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Voorwoord
Ervaringsdeskundigen kennen de machteloosheid en wanhoop waarin 

je soms terecht komt. Daardoor zijn zij vaak goed in staat om vertrouwen 
te winnen. Zonder vertrouwen bereik je niet veel dus daar begin je mee. 
Daarna leer je elkaar kennen en kom je erachter wat er precies aan de hand 
is. Vaak is dat meer dan je op het eerste gezicht denkt.’

Bovenstaande tekst is een citaat uit dit boekje, afkomstig van een van de erva-
ringsdeskundige professionals, die vertelt over zijn werk bij het project Van 
Overleven naar Leven (VONL). De doelstelling van dit project was om in drie 
jaar tijd negentig gezinnen uit de Lodewijk van Deysselbuurt met langdurige 
financiële problemen te ondersteunen zodat zij weer grip op hun leven kregen.

De aanleiding in 2017 was de zorg bij het stadsdeel Nieuw West over hard-
nekkige armoedeproblematiek in met name Geuzenveld. Veel huishoudens 
in deze wijk leken onbereikbaar voor het toch brede palet van hulpverlening 
in Amsterdam. 

SEZO ging de uitdaging aan en zette ervaren veldwerkers én ervarings-
deskundigen in. Als koppel gingen zij zeer gericht op huishoudens af waar 
zorgelijke signalen over waren ontvangen. Het begon met contact leggen, 
vertrouwen winnen en een band opbouwen. Geen strak protocol of tijddruk 
maar presentie was het leidende motief. Ze deden zogezegd ‘dat wat nodig 
is’, kwamen bij mensen thuis en sloten aan bij de doelen van de gezinsleden. 
VONL moest ertoe leiden dat hun situatie verbeterde, zowel financieel als op 
andere leefgebieden. De gezinsleden leren de regie voeren over hun geld-
zaken, of de nodige ondersteuning te organiseren. Op deze manier krijgen 
mensen meer ruimte in hun hoofd, meer vertrouwen in zichzelf en instanties 
en ontstaat een gevoel van (weer) grip op het eigen leven. 

Het centraal stellen van de financiën van het gezin met vasthoudendheid en 
betrokkenheid leidden tot opmerkelijk goede resultaten. In veel huishou-
dens verbeterde de situatie substantieel. VONL was niet goedkoop maar de 
maatschappelijke baten zijn overtuigend positief gebleken. SEZO, inmiddels 
Buurtteam Nieuw West, heeft de opgedane kennis en ervaring goed geborgd 
en met andere experimenten meegenomen in de vormgeving van het werk in 
van de nieuwe Buurtteams. Voor Nieuw West is dat pure winst. 

‘
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Ik mocht die drie jaar deelnemen in de stuurgroep van het project en steeds 
actief meedenken over aanpak, werkwijze, leeropbrengsten en financiering. 
Dat doe ik wel vaker maar in deze groep was de overtuiging van een daad-
werkelijke bijdrage aan armoedebestrijding wel heel groot. Ervaringsdeskun-
digen, veldwerkers, projectleiders en management van SEZO hebben in die 
jaren grote inzet en indrukwekkende betrokkenheid laten zien. Zij verdienen 
daarvoor veel waardering. 
   
De stuurgroep heeft veel aandacht besteed aan opbrengsten en evaluatie 
bij afsluiting van dit driejarige project. Laten we de lessen die zijn geleerd in 
het VONL-project benutten door heel Amsterdam. Daarom is dit boekje zo 
waardevol: vanuit verschillende perspectieven wordt de aanpak, werkwijze 
en de meerwaarde belicht. De professionals en gezinsleden vertellen over 
hun ervaringen. Onderzoekers van het lectoraat Armoede Interventies van 
de Hogeschool van Amsterdam beschrijven het project en laten zien hoe je 
deze werkwijze in de praktijk vorm kunt geven. Zij laten zien wat de meer-
waarde is voor betrokken gezinnen: meer kwaliteit van leven. Ook over een 
maatschappelijke kostenbaten analyse wordt gerapporteerd. In dit boekje is 
ruime aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigheid en de Buurtteam-
medewerkers als professionele vriend. Juist uit de verhalen van de gezinnen 
blijkt hoe belangrijk het is om écht aan te sluiten bij wat hen beweegt, bij hun 
doelen en beleving. Dit boekje vat de lessen samen die we verder kunnen 
meenemen. Een must-read voor (nieuwe) Buurtteammedewerkers!

Ik hoop dat velen door lezing geïnspireerd raken.

Harro Hoogerwerf
Afdelingshoofd Armoedebestrijding
Gemeente Amsterdam

Ik vind dat de gemeente Amsterdam als opdrachtgever ons alle ontwik-
kelruimte heeft gegeven die we nodig hadden. Nauwelijks registratiedruk, 
wel vastleggen om te kunnen achterhalen wat er wel en niet werkt, maar het 
lukte om de kaders van registratie los te laten en dit zorgde voor vrijheid van 
denken en handelen. Als je moet registreren volgens de standaardvragen 
kom je als team al snel vast te zitten in je denken.’

Marlijn Oosterhof, 1e projectleider VONL

‘
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Inleiding
Catelijne Akkermans en Marc Räkers

Na drie jaar Van Overleven naar Leven doen we verslag van onze beleve-
nissen. Natuurlijk willen we graag dat de nieuwe Amsterdamse Buurtteams 
de succesvolle benaderingswijze die we voor huishoudens in complexe 
omstandigheden ontwikkelden ook kunnen toepassen. Om goed inzicht te 
krijgen in de effectiviteit is de VONL aanpak op drie verschillende manieren 
onderzocht. Aan dit boekje leverden verschillende betrokkenen hun bijdragen: 
een paar betrokken gezinnen, ervaringsdeskundigen en sociaal werkers uit 
het VONL team, beleidsmakers en bestuurders, onderzoekers en natuurlijk 
de twee projectleiders van VONL. Sommigen schreven zelf, anderen werden 
geïnterviewd.

We besteden ook aandacht aan de theoretische uitgangspunten onder de 
generalistische VONL benadering. Zo werken we de door hoogleraar Hans 
van Ewijk in Nederland geïntroduceerde term ‘professional friend’ verder 
uit. Maar ook de presentietheorie is voor VONL van belang. We willen graag 
bereiken dat de Amsterdammers met wie de Buurtteammedewerkers in de 
komende jaren te maken krijgen hen ook als ‘professional friend’ zullen ervaren. 
Daarom doen we in dit boekje ook serieuze aanbevelingen over wat er nodig 
is van beleid en politiek om de Buurtteams op deze manier met vastgelopen 
huishoudens te laten werken. 

Alleen de VONL benadering, al dan niet vanuit een Buurtteam, verandert 
voor de betrokken huishoudens niet zo veel. Om deze benadering effectief 
te laten zijn is het nodig dat betrokken diensten, instellingen en organisaties 
uit hun ‘comfortzone’ kunnen komen. De complexiteit van de situaties waarin 
vastgelopen huishoudens zich bevinden vraagt een eenduidige en positieve 
gezamenlijke opstelling. Als alle betrokkenen vanuit de bedoeling van de voor 
hen relevante wet- en regelgeving naar situaties kunnen kijken is dat grote 
winst. Zo kunnen de Amsterdamse Buurtteams ook bijdragen aan het nodige 
herstel van vertrouwen tussen burger en overheid.

1
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Verspreid over dit boekje staan vijf uitgewerkte en geanonimiseerde VONL 
casussen; A, B, C, D en E. Deze zijn gebaseerd op de gedetailleerde verhalen, 
die Catelijne Akkermans en Charlotte Kemmeren (Stichting Eropaf! ) bij een 
aantal deelnemers ophaalden. Wat bracht hen in deze omstandigheden? Wat 
gebeurde er allemaal? Wie waren er betrokken? Wat ging er mis? Waardoor 
ging het mis? Zo krijgen we zicht op de enorme complexiteit, maar tegelijk 
waren dit ook weer bronnen voor de andere onderzoeken. Uit de opgehaalde 
verhalen blijkt duidelijk dat vooral de factoren aanhoudende nabijheid en 
tijdsinvestering positieve effecten hebben. 

De uitgewerkte casussen zijn ook de basis van de Maatschappelijke Kosten 
en Baten Analyse (MKBA) die econoom Michiel de Nooij maakte. Zijn con-
clusie bevestigt onze aanname; als we langdurig en zorgvuldig aandacht 
hebben voor mensen in complexe situaties dan is dat effectief en levert dat 
maatschappelijk meer op dan het kost.

Zo’n negentig gezinnen zijn in drie jaar tijd door VONL ondersteund. Mede-
werkers van het lectoraat Armoede en Schulden van de Hogeschool van 
Amsterdam volgden deze gezinnen gedurende de hele periode van contact 
met VONL en legden hen op verschillende momenten vragen voor. Zo kregen 
zij goed zicht op wat er gedaan wordt en wat daarvan de effecten zijn. Hun 
inzichten delen ze uitgebreid met ons. 

Degene die het VONL team vanuit Stichting  Eropaf! drie jaar lang ondersteunde, 
Marc Räkers, plaatste vanaf het begin vraagtekens bij het gebruik van het 
woord methodiek voor de VONL benadering. Dat heeft vooral te maken met 
de smalle betekenis die het woord methodiek in de beleving van velen heeft 
gekregen. Alsof het zou gaan om een gedetailleerd handelingsrepertoire, 
vast te leggen in concreet omschreven handelingen en te meten met lijstjes. 
Terwijl een belangrijk kenmerk van deze benadering op maat nou juist is dat 
het daar niet om gaat. De medewerkers van VONL wisten steeds heel goed 
waarmee ze bezig waren en wat ze op termijn zouden willen bereiken. Er werd 
dus wel degelijk methodisch gehandeld, maar steeds zorgvuldig afgestemd 
op de situatie en omstandigheden. Waarbij het doel in algemene zin voor de 
betrokken huishoudens wel overeenkomstig was, maar de weg er naar toe 
nogal verschillend. 



10

De rol van betaalde ervaringsdeskundigen in het VONL team bleek cruciaal. 
Na verloop van enige tijd waren zij volwaardig teamlid en werkten de sociaal 
werkers en ervaringsdeskundigen gelijkwaardig samen in ‘tandems’. Waarbij 
het belangrijkste doel was om VONL te leren werken vanuit ervaringsdeskun-
digheid. Iedereen heeft periodes van kwetsbaarheid in zijn of haar leven, ook 
sociaal werkers, beleidsmakers, bestuurders, onderzoekers en Buurtteamme-
dewerkers. Allemaal kennen we het gevoel de grip of controle kwijt te zijn. 
Voor sommige huishoudens zijn deze periodes zwaarder of ingewikkelder 
dan voor anderen. Deze mensen dreigen de aansluiting met de samenleving 
te verliezen. Of op te geven. De schaarste aan middelen, tijd en invloed op 
de eigen omstandigheden brengt hen op de rand van totale ontluistering. 
Op een bepaald moment is er geen perspectief meer en zie je niet waar te 
beginnen. Voor deze gezinnen zijn ervaringsdeskundigen de bondgenoten 
die hetzelfde meemaakten en die hen begrijpen. Voor de sociaal werkers en 
samenwerkingspartners zijn zij degenen die weten hoe onoverzichtelijk het 
leven kan zijn als je eenmaal de aansluiting met de samenleving kwijt bent.

Het mooie van dit boekje is dat verschillende mensen vanuit hun verschillende  
perspectieven toch allemaal min of meer in dezelfde lijn over de VONL aanpak 
spreken; aandacht, tijd, niet oordelen, persoonlijk en op maat zijn daarbij de 
belangrijkste begrippen. We hopen dat deze boodschap overkomt en hebben 
gepoogd om deze zo gevarieerd mogelijk te presenteren.
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Interview

‘Korte lijntjes zijn 
belangrijk’

Jennifer Meyer is na haar opleiding bedrijfseconomie (logistiek manage-
ment) als teamleider gaan werken bij een technisch bedrijf. Al snel ontdekt 
ze dat ze meer affiniteit heeft met mensen en mensenwerk dan met pro-
ductieprocessen. Ze gaat bij een wervings-en selectiebureau aan de slag. 
Later werkt ze als coach en projectleider, onder andere in empowerment 
projecten voor FNV Vrouw. Als vrijwilliger zit ze in de denktank van Vrouw 
en Vaart. In februari 2020 start ze bij SEZO, onder andere als projectleider 
van Van Overleven naar Leven (VONL). 

‘Gedurende het project kregen we goed zicht op de werkzame elementen van 
de VONL-aanpak. Een daarvan is de inzet van betaalde ervaringsdeskundigen. 
Dat is belangrijk omdat je een bepaalde mate van gelijkwaardigheid wil tussen 
de ervaringsdeskundigen en de andere professionals. Anders is het van ‘o ja, 
dat is die vrijwilliger’, en krijgt hij of zij de rotklusjes. De wisselwerking tussen 
veldwerkers en ervaringsdeskundigen was een zoektocht vol schuring. Wat 
mag jij en wat mag ik? Waar houdt jouw verantwoordelijkheid op? Er waren 
vaste tandems van een ervaringsdeskundige en een veldwerker. Dat heb ik 
veranderd: iedereen gaat met iedereen werken, dan leer je van elkaar en krijg 
je kruisbestuivingen. Ik kan me voorstellen dat je niet voor élk gezin een erva-
ringsdeskundige inzet. Of dat het niet voor de hele ondersteuningsperiode 
nodig is. We zullen met de Buurtteams gaan ontdekken wat werkt. Bij VONL 
werkten ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede, schulden en 
dakloosheid. Het zou goed zijn om ervaringsdeskundigheid in de Buurtteams 
te verbreden: ook iemand met een GGZ-achtergrond of iemand die huiselijk 
geweld aan den lijve heeft ondervonden. 

Een volgend werkzaam element is laagdrempelig aansluiten. Dat is makkelijk 
gezegd en we willen het allemaal. Dit begint zo onderhand een containerbegrip 
te worden, maar wat ís het? Dat heeft dit team heel goed gedaan. Een paar 
voorbeelden: bij een man die veel werkte, liep het contact via de app, zodat 
hij niet telkens fysiek hoefde af te spreken. En dat was goed te combineren 
met zijn werk. Bij een ander gezin was er veel aandacht voor het herstel van 
familiebanden. Dat moest eerst op orde zijn, zodat er rust en ruimte kwam 
om aan samen aan de slag te kunnen met de geldproblemen. Bij een ander 

2
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gezin duurde het lang voordat we goed in contact kwamen. Dan begin je niet 
met formele regelingen, maar investeer je in vertrouwen. Je maakt contact, 
praat over van alles en zo ontstaat er een band van waaruit je verder kan.

Het is ook belangrijk om voor quick wins te zorgen, snelle succesjes. Door 
een keer mee te gaan naar de dokter, snel een aanvraag te doen voor een 
koelkast. Je hebt dan al vrij snel iets bereikt, al is het klein. Daarmee win je 
vertrouwen. Dat moet je niet onderschatten: dit was echt heel belangrijk bij 
VONL! Zo bereik je dat deze gezinnen weer met een instantie aan de slag willen.

En natuurlijk integraal samenwerken: korte lijntjes tussen alle disciplines zijn 
ontzettend belangrijk. Dat vraagt continue investering. Een bewoner was twee 
keer achter elkaar niet komen opdagen op de oproep van de schuldhulpver-
lener. Daarop sluit deze het traject af. De man gaat verder met zijn leven en 
het loopt toch slechter dan gedacht. Op een gegeven moment zijn de tandem 
en hij zover dat hij zegt, ‘weet je, ik ben er nu wél klaar voor’. Hij gaat terug 
naar de schuldhulpverlener. Die zegt ‘ja, sorry, weer achteraan aansluiten’. 
We hebben het meegemaakt! Via de reguliere route was er soms tien weken 
wachttijd. Dan ben je iemand kwijt, tien weken - ik begrijp dat niet. Je moet 
dan een afspraak kunnen maken. We moeten kijken vanuit de klant. Daar 
hebben we voor gelobbyd: we hebben vaste contactpersonen. Die weten: 
als er iemand van VONL komt, kan ik met voorrang starten. Inmiddels is het 
bij schuldhulpverlening zo geregeld, dat elke aanmelding binnen een week 
een 1ste afspraak krijgt. Het blijft een continu aandachtspunt. 

Buurtteammedewerkers moeten meer in de wijk aanwezig zijn en beter bekend 
raken met het aanbod van de sociale basis. Er is veel preventie en nazorg 
mogelijk. Professionals moeten weten wat er in de wijk te vinden is en hoe 
ze dit kunnen integreren in de ondersteuning. Ook de VONL aanpak zal niet 
meteen in het hoofd van iedere Buurtteammedewerker zitten. Dat is een grote 
tegenkracht, veel Buurtteammedewerkers werken al lang op deze oude manier. 

In het begin van VONL moesten we veel tijd steken in het los komen van de 
ingegroeide manier van werken. De teamleden waren zo gewend aan uitgebreid 
registreren en verantwoorden dat het echt moeite kostte om dit weer los te 
kunnen laten. Het mechanisme is om te zoeken naar houvast en kaders en 
om geleverde diensten te willen benoemen. Het werd bijna ongeloofwaardig 
gevonden dat we hier niet meer zoveel tijd aan hoefden te besteden.’

Marlijn Oosterhof, 1e projectleider VONL

‘
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Ook registratie kan een tegenkracht vormen. Ik moet maar zien of de Buurt-
teams echt niet zoveel gaan registeren. Daar moeten we zelf scherp op blijven, 
want er is veel behoefte aan rapportages. Minder registratiedruk gaat niet 
vanzelf. Uiteindelijk wil de gemeente zien hoe wij het geld besteden, dus in 
uren, aantal gezinnen. Het is legitiem om goed te kijken waaraan geld wordt 
uitgegeven, maar zoals het nu gaat, is het een tegenkracht. Het kost ontzet-
tend veel tijd. Het zou heel veel winst zijn als de gemeente dat meer durft los 
te laten en vertrouwt dat wij de juiste dingen doen. 

De VONL aanpak werkt en daar zijn we blij mee, maar ik zie ook een gevaar. 
Want iedereen roept gelijk: “we gaan het uitrollen. We maken er een vast 
product van”. Volgens mij moet je dat niet zo doen. Je moet leren wat werkt 
en wat niet, gaandeweg en telkens opnieuw. Als je kwaliteit wil, vraagt dat 
meer rust. Uiteindelijk wil je dat iedereen het voor dit type huishoudens op 
de VONL manier aanpakt. Dat we differentiëren in wat we doen. Dat bete-
kent voor de VONL gezinnen dit, en voor andere gezinnen weer iets anders. 
Meer maatwerk! 
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Vragen en antwoorden

Van Overleven 
naar Leven (VONL)

Voor welke huishoudens is VONL zinvol en nodig?

VONL richt zich op de ondersteuning van gezinnen met langdurige financiële 
-en andere- problemen zodat zij weer grip op hun leven krijgen. Vaak zijn 
deze gezinnen eerder uitgevallen uit de reguliere hulpverlening en hebben 
(problematische) schulden. Niet voor alle huishoudens met problemen is de 
VONL-aanpak nodig. Niet in alle situaties hoeft een tandem van ervarings-
deskundige en veldwerker zo intensief aan te sluiten. Maar juist huishoudens 
die kampen met meervoudige, complexe problematiek, die vaak niet om 
zorg vragen of niet de juiste hulp krijgen, kunnen veel baat hebben bij de 
VONL-aanpak. Werken vanuit een gelijkwaardige relatie, aansluiten bij de 
leefwereld en werken vanuit de bedoeling, lijkt ons echter in de ondersteuning 
voor iedereen essentieel.

Kan je VONL in een aantal stappen beschrijven?

Het uitgangspunt van VONL is doen waar de situatie om vraagt, werken vanuit 
de bedoeling.  Dit vraagt een open en oordeelloze houding en benadering van 
de professionals, waarbinnen verschillende aspecten van methodiek, theorie 
en techniek te herkennen zijn. Onder dit werken ‘op maat’ ligt een gefaseerd 
stappenplan met als inzet: ‘doe wat nodig is en doe dit zo intensief en lang als 
nodig is’. Deze aanpak doet recht aan de weerbarstigheid en complexiteit van 

3

Vaak wordt verwacht dat je vooraf kunt aangeven wat je precies gaat 
doen en wat de concrete resultaten zullen zijn. Dat is bij een benadering 
zoals VONL ontwikkelde niet zo makkelijk. Of misschien wel onmogelijk. 
Daar gaat het meer over de vraag hoe je naar mensen en hun problemen 
kijkt. Om vervolgens voor iedere situatie een passende oplossingsrichting te 
bedenken. Daarom hebben we het begrip methodiek ook zo weinig moge-
lijk gebruikt. Het gaat hier meer om een houding, een manier van kijken. 
Terwijl we in deze benadering natuurlijk wel logische en opeenvolgende 
stappen zetten.’

Marlijn Oosterhof, 1e projectleider VONL

‘
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de problemen waarmee de gezinnen kampen. De VONL werkwijze kan dus 
niet heel minutieus vastgelegd worden in vastomlijnde procedures, omdat 
deze voor elk gezin anders zal zijn. 

Hoe zien die werkwijze en het gefaseerde stappenplan er dan uit?

De praktische uitvoering van VONL kent een aantal fases. De duur van de 
fases kan variëren, afhankelijk van de situatie van een gezin. Ook kunnen fases 
overlappen. Het zijn geen fases in een traditionele procesbenadering en ook 
geen fases die in termen van een werkproces achtereenvolgens afgevinkt 
kunnen of moeten worden.

Deze fases werken we verder uit in hoofdstuk 10: ‘Aan de slag met van over-
leven naar leven’. 

Wat is eigenlijk het doel van de VONL-aanpak? Welke elementen zijn 
cruciaal om dit te kunnen bereiken? 

Het doel van VONL is gezinnen met langdurige financiële (en andere) proble-
men beter bereiken en ondersteunen, zodat zij weer grip op het leven krijgen: 
van overleven naar leven.

Om de deelnemers van VONL te ondersteunen bij het oplossen van hun pro-
blemen, zet de ondersteuning in op vier belangrijke condities: 
1. De financiële situatie stabiliseren en waar mogelijk verbeteren. 
2. Urgente problemen op andere leefgebieden op orde brengen.
3. Deelnemers leren de regie te voeren over hun financiële situatie en/of 

hebben een vorm van langdurige ondersteuning.
4. Deelnemers weten beter hoe zij met hun problemen om kunnen gaan en 

weten waar zij ondersteuning kunnen krijgen.

aanmelding 
en kennis-

making
contact maken, 

vertrouwen 
opbouwen en suc-

cessen boeken

leefgebieden 
in beeld

plan van 
aanpak van 

het gezin

afbouwen 
inzet
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Als het lukt om dit te realiseren krijgen deelnemers weer meer ruimte in hun 
hoofd en meer vertrouwen in zichzelf en instanties, waardoor weer een gevoel 
van grip op het eigen leven ontstaat. Daarom werkt VONL outreachend, in 
tandems van een ervaringswerker en een veldwerker en met een sterke nadruk 
op presentie zoals beschreven in de presentietheorie. Sleutelbegrippen zijn: 
oprechte belangstelling in de ander, in contact komen, aanwezig zijn, rust 
brengen, bestaanszekerheid borgen, niet oordelen, (zelf)vertrouwen herstellen, 
horizon verkennen, handelingsperspectieven bieden, ervaringskennis inzetten. 
Essentieel is dat veldwerkers en ervaringsdeskundigen in gelijkwaardigheid 
optrekken en dat zij werken vanuit de doelen van het gezin zelf, vraaggericht 
en integraal. Samen met gezinsleden zorgen ze ervoor dat de complexiteit 
van het dagelijkse leven, met alle problemen en soms onverwachte gebeur-
tenissen, enigszins onder controle komt. 

Bij VONL werken ervaringsdeskundigen en veldwerkers in een tandem 
samen. Waarom is dit belangrijk? 

Ervaringswerkers hebben een belangrijke positie in de VONL-aanpak. De inzet 
van ervaringsdeskundigheid is een essentieel bestanddeel van outreachend 
werken. Ervaringsdeskundigen slaan een brug tussen de gezinnen en de 
(reguliere) hulpverlening. Juist vanwege deze brugfunctie is het belangrijk 
dat de ervaringswerkers voor langere tijd én betaald verbonden zijn aan 
VONL. Wanneer een deelnemer dreigt af te haken, dan is de band die hij of 
zij in eerste instantie met de ervaringswerker opgbouwde van groot belang 
om in contact te blijven. Hoofdstuk 21 gaat verder in op de meerwaarde van 
de inzet van ervaringsdeskundigen in Buurtteams.

Aansluiten bij de leefwereld is in het sociaal domein een veelgehoord 
begrip. Dit is een breed, sociaal wenselijk uitgangspunt, waar veel onder 
kan worden verstaan. Wat betekent het concreet?

De leefwereld is vrij letterlijk de situatie waarin mensen leven, dat is het per-
spectief. Maar VONL zoekt ook aansluiting bij de belevingswereld; dat is meer 
hoe mensen hun situatie ervaren en hoe zij naar hun omgeving kijken. Voor 
VONL betekent dit dat de belevingswereld leidend is en de systeemwereld 

‘ Soms weet ik van dingen niet waar ik recht op heb, dan word ik daarop 
gewezen, er wordt onderzocht, er wordt voor mij gebeld. Ik vind dat heel 
fijn. Ze zijn bezig met je zelfredzaam te maken, ze geven je handvatten mee. 
Soms moet je iets doen en word je gemotiveerd van kom op, dat kun je’

Deelnemer VONL
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dienend. De professionals werken vanuit de leef- en belevingswereld van 
deelnemers door hun plannen, wensen en mogelijkheden en hun omgeving 
centraal te stellen. De ondersteuning richt zich op de wensen en behoeften 
van de gezinnen, maar verliest concrete zaken niet uit het oog en stelt deze 
nadrukkelijk aan de orde. De medewerkers bewegen mee met de gezinnen 
in plaats van andersom, wanneer professionele doelen voorop staan en er 
meer aanbodgericht wordt gewerkt. 

Is meebewegen met de gezinnen en zaken niet overnemen wel verant-
woord, als er dringende problemen zijn? Waar ligt je verantwoordelijk-
heid als hulpverlener?

Wanneer een situatie onveilig wordt, er een huisuitzetting dreigt of als een 
gezin aangeeft echt niet meer verder te kunnen, dan zijn de professionals 
wél sturend en proactief. De praktijk laat zien dat zij op het gebied van 
financiën regelmatig zaken overnemen. Ze gaan dan aan de slag om stress 
en geldzorgen te verminderen, zodat er voor het gezin meer financiële en 
psychische ruimte komt. Maar de teamleden zetten altijd zoveel mogelijk in op 
samenwerking. De wensen en behoeften van de gezinnen zijn leidend en daar 
waar mogelijk worden de gezinnen gestimuleerd om zelf stappen te nemen. 
Ook al zijn deze soms klein, als er succes geboekt wordt groeit daardoor het 
gevoel van controle. Dat is het doel: gezinnen met langdurige financiële pro-
blemen ondersteunen zodat zij de regie over hun leven weer zoveel mogelijk 
terugnemen. Samenwerking tussen het gezin en VONL is belangrijk: samen 
naar een afspraak bij instanties, samen nadenken over de volgende stap. Na 
verloop van tijd komt de regie steeds meer bij het gezin te liggen. Dat wil niet 
zeggen dat gezinnen direct volledig zelfredzaam moeten worden, maar wel 
dat zij binnen hun mogelijkheden in staat zijn eigenaarschap te dragen over 
hun leven en ondersteuning te vragen wanneer nodig.

Wat levert het op? 

Voor VONL is een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt (MKBA) 
volgens de daarvoor geldende richtlijnen. In een MKBA worden kosten en 
baten van een project vergeleken met de situatie zonder dat project (het 
nulalternatief). Uit de MKBA blijkt dat elke geïnvesteerde euro ruim €1,90 
oplevert. De maatschappelijke baten zijn groter dan de kosten. En vergis je 
niet, vaak zijn de echte kosten minder hoog dan ze lijken: nu veel tijd investe-
ren, scheelt later een steeds terugkerende zorgvraag. De hoofdaanbeveling 
van de MKBA is dan dat een aanpak als VONL welvaartsverhogend is en dus 
ook vanuit economisch oogpunt zinvol om toe te passen. Hoofdstuk 20 gaat 
over de MKBA.
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VONL levert maatschappelijk rendement, maar wat betekent het voor de 
gezinnen zelf? Gaan zij er op vooruit? 

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam concluderen op basis 
van interviews met de deelnemers dat de kwaliteit van hun leven sterk is 
verbeterd. Ze ervaren veel minder stress. Hoewel deelnemers vaak nog altijd 
weinig geld overhouden, kunnen zij (min of meer) rondkomen en is er meer 
overzicht en stabiliteit. Het blijft soms lastig en extra’s, zoals vakanties of 
leuke dingen doen, zitten er niet in. Het blijft financieel krap, dus is er nog 
steeds financiële stress. Ook kunnen de meeste gezinnen nog wel stappen 
zetten op het gebied van psychische gezondheid en vrije tijd. Hierbij lijken 
blijvende financiële zorgen en lichamelijke gezondheidsbeperkingen een rol 
te spelen. Al met al duidt de toegenomen algemene kwaliteit van leven er op 
dat de deelnemers er vertrouwen in hebben dat zij in de toekomst ook deze 
problemen uiteindelijk het hoofd kunnen bieden.

We leven in een tijd van specialisaties. Wat is het specialisme van VONL?

VONL medewerkers zijn juist gespecialiseerd in het dagelijks leven. Zij weten 
van heel veel onderwerpen iets af en hebben oog voor vrijwel alles. Voor VONL 
bestaat een mens of gezin niet uit allemaal kleine deel-onderwerpen waar voor 
ieder onderwerp een aparte specialist nodig is. Juist deze meer algemene, 
generalistische benadering maakt VONL succesvol. Terwijl de VONL mede-
werkers ook heel goed weten wanneer een specialist of meer specialistische 
kennis nodig is, zoals bijvoorbeeld bij ingewikkelde juridische vraagstukken 
of psychiatrie. Zij hebben niet de illusie dat zij alles zelf kunnen. Vergelijk het 
met de huisarts; die weet van heel veel medische en sociale onderwerpen 
iets af, maar van niets heel veel. Als een specialist nodig is dan verwijst de 
huisarts, maar deze blijft betrokken en houdt zicht op het volledige dossier.

In sommige gezinnen wordt veel tijd geïnvesteerd, soms wel tweehonderd 
uur. Is dat wel efficiënt?

