Programma
herfst 2022
Meer kennis over minder armoede

GRO NEXT
Gro Next is een samenwerking van de gemeente Groningen,
CMO STAMM, Moedige Dialoog Groningen en de
Hanzehogeschool Groningen. Wij bieden professionals en
vrijwilligers meer kennis aan over armoede. Om (nog) beter
bewust te worden van wat het betekent om in armoede te
leven en om signalen van armoede te herkennen. Bij
Gro Next leer je hoe je mensen die in armoede leven goed
kunt ondersteunen.
Meer kennis over minder armoede. Dat helpt ons om
armoede te voorkomen en te bestrijden. Armoede raakt alle
terreinen van het leven. Van gezondheid, stress, uitsluiting
en schulden tot zelfvertrouwen, groei en eigen regie. Het is
een vak apart om hierin het goede te doen.

september
LEZING EFFECTIEVE INZET VRIJWILLIGERS IN SCHULDHULPVERLENING
BEN BOKSEBELD

1 SEPTEMBER 15:00 – 17:00 UUR
In veel gemeenten begeleiden vrijwilligers – naast of in plaats van een
beroepskracht – inwoners met problematische schulden. Sommige vrijwilligers bieden hun cliënten vooral praktische (administratieve) ondersteuning.
Andere richten zich op het aanleren van
nieuw gedrag. Weer andere vrijwilligers
behartigen de belangen van de cliënt tegenover instanties. Deze verschillende
vormen van ondersteuning komen ook
in combinatie met elkaar voor.

de hulpverlening aan inwoners die een
minnelijke schuldregeling doorlopen.
Bij een minnelijk traject schuldhulpverlening probeert de gemeente de
schulden te regelen met alle schuldeisers van een inwoner. Voor elk van de
genoemde activiteiten van vrijwilligers
(praktische ondersteuning, aanleren
van nieuw gedrag en belangenbehartiging) onderzocht Boksebeld de toegevoegde waarde.
Aan de hand van casuïstiek en het
verhaal van een ervaringsdeskundige
bespreekt Ben Boksebeld praktijkvoorbeelden uit de regio Enschede die ook
bruikbaar zijn voor Groningen.

Ben Boksebeld, docent en onderzoeker
aan Hogeschool Saxion, onderzocht
Doelgroep	WIJ-medewerkers in het Sociaal Domein, professionals en vrijwilligers in de (in)formele schuldhulpverlening, beleidsadviseurs
gemeenten, zorginstellingen en andere organisaties, buddy’s
Groepsgrootte Max. 50 deelnemers
Kosten		
Gratis, aangeboden door de gemeente Groningen
Locatie		
Wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4, Groningen
Aanmelden
gronext@armoedegroningen.nl

oktober
BASISTRAINING ARMOEDE DICHTBIJ
ANNEMARCHIEN HAANDRIKMAN
eN AXEL KROEZE

4 OKTOBER 9:00 – 12:30 UUR
De training Armoede Dichtbij is bedoeld
voor iedereen die in zijn/haar (vrijwilli-

gers)werk te maken heeft met mensen
die leven onder de armoedegrens. De
training bestaat uit twee gedeelten, een
theoretische basistraining en een vervolgtraining waarin vooral ervaringen
worden uitgewisseld.

Doelgroep	Professionals / WIJ-medewerkers in het Sociaal Domein,
gemeente Groningen
Groepsgrootte Max. 15 deelnemers
Kosten		
Gratis, aangeboden door de gemeente Groningen
Locatie		
Floreshuis, Floresplein 19, Groningen
Aanmelden
gronext@armoedegroningen.nl

TRAINING SPAARKRING BEgeLEIDERS
JULIE LEHMANN
13 EN 27 OKTOBER 10:00 - 16.00 UUR
In twee bijeenkomsten word je getraind
om als begeleider van een spaarkring
aan de slag te gaan. Daarmee kun je
mensen helpen om sociaal en financieel veerkrachtiger te worden.

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.
Als spaarkringbegeleider help je met
het maken van afspraken, het verdelen
van taken en het bespreken van dingen
die mensen in de spaarkring belangrijk
vinden. Je begeleidt een spaarkring
tenminste één periode van ongeveer 9
maanden en je zorgt ervoor dat deze
goed verloopt.

Doelgroep	Beroepskrachten en vrijwilligers van (welzijns)organisaties,
particulieren en spaarkringenleden. Je spreekt Nederlands en je
kunt (eenvoudig) Nederlands lezen en schrijven. Ook kun je optellen en aftrekken, met of zonder rekenmachine. Verder kun je
goed met mensen omgaan, gemakkelijk praten, goed luisteren
en goed uitleggen.
Groepsgrootte Min. 6 en maximaal 10 deelnemers
Kosten		
Gratis, incl. lunch, dieetwensen doorgeven bij aanmelden
Locatie		
In stad Groningen, goed bereikbaar met OV
Organisatie	Stichting Cash2Grow in samenwerking met Gro Next en de
Hanzehogeschool Groningen. Meer informatie over spaarkringbegeleiders www.cash2grow.nl
Aanmelden
gronext@armoedegroningen.nl

VOORLICHTING REGELINGEN
EN VOORZIENINGEN
ARLETTA DEWNARAIN

26 OKTOBER 10:00 – 12:00 UUR
Er zijn veel regelingen en voorzieningen
voor mensen met een smalle beurs.
Niet iedereen is goed op de hoogte
van die regelingen en voorzieningen.
Terwijl dat per maand geld kan schelen.
Geld om boodschappen van te doen.
Van welke regelingen en voorzieningen kunnen inwoners in de gemeente
Groningen gebruik maken? In deze
voorlichting komen regelingen aan bod
zoals: toeslagen, kwijtschelding ge-

meentelijke- en waterschapsbelasting
en Jeugdsportfonds, etc.
Arlette Dewnarain werkt als sociaal
raadsvrouw bij WIJ Groningen. Voorlichtingen geven over sociaal juridische
onderwerpen is een onderdeel van haar
werk. Zelf vindt zij het belangrijk om
voorlichting te geven over regelingen en
voorzieningen. Wanneer mensen op de
hoogte zijn van de regelingen en voorzieningen waar gebruik van gemaakt
kan worden, helpt dat om weer een
stap of een aantal stappen verder te
kunnen in het leven.

