Inspiratiemiddag 19 april 2022
Financiële en sociale veerkracht van jongeren vergroten

PROGRAMMA
12.00 uur

Ontvangst met lunch

13.00 uur

Opening
Louis Polstra, lector Hanzehogeschool Groningen
Studenten aan het woord

13.15 uur

De sociale en financiële veerkracht van jongeren
Julie-Marthe Lehmann, De Haagse Hogeschool/ Cash2Grow &
Oscar Verbeek, Studio Waardig
Studenten aan het woord

13.55 uur

Jouw schuld is mijn schuld; vroegsignalering van jongeren in de gemeente Groningen
Maud Diemer, CMO Stamm
Studenten aan het woord

14.20 uur

In gesprek met het publiek
Louis Polstra, Hanzehogeschool Groningen

14.45 uur

Pauze

15.00 uur

Workshop ronde 1

15.45 uur

Workshop ronde 2

16.30 uur

Terugkoppeling workshops

16.45 uur

Informele afsluiting met een hapje en een drankje

Workshopoverzicht
Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Jong geleerd, is oud
gedaan

De Jonge Spaarkring

The Future of Money

Kundien van Loo
Inkomensdienstverlening
Groningse Kredietbank

Julie-Marthe Lehmann
(Cash2Grow) en Oscar Verbeek
(Studio Waardig)

Martijn Jeroen van der Linden
en Jeroen Haans (De Haagse
Hogeschool)

De Groningse Kredietbank
(GKB) investeert veel in de
voorlichting en begeleiding
van jongeren op financieel
gebied.

Cash2Grow traint en coacht
begeleiders van spaarkringen. Binnen
een spaarkring stimuleren leden
elkaar om te sparen, opdat iedere lid
een persoonlijk spaardoel kan
bereiken. Na een bepaalde periode
krijgen de leden hun eigen spaargeld
terug.

Het centrale probleem wat het
project ‘The future of Money’ in
kaart probeert te brengen is hoe de
inrichting van het geldstelsel
ongelijkheid in onze samenleving
veroorzaakt en in stand houdt.
Daarnaast worden alternatieve
inrichtingen onderzocht.

Vanuit het netwerk van Cash2Grow
komt regelmatig de vraag of ze
spaarkringen voor jongeren kan
organiseren. In bijzonder hogescholen
zien dat jongeren steeds vaker in
financiële problemen zitten of komen,
maar weten niet hoe ze te bereiken.

Opvallend is dat de meeste mensen
– inclusief jongeren – vaak
helemaal niet weten hoe het
geldstelsel werkt! Wat doen banken
eigenlijk? Waar komt geld vandaan?
Het stelsel is complex en de taal die
economen en bankiers spreken is
vaak ingewikkeld.

De afdeling Preventie van de
GKB geeft veel voorlichting
op scholen en zoekt de
samenwerking met andere
partijen om zo zoveel
mogelijk jongeren te
bereiken.
Eurocoaches van de GKB
begeleiden jongeren. Deze
begeleiding kan inhouden dat
een antwoord wordt gegeven
op een eenvoudige financiële
vraag maar ook dat er
ondersteuning wordt
geboden bij complexe
schuldensituaties. De
coaching bij het verkrijgen
van financiële vaardigheden
is ook een belangrijk
onderdeel.
Een van de doelen van ons
werk is om er voor te zorgen
dat jongeren hun
startkwalificatie halen en na
hun opleiding, zonder
financiële zorgen, een goede
start op de arbeidsmarkt
hebben.
In de workshop geven we
inzicht in ons werk en laten
zien waar wij bij de GKB
tegenaan lopen. Hoe zorgen
we ervoor dat jongeren zelf
de regie over financiën
kunnen krijgen en houden?

In deze workshop bespreken JulieMarthe Lehmann samen met de
interactie designer Oscar Verbeek de
sociale en financiële waarde van
spaarkringen. We stellen voor hoe we
met ons nieuwe pilot ‘De Jonge
Spaarkring’ spaarkringmethode
proberen aan te laten sluiten aan de
belevingswereld van jongeren.

Daarom gaan we tijdens deze
workshop aan de hand van een
cartografie (een hele grote
gedetailleerde tekening) in op de
werking van het stelsel en
alternatieven. Sinds afgelopen
zomer werken onderzoekers van het
lectoraat New Finance (Martijn van
der Linden en Jeroen Haans) samen
met kunstenaar Carlijn Kingma aan
de eerste tekening. Tijdens deze
workshop gebruiken we de tekening
om de werking van het huidige
geldstelsel uit te leggen. Vervolgens
gaan we samen met jullie details
invullen en alternatieve inrichtingen
visualiseren. U creatieve bijdrage is
nodig om dit project te laten slagen!

