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•1

Wat komt aan de orde?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wie zijn de deelnemers?
Wat zijn de motieven en verwachtingen van de deelnemers?
Wat is er gedaan door het maatje?
Wat heeft deelname opgeleverd qua sparen volgens de
deelnemers?
Wat heeft deelname verder opgeleverd volgens de deelnemers?
Welke competenties van het maatje zijn belangrijk?
Wat zijn de tops van Sparen Loont volgens de deelnemers?
Wat zijn de tips voor Sparen Loont volgens de deelnemers?
Wat zijn de conclusie en aanbevelingen?
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1. Wie zijn de deelnemers?
•
•
•
•
•

Onderzoeksgroep
Kenmerken
Afgezet tegen populatie schuldenaren
Persoonlijke omstandigheden
Financiële zelfredzaamheid: vaardigheden en gevoelens
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Wie zijn de deelnemers?
Onderzoeksgroep: 15 deelnemers
1. Start: interview + vragenlijst
• 15 deelnemers
2. Na 3-6 maanden: interview + vragenlijst
• 10 deelnemers
Met 5 deelnemers heeft er geen 2e interview plaatsgevonden om de volgende
redenen:
 Uit beleefdheid gestart, is gestopt, zoon vervulde rol van maatje eigenlijk al,
 Gestart met hoop dat maatje lopende financiële problemen kon oplossen; gestopt op
moment dat duidelijk was dat dat niet het geval was
 Teveel fysieke problemen voor 2e interview, nam nog wel deel aan Sparen loont
 Teveel zorgen vanwege dreigend verlies van baan met opleidingsplaats, daarom geen
2e interview; nam nog wel deel aan Sparen loont
 Onbereikbaar

Wie zijn de deelnemers?
Kenmerken vergeleken met algemene beeld van schuldenaren (1)
•

Geslacht
•

•

Leeftijd:
•

•

5 mannen / 10 vrouwen: we hebben meer vrouwelijk deelnemers gesproken; dit kan
een responseffect zijn, vrouwen zijn over het algemeen meer bereid aan onderzoek,
zoals interviews, mee te werken; uit kwantitatieve overzichten/onderzoeken is het
algemene beeld dat er meer mannelijke schuldenaren zijn

Tussen 32-72 jaar, waarvan 6 boven de 60 jaar; gemiddelde leeftijd 51,6 jaar: de
gesproken deelnemers zijn gemiddeld wat ouder in vergelijking met het algemene
beeld van schuldenaren

Inkomen (bij aanvang):
•

8x bijstand, 4x uit arbeid i.c.m. WW/WO/partner, 3x AOW i.c.m. (deels) pensioen: de
gesproken deelnemers hebben vaker een bijstandsuitkering dan uit andere
onderzoeken naar voren komt; ter vergelijking: in het bestand van het GKA (in jaren
2012-2014) had 37% een bijstandsuitkering

Bronnen
•
Combrink-kuiters, L. & Peters S.L.), Verkleij C. (2015) Monitor WSNP. Twaalfde meting over het jaar 2015 .Utrecht/Den Haag: Raad Voor Rechtsbijstand, Centraal
Bureau Voor De Statistiek
•
Kok, L. Berden, Lammers, M., Scholte, R., Von Bergh M..(2015) Duurzaamheid schuldentrajecten : de financiele positie van ex-schuldenaren Amsterdam: SEO
Economisch Onderzoek
•
Laan, J. van der, Geuns, R. van (2016) Schuldenvrij: De weg naar werk? Een onderzoek naar de vraag wat het volgen van een schuldregeling doet met het zoeken en
vinden van betaald werk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam
•
Westhof, F., Ruig de L. (2015), Huishoudens in de rode cijfers 2015. Over schulden van Nederlandse huishoudens en preventiemogelijkheden. Zoetermeer: Panteia

•5

Wie zijn de deelnemers?
Kenmerken vergeleken met algemene beeld van schuldenaren (2)
•

Gezinssamenstelling:
•
•

•

Opleidingsniveau:
•

•

11x niet-werkenden, 4x (deels) werkenden: dit komt overeen met het algemene beeld van nietwerkenden in armoede

Schuldsanering:
•

•

1 lts, 1x ulo, 1x havo; 9x mbo, 3x hbo: de deelnemers zijn wat hoger opgeleid in vergelijking
met het algemene beeld van schuldenaren

Werksituatie:
•

•

8x alleenstaand; 3 alleenstaand met inwonende kinderen; 2 stellen met inwonende kind(eren);
2 stellen zonder inwonende kinderen
Dit komt overeen met het algemene beeld van schuldenaren: alleenstaanden vormen een
grote groep onder de schuldenaren

merendeel minnelijke schuldsanering, enkele WSNP; dit past bij de opzet van de pilot

