Train-de-Trainer Armoede onder de Loep
Wat is “Armoede onder de Loep”?
De training Armoede onder de Loep bestaat sinds 2002 en wordt voortdurend aangepast met
actuele kennis. Onderdelen training Armoede onder de Loep, zijn:
•
•
•
•
•
•

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 instanties
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. Verder biedt deze training een mogelijkheid om het eigen werk kritisch te bekijken en
van daaruit de werkhouding te optimaliseren.

Waarom een train-de-trainer?
Bij de aanpak van langdurige geldstress is het essentieel dat men alert blijft en doorzet. De Vonk
ontwikkelde daarom in 2015 de train-de-trainer. Organisaties verrijken zich met deskundige trainers
die de taal van de werkvloer spreken en weten wat er leeft.
Meer dan zestig trainers zijn sinds 2015 opgeleid en gecoacht. Op dit moment zijn er 31 trainers
actief in het land. Door deelname zorgen we gezamenlijk voor een tijdige signalering en een
constructieve aanpak van armoede.

Wat doet een trainer?
Een trainer verspreid relevante actuele kennis en inzichten tijdens een training, teamoverleg,
intervisie of een inspiratiesessie. Maar ook door bij collega’s te vragen of en hoe zij armoede
signaleren of door interessante informatie te delen. De trainer volgt de jaarlijkse certificering om
nieuwe werkvormen en mogelijkheden te verkennen om het thema blijvend te agenderen.
Wat biedt de train-de-trainer?
De trainers krijgen een gedegen kennisbasis aan de hand van de onderdelen van de training, kennen
en benutten de materialen en ontwikkelen hun trainingsvaardigheden.
Praktische informatie en tarieven
•

Voor ervaren trainers die bekend zijn met de actualiteit in het sociaal domein en die
professioneel en/of privé kennis hebben van armoede in Nederland.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De groep is 4 tot 8 personen
6,5 uur met middagpauze
Kosten € 520,- per deelnemer die als professional actief is
Kosten € 370,- per deelnemer die als vrijwilliger actief is
Er is huiswerk ter voorbereiding waarvoor ongeveer 4 uur nodig is.
De deelnemers kennen na afloop de verschillende variaties van de training
De jaarlijkse hercertificeringsbijeenkomst kost € 115,= per persoon
Het trainingsmateriaal komt digitaal ter beschikking van de trainers
De Vonk blijft beschikbaar om mee te denken.

Meer informatie en aanmelden
We komen graag in contact om meer informatie te geven en vragen te beantwoorden. Stuur een
mail naar secretariaat@de-vonk.nu en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

