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Gezinsbenadering biedt kinderen betere kansen
draait om benadering en bejegening”,
benadrukt ze, “geen oordeel vellen, wel
complimenten geven.” Ze helpt onder
andere met de boodschappen: wat
wordt er gekocht en hoe zou dat ook
anders kunnen? Ze hanteert mandaten
en zet een ‘7 stappendans’ in om context
te verhelderen. Van belang is ook het
netwerk van de gezinnen te benutten.

Richt je de focus vooral op het kind of kies je voor een bredere aanpak? Die vraag
hield de gemeente Coevorden bezig in haar bestrijding van intergenerationele
armoede. Uiteindelijk koos Coevorden voor beide: de focus op het kind, maar wel
vanuit een brede aanpak. Inmiddels is zij een pilot gestart met gezinscoaching.
Fijn is dat ook Emmen met een dergelijke pilot is begonnen en dat Hardenberg
volgt. De wethouder van Hardenberg is samen met ambtenaren daarom vanmiddag ook aanwezig. Zo ontstaat straks een breed palet aan ervaringen die mogelijk resulteren in een ‘best practice’. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst van
de Alliantie van Kracht op 5 maart jl. werden de pilots van Coevorden en Emmen
inhoudelijk gepresenteerd.
Vaak staat een gebrek aan geld de
opstart van een pilot in de weg. Maar
dankzij de regiodeal Zuid-Oost Drenthe
zijn er nu voldoende middelen voor
handen zodat de kansen van kinderen
kunnen worden verbeterd. Joop Brink,
wethouder van C
 oevorden, vertelt dat
zijn gemeente in de bestrijding van
armoede meer wil dan alleen een kindpakket. Gezinscoaching lijkt hem een
fundamentelere aanpak te bieden. Ferry
Nieuwenhuijs van stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) legt uit hoe
de pilot in Coevorden is opgezet.
Zicht op patronen
Momenteel krijgen 5 gezinnen in
Coevorden wekelijks zo’n 8 uur ondersteuning van een gezinscoach. Het
coachingstraject start met een 0-meting
en het opmaken van een genogram ofwel
stamboom met meerdere persoonlijke
gegevens. Nieuwenhuijs: “Zo ontstaat een

“Geen oordeel vellen,
wel complimenten geven”
kaart die de onderlinge relaties van 3 of
4 generaties weergeeft. Ook belangrijke
familiegebeurtenissen zoals verhuizingen
en verbroken contacten zijn er van af te
lezen. Mensen krijgen zo zicht op patronen.” Vervolgens worden gezamenlijke
doelen geformuleerd voor de korte en
lange termijn. Voor de uitvoering is een
gezinsbudget beschikbaar. Dat kan en
mag men breed besteden. Denk bijvoorbeeld aan het afronden van een opleiding
of het halen van een rijbewijs zodat de
persoon in kwestie een grotere mobiliteit
verkrijgt.
Benadering en bejegening
Als gezinscoach gaat Myrthe Knol voornamelijk oplossingsgericht te werk. “Het

Positief naar de toekomst kijken
Gezinscoach Sonja Velthuis interviewt
Bianca. Zij is een van de ouders die
deelneemt aan de pilot in Coevorden. Het
gezin waarin Bianca opgroeide zat in de
schulden. Vader overleed op jonge leeftijd,
moeder was niet in staat het gezin in haar
eentje draaiende te houden: ze kon niet
koken, niet met de administratie omgaan
en kampte met een alcoholprobleem.
Dus moest Bianca al op 9 jarige leeftijd
voor het gezin zorgen. School afmaken
lukte (net als haar moeder) niet. Bianca
trouwde, scheidde en stond er vervolgens
alleen voor met haar 2 dochters. Ook in
haar eigen gezinssituatie werd ze geconfronteerd met schulden. Het opvoeden
van de kinderen was soms moeilijk.
Uiteindelijk raakte Bianca in een depressie. “Dat zaken niet lukken, was de story of
my life”, verzucht ze. Totdat gezinscoach
Sonja Velthuis haar intrede deed en
zorgde voor rust en stabiliteit in het gezin.
Op aandringen van Sonja verruilde Bianca
haar diverse schoonmaakklusjes voor een
baantje van 10 uren per week. Het streven
is een baan te vinden met meer inkomsten en meer uren. Ook volgt Bianca
nu een opleiding en hoopt ze met haar
zus een bedrijf te starten. Ze drukt haar
oudste dochter op het hart haar opleiding
af te maken. Zij kan de generatiearmoede
doorbreken, hoopt Bianca die nu monter
en opgewekt door het leven lijkt te gaan.
“Voor een deel is het een masker”, bekent
ze, “maar Sonja helpt me ook om positief
naar de t oekomst te kijken.”
De presentatie van Maatschappelijk
Welzijn Coevorden vindt u hier.

