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1. INLEIDING
DOEL VAN HET DEELNEMERSONDERZOEK
Met het doel financiële zelfredzaamheid in Nederland
te bevorderen, steunt de Delta Lloyd Foundation sinds
2008 verschillende lokale projecten op het gebied van
armoedebestrijding en schuldhulpverlening. De Delta
Lloyd Foundation gaat in 2018 verder onder de naam
Stichting van Schulden naar Kansen, deze naam wordt
dan ook gehanteerd in het verdere onderzoeksrapport.
Alle vermeldingen van Delta Lloyd Foundation in eerdere
rapportages hebben betrekking op Stichting van Schulden
naar Kansen. De projecten van Stichting van Schulden
naar Kansen (hierna Stichting VSNK genoemd) richten zich
op mensen met schulden of op mensen met een groot
risico op schulden, die in armoede leven. Stichting VSNK
financiert deze projecten en biedt vrijwillige inzet van
haar medewerkers. De projecten worden binnen de lokale
infrastructuur gevonden, georganiseerd of versterkt. Dat
gebeurt door of in samenwerking met lokale partners die
de doelgroep goed kennen en begeleiden. Stichting VSNK
heeft in 2015 het actieprogramma Van Schulden naar Kansen
gelanceerd. De ambitie van dit programma is om in vijf jaar
tijd (2015-2020) in doelgebieden waar veel mensen van
een laag inkomen leven de financiële zelfredzaamheid van
15% van de desbetreffende huishoudens te vergroten door
armoede als gevolg van schulden terug te dringen. Het gaat
om doelgebieden in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en
Zwolle. Stichting VSNK probeert financiële steun en vrijwillige
inzet te verlenen aan projecten in deze doelgebieden of in
elk geval de deelnemers uit deze gebieden te rekruteren.
Uitgangspunt is dat elke deelnemer aan een project een
huishouden vertegenwoordigt; ontwikkelingen op het gebied
van financiële zelfredzaamheid van een deelnemer kunnen
dus effect hebben op een heel huishouden. Het lectoraat
Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam
voert een meerjarig onderzoek uit om te bepalen welke
effecten de inspanningen in de doelgebieden hebben.
Behalve onderzoek op project- en doelgebiedsniveau wordt
er tussen 2016 en 2020 continu onderzoek gedaan onder
alle deelnemers aan de gefinancierde projecten. Het doel

van het deelnemersonderzoek is inzicht te krijgen in de
ervaren meerwaarde van deelname aan de door Stichting
VSNK ondersteunde activiteit vanuit het perspectief van de
deelnemer zelf. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de mate
waarin een deelnemer financieel zelfredzamer is geworden
als gevolg van deelname aan de door Stichting VSNK
ondersteunde activiteit/project.

FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID
Stichting VSNK ziet structurele financiële zelfredzaamheid
als oplossing voor probleemschulden. Om financiële
zelfredzaamheid te kunnen meten maakt het lectoraat
Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam
gebruik gemaakt van een model, ontwikkeld door Stichting
VSNK, waarbij vier elementen centraal staan voor de
bevordering van de financiële zelfredzaamheid. Wanneer
iemand goed functioneert op deze vier elementen zal deze
persoon ook financieel zelfredzaam zijn. De elementen zijn
gebaseerd op de basis-competenties van het Nibud1 en
onderzoek naar schuldhulpverlening en armoede2. Projecten
van Stichting VSNK richten zich op één of meer van deze
elementen. De vier elementen zijn:
1) Orde en overzicht in de eigen administratie: deelnemers
hebben zicht in hun inkomsten en uitgaven. Zij hebben
overzicht op hun administratie en bewaren dat geordend in
een map
2) Basale kennis en begrip van financiële zaken: deelnemers
beschikken over basale rekenvaardigheden; zij begrijpen de
gevolgen van financieel handelen en weten welke instanties
antwoord kunnen geven op financiële vragen. Daarnaast
kunnen zij financiële risico’s inschatten
3) Inkomen genereren: deelnemers vinden een (nieuwe)
functie of werkervaringsplaats of starten met een opleiding
4) Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag): deelnemers
geven niet meer uit dan dat zij aan inkomsten hebben.
Zij kunnen zowel op de korte als op de lange termijn hun
uitgaven plannen.