In Geuzenveld-Slotermeer verkeren veel huishoudens in situaties waarin 
zij meer met overleven bezig zijn dan met leven. Door een combinatie van 
persoonlijke factoren (lichamelijke beperkingen, moeite met taal, financiële 
vaardigheden en taboes) en systeemfactoren (ingewikkelde procedures en 
toelatingscriteria) vallen deze gezinnen vaak buiten de boot voor voorzienin-
gen en ondersteuning, die ze wel goed zouden kunnen gebruiken. Daardoor 
hebben zij weinig vertrouwen meer in reguliere hulpverlening, door eigen 
negatieve ervaringen of door verhalen van mensen om hen heen. VONL herstelt 
het vertrouwen van de gezinnen in reguliere ondersteunende voorzieningen 
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en hulpverlening. Voor sommige gezinnen is het nodig om daarbij veel tijd te 
investeren in het leggen en vervolgens vasthouden van contact. Vaak blijkt er 
dan, eenmaal bij VONL, zoveel aan de hand dat er veel maatwerk, geduld en 
inzet nodig is om de situatie te stabiliseren en uiteindelijk toe te werken naar 
meer zelfregie. Voor sommige gezinnen betekent dat inderdaad een flinke 
tijdsinvestering. Echter, zoals de MKBA laat zien, juist bij deze gezinnen met 
complexe problematiek is de winst van het doorbreken van de impasse groot. 

De gezinnen die worden ondersteund waren vaak nauwelijks in beeld  
bij reguliere hulpverlening en hebben hier niet altijd vertrouwen in.  
Hoe kwamen ze bij VONL in beeld?

De gezinnen zijn bij VONL aangemeld als uitvallers uit verschillende andere 
trajecten of projecten. Vervolgens is de tandem outreachend te werk gegaan 
en is contact met hen gaan leggen. Sommige gezinnen of gezinsleden gingen 
vrijwel direct al in op deze uitnodiging, bij andere was meer tijd, geduld en 
vasthoudendheid nodig. Uiteindelijk zal VONL voor een kleinere groep nodig 
zijn, als deze situaties eerder herkend en opgepakt worden door de reguliere 
hulpverlening. Hoe minder ver problemen uit de hand gelopen zijn, des te 
minder tijdsinvestering er nodig is om de situatie weer ‘op de rails te krijgen’.
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Achtergrond

Feiten en cijfers

In Geuzenveld-Slotermeer verkeren veel huishoudens in een situatie 
waarin zij meer bezig zijn met overleven dan met leven:

40% heeft een matige taalvaardigheid.

28% van de huishoudens heeft een laag inkomen.

53% van de inwoners heeft overgewicht.

23% van Slotermeer zegt zich ernstig eenzaam te voelen.

Van Overleven naar Leven heeft 85 gezinnen begeleid:

116 volwassenen en 204 kinderen geholpen,

38 eenoudergezinnen, 35 gezinnen met 3 of meer kinderen.

22 keer afname van meer dan 10.000 euro schuld.

6 keer huisuitzetting voorkomen.

23 gezinnen ervaren de afname van stress als belangrijkste resultaat.

14 keer is de toename van armoede voorkomen het belangrijkste resultaat.

20 trajecten met betalingsregelingen, 10 GKA trajecten gestart, 

8 GKA trajecten nog in aanvraag, 1 WSNP traject.

4

‘ Met VONL bereikten we huishoudens die zich hadden afgekeerd van de 
hulpverlening. Zij waren het vertrouwen helemaal verloren.’ 

Marlijn Oosterhof, 1e projectleider VONL
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Gemiddeld over alle casussen levert 
een investering van € 1 aan VONL 
ruim € 1,90 aan baten op.

80% van de deelnemers is na afloop van de ondersteuning tevreden 
over de kwaliteit van hun leven, terwijl bij de start slechts 10% tevreden 
was.

Na afloop van de ondersteuning zeggen de deelnemers veel minder stress 
te ervaren. 

67% is tevreden over zijn/haar psychisch functioneren, tegenover 18% 
bij aanvang.

De meeste deelnemers hebben hun financiële situatie erop vooruit zien gaan. 

We hebben met VONL gezinnen begeleid waarvan heel hulpverlenend 
Amsterdam onder tafel dook als zij alleen de naam al hoorden. Die niet in 
hokjes of wat voor kaders dan ook pasten. Dan moesten we alles loslaten 
en er maar gewoon naar toe gaan om er vooral veel tijd, aandacht en liefde 
in te steken voordat er ook maar enige beweging zichtbaar werd. En of dat 
dan drie maanden of drie jaar duurt is niet zo belangrijk.’

Marlijn Oosterhof, 1e projectleider VONL

‘
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Casuïstiek

A. Heel veel last 
van stress

A is halverwege de dertig en werkzaam in wisselende diensten. Hij is getrouwd 
en woont met zijn twee kinderen in een kleine tweekamerwoning. In augustus 
zoekt A. hulp voor zijn financiële problemen. Hij houdt zijn administratie zelf 
wel bij, maar komt er niet meer uit. Hij heeft met zijn schuldeisers regelin-
gen getroffen, maar het lukt niet meer om alle ballen in de lucht te houden. 
Beslaglegging dreigt. Hij heeft te maken met incassobureaus en deurwaarders 
en zijn beslagvrije voet is niet goed berekend. Net voor de hulpvraag is hij 
bijna uit huis gezet wegens huurachterstand. Dit heeft hij met behulp van 
zijn werkgever voorkomen. Eerder had A. al eens aangeklopt bij de reguliere 
schuldhulpverlening van SEZO. Dat contact verliep echter niet zo soepel, 
omdat hij bij een aantal afspraken verstek liet gaan. Volgens procedure werd 
zijn dossier toen gesloten. De reden dat hij niet verscheen? Hij had moeten 
invallen voor een zieke collega. Werk komt voor hem op de eerste plaats. Hij 
leidt aan een chronische ziekte die bewegen bemoeilijkt. Hij heeft heel veel 
last van stress. 

Geboden ondersteuning
In de anderhalf jaar daarna onderneemt VONL diverse acties. Allereerst 
hebben ze contact met een deurwaarder die beslag op de auto wil leggen, 
waardoor voor A. blijven werken een stuk lastiger zou zijn. De inbeslagname 
is voorkomen. Het team maakt in twee ochtenden de administratie op orde. 
A. levert de papieren, vaak op afstand, aan. Het contact is een tijdlang inten-
sief, dagelijks, via de mail, Whatsapp of telefonisch. Vaste afspraken zijn niet 
handig in verband met zijn wisselende werktijden. De digitale communicatie 
verloopt soepel. Er is bij VONL altijd wel iemand bereikbaar en ze handelen 
snel. Dit neemt veel stress weg bij A. Het blijkt dat er twintig schuldeisers 
zijn, met wie het team het contact onderhoudt. Bovenstaand proces heeft 
vier maanden geduurd. 

Na twee maanden stelt het team voor om in budgetbeheer te gaan. Eerst is 
A. eerst erg terughoudend om de financiën uit handen te geven. Wanneer hij 
dan toch besluit dit te doen, wordt dit met spoed opgestart dankzij de korte 
lijntjes tussen tandem en budgetbeheer. Binnen twee weken is het geregeld. 
Hij en zijn gezin ontvangen 105 euro leefgeld per week. Die korte lijntjes van 

4
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het team met de uitvoerders van budgetbeheer komen wel goed van pas, 
want op een gegeven moment ontvangt A. per abuis geen leefgeld. Dankzij 
de tandem kan dit snel verholpen worden. Hij heeft toestemming aan de 
tandem gegeven om snel betalingen te verrichten als dat nodig is (de tandem 
was handelingsbevoegd). Het hiervoor noodzakelijke vertrouwen is groot.

In de derde maand dreigt wederom een huisuitzetting. Een eerdere drei-
gende uitzetting had hij met een financieel begeleider en geld lenen van zijn 
werkgever zelf weten te voorkomen. Nu is A. samen met de tandem naar de 
rechtbank gegaan, waar bleek dat de zitting waar vonnis zou worden gewezen 
toch niet door gaat. De tandem heeft daarna met de verhuurder gebeld om 
aan te geven dat ze met hem bezig waren en dat hij in budgetbeheer zit. De 
ontruiming wordt afgeblazen. 

A. woont met zijn gezin op een veel te kleine woning die alleen met een lange 
trap bereikbaar is. Door zijn ziekte kan hij moeilijk traplopen. Hij is al eens 
een keer met een van zijn kinderen van de trap gevallen. Bovendien is de 
woning te klein voor een heel gezin. In de vierde maand gaat de tandem bij 
A. thuis op bezoek. Hierop gaan ze samen met hem naar het Sociaal Loket 
van de gemeente om voor hem een andere woning te regelen. Dit lukt niet. 

Na een half jaar hebben A. en de tandem een aanvraag tot minnelijke schuldsa- 
nering met saneringskrediet ingediend bij de gemeentelijke kredietbank. In 
maand acht heeft de tandem verhuiskostenvergoeding (via WMO) aangevraagd 
op medische gronden. Een arts heeft hiertoe een toezegging gedaan. Op grond 
hiervan krijgt A. een hogere status qua urgentie. Zodra die toezegging binnen 
is, gaan ze de woningbouwvereniging benaderen. Daar heeft de tandem goede 
contacten mee. Ze krijgen te horen dat het minnelijke schuldsaneringstraject 
afgewezen is. A. en de tandem dienen vervolgens een WSNP-aanvraag in. 
En dan, na bijna anderhalf jaar, krijgt A een grotere sociale huurwoning op 
de begane grond aangeboden. Ook wordt zijn WSNP-verzoek goedgekeurd. 

Het resultaat? 
De dreigende huisuitzetting en beslaglegging op zijn auto zijn voorkomen. Hij 
heeft zijn baan weten te behouden. Zijn vrouw heeft ook werk gevonden. De 
stress en gezondheidsklachten zijn bij A. niet helemaal verdwenen, maar er is 
in zijn situatie veel ten goede verbeterd. Hij gaat verhuizen naar een geschikte 
woning en ook de schuldsanering kan van start.
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Onderzoek

Achtergronden
Jorien van der Laan en Roeland van Geuns

6.1. De aanleiding van Van Overleven naar Leven

Armoede onder kinderen in Geuzenveld-Slotermeer
In Geuzenveld-Slotermeer verkeren veel huishoudens in een situatie waarin 
zij meer bezig zijn met overleven dan leven1,2. Meer dan een kwart (28%) van 
de huishoudens bestaat uit minimahuishoudens (versus 20% in Amsterdam). 
De Lodewijk van Deysselbuurt is een wijk in Slotermeer met ongeveer 1.200 
woningen. Een groot deel van de bewoners heeft moeite om zich financieel 
staande te houden. Schulden horen erbij en belemmeren het normale dage-
lijks functioneren. Vaak is er zowel sprake van formele als informele schulden 
(leningen binnen het eigen netwerk). Bijna een kwart van de gezinnen verkeert 
in een precaire financiële situatie.

Het rapport “Opgroeien zonder armoede” van de Sociaal-Economische Raad 
(SER) maakt pijnlijk duidelijk dat het percentage kinderen dat in armoede 
opgroeit veel te hoog is, waaronder een hoog percentage (60%) kinderen van 
werkende ouders3. Hierdoor is er geen sprake van gelijke kansen voor kinderen. 
In het rapport wordt aanbevolen bestaande armoedebestrijdingsinstrumen-
ten beter toegankelijk te maken en structurele oorzaken van armoede weg 
te nemen. Er wordt expliciet gepleit voor een integrale aanpak, extra inzet 
op vroegsignalering en het intensiveren van de samenwerking met scholen. 

De situatie in Geuzenveld-Slotermeer en het SER-rapport waren voor de 
Gemeente Amsterdam afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) en de 
bestuurscommissie Amsterdam Nieuw-West aanleiding om SEZO te vragen 
een plan van aanpak te maken ter vermindering van de armoede en schulden 
van deze gezinnen, in samenwerking met haar partners Stichting Eropaf!, 
Impuls Kinderopvang en de Hogeschool van Amsterdam. Daarvoor ontwik-
kelde SEZO ‘Van Overleven naar Leven’ (VONL).

   1. Gebiedsagenda Geuzenveld-Slotermeer-Westerpoort 2016-2019.
   2. Gebiedsplan 2019 Geuzenveld-Slotermeer.
   3. Sociaal-Economische Raad (2017). Opgroeien zonder armoede.
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Een verschil maken voor gezinnen en hulpverlening
SEZO wil met VONL verschil maken bij de doelgroep én in de hulpverlening. 
Er is een aanpak ontwikkeld waarmee de doelgroep beter bereikt en onder-
steund moet worden zodat hun financiële situatie verbetert. Doelstelling 
van het project was om in drie jaar 90 gezinnen met langdurige financiële 
problemen uit de Lodewijk van Deysselbuurt te ondersteunen zodat zij weer 
grip op hun leven kregen. Deze gezinnen zijn eerder uitgevallen uit de regu-
liere hulpverlening en hebben (problematische) schulden. Op het gebied van 
armoede en schuldhulpverlening bieden lokale projecten een grote diversiteit 
aan ondersteuning. De opzet, aanpak en manier van werken zijn vaak op basis 
van practice based inzichten ontwikkeld. De effectiviteit van dergelijke pro-
jecten wordt niet of nauwelijks onderzocht of geëvalueerd. Het is belangrijk 
om te investeren in kennis over wat interventies effectief maakt, maar ook 
in de manier waarop projectuitvoerders het best begeleid kunnen worden 
in de uitvoering. Te vaak zijn gemeenten, organisaties en professionals het 
wiel opnieuw aan het uitvinden bij het inrichten van projecten. Zij beschik-
ken ook niet over handvatten of richtlijnen over optimale inrichting om een 
zo goed mogelijk resultaat bij de doelgroep te bereiken. Nieuwe projecten 
kunnen veel baat hebben bij theoretische en wetenschappelijke kennis over 
‘wat werkt’, dus welke interventies en/of welke onderdelen effectief zijn en 
waarom. Deze projectbeschrijving betreft de werkwijze van ‘Van Overleven 
naar Leven’ en moet eraan bijdragen dat de aanpak ook op andere plekken 
kan worden ingezet zodat meer gezinnen hiervan kunnen profiteren. 

Oorzaken en gevolgen van armoede
Oorzaken van armoede zijn vaak een samenspel van factoren op gezinsni-
veau, de interactie tussen het gezin en de systeemwereld en economische, 
maatschappelijke en demografische ontwikkelingen zoals de conjunctuur en 
recentelijk de coronapandemie. Op gezinsniveau zijn individuele factoren bij 
ouders van belang. Enerzijds gaat het daarbij om het gedrag en de factoren 
die daarop van invloed zijn, anderzijds om persoonlijke life events waar het 
gezin mee te maken krijgt. Hier spelen bijvoorbeeld tekort aan begrip en 
andere onvermogens van ouders, die van invloed kunnen zijn op gebrekkig 
financieel beheer en kunnen resulteren in betalingsachterstanden. Dit kan 
komen door het ontbreken van vaardigheden, tekort aan motivatie, schaamte 
of gebrek aan zelfvertrouwen. Ook persoonskenmerken vallen hieronder, 
zoals de persoonlijkheid, waarden en normen (zoals taboes), en intelligentie. 
Deze factoren hebben invloed op de financiële keuzes en op de mate waarin 
mensen gezond financieel gedrag vertonen. Schaarste4,5, is van invloed op 

   4. Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). Scarcity: Why having too little means so much.
   5. Bregman, R. (2013). Waarom arme mensen domme dingen doen.
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het probleemoplossend vermogen van mensen in armoede. Gebeurtenissen 
of omstandigheden waarmee vaak geen rekening is gehouden spelen op 
dit individueel niveau ook een rol, zoals bijvoorbeeld een inkomensterugval 
door baanverlies, een echtscheiding, ziekte, ongeval of overlijden van de 
werkende partner. Maar ook een gezinsuitbreiding of verhuizing kan het 
risico op armoede vergroten.

In de interactie tussen het gezin en de systeemwereld gaat het om de wetten 
en regels van de overheid en daaraan gelinkte uitvoeringsorganisaties die zich 
direct en indirect bezighouden met beleid rondom armoede, zowel op natio-
naal als lokaal niveau. Oorzaken van armoede op dit niveau kunnen te maken 
hebben met het niet goed functioneren van deze instanties en groepen, zoals 
ontoegankelijke regelingen of de bureaucratie waarmee ouders in armoede 
te maken krijgen. Hierdoor kunnen ze aanvullende inkomensvoorzieningen 
mislopen waarop ze wel recht hebben. Hier aan gerelateerd is ook de invloed 
van institutionele stigma’s. Instanties zoals belastingdienst, gemeenten of 
media kunnen vooroordelen hebben over bepaalde groepen zoals mensen 
van een bepaalde culturele achtergrond, een bepaald opleidingsniveau of 
met schulden. Een indringend voorbeeld van een dergelijke oorzaak is de 
zaak rondom de kinderopvangtoeslag waardoor veel huishoudens onterecht 
jarenlang in de schulden terecht zijn gekomen. Beeldvorming dat armoede 
en schulden ‘eigen schuld’ zijn of dat mensen ‘lui’ zouden zijn, kunnen goede 
ondersteuning in de weg staan. Deze beeldvorming kan bijvoorbeeld leiden tot 
een overmatige neiging tot controleren en negatieve interacties die mensen 
ontmoedigen om een hulpvraag te formuleren.

Structurele inkomens- en vermogensongelijkheid en economische, maat-
schappelijke en demografische ontwikkelingen zoals de conjunctuur en de 
recente coronapandemie zijn ook oorzaken van armoede. Een opgang of 
neergang van de economie manifesteert zich in de armoedecijfers via werk-
loosheidsfluctuaties en de welvaartsontwikkeling. Tijdens recessies worden 
de lonen en uitkeringen gematigd en krijgen zelfstandigen minder, en minder 
goed betaalde, opdrachten. In economisch betere tijden gebeurt het omge-
keerde. Daarnaast zijn er nog maatschappelijke, culturele en demografische 
verklaringen waarom armoede kan toenemen of afnemen. Maatschappelijke 
veranderingen, zoals technologische ontwikkelingen (ICT, robotisering) en 
globalisering beïnvloeden de werkgelegenheid en de loonongelijkheid. Ook 
sociale ongelijkheid als gevolg van modernisering, individualisering en pola-
risatie op de arbeidsmarkt speelt hierbij een rol.



27

Om uit armoede te geraken lijkt uitstroom naar een stabiele, betaalde baan 
waarmee voldoende besteedbaar inkomen wordt gegenereerd de oplossing 
te zijn. Het helpt als mensen weer aan het werk kunnen gaan en op die manier 
hun besteedbaar inkomen kunnen verhogen. Het vinden van een stabiele 
arbeidspositie is dan de meest duurzame oplossing voor armoede. Gevolgen 
van armoede maken het echter moeilijk om dit te realiseren. (Langdurige) 
armoede creëert een context waarin mensen veel stress en financiële schaar-
ste ervaren, waardoor ze mentaal minder bandbreedte over houden en de 
executieve functies minder goed werken. Dit leidt vervolgens weer tot een 
grotere neiging tot beslis-fouten, minder gevoel van grip en controle, een lager 
zelfbeeld en verhoogde stress. Zo raken mensen in schaarste verstrikt in een 
vicieuze cirkel van oorzaken en gevolgen van armoede: het probleemoplossend 
vermogen om uit die cirkel te komen wordt beperkt door schaarste en stress, 
waardoor beslissingen en gedrag negatief worden beïnvloed. Het doorbre-
ken van die cirkel is voor alle gezinnen van belang. Maar het is niet voor alle 
gezinnen voldoende om uit een leven van armoede te kunnen stappen. Wan-
neer belangrijke financiële en werknemersvaardigheden, zoals Nederlandse 
taalbeheersing, en persoonskenmerken, zoals een verstandelijke beperking of 
chronische lichamelijke klachten, aanwezig zijn, kunnen de mogelijkheden om 
echt uit armoede te raken in de huidige Nederlandse samenleving beperkt zijn. 

Armoede in gezinnen heeft invloed op zowel ouders als kinderen. Uit onderzoek 
blijkt dat opgroeien in armoede negatieve gevolgen heeft voor de verdere 
levensloop van deze kinderen. Op de korte termijn leidt armoede tot minder 
welbevinden en meer sociale uitsluiting; op de middellange termijn heeft 
armoede invloed op de schoolprestaties en kan zij leiden tot probleemgedrag; 
op de lange termijn hebben kinderen die opgroeien in armoede een verhoogde 
kans om ook op volwassen leeftijd te maken te krijgen met armoede en sociale 
uitsluiting. Vooral het langdurig moeten leven in armoede heeft zijn negatieve 
weerslag op de genoemde gevolgen van armoede. 

Waar we vanuit VONL ook veel tijd in hebben gestoken is het meenemen 
van collega’s uit het sociaal domein in onze manier van kijken en in hoe wij 
mensen benaderden. Zo leerden we pedagogisch medewerkers van voor-
scholen wat schaarste met je kan doen zodat zij ook de gevolgen daarvan 
beter konden inschatten. Dat het eigenlijk vaak gaat om onmacht en niet 
om onwil. Als je beter begrijpt dat gedrag van mensen vaak bepaald wordt 
door de context dan heeft dat consequenties voor hoe je met hen omgaat. 
Zo ben ik het meenemen van andere professionals in onze manier van kijken 
ook steeds meer als een taak van het VONL team gaan zien.’

Marlijn Oosterhof, 1e projectleider VONL

‘
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6.2. De aanpak van Van Overleven naar Leven

VONL ondersteunt gezinnen met langdurige financiële problemen zodat zij de 
regie over hun leven weer zoveel mogelijk terugkrijgen. Dat wil niet zeggen 
dat gezinnen volledig zelfredzaam moeten worden, maar wel dat zij binnen 
hun mogelijkheden in staat zijn eigenaarschap te dragen over hun leven en 
wanneer dat nodig is om ondersteuning te vragen. Om de deelnemers van 
VONL te ondersteunen bij het oplossen van hun problemen, concentreert de 
strategie van VONL zich op vier belangrijke condities: 
1. De financiële situatie wordt gestabiliseerd en waar mogelijk verbeterd. 
2. Urgente problemen op andere leefgebieden worden op orde gebracht.
3. Deelnemers leren de regie te voeren over hun financiële situatie of hebben 

een vorm van ondersteuning waarmee zij langduriger begeleid/ondersteund 
worden.

4. Deelnemers weten beter hoe zij met hun problemen om moeten gaan en 
weten waar zij ondersteuning kunnen krijgen.

Wanneer het lukt deze condities te realiseren, krijgen deelnemers weer meer 
ruimte in hun hoofd en meer vertrouwen in zichzelf en instanties, zodat zij 
weer een gevoel van grip op het eigen leven krijgen. Om deze condities te 
realiseren, werken de professionals van VONL outreachend, in tandems van 
een ervaringswerker en een veldwerker en met een sterke nadruk op presentie 
zoals beschreven in de presentietheorie6.

Outreachend werk en presentie
De meeste gezinnen die deelnemen aan VONL hebben te maken met meer-
voudige, complexe problematiek. Deze gezinnen vragen vaak niet om zorg of 
krijgen niet de juiste hulp en leven vaak in een sociaal isolement. Instanties 
zoals gemeente of zorginstellingen zijn vaak moeilijk benaderbaar voor deze 
gezinnen door onbedoelde drempels zoals ingewikkelde communicatie of 
aanmeldingsprocedures. Daardoor zijn deze gezinnen vaak niet of nauwe-
lijks in beeld bij reguliere hulpverlening en komen ze pas in beeld wanneer 
anderen overlast ervaren of een situatie escaleert, zoals bijvoorbeeld bij een 
huisuitzetting. Outreachend werk kan helpen om een dergelijke escalatie te 
voorkomen en problemen eerder op te sporen en in te grijpen. Outreachend 
werk helpt de gezinnen van VONL de drempels naar de juiste zorg te verlagen 
door hen in dit proces intensief te begeleiden. De essentie van outreachend 
werken is dat professionals niet geduldig achter hun ‘loket’ wachten tot men-
sen om hulp vragen, maar zelf initiatief nemen, door mensen op te zoeken en 
gevraagd en ongevraagd hulp aan te bieden. 

   6. Baart, A. J. (2004). Een theorie van de presentie.
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‘Ik voelde me gelijk gehoord, ik kwam er echt met een gerust gevoel vandaan, 
de eerste dag al. Ik werd elke dag wakker met het gevoel dit is teveel. Ik heb 
daar een uur gepraat, mijn hart gelucht, alles aangegeven wat er gaande is, 
en daar hebben ze naar geluisterd, zelf contact opgenomen met mijn man, 
die gaf toen aan dat hij kwam en dat is al heel wat.’

Medewerkers van VONL werken volgens de presentiebenadering. Ze stappen 
in de leefwereld van de gezinnen die ze willen bereiken. Ze worden een ver-
trouwd gezicht doordat ze veel aanwezig zijn bij de gezinnen, echt persoonlijk 
contact maken en goed benaderbaar zijn voor vragen. Deelnemers krijgen 
daardoor vertrouwen in de medewerkers van VONL, zodat ze hun zorgen en 
problemen durven te delen.

‘Ik hoef ze niet te bellen, zij bellen mij. Af en toe bellen ze mij, dan denk ik: 
heb ik iets verkeerd gedaan? Maar dan willen ze gewoon weten hoe het gaat, 
dat is een heel fijn gevoel.’

Medewerkers vangen signalen op over mogelijke problemen, maar ook 
over wensen en dromen. De professionals werken vanuit de leefwereld van 
deelnemers door aan te sluiten op hun plannen, wensen en mogelijkheden 
en hun omgeving. Het gezin gaat de professionals steeds meer zien als lid 
van de intieme kring. Het is daarom ook belangrijk dat het contact tussen de 
medewerkers en het gezin plaatsvindt in de leefwereld van de deelnemer 
en er geen maximum aantal gesprekken of een bepaalde termijn aan het 
contact verbonden is. 

‘Ik kan [de hulpverlener van VONL] altijd bellen met vragen, ze staat altijd voor 
mij klaar, ze helpt waar ze kan en ik zie dat zij het ook echt vanuit haar hart 
doet. .. Je hebt echt mensen, dat merk ik dan, die doen het omdat ze ervoor 
betaald worden, die hebben zoiets van: ja vervelend. En die gaan naar huis, 
gaan eten, slapen, morgen weer een nieuwe dag. En zij is echt betrokken en 
wil je echt helpen.’

Professionals van VONL hebben meer tijd en discretionaire ruimte gekregen 
(en soms ook geduld) om te investeren in een goede relatie en vertrouwen. 
Zij hoeven niet direct de problemen op te lossen. In eerste instantie zetten 
zij in op het onderhouden van actief contact met deelnemers, bieden zij hulp 
en ondersteuning, en zijn zij een verbindende schakel naar instanties. Die 
hulp, ondersteuning en verbindende schakel zijn afhankelijk van de wensen 
en behoeften van de gezinnen, want de medewerkers bewegen mee met de 
gezinnen in plaats van andersom, wanneer professionele doelen vooropge-
steld worden. De professionals werken samen met het gezin, zij nemen in de 
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meeste gevallen zaken niet over. Maar wanneer deelnemers tijdelijk onvol-
doende psychologische veerkracht hebben of een situatie onveilig wordt, 
werkt VONL tijdelijk meer sturend en proactief. Op het gebied van financiën 
komt het regelmatig voor dat VONL zaken tijdelijk grotendeels over neemt 
om schulden te regelen en de financiële stress te verminderen zodat gezin-
nen weer financiële en psychische ruimte gaan ervaren voor andere zaken. 

‘Ik ben heel koppig, ik doe het liever zelf. .. [VONL] appt mij hoe gaat het, ...  
kan ik wat doen? En soms weet ze dat er iets is, dan biedt ze aan om het 
voor mij te doen. Dan dwingt ze me om hulp te vragen, dat is een van mijn 
persoonlijke dingen waar ik tegenaan loop. Ze stelt vragen en ze zegt: ik doe 
het wel voor je. Ik heb echt van haar geleerd dat zij er is om mij te helpen. 
[Ze zei]: ik ben er voor jou, ik werk voor jou, maak er gebruik van. Je hoeft 
niet alles zelf te doen.’

Tandem van een veldwerker en een ervaringswerker
De professionals van VONL werken in tandems van een ervaringswerker 
en een veldwerker. Ervaringswerkers hebben een belangrijke positie in de 
werkwijze van VONL. De ervaringsdeskundigen slaan een brug tussen de 
gezinnen en de hulpverlening7. Juist vanwege deze brugfunctie is het belang-
rijk dat de ervaringswerkers voor langere tijd verbonden blijven aan VONL. 
Wanneer een deelnemer dreigt af te haken, dan is de band die hij of zij in 
eerste instantie met de ervaringswerker heeft opgebouwd van groot belang 
om in contact te blijven.

‘Voor mij was het echt goeie steun en het is ook zo, je krijgt het verhaal ‘ik 
heb het zelf meegemaakt’. Die dame had ook problemen gehad.’

   7. Van Hoorn, Keuzenkamp, Van der Meulen. (2020). Ervaringswerk in het sociaal domein.
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Interview

‘Amine komt terug’

Amine (36) maakte als ervaringsdeskundige deel uit van het Van Overleven 
naar Leven (VONL) team. Op dit moment is hij Buurtteammedewerker in 
Nieuw Sloten.

‘Ervaringsdeskundigen kunnen zich wat makkelijker inleven in de situatie van 
mensen. We kennen de machteloosheid en de wanhoop. Daardoor zijn wij 
vaak goed in staat om vertrouwen te winnen. Zonder vertrouwen bereik je niet 
veel dus daar begin je mee. Daarna leer je elkaar kennen en kom je erachter 
wat er precies aan de hand is. Vaak is dat meer dan je op het eerste gezicht 
denkt. Mensen voelen goed aan of je er echt voor hen bent. Dat heeft met 
IQ niet veel te maken, maar meer met menselijk gevoel. Je voelt je begrepen 
of niet, en andersom geldt dit natuurlijk ook. Bij ‘professionals’ zie ik soms 
dat zij gewend zijn om vanuit ‘professionele afstand’ te werken en dat kan 
nabijheid in de weg staan. Ook werken zij soms nog wel via vaste protocollen 
en methodieken, ook dat kan echt contact in de weg staan.

Bij VONL heb ik mooie voorbeelden gezien van collega’s die heel nabij wisten 
te zijn. Een ervaren maatschappelijk werker gebruikte soms hele pijnlijke en 
kwetsbare ervaringen uit zijn eigen leven als voorbeeld om met mensen in 
gesprek te komen. Zo zet hij dus ook zijn eigen ervaringsdeskundigheid in, 
net zoals wij ervaringsdeskundigen dat doen. Jezelf op deze manier kwets-
baar maken kan bij mensen heel goed aankomen en kan tot een doorbraak 
in een gesprek of contact leiden. Er zijn dus zeker ook sociaal werkers die dit 
kunnen, zeker niet alleen maar ervaringsdeskundigen.