Doelgroep	Professionals / WIJ-medewerkers in het Sociaal Domein, gemeente Groningen, buddy’s en vrijwilligers
Groepsgrootte Max. 20 deelnemers
Kosten		
Gratis, aangeboden door de gemeente Groningen
Locatie		
Floreshuis, Floresplein 19, Groningen
Aanmelden
gronext@armoedegroningen.nl

november
LEZING LEVENS OP DE RAND/LIVES
ON THE EDGE ERVARINGEN AN
ARMOEDE IN ACHTERSTANDSGEBIEDEN
ERIK MEIJ
3 NOVEMBER 15:00 – 17:00 UUR - ONLINE
Sociaal-ruimtelijke ongelijkheid ondermijnt het perspectief op een betere
toekomst voor mensen die armoede
ervaren. Dit is een zorgwekkende trend.
Hoewel de oorzaken hiervan verweven
zijn met de wereldwijde 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 maken en
dat bestaande ongelijkheden worden
geaccentueerd.
Erik Meij is onderzoeker bij CMO
STAMM binnen het team Armoede.
Zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen richt zich op het
beter begrijpen van armoedebeleving in
achterstandsgebieden. Een drieluik van
studies biedt gedetailleerde inzichten in
de leefwereld van armoede in verschillende contexten; Groningen stad, de
Groninger Veenkoloniën en Calgary,
Canada.

Doelgroep	Professionals en WIJ-medewerkers in het Sociaal Domein
Groepsgrootte Onbeperkt
Kosten		
Gratis, deelname dankzij een bijdrage van de gemeente Groningen
Locatie		
Online
Aanmelden
gronext@armoedegroningen.nl

training GEVOLGEN
VAN ARMOEDESTRESS
MARLOES DE BIE EN
JOLANDA ZAAGMAN

10 NOVEMBER 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 armoedestress 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
zelfvertrouwen terug?

Doelgroep	WIJ-medewerkers in het Sociaal Domein, beleidsmedewerkers
gemeenten, zorginstellingen en andere organisaties, vrijwilligers,
buddy’s
Groepsgrootte Max. 8 deelnemers
Kosten		
Gratis, aangeboden door de gemeente Groningen
Locatie		
Floreshuis, Floresplein 19, Groningen
Aanmelden
gronext@armoedegroningen.nl

WORKSHOP KANSRIJKE START
CHRISTA HOEKSEMA EN
SANNEMARIJE RIDDER

22 november 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. Om generatie-armoede te doorbreken, moet je er
eigenlijk zo vroeg mogelijk bij 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,
mishandeling of andere risicofactoren,
met een achterstand aan het leven
begint. Investeren 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 professionals 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, beleidsmedewerker,
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, aangeboden door de gemeente Groningen
Locatie
GGD Groningen, Hanzeplein 1, Groningen
Aanmelden
gronext@armoedegroningen.nl

wORKSHOP HUISELIJK
GEWELD SIGNALEREN
VEILIG THUIS GRONINGEN MET
EEN ERVARINGSDESKUNDIGE

12 JANUARI 2023 9:00 – 12:00 UUR
Soms hoor of zie je dingen tijdens je
werk waarbij je je afvraagt of het goed
gaat met een gezin. Je valt bijvoorbeeld tijdens je huisbezoek midden in
een ruzie, je brengt een bezoek en ziet
een verwaarloosde omgeving waar
kinderen in moeten opgroeien. Of je
hoort van de cliënt dat er veel ruzie is
thuis. Zorgelijke thuissituaties kunnen
allerlei oorzaken hebben.
Deze thuissituaties zijn niet meteen
zichtbaar voor de buitenwereld,
waardoor de kans bestaat dat het
onopgemerkt blijft. Maar het is altijd
belangrijk om iets met de signalen te
doen. Het kan al helpen als je vertelt

wat je ziet of hoort en dit deelt met
professionals die hier kennis van
hebben. Of als je zelf de professional
bent die de Meldcode Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling
toepast.
In deze workshop gaan we in op de
belangrijke kennisaspecten rondom
huiselijk geweld en kindermishandeling. Een ervaringsdeskundige deelt
met ons zijn verhaal.
De volgende thema’s komen aan bod:
•	Hoe ziet een zorgelijke thuissituatie
eruit, wat zijn de signalen?
•	Dilemma’s
•	Wat kan/moet ik doen?
•	Risicovolle situaties
•	De Meldcode Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling
•	
Het werk van Veilig Thuis Groningen.

Doelgroep	
WIJ-medewerkers in het Sociaal Domein, beleidsmedewerkers
gemeenten, zorginstellingen en andere organisaties, vrijwilligers,
buddy’s
Groepsgrootte Maximaal 18 deelnemers
Kosten
Gratis
Locatie
Floreshuis, Floresplein 19, Groningen
Aanmelden
gronext@armoedegroningen.nl

Notities

GRO NEXT

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