenten, zorginstellingen en andere organisaties, vrijwilligers, 
buddy’s 

Groepsgrootte Maximaal 15 deelnemers
Kosten  Gratis
Locatie  GGD Groningen, Hanzeplein 1 of online
Aanmelden gronext@armoedegroningen.nl of 06 - 402 79 966

Programma WINTER 2022
Meer kennis over minder armoede



Doelgroep  Onderzoekers, professionals en experts uit de praktijk in het 
Sociaal Domein in Noord-Nederland 

Kosten Gratis
Locatie online
Organisatie  Hanzehogeschool Groningen - Werkplaats Sociaal Domein 

Noord, Gro Next, De Haagse Hogeschool en stichting Cash2Grow
Aanmelden        gronext@armoedegroningen.nl of 06 - 402 79 966

WEBINAR VERHOGEN VAN SOCIALE 
EN FINANCIËLE VEERKRACHT DOOR 
SPAARKRINGEN
JULIE- MARTHE LEHMANN 
3 FEBRUARI 9:00 – 10:00 UUR
Spaarkringen zijn zelfhulpgroepen 
waarin de leden van elkaar leren goed 
met geld, met zichzelf en met elkaar 
om te gaan. Elke deelnemer stelt zich 
vooraf een doel waarvoor wordt 
gespaard. Tijdens regelmatige 
bijeenkomsten leggen de groepsleden 
een bedrag in dat per lid en per 

bijeenkomst kan verschillen. Na een 
periode van ongeveer 9 maanden 
krijgt elk lid het spaargeld terug. De 
spaarkring gaat echter over veel meer 
dan sparen alleen: het gaat vooral ook 
om elkaar te motiveren en te inspireren 
en om ervaringen uit te wisselen. 
Daardoor is de spaarkring ook een 
oefenplaats voor sociale vaardigheden. 
Deelnemen aan een spaarkring 
vergroot de sociale en financiële 
veerkracht.

Doelgroep  WIJ-medewerkers in het Sociaal Domein, beleidsmedewerkers 
gemeenten, zorginstellingen en andere organisaties, vrijwilligers, 
buddy’s 

Groepsgrootte Maximaal 8 deelnemers
Kosten Gratis
Locatie Floreshuis, Floresplein 19, Groningen
Aanmelden        gronext@armoedegroningen.nl of 06 - 402 79 966

TRAINING ARMOEDESTRESS
MARLOES DE BIE EN JOLANDA ZAAGMAN
10 FEBRUARI 10:00 – 12:00 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 voort durende armoede-
stress met je doet. Er is namelijk 
wetenschappelijk bewijs dat die stress 
een fundamentele 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 je eigen regie en zelf-
vertrouwen terug?



TRAINING ERVAARCIRCUIT AUTISME 
GEERTJE BAAS
17 FEBRUARI 9:30 – 12:30 UUR
Als professional ontmoet je dagelijks 
veel klanten. Onder hen bevinden zich 
ook mensen met een niet-zichtbare 
beperking, zoals autisme (ASS). Als de 
beperking niet zichtbaar is, herken je 
deze niet altijd direct. Kennis over het 
herkennen van en omgaan met men-
sen met een niet-zichtbare beperking 
kan je helpen om de ander beter te be-
grijpen en de communicatie soepeler 
te laten verlopen. 
Bijvoorbeeld als het gaat om:
• het overbrengen van informatie;
• het maken, begrijpen en nakomen 

van afspraken;
•  voor jou vanzelfsprekende com-

municatie en omgang die niet het 
gewenste effect hebben;

•  conflictsituaties als gevolg van on-
duidelijkheid en onbegrip;

•  herhaaldelijk terugkerende situaties 
die hoge kosten met zich meebrengen.