“Mijn Amine komt terug” zei mijn moeder en ze is altijd in mij blijven geloven. 
Ook toen ik ver weg was van een goed leven. Ik heb een tijdlang allerlei dingen 
gedaan die ik nu alleen nog aan mensen vertel als ik denk dat het zin heeft. 
Dus soms wel aan Amsterdammers met wie ik in mijn werk te maken heb, 
maar niet in het openbaar. In die periode was ik de hoop helemaal verloren. 
De schulden stapelden zich op en dit verdrong ik. Zo verloor ik ook mijn eigen 
normen en waarden. Ik voelde me steeds dieper wegzinken. In het wereldje 
waar ik toen bij hoorde was ik best gezien. Ik voelde me de koning en het is 
zo makkelijk om daar aan vast te blijven houden, maar zo moeilijk om er weer 
uit te komen.........

7
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Uiteindelijk ben ik aan mezelf gaan werken, naar de moskee gaan, een baan. 
Met veel moeite kreeg ik zelf mijn financiën weer op orde. Ik haal heel veel 
steun uit mijn geloof en ik ben er van overtuigd dat ik op die manier geholpen 
ben, maar meer aardse ‘professionele’ hulp heb ik er niet bij gevraagd. Ik 
leerde mezelf en mijn geloof kennen en dat gaf mij de houvast die ik zocht. 
Verder kreeg ik door het sporten een sterk gevoel van lichamelijk herstel. Het 
was heel zwaar, maar het is zo wel gelukt!

Bij team ED leerde ik om mijn verhaal te delen en ging ik er ook het nut van 
inzien. Ik loop niet met mijn zondes te koop, maar ik deel het wanneer ik 
denk dat het zinvol is. Nu volg ik een opleiding tot Ervaringsdeskundige aan 
de Pameijer in Rotterdam. Daar leren we ook om met groepen te werken, ik 
verwacht daar hier in Nieuw West veel mee te kunnen.

We hebben te maken met erg kwetsbare mensen en we stoppen veel energie 
in het winnen van vertrouwen. Zo werken wij. Pas als er vertrouwen is kunnen 
we zaken echt gaan aanpakken. Maar het winnen van vertrouwen kan soms 
lang duren en dan lijkt het alsof er niets gebeurt. Het kost soms veel moeite 
om de brug te slaan. Vaak lopen afspraken mis, krijgen we geen contact of is 
het een tijdje stil. Dan geven we niet op en blijven proberen. Vaak waarderen 
mensen dit en geven ze je toch hun vertrouwen. Dan mag je nabij zijn en pas 
dan kun je samen een plan maken en komen mensen met hun papieren en 
gegevens over de brug. Eerder niet.
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In de Buurtteams staan we soms voor serieuze dilemma’s, juist in de nauwe 
samenwerking die nu ontstaat. Zo bespraken we pas met een aantal mede-
werkers van verschillende organisaties de heel ingewikkelde situatie van een 
mevrouw. De klantmanager van de afdeling Werk, Participatie en Inkomen 
(WPI) vroeg of mevrouw een uitkering heeft, terwijl we net daarvoor de fami-
liebezittingen in Marokko bespraken. Ik vroeg gelijk “wat is de relevantie van 
die vraag?” Want als deze informatie bij WPI terecht komt zou zij makkelijk 
als fraudeur gezien kunnen worden. De klantmanager reageerde boos. Het is 
natuurlijk goed om informatie met elkaar te delen en nauw samen te werken, 
maar we moeten er ook voor zorgen dat het vertrouwen blijft. Over dit soort 
dingen moet ik echt iets zeggen, vind ik. Later vertelde de WPI medewerker 
dat ze een eed heeft afgelegd dat ze, als ze wat ziet, verplicht is om dit te 
melden. Voor Buurtteammedewerkers kan dit lastig zijn. We moeten dus een 
goede manier vinden om met deze verschillende posities om te gaan.

Ik vind het belangrijk dat betaalde ervaringsdeskundigen deelnemen aan 
de Buurtteams. Wel moeten zij al een eind op weg zijn in hun eigen proces. 
Als je nog midden in het verwerken van je kwetsbaarheden zit en deze nog 
geen plek hebt gegeven, ben je volgens mij nog niet geschikt voor het, soms 
ingewikkelde en heftige, werk van de Buurtteams. Bij VONL heb ik gemerkt 
dat je als medewerker, en dus ook als ervaringsdeskundige, echt sterk in je 
schoenen moet staan. Het valt niet altijd mee om jezelf staande te houden. 

Ik hoop en verwacht dat ervaringsdeskundigen in de toekomst als gelijkwaardig 
aan de andere disciplines worden gezien. Nu is er nog onderscheid omdat het 
nieuw is, maar dit zal verdwijnen. Het contact met een ervaringsdeskundige 
is voor sommige mensen mentaal veel ingrijpender of bepalender dan het 
meer zakelijke contact met bijvoorbeeld een schuldhulpverlener. Toch is er 
in de waardering nog veel onderscheid. Te veel naar mijn mening, maar dat 
gaat veranderen, daar ben ik van overtuigd.’
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Visie

Als de grip 
verloren gaat

Marc Räkers

De huishoudens waarmee het Van Overleven naar Leven team werkte, wor-
stelden vaak met verschillende problemen. Meestal zowel bureaucratisch, 
financieel, sociaal als relationeel van aard. Deze huishoudens noemen we ook 
wel ‘multi-problem gezinnen’, maar hierin schuilt nogal wat stigmatisering. 
Alsof de problemen uit het huishouden zelf voortkomen, terwijl we met VONL 
nou juist leerden dat het vaak de ingewikkelde omstandigheden zijn die tot 
de grootste problemen leiden. Lange tijd proberen mensen hun hoofd boven 
water te houden en denken ze het nog wel te redden. Maar op een bepaald 
moment loopt alles vast en gaat de grip verloren. Hier begint het stadium van 
overleven; van leven is dan geen sprake meer.

Slow social work
Om de grip op de eigen situatie weer terug te kunnen nemen is goede en 
vasthoudende ondersteuning nodig. Een korte interventie van een gespeciali-
seerde professional is in deze complexe situaties meestal niet voldoende. Min 
of meer langdurige aanwezigheid (presentie) van betrokken en betrouwbare 
ondersteuners is dan de manier om de aansluiting met de maatschappij weer 
te kunnen maken. Het VONL-team bood deze ondersteuning in de vorm van 
tandems bestaande uit sociale professionals en ervaringsdeskundigen die 
nauw -en gelijkwaardig- met elkaar samenwerkten.

Omdat het VONL-team een pilot was waarin we wilden leren hoe we weer in 
contact zouden kunnen komen met huishoudens die de aansluiting met de 
samenleving verloren waren, konden we precies doen wat nodig was. We 
namen, en kregen, de ruimte om alle tijd en energie te besteden aan contact 
maken, vertrouwen opbouwen en samen met de betrokken Amsterdammers 
zorgvuldig te bedenken wat er zou moeten gebeuren. De benadering stemden 
we steeds nauwkeurig af op de mogelijkheden en wensen van het betrokken 
huishouden. Dat dit betekende dat we regelmatig veel tijd moesten investeren 
en dat we dan vooral bezig waren met ‘slow social work’ was niet erg. Vooral 
niet toen deze benadering effectief bleek.

8
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Kluwen
In een situatie waarin ‘productie’ wordt verwacht en de maximale tijdsin-
vestering vooraf is vastgelegd is zorgvuldig maatwerk leveren lastig. Toch 
verwacht de gemeente Amsterdam dit van haar Buurtteams; in de door de 
Amsterdamse Buurtteams gehanteerde Amsterdamse Maatwerk Methode 
is maatwerk tenslotte een sleutelwoord. Waarbij we natuurlijk eerst denken 
aan maatwerk voor de huishoudens met wie we als Buurtteams werken. Maar 
maatwerk voor en tussen de instanties en organisaties die ook met deze 
huishoudens te maken hebben is tenminste net zo belangrijk. Samenwerken 
en elkaar versterken is nodig.

In een zo versplinterd en gefragmenteerd veld als de sociale sector blijkt het 
gezamenlijk leveren van maatwerk vaak best lastig. Organisaties en profes-
sionals hebben allemaal hun eigen werkterrein en daarmee ook een eigen 
manier van kijken. De leden van het VONL-team hebben daarom heel veel 
tijd en energie besteed aan het, telkens weer opnieuw, op een gezamenlijke 
lijn komen met de betrokken samenwerkingspartners. De situaties van de 
VONL huishoudens bleken vaak zo ingewikkeld dat het bijna onmogelijk was 
om dit aan anderen goed uit te leggen. Vraagstukken grijpen zo in elkaar en 
versterken de problematiek zodanig dat het alleen al een hele tijd duurt om 
het losse eindje te vinden waarmee de kluwen ontrafeld kan worden.

Machinetragiek
Dat veel professionals in de sociale sector geen brede, generalistische, blik 
kunnen of mogen hebben maakte het werken voor de juist wel breed kijkende 
VONL-teamleden extra lastig. Het kost veel moeite om alle betrokkenen de 
complexiteit van de situatie uit te leggen en ervan te overtuigen dat voor een 
positief resultaat juist een brede benadering nodig is. Het is begrijpelijk dat 
een verhuurmedewerker van een woningcorporatie vooral oog heeft voor het 
op tijd betalen van de huur. En dat de blik van de klantmanager sociale zaken 
gericht is op de rechtmatigheid van het inkomen. Terwijl de medewerkers 
van jeugdzorg……. Om over alle andere instanties en instellingen met wie 
onze huishoudens te maken kunnen hebben nog maar te zwijgen. Iedereen 
werkt vanuit een eigen specialisatie en weinigen overzien de totale situatie.

Met de term machinetragiek omschreef een groep onderzoekers van de Erasmus 
Universiteit dit fenomeen van de versplinterde benadering. In opdracht van 
het Ministerie van Justitie deden zij in 2019 een onderzoek naar ‘gezinnen en 
instanties met multiproblematiek’. Een citaat uit hun onderzoek: ‘Bestaande 
knelpunten zijn bijvoorbeeld versnipperde hulp (gericht op individuele gezins-
leden en deelproblemen), ‘hete aardappelen’ die worden doorgeschoven, 
hoge financiële kosten, gebrekkige informatie-uitwisseling, budgetschotten, 
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gebrek aan professionele handelingsruimte, en verhoogde stress bij gezin-
nen als gevolg van de inzet van instanties. We noemen deze knelpunten de 
“machinetragiek”: de onbedoelde gevolgen van een machinebenadering 
van een complex vraagstuk, als bestond het uit te isoleren onderdelen, die 
kenbaar zijn en te “fiksen” door experts.’

Opdracht 
Breed kunnen kijken en de verschillende vraagstukken tegelijkertijd aan kunnen 
pakken, dat is het kenmerk van generalistisch werken. ‘Generalisten, dat zijn 
de specialisten van het dagelijks leven’ wordt wel gezegd. Maar generalistisch 
te werk gaan is in deze tijd van specialisaties helemaal niet zo vanzelfspre-
kend. Soms worden professionals door hun eigen organisaties gedwongen 
om op een afgebakende manier naar huishoudens te kijken, zodat de aanpak 
controleerbaar, meetbaar en afrekenbaar wordt. Terwijl die organisaties hier 
weer toe worden aangezet door hun financiers en opdrachtgevers. Grotere 
problemen, waterbedeffecten en gebrek aan overzicht en controle zijn hiervan 
vaak het gevolg. De Rotterdamse onderzoekers gaven hun rapport dan ook 
de veelzeggende titel: ‘Wanneer vele handen het werk niet lichter maken’.

Het hier geschetste vraagstuk is vast herkenbaar. Al sinds in 2007 de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) werd geïntroduceerd is het de 
bedoeling om meer integraal en ondersteunend te werk te gaan. We willen 
graag dat mensen meer met en voor elkaar doen zodat er minder een beroep 
gedaan wordt op specialistische hulp- en dienstverlening. Maar in de praktijk 
blijft dit ingewikkeld.

Hier ligt vooral een serieuze opdracht voor beleid en politiek. Het is aan hen 
om de mensen op uitvoeringsniveau de ruimte en het vertrouwen te geven 
om ook echt te kunnen doen wat nodig is. Het is niet alleen een opdracht 
aan de regering om het vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen. 
Daarin kunnen de Amsterdamse Buurtteams ook een belangrijke rol spelen.
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Interview

‘Ik zou zonder mijn 
inlevend vermogen niks 
kunnen betekenen’

Rachid is veldwerker met een achtergrond in systeemgerichte hulpverlening 
(werken met relaties, gezinnen en netwerken) voor gezinnen met meervoudig 
complexe problematiek.

‘Vanaf het begin van VONL ben ik er bij. Mijn eerste casus is meteen een 
hele pittige. Meneer en mevrouw zijn al jaren klant bij SEZO. Ze hebben 
vaak aangeklopt voor hulp en zijn ook al vaak afgehaakt. Het gezin heeft al 
meerdere maatschappelijk werkers en schuldhulpverleners gehad, zonder 
dat er vooruitgang is geboekt. Er zijn veel spanningen in het gezin, ook met 
de kinderen. Er zijn flinke schulden, waar de man zich enorm voor schaamt. 
Hij voelt het als falen: het lukt hem niet om goed voor zijn gezin te zorgen. 
Hij wordt steeds depressiever. We proberen hem te spreken, maar hij is heel 
vluchtig in gedrag. Het lukt niet om contact te leggen, wat we ook proberen.

Ik kom er achter dat als ik hem wil spreken, er maar één manier is: ‘s ochtends 
als hij nog in bed ligt. Dat is het goede moment om hem te pakken te krijgen. 
Dus ik ga ‘s ochtends langs. Met toestemming van zijn vrouw natuurlijk, die is 
inmiddels behoorlijk radeloos omdat ook zij geen gesprek meer met hem kan 
voeren. En dan zitten we, samen met de ervaringsdeskundige, op de bank. 
We praten eerst met haar, in de hoop dat hij ons kan horen en zich uitgeno-
digd voelt. Dat werkt niet. Toen bedacht ik: ‘hij komt niet naar mij, dan ga ik 
naar hem’, Hij slaapt in de kinderkamer. Mijn aanpak is niet om óp het bed te 
gaan zitten, maar op de grond. Naast zijn bed. Mezelf heel bewust nederig 
en klein opstellen, met als doel reactie te krijgen. Hij voelt dat ik er wel ben, 
maar: hoe krijg ik contact? Dus soms zit ik daar wel een half uur, zonder een 
woord te wisselen. Net zolang tot hij zich omdraait en ergens contact maakt. 
Als dat dan lukt, is hij meestal afwijzend, wegduwend. Maar ik heb hem laten 
voelen: wat je ook doet, ik blijf naast je staan. Hij weet dat ik terugkom. Hij 
weet dat als hij het vervelend vindt, hij het kan zeggen.

9



39

Wat er dan gebeurt, is eigenlijk heel mooi. Hij komt telkens die middag of 
de dag nadat ik hem heb opgezocht naar kantoor om met ons te praten. Dit 
is een voorbeeld hoe je kan aansluiten bij het tempo van de ander, zoeken 
naar ‘wat werkt’. Dat begint met de gesprekken tussen ons, hij liggend en ik 
zittend op de grond. Het kernwoord is: geduld. De tijd nemen voor iemand 
die nog geeneens aan herstel is begonnen, maar nog in de hele beginfase zit.

Het is meebewegen. Niet aanbodgericht werken. Niet meteen oordelen. 
Geduld betrachten. Als je mij nu gaat vragen om productie te leveren met zo’n 
klant – dat contact zou snel kapot gaan. In je gehaastheid om een analyse te 
moeten maken, leefgebieden in kaart te brengen sla je volledig de plank mis. 
Zo’n gezin heeft iets heel anders nodig. Hun vertrouwen in zichzelf en naar 
de wereld is flink aangetast. Hoe kan je daar met je vragenlijstje gaan staan, 
bij iemand die letterlijk en figuurlijk nog in het donker wil zijn en alleen af en 
toe het gordijntje opent om wat licht toe te laten? Dan moet je zelf even licht 
zijn, er gewoon ZIJN voor iemand, op een hele basale, rustige manier. Dit is 
voor mij de kern van presentie.

Het feit dat we met vier paar handen, twee paar ogen en twee stel hersenen 
naar binnen gaan, de veldwerker samen met de ervaringsdeskundige, dat is de 
grote meerwaarde. Dan kan je het gesprek naderhand beter evalueren, beter 
bespreken dan wanneer je alleen gaat. Omdat je op elkaar kan reageren, wat 
kan helpen. Je geeft elkaar bij voortduring feedback. Maar het samenwerken 
met ervaringsdeskundigen is niet altijd soepel en makkelijk. Met sommige 
collega’s heb je meteen een klik, dat loopt goed. En dan heb je aan één blik, 
één woord, één gezichtsuitdrukking genoeg. Soms niet en dan is belangrijk: 
kan je na een gesprek met bewoners open het gesprek met elkaar aangaan? 
Ervaringsdeskundigen hebben een enorme kracht om dingen te herkennen 
bij de klanten. Soms kan ook hun eigen moeizame herstel leiden tot een 
kokervisie, wanneer ze het moeilijk vinden om afstand te nemen. Ik zeg niet 
dat ik er vrij van ben hoor! Ik heb het wel een aantal keer meegemaakt dat 
feedback geven niet makkelijk liep. Bij de ene gaat dat heel makkelijk en dat 
was vaak wederzijds. Bij een ander geeft dat soms wrevel, omdat iemand dat 
stukje nog niet kan of wil zien. Kan heel verschillend zijn, afhankelijk van het 
karakter van die persoon en van mij. 

Dat zette me aan het denken: als we vanuit de grondhouding aansluiten bij 
wat de bewoner wil, maar ik niet kan aansluiten bij de ervaringsdeskundige 
en hoe hij erin staat met zijn normen en waarden, is dan de verhouding niet 
scheef aan het worden? Het is én openstaan voor de bewoner en zijn hulpvraag 
en tegelijkertijd ook voor de ervaringsdeskundige die iets wil, maar soms ook 
iets niet wil en niet kan.
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En dat betekent dat ik soms enorm heb moeten balanceren. Soms merk je 
frustratie, irritatie, boosheid. Wat gebeurt er dan precies, tussen mij en de 
ervaringsdeskundige? Wat gebeurt er met die irritatie in het contact met 
de bewoner - die zou dat nooit moeten kunnen proeven of voelen. Het is 
wel het menselijke in het werk, dat dat kan gebeuren. De kunst is ondanks 
meningsverschillen het gesprek toch durven aangaan.

Kort samengevat is dit wat ik geleerd heb bij VONL: je klein, dienstbaar, 
nederig en respectvol opstellen zonder jezelf te verliezen. Eerlijk blijven 
en ook je eigen ervaringen op de juiste momenten, waar het functioneel is, 
inzetten. En laat het een les zijn voor de Buurtteams: probeer wat je hebt 
geleerd, geleidelijk aan in te brengen, omdat het proces van verandering nu 
eenmaal niet zo snel gaat.’
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Onderzoek 

Aan de slag met 
Van Overleven 
naar Leven

Jorien van der Laan en Roeland van Geuns

Je hebt gelezen over de aanleiding van VONL, de achterliggende ideeën en 
de opbrengsten ervan. Dat klinkt mooi, maar hoe ziet de aanpak van VONL 
er nu concreet uit? Waar begin je mee en wanneer wordt een VONL-casus 
afgesloten? De praktische uitvoering van VONL kent een aantal fases. De 
duur van de fases kan variëren, afhankelijk van de situatie van een gezin. 
Ook kunnen fases overlappen. Het zijn dus geen fases in een traditionele 
procesbenadering en ook geen fases die in termen van een werkproces 
achtereenvolgens afgevinkt kunnen of moeten worden.

10

Voor wie is VONL bedoeld? 
VONL richt zich op gezinnen met kinderen die in armoede leven met schul-
den. Voor VONL is er specifiek gekozen voor gezinnen uit de Lodewijk van 
Deysselbuurt in Geuzenveld-Slotermeer. Er is om twee redenen voor dit 
gebied gekozen. Ten eerste weten we uit de dagelijkse praktijk dat in deze 
wijken veel gezinnen wonen die de weg niet vinden naar het bestaande 
aanbod aan ondersteuning. Ten tweede, wanneer ze wel aankomen, blijkt 
hun situatie vaak zo ernstig dat het reguliere aanbod onvoldoende aansluit 
bij hun behoeften. Met andere woorden, met deze mensen is zoveel aan 
de hand dat in de begeleiding veel maatwerk nodig is om de situatie te 
stabiliseren en uiteindelijk toe te werken naar meer zelfregie. Concreet 
zijn de volgende criteria opgesteld om deel te nemen aan VONL:

 – Gezinnen hebben financiële problemen. 
 – Zij hebben geen hulp ofwel zijn niet bekend bij hulpverleners of er is sprake 
van het niet voldoende aanslaan van geboden ondersteuning (uitval). 

 – Er is sprake van een zorgelijke situatie voor kinderen, zoals dreigende 
uitval op school. 

 – Zij wonen in de Lodewijk van Deysselbuurt in Geuzenveld of daar vlakbij.
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Fase 1: Aanmelding en kennismaking

In de eerste fase wordt een gezin aangemeld en wordt er een eerste gesprek 
gevoerd. Voor doorverwijzing is het van belang dat de medewerkers van VONL 
makkelijk benaderbaar zijn voor collega’s en netwerkpartners. Daarom zijn 
medewerkers gemakkelijk bereikbaar via telefoon en mail en investeren zij in 
netwerkopbouw. Ze zijn aanwezig bij netwerkbijeenkomsten en op events, 
geven workshops over de doelen en werkwijze van VONL en verspreiden 
visitekaartjes onder netwerkpartners. Hierbij scheelt het als de medewerker 
al bekend is in de wijk en al een netwerk heeft. 

In een kennismakingsgesprek vraagt VONL op een informele manier naar de 
situatie van het gezin. Overzicht krijgen in de behoeften en problemen op de 
leefgebieden is geen prioriteit. In eerste instantie wordt de nadruk gelegd op 
wat het gezin belangrijk vindt om als eerste mee aan de slag te gaan. De vraag 
van de deelnemer is leidend en wordt gevolgd. Wanneer de situatie daarom 
vraagt en het gezin daar open voor staat, vertelt de ervaringsdeskundige zijn 
of haar verhaal. Dit gebeurt om te laten zien dat hij/zij eenzelfde traject is 
doorgegaan, zodat er sneller een vertrouwensband ontstaat.

Gedurende het gehele traject wordt de administratieve last laag gehouden 
om gezinnen hiermee niet onnodig te belasten en ook om de kantoortijd van 
het team te beperken, zodat het zoveel mogelijk beschikbaar kan zijn om de 
gezinnen te begeleiden. Gedurende het gehele traject is de manier van regis-
teren beknopt; er worden geen overbodige zaken geregistreerd, uitgangspunt 
is ‘need to know’ in plaats van ‘nice to know’. De registratie is een feitelijke 
reflectie van wat besproken is. Aan het eind van een gesprek worden de 
hoofdpunten en afspraken doorgenomen, die worden geregistreerd. Hierbij 
is het uitgangspunt: een klant deelnemer het eigen dossier inzien en moet 
herkennen wat daar staat. 

Wanneer blijkt dat een gezin niet past binnen VONL, dan gaat een medewer-
ker op zoek naar een juist alternatief en vindt er warme overdracht plaats. In 
een driegesprek wordt het gezin overgedragen aan de collega hulpverlener. 

Fase 2: Contact maken, vertrouwen opbouwen en 
successen boeken

De tweede fase is gericht op het opbouwen van vertrouwen. In eerste instantie 
betreft dit vertrouwen in het VONL-team en de samenwerkingsrelatie tussen 
VONL en het gezin. Vervolgens wordt op basis daarvan ook het vertrouwen 
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in het systeem en het gezin zelf vergroot. VONL nodigt de gezinnen uit om 
te formuleren waar hun prioriteiten liggen en aan te geven wat zij nodig heb-
ben. Bij het zoeken naar passende oplossingen is het de taak voor VONL om 
goed te luisteren naar de gezinnen en hen zelf een plan te laten bedenken. 
Vanaf het begin werkt VONL samen met het gezin, zij neemt in de meeste 
gevallen zaken niet over. Zo laat VONL gezinnen zelf inloggen en is VONL 
aanwezig bij gesprekken die gevoerd moeten worden met bijvoorbeeld de 
afdeling Werk, Participitie en Inkomen (WPI) of schuldhulpverlening, maar 
neemt deze niet over. VONL gaat mee naar instanties, omdat gezinnen vaak 

Toegankelijkheid
Bij het maken van contact is toegankelijkheid van VONL belangrijk. VONL 
zet in op hulp die bruikbaar, bereikbaar, beschikbaar en betrouwbaar is. 
Hulp wordt bruikbaar wanneer de behoeften van het gezin centraal staan 
en er begrijpelijke taal gesproken wordt. Passende hulp in Amsterdam 
Nieuw-West vraagt vaak ook om cultuursensitiviteit. Het is bijvoorbeeld 
altijd van belang tactvol om te gaan met taboekwesties en gevoelens 
van schaamte, ten aanzien van bijvoorbeeld schulden. Ook de rol van 
gezinsleden en het belang van familie in hulpvragen en de oplossingen 
daarvoor kunnen variëren tussen etnische/culturele groepen en vragen 
aandacht. Inzicht in culturen en de diversiteit binnen groepen, en een open, 
respectvolle en onbevooroordeelde houding en empathisch vermogen zijn 
van belang voor bruikbare hulp. VONL spreekt begrijpelijke taal en past 
de taal aan de gezinnen aan. Dat betekent in sommige situaties letterlijk 
dat er een andere taal gesproken wordt. 

VONL is bereikbaar door laagdrempelige communicatie, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van whatsapp-groepen met gezinnen en altijd snel 
terug te bellen of berichten. Hulp is snel beschikbaar, er zijn geen lange 
wachtlijsten wanneer gezinnen worden aangemeld. De ‘psychologische 
kostprijs’ of de inspanning die een gezin moet leveren om van het aanbod 
gebruik te maken wordt zo laag mogelijk gemaakt door afspraken plaats te 
laten vinden op een tijdstip en locatie van keuze van het gezin. Afspraken 
zijn soms bij het gezin thuis, soms op kantoor of een andere plek in de wijk. 
Afspraken zijn niet altijd tussen 9:00 en 17:00. Daar zitten ook grenzen 
aan; de professionals zitten niet hele weekenden met gezinnen aan de 
telefoon. VONL is betrouwbaar door duidelijke afspraken te maken en 
deze altijd na te komen. Dat betekent ook dat de professionals duidelijk 
zijn over wat ze niet kunnen. (…)
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praktische belemmeringen tegenkomen. Ze worden bijvoorbeeld terug naar 
huis gestuurd omdat zij niet de juiste papieren bij zich hebben, of afspraken 
zijn op een plek die moeilijk te bereiken of onbekend is. 

Het zijn prachtige mensen, ik draag ze op mijn handen. Zonder hen had ik 
het niet gered. Met welk probleem ik ook zit, ik kan geen probleem opnoemen 
waarmee ik niet geholpen kan worden. Zelfs de gemeente kan niet zo goed 
helpen, zij weten zelfs niet wat voor prachtig werk VONL doet. … De mensen 
van VONL leren je van binnen en van buiten kennen. Ze weten alles van je. 
Je wordt familie van VONL. Je sociale contacten worden breder. Je doet 
dingen met meer plezier. … Je komt opnieuw in de wereld na op straat leven.’

‘

Successen boeken
Gezinnen hebben in deze fase prioriteiten en behoeften geformuleerd, 
waarop de eerste successen worden geboekt. Dit is een grote stap rich-
ting vertrouwen. De ene keer is dit een succes op financieel gebied, zoals 
het repareren van het inkomen. De andere keer is het een activiteit die 
belangrijk is voor het gezinslid. Voorbeelden zijn gesprekken op school of 
meegaan naar een rechtszaak. In deze fase groeit het zelfvertrouwen van 
het gezin, eerst in de samenwerking met VONL en zichzelf, later ook in 
instanties zoals school, de overheid of maatschappelijk werk. Vertrouwen 
in instanties werkt twee kanten op: het gezin ervaart dat deze organisaties 
iets positiefs kunnen betekenen en tegelijkertijd leert het gezin hoe het 
kan communiceren en werken met deze organisaties. Wanneer er (kleine) 
successen geboekt zijn, trekken gezinnen zich vervolgens vaak weer terug. 
Juist dan blijft VONL contact met hen zoeken.

In deze fase wordt vaak al een aantal urgente problemen aangepakt zoals 
een dreigende huisuitzetting of het verkrijgen van een vorm van inkomen, 
omdat zij prioriteit hebben voor het gezin, of omdat zij tot de minimale 
bestaanszekerheden horen. Maar er blijven vaak ook nog serieuze proble-
men liggen, zoals onverzekerd zijn of hoge schulden, al zijn deze vaak al 
wel bekend bij VONL (bijvoorbeeld via Vroeg Eropaf). Het is in deze fase 
vooral belangrijk dat mensen zich bewust worden van hun problemen en 
van het feit dat ze er niet goed mee om kunnen gaan. Pas in de vierde of 
vijfde fase, wanneer het gezin zich voldoende zeker voelt en hier ruimte 
voor voelt, gaat het met deze problemen aan de slag. 
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Werken vanuit presentie
Er is wederzijds vertrouwen nodig voordat VONL aan de slag kan met 
de hulpbehoeften van een gezin, daarom wordt er gewerkt volgens de 
presentiebenadering. VONL zet in op het opbouwen van vertrouwen en 
investeert in contacten. De benadering en houding van de professional zijn 
belangrijk. Tijdens ieder contact wordt ervoor gezorgd dat de deelnemer 
zich welkom voelt, hij/zij wordt serieus genomen en er wordt rekening 
gehouden met zijn of haar achtergrond. VONL voert gesprekken met veel 
respect voor de deelnemer en zijn of haar situatie, luistert goed en vraagt 
naar de situatie in het hier en nu. De gezinsleden van VONL hebben vaak 
complexe problematiek en/of zijn voor reguliere hulpverlening moeilijk 
bereikbaar. Voor het opbouwen van vertrouwen is het belangrijk dat het 
tempo van de hulpverlening niet te hoog is en aansluit bij het tempo van 
de deelnemer. Daarbij maakt de bewoording veel uit. 

VONL investeert in het onderhouden van contacten, om te voorkomen dat 
gezinnen uit beeld raken. Wanneer gezinnen te laat of niet op een afspraak 
komen, dan zoekt VONL contact door te bellen, appen of langs te gaan. 
Als een gezin een afspraak mist, wordt er niet veel aandacht besteed aan 
het waarom, maar wordt er samen een oplossing gezocht waardoor de 
afspraak de volgende keer wel door kan gaan. En als een gezin eventjes 
‘niet thuis’ geeft, is het daarna weer welkom en wordt de draad weer 
opgepakt. De professionals durven zich kwetsbaar op te stellen. Zij delen 
soms eigen ervaringen om vertrouwen te krijgen en om te laten zien dat 
het iedereen kan overkomen. 

