
   
    

        

 

Infosheet Op Eigen Kracht-training Noord 

Voor verwijzers  
 
Op Eigen Kracht is een gratis groepstraining met als doel het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid en 
het vergroten van eigenwaarde van de doelgroep, waardoor de maatschappelijke participatie wordt vergroot. 
De training vindt plaats in Huizen van de Wijk.  
 
Doelgroep  
Mensen die (tijdelijk) minder te besteden hebben.  
 
Voorwaarden  
Potentiële deelnemers:  

 leven (tijdelijk) met een klein budget  

 hebben behoefte aan rust en overzicht in administratie en financiën  

 hebben behoefte aan sociaal contact en het delen van ervaringen en tips  

 willen meer te weten komen over de sociale kaart en waar ze terecht kunnen voor hulp  

 kunnen functioneren in groepsverband  

 spreken de Nederlandse taal voldoende  

 
Aanpak  
Rondkomen van een klein budget is lastig en roept vragen op. Tijdens tien bijeenkomsten van twee uur wordt 
er aandacht besteed aan de volgende vragen:  

 Hoe hou je overzicht in je administratie en financiën?  

 Waar kun je op besparen? Welke (geld)voorzieningen kun je aanvragen?  

 Waar kun je aankloppen voor hulp en goedkope activiteiten?  

 Hoe kun je goedkoop en gezond eten?  

 Hoe ga je om met stress? Hoe kom je op voor jezelf?  

 Hoe kun je besparen op energiekosten?  

Binnen de training is er ook ruimte voor de deelnemers om tips en ervaringen met elkaar te delen. Na 

afloop ontvangen de deelnemers een certificaat. 

 
Info: Meer informatie over de startdata en locaties van de trainingen vindt u in de agenda op de website: 
www.opeigenkrachttraining.org 
 
 

Aanmelden:  bij Doras, collega Lisa Otto of Anke van Ruler 
Via email:   opeigenkracht@deregenboog.org 
Per telefoon:   020 5317600 - Deelnemers worden door ons teruggebeld. 
 
Er starten volgende trainingen op: 

14 oktober  12.30 - 14.30 uur De Meeuw, aanmelden bij Anke van Ruler van Doras 

15 november  10.00 – 12.00 uur  Waterlandplein, aanmelden bij Latifa Elouardani van Doras 

9/10 december 10.00 – 12.00 uur De Ark, in de Banne, aanmelden bij Mieke Rook van Doras 


