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Effect van armoede op gezondheid

• www.menti.com – code 92 42 95

• Sociale uitsluiting

• Stress

• Slechtere fysieke gezondheid

• Vaker ongezonde leefstijl

• Doel AWJT: de gezondheid en het welzijn van 

kinderen in armoede bevorderen

https://www.mentimeter.com/


Gezinnen centraal

• Vertellen hoe het is om met 

een laag budget te leven

• Vertellen over hun ervaringen 

met professionals

• Denken mee bij ontwikkeling 

van de interventie

• ‘Hebben baat bij de 

interventie’



Eigen kracht (Brink, 2013)

• Hoe kunnen gezinnen in armoede goed ondersteund worden?

– De cliënt (het gezin) beslist

• Professional volgt

– De kracht van de cliënt (het gezin)

• Professional toont vertrouwen

– De motivatie van de cliënt (het gezin)

• Professional help

– Het netwerk van de cliënt (het gezin)

• Professional ondersteunt



Positieve gezondheid (Huber, 2014)

• Hoe kunnen gezinnen in armoede goed ondersteund worden?

– Psychologische, sociale en biologische factoren

– Belevingswereld van de cliënt

– Focus op kracht i.p.v. zwaktes



Kindervakantieweek Borne

Spelletjes, knutselen, sporten, kokkerellen, bouwen, kliederen en nog veel 

meer. De kindervakantieweek is een week vol prachtige en spannende 

momenten. Lekker sporten, een middag knutselen, een dansworkshop, een 

ontdekkingstocht door Borne, of een bezoekje aan het Bussemakerhuis, het 

zijn maar een paar van de talloze activiteiten die tijdens een 

Kindervakantieweek plaatsvinden.
Zo maak je van je vakantie een 

onvergetelijke ervaring samen met 

leeftijdsgenootjes.

www.menti.com

code 92 42 95

http://www.menti.com/


Bevindingen

• 80 interventies

• Eigen kracht weinig gevonden

• Positieve gezondheid vaker gevonden

– Samenhang mentaal welbevinden, kwaliteit van het leven 

en sociale participatie

• Sterke samenhang tussen de twee concepten



Voor de praktijk

• Is het doel meer keuze vrijheid voor de cliënt of met 

minder middelen het zelfde doen?
a. Negatieve consequenties van de transformatie zorg

b. Families in armoede hebben recht op ondersteuning (wmo raad)

• Heb inzicht in de doelgroep en de mate van 

zelfredzaamheid
a. Eigen kracht is niet voor iedereen

b. Context is van belang

• Academische werkplaats als best practice



Klein-en-Fijn Projecten

• Concrete onderwerpen en vragen uit praktijk

• Aandacht voor bereiken van kinderen in risicosituaties

• Wat is het doel?

• Beleidsvraag gemeente Hellendoorn
– Hoe kan de gemeente Hellendoorn kinderen in verborgen armoede 

bereiken en wat zijn hun wensen en behoeften ten aanzien van de 

invulling van het kindpakket? 



Verborgen armoede

• Waar denkt u aan bij verborgen armoede? 

• www.menti.com – code 92 42 95

http://www.menti.com/


Deel I - Bereik

• Per 01-01-2017 100 miljoen euro extra

• Wat is het kindpakket?

• Voor wie is het kindpakket?

• Hoe kan de gemeente Hellendoorn kinderen in 

verborgen armoede bereiken? 



Deel II - Wensen en behoeften

(KU Leuven, 2016)



Wensen en behoeften

• Wat hebben kinderen in (verborgen) armoede nodig om 

zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht 

van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het 

leven? 

• Doelgroep:

– Schoolkinderen

– 4-12 jaar

– Gemeente Hellendoorn

• Methode:

– Lesmethode 



Armoede in Twente

• Hoeveel procent van de Twentse ouders 

geeft aan enige of grote moeite te hebben 

met financieel rondkomen (in 2013)? 

• www.menti.com – code 92 42 95

http://www.menti.com/


Vragen?



Aan de slag!
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Programma ‘Aan de slag!’

• 12:15 – 13:00
– Signaleren 

– Handelen 

– Preventie 

• Pauze 

• 14:00 – 15:00

– Samenwerken

– Impact creëren 



Signaleren

• Wie is de doelgroep?

• Waar vinden wij hen? 

• Wat is nodig om hen te bereiken?



Handelen 



Handelen 

• Beoordeel gezondheid

• Hoe oppervlak vergroten?



Samenwerken

• Wie heb je nodig als ouder van Robby? 

• Wie heb je nodig als professional die Robby wil 

ondersteunen?



Impact creëren



Winnie de Poeh

• Welke mooie ideeën 

die je vandaag hebt 

opgedaan, zou je 

willen uitvoeren?



Iejoor

• Welke knelpunten of bezwaren zie je daarbij? 



Janneman Robinson

• Welke stappen zijn wel reëel? 