Overall beeld van deelnemers:
•
•

(wat) afwijkend van beelden over schuldenaren uit andere onderzoeken
Nb: dit onderzoek levert indicaties op die bij de doorontwikkeling van de pilot kunnen worden
meegenomen; omdat het gaat om een klein aantal deelnemers kunnen er geen harde
cijfermatig onderbouwde conclusies aan ontleend worden;

•6

Wie zijn de deelnemers?
Persoonlijke problematiek
Er is bij de deelnemers sprake van de volgende persoonlijke problematiek,
soms gecombineerd:
•

Psychisch:
• adhd, depressie, eenzaamheid

•

Zware fysieke klachten:
• diverse zware gezondheidsproblemen, waaronder hersenletsel

•

Omstandigheden
• gevlucht, mogelijk verlies baan met leercontract, drugsverslaafd geweest

•

Overall:
• De deelnemers hebben veel stress door periode van schulden en sanering;
• Bij alle deelnemers is sprake van meer of minder zware persoonlijke
problematiek aan het eind van schuldsanering
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Wie zijn de deelnemers?
Financiële zelfredzaamheid
•

Financiële vaardigheden
• De meeste deelnemers zijn in de regel tamelijk positief over hun eigen
kunnen om met financiën om te gaan, zowel bij 1e interview (bij start van
Sparen loont) als bij 2e interview
• Zoals vaste lasten betalen, met geld kunnen omgaan, geldzaken en post
bijhouden, rekeningen op tijd betalen, overzicht hebben, inzicht in financiën
• Opvallend: de meeste deelnemers zaten tijdens de sanering in budgetbeheer
en zitten daar na afloop (deels) nog in

•

Gevoelens (aan schaarste te relateren)
• De meeste deelnemers zijn hier tamelijk negatief over, zowel bij 1e als 2e
interview
• Antwoorden zijn meestal:
•
•
•
•
•

Ik kom vaak geld tekort
Ik vraag me de hele tijd af of ik wel genoeg geld heb
Ik vind het vaak lastig om over iets anders na te denken dan mijn financiële situatie
Ik maak mij vaak zorgen over geld
Door mijn financiële situatie, leef ik van dag tot dag
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2. Motieven en verwachtingen deelnemers
t.a.v. Sparen loont
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Motieven om deel te nemen aan Sparen
loont
• Deelnemers hebben angst weer in de problemen te komen
• Deelnemers zijn argwanend t.o.v. instanties (zowel overheid als
bedrijven) door eerdere slechte ervaringen en durven niet alleen te
handelen
• Diverse deelnemers hebben een klein sociaal netwerk en leven in
sociaal isolement
• Sommige deelnemers doen mee vanuit de gedacht ‘baat het niet,
dan schaadt het niet’
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Verwachtingen deelnemers bij de start van
de pilot
Deelnemers hadden de volgende verwachtingen op financieel gebied:
• Leren sparen, met concrete spaartips
• Inhoudelijke adviezen op financieel gebied
• Leren impulsen bedwingen, bewuster omgaan met geld
• Structuur, hulp bij ordenen administratie
• Contact met instanties (meegaan/bellen)
Deelnemers hadden de volgende verwachtingen op sociaal gebied:
• Steun
• Veilig vangnet
• Meekijken
Daarnaast hadden enkele deelnemers andersoortige verwachtingen:
• Hulp bij solliciteren
• hulp bij ander huis vinden
NB: sommige deelnemers hadden geen verwachtingen
•11

Ter illustratie: citaten deelnemers
•

“Iemand die kijkt of ik het goed doe, of ik een goed plan maak hoe ik nu met
geld moet omgaan, nu ik veel meer geld heb om van te leven en of ik goede
keuzes maak.”

•

“Leren sparen, zodat je onafhankelijk bent. Als je kunt sparen, neemt dat een
heleboel zorgen weg.”

•

“Iemand die helpt met inhoudelijke adviezen om een goede start te maken.”

•

“Wat ik zou willen is dat als ik hulp nodig heb, dat ik die telefoon oppak en dan
het maatje bel. Ik wil niet meer dat gestress en hectische leven, maar rust.”

