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Beste heer/ mevrouw,
Op zoek naar een andere aanpak van armoede: denkt u met ons mee?
Wijkwethouder Mattias Gijsbertsen – tevens wethouder sociale zaken en werk in de gemeente
Groningen – vertelt ons over het belang van vernieuwende oplossingen. Want Groningen staat
helaas hoog in de top-10 van de armste gemeenten van Nederland. Ondanks alle inspanningen
lukt het nog niet om álle mensen uit de armoede en schulden te krijgen. In stadsdeel Oost - o.a.
in de wijken Beijum en Lewenborg – gaan we op zoek naar een andere aanpak van armoede.
Integraal, vernieuwend, duurzaam. Daarvoor hebben we mensen nodig, die anders kunnen en
willen denken: ‘out-of-the-box’, vernieuwend, niet bang om een compleet andere aanpak voor
te stellen.
Na de inleiding van wethouder Mattias Gijsbertsen gaan we aan de slag. Onder leiding van
dagvoorzitter Mark Sekuur gaan we bedenken hoe we 5 verschillende types huishoudens uit de
armoede kunnen halen en/ of armoede kunnen voorkomen. De situatie van deze mensen is
beschreven én uitgetekend voor de bijeenkomst. Deze 5 type huishoudens staan symbool voor
een grote groep mensen, juist daarom is het van belang dat wij met elkaar een andere aanpak
vinden. In het najaar van 2018 starten wij in stadsdeel Oost pilots om uit te proberen hoe deze
oplossingen in de praktijk uitpakken.
We zien u graag op 9 juli!
10.00u tot 15.00u – Het Dok, Kajuit 4, Groningen. De inloop is vanaf 09.45u.
Heeft u een allergie of dieet? Daar houden we bij de lunch graag rekening mee. Neemt u contact
op met Astrid Lambeck: astrid.lambeck@groningen.nl vóór woensdag 4 juli.
Hartelijke groet,
Minetta Koornstra, gebiedsmanager stadsdeel Oost
Anja Janssen, programmaleider Werk en Inkomen
Hans Julsing, directeur inkomensdienstverlening