Tenslotte is het belangrijk dat de professionals niet oordelen, en handelen 
vanuit een egoloos perspectief. Dat vraagt van de professionals dat zij 
soms op hun handen moeten gaan zitten wanneer zij problemen en oplos-
singen zien die het gezin zelf (nog) niet zo ervaart. Dit betekent soms dat 
er fouten gemaakt worden. Maar dat is niet erg; dit zorgt vaak voor een 
meer duurzame oplossing dan wanneer de professionals de oplossing aan-
dragen. Ook lijken de wensen van een gezin soms geen goed idee vanuit 
de hulpverlening gezien. Toch kan het volgen van deze wensen wel goed 
zijn voor het zelfvertrouwen en gevoel van eigenaarschap. Het volgen 
van de problemen, oplossingen en wensen van een gezin is belangrijk 
voor een gelijkwaardige relatie; het gezin moet het gevoel krijgen dat de 
professional echt geïnteresseerd, oprecht en betrokken is en het gezin 
de moeite waard vindt.
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Wat me vanaf het begin vooral aansprak in VONL was de brede manier 
van kijken in plaats van je focussen op een deelprobleem. Ik heb algemene 
sociale wetenschappen gestudeerd, juist omdat ik denk dat het belangrijk 
is om de totale situatie te bekijken. En om niet één recept te hebben voor 
een probleem’. 

Marlijn Oosterhof, 1e projectleider VONL

Fase 3: Leefgebieden in beeld 

Door de successen die geboekt worden in de tweede fase ontstaat bij de 
deelnemers weer een beetje ruimte om na te denken over de toekomst en 
om hun behoeften op verschillende leefgebieden in kaart te brengen. Zij 
werken toe naar een situatie waarin zij zich in staat achten om te voldoen aan 
de verwachtingen van (hulpverlenende) instanties die hen kunnen ondersteu-
nen. Het in kaart brengen van de leefgebieden lukt vaak het beste als VONL 
regelmatig op huisbezoek gaat, zeker als er een overzicht van de schulden 
moet komen. De gezinsleden gaan steeds meer vertellen, voorwaarde is wel 
dat er successen geboekt worden. VONL gaat meer bij het gezin horen, het 
gezin vertelt meer over wat er speelt. De informatie breidt zich uit, daardoor 
komen er ook nieuwe problemen in beeld. Vanuit de gezamenlijke acties 
en successen komen er gesprekken op gang, daar komen vragen en extra 
informatie uit voort. Doordat VONL niet gebonden is aan een kantoor en 
vaste tijden en dus met gezinnen mee naar afspraken of andere significante 
gebeurtenissen kan, krijgen zij meer inzicht in de leefgebieden.

Fase 4: Plan van aanpak van de bewoner

VONL heeft samen met het gezin een overzicht gemaakt van de behoeften 
van het gezin en deze kunnen nu omgezet worden naar een plan van acties. 
Omdat het gezin nu niet meer zo opgeslokt wordt door acute problemen en 
een of meer succeservaringen heeft opgedaan voelt het zich beter in staat 
om zelf te werken aan het bereiken van de eigen doelen. Het gezin kan nu 
beter voldoen aan de verwachtingen van (hulpverlenende) instanties die 
hen reguliere ondersteuning kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan het ver-
woorden van een hulpvraag, het aanleveren van informatie (formulieren of 
bewijsstukken) of langskomen voor een afspraak op kantoor. Het gezin kan 
nu dus een actiegericht plan maken waarin het aangeeft welke hulpvragen 
ze hebben, wat de prioriteiten zijn en wat mogelijke oplossingen zijn. Het 
gezin neemt stappen aan de hand van het actieplan en de voortgang wordt 
met VONL geëvalueerd, waarbij VONL vanaf de zijlijn meekijkt. Soms gaat 

‘
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dat even te snel en dreigt een gezin het gevoel van grip te verliezen. Door de 
intensieve betrokkenheid van VONL wordt dat snel duidelijk en sluit VONL 
weer aan. Dat betekent soms dat er een stap terug gezet moet worden om 
het vertrouwen en overzicht weer op te bouwen.

Het vraagt best lef om ‘actief en ondersteunend’ op je handen te gaan 
zitten en mensen zelf hun oplossingen te laten uitproberen. Terwijl jij er jaren 
voor gestudeerd hebt en denkt te weten hoe het moet. Je moet je kennis en 
kunde aan de kant durven zetten en jezelf klein maken. Dat vraagt bijna dat 
je ‘egoloos’ kunt handelen. Niet makkelijk; je moet hier echt voor open staan.’

Marlijn Oosterhof, 1e projectleider VONL

Fase 5: Afbouwen inzet Van Overleven naar Leven

Als de gezinsleden zelfstandiger worden en minder hulp nodig hebben, wordt 
het tijd om de inzet van het team Van Overleven naar Leven af te bouwen. De 
inzet van VONL in deze fase kan verschillende vormen krijgen: een ‘vinger 
aan de pols’ traject; warme overdracht naar reguliere hulpverlening, of het 
helemaal loslaten van de deelnemer omdat hij of zij geen hulp meer nodig 
heeft. Welke variant voor een gezin gekozen wordt hangt af van de behoeften 
en mogelijkheden van het gezin. Het gezin geeft zelf aan wat het nodig heeft. 
VONL heeft hierin een adviserende rol. 

In het begin dat ik echt hulp nodig had, zag ik ze elke week, maar ... van 
alles loopt nu gewoon zoals het moet lopen, dan kunnen ze me wel elke dag 
bellen, maar als er weinig te vertellen valt dan hoeft dat ook niet. Ik ben wel 
blij met hoe het nu afbouwt.’

Ieder gezin maakt een plan waarin doelen, eigen verantwoordelijkheden en 
benodigde ondersteuning worden geformuleerd. Dit plan heet ‘Grip op je 
leven’ en wordt opgesteld aan de hand van een eigen ontwikkeld, gestan-
daardiseerd vragenformulier dat wordt doorgenomen met het gezin. Het 
formulier brengt in kaart: 

 – wat het gezin heeft geleerd;
 – waar het gezin mogelijk nog aan wil werken;
 – het formeel en informeel steunnetwerk.

‘

‘
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Het formulier biedt het gezin ook een lijstje met alarmnummers voor wanneer 
het de grip dreigt te verliezen, maar het dient ook voor de bewustwording van 
het gezin dat het in een afrondende fase zit en weet dat het een beroep op 
VONL kan blijven doen wanneer nodig. Het ‘Grip op je leven’-plan is gericht 
op overdracht aan reguliere hulpverlening, ofwel om een gezin helemaal los 
te laten. 

Ze geven je het gevoel dat je verder kan en dat je ook niet meer in het 
probleem valt. Je leert heel veel van ze. Je leert hoe je dat probleem niet 
nog een keer krijgt. En het mooie is ook, met een klein beetje geld dat je 
hebt, leert [VONL] de persoon of de mensen die ze begeleiden toch een mooi 
bestaan te hebben. Je hoeft niet veel geld te hebben om te kunnen leven.’

‘
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Casuïstiek

B. Zes maanden 
geen inkomen

B. is statushouder en alleenstaande moeder. Ze heeft nauwelijks een netwerk. 
Ze ontving een uitkering, kinderbijslag, kindgebonden budget en huur- en 
zorgtoeslag. B. is in de veronderstelling dat de gemeente alle vaste lasten 
betaalt. Ze leeft erg zuinig en weet met haar beperkte budget nog wat te cash 
sparen. Ze leest haar post niet (omdat ze geen Nederlands kan lezen) en mist 
hierdoor afspraken met de gemeente. Wanneer een ambtenaar haar vervolgens 
twee maal niet thuis treft, wordt de uitkering stopgezet. Ze heeft dit niet in 
de gaten, ze leeft immers van het geld van de kinderbijslag en toeslagen. Ze 
heeft zes maanden geen inkomsten en bouwt zo zes maanden achterstand 
op op haar vaste lasten (zoals huur, zorgverzekering). Ze heeft de brieven 
van de rechtbank (ontruimingsvonnis), verhuurder, gemeente Amsterdam 
(afdeling Werk, Participatie en Inkomen, Vroeg Eropaf, GGD) en alle andere 
schuldeisers nooit gezien. Haar telefoon is kapot, waardoor ze niet bereikbaar 
is. In dezelfde periode wordt een melding gemaakt bij Veilig Thuis waarbij B. 
wordt beschuldigd van kindermishandeling en dat zij zich zou prostitueren. 
De melder roept haar na op straat. Dit bezorgt haar veel stress. De GGD die 
naar aanleiding van de melding tweemaal langs komt, treft haar beide keren 
niet thuis. Een week voor de geplande ontruiming wegens huurachterstand 
weet de corporatie contact met B. te leggen en verwijst haar door naar Van 
Overleven naar Leven. Ze realiseert zich amper dat er een ontruiming gepland 
staat. Ze raakt helemaal geblokkeerd door alle stress en weet niet wat er van 
haar verwacht wordt.

Geboden ondersteuning
In de 14 maanden die volgen, onderneemt VONL diverse acties. De ervarings-
deskundige en B. gaan samen naar de gemeente om de uitkering weer aan te 
vragen. De baliemedewerker toont begrip en zet er spoed achter. De uitke-
ring wordt na twee weken toegekend (met terugwerkende kracht blijkt niet 
mogelijk). De tandem treft meteen een betalingsregeling met de corporatie. 
Het spaargeld van B. is de eerste afbetaling. Bij de gemeente krijgt B. een 
andere klantmanager waar ze vertrouwen in heeft. De eerste maanden is de 
tandem druk met het ontwarren van B’s administratie. Dat is een chaos. Door 
de tijdsdruk lukt dit niet met vrijwilligers. B. leert post te openen en te lezen, 
maar dat gaat niet altijd goed. De tandem legt contact met de schuldeisers 

11
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en treft betalingsregelingen, ook voor kleine bedragen. Ze regelen dat de 
gemeente haar vaste lasten betaalt. 

De tandem heeft contact met het Ouder en Kind Team (OKT). Dit is via de 
school ingeschakeld. De kinderen hebben lastig gedrag en hebben woede- 
uitbarstingen en leerproblemen. Het OKT ondersteunt B. bij de opvoeding. 
De tandem en het OKT zijn bij B. thuis geweest en hebben elkaar van alle 
afspraken op de hoogte gesteld. B. en de tandem hebben veel contact met 
school over de kinderen.

Er ontstaan problemen met degene die melding heeft gemaakt van kindermis-
handeling en prostitutie. Als de GGD langskomt, is duidelijk dat de klachten 
onterecht zijn. De tandem en B. bereiden de gesprekken met de GGD voor 
en voeren ze samen. Na een aantal maanden, als de stress bij B. minder is, 
spreekt ze de melder aan op zijn gedrag, waardoor hij een stap terug doet.

In de derde maand neemt de tandem contact op met vluchtelingenwerk. B. 
volgt Nederlandse les, maar is niet happy bij de taalschool. De tandem vindt 
een nieuwe school en regelt dat DUO de opleiding betaalt. De gemeente betaalt 
de reiskosten omdat de school verder weg ligt. In de zesde maand start B. en 
dit bevalt goed. Ze volgt trouw en gemotiveerd de lessen. In diezelfde maand 
komt er plots toch weer een ontruimingsbericht. Het blijkt een administratieve 
fout, maar de hele situatie bezorgt haar veel stress. Ze vergeet afspraken en is 
het overzicht kwijt. Het OKT helpt met een planbord. In stressvolle periodes 
gaat ze niet naar school. In de zevende maand kent Vluchtelingenwerk B. 
meer tijd toe voor haar inburgering, die door alle stress flink is vertraagd. In 
maand acht is de financiële situatie voldoende inzichtelijk en gestabiliseerd 
en kan budgetbeheer starten. Het duurde zo lang, onder andere omdat het 
tijd kost vertrouwen op te bouwen. Plangroep en de tandem hebben veel 
overleg ‘achter de schermen’. Er zijn ook korte lijntjes tussen de tandem en 
andere betrokken organisaties en personen, zoals woningcorporatie, WPI, de 
GGD, school, vluchtelingenwerk en buurman. In maand 9 wil een kennis, die 
ondersteuning krijgt van streetcornerwork en die dringend een inschrijfadres 
nodig heeft, zich inschrijven op haar adres. B zegt dit toe zonder te weten 
wat het inhoudt. De veldwerker legt haar de gevolgen uit en moet nog flink 
zijn best doen om de inschrijving te voorkomen. 

Na ruim een jaar is de aanvraag tot een minnelijk traject in voorbereiding. Dit 
heeft zo lang geduurd, omdat de schulden complex zijn en er tijd nodig was om 
de financiële situatie te stabiliseren. De tandem vindt dit eigenlijk te lang voor 
B. Intussen sturen schuldeisers weer nieuwe aanmaningen. De aanvraag komt 
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een paar keer terug omdat hij niet compleet en actueel is. In de veertiende 
maand is er nog een gezamenlijk uitvoerdersoverleg op de basisschool, met 
de intern begeleider, psycholoog, OKT en de logopedist. De tandem gaat met 
B. mee, maar inmiddels kan ze dit soort gesprekken zelf aan. Ze werkt twee 
ochtenden per week als vrijwilliger en doet zo werkervaring op.

Het resultaat?
De situatie rondom B. is op meerdere leefgebieden stabieler geworden. De 
huisuitzetting is voorkomen en haar inkomen is gerepareerd. B. heeft leef-
geld, rekeningen worden betaald via budgetbeheer, ze ontvangt toeslagen. 
B. weet zelfs te sparen. Ze heeft vriendinnen in de buurt. Ze heeft veel over 
het bijhouden van administratie geleerd. Zelf alles bijhouden en plannen blijft 
lastig. Hier is voorlopig ondersteuning nodig. Tegelijk is ze alert op de dingen 
die geregeld moeten worden zoals het verlengen van verblijfsvergunningen. 
Ze volgt de zaken op die vanuit school worden gevraagd. De schuldenregeling 
kan binnenkort worden opgestart. Door de inzet van VONL is de stress veel 
minder, ook de kinderen functioneren weer goed. 
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Interview

‘Ik ben wild enthousiast 
over de Amsterdamse 
Maatwerk Methode’

Lupita maakte als ervaringsdeskundige deel uit van het Van Overleven naar 
Leven (VONL) team. Op dit moment is zij schuldhulpverlener bij SEZO.

‘In 2017 werd ik vrijwilliger bij SEZO. Ik wist niet wat ik precies wilde doen, 
maar wel dat het op sociaal maatschappelijk gebied moest zijn. Nadat ik op 
alle verschillende afdelingen rond had gekeken ging ik het buurtspreekuur 
doen. De meeste vragen gingen over financiën of schulden. Zelf heb ik ook 
een schuldentraject doorlopen, ik weet dus wat het is en wat we al die jaren 
hebben doorgemaakt. Daarom voelde ik ook een klik met de bezoekers van 
het buurtspreekuur; ik kon me goed in hen verplaatsen. Dat prikkelde me en 
dus vroeg ik de vrijwilligers-coördinator of ik een opleiding kon volgen. Dat 
was gelukkig mogelijk dus ik ben een post-hbo opleiding schuldhulpverlening 
gaan doen.

Hiervoor werkte ik negentien jaar bij een grootwinkelbedrijf. Daar had ik 
verschillende functies, maar meestal wel met klanten, omgaan met mensen 
ligt me goed. Dit was een belangrijke leerschool. 

Toen ik op een functie bij schuldhulpverlening solliciteerde en vertelde dat 
ik zelf ervaring heb met financiële problemen zei iemand dat SEZO ook met 
ervaringsdeskundigheid bezig was. En of ik misschien interesse zou hebben…. 
Ik heb toen alle informatie gelezen en vond het wel interessant, maar een 
groot nadeel was dat dit nog steeds als vrijwilligerswerk werd gezien. Dat 
vond ik een bezwaar. De rol van ervaringsdeskundige sprak me zeker aan, 
maar niet als vrijwilliger. Een paar weken later besloot SEZO dat de ervarings-
deskundigen bij VONL wel betaald zouden worden. VONL was toen nog in 
de opstartfase en binnen het projectteam werd sterk gepleit voor betaalde 
ervaringsdeskundigen. Gelukkig werd dat mogelijk en vanaf december 2017 
had ik betaald werk als ervaringsdeskundige.

12
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Achteraf bekeken zou het ook ondenkbaar zijn om ons niet te betalen voor 
het werk dat we doen binnen dit team. Ons aandeel is zeker zo betekenisvol 
als dat wat de traditionele ‘professionals’ doen. In het begin was het best 
moeilijk om als ervaringsdeskundige goed je plek te vinden binnen het team. 
We moesten erg aan elkaar wennen en we zochten als team naar de goede 
richting. Ik besloot me actief op te stellen en heb zo behoorlijk bijgedragen 
aan het ontwikkelen van de rol van de professionele ervaringsdeskundige 
binnen VONL, en nu dus ook binnen de Buurtteams.

Vanaf het begin heb ik bewust geprobeerd om juist als ervaringsdeskundige 
naast de klant te gaan staan. Dat werkt erg goed. De meeste mensen zien 
je niet als ervaringsdeskundige maar meer als medewerker van SEZO die 
ook met schulden te maken heeft gehad. Ik heb nog nooit iemand bewust 
iets horen zeggen over dat hij of zij ondersteund wordt door een ervarings-
deskundige. Toch zou het volgens mij wel goed zijn als die rollen iets meer 
worden onderscheiden. 

Kijk, wij werken veel meer vanuit het bewustzijn dat mensen kwetsbaar zijn. 
We hebben het zelf meegemaakt. Veel mensen die al langer beroepsmatig in 
het sociaal werk zitten zien dit nog steeds als ‘niet professioneel’. Die werken 
nog niet vanuit dat bewustzijn. Als je als het ware ‘op het niveau’ van klanten 
met ze omgaat bereik je ze veel beter. Iedereen heeft heus wel eens iets 
vervelends in het leven meegemaakt waar je hulp of steun bij nodig hebt om 
er weer uit te komen. We weten allemaal hoe vervelend het is als je belt en 
je krijgt het gevoel alsof niemand je begrijpt. Dat je geen stap verder komt. 
Al die formulieren die ingevuld moeten worden…. Het is echt teveel.

Voor de gezinnen die ik vanuit mijn ‘tandem’ heb mogen begeleiden was het 
vaak ook teveel. Misschien is het niet goed, maar we hebben mensen soms 
best veel uit handen genomen om zo rust te creëren. Mijn idee was eigenlijk 
dat we dingen samen zouden gaan doen omdat ik dacht ze zo iets te kunnen 
leren, maar dit werkt vaak niet. Je moet eerst alle stress wegnemen en als 
er na een tijdje weer rust is kun je mensen stapsgewijs nieuwe dingen gaan 
leren. Bij een deel van de mensen kwamen we hier wel aan toe, maar bij een 
deel ook helemaal niet. 

Het is goed om te werken vanuit de kracht van mensen zelf en niet vanuit hun 
kwetsbaarheden, ik wil ook graag dat er zo naar mij wordt gekeken. Natuurlijk 
heb ik ook mijn onvolkomenheden en dingen die ik niet kan of snap, maar het 
zou jammer zijn als je daar alleen maar wordt afgerekend en niemand naar 
je positieve dingen kijkt. Dat zijn juist de dingen die we steeds weer moeten 
benadrukken. Zo proberen we mensen ook weer wat zelfvertrouwen bij te 
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brengen. Dat kan met hele kleine stapjes gaan, veel mensen die problemen 
ervaren hebben nogal een laag beeld van zichzelf. Iemand komt op tijd, heeft 
gebeld of heeft iets geregeld, alle kleine dingen kun je gebruiken om iemand 
een beter gevoel over zichzelf te geven. Dat deden we binnen VONL heel goed 
vind ik; wij legden er steeds de nadruk op dat mensen het zelf deden en dat 
zij ook zelf de resultaten boekten. Feitelijk is dat ook zo; ook al bieden wij 
met ons tweeën veel ondersteuning en nemen we zelfs een tijd veel over, de 
mensen zelf gaan er in mee en dragen zo dus ook zelf veel bij aan het resultaat. 

Ik heb dus geleerd dat het belangrijk is om eerst de ergste stress weg te 
nemen. In het begin ging ik weleens te veel pushen dat mensen zelf dingen 
moesten gaan doen, maar we kwamen er achter dat dit tijd nodig heeft. Dat 
je niet direct van het begin af aan mensen nieuwe dingen kunt leren als ze nog 
zo vol zitten met hun problemen. Als je er over nadenkt is het ook helemaal 
niet logisch, er moet eerst ruimte zijn voordat mensen weer nieuwe informatie 
tot zich kunnen nemen en een andere denkwijze ontwikkelen die je terugziet 
in hun gedrag. Als het intern geheugen van je computer vol is loopt het ook 
trager of zelfs helemaal vast. Er kan ook niets meer bij. Dat is ook wat er met 
de hersenen van mensen gebeurt met problematische schulden (schaarste). 
Net als bij een apparaat moet er dan ruimte gecreëerd worden en dat kost tijd. 
Als er rust is pakken sommigen zelf dingen op en kunnen er nieuwe dingen 
geleerd worden. Dat heeft VONL heel goed gedaan vind ik.

Wat ik leuk vind aan de rol van ervaringsdeskundige is dat je professionals 
soms kunt vertellen dat de dingen anders in elkaar zitten dan zij denken. Ze 
hebben vaak een beeld van klanten dat me niet bevalt. Het zijn mensen en 
niemand werkt zich met opzet in de nesten. Iedereen heeft een plan. Soms 
pakt dat helemaal niet goed uit en komen mensen in de problemen, maar 
iedereen denkt dat zijn of haar aanpak goed zal werken. Ik heb het gevoel dat 
professionals vaak denken dat mensen opzettelijk dingen doen die ze in de 
problemen brengen. De manier waarop er soms over klanten gesproken wordt 
is best denigrerend, dat ze frauderen, dat ze niet willen werken en zo. Nou 
ben ik een nieuwkomer in dit vak, ik kijk op een andere manier naar mensen. 

Afgelopen week hoorde ik weer dat een casus afgesloten zou gaan worden 
omdat een persoon twee keer niet op een afspraak was verschenen. En dan 
denk ik, ’o god, moet ik me er mee gaan bemoeien?’ Het was gewoon een 
mededeling. Ik vind dat je altijd moet gaan kijken wat er aan de hand is, maar 
er zijn nog steeds delen van het sociaal werk waar dit niet gedaan wordt. Dat 
is de ommezwaai die iedereen de komende tijd moet gaan maken, maar zo ver 
zijn we nog niet. Daarom ben ik ook wild enthousiast over de Amsterdamse 
Maatwerk Methode want daarin zie ik heel veel terug van de benadering die 
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wij binnen VONL ontwikkelden. Natuurlijk hebben we tijd nodig om deze 
manier van denken goed over te brengen, maar ik geloof echt dat het kan. 
We hebben het goed voorbereid in het Verbond van 100 en nu zit ik weer in 
de ‘learning community’ voor de verdere ontwikkeling van de Amsterdamse 
Maatwerk Methode.

De oorzaak van veel ingewikkelde situaties zit vaak in het systeem zelf. Dat 
is zo ingericht dat het menselijke aspect er wat uit is weggevallen. Er wordt 
niet echt naar de mens gekeken, naar de persoon. Het systeem heeft hokjes 
ingericht en daar moet iedereen in passen. Als je niet in het hokje past ben 
je een outsider en pas je in het hokje van de fraudeurs en de mensen die niet 
willen. Misschien gebeurt het niet altijd bewust, maar uiteindelijk is dit wel 
het resultaat. Het systeem is vooral gericht op mensen die wel in staat zijn om 
hun zaken op orde te hebben of krijgen, maar er is geen rekening gehouden 
met de mensen die dit niet redden. Voor hen moet ook ruimte zijn en daar 
zou het systeem zich op moeten inrichten.

Het leven is veranderd. Het heeft heel lang geduurd voordat organisaties en 
de gemeente zijn gaan inzien dat er maatwerk geleverd moet worden, dat 
het systeem aangepast moet worden naar de nieuwe manier van leven. We 
hebben heel wat klanten zonder woning of die bij anderen inwonen. Men-
sen in onderhuur of in anti-kraak woningen. Daar moet het systeem zich op 
aanpassen in plaats van dat je mensen in die standaard hokjes duwt waar ze 
niet in passen. Ik zie wel dat er de laatste tijd iets aan het veranderen is, ze 
beginnen het langzaam een beetje te begrijpen. Maar het gaat me niet snel 
genoeg; ik ben best ongeduldig.

Gelukkig zijn er ook mensen van de afdeling Werk, Participatie en Inkomen 
betrokken, in het Verbond van 100 hebben we een paar keer met een direc-
teur van WPI gesproken. Alles draait om inkomen en aan de hand van een 
aantal casussen hebben we aangetoond hoe belangrijk de rol van WPI is in de 
nieuwe manier van denken. Als het systeem zich niet aanpast wordt het ook 
moeilijk voor de uitvoerders om anders te gaan denken. Nu heeft WPI een 
paar ‘maatwerk-mogelijkmakers’ aangesteld en die kunnen we benaderen als 
er dingen dreigen vast te lopen omdat bijvoorbeeld toepassing van de regels 
schade veroorzaakt.

Door mijn huwelijk in gemeenschap van goederen ben ik in de schulden geraakt. 
Ik was heel jong en trouwen op huwelijkse voorwaarden kwam niet bij me op. 
Een paar keer maakten we plannen om de schulden af te lossen, maar het is 
nooit gelukt omdat je steeds gaten met gaten gaat vullen. Dat zorgde voor 
enorm veel stress. Uiteindelijk zaten we met meer dan een ton aan schuld, 
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ook omdat we in zo’n aandelenconstructie waren getrapt van beleggen met 
geleend geld. We dachten hiermee de oplossing gevonden te hebben, maar 
het leidde alleen maar tot meer ellende. De ontzettend nare ervaringen met 
agressieve en dreigende incassobureaus herinneren we ons nog heel goed. 
Ondertussen weet ik dat dat allemaal niet mag, maar toen was dat anders.

Er zijn veel vrouwen hier in Nieuw-West die voor een huwelijk naar Neder-
land komen. Die weten vooraf niet waar ze in terecht komen. Vaak hebben 
hun mannen al te maken met een financieel lastige situatie en soms zijn er al 
flinke schulden. Daar komen die vrouwen, en de kinderen die er vaak ook snel 
komen, dan in terecht; het mooie leven dat ze dachten te krijgen valt tegen. 
Als ik vrouwen in deze omstandigheden tref moedig ik ze altijd aan om hun 
inburgering af te ronden en ik doe moeite om ze aan het vrijwilligerswerk of 
betaald werk te krijgen. Zo probeer ik ze te empoweren om op eigen benen 
te gaan staan. Dat vind ik heel belangrijk om te doen, maar ik denk dat er 
ook structureel meer aandacht en zorg besteed zou moeten worden aan 
vrouwen in deze omstandigheden. En trouwens, ik kom ook wel vrouwen van 
Nederlandse komaf tegen die hetzelfde meemaken……. 

We hebben erg moeten vechten om onze rol van ervaringsdeskundige zo te 
krijgen als ie nu is. Zeker in het begin van het VONL project moest de verhou-
ding met de professionals nog echt groeien en duidelijk worden. Dit heeft veel 
energie gekost en soms dachten we wel eens dat het niet zou gaan lukken. 
Ik vind het lastig dat wij als ervaringsdeskundigen nog niet gelijk betaald 
worden. Als ervaringsdeskundige heb je salaris op MBO niveau, terwijl we 
hetzelfde werk doen en naar mijn idee ook dezelfde resultaten boeken als 
andere teamleden. Dat voelt best ongemakkelijk.’
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De professionele vriend
Hoogleraar maatschappelijk werk Hans van Ewijk introduceerde in 2010 
het oorspronkelijk uit Zweden afkomstige begrip Professional Friend in 
Nederland. ‘Ik vind het zo’n mooi woord omdat je het van twee kanten 
kunt benaderen. Het kan een vriend zijn die tegelijk als een professional 
acteert en het kan een professional zijn die tevens als vriend ervaren 
wordt’, schrijft van Ewijk in zijn boek ‘Omgaan met sociale complexiteit’ 
(uitg. SWP, 2014). ‘De professionele vriend zorgt ervoor dat je niet voor de 
vijfde keer de vragenlijst hoeft in te vullen, dat je niet weer als een pakketje 
wordt doorgegeven aan de volgende, dat je niet door vier professionals 
tegelijk aangesproken wordt en dat je dagelijks leven enigszins op orde 
komt. Het is iemand die meestal op de achtergrond bereikbaar blijft en 
zaken in de gaten houdt, maar die als het nodig is, er is en in actie komt.’ 

We spraken de inmiddels met emeritaat zijnde hoogleraar nog één keer 
over het concept Professional Friend. De film hiervan is via de website 
van SEZO en op het Eropaf! you-tube kanaal te bekijken.

Artikel

De VONL professional 
als professionele 
vriend

Catelijne Akkermans

Veel gezinnen in de Lodewijk van Deysselbuurt hebben moeite om zich 
financieel staande te houden. Bijna een kwart van hen leeft in een finan-
cieel precaire situatie, maar deze geldproblemen staan zelden op zichzelf. 
Het blijft van belang om structurele oorzaken van armoede weg te nemen. 
Maar dat is niet het enige. De ‘sociale kwestie’ in de huidige maatschappij 
is volgens Hans van Ewijk in bredere zin: uitsluiting door sociale kwetsbaar-
heid. De uitdaging in onze tijd ligt in het richting vinden en greep krijgen op 
sociale complexiteit. Veel mensen hebben moeite om staande te blijven in 
onze complexe samenleving. Hiervoor is meer sociaal vermogen nodig dan 
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vroeger. Dit geldt niet alleen voor mensen die manieren zoeken om om te 
gaan met tegenslagen en problemen in hun levens, maar ook voor de sociaal 
werkers die hen hierbij ondersteunen. Voor de professionals van nu betekent 
het dat zij moeten beschikken over ‘het vermogen complexiteit te doorzien 
en daarin al zoekend, samen met de cliënt, een weg te zoeken’ (Van Ewijk 
2014: 93). Dat kan hij of zij als een ‘professionele vriend’, die samen met de 
cliënt de ingewikkeldheid van het bestaan als een gegeven aanvaardt en 
samen deze complexiteit probeert te ontrafelen en er een weg in te vinden. 
Deze professional, in termen van de presentietheorie een ‘medereiziger’, 
werkt vanuit nabijheid, is ondersteunend, betrokken en bereikbaar. Samen 
met gezinsleden zorgt hij of zij ervoor dat de complexiteit van het dagelijkse 
leven, met alle problemen en soms onverwachte gebeurtenissen, enigszins 
onder controle komt. Dit is wat VONL in feite doet.

