
 
 
 
 
 

 
CURSUS 

DREMPELS VERLAGEN 
 

Een cursus voor mensen die leven in armoede en willen 
ontsnappen uit de alle daagse situatie door een eerste 

stap te zetten naar een andere toekomst 



 
 
 

DREMPELS VERLAGEN 
 
 

  SAMENWERKING 
Sterk uit Armoede organiseert in samenwerking met Aegon een 
training voor mensen die leven in armoede en willen 
ontsnappen uit de alle daagse situatie door een eerste stap te 
zetten naar een andere toekomst. De cursus Drempels Verlagen 
ondersteunt mensen bij deze eerste stap.    
Na de training kun je bijvoorbeeld een andere opleiding 
oppakken, zoals de opleiding tot ervaringsdeskundige bij Sterk 
uit Armoede en ROC Friese Poort.    

 

  LEERDOEL 
In de training kijken we naar het verleden, om daar kennis uit te 
halen voor de toekomst. We gaan op zoek naar je (verborgen) 
krachten en talenten, maar je ziet ook hoe je bepaalde patronen 
en mechanismen hebt opgebouwd in je leven.  
  
 

  VOOR WIE 

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een 
eerste stap willen zetten op weg naar een andere toekomst.   

 
  WERKWIJZE 

In een veilige setting gaan we aan de slag met onze ervaringen. De 
focus ligt op wat deze ervaringen met een mens kunnen doen. Je 
leert hierop te reflecteren. Hierdoor krijg je meer zelfkennis en 
ontstaat er ruimte voor zelfontwikkeling. De lessen zijn interactief 
ingericht zodat we van elkaar kunnen leren. Iedereen neemt 
immers zijn eigen kennis en ervaringen mee. Door deze gedeelde 
kennis versnelt je eigen proces. Onze trainingen zijn erop gericht 
om vaardigheden en kennis te vergroten.  

“Om een ander te 
helpen moet je eerst 

jezelf helpen.” 



 
 

 

 PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

Grootte van de groep 
De groep bestaat uit 

maximaal 10 personen 

 
Locatie 
De training vindt plaats in 

Leeuwarden, de exacte 

locatie wordt nog bekend 

gemaakt. 

 

Reiskosten en onkosten 
Deze kosten worden voor 

de student vergoed. 

De trainers 
De training wordt 

verzorgd door twee 

ervaringsdeskundigen 

van Sterk uit Armoede: 

Annamaria Evers; 

positief, empathisch en 
met humor en Jeroen de 

Jonge; bemiddelaar, 
respectvol en een 
luisterend oor. 

 
 

 Trainingsdata 
 De training bestaat uit een kennismakingsgesprek met de trainers, 
vier ochtenden, twee dagen en een evaluatie ochtend.  

 
Activiteit   Tijdstip   

Kennismakingsgesprek  
met de trainers   

In overleg   

Training   9 juni 2022 van 9.00 - 12.30 uur   
Training   16 juni 2022 van 9.00 - 12.30 uur   
Training   23 juni 2022 van 9.00 - 12.30 uur   
Training   30 juni 2022 van 9.00 - 12.30 uur   
Training   7 juli 2022 van 9.00 - 15.00 uur   
Training   14 juli 2022 van 9.00 - 15.00 uur   
Evaluatie en vervolg   25 augustus 2022 van 9.00 - 12.30 uur   

 
  AANMELDING 

Ben je nieuwsgierig en wil je meedoen? 
Meld je dan aan op het volgende mailadres: tdeboer@sterkuitarmoede.nl   
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annamaria Evers: 
amevers@sterkuitarmoede.nl   

 



 

 

 

 

 

 


