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De training biedt inzicht in wat armoede met 
 mensen kan doen. Dit begint met signaleren. 
 Tegelijk biedt de training, gebaseerd op de praktijk, 
praktische tools hoe hiermee om te gaan.

Armoede 
onder de loep

Doelgroep
Professionals en vrijwilligers werkzaam in de gezondheidszorg, 
de sociale sector, het onderwijs en de woningbouwcorporaties, 
die beroepsmatig betrokken zijn bij mensen  
die in armoede leven.



Armoede onder de loep
Armoede is niet langer 
 ‘verborgen’, maar meer en 
meer een maatschappelijk 
thema. En helaas onver-
minderd actueel. Zo leeft in 
Nederland 1 op 9 kinderen in 
armoede, in sommige  delen 
van Noord-Nederland leven 1 op de 7 kinderen in  armoede 
en in de stad Groningen meer dan 1 op de 5 kinderen. De 
 politiek ‘erkent’ de noodzaak van een  gerichte aanpak van deze 
 problematiek. Alleen geld is hierbij niet  voldoende. Mede om die 
reden is de training Armoede onder de loep ontwikkeld. 

Ook hulp- en dienstverleners weten dat armoede bestaat. Zij 
komen dat bij de uitvoering van hun werk tegen. Dat kan zijn 
doordat zij vanuit hun taak rechtstreeks hulp en steun bieden 
aan arme mensen. Het kan ook zijn dat zij hen ‘tegenkomen’ in 
het verlengde van hun werk. 

Client:  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” 



In beide gevallen is het belangrijk dat de communicatie goed ver-
loopt. Deze begint met het opvangen van signalen en vervolgens 
het op de juiste manier kunnen duiden van deze signalen. Maar dat 
gebeurt vaak niet of niet goed, zodat er miscommunicatie ontstaat 
en mensen zich niet goed begrepen en geholpen voelen. De beelden 
van de beide partijen komen niet overeen met de werkelijkheid en 
kleuren de communicatie in de toekomstige contacten. Bovendien is 
het voor professionals soms ook moeilijk te bepalen wat ze vanuit 
hun positie zouden kunnen betekenen om de armoede te bestrijden. 

Veel voorkomende problemen en thema’s
• Feiten over armoede;
• Hoe armoede beleefd wordt door mensen die er lang in zitten;
• Welke gevolgen dit heeft voor hun visie op hun leven, hun kinde-

ren en hun kijk op hulpverlening;
• Valkuilen voor veldwerkers in de communicatie met mensen in 

armoede;
• Handelingsperspectieven voor de deelnemers aanreiken.
• Casusbespreking

Leerdoelen
• Effectiever omgaan met mensen met een minimuminkomen. Hier-

in is effectief bedoeld als aansluitend op de behoefte van mensen 
met een laag inkomen;

• Het vergroten van kennis 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.

• Het vergroten van de betrokkenheid van de werkers bij mensen 
met weinig inkomen;

• Leren effectief te communiceren om gedragsscenario’s te door-
breken om zo ruimte te creëren om tot oplossingen te komen;

• Werkers een toets aan te bieden om het eigen werk kritisch te 
bezien en van daaruit eventueel de werkhouding te optimaliseren.



Werkwijze/opzet 
Tijdens deze training wordt 
gebruik gemaakt van ver-
schillende werkvormen. Zo zal 
er een deel plenaire  voorlichting 
in zitten, een deel  groepswerk 
waarin eigen ervaringen en 
 vragen aan bod komen en 
een deel reflectie op het  eigen 
 communiceren. Er wordt 
gewerkt met voorbeelden en 
kleine portretten van volwassenen en kinderen in armoede. 

Desgewenst wordt een terugkombijeenkomst verzorgd. Deze is 
bedoeld om recente werkervaringen te evalueren op basis van de 
opgedane kennis en inzichten. Hiervoor wordt een aparte prijs-
afspraak gemaakt.

Maatschappelijk werker: 
 Ik dacht dat ik als maat-

schappelijk werker het nodige 
wist van armoede, maar deze 
training heeft me echt de ogen 
geopend. Ik heb veel beter 
 inzicht gekregen hoe signalen 
van armoede te herkennen en 
deze om te zetten in gerichte 
communicatie en actie. 



De training wordt op locatie 
verzorgd als een in corpo-
rate training voor 8 – 15 
deelnemers.

Nota bene: deze training 
voorziet in een algemeen en 
goed toepasbaar aanbod. 
Daarnaast is het moge-
lijk trainingen op maat te 
bieden, afhankelijk van specifieke wensen en  doelgroepen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen in armoede of 
hoe armoede te herkennen binnen het onderwijs. Neem 
 gerust contact op met MJD Training & Advies over de 
 mogelijkheden.

Tijdsinvestering 
De training duurt voor professionals één dagdeel van 4 uur.
Voor vrijwilligers is er een programma van 2 dagdelen van 
3 uur.

Daarnaast bieden wij workshops, waarin de highlights van 
de  training worden gehandeld. De duur van een workshop 
bedraagt 1,5 tot 2 uur. 

Accreditatie 
Voor deze training is beroepsregistratie mogelijk voor SKJ 
en  Registerplein.

Kosten 
Op aanvraag.

Client:  De medewerker  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. 
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MJD is een maatschappelijke ondernemende organisatie in de 
stad Groningen en Noord-Nederland. Specialist binnen het sociaal 
domein op het gebied van zorg en welzijn. Onze missie is het 
realiseren van een samenleving waarin iedereen volop 
meetelt en meedoet. 

Informatie
MJD Training & Advies 
T 050 - 312 61 23 
E   trainingenadvies@mjd.nl  
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