Met een andere bril kijken naar een zekere sociale en financiële toekomst

Opening Beth Babcock
De CEO van EMPath vertelt
over de 21st century skills
die nodig zijn om mee te
komen op de arbeidsmarkt.
“Hou hier rekening mee in je
dienstverlening – coach op het vergroten
van skills en executieve functies.”
Bekijk: haar lezing en paper

Arbeidsmarkt
verandert drastisch
Onderzoekers geven inzicht
in de skills die van werknemers
gevraagd en gewaardeerd worden door
organisaties. Technologie kan helpen
bij het vergroten van die skills.
Bekijk: de lezing van Erik Brynjolfsson

Hoe zorgen we voor een zekere sociale en financiële toekomst waarin de bewoner en hun gedrag, omstandigheden en
vaardigheden centraal staan? En houden we dan rekening met de ontwikkelingen op verschillende thema’s zoals wonen,
gezondheid, werk, technologie en onderwijs? Daarover ging het vierdaagse online congres begin oktober van Platform31
en EMPath. In deze visuele terugblik vindt u een bundeling van de hoogtepunten. U kunt op alles klikken voor de video’s
van de lezingen, publicaties, achtergrondinformatie en contactpersonen.

Tips en tools voor ondersteuning
Praktijkprofessionals komen vaak in aanraking met
sociaal kwetsbare mensen met beperkte cognitieve vaardigheden.
Of het nu te maken heeft met een lichte verstandelijke beperking,
laaggeletterdheid of beperkte vaardigheden door ongezonde stress
of financiële schaarste. Hoe herken en ondersteun je deze groep?
Meer weten?
– Tips en tools voor laaggeletterden
– Aandachtspunten voor mensen met een LVB
– Praatplaat over invloed van stress

Bundeling van inzichten over (financieel)
keuzegedrag van mensen.

Mary O’Hara: “Fight poverty, not the poor.”

De toekomst van gelijke kansen
Door: Anne Duijn, Wouter Snel (gemeente Zaanstad)
en Sendie Kempenaar (GGDZW)

Project Build Up
High school drop outs bouwen hun eigen
huis voor de toekomst (+ diploma + skills)

Bekijk: lezing van
Luke Tate

Door: Annelies Spork (House of Skills)

Meer weten?
– Bekijk de lezing en presentatie
– Lees meer over de mogelijke oplossingen
– Ga naar de themapagina voor meer informatie
– Lees meer over
House of Skills

Bekijk: panel over
lokale aanpakken in de VS
Praktijk

Gecombineerde interventies
meest effectief
Alles hangt samen! Maar draai aan één knop,
dan draaien anderen mee (multiplier effect!)
Bekijk:
– Panelgesprek (gezondheid)
– Q&A (wonen)

De toekomst van wonen & gezondheid
Door: Suzan Daamen (Uitvoeringsbrigade)

“Als je arm bent dan komt dat door jouw
tekortkomingen of slechte beslissingen!”
Hoe verander je het stigmatiserende verhaal
over ‘de armen’? Betrek ervaringsdeskundigen en laat ze hun eigen verhaal vertellen!
Bekijk:
– Lezing van Mary O’Hara
– NPO-uitzending: Eigen schuld
– Storytelling platform Twist-It

Wat betekent dit ondersteuning van mensen in
armoede of met schulden?
Bekijk: de publicatie
en kennispagina

De toekomst van werk & technologie
– Zorg voor een op skills gerichte onderwijs-arbeidsmarkt.
– Richt het systeem zodanig in dat mensen zélf de
regie over hun loopbaan kunnen nemen.
– Werkenden en werkzoekenden moeten zich
afvragen of hun skills nog relevant genoeg zijn voor
de huidige arbeidsmarkt of een update nodig
hebben.
– Werkgevers moeten innovatieve strategieën
ontwikkelen voor het werven van talenten, matching en het leren en valideren van skills op de
werkvloer;
– Opleiders moeten zich blijven focussen op het
actualiseren van hun aanbod.

Change the narrative!

Acties met impact

– Speel in op de kansen die er wél zijn – binnen de
gemeente maar ook bij de inwoners zelf.
– Zorg dat professionals de weg kunnen vinden in de
grote hoeveelheid aan regelingen.
– Werk samen met inwoners in armoede en bied hen
perspectief met een integrale (gezins)aanpak.
– Denk goed na over hoe je taboes en schaamte
binnen gezinnen doorbreekt.
– Betrek ervaringsdeskundigen! Vertel ook de persoonlijke verhalen achter de cijfers.
Meer weten?
– Bekijk de lezing en presentatie
– Ga naar de themapagina voor meer informatie

Je kunt vandaag iets doen
wat later effect heeft

“Als je de mens als startpunt neemt voor die actie kun je
enorm veel bereiken. En het geeft enorm veel inspiratie
over hoe je de organisatie en het systeem inricht.”

– Denk en handel vanuit de bewoner. Daar komt alles bij elkaar: wonen, gezondheid, geld, werk, school.
– Werk aan duurzame groei vanuit de bewoner zelf: laat professionals én organisaties mee groeien.
– Ga de wijk in en maak samen een brede, lokale aanpak met duidelijke acties voor alle betrokkenen.
– Maak groei inzichtelijk: voor bewoners én organisaties.
Meer weten?
– Bekijk de lezing en presentatie
– Lees meer over GrowCare en de app GrowPad
– Ga naar de themapagina voor meer informatie

Praktijkvoorbeeld

Hoe maak je individuele groei mogelijk?

In Nissewaard hielp de Uitvoeringsbrigade al 300 bewoners duurzaam
vooruit. Met de bewoner centraal, een integraal plan en monitoring
op échte resultaten (zoals het voorkomen van huisuitzettingen)

Zet eigenwaarde centraal en investeer in gedrag,
vaardigheden en de leefsituatie van de bewoner.

