De training ‘Armoede onder de loep’ ontwikkeld door St. De Vonk.
De Vonk heeft ruime ervaring in het contact met mensen in armoede.
In 2017 is het 3 jarig onderzoek ‘Speelruimte’ afgerond over de
effecten van armoede bij kinderen. Stichting De KIM biedt de training
aan in Gelderland, Flevoland en Utrecht.

Armoede

Tijdsinvestering:
Eén dagdeel van 3,5 uur.
Uitvoering
De training kan voor een
organisatie of instelling op
locatie verzorgd worden.
Individuele aanmelding is ook mogelijk. In dat geval wordt de training
bij voldoende aanmeldingen op een centrale plaats uitgevoerd. De
groepsgrootte is tussen de 8 – 15 deelnemers.
Kosten
De kosten bedragen 130 euro p.p. inclusief cursusmateriaal en
certificaat van deelname.
Nazorg
Desgewenst wordt een terugkombijeenkomst verzorgd. Deze is
bedoeld om recente werkervaringen te evalueren op basis van
opgedane kennis en inzichten. Hiervoor wordt een aparte
prijsafspraak gemaakt.
Aanmelding en meer informatie
Voor meer informatie en of aanmelden kunt u contact opnemen met
Suzanna Louwerse. Consulent maatschappelijke activering Stichting
De KIM. Tel: 06 308 07 216; suzanna@stichtingdekim.nl

TRAINING
ARMOEDE ONDER DE LOEP
Voor professionals

Het herkennen van armoedesignalen

Voor wie is de training?
Deze training is bedoeld voor professionals die werken in het
onderwijs, in de zorg, voor een welzijns- of jeugdorganisatie, een
woningcorporatie of een gemeentelijke afdeling (werk en inkomen,
schulddienstverlening, wonen, Wmo) en anderen.

Doel van de Training Armoede onder de loep.
Professionals leren effectiever te communiceren met mensen met
een minimum inkomen.
De training beoogt verder het vergroten van kennis van en inzicht in:
• aard en verschijningsvormen van armoede in gezinnen
• de wederzijdse vervreemding tussen de samenleving en
mensen met een laag inkomen.
• De sociale uitsluiting die daardoor kan ontstaan,
• het door armoede beïnvloede gedrag van mensen.
De training vergroot de betrokkenheid van professionals bij mensen
met weinig inkomen en biedt handvatten om gedragsscenario’s te
doorbreken en zo ruimte te creëren om tot oplossingen te komen.
Verder biedt deze training een toets om het eigen werk kritisch te
bekijken en van daaruit de werkhouding te optimaliseren.

…’’De zuster van het consultatiebureau zegt dat
het goed is voor mijn zoon als hij naar de
peuterspeelzaal gaat, maar daar heb ik geen geld
voor. Ik zeg daarom maar dat het niet in onze
cultuur past…’’

…’’ Ik kan toch moeilijk tegen de
juffrouw van school zeggen dat ik
geen geld heb voor het schoolreisje?
Ik vertel gewoon dat mijn dochter ziek
wordt in de bus…”

Inhoud van de training
• Feiten en fabels over armoede.
• De beleving van armoede door mensen die er langdurig in
zitten.
• De gevolgen die dit heeft voor hun visie op het leven, op dat
van hun kinderen en op hun kijk op hulpverlening.
• Valkuilen in de communicatie met mensen in armoede.
• Handelingsperspectieven voor de deelnemers.
• Casusbespreking.
In de training wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen.
Naast een gezamenlijk deel met informatie en voorlichting wordt er
in groepen gewerkt waar eigen ervaringen en vragen aan bod komen.
Ook is er ruimte voor reflectie op het eigen communiceren en wordt
er in de casussenbespreking uitgegaan van voorbeelden en portretjes
van volwassenen en kinderen in armoede.