•

“Ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Ik hoop dat iemand er voor kan zorgen
dat ik kan sparen.”
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3. Wat is er gedaan door maatje?
Frequentie van het bezoek van het maatje
• De frequentie wisselt per persoon;
dit lijkt deels af te hangen van:
•
•

de hulpvraag van de deelnemer
de beschikbaarheid van het maatje

• Het maatje kwam vaak de eerste 2 maanden 1 x per 14 dagen, bij
enkelen elke week
• Na deze 2 maanden wisselt de frequentie, bij sommige deelnemers
bleef het maatje geregeld komen, bij anderen nam de frequentie af
• Nb: meeste deelnemers hadden tijdens het 2e interview nog niet
veel langer dan 3 maanden een maatje
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Wat is er gedaan door maatje?
Welke onderwerpen zijn er volgens de deelnemers inhoudelijk aan de orde
gekomen?
Ordenen
administratie

Overzicht
inkomsten en
uitgaven

Voorliggende
voorzieningen
Spaartips
Belastingen
Spaarplan

Kasboek
bijhouden

Oranje: meest genoemd onderwerpen; blauw: minder vaak genoemde onderwerpen
•
•
•

Overgang
Plangroep

Bellen
naar
instanties

Overig,
zoals gesprek
over hoe het gaat,
meedenken hoe
uit isolement,
zoeken naar
andere
huisvesting

Het verschilt per deelnemer wat inhoudelijk aan de orde is gekomen
De onderwerpen uit de Toolkit komen tijdens de begeleiding niet allemaal bij alle deelnemers aan de orde
(het is onduidelijk of dit bewust gebeurt en zo ja of dat in overleg met de deelnemer gebeurt)
Het werkboek uit de Toolkit wordt zelden of nooit genoemd door de deelnemers, ook niet bij expliciet navragen
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4. Wat heeft deelname volgens deelnemers
opgeleverd qua sparen? (1)
2

Sparen
6
10

Vroeger (voor ontstaan
schulden) gespaard

Deelnemers aan 2e
interview

Sparen nu
(1 via Plangroep)

4
Sparen nog niet
(of niet bewust)

4

3

Nooit gespaard

Sparen nu wel

1
Spaart mogelijk
via zoon
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Wat heeft deelname volgens deelnemers
opgeleverd qua sparen? (2)
• 5 van de 10 gesproken deelnemers sparen aan het eind van de pilot
• 3 van hen spaarden vroeger (voor het ontstaan van schulden) nooit; zie
verder volgende sheet
• 2 van hen spaarden vroeger (voor het ontstaan van schulden) wel en nu
via Plangroep

• 4 deelnemers sparen niet (of niet bewust, maar houden soms per
ongeluk een keer geld over)
• 1 deelnemer spaart mogelijk (haar zoon beheert haar geld,
deelnemer heeft hier zelf geen zicht op)
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Soort steun aan de 3 deelnemers die
vroeger niet spaarden en nu wel
Steun:
• Ordenen administratie
• Kasboek bijhouden
• Overzicht van wat per week te besteden
• Spaartips
• Spaarplan
Opvallend:
•
•

Steun wisselt per deelnemer
De 3 deelnemers hebben allen een inkomen (ruim) boven bijstandsniveau
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Relatie soort inkomen en sparen
•
•

Inkomen op bijstandsniveau: 1 deelnemer spaart (via Plangroep), 5
deelnemers sparen niet (of niet bewust)
Inkomen (waarschijnlijk) boven bijstandsniveau: 4 deelnemers sparen
1

6
Bijstandsniveau

Spaart nu
( via Plangroep)

5
Sparen nog niet
(of niet bewust)

10
Deelnemers aan 2e
interview

4
(Waarschijnlijk) boven
bijstandsniveau

4
sparen nu
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5. Wat heeft deelname volgens deelnemers
verder opgeleverd?
Gevoel
•
•
•
•

Vaardigheden

Positiever zelfbeeld
• Impulsen leren
Meer zelfvertrouwen
onderdrukken
• Planmatig met geld
Rust
Tijdens begeleiding
omgaan
goed gevoel dat er
steun is en iemand met
je meekijkt

Geen
• 2 deelnemers geven
aan niets van Sparen
Loont te hebben
opgestoken
• 1 van deze 2 is nog
bozer geworden op
instanties
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6. Competenties maatje
Kennis

Vaardigheden

Houding

Deskundig op financieel
terrein
• Voorliggende
voorzieningen
• Belastingen
• Weten hoe
administratie te
ordenen
• Weten hoe overzicht te
krijgen in financiën
• Spaartips

Communicatieve
vaardigheden, zoals
• Luisteren
• Complimenten maken
• Rustig zijn

