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Verdiepende training Armoede onder de Loep  
 
Na het volgen van de basistraining Armoede onder de Loep weet je hoe de beleving van de situatie 
uiteen kan lopen. En welke handelingsperspectieven daarbij passen. Dan is een logische vervolgstap 
om deze te oefenen en te verbinden met andere communicatietheorieën. De Vonk biedt daarom een 
verdiepende training Armoede onder de Loep.  
De combinatie van de Armoedebelevingtheorie (arm gebleven, arm worden, arm gemaakt) en 
motiverende gesprekvoering is een vruchtbare manier om mensen in armoede te benaderen in hun 
pogingen greep op hun leven te krijgen. Juist door de kennis over de diepgewortelde kijk op de 
wereld waaruit copinggedrag ontstaat, kan goed worden aangesloten bij wat mensen nodig hebben, 

zonder dat dat extra tijd  kost.  
 
Autonomie, VerBondenheid en Competentie (ABC) uit de motiverende gespreksvoering en het model 
van de fasen van gedragsverandering van Prochaska en DiClemente komen samen met de 
armoedebelevingstheorie van De Vonk als kern van deze verdieping.  
Dit gaan we kort bespreken en er is vooral veel gelegenheid om te oefenen. Hiervoor werken we 
samen met ervaren trainingsactrice Leonie van Dijk.  
Het programma van deze verdiepende training is op hoofdlijnen:  
1. Opfrissen theorie. Dankzij voorbereidend leeswerk door de deelnemers houden we dit 
onderdeel kort.   
2. Oefenen met handelingsmogelijkheden. Trainingsactrice Leonie van Dijk zal levensecht 
oefenmateriaal brengen.   
3. Combineren van het ABC met de belevingsscenario’s. De training biedt ruimte om te 
experimenteren met woorden en zinnen vanuit het ABC in combinatie met Arm gebleven, Arm 
geworden en Arm gemaakt.   
 
De training is gemaakt voor uitvoerenden die:  

• Bekend zijn met de armoedebelevingstheorie Arm gebleven, Arm geworden en Arm 
gemaakt.   
• Geïnteresseerd zijn hoe de belevingsscenario’s te combineren 
zijn Autonomie, VerBondenheid en Competentie en de fasen van gedragsverandering  
• Hun gespreksvoering willen ontwikkelen door te oefenen  
• Werkplezier willen ontwikkelen in casussen waarin voortgang uitblijft.  

  
De training neemt een dagdeel in beslag.  
Het voorbereidend leeswerk kost ongeveer 45 minuten tijd.   
  
De kosten zijn 180 euro per deelnemer, exclusief BTW.  
  
De training wordt zowel met een open inschrijving aangeboden als een incompany variant.   
De training met open inschrijving vindt plaats op 30 november 2020 van 9.00 tot 12.30 uur op 
Spoorlaan 444 te Tilburg.  
Aansluitend is er de mogelijkheid om te lunchen tot uiterlijk 13.30 uur.   
Inschrijving gaat via email: secretariaat@de-vonk.nu  
  
 