Vanzelfsprekend putten sociaal werkers uit bekende beschreven methodieken 
binnen het sociaal werk, maar meestal gaat het om een aanpak waarbinnen 
verschillende aspecten van methodiek, theorie en techniek te herkennen zijn. 
Zo leggen inzichten uit de schaarste-theorie een stevig fundament onder 
VONL en hanteren de teamleden een integrale aanpak die geworteld is in de 
presentiebenadering. Een belangrijke onderlegger van de aanpak van VONL 
is integraal werken: de geboden steun beperkt zich niet tot enkele terreinen, 
maar omvat in principe alles wat nodig is. De ondersteuningsbehoefte van de 
gezinnen en de logica van de leefwereld staat centraal en niet die van de sys-
teemwereld met zijn verschillende domeinen en aanbodgerichte organisaties. 
De VONL benadering is gestoeld op een relationeel handelingsparadigma, dat 
in het rechterrijtje van figuur 1 is uitgewerkt. Hierbij speelt ervaringskennis 
een grote rol.

In het concept van de professional friend zit veel gelijkwaardigheid en 
nabijheid terwijl in de woorden professional en klant of cliënt al veel meer 
afstand zit. Een vriend weet wat er speelt in jouw leven en heeft daar oprecht 
interesse in. Als professional kun je die houding ook hebben. Mensen kon-
den bijvoorbeeld met VONL teamleden appen op momenten dat het voor 
hen belangrijk was. En regelmatig werd er dan ook snel gereageerd. Dan 
ben je nog steeds geen vriend in de klassieke betekenis, maar ben je wel 
een professional friend.’ 

Marlijn Oosterhof, 1e projectleider VONL

‘
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Onder dit werken ‘op maat’ ligt een gefaseerd stappenplan8 met als inzet: ‘doe 
wat nodig is en doe dit zo intensief en lang als nodig is’. Hoe geven de profes-
sionals bij VONL invulling aan deze inspirerende en ogenschijnlijk eenvoudige 
opdracht? In deze bijdrage werk ik dit uit aan de hand van voorbeelden uit de 
casuïstiek en interviews. Wat is ‘doen wat nodig is’? Hoe doe je wat nodig is?

   8. Zie hoofdstuk 10: ‘Aan de slag met Van Overleven naar Leven’ 

(bron: Stam 2016: 12)

Doelrationeel model
Systeemwereld

Denk in doelgroepen, klanten en
labels (storingen en gebreken)

Stel je dienstenaanbod centraal en
breng mensen terug tot klanten

Focus op de zorgbehoefte van de
klant (wat kan hij niet): zorg voor

Zeker weten: neem het zekere
(EBP*) voor het onzekere

Verantwoord productgericht (via
meetbare prestatie-indicatoren)

Wat niet meetbaar is, 
bestaat niet

Werk van buitenaf, bovenaf,
deductief en specialistisch

*Evidence Based Practice

Relationeel model
Leefwereld

Denk vanuit mensen als sociale
wezens en co-producenten

Vertrek vanuit de leef- en belevingswe-
reld (zienswijze en dromen van BIPS**)

Focus op ontwikkelbehoefte van
bewoner (wat kan hij wel): zorg dat

Onzeker weten: neem het onzekere
(PBE***) voor het zekere

Verantwoord procesgericht (via
samenspel van krachten)

Wees verwonderd over wat eigen
kracht en samenredzaamheid vermogen

Werk van binnenuit, inductief,
onderaf en samen

**BIPS: burger in precaire situatie
***Practice Based Evidence

Figuur 1. Systeemwereld versus leefwereld
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Veldwerker: “Hoe goed luisteren we naar de ander? Horen we werkelijk wat 
die persoon nodig heeft? Gooi je eigen ego, je eigen interpretatie en je eigen 
mening er niet in – laat die gerust door je hoofd schieten, maar kom terug op 
wat die klant nodig heeft. Stel dat centraal. Benoem niets als onmogelijk of 
niet haalbaar. Als het niet haalbaar zou zijn, zou je de klant kunnen steunen om 
er ook zelf -in stappen- achter te komen, waarna hij het kan loslaten en dan 
een ander doel kan stellen. Als je het bij voorbaat smoort, is het vertrouwen 
voor een deel al weg.” 

De centrifuge
De gezinnen die door VONL zijn ondersteund, hebben allemaal te maken 
met langdurige financiële problemen. We weten dat huidige regels en pro-
cedures mensen die al in een kwetsbare positie zitten vaak nog verder in de 
problemen kunnen duwen. Dit alles beperkt hun slagkracht om iets aan hun 
situatie te verbeteren.

C woont met haar kind noodgedwongen in bij haar broer, na de breuk met 
haar zeer gewelddadige partner. Deze oplossing is samen met haar familie 
bedacht en is op dat moment het beste. Volgens de wet zijn broer en zus nu 
toeslagpartners. C heeft in eigen kring een oplossing gevonden, maar betaalt 
daar een hoge prijs voor. Ze loopt toeslagen voor haar kind mis en raakt zo een 
groot deel van haar noodzakelijke inkomen kwijt. Ze komt dieper in de schulden.

Bovenstaand voorbeeld illustreert dat de manier waarop zorg en ondersteuning 
zijn geregeld, zelfgeorganiseerde oplossingen stevig in de weg kunnen zitten. 
Hulpverlening en ondersteuning zijn zelf vaak een complicerende factor, in 
plaats van een weg uit ellende. Wanneer iemand in een kwetsbare positie 
eenmaal in een proces van sociale uitsluiting is gekomen, zijn er institutionele 
krachten die dit proces – onbedoeld en ongewenst – versterken. De Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (RVS) noemt dit de centrifugale krachten 
die mensen nog verder naar de marges van de samenleving duwen. Deze 
middelpuntvliedende krachten kunnen zo sterk zijn dat het gezinnen niet lukt 
om op eigen houtje tegenslagen te overwinnen. Soms zijn die krachten zo 
groot dat zij ook door de reguliere hulpverlening niet kunnen worden gekeerd. 
Voor deze groep werkt de reguliere (schuld)hulpverlening niet. 

Tegenkrachten
C ervaart de moeizame relatie met haar familie, het gebrek aan eigen woon-
ruimte en haar geldproblemen als de belangrijkste problemen waar ze als 
eerste mee aan de slag wil. Een van de acties die de tandem samen met C 
onderneemt, is een aanmelding voor een woonindicatie aan bij het gemeen-
telijke Expertiseteam. Tegen hun wens in, mag C niet persoonlijk haar situatie 
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toelichten. De leden van het Expertiseteam zien een risico op eerwraak en 
vrezen voor de veiligheid van het kind, vanwege het eerdere geweld van de 
vader. Maar dit is volgens C en de tandem helemaal niet aan de orde. Het 
contact met het Expertiseteam is een frustrerende ervaring: ze leverden een 
uitgebreid formulier aan, dat bijna een dag kost om in te vullen en waarin met 
geen woord gerept wordt over eerwraak of kindveiligheid. Ook het voorstel 
van het GGD Vangnetteam – een beroep doen op de maatschappelijke 
opvang – valt bij de familie en bij C niet goed, vanwege schaamte en angst 
voor roddels. Ook hier ervaren ze dat het bestaande ondersteuningsaanbod 
voorbijgaat aan de inschattingen en voorkeuren van C zelf. In andere woorden: 
dit handelt vanuit een systeemperspectief (aanbod), de tandem sluit aan bij 
de leefwereld.

Statushouder B. gaat ervan uit dat de gemeente de huur rechtstreeks aan de 
verhuurder betaalt. Ze leeft zuinig van de kinderbijslag en toeslagen. Ze opent 
haar post niet en weet niet dat zes maanden eerder haar uitkering is stopgezet, 
omdat ze niet op de brieven reageert. Ze realiseert zich niet dat de huisuitzet-
ting over een week gepland staat. Het lukt VONL om contact te leggen. B. en 
de ervaringsdeskundige gaan naar de afdeling Werk, Participatie en Inkomen 
en regelen dat haar uitkering wordt hervat, binnen twee weken. Het blijkt niet 
mogelijk de uitkering alsnog met terugwerkende kracht uit te betalen.

Deze mechanismes zien we vaker in de VONL-casuïstiek: een groot deel van 
het werk van de tandems gaat over het bemiddelen tussen gezinsleden en 
andere professionals, soms door mee te gaan naar afspraken, soms door 
stevig tegenwicht bieden aan institutionele tegenkrachten, altijd door op 
te komen voor het leefwereldperspectief. Hier toont zich de verkokering en 
versnippering in het veld. 

En er is meer aan de hand: ook de visie of werkwijze van andere professionals 
kan een tegenkracht zijn (zoals bij C., waar de benadering van professionals 
van de GGD en Expertiseteam voorbijgaat aan dat wat voor C en de tandem 
belangrijk is).

In meerdere gezinnen gebeurt iets dat stress toevoegt aan de situatie en vaak 
gebeurt dit door handelen van gemeentelijke of andere organisaties, bijvoor-
beeld wanneer een uitkering wordt stopgezet, een gebiedsverbod wordt 
opgelegd of een advies wordt aangedragen dat niet aansluit bij de moge-
lijkheden en wensen van betrokkenen. ‘Machinetragiek’ noemen Joosse en 
anderen dit in hun studie ‘Wanneer vele handen het werk niet lichter maken’; 
‘De onbedoelde gevolgen van een machinebenadering van een complex 
vraagstuk, als bestond het uit te isoleren onderdelen, die kenbaar zijn en te 
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fiksen door experts’ (2019: 4). Deze gevolgen zijn onder meer versnipperde 
hulp, gebrek aan professionele handelingsruimte en verhoogde stress bij 
gezinnen vanwege de inzet van professionals. Hieraan biedt de VONL aanpak 
tegenwicht, als een ‘buffer’, tegen het handelen van andere organisaties – 
bemiddelend, conflictslechtend, relatieherstellend en foutoplossend, als een 
middelpuntzoekende tegenkracht.

Contact met de ander

“We kwamen negen van de tien keer voor een gesloten deur of het gesprek 
vond plaats met de deur op een kiertje open. We hebben niet losgelaten, 
bleven volharden. ‘We zijn er voor je, op het moment dat jij aangeeft dat het 
kan’. Geduld.”

Belangrijke uitgangspunten van VONL zijn het laagdrempelig aansluiten bij 
de gezinnen, integraal werken en ‘doen wat nodig is’. Dit zijn begrippen die 
in het hele sociale domein worden omarmd. Maar wat bedoelen we er nu 
precies mee en hoe geven we het vorm? In deze paragraaf werken we dit uit 
aan de hand van concrete voorbeelden uit de uitvoeringspraktijk van VONL. 

De veldwerker gaat bij B. wel eens om half acht ’s ochtends langs. Dit is voor 
B. een fijn moment – de kinderen zijn dan bijna klaar om naar school te gaan 
en er is even tijd. Telefonisch contact met B. loopt niet altijd soepel en dan is 
het prettig om even langs te kunnen komen. 

Om te weten wat nodig is, sluit VONL aan bij het perspectief van het gezin: wat 
denken zij dat nodig is? Soms vullen professionals dit – bewust of onbewust – 
snel in: éérst moeten de financiën op orde, éérst moet adequate woonruimte 
geregeld zijn. De projectleider van VONL zegt hierover: “Je merkt dat pro-
fessionals heel snel en vaak impliciet denken het beter te weten, vanuit hun 
ervaring. Terwijl ik graag wil dat ze vragen stellen en hun aannames toetsen. 
Wat is er echt, als eerste nodig?”

Wat is echt nodig? Of, weer in termen van Van Ewijk, bij sociale complexiteit 
bestaan geen sluitende oplossingen en is het zaak op zoek te gaan naar wat 
passend is voor deze persoon in deze context (2014: 14). En wat passend is, 
dat is bijvoorbeeld bij de man die veel werkt maar geen vrij durft te nemen 
uit angst zijn baan te verliezen, een afspraak met schulddienstverlening op 
een tijd en plek die hem wel uitkomt. Dat is bijvoorbeeld op gelijk niveau 
contact te blijven zoeken met een man die contact afweert, door letterlijk 
naast hem op de grond te gaan zitten. Dat is bijvoorbeeld ervoor zorgen dat 
iemand weer vertrouwen krijgt in hulp, door mee te gaan naar afspraken 
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met andere instanties. Dat is bijvoorbeeld vanwege schaamte en eergevoel 
en op verzoek van de man zelf, door zijn vrouw en familie niet in te lichten 
over zijn geldproblemen maar er wel samen mee aan de slag te gaan. Dat is 
bijvoorbeeld bij C met grote problemen op het gebied van financiën en wonen, 
door prioriteit te geven aan het herstel van de familiebanden in het besef dat 
dit de onmisbare basis is voor herstel op elk ander gebied. De rode draad 
die door de voorbeelden loopt, is het samen een weg vinden in wat nodig is, 
aansluitend bij de vragen en doelen van de gezinsleden zelf. Dit vraaggericht 
werken vergt van de professionals dat zij niet meteen in oplossingen denken. 
Ze moeten daarbij erkennen dat het tijd kost voor gezinsleden om zicht te 
kunnen krijgen op wat ze nodig hebben, en dat aansluiten bij het tempo van 
het gezin essentieel is.

“Een alleenstaande moeder met behoorlijk wat traumatische ervaringen en 
enorme schulden heeft de wens om met haar dochtertje naar een grotere 
woning te gaan. Dat ziet ze zelf als eerste vereiste om in therapie te kunnen 
gaan en om aan haar schulden te gaan werken. Dit heeft me geleerd om stil 
te staan bij het tempo van de klant.“

Tegelijkertijd is een van de uitgangspunten van VONL dat de financiën stabiel 
worden en dat urgente problemen op orde gebracht worden. Hier wordt vaak, 
zeker bij een bedreigende situatie (dreigende afsluiting van gas, water en licht 
of dreigende verlies van onderdak), stevig op ingezet. Dit kan op gespannen 
voet staan met het tempo of de doelen van het gezin zelf. Het lukt niet altijd. 
Een veldwerker vertelt over een gezin met hoge schulden, bij wie ze intensief 
betrokken zijn geweest. De belangrijkste vraag van het gezin lag niet bij de 
geldproblemen, hoewel die prangend waren. Een van de gezinsleden zocht 
vooral steun bij het verwerken van oud trauma. De tandem investeerde hier 
veel tijd in. Gesprekken liepen altijd uit en duurden soms wel vier uur. Wanneer 
de veldwerker dit begrenst, verliest hij het contact met het gezin. Ze willen 
zijn hulp niet meer: “Daar zie je dat je niet alleen geduld nodig hebt. En dat 
je goede afspraken moet maken over wat je kan en wat je verwacht van de 
klant. Dat is een leerproces geweest”. Voor dit gezin heeft VONL uiteindelijk 
geen verlichting in de financiële problematiek kunnen bieden.

Knelpunten in het bestaande werk
VONL heeft niet alleen de ambitie om gezinnen weer op de rit te krijgen, ze 
willen ook meer structurele problemen aankaarten, blijkens de doelstelling 
om ook belemmeringen en knelpunten in bestaand aanbod op de relevante 
tafel(s) te agenderen. Een van die knelpunten is dat verschillende diensten 
soms tegen elkaar inwerken, bijvoorbeeld wanneer de tandem net het contact 
heeft weten op te bouwen en de WPI de uitkering stopt.



64

Veldwerker: “We merken ook dat de diensten met wie we samenwerken zo 
langzamerhand anders gaan denken. Een goed voorbeeld hiervan zijn som-
mige medewerkers van WPI, die kennen inmiddels onze aanpak en zien dat 
die effectief is. Meer effectief dan maar blijven controleren, wantrouwen en 
zoeken naar vermeende fraude. Het systeemdenken kent overduidelijk z’n 
beperkingen, dat begint wel een beetje door te dringen.”

“Ja, je moet je signaalfunctie als hulpverlener gebruiken, door niet alleen met 
dat éne gezin te werken maar ook te beseffen dat als dingen vaker terugkomen, 
dat er op een andere schaal iets nodig is.”

De lessen die we geleerd hebben in VONL kunnen bijdragen aan een bewe-
ging om beleid, organisatie en uitvoering van de Buurtteams gelijktijdig en 
in samenhang te verbeteren. Op een manier die aansluit bij wat Martin Stam 
coöperatief vermogen noemt, waartoe ook collectieve manieren horen om 
tot effectieve oplossingen te komen, netwerken en contact maken zo nodig 
dwars door hokjes heen. Hierbij is het zaak om problemen niet tot een indi-
viduele dimensie te reduceren. De problemen waar mensen mee worstelen 
en de hindernissen die zij ervaren, hangen voor een groot deel samen met en 
worden versterkt door structurele factoren: langdurige bestaansonzekerheid, 
‘machinetragiek’, het niet goed functioneren van instanties, zoals ontoegan-
kelijke regelingen of de ondoorgrondelijke bureaucratie. 

Tot slot
De gezinnen die door VONL zijn ondersteund, redden het niet op eigen 
kracht. Reguliere aanpakken om hen te ondersteunen passen niet. Juist voor 
deze gezinnen kan de VONL-aanpak geschikt zijn om de kwaliteit van leven 
te verbeteren en verdere sociale uitsluiting een halt toe te roepen. Het gaat, 
gezien de kwetsbaarheden van de gezinnen, om versterken, verbinden en 
ondersteunen en niet altijd om het snel oplossen van problemen. Gezinsleden 
zijn medebepaler van en meedenker over wat nodig is. Dit lukt alleen bij een 
stevig wederzijds vertrouwen. Soms is veel tijd nodig voor er zichtbaar -en 
dus meetbaar- effect optreedt. Het is de kunst voor de tandem de zekere 
onvoorspelbaarheid in het hele ondersteuningsproces te accepteren en, om 
samen met gezinsleden, te onderzoeken welke betrokkenheid lang genoeg is 
en wat de best passende benadering is. Vaak is er niet voor elk probleem een 
sluitende oplossing en moeten we op zoek naar de best passende – ‘gepastheid 
als het basisprincipe bij sociale kwetsbaarheid’ (Van Ewijk 2014: 148), door als 
‘professionele vriend’ dat te doen wat nodig is en waar de situatie om vraagt.



65

Bronnen

Interviews met professionals van VONL: projectleider, twee ervaringsdeskundigen, 
twee veldwerkers. De casuïstiek is afkomstig uit Akkermans en Kemmeren, 2019.

Akkermans, C. en C. Kemmeren (2019) Van overleven naar leven. De meerwaarde 
van de pilot in verhalen. Amsterdam: Stichting Eropaf!.

Delden, P. van (2019) Sociale marginalisatie in een complexe samenleving. In: S&D 
2019/5. Wiardi Beckmanstichting. zie ook: https://www.wbs.nl/publicaties/ 
sociale-marginalisatie-een-complexe-samenleving#_edn2/

Herben, M., E. Groene en J. van Aar (2020) Gevraagd: vakman met lef. In:  
https://www.socialevraagstukken.nl/gevraagd-vakman-met-lef/

Joosse, H., G. Teisman, S. Verschoor en A. van Buren (2019) Wanneer vele handen 
het werk niet lichter maken. Een complexiteitsbenadering voor gezinnen en instanties 
met multiproblematiek. Rotterdam: Erasmus University/ Erasmus School of Social 
and Behavioral Sciences.

Stam, Martin (2014) Het kan zoveel mooier, beter en slimmer. Outreachende professi-
onals aan het woord over ervaringskennis als voorwaarde voor een werkelijk samen-
spel tussen leef- en systeemwereld. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Ewijk, H. van (2014) Omgaan met sociale complexiteit. Amsterdam: SWP.

https://www.wbs.nl/publicaties/sociale-marginalisatie-een-complexe-samenleving#_edn2/
https://www.wbs.nl/publicaties/sociale-marginalisatie-een-complexe-samenleving#_edn2/
https://www.socialevraagstukken.nl/gevraagd-vakman-met-lef/


66

Casuïstiek

C. In paniek bellen 
met de ervarings-
deskundige

C. is een alleenstaande moeder van een peuter en zwanger van een tweede 
kind. Ze heeft haar relatie verbroken en is noodgedwongen ingetrokken bij 
haar broer, in een kleine woning zonder privacy. Haar inkomen is beperkt. 
Ze heeft schulden, onder andere bij haar broer, de tandarts, de belasting-
dienst, de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam, het Centraal Justitieel 
Incassobureau en de ziektekostenverzekering. Ze heeft veel lichamelijke 
klachten, is regelmatig ziek en voelt zich depressief. C. heeft het gevoel dat 
haar hele leven overhoop ligt. Ze heeft hulp nodig bij het oplossen van haar 
geldproblemen en het vinden van eigen woonruimte. Maar het allerliefst wil 
ze de banden met haar familie herstellen. 

Geboden ondersteuning
In de 14 maanden die volgen, ondernemen VONL en C. veel acties. De veld-
werker en C. nemen contact op met de klantmanager van de dienst Werk, 
Participatie en Inkomen en leggen de situatie uit. C. wordt voor een jaar 
niet opgeroepen of gecontroleerd. Dit geeft rust. Het vinden van passende 
huisvesting staat bovenaan de actielijst. C. heeft nauwelijks woonduur opge-
bouwd. Ze onderzoeken allerlei mogelijkheden. Inwonen bij haar broer blijkt 
de minst slechte optie, hoewel de spanningen met hem soms flink oplopen. 
Zijn toeslagen worden gekort doordat zij bij hem inwoont. Er komen steeds 
vaker deurwaarders en incassobureaus aan de deur. Ze komen met het 
Expertiseteam Wonen in contact, dat kan zorgen voor een woonindicatie. 
C. heeft samen met de tandem een dag achter de computer gezeten om het 
uitgebreide aanvraagformulier in te vullen. Het expertiseteam bespreekt de 
aanvraag in afwezigheid van C. Dit is tegen de wens van de tandem dat vindt 
dat zij zelf haar verhaal moet kunnen doen. De commissieleden zien een groot 
risico op eerwraak en ook vrezen ze voor de veiligheid van haar kind. De 
tandem en C. zelf stellen dat dit helemaal niet aan de orde is. Het Expertis-
eteam doet een dwingend beroep op VONL om een jeugdhulpspecialist van 
het Samen Doen team te betrekken. Het frustreert de veldwerker dat zij dit 
doen vanuit aannames, zonder met C. zelf te praten. De veldwerker weet in 
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een gesprek met deze specialist de zorgen weg te nemen. Het GGD-Vangnet 
team stelt een plek in de Maatschappelijke Opvang voor. Dit wil haar familie 
niet. Ze willen rust. Er is lange tijd gedoe geweest rond C. en de roddels 
in de omgeving hebben veel kwaad gedaan. De familie wil dat C. bij haar 
broer woont, zo is er een beetje controle. Een alternatief is een opvangplek 
voor jonge moeders, waar ze een eigen woonruimte kan krijgen. Dit wil ze in 
eerste instantie niet, maar ze meldt zich toch aan. Een jaar later staat ze nog 
steeds op de wachtlijst. C. is bang haar familie te vertellen over haar tweede 
zwangerschap. Ze vreest dat de relatie met haar ouders zal verslechteren. 
Het tegenovergestelde gebeurt: ze krijgt veel steun. 

In de vierde maand dreigt het CJIB haar te gijzelen vanwege haar schulden. 
Haar familie weet dit te voorkomen door te betalen. Dan realiseert C. zich 
hoe serieus het is. Ze gaan met het CJIB om tafel zitten om tot een regeling 
te komen. Ze maken een schuldenoverzicht: schulden aan haar broer, de 
zorgverzekeraar, verkeersboetes, telefonie, hoge medische kosten. Het 
begin is gemaakt. 

De oma van C. overlijdt, door wie ze grotendeels is opgevoed. Ze vertrekt naar 
haar familie in het buitenland. De tandem maakt zich zorgen, maar besluit haar 
te volgen in wat voor haar belangrijk is. Dat is in deze periode het herstellen 
van familiebanden. In de negende maand wordt haar uitkering weer stopge-
zet. Na bemiddeling van VONL en een woningcontrole wordt de uitkering 
hervat. Na een zware bevalling wordt haar tweede dochter geboren. Er zijn 
grote medische zorgen rondom het kind. Het contact met de familie wordt 
beter en hechter. En mede hierdoor kan ook het contact met VONL verder 
worden opgebouwd. Door ziekte en herstel na de bevalling gaat dit stapje 
bij stapje. C. heeft nog altijd heel weinig geld vanwege beslagleggingen. C. 
zorgt zelf voor betalingsregelingen. Wanneer haar jongste dochter erg ziek 
wordt, is er even minder contact met de tandem. 

Na een jaar hervat WPI de controles. De nieuwe klantmanager is niet op de 
hoogte van de situatie van C.. De klantmanager weet C. niet te bereiken – ze 
logeert vaak bij haar ouders, door omstandigheden leest ze haar post niet - en 
zet haar uitkering weer stop. In paniek belt C. de ervaringsdeskundige, die 
meteen contact zoekt met WPI. Ze vertelt wel vier keer het hele verhaal van 
C., maar niemand luistert. Uiteindelijk belt de ervaringsdeskundige de oude 
klantmanager, met wie ze buiten kantooruren een goed en lang gesprek heeft. 
De uitkering wordt hervat. Zonder de inzet van de ervaringsdeskundige was dit 
niet gelukt en had C. pas 6 tot 8 weken later weer inkomen gehad. Achteraf 
bezien is dit het keerpunt geweest. C. maakt meteen goede afspraken met WPI 
en werkt op alle manieren mee. Ook pakt ze de contacten met de schuldeisers 
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voortvarend op. C. kiest ervoor in budgetbeheer te gaan, nu ze begrijpt dat 
schuldeisers dan vaak mee willen werken. Er komt nog een akkefietje met 
WPI. Ze had zich voor een afspraak verslapen, omdat haar jongste weer flink 
ziek was. De ervaringsdeskundige regelt dat C. alsnog kan komen. Tijdens dit 
gesprek komt haar woonsituatie ter sprake en de klantmanager stelt voor te 
onderzoeken of C. via de gemeente in aanmerking komt voor een medische 
urgentie, vanwege de ziekte van haar jongste kind. De klantmanager zet zich 
enorm voor C in. De tandem is nu vooral bezig met het op orde krijgen van 
de administratie. Na ruim anderhalf jaar kan ook de schuldregeling starten.

Het resultaat?
Het was een hele zware periode waar C. inmiddels met een lach over kan 
vertellen. Ze ervaart meer rust, met name op het gebied van de schulden. 
Ze is veel zelfstandiger geworden en weet nu haar problemen aan te pakken. 
Ze heeft inmiddels een eigen huis. De voortgang op zoveel terreinen en met 
name het verbeterde contact met haar familie hebben een stevig fundament 
gelegd voor een verder herstel.
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Onderzoek

De psychologie 
van VONL

Hoe gezinnen weer grip op het leven krijgen

Jorien van der Laan, Pamela Lucas en Roeland van Geuns

Van Overleven naar Leven (VONL) wil dat gezinnen weer de regie gaan voe-
ren over hun leven door het gevoel van grip terug te krijgen. Een belangrijke 
vraag is natuurlijk of dat lukt. Helpt het VONL-team de gezinnen om weer na 
te denken over hoe zij hun leven willen vormgeven? En hebben de gezinnen er 
meer vertrouwen in dat ze daar ook in zullen slagen? Het lectoraat Armoede 
Interventies van de Hogeschool van Amsterdam interviewde 19 gezinnen in de 
periode dat de begeleiding van het VONL-team werd afgebouwd. Met hen keken 
we terug op de ontwikkelingen van hun persoonlijke doelen en dromen en de 
mate waarin zij weer grip gingen ervaren op hun leven. In dit artikel staan we 
stil bij de psychologische impact van armoede en hoe VONL daar mee omgaat.

Grip op het leven
De mate van grip op het leven wordt beïnvloed door de mate waarin we 
het gevoel hebben onze toekomst vorm te kunnen geven. Kunnen we zelf 
bepalen waar we heen gaan? En hebben we vervolgens de benodigde tools 
om die toekomst ook te realiseren? Het is niet vanzelfsprekend dat mensen 
zichzelf doelen stellen en daar ook voor gaan. De gezinnen die geholpen zijn 
door VONL ervaren vaak stress over hun financiën. Maar dat niet alleen, ook 
op andere leefgebieden lopen zij vast, waardoor ze niet meer weten hoe ze 
verder moeten (zie ook hoofdstuk 6).

‘Ik had geen doel toen, mijn doel was om te werken, huis vinden, inkomen. 
Er was zoveel nodig dat ik bijna geen doel had.’

Impact van armoede op psychologische processen
Onderzoek naar de theorie van Schaarste laat zien dat armoede een situatie 
creëert waaraan heel moeilijk te ontkomen is9. Mensen in armoede moeten 
vaak lastige keuzes maken over hun schaarse geld én tijd. Zo gaat het betalen 

   9. Mullainathan & Shafir (2014). Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen.
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van rekeningen voor mensen met meer financiële ruimte veelal automatisch 
en vraagt het relatief weinig tijd en aandacht, maar voor mensen in armoede 
is het vaak iedere maand weer een puzzel om te bepalen welke rekeningen 
voorrang moeten krijgen. Bovendien komen financiële tegenslagen harder 
aan; er is vaak geen spaargeld dat kan functioneren als buffer. Het besef dat 
er dus eigenlijk geen ruimte is om fouten te maken legt grote druk op elke 
keuze die gemaakt moet worden10,11. Mensen hebben in hun hersenen maar 
een beperkte bandbreedte om informatie te kunnen verwerken. In armoede, 
wanneer mensen veel schaarste ervaren, wordt de bandbreedte zwaar belast. 
Dit komt doordat mensen die schaarste ervaren extra na moeten denken over 
hun financiële keuzes; deze kunnen immers grote gevolgen hebben. Voor 
onze informatieverwerking zijn de executieve functies van onze hersenen 
belangrijk. Dit is een verzamelnaam voor processen die een belangrijke rol 
spelen bij plannen, overzicht houden, beslisprocessen en het bijsturen van 
eigen emoties en gedrag (zelfcontrole). Wanneer de bandbreedte van onze 
hersenen overbelast wordt, functioneren de executieve functies minder goed. 

‘Dus toen was het doel meer het echt goed in beeld brengen van de schulden 
zodat [VONL] het kon gaan aanpakken. Want ik zag door de bomen het bos 
niet meer. Ik kon me niet meer concentreren, ik kreeg elke keer zo’n brief 
binnen en toen dacht ik: ik kan het gewoon niet alleen.’