Respect tonen

Coachen
• Meekijken
• Meedenken

Aardig zijn

Snel een band kunnen
opbouwen

Beloften nakomen

Enthousiast zijn
Toegankelijk zijn

Eerlijk zijn

Op tijd komen
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7. Tops genoemd door deelnemers
• Technische steun zoals
•
•
•
•

Ordenen administratie
Overzicht inkomsten en uitgaven
Voorliggende voorzieningen
Spaartips

• Aanspreekpunt voor vragen
• Morele steun door onder meer
• Meekijken
• Feedback
• Aandacht
( Werkt ook als stok achter de deur om volgens plan te handelen)

• Hulp bij contact met instanties
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8. Tips genoemd door deelnemers (1)
•

Gedurende langere tijd steun van een maatje (pilot: 3 - 6 maanden)
“Een half jaar is te kort om slecht gedrag af te leren en goed gedrag aan te leren. Het is beter
om een jaar lang een stok achter de deur te hebben.”

•

Eerder starten met steun
•

Aan begin sanering:
•
•

•

Gedurende de sanering:
•
•

•

Om de paar maanden contact voor alle mensen in de schuldsanering
Doel: om te kijken hoe het gaat en om eventueel gerezen problemen te bespreken

Ruim voor het einde sanering:
•
•

•

Voor mensen die financiën zelfstandig gaan regelen (zonder budgetbeheer e.d.)
Doel: om te leren rond te komen van leefgeld

Voor alle mensen in de schuldsanering
Doel: om de overgang te begeleiden naar zelfstandig omgaan met een hoger te besteden
bedrag

De invulling van de steun zou mede gebaseerd moeten zijn op de
begeleidingssituatie tijdens sanering (d.w.z of mensen budgetbeheer via
Plangroep of beschermingsbewind of Wsnp-bewindvoering hebben)
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Tips genoemd door deelnemers (2)
• Duidelijker bij start van begeleiding aangeven wat de deelnemer kan
verwachten van maatje
• Alleen een ingewerkt maatje met overwicht inzetten
“Ik heb nog niet echt een beeld gekregen, want mijn maatje wist
niks, daar kan ik niet zoveel mee.”
• Nog meer stok achter de deur door daadwerkelijke controle door
maatje
• Alle maatjes moeten hun afspraken nakomen
•23

9. Conclusies en aanbevelingen
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Conclusies en aanbevelingen:
Benaderen deelnemers
Conclusies

Aanbevelingen

Kenmerken deelnemers pilot
(wat) afwijkend van beelden uit andere
onderzoeken
• Wat zegt dit over het soort mensen dat
heeft deelgenomen (en over de nietdeelnemers)?
• Wie wil meedoen aan een pilot?
• Wie heeft behoefte aan een maatje?
• Wie durft aan te geven hulp te
willen/durven accepteren
• Heeft Sparen Loont een specifieke
doelgroep bereikt?

Voor een volgende fase (bijv. grotere schaal):
• Monitor goed wie je bereikt en wie niet
• Betrek de theorie over schaamte en bedenk
hoe je mensen kunt helpen om hun
schaamte te overwinnen
• Overweeg of specifieke inzet gericht op
specifieke groepen (bijv. alleenstaande
mannen, laagopgeleiden) wenselijk is
• Sluit aan bij gevoelens van onzekerheid bij
benadering van mensen (en niet op het
gebrek aan financiële vaardigheden)
• Maak gebruik van de theorie over ‘nudging’

Niet iedereen wil
2 deelnemers zijn met Sparen Loont gestart,
maar wilden dat eigenlijk niet

•
•

Selectie op willen en kunnen
Meer rust en doorspreken verwachtingen
bij de “werving”
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Conclusies en aanbevelingen:
Deelnemers
Conclusies

Aanbevelingen

Deelnemers hebben zelf een positief (niet In kaart brengen van financiële
altijd reëel) beeld van hun financiële
vaardigheden, kennis en leerbaarheid
vaardigheden
cliënt met behulp van het
screeningsinstrument Mesis
Diverse problemen naast financiële

Plan op maat voor ondersteuning
vanwege diversiteit

Verschillende behoeften aan steun
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Conclusies en aanbevelingen:
Toolkit
Conclusies

Aanbevelingen

Multiproblematiek
Alle deelnemers hadden meerdere soorten problemen
(fysiek, psychisch, omstandigheden), dus niet alleen
problemen met hun financiën

Toolkit evalueren en aanpassen
• Onderzoek of het verschil in bijkomende problematiek
een verschil in aanpak vraagt
• Zo ja: neem in de toolkit ook tools op die gericht zijn
op meervoudige problematiek