Gro Next biedt via MEE NOORD de 
training ABC – Autisme BelevingsCir-
cuit aan om te beleven en kennis en 
vaardigheden leren.
Zo ervaren medewerkers zelf hoe 
verwarrend de wereld van iemand 

met autisme soms kan zijn. Vanuit 
deze eigen beleving krijgen zij meer 
kennis over niet-zichtbare beperkin-
gen en kunnen zij hun communicatie 
beter afstemmen op de ander. Met als 
resultaat meer begrip, het nakomen 
van afspraken en er aan bijdragen dat 
mensen met een niet-zichtbare beper-
king mee kunnen (blijven) doen in de 
samenleving (inclusie).
Programma
• voor deze training is geen voorkennis 

vereist.
• cursisten ontvangen na afloop van 

de training een handig naslagwerk
Na afloop
• weet je wat een Niet Zichtbare Be-

perking (NZB) is;
• weet je welke beperkingen mensen 

met NZB in meer of mindere mate 
kunnen hebben;

• begrijp je waardoor problemen kun-
nen ontstaan in de communicatie, 
sociale interactie, prikkelverwerking 
en flexibiliteit in denken en gedrag bij 
mensen met een NZB;

• weet je waar je rekening mee kunt 
houden in de omgang met mensen 
met een NZB;

• heb je tips voor een goede commu-
nicatie met mensen met een NZB en 
kun je dit toepassen.

Trainer:  Geertje Baas 
Locatie:  Online 
Doelgroep:  Iedereen die in zijn/haar (vrijwilligers)werk te maken heeft met 

mensen met autisme / Niet Zichtbare Beperking (NZB)
Kosten:  Gratis
Aanmelden:  gronext@armoedegroningen.nl of 06 – 4027 9966

BASISTRAINING ARMOEDE DICHTBIJ
KRISTA RUSSCHEN
15 FEBRUARI 9:00 – 12:30 UUR
De training Armoede Dichtbij is be-
doeld 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 deel en 
een deel waarin vooral ervaringen
worden uitgewisseld.

Doelgroep  Professionals / WIJ-medewerkers in het Sociaal Domein, 
 gemeente Groningen

Groepsgrootte Maximaal 15 deelnemers
Kosten Gratis
Locatie Floreshuis, Floresplein 19, Groningen
Aanmelden gronext@armoedegroningen.nl of 06 - 402 79 966



Doelgroep  Professionals / WIJ-medewerkers in het Sociaal Domein, 
 gemeente Groningen

Groepsgrootte Maximaal 60 deelnemers
Kosten   Medewerkers WIJ betalen 40 euro*, excl. BTW, overige 

 deelnemers 65 euro excl. BTW. *Dankzij een bijdrage van de 
gemeente Groningen

Locatie  Hanzehogeschool
Aanmelden        gronext@armoedegroningen.nl of 06 - 402 79 966

WORKSHOP OMGAAN MET KINDERAR-
MOEDE IN HET SOCIAAL DOMEIN 
ANNELIES KASSENBERG 
10 MAART 9:30 – 12:30 uur
De impact van armoede op kinderen is 
groot. Niet alleen tast het hun gevoel 
van eigenwaarde aan, het zet kinderen 
automatisch op 0-1 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 Mariëtte Lusse 
(Hogeschool Rotterdam) en Annelies 
Kassenberg (Hanzehogeschool 
Groningen) 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 
is het resultaat van een samenwerking 
tussen professionals, onderzoekers 
en ervaringsdeskundigen. 

Speciaal voor Gro Next wordt er een 
interactieve workshop bij de Hanzeho-
geschool over deze handreiking 
gehouden. Deze workshop wordt 
samen met de inzet van een ervarings-
deskundige gegeven. Na afloop kun je 
een gratis exemplaar van het boek 
meenemen.

Doelgroep  WIJ-medewerkers in het Sociaal Domein, beleidsmedewerkers 
gemeenten, zorginstellingen en andere organisaties, vrijwilligers, 
buddy’s 

Groepsgrootte Maximaal 8 deelnemers
Kosten Gratis
Locatie Floreshuis, Floresplein 19, Groningen
Aanmelden        gronext@armoedegroningen.nl of 06 - 402 79 966

TRAINING ARMOEDESTRESS
MARLOES DE BIE EN JOLANDA ZAAGMAN
4 APRIL 10:00 – 12:00 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 armoede-
stress met je doet. Er is namelijk 
wetenschappelijk bewijs dat die stress 
een fundamentele 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 je eigen regie en zelf-
vertrouwen terug?