De gezinnen die geholpen worden door VONL hebben vaak te maken met 
armoede, schulden, werkloosheid en een slechte gezondheid. De stappen die 
gezet moeten worden om deze problemen te lijf te gaan zijn vaak ingewikkeld. 
Denk bijvoorbeeld aan toelating tot schuldsanering, een startkwalificatie 
behalen, zorg voor een gezinslid met psychoses, of ondersteuning wanneer je 
kind dreigt te ontsporen. Dat vraagt veel van de executieve functies: commu-
nicatievaardigheden, planningsvaardigheden en doorzettingsvermogen. En 
juist deze vaardigheden worden aangetast door de ervaring van armoede. Dit 
leidt tot het gevoel dat de controle over het leven niet in de eigen handen ligt. 
Kortom, (langdurige) armoede creëert een context waarin mensen financiële 
schaarste ervaren, waardoor ze mentaal minder bandbreedte over houden 
en de executieve functies minder goed werken. Dit leidt vervolgens weer tot 
minder gevoel van grip en controle en verhoogde stress. Zo raken mensen in 
schaarste verstrikt in een vicieuze cirkel van oorzaken en gevolgen van armoede: 
het probleemoplossend vermogen om uit die cirkel te komen is beperkt door 
schaarste en stress, waardoor beslissingen en gedrag negatief worden beïnvloed. 

  10. Van der Laan, Van Doorn, Goede, & Van Geuns (2017). Een gedragsgerichte benadering van 
armoede. Van beleid naar uitvoering.

  11. Jungmann, Wesdorp, & Madern (2020). Stress-sensitief werken in het sociaal domein.
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Met vertrouwen werken aan de toekomst
VONL wordt ingezet om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. 
Enerzijds praktisch, door de financiële situatie van deelnemers te verbeteren 
zodat zij weer meer bandbreedte ervaren. 

‘Die tijdelijke hulp van VONL was wel goed en op tijd. Doordat ze mij dingen 
uit handen namen, kreeg ik meer lucht voor andere dingen.’

Anderzijds door samen met het gezin het vertrouwen op te bouwen dat zij 
hun eigen toekomst vorm kunnen geven. 

‘[Vertrouwen] dat had ik in het begin niet, maar door [hulpverleners VONL] 
wel. Zij zeggen altijd: je moet erin vertrouwen. Dus door hen heb ik zoveel 
zelfvertrouwen. Wat er nu ook gebeurt, ik kom er wel uit.’

Uit onderzoek weten we dat mensen drie dingen nodig hebben voor het 
stellen van doelen, en om zich hier vervolgens écht voor in te gaan zetten12: 
1. We hebben een beeld nodig van de toekomst; hoe zien we die voor ons?
2. Vervolgens moeten we dat beeld van de toekomst afzetten tegen het hier 

en nu: hoe verschilt de gewenste situatie van de huidige situatie en wat 
moet er dus anders worden? Dit contrast biedt de benodigde aanknopings-
punten om te bepalen wat er moet gebeuren om tot die gewenste situatie 
te komen: een doel.

3. De mate waarin we ons vervolgens inzetten om dat doel te bereiken en er 
aan vast te houden wordt beïnvloed door het vertrouwen dat we hebben 
in de haalbaarheid van dat doel. Ook al weten we precies wat we zouden 
willen bereiken, als het doel onbereikbaar lijkt, is de kans niet zo groot dat 
we er écht voor gaan. De mate waarin we vertrouwen hebben in ons eigen 
kunnen om doelen te behalen wordt ook wel self-efficacy genoemd13. 

Uit interviews met deelnemers van VONL blijkt dat ongeveer de helft van de 
deelnemers bij de start van VONL geen (echt) doel had, behalve dat zij hulp 
wilden om weer grip op het leven te krijgen. Deelnemers geven aan dat hun 
doel bij de start van VONL ‘overleven’ was. Hulpvragen zijn dusdanig groot 
dat ze niet meer te vangen zijn in concrete doelen en wensen. 

‘Voor mij was het doel om niet helemaal gek te worden, ik wilde gewoon mijn 
gezonde… ik was een beetje wanhopig of het met mij goed zou komen, ik 
had geen baan, dus dat was het. Grip krijgen op je leven.’

  12. Oettingen. (2012). Future thought and behaviour change. 
  13. Bandura, A. (2010). Self-efficacy.
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Concreet en met vertrouwen
Wanneer we kijken naar de doelen van deelnemers van VONL bij de start 
van hun traject en bij afronding, is een ontwikkeling te zien naar concretere 
doelstellingen. Doelen na VONL zijn bijvoorbeeld ‘inkomen behouden en 
gezond blijven’. Deelnemers hebben meer grip op hun leven, daar helpt VONL 
bij. Zo wil een deelnemer nu een hospitality diploma behalen. Hij heeft er 
echt vertrouwen in dat dat gaat lukken. VONL is de oorzaak dat hij verder is 
gekomen, zegt hij. “Zij hebben het grootste deel van de problemen opgelost, 
waardoor ik nou vrij kan doen”. Een andere deelnemer geeft aan dat zij “samen 
met VONL” haar doelen heeft behaald.

Deelnemers beschrijven hoe zij door de ontvangen hulp van VONL meer 
vertrouwen hebben gekregen in hun eigen handelen in problematische situ-
aties en het kunnen behalen van doelen. Een van de deelnemers die meer 
vertrouwen heeft gekregen, geeft aan dat stress ervoor kan zorgen dat het 
niet lukt om zelf naar een oplossing te zoeken. Met VONL heeft ze positieve 
ervaringen opgedaan met eigen acties, zoals het regelen van een fiets voor 
haar dochter. Ze zegt: “Het is met de hulpverlening die ik nu krijg en deels 
mijn geloof dat ik vertrouwen erin heb dat het wel goed komt. Hoe groot het 
probleem [ook] is, dat het wel op de juiste plek valt”.

‘Op dit moment, ik werk, ik betaal de termijnen, ik hoef [het geld] niet te 
gebruiken, ik kan sparen, ik heb ook geleerd hoe kan ik leven met weinig 
geld. Gaat echt lukken.’

‘We hebben in grote lijnen alles in kaart gebracht. ... Samen met [VONL] ben 
ik begonnen met een plan maken. En nu voel ik me niet meer alleen.’

Deelnemers geven aan dat ze ook meer vertrouwen hebben ontwikkeld in 
hun eigen vermogen om hun doelen te behalen. Een deel van hen geeft aan 
dat ze daarbij op sommige punten nog wel hulp nodig hebben, maar dat ze 
nu weten hoe ze daar om kunnen vragen.

‘Ik blijf doorgaan tot ik krijg wat ik wil. (…) Soms krijg ik toch een black-out 
dat ik het zelf niet voor elkaar kan krijgen, dat ik verder moet kijken naar hulp. 
(…) Dan klap je dicht en heb je gelijk een beeld van, het gaat me niet lukken. 
.. Soms is de stress van een situatie zo hoog, dat je er niet uitkomt, terwijl 
je wel weet hoe je het moet aanpakken, dus toch fijn dat er iemand met je 
meekijkt en meedenkt.’
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Grenzen aan de impact van VONL
De impact van VONL lijkt niet op alle gebieden even groot. Gezondheids-
problemen worden vaker genoemd als een belemmering voor deelnemers 
en zij zijn minder zeker dat zij op dat gebied ook een verandering kunnen 
realiseren. Zo geeft een deelnemer aan dat haar doelen zijn om schuldenvrij 
te worden, de rust terug te laten keren voor haar en haar kinderen en een 
goede gezondheid. Voor de eerste twee doelen heeft ze er grotendeels 
vertrouwen in dat het gaat lukken. Wat betreft haar gezondheid is ze minder 
zeker, ze wacht op een behandeling voor haar hartritmestoornis: “Ik maak 
me zorgen over die behandeling, maar ik weet niet of het daardoor weggaat 
omdat ik nog steeds in de stress zit”. In andere bijdragen in deze publicatie 
zien we dat gezondheidsklachten ook vaak een rol spelen in het al dan niet 
verwerven van meer inkomen door werk. 

Meer regie door VONL
Al met al laten de interviews zien dat deelnemers door VONL een belangrijke 
psychologische stap hebben gemaakt: ze hebben een concreter beeld gekregen 
van hoe zij hun leven willen vormgeven en ervaren daarbij meer eigen regie. 

‘Als je niet weet hoe je je toeslagen invult, eigen rekening aanvragen, soms 
lijkt het of ik uit de prehistorie kom. Voor sommige dingen heb je gewoon 
hulp nodig.’

‘(…) Omdat ik toch in die jaren tijd ben gegroeid. Eerst wist ik niet hoe toesla-
gen werkten, ik heb nu gemerkt zo moeilijk is het niet en ik kan het zelf. De 
eerste paar stapjes val je, maar als je opkrabbelt, dan kun je lopen.’
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Interview

‘De standaard 
Amsterdammer 
bestaat niet’

Mia is een ervaren maatschappelijk werkende. Vanaf het begin hoorde zij bij 
het VONL-team. Binnen het Verbond van 100 droeg zij de VONL benadering uit. 

‘Ik werkte eerder tien jaar voor SEZO. Daarna woonde ik een tijd in Kenia 
en toen ik terugkwam werd ik gevraagd voor de functie van veldwerker bij 
VONL. De brede opdracht, doen wat nodig is, kende ik al vanuit Samendoen. 
Daar was dit in het begin ook het uitgangspunt. Heel dichtbij zijn, present 
dus. Actief op je handen zitten. Deze manier van pionieren beviel me en aan 
de verdere ontwikkeling ervan draag ik graag bij. Dat was ook de opdracht 
van VONL. Ik heb er geen moeite mee om naar mensen toe te gaan en bij 
hun leefwereld aan te sluiten. 

Het was nadrukkelijk de bedoeling van VONL om weer in contact te komen 
met huishoudens die bij de reguliere hulpverlening waren afgehaakt. Ook 
werd het gedefinieerd als mede gericht op mensen met financiële problemen. 
Vooral tegen schulden en alle papierwerk dat er bij komt kijken zien maat-
schappelijk werkers vaak nogal op. Terwijl iedereen natuurlijk weet dat er bij 
de schulddienstverlening veel mensen tussen wal en schip vallen, voortijdig 
afhaken of niet eens aankomen. Daarom zijn we nou juist met VONL begonnen.

Schulddienstverleners zijn gebonden aan werkafspraken met de gemeente. 
Dat leidt er soms ook toe dat ze wat kort door de bocht opereren. Maar zij 
kennen ook de officiële trajecten en weten hoe ingewikkeld het is om mensen 
hier succesvol ‘doorheen te krijgen’. Dat vraagt veel zorgvuldigheid en daar 
kunnen ze niet ook nog eens allerlei problemen bij gebruiken van mensen die 
hun afspraken niet nakomen. Ook is de ‘productiedruk’ best hoog; schuld-
dienstverleners hebben niet de tijd om zich af te vragen waarom mensen 
niet op komen dagen, laat staan om acties te ondernemen. Er wachten altijd 
andere dossiers. 

16



76

Een van onze cliënten werd door de schulddienstverlening steeds uitgenodigd 
op tijden dat hij moest werken. Er lag beslag op zijn inkomen, zijn werk was 
op de hoogte van de financiële problemen en daarom durfde hij geen vrij te 
nemen. Hij kreeg een brief dat de schulddienstverlening zou stoppen, VONL 
raakte betrokken en wij zorgden voor een afspraak op een tijd en plek die hem 
wel uitkwam. Toen kwam er beweging, maar dit had ook fout kunnen gaan. 
Dat is de (hele) gedachte achter VONL; breder naar de situatie kijken en geen 
oordeel hebben. Wat zit er achter? Wat is er echt aan de hand? 

Niet iedereen heeft de neiging om verder te kijken, om te zoeken naar de vraag 
achter de vraag. In veel beleidsstukken staat dat we meer maatwerk moeten 
leveren en klantgericht zijn, maar de werkdruk is zo hoog zodat dit vaak niet 
mogelijk is. Een groot voordeel van VONL was dat we ruim tijd hadden. Er 
was nauwelijks tijdsdruk waardoor we echt konden doen wat nodig was. 

Als sociaal werk staan we onder grote druk om van alles en nog wat te regis-
treren. De behoefte aan concrete resultaten is nogal groot. Dat is echt wel 
een dingetje. Alles moet meet- en telbaar zijn en we leggen vrij nauwkeurig 
vast waar we onze tijd aan besteden. Managers kunnen je zelfs op je schou-
der tikken en je wijzen op ‘onder registratie’. Maar het kost ons zoveel tijd en 
energie…. Daardoor doen we de cliënten soms tekort.

In de Buurtteams staat de Amsterdammer centraal. Daardoor is het alle-
maal veel diverser, de standaard ‘Amsterdammer’ bestaat niet. We laten de 
gedachte van gestandaardiseerde trajecten los. Zo kunnen we doen wat echt 
nodig is, zonder schuring met de ingekochte of afgesproken trajecten. De 
Amsterdammers met wie wij werken ervaren zichzelf dan ook veel meer als 
eigenaar van hun eigen oplossingen. Ik ben er van overtuigd dat er door de 
Buurtteams veel kan veranderen en daarom zat ik ook bij het Verbond van 
100, de denktank vanuit de gemeente. Binnen dit verbond hebben we de 
werkwijze van de Buurtteams intensief voorbereid en daarbij gebruikten we 
onze VONL casussen. De benaderingswijze die we bij VONL ontwikkelden is 
daardoor ook onderdeel van de Amsterdamse Maatwerk Methode.

De Buurtteams werken met een toekomstplan. Wat heeft de Amsterdammer 
nodig en wat is zijn/haar perspectief? Dat is het uitgangspunt. Wie is er 
nodig om dit te realiseren? Wat zijn de eerste stappen? Welke ondersteuning 
zetten we in? Zo kunnen we echt maatwerk leveren en de hele kwetsbare 
gezinnen ook aan laten haken om daarna te doen wat echt nodig is. Waarbij 
bestaanszekerheid meestal het eerste is, want zonder bestaanszekerheid 
heeft werken aan de rest niet zoveel zin.
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We zijn bezig met een cultuurverandering. Er is veel aandacht voor het neer-
zetten en verspreiden van de benadering en veel mensen zijn enthousiast. 
Hoewel het nog steeds ook best eng is om op die manier te werken. Je werkt 
erg transparant en doet veel samen met de huishoudens zelf. Je laat je erg op je 
vingers kijken en je moet over grenzen willen gaan, inclusief je eigen grenzen. 
Ervaringsdeskundigen hebben duidelijk een toegevoegde waarde en zijn gelijk-
waardig en wederkerig in het samenwerken en dat gaat best goed. Hoewel 
ik er in het begin van VONL best aan moest wennen. We zochten intensief 
naar goede samenwerking, we leerden elkaar kennen en op een gegeven 
moment begon het te lopen. In de tandems werkten we heel prettig samen. 
Ieder vanuit zijn/haar eigen invalshoek en deskundigheid, vooral aanvullend 
op elkaar. Het is een goede ontwikkeling dat ook in de Buurtteams betaalde 
ervaringsdeskundigen ingezet worden. Voor sommigen is dit nog wennen, 
maar het heeft zeker een grote toegevoegde waarde. 

In de Buurtteams zijn we allemaal Buurtteammedewerker en in de samenwer-
king is er geen sprake van hiërarchie of onderscheid. Afgezien van salaris dan, 
dat is nog wel een kwestie. Maar iedereen moet zich bij zo’n team welkom 
voelen, dat is heel belangrijk. Als de sfeer binnen het team open, vertrouwd 
en opbouwend is dan heeft dat z’n weerslag op hoe we onze Amsterdammers 
benaderen.

We merken dat de instanties met wie de Buurtteams samenwerken langzaam 
ook anders gaan denken en handelen. Sommige medewerkers van de dienst 
Werk, Participatie en Inkomen zijn een goed voorbeeld, die kennen onze 
VONL benadering en zien dat de effectiviteit bewezen is. Meer effectief dan 
maar blijven controleren, wantrouwen hebben en zoeken naar eventuele 
fraude. Het systeemdenken kent overduidelijk z’n beperkingen en dat begint 
zo langzamerhand door te dringen.’
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Onderzoek

Een aantal flinke 
stappen vooruit

Verbeteringen in de kwaliteit van leven 
volgens deelnemers van VONL

Pamela Lucas, Jorien van der Laan en Roeland van Geuns

Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam 
interviewde negentien gezinnen in de periode dat de begeleiding van het 
VONL team werd afgebouwd. We bespraken de impact van VONL op hun 
leven: op welke leefgebieden had VONL invloed? En op welke manier? We 
keken terug naar hun leven voordat zij hulp kregen, hoe tevreden waren zij 
destijds? En hoe is dat nu? Daarbij stonden we stil bij de kwaliteit van hun 
leven in het algemeen en op een aantal leefdomeinen. 

In de grafiek is te zien hoe deelnemers bij afronding van VONL hun kwaliteit 
van leven beoordelen en hoe zij op dat moment terugkijken naar hun kwa-
liteit van leven bij de start van VONL. Vijftien van de negentien deelnemers 
hebben de vragen beantwoord over hun kwaliteit van leven. Op het moment 
van het interview zijn de meeste deelnemers tevreden over hun algemene 
kwaliteit van leven (80%); het aantal en de kwaliteit van hun vriendschap-
pen (73%); hun persoonlijke veiligheid (100%) en over de mensen met wie 
zij samenwonen (93%). Twee op de drie deelnemers is tevreden met zijn of 
haar relatie met familie (67%); woonomstandigheden (67%) en psychische 
gezondheid (67%). Ongeveer de helft van de deelnemers is positief over zijn 
of haar vrije tijd (53%). Een minderheid van de deelnemers is tevreden over 
zijn of haar financiële situatie (40%) en zijn of haar lichamelijke gezondheid 
(47%). Zes van de vijftien deelnemers hebben werk of volgen een opleiding 
bij afronding van VONL. Zij zijn overwegend positief over deze daginvulling 
(83%). Negen deelnemers hebben geen werk of opleiding, vier van hen zijn 
daar tevreden over. 

Gevraagd naar de ontwikkeling van hun kwaliteit van leven sinds de start van 
VONL geven de meeste deelnemers aan dat zij nu over het algemeen meer 
tevreden zijn (80%) dan destijds (10%), dit verschil is ook statistisch significant. 
Op de specifieke leefgebieden is de verbetering van kwaliteit van leven niet 
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significant verbeterd. Gezien het kleine aantal deelnemers is het verstandig 
om niet te veel gewicht te hangen aan de statistische toetsen. De toelichting 
van de deelnemers op de ontwikkelingen in hun kwaliteit van leven biedt 
daarom waardevolle inzichten. 

Algemene kwaliteit van leven: ‘Ik heb mijn leven weer een beetje herpakt’ 
De meeste deelnemers zijn na afronding van VONL tevreden over de kwa-
liteit van hun leven (80%), terwijl bij de start bijna iedereen ontevreden was 
(10%). Deelnemers verkeerden in een situatie waarvan zij zeggen ‘het kon niet 
slechter’. Naast financiële problemen hadden zij problemen op verschillende 
andere vlakken.

‘Een soort van door de bomen het bos niet meer kunnen zien, teveel hooi op 
mijn vork, te veel schulden. Uiteindelijk het gevoel hebben van, hoe moet ik 
dit nog oplossen?’

Alg. kwaliteit van leven

Werk/opleiding

Financiën

Vriendschappen

Vrije tijd

Woonomstandigheden

Persoonlijke veiligheid

Huisgenoten

Relatie met familie

Lichamelijke gezondheid

Psychische gezondheid

        Start VONL                     Afronding VONL

10%
80%

40%
83%

40%
0%

67%
73%

38%
53%

33%
67%

90%

100%

100%80%60%40%20%0%

75%

93%
67%
67%

40%
47%

18%
67%

Figuur 1. Percentage deelnemers dat het leefgebied beoordeelt als ‘kan niet beter’, ‘tevreden’ of 
‘meestal tevreden’ bij afronding van VONL. Ten tijde van de afronding van een VONL-traject beoordelen 
deelnemers hun kwaliteit van leven op dat moment en bij de start van een VONL-traject.
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‘Het kon niet slechter. Ik had geen familiecontact, ik had een heel erg rela-
tieprobleem achter de rug, ik had geen inkomen, ik zou het huis uit gestuurd 
worden door mijn broer, echt van alles.’

Dat de kwaliteit van leven voor deelnemers zo is toegenomen, komt vooral 
doordat problemen worden aangepakt, dingen worden geregeld, waardoor 
deelnemers meer rust ervaren. De stress veroorzaakt door financiële en 
samenhangende problemen leidt ertoe dat mensen niet goed beslissingen 
kunnen nemen of nadenken over de toekomst14. Doordat zij hulp krijgen bij het 
regelen van hun financiën en het aanpakken van andere problemen, krijgen 
zij weer ruimte in hun hoofd.

‘Ik vind dat ik heel veel dingen op een rijtje heb gezet, geen zorgen tot nu 
toe. Ik heb mijn werk, mijn huis, mijn gezin, hoe gelukkig moet je zijn. Wat 
daarnaast is wordt een oplossing voor gezocht.’

Werk of opleiding: meer tevreden  
De meeste deelnemers met werk of een opleiding vinden dat ze op dit leef-
gebied vooruit zijn gegaan door de hulp van VONL. Voorheen hadden zij 
geen werk, of zwaar werk, zoals deze man: “Ik werkte 18 uur per dag, hard 
en zwaar werk. Ik heb daar artrose in rug en knieën van gekregen.” Een aan-
tal deelnemers heeft een baan gekregen, of een betere baan, die meer op 
hun niveau of minder stressvol is en/of beter betaalt. Ze hebben nu genoeg 
inkomen om rekeningen te kunnen betalen.

‘Je krijgt geld binnen, je kan je rekening betalen, en ik vind de baan leuk.’

‘Ik ben nu lekker rustig, ik doe de dagbesteding, als het niet gaat dan gaat 
het niet.’

Van de deelnemers die geen werk of andere dagbesteding hebben, is het 
grootste deel minder, of net zo ontevreden als eerst. Vaak kunnen zij niet 
werken, door hun situatie en/of lichamelijke gezondheid.

‘Ik moest stoppen met werken, ik was coördinator, ik had alles in mijn handen, 
maar door de problemen die ik had, druk van mijn werk, ben ik 4 of 5 keer op 
een crisisafdeling opgenomen.’

‘Ik kan niet werken vanwege van mijn situatie, ik ben geopereerd aan mijn 
schouders. Ik werkte eerst in een kinderdagverblijf. En als ik betaald werk 

  14. Mullainathan & Shafir (2014). Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen.
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zou gaan doen, moet ik volledig kinderopvang betalen. Het liefst zou je willen 
werken, maar kan niet om twee redenen. Voor de hulp was het hetzelfde, 
toen was ik net bevallen van mijn eerste kind, toen zat ik in een depressieve 
situatie, kon ik daardoor ook niet werken.’

Financiën: “Als ik kan rondkomen dan is het al lang goed” 
Veruit de meeste deelnemers zeggen dat hun financiële situatie vooruit is 
gegaan sinds hun deelname aan VONL. Voorheen kwamen zij regelmatig 
zonder geld te zitten en hadden daardoor veel stress. Toch geeft nog steeds 
een minderheid aan dat zij tevreden zijn over hun financiën (40%). 

‘Het was wel ergere situatie dan nu, toen hield ik bijna helemaal niets over. 
Voorheen kreeg ik altijd incasso’s, loonbeslagen.’

Hoewel deelnemers vaak nog altijd weinig geld overhouden, kunnen zij (min 
of meer) rondkomen en is er meer overzicht en stabiliteit. Het blijft soms lastig 
en extra’s, zoals vakanties of leuke dingen doen, zitten er niet in.

‘Ik weet wat ik heb en wat ik krijg. Als ik kan rondkomen dan is het al lang goed.’

‘Nu heb ik wat nodig is, ik heb geen extra. Bijvoorbeeld een vakantie, heb ik niet.’

Een enkele deelnemer moest eraan wennen aan dat opeens iemand zich 
bemoeide met haar financiën.

Ik kom vaak
geld tekort.

Ik vraag me de
hele tijd af of ik

wel genoeg
geld heb.

Ik maak me
vaak zorgen 

over geld.

Ik ben alleen
bezig met wat ik
nu moet betalen,

de rest zie ik
later wel.

Ik heb het gevoel
dat ik weinig
controle heb

over mijn �nan-
ciële situatie.
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0%

Financiële stress             Start VONL          Afronding VONL

76%

65% 65% 65% 65% 65%

53%

29%

47%

29%

Figuur 2. Percentage deelnemers dat het eens is met de stelling bij afronding van VONL. Ten tijde van 
de afronding van een VONL-traject beoordelen deelnemers hun financiële stress op dat moment en 
bij de start van VONL.
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‘Het is toch confronterend, iemand kijkt mee naar je uitgaven. Het is een 
beetje schaamte-achtig. Dat iemand tips geeft terwijl je het al jaren zelf doet. 
In het begin vond ik het niks en nu enigszins wel fijn.’

Dit beeld komt ook terug wanneer we deelnemers vragen naar de mate van 
ervaren stress. Wanneer de hulp van VONL wordt afgebouwd is nog steeds 
sprake van financiële stress: twee op de drie deelnemers komt regelmatig 
geld tekort en twee op drie maakt zich veel zorgen over geld (zie Figuur 2). 
Bijna een op de drie deelnemers bekijkt alleen wat zij op de korte termijn 
moeten betalen, zij hebben geen ruimte om te kijken naar de langere termijn. 
Een zelfde deel van de deelnemers heeft het gevoel weinig grip te hebben 
over zijn/haar financiële situatie.

Meer genieten van vrije tijd 
Een meerderheid van de deelnemers is meer tevreden met de vrije tijd dan 
aan de start van VONL. Zij werden toen zo opgeslokt door de stress en pro-
blemen, dat ze nergens anders mee bezig waren. Nu is ongeveer de helft van 
de deelnemers tevreden over zijn of haar vrije tijd (53%). 

‘Dan ben je echt alleen bezig met dingen regelen, dingen recht te trekken. 
Alleen maar bezig met geld in je hoofd, bezig met kinderen niet laten ont-
sporen, je bent nergens anders meer mee bezig.’

Deelnemers geven aan nu, in tegenstelling tot eerder, te kunnen genieten van 
hun vrije tijd. Enkele zeggen dat ze gemengde gevoelens hebben, omdat ze 
weinig dingen kunnen doen met hun leefgeld. 

‘Als ik wil gaan fietsen, ga ik fietsen, ik doe wat ik zelf wil. Ik hoef aan niemand 
verantwoording af te leggen. Dat vind ik fijn. Als ik naar het strand wil ga ik, 
wil ik op bed liggen de hele dag dan doe ik dat.’

‘Het is nu beperkt qua inkomen. Niet veel inkomen over voor leuke dingen. 
Andere kant, als je kinderbijslag hebt, kun je ook een beetje leuke dingen 
mee doen. En af en toe kun je ook wat extra vragen, maar niet te vaak doen, 
daarom gemengde gevoelens. Je moet ook niet als een zeikerd zijn.’

Ook bij dit leefdomein is zichtbaar dat een slechte(re) lichamelijke gezondheid 
ervoor kan zorgen dat de kwaliteit van leven minder is. Sommige deelnemers 
met pijnklachten, bijvoorbeeld door een reumatische aandoening, zeggen 
dat zij altijd thuis zitten. En soms kan een deelnemer niet van haar vrije tijd 
genieten doordat de energie daarvoor ontbreekt.
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‘Eerlijk gezegd, ik doe niet zoveel. Ik vond zwemmen leuk en dat kan niet 
meer, in het algemeen ben ik de laatste tijd gewoon heel moe, omdat er zoveel 
speelde, ook in mijn persoonlijke dingen. Ik werk twee dagen per week, maar 
ik werk heel erg intensief, ik moet gewoon bijkomen. .. Soms moet ik gewoon 
uitrusten en uitslapen, dochter naar school brengen, slapen, dag voorbij, met 
dochter naar de sport, andere dingen, tenminste probeer ik met mijn vrienden 
af te spreken, maar een hobby of zo heb ik op dit moment niet. Ik wou iets 
leuks gaan doen, maar ik heb niet zoveel energie daarvoor.’

Woonomstandigheden: verhuizingen en medische urgentie 
Qua woonomstandigheden is een meerderheid van de deelnemers bij afronding 
van VONL tevreden (67%), daarnaast is een kleine minderheid van de deelne-
mers meer tevreden na afronding van VONL dan aan de start. In een deel van 
de gevallen heeft VONL geholpen bij het vinden van een nieuwe woning. Zo 
heeft een deelnemer met een medische urgentie recent een nieuwe woning 
gekregen waarin zijn kinderen een eigen kamer hebben: “Daarvoor sliepen 
we met zijn vieren in één slaapkamer”. Een andere deelnemer is blij dat het 
huis waarin hij woont met zijn twee zoons op zijn naam staat en niet meer op 
dat van zijn ex-partner, van wie hij nog veel overlast ervaart. 

Psychische gezondheid: “Ik houd mijzelf nu onder controle”  
Ongeveer twee op de drie deelnemers is tevreden met zijn of haar psychische 
gezondheid (67%). De meeste deelnemers zijn na VONL meer tevreden over 
hun psychische gezondheid dan ervoor. Zij geven aan dat zij toen veel stress 
hadden en alleen maar bezig waren met problemen.

‘Voor de hulp kon het niet slechter, ik was alleen bezig met problemen.’

‘Ik kon niet slapen, niet eten, als ik sliep had ik nachtmerries.’

Deelnemers zeggen dat zij nu meer inzicht hebben en beter om kunnen gaan 
met zichzelf en hun situatie. Sommigen noemen ook hier dat ze weer naar 
de toekomst kijken. 

‘Ik ben best wel gegroeid in twee jaar, ik ben twee jaar nuchter, zie dingen 
anders, een opleiding gedaan. Je gaat je eigen analyse maken, ik heb mijn 
eigen casus geanalyseerd en dat was een eye-opener. Omdat ik er helemaal 
niet slecht uit kwam. Ik ben een nuchter persoon, hard en sterk ben ik achter 
gekomen.’

‘Ik heb een beetje alles op een rijtje heb gezet. Ik heb weer uitzicht op een 
toekomst.’
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Soms positieve invloed op lichamelijke gezondheid
Het beeld van de lichamelijke gezondheid van deelnemers is gemengd: 
ongeveer de helft van de deelnemers (47%) is tevreden met zijn of haar licha-
melijke gezondheid. Ongeveer een derde van de deelnemers zegt vooruit te 
zijn gegaan in lichamelijke gezondheid door VONL. Dit zijn deelnemers die 
stappen gezet hebben in hun gezondheidsgedrag.

‘Voor de hulp kon het niet slechter, toen dronk ik veel, blowde veel, meer 
dan twee jaar geleden. Kon niet slechter. Toen ik was gestopt met drank was 
ik opgenomen, cold turkey gestopt. Sinds ik ben gestopt met drinken is de 
stress eruit. Daarvoor lichamelijk wrak door drank. Nu naar de sportschool, 
geen zin maar je gaat toch. Lichamelijk gaat het goed. Nu kan het niet beter.’

‘Voorheen was het een heel slechte situatie. Nu nog bezig medicijnen af te 
bouwen, tot nu toe ben ik tevreden mee. Nu voel ik mij goed, ben ik aange-
komen in kilo’s, ik heb rust, ik slaap goed nu.’