Kinderen mogen dromen

SAVE
THE DATE
Vanwege het coronavirus
moeten we natuurlijk een
slag om de arm houden,
maar noteert u alvast in uw
agenda:

“Het is belangrijk dat Coevorden en
Emmen samen optrekken en hun
ervaringen delen”, luidt de conclusie
van Alliantie-voorzitter Eric van Oosterhout. Sanne Visser, die betrokken
is bij het meerjarige onderzoek van de
RUG naar intergenerationele armoede
in de Veenkoloniën, gaat de beide
pilots nauwlettend volgen. Gevraagd
naar een reactie op de middag, geeft

wethouder Gitta Luiten uit Hardenberg aan dat ze intergenerationele
armoede een goede kapstop vindt
voor ondersteuning. Wel mist zij in het
verhaal van beide pilots het inzetten
op opleidingen. “Schooladvies vind ik
erg belangrijk”, vertelt ze. “De citoscore
moet leidend zijn. Kinderen mogen
dromen, ook over hun toekomst.”

5 oktober:
Publiekacademie Kinder
armoede Drenthe, ’s middags
in het Atlas Theater Emmen
22 oktober:
Jaarlijks Congres van de
Alliantie, ’s middags in
Groningen Nadere informatie
volgt nog.

Verandering voor de volgende generatie Alliantie van
Kracht verwelkomt
De Emmense pilot wordt nader
5 nieuwe leden
““Het belang van netwerk
toegelicht door William Kievit en
J ennifer Bakker, beiden projectleider generatiearmoede vanuit
welzijnsorganisatie Sedna. Ook hun
aanpak richt zich op het begeleiden van gezinnen. De vraag ‘hoe
kunnen we een verandering tot
stand brengen voor de volgende
generatie’, staat centraal. Voor
een antwoord wordt onder andere
gekeken naar financiën, werk en
opleiding.
Kievit: “Wie ben je? Hoe ga je om met
armoede? Al dat soort vragen wordt
aan de keukentafel besproken.” Het
gezin stelt gezamenlijk een kansenplan op dat hun talenten blootlegt.
Veranderingen voor zowel de korte
als langere termijn worden inzichtelijk
gemaakt. Voor de uitvoering is een
gezinsbudget beschikbaar. Bakker
geeft aan dat bij de gesprekken meerdere generaties betrokken zijn. Voor
deze intensieve vorm van begeleiding
is extra budget vrijgemaakt.

partners is groot”

Chaos
Er wordt gewerkt met een ‘zelfredzaamheidsmatrix’ en een ‘web van
positieve gezondheid’ omdat beide
methodieken elkaar versterken. “Er
is vaak sprake van chaos en daarom
maakt het gezin geen handige keuzes.
Het is dan ook zaak de boel weer
op de rit te krijgen”, aldus Bakker.
In Emmen richt de pilot zich op
gezinnen die op maximaal 120%
van het bijstandsniveau zitten. Dat
zijn er dus veel! Omdat het moeilijk
is de doelgroep te bereiken, spelen
netwerkpartners een belangrijke rol.
De aanvragen voor deelname aan de
huidige pilot kwamen van corporaties;
de gezinnen zelf bleken niet bekend
bij de hulpverlening.
De presentatie van William Kievit en
Jennifer Bakker vindt u hier.

Rachel van den Hoogen (Biblionet
Groningen), Annelies Bavelaar (Biblionet Drenthe) en Marcel Kooi (Kompas
Zuidlaren) tekenden in het bijzijn van
Alliantie-voorzitter Eric van Oosterhout
een document waarin zij hun deelname
aan de Alliantie van Kracht bevestigen.
De organisaties AT7 ‘ Samen Werkt’ en
expertise centrum ‘ Sterk uit Armoede’
volgen op een later tijdstip.

Meer weten over de Alliantie van Kracht? Kijk dan op www.armoedegroningen.nl

