
 

Beschrijving van de workshops 

Workshop 1: 

 

Titel: ‘Cuddle & Care Ouder-kindgroep’ 

Workshopleider(s) en functie: Marilene de Zeeuw, Klinisch psycholoog 

Organisatie: Jeugd ggz Dimencegroep 

Beknopte beschrijving van de workshop: Cuddle & Care wil de negatieve gevolgen van armoede op de 

relatie ouder-kind op de langere termijn voorkomen door het geven van financieel en psychologisch advies 

in lokale moedergroepen die met elkaar eten en door een gratis draagdoek door een draagdoekconsulent. 

Een ervaringsdeskundige jonge moeder én Marilene de Zeeuw, Klinisch psycholoog van Jeugd ggz 

Dimencegroep vertellen over deze vernieuwende moedergroep.   

Werkvorm: Presentatie en ervaringsverhaal 

 

Workshop 2: 

 

Titel: ‘De invloed van stress op het brein en de ontwikkeling van kinderen’ 

Workshopleider(s) en functie: Hanna Stolper, Klinisch psycholoog 

Organisatie: Jeugd ggz 

Beknopte beschrijving van de workshop: Het brein van jonge (ongeboren) kinderen is uitermate gevoelig 

voor stress. Armoede, ondervoeding, huiselijk geweld, trauma’s of psychische problemen bij de ouders kan 

de ontwikkeling van de foetus en het jonge kind negatief beïnvloeden met het risico op fysieke en mentale 

problemen later in het leven. In deze workshop krijgt u een presentatie van de huidige kennis vanuit de 

wetenschap over dit onderwerp en een instrument om vroegtijdig risico’s in kaart te brengen. Ook staan 

we stil bij preventie en behandeling. 

Werkvorm: Presentatie, filmpje, casus presentatie, discussie. 

 

Workshop 3: 

 

Titel: ‘Gezondheid telt! Wat betekent werken aan positieve gezondheid voor u als professional?’ 

Workshopleider(s) en functie: Chantal Walg, gezondheidswetenschapper en adviseur/trainer 

Organisatie: Proscoop en Anders Gezond 

Beknopte beschrijving van de workshop: Tijdens de workshop wordt duidelijk wat gezondheid betekent voor 

het onderwijs, de werkgelegenheid, de sociale en fysieke omgeving en de zorg en vice versa. Vervolgens 

gaan we bespreken wat direct of indirect werken aan positieve gezondheid betekent voor u als 

professional. (Niet alleen health in all policies, maar vooral ook health for and because of other policies). 

Werkvorm: We werken met opdrachten en mogelijk met een creatieve denkmethode. 



Workshop 4: 

 

Titel: ‘Samen werken aan financiële redzaamheid’  

Workshopleider(s) en functie: Henk Kinds (trainer, adviseur en coördinator) en Paulien Zwiers 

(Communicatieadviseur) 

Organisatie: Sallandse Dialoog en ADG dienstengroep 

Beknopte beschrijving van de workshop: Effectief schuldenproblemen voorkomen? Begin bij de bron, werk 

aan financiële redzaamheid van bewoners en financiële educatie van jongeren. Betrek daarbij ook 

bedrijven en hun medewerkers. Bijvoorbeeld door de buddy’s van ‘Fikks’. De Sallandse Dialoog is een 

netwerk van 30 partijen die samen werken aan financiële redzaamheid in de regio Salland. Werkvorm: 

Workshop met opdrachten 

Workshop 5: 

 

Titel: ‘Welkom in de Geweldige Wijk! Samen aan de slag voor minder stress en meer regie op gezondheid 

en geluk.’ 

Workshopleider(s) en functie: Carin Cuijpers (directeur) en Joop ten Dam (Lector De Gezonde Stad) 

Organisatie: GeluksBV en Hogeschool Windesheim 

Beknopte beschrijving van de workshop: Armoede staat gezondheid in de weg! Ervaringsdeskundige Fonger 

deelt zijn verhaal. Over wat stress door armoede met je doet. En hoe we beter kunnen aansluiten op de 

behoeften van mensen in armoede. Voor meer regie op gezondheid en geluk. GeluksBV en Hogeschool 

Windesheim en Fonger geven een (interactief) kijkje in de keuken van Geweldige Wijk Meppel! 

Werkvorm: Ervaringsverhaal/act, film en interactieve presentatie 

 

Workshop 6: 

 

Titel: ‘Koppeling armoede en gezondheid van belang voor terugdringen gezondheidsachterstanden.’ 

