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Kader DiaS HvH
Evaluatie door deelnemers (letterlijke quotes!)

•
•
•
•
•
•

3 bijeenkomsten van 2 uur/2,5 uur
e
Plus 4 , ingelaste bijeenkomst over rondkomen met sociaal minimum
5 deelnemers doelgroep (3 mensen AOW + 2 mensen bijstand)
3 professionals betrokken: welzijn, wijkteam en Inloop Kerk(wijknetwerk)
2 sessie- & 1 project -begeleider
DiaS HvH mogelijk gemaakt
door subsidie gem. R’dam,
ingediend door St. Mens
Centraal

1.

Ik raad anderen aan om deel te nemen aan de sessies, omdat:

Aanpak DiaS HvH

Per bijeenkomst uniek script
a.d.h.v. de dialoogonderdelen:
Voorstellen
Vertellen
Verbeelden
Verwezenlijken
Evalueren

Het uiteindelijk heel gezellig was, Er mensen zijn die denken dat ze er alleen voor
staan, De verhalen, saamhorigheid en leiding, Respectvolle bijeenkomsten,
Professionals met burgers zet aan het denken, Samen kom je verder en Het een open
groep was die veel met elkaar gedeeld heeft.
2. Dias HvH betekende voor mij:
Goede dialogen en tips, levenslessen en een fijne tijd, Fijn, gemoedelijk, even stil staan
en bepaalde bewustwording van gedachten, Het samen delen van ervaringen,
Ondersteuning bij elkaar, raakvlakken, Inspirerend en altijd ontroerend, Bevestiging
dat er qua armoede en schulden nog genoeg te doen valt, Zeer waardevol en hopelijk
kunnen we elkaar vinden. Er is genoeg te doen.
3. Tips voor de organisatie:
Vooral door te gaan met deze bijeenkomsten, Misschien iemand van de gemeente
erbij die mensen kan helpen met de juiste ‘deuren’, Duidelijke doelstelling a.u.b, Iets
eerder beginnen om het deelnemersveld te vergroten, Kwestie van lange adem, niet
opgeven, Compliment voor de niet normerende begeleiding!

In gang gezette beweging

Behaalde Resultaten

Versterkt psychologisch kapitaal:
het heeft mensen aan het denken gezet over de situatie van de ander en zichzelf;
dit leverde bewustwording op van eigen en andermans situatie (Het gras is bij de
buurvrouw echt niet groener, die houdt zich ook maar groot’);
het gaf de groep gelegenheid om complimenten te geven en te krijgen voor wie
een ieder is en voor wat ie doet (‘Zo positief had ik het nog niet bekeken’).
Wat men zich wenst ligt op het vlak van: Rust in het hoofd, balans, gezondheid,
gelukkige (klein)kinderen, kwaliteit van leven, willen genieten van wat er wel
mogelijk is. Opvallend: deelnemers doelgroep geven niet aan meer geld te willen
hebben of op een andere manier belang te hebben bij meer financiële zekerheid.
Versterkt sociaal/maatschappelijk kapitaal:
door de aandacht voor het onderwerp in een groep met daarbij persoonlijke
bezinning, komen mensen in beweging: in gesprek gaan met familie, wens om te
stoppen met blowen en het overwegen om zich op te laten nemen in een kliniek
daarvoor, of gewoon doorgaan op dezelfde weg;
En over het economische kapitaal:
Deelnemers doelgroep beschikken allen over een steunend netwerk. Financiële
tegenvallers kunnen mede daardoor worden opgevangen en soms wordt er ook
nog iets gespaard. Opvallend gegeven: het zijn allen positief ingestelde mensen!
Weten welke ondersteuning er te koop is? Dat kost veel tijd en energie!

In het projectplan zijn resultaten benoemd. Hiervan zijn volgens ons behaald:

Voor Deelnemers doelgroep armoede/schulden:

Hebben schroom en schaamte opzij gezet en zijn aan tafel aangeschoven.
Voelden zich gehoord, gezien en gerespecteerd. Meer inzicht in eigen en elkaar
situatie gekregen. Sommigen gaan concrete zaken ondernemen.

Voor Aanbieders van diensten:

Meer inzicht gekregen in wat de doelgroep beweegt en bezighoudt en wat mensen in
armoede nu eigenlijk nodig hebben. Meer spreken met mensen dan over mensen.
Belang van lokaal samenwerking & verbinden. Buiten de lijntjes!

Vervolgactiviteiten:

Presentatie Dias HvH voor wethouder Grauss (armoede & schulden) maart 2019; over
presentatie vervolg in HvH zelf wordt nog nagedacht (zie punt 7). Issues uit de Dias:
1. De schaamte voorbij;
2. Rust in de kop;
3. Beweging door Dialoog;
4. Rondkomen met sociaal minimum;
5. Toegankelijkheid informatie ondersteuning;
6. Van Weten naar Doen;
7. Vervolg: HvH in Beweging. Versterken van de verschillende vormen van kapitaal.
Opgave is het bundelen van diverse (formele & informele) krachten op lokaal niveau!