Voor de helft van de deelnemers is de tevredenheid over de lichamelijke 
gezondheid hetzelfde gebleven, hierop lijkt VONL weinig invloed te hebben. 
Het gaat om zowel deelnemers die aangeven geen klachten te hebben, als 
mensen die zeggen al langer ziek te zijn. Ook bij enkele deelnemers die minder 
tevreden zijn, is geen invloed van VONL te zien.

Niet op alle leefgebieden invloed: vriendschappen, persoonlijke veiligheid, 
huisgenoten en familie
Op bepaalde leefgebieden lijkt VONL geen of nauwelijks invloed te hebben. 
Dit zijn leefgebieden waarop de meeste deelnemers tevreden zijn, zoals vriend-
schappen (73%), de mensen met wie zij samenwonen (93%) en persoonlijke 
veiligheid (100%) en de relatie met familie (67%). 

Stappen vooruit, maar nog niet daar?
De gezinnen van VONL vertellen dat ze, nu de hulp van VONL wordt afge-
bouwd, veelal tevreden zijn over hun leven in algemene zin. Er zijn in de 
periode waarin zij begeleid werden door VONL belangrijke stappen gezet. 
Toch hebben de meeste gezinnen ook nog wel stappen te zetten, bijvoor-
beeld op het gebied van psychische gezondheid en vrije tijd. Hierin lijken de 
blijvende financiële zorgen en lichamelijke gezondheidsbeperkingen een rol 
te spelen: deze spelen vaak in meerdere leefgebieden een rol. Al met al duidt 
de toegenomen algemene kwaliteit van leven er op dat de deelnemers er 
vertrouwen in hebben dat zij in de toekomst ook deze problemen uiteindelijk 
het hoofd kunnen bieden.
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Casuïstiek

D. Alles blijft maar 
malen

D., midden 50, komt via de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ) bij VONL. Hij is in de war en zit erg in de knoop in zijn relatie. Hij heeft 
meer dan twintig jaar zware fysieke arbeid verricht en zit nu thuis met een 
burn-out. D. kwakkelt met zijn gezondheid en is net geopereerd. Hij heeft 
forse schulden, waarvan enkele een jaar of twintig geleden zijn ontstaan. 
Zelf heeft hij geen contact met zijn kinderen, maar zijn ex-schoonzus houdt 
hem zo’n beetje op de hoogte. Zijn vorige baas gooide zijn post voor D. weg, 
waardoor de rekeningen zich ongemerkt opstapelden. VONL ondersteunt 
hem in de vijf maanden die volgen.

Geboden ondersteuning
Bij de kennismaking tussen D., de veldwerker en de schuldhulpverlener is D. 
emotioneel over de relatieproblemen met Z, met wie hij een half jaar samen-
woont. Hij wil ook graag hulp bij zijn schulden. Diezelfde middag laat D. weten 
dat hij suïcide overweegt, vanwege de situatie met Z. De veldwerker leest 
het WhatsApp contact tussen Z. en D, maakt zich zorgen en heeft een lang 
gesprek met Z. D. kalmeert weer. Een week later escaleert het tussen Z. en 
D. Zij vraagt VONL om onmiddellijk een slaapplaats voor hem te regelen. D. 
vindt in een andere stad, bij een oude vriend, onderdak. Z. zet hem definitief 
op straat en schrijft hem uit op haar adres bij de gemeentelijke basisadminis-
tratie. Ze voelt zich bedreigd wanneer hij zijn spullen komt halen. De dag erna 
gaan de veldwerker en D. naar de GGZ. Een verwijzing naar de poli van GGZ 
volgt. Ze leggen wéér uit dat D. kampt met burn-out en suïcidale gedachten. 
De veldwerker en D. voelen zich niet gehoord. De conclusie van GGZ luidt 
dat er geen sprake is van depressie en dat hij geen psychische hulp behoeft, 
maar maatschappelijke. Die hulp, in de vorm van onderdak, is er niet. D. komt 
niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang, omdat hij onvoldoende 
binding zou hebben met Amsterdam.

Via een fonds regelt de tandem geld voor eten en vervoer. D. komt naar Amster-
dam om een postadres aan te vragen, nodig voor een uitkering. Dan breekt de 
volgende crisis uit. D. bedreigt Z. en haar kinderen met de dood en valt haar 
op haar werk lastig. De tandem zoekt weer contact met de GGZ. Een dag later 
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is er een telefonisch spoedoverleg en de veldwerker legt wederom de situatie 
uit. Ondertussen heeft D. intieme foto’s van hen verspreid naar de familie en 
collega’s van Z. en zij dreigt met aangifte. Alles blijft bij D. maar malen. Dit 
keer komt er wel snel antwoord van GGZ en nog steeds zien zij geen urgentie.

In de vierde week komt de veldwerker weer in contact met D. Hij had aange-
klopt bij de daklozenboot in een andere stad voor opvang à € 410 per maand. 
De tandem maakte zich hier zorgen over. D. blijkt wel voldoende rechten 
opgebouwd te hebben voor opvang in een kleine stad in het zuiden. Hier wil 
D. niet naar terug omdat hij bang is zijn vorige baas er tegen het lijf te lopen. 
Werken lijkt een goed idee, aangezien andere hulp niet op gang komt en hij 
het inkomen kan gebruiken. De tandem helpt hem met een arbeidscontract, 
zodat het voldoet aan de eisen van het UWV. In de 6e week gaan D. en de 
tandem samen naar de UWV arts: eerst moet D. herstellen, voor hij weer 
fysiek belastend werk kan gaan doen. Een stage kan wel. De tandem wil 
zich zich pas terugtrekken als de overdracht geregeld is naar UWV en de 
(schuld)hulpverlening. In week 7 heeft de tandem contact met de GGZ en 
vraagt om een verwijsbrief. De tandem mag alleen namens D. praten, als hij 
hun toestemmingsformulier tekent, terwijl D. allang schriftelijk toestemming 
gaf. De tandem ervaart dit niet als erg constructief.

De ervaringsdeskundige gaat mee met D. naar het ziekenhuis. Ze ziet dat D. 
veel moeite heeft met nieuwe dingen. Zo kan D. tot 3 keer toe de weg naar 
de juiste afdeling niet vinden. De receptie wil het hem niet voor een 4e keer 
uitleggen en de ervaringsdeskundige helpt hem. 

Na tweeëneenhalve maand schrijven D. en de veldwerker zijn hulpvragen op. 
Hij wil hulp bij het vinden van een woning en dagbesteding, het stellen van 
grenzen en ondersteuning in het contact met instanties. D. schrijft zich in voor 
een woning in zijn nieuwe stad. Er is nog steeds geen verwijsbrief van GGZ. 
Er is gedoe tussen zijn oude werkgever en zijn potentiële nieuwe werkgever. 
Hij kan wel klusjes doen, maar liever heeft D. regulier werk.

In week 15 komt dan de brief van GGZ. De tandem meldt hem aan bij Stichting 
MEE, die een wachtlijst van vier weken voor de intake heeft. Dat duurt D. te 
lang, maar het is niet anders.

Week 19. D. en de veldwerker bereiden een gesprek met UWV voor. D. wil in 
de ziektewet blijven. Hij heeft nog geen vaste verblijfplaats. Hij moet stoppen 
met de stage. Vanwege een wachtlijst kan het schuldhulpverleningstraject 
nog niet starten. Maar D. wil eerst herstellen. Een eigen woning staat op één, 
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hulp van Stichting MEE op twee en het oplossen van zijn schulden op drie. D.’s 
uitkering is opgehoogd van € 560 naar € 980 per maand door aanvullende 
uitkeringen. Tot slot, in week 23, krijgt hij zicht op een woning.

Het resultaat?
Voor D. is belangrijk dat de tandem meegaat naar instanties en dat hij voor alles 
bij hen terecht kan, ook met relatieproblemen. Hij waardeert dat ze betrok-
ken bleven na zijn vertrek uit Amsterdam en dat ze een warme overdracht 
regelden. D. is gefrustreerd over het lange wachten bij andere instanties. 
‘Je wordt steeds weer afgewezen omdat je niet voldoet aan de regels. Waar 
heb je recht op? Verder kijken ze niet’. Ook de tandem heeft last van dit ‘niet 
verder kijken’: elke keer worden vragen rondom GGZ bij hen neergelegd, 
terwijl dit niet hun expertise is. D. denkt dat hij zonder VONL in de goot zou 
liggen of zelfs dood zou zijn. Zijn schuldendossier begint op orde te komen. 
Stress is er veel minder, het gaat ‘m beter.
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Visie

Sociaal vraagstuk 
of psychiatrie?

Marc Räkers

Mensen die kampen met financiële en/of sociale problemen ervaren hier 
vaak veel last van; hun gedachten worden er grotendeels door beheerst. De 
langdurige stress die dit vaak met zich meebrengt kan ertoe leiden dat mensen 
slecht slapen, een kort lontje ontwikkelen, ruzie zoeken in hun relatie, zichzelf 
verdoven of neerslachtig zijn. Ze zien geen perspectief (meer) en reageren 
dit af op zichzelf en hun directe sociale omgeving.

Amsterdammers met dit soort klachten wenden zich zaak tot hun huisarts, 
Buurtteam of andere hulpverlening. Omdat we als sociaal werkers lang niet 
altijd goed kunnen, willen of mogen kijken naar de oorzaken van het ‘leed’ 
waarmee mensen bij ons komen verwijzen we hen, bij dergelijke klachten, 
regelmatig naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of andere instellingen 
die bezig zijn met het (leren) omgaan met psychisch lijden. De hulpverleners van 
deze instellingen gaan vaak snel aan de slag met het dempen of hanteerbaar 
maken van de psychische lijdensdruk, niet zelden met behulp van medicatie. 
Ook hierdoor is de druk op de GGZ inmiddels groot, zijn de wachtlijsten lang 
en ontstaan er steeds meer vragen over de effectiviteit van deze hulpverlening. 
Vaak zijn ervaringsdeskundigen uit de GGZ zelfs degenen die voorop gaan in 
het verwoorden van deze kritiek.

Bestaanszekerheid
Als we goed naar deze situaties kijken is dat eigenlijk ook helemaal niet zo gek. 
De GGZ of andere psychische hulpverlening is met medicatie of therapie tot 
veel in staat, maar duurzame bestaanszekerheid heeft deze bedrijfstak niet te 
bieden. Terwijl de schaarste, de systeemdruk en de stress die mensen ervaren 
vaak leidt tot een steeds sterker wordend gevoel van bestaansonzekerheid. 
Worstelend met onder anderen betalingsachterstanden, voorwaarden en 
regels van allerlei instellingen en met flex-contracten voor werk en wonen 
raken deze huishoudens sociaal en maatschappelijk steeds meer op achter-
stand. En krijgt hun problematiek al snel het label ‘psychisch’ opgeplakt of 
wordt hun ontwijkgedrag als ‘zorgmijdend’ gekenschetst. En wie uiteindelijk 
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het etiket ‘niet-willer’ krijgt kan enig maatschappelijk mededogen al helemaal 
vergeten. Want dan is het tenslotte eigen schuld.

Ervaringsdeskundigheid
Het is opvallend dat het fenomeen ervaringsdeskundigheid in Nederland 
vooral in en rond de GGZ zo’n enorme vlucht heeft genomen. In België is dit 
bijvoorbeeld al veel minder het geval. Daar is het concept ervaringsdeskun-
digheid juist rond armoede en sociale uitsluiting veel sterker ontwikkeld. Dit 
is deels het gevolg van de manier waarop wij in Nederland psychisch lijden bij 
voorkeur medicaliseren en we mensen met dit soort klachten vooral naar de 
GGZ verwijzen. In België doet men dit blijkbaar minder waardoor daar meer 
ruimte en aandacht is ontstaan voor ervaringsdeskundigheid in armoede en 
sociale uitsluiting. Of dit bewust beleid is weet ik niet, maar het is zeker een 
nader onderzoek waard!

Wat betekent deze kennis voor de benaderingswijze van de Amsterdamse 
Buurtteams? Hoe kunnen Buurtteammedewerkers de vraagstukken waarmee 
de Amsterdammers met wie zij te maken hebben goed inschatten en soci-
aal/maatschappelijke problematiek ook op sociaal/maatschappelijke wijze 
ondersteunen? Zodat de (onterechte) druk op de GGZ, inclusief Jeugdzorg 
en/of jeugdpsychiatrie, niet nog veel groter wordt en de wachtlijsten nog 
verder toenemen? Om over de oplopende kosten hiervan nog maar te zwijgen.

Vermaatschappelijken 
Allereerst is het natuurlijk belangrijk om hier oog voor te ontwikkelen; om goed 
te leren kijken naar oorzaak en gevolg. Ervaringsdeskundigen, die gelijkwaar-
dig en volwaardig medewerker zijn van de nieuwe Amsterdamse Buurtteams, 
kunnen hierin een belangrijk rol spelen. Vanuit hun eigen ervaring herkennen 
zij sommige signalen eerder en ‘lezen’ zij de situatie van Amsterdammers voor 
wie de Buurtteams werken net anders. In het nauwe en vertrouwde contact 
dat we vanuit de Buurtteams met Amsterdammers mogen aangaan kunnen 
we goed kijken naar oorzaak en gevolg. Mensen die kampen met serieuze 
sociaal-maatschappelijke vraagstukken schamen zich vaak voor hun situatie. 
We hebben geleerd om de schuld van onze ellende in eerste instantie vaak 
bij onszelf te zoeken en lopen er daarom niet makkelijk mee te koop. Onze 
ellende gaat anderen niks aan; die houden we vooral voor onszelf.

Ook hulp- en dienstverleners, die wat mij betreft in de nieuwe Amsterdamse 
Buurtteams trouwens beter ondersteuner genoemd kunnen worden, hebben 
in hun opleidingen vooral geleerd om individuele hulpverlening te bieden. Het 
is nog lang niet gebruikelijk om als vanzelfsprekend te kijken naar hoe we de 
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kring groter kunnen maken, hoe we het netwerk kunnen betrekken. Terwijl 
bijvoorbeeld Eigen Kracht of Eigen Plan bijeenkomsten, waar mensen in 
ruimere kring gezamenlijk hun eigen oplossingen bedenken, in veel situaties 
goede perspectieven kunnen bieden. Maar privacy, discretie en geheimhou-
ding staan hoog in ons vaandel. Velen denken dat dit moet van de AVG en 
van de waakhonden van onze privacy, maar tegelijk staat dit het verbreden 
en vermaatschappelijken van sociaal-maatschappelijke vraagstukken in de 
weg. Het aloude spreekwoord; ‘gedeelde smart is halve smart’ is zo moeilijk 
in praktijk te brengen.

Sociale Samenhang
Toch weten we dat het delen van ervaringen en het kunnen delen van de 
daarbij horende worsteling al heel wat verlichting kan brengen. Zelfhulpgroe-
pen en alle andere vormen van zelforganisatie, meestal opererend vanuit de 
sociale basis, zijn hierin van grote betekenis. Mensen die samen nadenken 
over hoe zij, ieder voor zich, met hun armoede en lastige leefomstandigheden 
kunnen omgaan ervaren hierdoor tenminste net zoveel steun als door het 
spreekwoordelijke potje medicijnen. En waarschijnlijk veel meer, want juist 
gezamenlijk komen mensen op ideeën en bedenken zij meer structurele -en 
creatieve- oplossingen voor zichzelf en voor elkaar. Hierdoor neemt ook de 
sociale samenhang in wijken en buurten toe, en dat willen we graag. Sociale 
structuren rondom zelforganisaties in de sociale basis verdienen daarom veel 
steun en aandacht vanuit de Buurtteams. Daarvoor moeten Buurtteammede-
werkers bereid zijn, en gestimuleerd worden, om wat meer vanuit collectieve 
(overeenkomstige) vraagstukken en oplossingen te gaan denken en wat minder 
vanuit de gedachte dat problematiek vooral individueel van aard is en dus 
ook om een individuele benadering vraagt.

We willen graag dat de Amsterdamse Buurtteams op langere termijn struc-
tureel effectief zijn. Daarom is het zaak dat we ons wat meer oriënteren op 
het gedachtengoed van de aloude samenlevingsopbouw en dat we leren om 
sociale kwesties iets minder als in het individu gelegen problematiek te zien.
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Onderzoek

Maatschappelijke 
kosten en baten 
van VONL

Michiel de Nooij

De vraag
VONL helpt mensen met een combinatie van problemen (waaronder financiële 
problemen) en fors wantrouwen naar hulpverleners en instituties. Om deze 
mensen goed te helpen was er bij VONL per casus veel meer tijd beschikbaar 
dan in reguliere schuldhulpverlening. Ook was de inzet dat een tandem van 
veldwerker en ervaringsdeskundige alle voorkomende problemen zou aanpak-
ken en niet volgens een strak protocol zou hoeven werken. Dat je met meer 
tijd meer bereikt, zal niemand verbazen. Dat dat wel meer geld kost, zal ook 
niemand verbazen. De grote vraag is of dat maatschappelijk wel een goede 
uitgave van overheidsgeld is. Die vraag is concreet gemaakt als: heeft de 
aanpak van VONL maatschappelijke baten die groter zijn dan de maatschap-
pelijke kosten? Zo’n vraag is gemakkelijker te stellen dan te beantwoorden. 
Ik beschrijf hieronder in hoofdlijnen de wijze waarop dat onderzocht is en 
waarom het antwoord op de vraag ‘ja’ is gebleken. 

De onderzoeksmethode: maatschappelijke kosten en baten
Voor VONL is een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt (MKBA) 
volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen. In een MKBA worden kosten en 
baten van een project vergeleken met de situatie zonder dat project (het 
nulalternatief). Ook zonder VONL is hulp beschikbaar, maar veel minder 
intensief. Een MKBA neemt kosten en baten mee zolang er verschillen zijn 
tussen het projectalternatief en de situatie zonder het project. Het is vaak al 
lastig effecten over de afgelopen paar jaar (precies) in kaart te brengen. Een 
toekomstvoorspelling is nog ingewikkelder, maar als je die niet meeneemt, 
mis je veel baten. Daarom is hier zo goed mogelijk voorspeld wat de ontwik-
keling is van en rond de mensen die met VONL geholpen worden en hoe het 
met hen zou gaan zonder VONL. Eerst zijn vijf casussen in detail bekeken en 
daarna alle vijfentachtig casussen op hoofdlijnen. 
Een MKBA brengt alle effecten voor de hele samenleving (burgers, bedrijven 
en overheden) in kaart. Dus ook de effecten waarvoor geen marktprijzen 
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bestaan (omdat er geen markt is waar ze deze effecten verkopen), zoals 
gezondheidseffecten (stress) voor de mensen die worden geholpen. Als er 
geen marktprijzen bestaan van een effect, is er ook vaak geen informatie 
over hoe groot dat effect is. 

Ook de effecten voor de geholpen burgers!
Moeten de effecten voor de geholpen burgers meegenomen worden in een 
MKBA? Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in veel studies naar een andere manier 
van werken bij hulpverlening wordt vooral gekeken naar wat dat oplevert aan 
kostenbesparing elders (zoals bij maatschappelijk werk, politie, zorg). Baten 
voor de geholpen burgers worden bijna standaard niet meegenomen. Een 
mogelijke verklaring voor het niet meenemen van de baten voor geholpen 
mensen zelf, is de gedachte dat ze de problemen aan zichzelf te wijten hebben 
en dan kan je ervoor kiezen hun baten niet mee te nemen in een MKBA. Het 
probleem met deze redenering is dat er wel erg veel aanwijzingen zijn dat het 
zo niet werkt: instituties (hoe is de samenleving ingericht qua werk, onderwijs, 
wonen, uitkeringen), levensgebeurtenissen (zoals overlijdens, scheiden, ziekte 
en ongevallen), en persoonskenmerken (fitheid, sociaal netwerk, ervaring en 
opvoeding, opleiding, overtuigingen bijvoorbeeld over wie te vertrouwen en 
hoe problemen op te lossen) zijn veel belangrijker verklaringen waarom mensen 
in de problemen zijn geraakt dan opzet (zoals fraude). En als je eenmaal in de 
problemen zit, ontstaat vaak een constant gevoel van schaarste (bijvoorbeeld 
aan financiële middelen) waardoor het beoordelings- en beslisvermogen van 
het brein verslechtert. Onder druk is rustig denken vaak een probleem. 
Dat leidt tot twee conclusies, namelijk: 1. Omdat mensen er vaak (misschien 
wel altijd) niets aan kunnen doen dat ze in de problemen zitten, is er geen 
reden hun baten niet mee te nemen in de maatschappelijke afweging van kos-
ten en baten. 2. VONL sluit aan bij de vraag waaróm mensen hun problemen 
niet meer kunnen oplossen. Daarvoor kunnen veel verschillende aanleidingen 
zijn. Daarom moeten de oplossingen ook divers en op maat kunnen zijn en 
aansluiten bij de mensen en niet bij een strak protocol. 

Onderzoeksaanpak
Voor VONL zijn de belangrijkste effecten in kaart gebracht. Eerst voor vijf 
casussen waar gedetailleerde beschrijvingen van zijn gemaakt (zie de verhalen 
van A, B, C, D en E) en daarna voor alle casussen op basis van een registratiebe-
stand van SEZO. Het registratiebestand geeft een overzicht van alle casussen, 
maar veel minder op detailniveau dan de vijf geselecteerde casussen. Bij het 
berekenen van effecten is rekening gehouden met de grote verschillen in inzet 
per casus: de vijfentwintig casussen waar minder dan tien uur geregistreerde 
tijd in zit, zijn voor hetzelfde gerapporteerde effect zoals stressafname, voor 
twintig procent meegeteld. De tijd die nodig is om contact te maken, is niet 
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per casus gerapporteerd. Gezien het wantrouwen naar hulpverleners in de 
doelgroep kan dat zeker voor de casussen met weinig gerapporteerde tijd 
een forse onderschatting van de totale inzet van de hulpverleners geven. Ik 
bespreek hieronder eerst de kosten en daarna de baten toegespitst op alle 
casussen. Voor veel effecten is een lage en een hoge schatting gemaakt. Meer 
details zijn te vinden in het uitgebreide onderzoeksrapport. 

De kosten van VONL 
VONL is een project met twee doelen, namelijk hulpverlenen en zien of die 
hulp effectief en maatschappelijk aantrekkelijk is. Daarom zijn de project-
kosten van VONL gesplitst in (l) kosten voor hulpverlening en (ll) kosten voor 
het onderzoek en kosten om iets nieuws te proberen. Alleen de kosten voor 
de hulpverlening worden meegenomen (€ 593.000 tot € 727.00). Er worden 
ook geen baten voor kennisverwerving meegenomen. 

De kosten van andere hulpverlening 
Naast de kosten voor de hulp tijdens VONL, zijn ook de kosten geschat om 
de cliënten verder te helpen na afloop van VONL. Ook zijn de kosten geschat 
die andere hulpverleners hebben gemaakt omdat mensen ook door andere 
instellingen geholpen moeten worden (in plaats van dat ze er buiten de 
boot vielen). Hiervoor is voor de vijf casussen die in detail bekeken zijn een 
zo goed mogelijk inschatting gemaakt. Dit is vervolgens naar alle casussen 
vertaald. De nazorg na VONL kost €137.000 tot €335.000 en de overige 
hulpverlening kost €182.000 tot €447.000. Tegelijkertijd zorgt intensieve en 
geconcentreerde hulp ervoor dat er later minder hulpverlening nodig is: een 
baat van €332.000 tot €543.000.

Kosten en baten van extra uitkeringen
Mensen met financiële problemen blijken vaak minder inkomen uit aanvullende 
uitkeringen en inkomensondersteunende voorzieningen (naast de ‘basisuit-
kering’) te hebben, dan waar ze recht op hebben. De VONL-medewerkers 
hebben mensen geholpen hun weg te vinden in uitkeringen, kwijtscheldingen 
en toeslagenland. Hierdoor zijn de inkomens gestegen (onbedoeld niet-gebruik 
van regelingen is gedaald). Nu zijn uitkeringen en toeslagen een maatschap-
pelijke overdracht en dus maatschappelijk gezien geen kost of baat: wat de 
overheid geeft, ontvangt een burger. Beide zijn onderdeel van de maatschappij. 
Daarom zijn uitkeringen en toeslagen geschat (op €840.000) en opgenomen 
bij zowel kosten als baten. 

De waarde van kwaliteit van leven
Er is een aantal soorten baten te onderscheiden, naast de eerder genoemde 
uitkering en besparing op andere hulp. De grootste post is die voor de kwa-
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liteit van leven van de mensen die geholpen worden. De gezinsleden hebben 
meerdere problemen, waaronder ook grote financiële problemen. Ze zijn 
meestal al eerder uitgevallen uit de reguliere hulpverlening en hebben een 
hoge mate van wantrouwen naar officiële instanties. Vaak zijn ze bezig steeds 
weer brandjes te blussen. De stress bij deze mensen is groot. Bij veel, zo niet 
alle, huishoudens speelt stress een rol. Bij een deel van de casussen is dit 
ook door artsen vastgesteld. Het gaat om stress als gevolg van financiële 
problemen. Duidelijk is dat mensen door stress minder goede keuzes kunnen 
maken. Een van de manieren om de schade van stress te waarderen, is het 
kwantificeren en waarderen van alle schade die het gevolg is van onjuiste 
keuzes. Tegelijkertijd mis je dan iets heel groots: stress tot op het niveau dat 
het het functioneren negatief beïnvloedt, is een negatieve (gezondheids)
situatie. Het leven zonder chronische stress is beter dan het leven met stress. 
Net zoals leven met een gebroken been, alcoholverslaving of kanker minder 
goed is dan leven zonder dergelijke aandoeningen. Het verminderen van 
stress bij de betrokken personen en huishoudens is dan ook een positieve 
gezondheidsbaat. Om dit effect te waarderen, is eerst een inschatting nodig 
van hoe groot het effect van stress op de kwaliteit van leven is en hoeveel 
VONL die reduceert ten opzichte van het nulalternatief. 

De literatuur over het schatten van gezondheidseffecten is groot. Helaas 
schat deze literatuur geen effect van schulden en schuldgerelateerde stress 
op gezondheid, wel van stress in het algemeen op gezondheid. Daar kijken 
we naar en verbinden we de stressverschijnselen in de doelgroep aan. Geba-
seerd op het RIVM schatten we het effect van burn-out (waar ook onder valt: 
overspannenheid, aanpassingsstoornis, stress-gerelateerde stoornis) op 
0,187 qaly. Een qaly (quality adjusted life year) is een maat voor de kwaliteit 
van leven gedurende een jaar. Een qaly van 1 staat voor een jaar in perfecte 
gezondheid, de waarde van nul is de dood. Een aandoening die de kwaliteit 
van leven met 0,187 verslechterd geeft dan bij mensen die verder geen andere 
aandoeningen hebben een kwaliteit van 1-0,187 = 0,813. Rest de vraag hoe 
groot de mate van stress is en hoeveel VONL deze reduceert. Aangenomen 
is dat voor de aanvragers de stress met 50 procent van 0,187 qaly afneemt als 
een huisuitzetting is voorkomen of als genoteerd is dat de stress is afgeno-
men (de kwaliteit van leven verbetert dan naar 0,9065). Met het vinden van 
werk neemt de stress met 25 procent van 0,187 qaly af. Als een schuldtraject 
gestart is, armoede is voorkomen of de schulden zijn afgenomen, dan is de 
stressafname 10 procent van 0,187 qaly. Voor een partner van de aanvrager 
gaan we uit van baten die half zo groot zijn. Kinderen lijden uiteraard ook 
onder de stress van ouders en van problemen thuis. Stress van kinderen is 
meegenomen als 25 procent van die van de aanvrager. Vervolgens is deze 
gezondheidswinst gewaardeerd met de standaardwaarde voor een qaly 
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(met een lage schatting van €50.000 en een hoge schatting van €100.000 
per qaly). Dit levert een baat op van bijna €1,4 miljoen en ruim €2,7 miljoen 
afhankelijk van de waarde per qaly.

Andere baten: werk, huisuitzetting, effect op school en schuldhulpverlening
Naast de kwaliteit van leven zijn er andere baten die weliswaar kleiner zijn, 
maar bij elkaar opgeteld toch relevant. Zo gaan er een paar mensen meer 
werken door VONL. Het aantal is echter klein, want veel mensen hebben een 
forse afstand tot de arbeidsmarkt die niet of niet snel te verhelpen is. Waar 
een stap richting de arbeidsmarkt is gezet maar deze nog niet is bereikt, is 
dit niet meegenomen. Bij het waarderen van dit effect is rekening gehouden 
met verdringing op de arbeidsmarkt en de waarde van vrije tijd die iemand 
die gaat werken kwijtraakt. Dit is de standaard aanpak (die waarschijnlijk te 
negatief is), waardoor hier het effect laag uitvalt.
Er is een zestal huisuitzettingen voorkomen. Tegelijk is het de vraag of deze 
huisuitzettingen permanent voorkomen zijn, of dat de problemen zo groot 
zijn dat het op termijn toch fout gaat. Voorzichtigheidshalve gaan we ervan 
uit dat drie huisuitzettingen echt voorkomen zijn. Voor deze zaken nemen we 
baten mee zoals lagere kosten voor de corporatie, minder kosten voor het 
gezin dat uitgezet wordt en kosten voor het gezin dat nu niet het huis kan 
bewonen dat anders was vrijgekomen. Dit levert in totaal een baat op van 
€62.000 tot €160.000.
Kinderen met minder stress en problemen thuis functioneren beter op school. 
Twee effecten zijn voorzichtig geschat: namelijk het effect op een jaar blijven 
zitten en de kans op schoolverlating zonder diploma. Samen levert dit een 
baat op van zo’n €130.000.
Dan zijn er nog baten geschat van minder kosten van schuldhulpverlening en 
baten van schuldhulpverlening die niet in bovenstaande posten zitten. Dit is 
een baat van €50.000 tot €150.000. 

Resultaten
De kosten en baten zijn bij elkaar opgeteld. De hoge kostenschatting en de 
lage batenschatting geven samen de pessimistische schatting, en de lage 
kosten en hoge batenschatting geven samen de optimistische schatting. Dit is 
ook gedaan voor de casussen waar gedetailleerde beschrijvingen beschikbaar 
zijn van wat is gedaan en welke effecten zijn opgetreden.
 
Figuur 1 laat de resultaten zien voor de vijf casussen en alle casussen geza-
menlijk. De figuur laat zien hoeveel baten tegenover iedere euro aan kosten 
staan. Een ratio boven de 1 laat zien dat baten groter zijn dan de kosten. Voor 
de vijf casussen en alle 85 casussen (het totaal) zijn de maatschappelijke baten 
groter dan de maatschappelijke kosten. 
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De ruit geeft het gemiddelde resultaat van de pessimistische en optimistische 
variant, terwijl de onderkant de pessimistische variant is en de bovenkant de 
optimistische variant is. Voor de vijf casussen en het totaal is de negatieve 
variant positief, dat wil zeggen ook negatief gerekend levert € 1 aan kosten 
meer dan € 1 aan baten op. De MKBA’s voor de vijf casussen laat een grote 
variatie in maatschappelijk rendement zien, maar steeds zijn de maatschap-
pelijke baten groter dan de kosten (al kan dat een selectie effect zijn). De 
kosten liepen bij deze casussen uiteen van €10.000 tot tegen de €50.000. 
Steeds waren de maatschappelijke baten groter dan de kosten. 

