Uitnodiging Regiobijeenkomst(en)
project Armoede en Schulden

Moed moet! Zeker nu.

30 maart
14 april
& 19 april

De Zevenkoppige draak heet Armoede. Het vergt moed om
Armoede samen aan te pakken. Maar het moet.
Daarom organiseert de MOgroep op 30 maart, 14 april en 19 april
samen met u, externe partners, ondernemers en gemeenten in
West Brabant drie regiobijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn de
eerste van een serie van 30 bijeenkomsten in 15 regio’s.
We hebben de bijeenkomsten voorbereid met u.
We gaan dus aan de slag met uw vraag als leidraad. Op zoek naar
de gezamenlijke rol en verantwoordelijkheid van sociaal werk,
gemeenten, bedrijfsleven en vrijwilligers en uw eigen lokale en
regionale armoedevraagstuk.
Samenwerken vraagt moed en is vaak ingewikkeld. Maar als het lukt
krijgen de samenwerkingspartners vleugels. Deze bijeenkomsten
zijn bedoeld als vliegwiel naar een betere aanpak van Armoede.
Dat vraagt wel om kennisdelen en onorthodoxe coalities aangaan,
om een nieuwe manier van kijken naar hardnekkige problemen en
nieuwsgierigheid naar onbekende potentiële partners.
De usual suspects rond armoedeaanpak kennen elkaar wel. De
grote uitdaging vormt het bedrijfsleven. Als geen ander heeft
dát nou juist baat bij een samenleving vol mensen met een flink
besteedbaar inkomen. Wat heb je immers aan mensen die aan de
zijlijn staan en nauwelijks bijdragen of consumeren. Wij voorzien
een nieuwe rol voor het bedrijfsleven als speler in de strijd tegen
Armoede en in buurten en wijken.
Vrijwilligers die de draak bestrijden: waar zouden we zijn zonder
hen. Toch vraagt ook hun inzet om een heldere focus: wat kan
en wat kan niet. Vaardigheden en expertise bij vaak complexe
problematiek vraagt borging van professionaliteit, kwaliteit en
kennis. Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, maatschappelijke
stages en inzet vanuit bedrijfsleven of actieve burgers zouden een
grotere rol kunnen spelen bij armoedevraagstukken.

We organiseren in 15 arbeidsmarktregio’s series van
drie bijeenkomsten. De eerste twee bijeenkomsten hebben de
ambitie te komen tot een concreet nieuw plan, of om een bestaand
initiatief vlot te trekken of te versterken. Deze bijeenkomsten
zijn geschikt voor o.a. managers, directie en beleid. De derde
bijeenkomst is specifiek bedoeld voor uitvoerende sociaal werkers
en klantmanagers (sociale dienst, werkpleinen, kredietbank).
Zij gaan tijdens de bijeenkomst aan de slag via de methode
’Schatgraven’. Wie komt kan de volgende dag direct aan de slag!

Regiobijeenkomsten West Brabant

Locatie

Regiobijeenkomst 1
(bedrijfsleven)

Buurthuis Westrand
30 maart
Sint Lucasplein 3		
4703 HX Roosendaal

9.00 – 13.00 uur
Lunch to go

Regiobijeenkomst 2
(vrijwilligers)

Poppodium Gebouw t
14 april
Wilhelminaveld 96		
4611 WJ Bergen op Zoom

13.00 - 17.00 uur
Borrel			

Regiobijeenkomst 3
Divosa/MOgroep

Gemeentehuis Woudrichem
19 april
Raadhuisplein 1		
4285 CP Woudrichem		

9.30 – 15.30 uur
Met lunch

Dit
kan niet
zonder u!

Datum

Tijdstip

Moed moet! Zeker nu.
Voor de bijeenkomst op 19 april vragen wij uw organisatie twee
à drie sociaal werkers (sociaal raadslieden, schuldhulpverleners,
maatschappelijk werkers en participatiemedewerkers) die met de
voeten in de klei werken aan armoede, schulden en re-integratie
problematiek af te vaardigen.

U kunt hen hier aanmelden per mail.

30 maart

Programma 30 maart:
09.00 uur	Welkom door Jacqueline Beekman, MOgroep
		

Aftrap door Marijke Vos, voorzitter bestuur MOgroep

09.30 uur	Inspiratiesessie en spreker: Tamara Madern (Senior
onderzoeker, Lectoraat Armoede en Participatie)
10.00 uur Lokaal vraagstuk bespreking (ronde 1)
11.00 uur	Pauze en Intermezzo spreker: Henk Kinds, deskundige
in maatschappelijk betrokken ondernemen ‘Community
Impact Dialoog’
11.45 uur Lokaal vraagstuk bespreking (ronde 2)
12.30 uur Regionale terugkoppeling en afsluiting
13.00 uur Lunch to Go

14 april

Programma 14 april:
13.00 uur Welkom door Jacqueline Beekman, MOgroep
13.15 uur	‘The whole system in West Brabant’. Inspirerende
regionale werksessies afgewisseld met sprekers als
Tamara Madern, Hogeschool Avans en Fontys, Coöperatie
‘WeHelpen’ en Team STA (netwerk van professionals en
ervaringsdeskundigen tegen armoede)
16.30 uur Reflecteren en vooruitkijken
17.00 uur Borrel

Tot dan
in West
Brabant!

Met moedige groet,
Jacqueline Beekman
projectleider Armoede en
Schulden, MOgroep

Sandra Wolfsen
projectondersteuning,
MOgroep

beekman@mogroep.nl
06 22 78 45 60

wolfsen@mogroep.nl