Groepsgrootte  Maximaal 16 personen
Doelgroep   Medewerkers/professionals/vrijwilligers die dagelijks in contact 

komen met jongeren tussen 15 en 25 jaar
Kosten   Kosten Deelname is gratis, het ERVAARCIRCUIT word je 

 aangeboden door MEE
Locatie Floreshuis, Floresplein 19, Groningen
Aanmelden         gronext@armoedegroningen.nl of 06 - 402 79 966

TRAINING ERVAARCIRCUIT - 
ERVAAR LVB - 
LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING
GEERTJE BAAS 
7 APRIL 9:30 – 12:30 uur 
Stap in het lijf van een jongere met 
een licht verstandelijke beperking en 
financiële zorgen. Als professional 
ontmoet je dagelijks veel jongeren 
tussen de 15 tot 25 jaar. Onder hen 
bevinden zich ook jongeren met 
financiële zorgen, schulden en een 
licht verstandelijke beperking (LVB). 
Omdat de licht verstandelijke beperking 
niet zichtbaar is, herken je dit niet 
direct bij de jongere. Kennis over het 
herkennen van en omgaan met 
jongeren met een niet-zichtbare 
beperking kan je helpen om de ander 
beter te begrijpen en de communicatie 
soepeler te laten verlopen. Bijvoorbeeld 
als het gaat om:
• het overbrengen van informatie;
•  het maken, begrijpen en nakomen 

van afspraken;
•  voor jou vanzelfsprekende commu-

nicatie en omgang die niet het 
gewenste effect hebben;

•  conflictsituaties als gevolg van 
onduidelijkheid en onbegrip;

•  herhaaldelijk terugkerende situaties 
die hoge kosten met zich meebren-
gen.

Gro Next en MEE Noord bieden een 
ervaarcircuit aan waarin je ervaart hoe 
het is om te leven met een (niet-zicht-
bare) licht verstandelijke beperking en 
waarin je leert beter te communiceren 
met deze jongeren. Zo ervaar je zelf 
hoe verwarrend onze wereld soms 
kan zijn. Vanuit deze eigen beleving 
krijg je meer kennis over jongeren met 
een licht verstandelijk beperking en 
kun je jouw communicatie beter 
afstemmen op de ander. Met als 
resultaat meer begrip, het nakomen 
van afspraken en eraan bijdragen dat 
mensen met een niet-zichtbare 
beperking mee kunnen (blijven) doen 
in de samenleving (inclusie).

Doelgroep  WIJ-medewerkers in het Sociaal Domein, beleidsmedewerkers 
gemeenten, zorginstellingen en andere organisaties, vrijwilligers, 
buddy’s 

Kosten Gratis
Locatie Forum Groningen, Rabo Studio, Nieuwe Markt 1 Groningen
Organisatie Studium Generale Groningen, Gro Next en Forum Groningen
Aanmelden Aanmelden niet nodig

KENNISCAFÉ OPGROEIEN IN ARMOEDe 
GRO NEXt, studium generale en forum groningen
14 APRIL 17:00 – 15:15 UUR
In de provincie Groningen leven meer 
kinderen in armoede dan gemiddeld in 
Nederland. In 2019 groeiden 9.200 
kinderen jonger dan 18 jaar op in een 
gezin dat moest rondkomen van een 
laag inkomen. En zelfs 3.800 kinderen 

in een huishouden met langdurig een 
laag inkomen. Hoe is het om met 
weinig middelen op te groeien? Wat 
doet het met je kansen op opleiding 
en werk? Wat is er nodig om armoede 
terug te dringen? En wie moet wat 
doen? In het Kenniscafé spreken we 
deskundigen over opgroeien in 
armoede.



GRO NEXT 
Gro Next is een samenwerking van de 
gemeente Groningen, CMO STAMM, 
Moedige Dialoog Groningen en de 
Hanzehogeschool Groningen. Ons 
aanbod van trainingen, workshops 
en lezingen is voor professionals en 

vrijwilligers die mensen in armoede 
ondersteunen. Je leert de signalen 
van armoede herkennen en je kunt 
op een passende manier hulp bieden. 
Dat helpt om generatie-armoede te 
doorbreken. 

armoedegroningen.nl/gro-next

Gro Next 
06 - 402 79 966 • gronext@armoedegroningen.nl

Doelgroep  Professionals / WIJ-medewerkers in het Sociaal Domein, 
 gemeente Groningen

Groepsgrootte Maximaal 15 deelnemers
Kosten Gratis
Locatie Floreshuis, Floresplein 19, Groningen 
Aanmelden  gronext@armoedegroningen.nl of 06 – 5425 1070

BASISTRAINING ARMOEDE DICHTBIJ
KRISTA RUSSCHEN
19 APRIL 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.