Budgetbeheer/Wsnp of zelfstandig
• Enkelen zijn 3 jaar zonder steun rond gekomen van
leefgeld, de meerderheid zit tijdens de sanering in
budgetbeheer of Wsnp
• “Zelfstandigen” hebben juist al bij de start van de
sanering steun nodig

•

Niet altijd (helemaal) gebruikt
Werkboek wordt niet altijd of slechts gedeeltelijk gebruikt
• Niet alle deelnemers hebben behoefte aan alle tools
• De vraag waarom (delen van) de toolkit niet
gebruiken

•

•

•
•

Maak verschil in moment waarop maatje wordt
ingezet
Bij mensen in budgetbeheer/Wsnp een paar maanden
voor het einde van beheer/Wsnp de behoeften
bespreken en een maatje desgewenst inzetten
Bij mensen zonder budgetbeheer/Wsnp bij de start
van de sanering de behoeften bespreken en een
maatje desgewenst inzetten
Modulair systeem ontwikkelen
Werkbaarheid van de toolkit bij maatjes evalueren
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Conclusies en aanbevelingen
Sparen
Conclusies

Aanbevelingen

Meeste deelnemers: ernstige twijfel of het
mogelijk is om met een inkomen op
bijstandsniveau te sparen

Meer aandacht voor het bespreken van de
mogelijkheid om te sparen

Cliënten Plangroep weten soms niet dat er
gespaard wordt/kan worden gespaard door
Plangroep

Duidelijker communicatie over dat en hoe
door Plangroep wordt gespaard

Helft van de 10 deelnemers aan het 2e
interview spaart nog steeds niet

•

De 3 deelnemers die nooit hebben gespaard,
sparen nu juist wel; zij hebben een inkomen
boven bijstandsniveau
•

In ieder geval:
• Bewust maken van sparen tijdens
Plangroep
• Bewust maken van goed financieel
gedrag gedurende de sanering
(rondkomen van zo weinig geld is een
kunst)
Nader onderzoek naar reden niet / wel
sparen ( betrek daarbij de werving en de
begeleiding)
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Conclusies en aanbevelingen
Maatje
Conclusies
Alle deelnemers zijn bang om fouten te maken en
daardoor weer in de schulden te komen – ze
leiden aan stress (schaarste)
Toelating tot de sanering heeft gevoel van
schaarste niet opgeheven (mogelijk verergerd)

Aanbevelingen
•
•

Inzet maatje handhaven
Nader onderzoek of de stress-schaal Minou van der
Werf (Nibud) bruikbaar kan zijn

Maatjes waren niet altijd goed ingewerkt

•

Maatje pas na afronden inwerkperiode inzetten

Maatjes hadden niet altijd de gewenste en
noodzakelijke “bijkomende” financiële kennis

•
•

Maatjes hadden wel de gewenste en noodzakelijke
communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen

•

Training Wegwijs in Schuldhulp o.i.d. noodzakelijk
Maatje moet zowel affiniteit hebben met financiële
zaken als over goede communicatieve vaardigheden
en inlevingsvermogen beschikken
FAQ ontwikkelen voor maatjes: dit soort vragen gaan
er op mij afkomen en dan is dit het antwoord/de •29
reactie/de werkwijze

•

•

Maatje helpt bij bestrijding stress mede doordat:
• Vraagbaak
• Tipgever
• “Toezichthouder”
• Morele steun om voornemens uit te voeren

Belangrijkste overall aanbevelingen (1)
• Zorg voor maatwerk bij het benaderen van potentiële deelnemers

• Breng vooraf de financiële vaardigheden, kennis en leerbaarheid
van de cliënt in kaart met behulp van het screeningsinstrument
Mesis

• Zorg dat maatjes goed zijn
• geselecteerd en
• ingewerkt
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Belangrijkste overall aanbevelingen (2)
• Maak bij de start van de schuldsanering een plan op maat voor
ondersteuning gedurende het hele saneringstraject (en daarna)
• Bepaal de inhoud en het moment van inzet in samenspraak met de
schuldenaar
• Zorg voor een modulair systeem met verschillende vormen en inhoud
aan steun

• Het modulaire systeem werkt toe naar steeds meer zelfstandigheid
naar vermogen en bevat componenten als
•
•
•
•

Sparen Loont (met maatje)
gesprekken met Madi
(afbouw van) budgetbeheer
anderszins
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Tot slot
In dit onderzoek door het lectoraat Armoede Interventies - HvA staan
de ervaringen van de deelnemers centraal
Tezamen met de ervaringen van de maatjes (stichting SINA) biedt dit
de basis voor de verdere uitbouw van nazorg aan schuldenaren
Dank voor uw aandacht!
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