Venlo, april 2019

Geachte deelnemer aan de armoedeconferenties en werkbijeenkomsten,
Graag nodigen wij u uit voor de werkconferentie rondom het hierboven genoemde thema op

dinsdag 14 mei 2019 van 13.00-17.15 uur.
Plaats: Gemeenschapshuis De Bantuin,
Pastoor Kierkelsplein 20, Venlo.
Armoede wordt vaak allereerst opgevat binnen een economisch en materieel kader. Dat klinkt
logisch, zij het dat de materiele huishouding van mensen een veel breder en dieper verband en
samenhang heeft met andere levensdomeinen.
Ook daarin bestaan uiteenlopende zienswijzen. De laatste tijd wordt daar o.a. veel gebruik gemaakt
van het model dat bekend staat onder de naam ‘Positieve Gezondheid’. Dit model is als een
spinnenweb opgebouwd rondom zes domeinen die allen in meer dan wel mindere mate ook met
materiele (on-)mogelijkheden van mensen van doen hebben (zie bijlage).
Schulden hebben een weerslag op deze zes leefgebieden. Deze effecten vormen de rode draad door
het programma met als doel: hoe toe te werken naar meer samenhang tussen deze verschillende
leefgebieden. Bindkracht Venlo wil op die manier de uitkomsten bundelen t.b.v. het werkveld (zie
programma op de achterkant).
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Graag aanmelden via email: info@stichtinggroenewold.nl
(naam en evt. organisatie vermelden).
Wilt u tevens uw eerste, tweede en derde keuze voor de werktafels kenbaar maken!
Aanmelden voor 25 april a.s.!

Met vriendelijke groet,
Stuurgroep Bindkracht.

Bijlage:
• Spinnenweb positieve gezondheid
p/a Begijnengang 17
5911 JL Venlo / 077-3546689 / best bereikbaar op: di-vr 9.00 – 13.30 uur
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12.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

13.00 uur

Opening door dagvoorzitter Bep Holla

13.10 uur

Korte introductie / ontwikkeling Bindkracht Hub v.d. Bosch/Piet Linders

13.30 uur

Lezing Ruud van den Tillaar, directeur Kredietbank Limburg
Was ruim 20 jaar werkzaam bij sociale diensten. Met de inzichten die hij heeft opgedaan, in de
wondere wereld van de schuldhulpverlening zou hij zijn werk in de afgelopen 20 jaar op een
aantal fronten echt anders hebben gedaan. Hij gaat ons meenemen in zijn bevindingen
betreffende de schuldhulpverlening, zoals: door schuldenproblemen word je dommer,
schuldenproblematiek is besmettelijk en de overheid als veelkoppig monster. Ook zal hij kort
aansnijden met welke nieuwe vormen van dienstverlening en/of samenwerking Kredietbank
Limburg momenteel bezig is.

14.00 uur

Lezing Alexander Vervoort, wethouder voor o.a. Armoedebeleid 2019-2022
De huidige coalitie in de gemeente Venlo heeft armoede hoog op de prioriteitenlijst staan en
er is een nieuwe en ambitieuze armoedenota geschreven. Het beleid wordt door de gemeente
steeds sterker samen met het werkveld en de doelgroepen tot stand gebracht. Onvermijdelijk
moeten er keuzes worden gemaakt. Hoe zien die er uit? Welke accenten leg je daar en welke
ruimte bestaat er binnen wettelijke kaders?

14.30 uur

Vragenronde

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

Lezing Karin van der Plas, coördinatot St. Naoberzorg Nederland
De schuldenproblematiek in ons land groeit en wordt vooral door een aanzienlijke groep
kwetsbare burgers gevoeld. Hulp in groter verband is dan belangrijk, maar evenzeer is de
kleinschalige aanpak noodzakelijk. Die maakt het mogelijk dat o.a. individuele
schuldenproblematiek meer in relatie worden gebracht met een verbonden
verantwoordelijkheid op buurt- of wijkniveau. Naoberzorg wil dit kleinschalige proces
stimuleren.

16.00 uur

Vragenronde

16.15 uur

Ronde tafels
U heeft bij binnenkomst een tafelnummer gekregen dat met één van de zes domeinen van
positieve gezondheid correspondeert:
1. Lichaamsfuncties
2. Mentaal welbevinden
3. Zingeving
4. Kwaliteit van leven
5. Meedoen
6. Dagelijks functioneren.
Elke tafel heeft de opdracht om twee of drie bouwstenen te leveren voor een ‘muur van
verbinding’.

17.00 uur

Sluiting
Met stemmige liederen door de Oldtimers

17.15 uur

Informeel treffen.
Graag aanmelden via email: info@stichtinggroenewold.nl (naam en evt. organisatie
vermelden).
Wilt u tevens uw eerste, tweede en derde keuze voor de ronde tafels kenbaar
maken! Aanmelden voor 25 april a.s.!

Met vriendelijke groet, Stuurgroep Bindkracht.
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