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Café restaurant Hofsteenge in Grolloo staat op deze maandagmiddag geheel in 
het teken van het congres: De Alliantie in actie tegen armoede. Bij de deur worden 
 deelnemers ontvangen door stagiaires van Domesta die de coronapassen checken 
en Sisca Sytema die als organisator zorgt dat iedereen een naamsticker (gemaakt 
door Afeer) en een boekje meekrijgt over de bestuurlijke actieagenda. Marleen 
Oostland zorgt als projectleider van de Alliantie dat alles goed en op tijd verloopt.
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https://armoedegroningen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Aanzet-Bestuurlijke-Actieagenda-AvK.pdf


bestuurders is er een Tweedaagse 
Leergang ontwikkeld met als thema; 
wat gaan jullie doen om te zorgen dat 
de medewerkers in jullie organisatie 
overerfbare armoede effectief aan 
kunnen pakken?

Onderzoek naar vertrekkers, blijvers 
en vestigers in de Veenkoloniën
Prof. Dr. Dirk Strijker wordt vanwege 
zijn pensioen opgevolgd door prof. Dr. 
Tialda Haarsma. Dirk wordt door de 
voorzitter hartelijk bedankt voor zijn 
bijdrage aan het onderzoek naar over
erfbare armoede. Tialda presenteert 
de gevolgen van armoede in de 
 Veenkoloniën als mensen vertrek-
ken, zich vestigen of gewoon blijven 
wonen in de regio. Het onderzoek 
daarnaar wijst onder andere uit dat 
de regio niet verarmt en dat het 
opleidings niveau stijgt door migratie. 

Opening en interview
In de plenaire zaal leidt Eric van Oos
terhout als voorzitter van de Alliantie 
de middag. Hij heet de honderdzestig 
aanwezigen welkom en legt uit dat 
tijdens dit congres de resultaten van de 
acties die binnen de Alliantie worden 
ondernomen zowel plenair als in de 
workshops worden toegelicht. De 
gastheer, wethouder Co Lambert van 
Aa en Hunze is blij dat er zichtbaar 
iets gebeurt binnen de Alliantie. Hij 
benadrukt dat alle acties goed moeten 
worden afgestemd om te zorgen dat 
de energie bewaard blijft voor de 
dingen die werken. De gedeputeerde 
van de provincie Groningen, Tjeerd van 
Dekken kan niet aanwezig zijn maar 
laat weten dat het belangrijk is om de 
theorie van het onderzoek van de RUG 
te vertalen naar effectieve manieren 
die werken in de praktijk.

Dynamische leergang
Aan Maud Diemer en Saskia Duursma 
van CMO STAMM de eer om de 
Dynamische Leeromgeving die in 
opdracht van de Alliantie is ontworpen 
te presenteren. Dat gebeurt met een 
knal en confetti. De Dynamische 
Leer omgeving wil de kennis over 
overerfbare armoede vergroten binnen 
de Alliantie van Kracht en biedt een 
mooi overzicht van alle trainingen en 
cursussen die er al zijn. Speciaal voor 

Muziek door Egbert Meijers
En dan een muzikaal moment. 
Egbert Meijers zingt bluesmuziek. In 
Grolloo kunnen we ook niets anders 
verwachten, een fijn intermezzo!

Ontmoeten en bijpraten
In de pauze en ook na het congres is 
het fijn om elkaar weer te ontmoeten 
en te spreken. Fijn ook dat het mogelijk 
is ondanks corona.
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de Hanzehogeschool op welke manier 
binnen het basisonderwijs kinderen (en 
gezinnen) worden ondersteund als duide
lijk is dat er thuis sprake is van armoede. 
Meer informatie over deze workshop 
leest u in de uitgebreide toelichting.

Terugkoppeling
Ervaringsdeskundigen in opleiding geven 
een terugkoppeling van datgene wat ze 
hebben gehoord en gezien in de work
shops. 

Evaluatie
Na het congres wordt een korte eva
luatieformulier rondgestuurd. Over 
het algemeen zijn de reacties positief. 
Feedbackpunten zijn onder andere; 
inspirerend en informatief, divers, veel 
bestuurders, weinig vrijwilligers, goed en 
professioneel georganiseerd, meer werk 
maken van vroegsignalering, graag meer 
onderzoek naar 1 loketfunctie armoede
beleid, fijn om elkaar te ontmoeten!

Het congres van de Alliantie van Kracht tegen Armoede is mede mogelijk gemaakt door:

Workshops
In de drie zalen van Hofsteenge en in 
de grote zaal worden vier workshops 
gepresenteerd van acties die binnen 
de Alliantie net zijn gestart of al langere 
tijd bestaan.

Actiepunt ervaringsdeskundigheid
In de Kegelzaal presenteren Greet van 
Heusden en Miranda Pol het plan om 
de inzet van ervaringsdeskundigheid 
binnen de Alliantie te vergroten en 
daarmee tweehonderdvijftig mensen 
die nu een minimaal inkomen en geen 
werk hebben, de kans te geven om 
een opleiding te volgen, een diploma 
te halen en werk te vinden. Binnen 
Tinten is hier ervaring mee opgedaan 
en die ervaring wordt in het plan benut. 
Bestuurders van Tinten en Cosis geven 
in de workshop een toelichting. Meer 
informatie over deze workshop leest u 
in de uitgebreide toelichting.

Actiepunt integraal werken
In de tuinzaal kan de workshop over 
gezinscoaches op veel belangstelling 
rekenen. De gemeente Coevorden en 
Maatschappelijk Welzijn Coevorden 
werken al langere tijd met gezins
coaches in gezinnen met een minimaal 
inkomen en veel problemen. Het wer
ken met gezinscoaches is gebaseerd 
op uitkomsten van het onderzoek van 
dr. Sanne Visser. 

In de interactieve workshop vertellen 
niet alleen de gezinscoaches maar 
ook een moeder over de resultaten 
van deze werkwijze. Meer informatie 
over deze workshop leest u in de 
uitgebreide toelichting.

Actiepunt vroegsignalering en 
 preventie
Beleidsmedewerker van gastgemeente 
Aa en Hunze, Sandra van Esveld ver
zorgt samen met Marisca Rozeveld van 
de GKB in de grote zaal een workshop 
over de manier waarop de wet gemeen
telijke schuldhulpverlening vorm krijgt 
in Aa en Hunze en Borger-Odoorn. 
Meer informatie over deze workshop 
leest u in de uitgebreide toelichting.

Actiepunt onderwijs
Een ‘nieuw’ aan te pakken actiepunt 
van de bestuurlijke actieagenda. In de 
workshop in het café vertellen dr. Anne
lies Kassenberg en dr. Sanne Visser van 
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