Figuur 1. Baten kosten verhouding voor de 5 casussen en alle 85 VONL casussen 

Conclusie en aanbeveling
Gemiddeld over alle casussen levert €1 uitgegeven aan VONL ruim €1,90 op. 
De onzekerheidsmarge (€1,20 tot €2,93) daaromheen is in zijn geheel positief. 
De conclusie is robuust voor veel parameters en gebaseerd op conservatieve 
schattingen. Het antwoord op de vraag of de aanpak van VONL maatschappe-
lijke baten heeft die groter zijn dan de maatschappelijke kosten is dan ook ‘ja’. 
Hieruit volgt dan ook de hoofdaanbeveling dat een aanpak als VONL welvaarts-
verhogend is en dus vanuit economische oogpunt zinvol om toe te passen.
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Onderzoek

Ervaringsdeskundig-
heid in het Buurtteam

De relatie staat voorop, niet de oplossing

Catelijne Akkermans

Een van de essentiële elementen van Van Overleven naar Leven (VONL) is 
de gelijkwaardige samenwerking tussen veldwerkers en ervaringsdeskundi-
gen. In de uitvoeringspraktijk van VONL hebben ervaringsdeskundigen hun 
meerwaarde bewezen, daarvan getuigen meerdere bijdragen in dit boek. Er is 
weinig onderzoek naar praktijken waarin tandems van ervaringsdeskundigen en 
veldwerkers optrekken. In maart 2021 verscheen zo’n onderzoek, van Movisie 
en Buurtteamorganisatie Sociaal (BTO) in Utrecht naar de meerwaarde van 
de inzet van ervaringsdeskundigen in sociaal wijkteams, zowel voor de cliënt 
als voor de niet ervaringsdeskundige professional (in het Movisie onderzoek 
generalist genoemd). Ook in het Utrechtse team worden de ervaringsdes-
kundigen ingezet bij cliënten met zwaardere, complexe problematiek en/of 
cliënten die nauwelijks aansluiting vinden bij reguliere hulpverlening of dit uit 
te weg gaan. Het Movisie-onderzoek beschrijft wat deze ervaringsdeskun-
digen doen en hoe zij dat doen. Wat ze doen, is bijvoorbeeld: zich juist voor 
deze mensen blijven inzetten om het contact te leggen. Dat vergt soms veel 
geduld. Ervaringsdeskundigen creëren een vertrouwensband en nodigen 
cliënten uit tot een dialoog in een open en gelijkwaardige relatie. Ze pakken 
samen dagelijkse zaken op en ondersteunen gezinsleden in het contact met 
instanties. De ervaringsdeskundigen gaan minder oplossingsgericht te werk 
dan de generalisten. De relatie staat voorop, niet de te behalen doelen. Hoe 
ze dit doen, zo analyseren de onderzoekers, is bijvoorbeeld door er te zijn 
voor de cliënt, zonder oordeel. Door hoop en herkenning te bieden, en door 
waar nodig een spiegel voor te houden. Door aan te sluiten bij tempo en 
perspectief van de cliënt.

‘Het is mij ook gelukt om uit de problemen te komen. Kijk eens waar ik nu 
ben! Dat geeft anderen ook weer hoop. Ik kan een rolmodel zijn.’

Ervaringsdeskundige VONL
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https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/De-rol-en-meerwaarde-van-ervaringsdeskundigen-in-sociale-wijkteams.pdf


98

De resultaten sluiten grotendeels aan bij ervaringen die in VONL zijn opgedaan.
Wat meteen in het oog springt, is dat de aanpak bij VONL stoelt op dit hoe 
en wat, dus zowel voor veldwerkers als voor ervaringsdeskundigen. Ook de 
veldwerkers van VONL werken vanuit een open en gelijkwaardige relatie. 
De deelnemers krijgen zo het gevoel “erbij te horen”. Ook pakken ze samen 
dagelijkse zaken op en ondersteunen ze in het contact met instanties. De 
ervaringsdeskundigen zijn hierbij bruggenbouwers, met oog voor beide per-
spectieven. Ze hebben immers zelf aan de lijve ondervonden hoe het voelt 
om je niet serieus genomen te voelen, niet gehoord en niet gezien te worden 
en op gelijkwaardige waarde te worden ingeschat. Maar ook de veldwerkers 
zetten, zo lezen we in de interviews met VONL-professionals, hun eigen 
kwetsbaarheden en ervaringen in in het contact met bewoners.

‘Hij gebruikt soms hele pijnlijke, kwetsbare ervaringen uit zijn eigen leven 
als voorbeeld om met mensen in gesprek te komen. Zo zet hij dus zijn eigen 
ervaringen in, net zoals wij ervaringsdeskundigen dat doen. Jezelf op deze 
manier kwetsbaar maken kan bij mensen heel goed aankomen en kan tot 
een doorbraak in een gesprek of contact leiden. En er zijn dus zeker sociaal 
werkers die dit ook kunnen, niet alleen maar ervaringsdeskundigen’ 

Ervaringsdeskundige over veldwerker, beiden VONL professionals

Anderen, ook bestuurders, managers, teamleiders en veldwerkers hebben 
ervaringen die ze zouden kunnen benutten als bron van kennis. Wat dat betreft 
is de scheidslijn tussen veldwerker en ervaringsdeskundige niet scherp. Dit 
onderscheid maken de gezinnen die worden ondersteund in de praktijk ook 
niet altijd, vertelt ervaringsdeskundige Lupita: 

‘De meeste mensen zien je niet als ervaringsdeskundige maar meer als een 
medewerker die ook schulden heeft gehad. Ik heb nog nooit iemand bewust 
horen zeggen over dat hij ondersteund wordt door een ervaringsdeskundige.’

Ervaringsdeskundige VONL

De inzet van eigen ervaring en kwetsbaarheid zou niet voorbehouden moeten 
zijn aan ervaringsdeskundigen. Het gaat vooral om de inzet van ervarings-
deskundigheid, en niet zozeer om het toevoegen van ervaringsdeskundigen 
aan een team. Het benutten van ervaringskennis omvat meer. Het houdt 
een andere opvatting van andere professionals in. De samenwerking tussen 
ervaringsdeskundigen en veldwerker zal in de uitvoeringspraktijk van de 
Buurtteams verder moeten worden uitgevonden: hoe verhouden ze zich tot 
elkaar, wie doet wat? Eén belangrijke les uit het onderzoek en die ook in de 
VONL-praktijk is geleerd, is dat samenwerking tussen ervaringsdeskundigen 
en andere professionals niet als vanzelfsprekend op een gelijkwaardige manier 



99

verloopt. Het is essentieel dat het belang ervan organisatiebreed wordt 
gedragen en actief wordt bevorderd. Dit vraagt collectieve ervaringskennis 
en -kunde door alle organisatielagen. Het gaat niet vanzelf, dat concluderen 
ook de onderzoekers van het BTO en Movisie. Kwartiermaken en een actieve 
aanpak is nodig.

Meer horen over ervaringskennis? 
Beluister de Podcast. Beweging in kwetsbaarheid: leefwereld centraal. 
https://soundcloud.com/user-71816087/2-leefwereld-centraal

‘ Het is best spannend geweest om een goede samenwerking tussen sociaal 
werkers en ervaringsdeskundigen tot stand te brengen. Het heeft tijd gekost 
om aan elkaar te wennen en om de meerwaarde van deze samenwerking te 
kunnen zien. Voordat zij elkaar echt vertrouwden en leerden om constructief 
samen te werken moesten er eerst successen geboekt worden. Toen dat 
eenmaal gebeurde kwam het echt goed op gang.’ 

Marlijn Oosterhof, 1e projectleider VONL

https://soundcloud.com/user-71816087/2-leefwereld-centraal
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Casuïstiek

E. Relatie met de 
kinderen sterk 
verbeterd

Tegen de tijd dat E. bij VONL aanklopt, heeft hij elders al meermalen tevergeefs 
hulp gezocht voor zijn geldzorgen en de spanningen thuis. Het gaat het erg slecht 
met E. Hij heeft een mager pensioen, aangezien zijn baas amper premie heeft 
afgedragen. Daarbij zijn er schulden. Het gezinsinkomen is € 1.100, waarvan 
ze met zes personen nauwelijks rondkomen. Dit is onder de bijstandsnorm van 
ongeveer € 1.350. De relatie met zijn vrouw (X.) staat onder druk. Er is thuis 
veel spanning en ruzie. Hij ontvlucht de situatie thuis met vrijwilligerswerk. Hij 
heeft veel lichamelijke klachten (waarvoor hij onder specialistische behandeling 
is) en psychische problemen. Hij kan niet slapen van de stress en huilt veel. Ze 
hebben vijf kinderen, van wie er vier bij hen wonen. Eén van de zonen woont 
na enkele jaren detentie op verzoek van de reclassering (en eigenlijk tegen 
de zin van E.) weer thuis. De zoon gebruikt alcohol en drugs en hangt op de 
bank, zonder werk of uitkering. E. durft hem niet weg te sturen. Na oplopende 
spanningen thuis gaat de zoon in een opgeknapt schuurtje wonen. E. heeft 
schulden gemaakt om zijn zoon te kunnen helpen.

Geboden ondersteuning
In de anderhalf jaar die volgen, onderneemt VONL diverse acties. De eerste 
periode besteedt de veldwerker veel tijd en energie aan E. en aan alle bij het 
gezin betrokken hulpverleners, met wie hij afspreekt dat de tandem het aan-
spreekpunt wordt. De veldwerker komt een paar keer bij het gezin thuis en 
gaat met E. mee naar het ziekenhuis, omdat deze zich niet goed verstaanbaar 
kan maken. De veldwerker regelt een nieuwe wasmachine, helpt met het op 
orde krijgen van de administratie, het treffen van betalingsregelingen en het 
maken een budgetplan. Het duurt een paar maanden voordat de veldwerker 
erachter komt waarom E. onder de bijstandsnorm blijft. Hij legt contact met 
de sociaal raadslieden en de belastingconsulent. Ze vragen diverse toeslagen 
en een aanvullende uitkering aan. Met terugwerkende kracht wordt er een 
belastingteruggave geregeld voor X. AOW wordt aangevraagd. E. krijgt nu 
een vrijwilligersvergoeding en steun van de voedselbank. Het lukt niet om 
het pensioen te repareren, omdat er nauwelijks is opgebouwd. Met al deze 
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maatregelen lukt het om de financiële situatie op orde te krijgen. Het regelen 
van de geldzaken levert ook nieuwe spanningen op. X. vindt dat het geld van 
de belastingteruggave voor háár is. Uiteindelijk lossen ze met het geld, samen 
met extra geld van toeslagen en de vrijwilligersvergoeding, de schulden af. 
Dit neemt veel stress weg.

De veldwerker regelt andere taallessen. E.’s Nederlands verbetert flink. Ook 
op andere vlakken ontwikkelt hij zich. Hij voelt zich inmiddels erg gewaardeerd 
als vrijwilliger. Langzaam bouwt zich een vertrouwensrelatie op tussen E. en 
de veldwerker. Met X. en de kinderen duurt dat langer. X. heeft tijd nodig om 
te wennen aan alle bemoeienissen: ze heeft al veel hulpverleners gezien en 
haar ervaringen waren niet goed. Na ongeveer een half jaar is de band zodanig 
dat de veldwerker aan haar kan vragen wat zíj nodig heeft. Haar antwoord is 
duidelijk: de relatie met haar man herstellen en de spanningen thuis vermin-
deren. De veldwerker praat intensief met hen, apart en samen, en weet hen 
te motiveren voor relatietherapie bij een praktijk voor interculturele therapie. 

Zoon Y. woont weer thuis. Hij wil trouwen, en. E. en zijn vrouw X. vragen haar 
vader toestemming. Deze weigert: Y. zou een slechte partij zijn. Dat is een zware 
teleurstelling. De zoon gaat haar stalken. Er volgt een klacht bij de gemeente 
vanwege treiteren en overlast. E. en Y. worden los van elkaar opgeroepen voor 
een gesprek bij de gemeente. Daar zit onder andere de politie, de officier van 
justitie, de woningcorporatie en de GGD. E. begrijpt niet veel van dit gesprek. 
Als ouders worden zij door de gemeente verantwoordelijk gesteld voor hun 
meerderjarige zoon? Dit geeft hem veel problemen en stress. Y. krijgt een 
gebiedsverbod. Bij overtreding gaat de woningbouwcorporatie over tot ont-
ruiming. De veldwerker heeft inmiddels een goed contact opgebouwd met de 
betreffende ambtenaar en ze maken de afspraak dat het contact altijd eerst 
via hem loopt. Wanneer deze ambtenaar met vakantie is, kiest zijn vervanger 
wel de harde lijn. Er volgt tot tweemaal toe een waarschuwing dat een huis- 
uitzetting volgt als de zoon zich niet aan de afspraken houdt. Maar de zoon 
is inmiddels verhuisd en het gebiedsverbod is opgeheven. Ze begrijpen het 
niet. Wat is er aan de hand? Stopt het een keer? Op verzoek van E. schakelt 
de veldwerker een advocaat in. De zoon vindt uiteindelijk toevlucht bij zijn 
zus buiten Amsterdam. Later vindt hij daar eigen woonruimte, die E. samen 
met zijn vrouw opknapt, zo blij zijn ze voor hem. 

De zorgen om zoon Y. blijven opspelen. Na driekwart jaar sturen zijn ouders 
hem naar SEZO. De veldwerker begeleidt zoon Y. met zijn schulden en sti-
muleert hem om een baan te vinden. De veldwerker brengt hem in contact 
met maatschappelijk werk en schuldhulpverlening in zijn nieuwe woonplaats. 
Het is een andere man geworden, zegt de veldwerker: hij is gemotiveerd om 
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met zijn problemen aan de slag te gaan. Daarnaast begeleidt de veldwerker 
de minderjarige dochter, die door moeder X. was doorverwezen, bij zowel 
schoolproblematiek als in de relatie met vader E.

Het heeft even geduurd, maar na ruim een jaar wordt E’s diagnose gesteld: 
depressie, gerelateerd aan de situatie thuis. Hij wordt na meerdere gezamenlijke 
gesprekken met de huisarts en de tandem aangemeld bij de interculturele GGZ.

Het resultaat?
Er is veel verbeterd voor E. en zijn gezin. Het inkomen is op orde, de schulden 
zijn afgelost. De relatie met de kinderen is sterk verbeterd. Mede door de 
inzet van de tandem pakt ook zoon Y. zijn problemen aan. Alle gezinsleden 
weten de tandem te vinden wanneer er iets aan de hand is. De stress is afge-
nomen, al blijven er spanningen tussen X en E. Ze gaan er in relatietherapie 
aan werken. Het netwerk rond E. is verstevigd en hij heeft veel geleerd en 
onderhoudt zelf contacten met instanties. Hij zit beter in zijn vel.
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Interview

Werken volgens 
de bedoeling

Roeland van Geuns is Lector Armoede Interventies aan de Hogeschool 
van Amsterdam. Onderzoekers van zijn lectoraat hebben VONL vanaf het 
begin gevolgd.

Voor een VONL benadering is een bepaald type professional nodig. Wat 
moeten die in huis hebben?

Van alle kenmerken die nodig zijn, licht ik deze eruit: oprechte nieuwsgie-
righeid in de ander en een combinatie van niet oordelen, respect hebben en 
daar je eigen handelen op afstemmen. Waarvan oprechte belangstelling en 
niet oordelen de belangrijkste zijn. Eigenlijk geldt dit voor veel mensen die 
werkzaam zijn in het sociaal domein, maar niet oordelen is onwaarschijnlijk 
moeilijk. Oordelen over anderen zit nu eenmaal in onze natuur. 

De huishoudens die bij VONL terecht kwamen, kampen met meerdere 
problemen. Wat is er nodig om uit de problemen te komen?

VONL heeft laten zien wat werkzame bestanddelen zijn in dit soort speci-
fieke situaties: nabijheid, vertrouwen creëren, er zijn als je nodig bent. Dat 
zien we ook in een aantal andere onderzochte projecten. Tegelijkertijd is dit 
niet voldoende om het bestaansminimum te garanderen. Wat hiervan de 
oorzaak is, is nog steeds niet helder, nog los van het feit dat dit minimum te 
laag is om normaal van te leven. En zolang dit zo is lopen we tegen grenzen 
aan, wat we ook doen.

23

‘ Het verbaast mij niet zo erg dat VONL succesvol is, of liever gezegd 
dat we veel zaken die we al dachten door dit team bevestigd zien. Als we 
kijken naar de uitgangspunten die we in het begin van VONL bedachten 
en die overeenkwamen met de theorie en met wat er bijvoorbeeld in het 
buitenland gevonden werd, dan hadden we bij het niet slagen van VONL 
echt terug gemoeten naar de tekentafel.’
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Maar VONL heeft voor een aantal mensen dit minimum toch wél gereali-
seerd? En daarnaast is door deze benadering de complexiteit en de daarmee 
gepaard gaande uitsluiting voor een aantal huishoudens doorbroken. Dat 
is toch winst?

In een aantal gevallen is dit doorbroken. Maar het probleem is meer funda-
menteel. Als deze gezinnen opnieuw in vergelijkbare situaties terecht komen, 
kan de nog steeds bestaande complexiteit weer tot uitsluiting leiden. Een 
aantal onderzochte gezinnen zit qua inkomen nog steeds op of onder het 
bestaansminimum en dan is de kans op terugval levensgroot. Zolang we 
in Nederland niet de budgetten beschikbaar stellen om heel langdurig en 
intensief aandacht aan hen te besteden, zal dit niet veranderen. VONL blijft 
dan een manier van pleisters plakken. Het stelt mensen weer in staat om te 
leven, maar het neemt niet alle drempels weg waar ze opnieuw over zouden 
kunnen struikelen. Tegelijkertijd is het wel een benadering die we voor een 
aantal huishoudens echt nodig hebben, ik schat voor ongeveer een kwart van 
de mensen met problematische schulden. 

De complexiteit is niet alleen financieel. Mensen belanden soms in vrijwel 
onontwarbare situaties waarin zelfs de ene dienst de andere tegenwerkt. 
Vaak dreigen deze ook nog met straf, zoals het stopzetten van de dienst-
verlening. Tegelijk kiest de gemeente Amsterdam er nu voor om de VONL 
benadering deels over te nemen in de Buurtteams. Dat is toch hoopgevend?

Dat is te optimistisch! De benodigde budgetten zullen er waarschijnlijk niet 
komen. We mogen blij zijn als we straks de helft van de mensen uit deze 
groep daadwerkelijk kunnen ondersteunen. Dat zou al een enorme stap voor-
waarts zijn, maar ik heb er wel twijfels bij. Gemeenten moeten bezuinigen 
en dus krijgen uitvoeringsorganisaties de opdracht om het binnen hun eigen 
budgetten op te lossen. Tegelijkertijd blijft de opdracht aan die organisaties 
om op basis van vooral ‘output indicatoren’ te verantwoorden wat ze doen.
Een ander vraagstuk is of de uitvoering in staat is om zo te werk te gaan. 
De VONL aanpak hebben we in grote lijnen beschreven, maar hoe beslis-
sen uitvoerders in welke situaties de VONL benadering past en wanneer 
niet? Daar moeten ze handvatten voor hebben. En we willen ook niet dat 
er willekeur ontstaat. Als we allemaal ‘super-professionals’ zouden hebben 
met het hele repertoire van mogelijke benaderingen of interventies in hun 
hoofd, dan zouden we dit gerust aan hen kunnen overlaten. Maar dit is 
helaas niet het geval.
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Nu de nieuwe Buurtteams van start zijn gegaan, wordt er vaak om die 
handvatten, houvast en structuur gevraagd. Hoe bieden we die? 

Daarvoor moeten mensen in ieder geval beter geschoold worden. Misschien 
zijn niet alle medewerkers die nu in dienst zijn geschikt om op deze nieuwe 
manier te werken. Dat is namelijk helemaal niet vanzelfsprekend. Sommige 
sociaal werkers zijn hiervoor in de wieg gelegd, die hoef je bijna niets bij te 
leren. Maar er zijn ook mensen die zich deze houding nooit eigen zullen kun-
nen maken. Die zitten in een andere wereld en zijn in andere dingen goed. 
Dat zien we bijvoorbeeld bij de schuldhulpverlening, daar werken mensen 
die supergoed zijn in het regelen en onderhandelen met schuldeisers. Die 
moet je vooral dat soort werk laten doen. Maar de middenmoot - hier steek 
ik ook de hand in eigen boezem - heeft op de opleidingen te weinig bagage 
meegekregen en heeft te weinig een kritische geest aangeleerd gekregen. 
Tegelijkertijd worden de sociaal werkers al meer dan twee decennia afgere-
kend op het zetten van de juiste vinkjes op lijsten. Daar komt de vraag naar 
houvast en de onzekerheid uit voort: ‘wanneer doe ik het goed?’. Deze cultuur 
is in twintig jaar ontstaan en kunnen we niet even in één jaar veranderen. 

Wat je eigenlijk zou willen is een andere verhouding tussen de opdrachtgever 
en de uitvoeringsorganisaties. Niet meer afrekenen op output, maar kijken 
naar outcome. Al die afvinklijsten zijn de consequentie van een output-gefi-
nancierd systeem. Als je wil dat de Buurtteammedewerkers hier van loskomen 
en gaan doen waar ze goed in zijn, dan moeten ze speelruimte krijgen en hierin 
ook onvoorwaardelijk gedekt worden. Van hoog tot laag: van wethouder 
tot teammanager. Er mogen fouten gemaakt worden en niet alle situaties 
worden met een omschreven set handelingen opgelost. Ongelijke situaties 
vragen om een ongelijke aanpak. Allemaal dingen die de laatste tijd eigenlijk 
niet meer mochten.

In jullie onderzoek geven de meeste deelnemers aan dat hun financiële 
situatie erop vooruit is gegaan, maar tweederde ervaart nog steeds een 
geldtekort of maakt zich zorgen om geld. Hoe kan dit?

Van de meeste deelnemers hebben we nog geen harde inkomenscijfers. 
Mensen praten in het algemeen niet makkelijk over geld en weten ook niet 
precies hoe ze ervoor staan. Er kunnen -in willekeurige volgorde- verschillende 
zaken spelen, zoals informele (familiale) verplichtingen binnen het netwerk. 
Daar is bij de VONL gezinnen niet naar gevraagd. Een tweede mogelijkheid is 
dat vanwege inwonende volwassenen de kostendelersnorm wordt toegepast. 
Dit komt regelmatig voor. Op de derde plaats kan er zonder dat we het weten 
sprake zijn van loonbeslag of van een aflossing. Dat hebben we meegemaakt 
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bij VONL huishoudens. Een laatste verklaring is dat professionals niet altijd de 
optimale inkomensreparatie hebben gerealiseerd omdat niet alle informatie 
beschikbaar kwam of omdat zij zaken over het hoofd hebben gezien. Maar 
in principe zou binnen een paar maanden, in ieder geval zo snel mogelijk, 
het inkomen op niveau gebracht moeten kunnen worden. Klaarblijkelijk is 
dat niet altijd gelukt.

Uitgangspunt van VONL is het volgen van de doelen van de gezinnen zelf. We 
zien dat die niet altijd direct op dit materiële vlak liggen. Daar zit spanning 
met jouw opvatting dat financiën zo snel mogelijk op orde moeten komen.

Dat spanningsveld is er zeker. Maar tegelijkertijd ben ik misschien wel een 
hele ouderwetse sociaal democraat, want ik vind dat je het dan maar op 
een of andere manier voor mensen moet regelen. Veel van de huishoudens 
zijn niet in staat dit zelf te doen. We hebben het zo ingewikkeld gemaakt 
dat je tenminste MBO+ niveau moet hebben om al deze zaken te herstellen, 
zeker als er op de achtergrond nog andere problemen spelen. Verder ben ik 
er oprecht van overtuigd dat Buurtteammedewerkers hiermee vertrouwen 
kunnen winnen. Veel kun je op korte termijn regelen en zo kun je dus ook 
successen boeken.

De teamleden waren best doortastend. De betrokken ervaringsdeskundigen 
hebben serieuze financiële problemen gekend, ook die kennis was aanwezig. 
Toch duurde het soms erg lang voordat er voldoende binding was om te 
kunnen versnellen. Het is misschien moeilijk voorstelbaar, maar soms zijn 
mensen door hun ervaringen zo wantrouwend en afwijzend dat het veel 
moeite kost om alleen al in gesprek te komen.

Dat geloof ik, maar tegelijkertijd moeten we dan manieren zoeken om dit buiten 
hen om te regelen. Dat doen we bij het verrekenen van toeslagen toch ook 
gewoon? Daar zetten we mensen helemaal klem. Dus als dit aan de negatieve 
kant kan, dan kan het ook aan de positieve kant. De overheid beschikt immers 
al over heel veel gegevens? Op grond daarvan zou je ambtshalve heel veel 
dingen kunnen corrigeren. 

Eigenlijk zeg je dat basale bestaanszekerheid prioriteit moet hebben. Des-
noods neem je zaken over en regelt het. Bij de VONL huishoudens is dit niet 
altijd zo gegaan. Zou dit anders moeten?

Ja. Er doemen wel privacy-problemen op als je voor mensen handelt. Dit is 
niet het ei van Columbus. Maar als we dit niet weten op te lossen dan blijft het 
andere leefgebieden negatief beïnvloeden. Een andere vraag is hoe de tandems 
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de gesprekken hierover hebben gevoerd. Ik kan niet beoordelen hoe dit is 
gegaan, maar ook als je de belevingswereld van je gesprekspartner wil volgen, 
mag je zo’n gesprek best leiden naar onderwerpen waarvan jij de urgentie voelt.

Wat Buurtteammedewerkers bij mensen thuis zien en ervaren staat soms 
haaks op de meer formele werkelijkheid zoals medewerkers van de afdeling 
Werk, Participatie en Inkomen (WPI) van de Gemeente Amsterdam of de 
verhuurder deze zien. Hoe brengen we hier lijn in en voorkomen we dat 
deze professionals vooral veel tijd besteden aan het overtuigen van elkaar?

Professionals moeten daadwerkelijk kunnen werken volgens de bedoeling 
van wet- en regelgeving. Ze zouden de omgekeerde toets veel vaker kunnen 
toepassen. We moeten hen beter vertellen wat het eigenlijke doel is van ver-
schillende wetten: bieden van bestaansminimum of huisvesting bijvoorbeeld. 
Hoe doen we aan deze bedoeling recht? Dat is de gezamenlijke opdracht 
aan Buurtteammedewerkers en samenwerkingspartners. Vertrouwen in 
de veldwerkers is hierbij een absolute voorwaarde, ook voor diensten en 
instellingen als bijvoorbeeld WPI. En eigenlijk moeten we de participatiewet 
aanpassen, want daar zit een aantal perverse bedoelingen die het handelen 
van Buurtteammedewerkers in het belang van bewoners onmogelijk maken.

Wat goed ging binnen het VONL team is dat de medewerkers zich in hun 
werksituatie en naar elkaar kwetsbaar zijn gaan opstellen. Op heel veel 
plekken gebeurt dit onvoldoende. De tandems van sociaal werker en erva-
ringsdeskundige keken naar elkaar en reflecteerden op elkaars gedrag. In de 
beleving van veel professionals kost dat allemaal tijd en die hebben ze niet.

We zeggen in dit boekje steeds dat die intensieve aanpak niet in alle situaties 
nodig is. Het spannende zit hem er meer in om te zien wanneer wel en wan-
neer niet en op basis waarvan de Buurtteams die inschatting kunnen maken.

In zijn algemeenheid is het belangrijkste voor de Buurtteammedewerkers om 
op de juiste momenten en in de juiste situaties te kiezen voor de meer inten-
sieve benadering van VONL. In meer complexe situaties is het inzetten van 
ervaringsdeskundigheid altijd van toegevoegde waarde. Maar welke aanpak 
is er bij de Buurtteams voor mensen met minder ingewikkelde vraagstukken? 
Is er dan algemeen maatschappelijk werk beschikbaar of leiden we hen toch 
standaard door naar specialisten? Dat kan niet de bedoeling zijn. Dit is nog 
onduidelijk en moet zich in de praktijk ontwikkelen.
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Wat denk jij van de maatschappelijke kosten-baten analyse die naar VONL 
is gedaan? 

De uitkomsten van de MKBA die bij VONL is uitgevoerd, zijn in lijn met verge-
lijkbare onderzoeken uit het buitenland. In de situaties waar relatief veel aan de 
hand is, levert een intensieve benadering maatschappelijk gezien altijd meer 
op dan het kost. Maar dan moet de overheid wel bereid zijn om die uitgave te 
doen. Het is namelijk vaak niet zo dat de opbrengsten direct bij de overheid 
vallen en ook niet altijd binnen de betreffende gemeente.

Hoe zie jij het herstel van het vertrouwen tussen burger en overheid waar 
men het in Den Haag steeds over heeft?

De gemeente Amsterdam zou vanaf heden op de Buurtteammedewerkers 
en andere professionals moeten gaan vertrouwen en hen de ruimte geven 
om te werken vanuit de bedoeling. Laten we niet op Den Haag wachten. We 
moeten het vooral gaan doen.
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Van Overleven naar Leven

Na drie jaar Van Overleven naar Leven (VONL) doen we verslag van onze 
belevenissen. Om goed inzicht te krijgen in de effectiviteit hebben we de 
VONL aanpak op drie manieren laten onderzoeken. Aan dit boekje leverden 
verschillende betrokkenen een bijdrage: gezinnen die ondersteund werden, 
ervaringsdeskundigen en veldwerkers uit het VONL-team, beleidsmakers en 
bestuurders, onderzoekers en de twee projectleiders van VONL. Sommigen 
schreven zelf, anderen werden geïnterviewd.

VONL is inmiddels een bewezen deel-aanpak van de Amsterdamse Maatwerk 
Methode voor huishoudens met financiële instabiliteit en schulden, die vastlo-
pen op meerdere leefgebieden en officiële instanties vaak wantrouwen. Deze 
gezinnen ervaren na onze ondersteuning meer financiële stabiliteit, grip op 
hun leven en zijn zelfredzamer. Wat zijn de werkzame elementen? Hoe ervaren 
gezinnen de intensieve bemoeienis? Waarom zijn ervaringsdeskundigen zo 
belangrijk? Wat kunnen Buurtteams met deze benadering? Hoe kun je er zelf 
mee aan de slag? Dit boekje biedt je alle informatie.


