
6-9-2021 Vooraankondiging symposium

https://stichting-urgente-noden-drechtsteden.email-provider.nl/web/ab5206e05g/cfend1k4is/gykar4hivu/bw7pryoseu 1/2

 
Vooraankondiging Symposium, nu opgeven 
 

Een druppel op een
gloeiende plaat?
  
SUN Drechtsteden bestaat 5 jaar. We helpen – via
hulpverleners – mensen in bijzondere financiële
omstandigheden of urgente financiële nood. Dat
doen we met zo’n 50 instellingen verspreid over

de Drechtsteden. Daarvoor ontvangen we ieder jaar van fondsen ongeveer
€100.000. We menen inmiddels een prima naam te hebben opgebouwd en te
voorzien in een behoefte. 
 
Toch knaagt er wat. Wij zijn er als instelling voor het lenigen van directe nood. En wij werken
met allerlei instellingen, die proberen meer structurele oplossingen te bereiken. Verloopt dat
samenspel goed? Is de samenwerking met de sociale wijkteams een succes? En hoe zit het
met de relatie met de Sociale Dienst Drechtsteden? Zijn de beschikbare voorzieningen
voldoende effectief om een structurele oplossing te vinden voor de vragen rondom het
bereiken van bestaanszekerheid voor een groeiende groep mensen? 
 
Kortom, bij ons dringt de vraag zich op hoe effectief wij eigenlijk met z’n allen zijn. En stellen
wij de vraag welke interventies in het (landelijke) armoedebeleid echt werken voor onze
doelgroep.  
 
Daarom is het tijd om eens onbevangen en kritisch met elkaar naar de voorzieningen in de
Drechtsteden en daarbuiten en onze positie daarin te kijken. Wat gaat er goed en wat kan er
beter? 
 
Daar gaan we met elkaar over in debat op woensdag 13 oktober, van 14.30 tot 17.00 uur in
het ontmoetings-centrum Landvast in Alblasserdam. 
 
Sprekers zijn o.a. Roeland van Geuns. Hij is lector Armoede Interventies en werkzaam hij het
Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie van de Hogeschool van
Amsterdam. Ook komen hulpverleners en hun cliënten aan het woord. 
 
In verband met de coronamaatregelen is het symposium door maximaal 75 personen te
bezoeken. Hebt u belangstelling, geef u dan gelijk op via info@sundrechtsteden.nl 
 
Wij zien uit naar uw komst! 
 
Namens het dagelijks bestuur van SUN Drechtsteden. 
  
Kees Vos, voorzitter 
Namens het dagelijks bestuur van SUN Drechtsteden
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Bekijk de webversie

Deze e-mail is verstuurd aan griffie@papendrecht.nl. • Als u geen e-mails meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u info@sundrechtsteden.nl toe aan uw adresboek.
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