Workshopleider(s) en functie: Frea Haker en/of Hanneke van Zoest (Adviseurs Gezond in...) 

Organisatie: Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen 

Beknopte beschrijving van de workshop: In deze workshop gaan we in op sociaaleconomische 

gezondheidsverschillen en de lokale aanpak ervan. Het leggen van een verbinding tussen armoede, 

schulden en gezondheid is daarbij essentieel. In de workshop krijgt u kennis aangereikt van goede 

voorbeelden en verkennen we gezamenlijk kansen om de koppeling in uw eigen praktijk te versterken. 

Werkvorm: Presentatie en in kleide groepjes aan een opdracht werken. 

 

Workshop 7: 

 

Titel: ‘Co-creatie als methodiek om met oud en jong samen te werken aan het verhogen van “sociaal 

kapitaal”.’ 

Workshopleider(s) en functie: Jacqueline van Alphen (oud-docente Gerontologie) en Marita Spauwen 

(adviseur Publieke Gezondheid, projectleider ‘Ouderen zelf aan het roer!’) 

Organisatie: Living Lab Zwolle en GGD IJsselland 

Beknopte beschrijving van de workshop: In deze workshop gaan we in op de methodiek co-creatie en hoe 

deze kan worden ingezet om met oud en jong samen –intergenerationeel– vorm te geven aan een 

gezamenlijke wens. Dit tegen het licht van het concept van positieve gezondheid en het gegeven dat 

armoede niet alleen met geld te maken heeft, maar zeker ook met contacten/relaties/zingeving etc. 

Werkvorm: Presentatie en casuïstiek in groepjes 

 

 

  



Workshop 8: 

 

Titel:  -  

Workshopleider(s) en functie: Steven Wijnholds (Leidinggevende Ambulante zorg) 

Organisatie: Leger des Heils 

Beknopte beschrijving van de workshop: -  

Werkvorm: -  

 

Workshop 9: 

 

Titel: Armoede! Herkennen, Bespreken en Verwijzen 

Workshopleider(s) en functie: Heline Kompagnie en Henk Woertink (Coördinator) 

Organisatie: De Kern Maatschappelijk werk/Stichting Voor Elkaar Zwolle 

Beknopte beschrijving van de workshop: Een interactieve workshop waar we aandacht geven aan het 

signaleren van Armoede, toepassingen en tips geven hoe hierover in gesprek te komen. Daarna zal er 

aandacht gegeven worden wat er regionaal aan aanbod is , en wordt ingezoomd op de lokale aanpak in 

Zwolle. Als afsluiting zullen we met elkaar een klantroute doorlopen en is er ruimte voor het stellen van 

vragen.  

Werkvorm: Presentatie met interactieve delen 

 

Workshop 10: 

 

Titel: Schulden & Gezondheid 

Workshopleider(s) en functie: Reina Otto (Business Change Management), Danielle Horck (Business Change 

Manager), Lennart den Hartog (Business Change Manager) 

Organisatie: Zilveren Kruis en Achmea 

Beknopte beschrijving van de workshop: Er zijn steeds minder mensen geregistreerd als wanbetaler, maar 

nog steeds kampen veel mensen met betalingsproblemen. Schulden maken ziek, ziek zijn kan tot schulden 

leiden en beiden leiden tot hogere zorgkosten. Met Raad & Daad staan wij onze klanten bij. Door klanten 

vroegtijdig te benaderen helpen wij schulden te voorkomen en voorkomen wij dat klanten in de 

bronheffing komen. 

Werkvorm: Interactief, met presentatie & discussie. 

 

Workshop 11: 

 

Titel: Passende zorgverzekering voor minima 

Workshopleider(s) en functie: Patrick van Iperen (interim-professional sociaal domein gemeente Zwolle en 

Erik Feijen (accountmanager Business to Business bij Salland Zorgverzekering) 

Organisatie: Gemeente Zwolle en Salland zorgverzekering 

Beknopte beschrijving van de workshop: De gemeente wil dat inwoners met een laag inkomen of 

chronische ziekte / beperking passend verzekerd zijn, zonder dat zij te veel betalen. Het nieuwe is dit jaar 

dat de gemeente inwoners helpt bij het kiezen van een passende zorgverzekering. Een passende 

zorgverzekering kan de nieuwe Gemeentepolis van Salland Zorgverzekeringen zijn. 

Werkvorm: Presentatie + vragenronde 

 

 

 


