De Proeverijen
Proeverij 1: Aap Noot Mies….
Laaggeletterdheid is iets waar burgers niet makkelijk over praten. Ze zijn er vaak heer en meester in
om het te verbergen. Maar hoe fijn zou het zijn als we het wel zien en weten en zo de burger echt
verder kunnen helpen. Ervaringsdeskundigen vertellen je over hun eigen ervaring met
laaggeletterdheid en hoe je laaggeletterden kunt helpe n.

Proeverij 2: Gelukkig met genoeg
Een van de begeleidsters van budgetkringen vertelt hoe ervaringsdeskundigen vanuit 'budgetkringen'
een bijdrage leveren in de ondersteuning van inwoners in deze gemeente. De budgetkring is een
succesvolle interventie welke wordt aangeboden aan mensen die het niet breed hebben en niet lekker
in hun vel zitten.

Proeverij 3: Stressss
Hoe kunnen we stress kunnen herkennen? Wat doet stress met mensen? Welke gevolgen heeft
schaarste op het functioneren van mensen en hoe spelen we daar met onze werkwijze op in? Zo is
'mobility mentoring' een nieuwe methode in de aanpak gebaseerd op de hersenwetenschap.

Proeverij 4: Eert uw vader en uw moeder….
Kwetsbare mensen, waaronder ouderen, lopen het risico op financiële uitbuiting. Hoe herken je de
signalen? Hoe bespreek je je zorgen met degene die het betreft? Bij wie kun je terecht om even
ruggenspraak te houden?

Proeverij 5: Beschermingsbewind, budgetbeheer en WSNP-bewind
Wat is de achtergrond van een beschermingsbewind, over verschillen en overeenkomsten met
budgetbeheer en WSNP-bewind en hoe beschermingsbewind een steeds belangrijker rol kreeg in het
oplossen van problematische schulden. Wat moet en kun jij hiermee?

Proeverij 6: Minima- regelingen maximaal gebruik
Hoe ziet het minimabeleid in onze gemeente eruit, wat kunnen de regelingen betekenen voor de
(jonge) inwoners en weten zij hoe ze een beroep kunnen doen op de regelingen? Je leert hoe je
mensen kunt ondersteunen bij het aanvragen van regelingen

Proeverij 7: Vroeg erop af bij financiële problemen
Wanneer zijn er de eerste signalen dat het financieel niet goed gaat? Burgers melden zich steeds
later bij de schuldhulpverlening. Wat zou het voor hen zelf én voor de stad kunnen betekenen als
problematische schulden worden voorkomen of eerder aangepakt? Welke rol kun jij hierin spelen?

Proeverij 8: Bekend maakt Bemind
Iedere workshopronde spelen we het DATT Werkt!-spel ‘Bekend maakt bemind’. De spelers maken
zichtbaar welke organisaties in Schiedam met armoede en schulden bezig zijn. Wie zijn jouw (keten)collega’s en wat houdt hen bezig? Heb je het spel al eens gespeeld? Nou en! Je bent weer van harte
welkom!.

Proeverij 9: Armoede onder kinderen
Hoe kunnen we in Schiedam ervoor zorgen dat kinderen in armoede mee kunnen blijven doen? Wat
zijn de belangrijke ingrediënten voor een succesvolle aanpak!?