Nibud (2012). Goed omgaan met geld. Achtergronden bij de competenties voor financiële zelfredzaamheid. Utrecht: Nibud.
Jungmann, N., Geuns, R. van, Klaver, J., Wesdorp, P., & Wolk, J. van der (2012). Preventie:
voorkomen is beter dan genezen. Utrecht: Hogeschool Utrecht;
Geuns, R. van, Jungmann, N., & Weerd, M. de (2011). Klantprofielen voor schuldhulpverlening. Amsterdam: Regioplan;
Duyx, H. (2014) Op zoek naar houvast. Over armoede in Nederland. Van mens tot mens, magazine van vereniging Humanitas. November 2014,
14-22.
Wijzer in Geldzaken (2014). Monitor financieel gedrag. Den Haag: Wijzer in geldzaken.
Geuns, R. van (2013). Every picture tells a story. Armoede een gedifferentieerd verschijnsel. Lectorale rede. Hogeschool van Amsterdam.
1
2
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Figuur 1. Model van financiële zelfredzaamheid

gedrag, financiële kennis en vaardigheden, inkomenspositie
en arbeidsmarktgedrag en wordt de deelnemer bevraagd
op de door hem/haar ervaren meerwaarde van de activiteit.
Door deze meting kan iets gezegd worden over de effecten
op korte termijn van de deelname. Om iets te kunnen zeggen
over het langere termijneffect doen de onderzoekers na zes
maanden de tweemeting (hierna T2 genoemd). Wederom
leggen zij de respondenten dezelfde vragen voor. Bij sommige
projecten is een één- en tweemeting niet mogelijk, bv
omdat het een eenmalige activiteit betreft; hier wordt dan
een zogenoemde combimeting verricht: er is een vragenlijst
afgenomen die zowel vragen uit de T0 als de T1 bevat.

LEESWIJZER

ONDERZOEKSVERANTWOORDING
De onderzoeksvragen die in het deelnemersonderzoek
beantwoord worden zijn:
Welke meerwaarde zien deelnemers zelf van deelname aan de
ondersteunende activiteit?
Welk effect heeft deelname aan de activiteit gehad op hun
financiële zelfredzaamheid?
De onderzoekers kijken hierbij naar hun financiële gedrag,
hun kennis en vaardigheden en hun arbeidsmarktgedrag. De
onderzoekers bevragen de deelnemers door middel van een
ontwikkelde en uitgeteste enquête. Om het effect van de
activiteiten in kaart te brengen, wordt op drie momenten een
meting uitgevoerd onder de deelnemers:
• Vlak voordat men gaat deelnemen aan de activiteit
(nulmeting)
• Vlak nadat (binnen twee weken) de activiteit is afgerond
(éénmeting)
• En 6 maanden na afloop van het traject (tweemeting)
Tijdens de nulmeting (hierna T0 genoemd) wordt de
uitgangspositie in kaart gebracht: welk mate van financiële
zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid heeft men
op dat moment? De onderzoekers inventariseren dit aan de
hand van een aantal vragen betreffende financieel gedrag,
financiële kennis en vaardigheden, inkomenspositie en
arbeidsmarktgedrag. In de éénmeting (hierna T1 genoemd)
worden dezelfde vragen gesteld betreffende financieel

Elk jaar verschijnt er in april een openbare overall-rapportage.
De eerste verscheen in maart 20173. Het voorliggende
rapport betreft de tweede overall-rapportage: de resultaten
van de deelnemers aan projecten tot 31 december 2017.
Daarnaast zijn er project-rapporten gemaakt van de projecten
waarvan de respons hoog genoeg was om een analyse te
kunnen draaien, namelijk minstens 15 respondenten. Deze
zijn opvraagbaar bij het Lectoraat Armoede Interventies van
de Hogeschool van Amsterdam. In hoofdstuk 2 staan alle
projecten op een rij die in de periode tot 31 december 2017
door Stichting VSNK zijn gefinancierd. Ook geven we de
respons op de verschillende metingen weer. In hoofdstuk 3
staan we stil bij de uitgangssituatie van alle deelnemers aan
het programma van Schulden naar Kansen tot 31 december
2017. In hoofdstuk 4 gaan we in op de effecten op de korte
termijn van de respondenten die de T1 hebben ingevuld. Een
kleine groep deelnemers heeft voor 31 december 2017 een
T2 gedaan. De resultaten hiervan beschrijven we in hoofdstuk
5. Tot slot zijn er enkele projecten waar een T0 en T1 niet
mogelijk was. Voor deze projecten is gekozen voor een
combimeting waarin we de eerste en tweede meting in één
deden. De resultaten van deze projecten presenteren we in
hoofdstuk 6. We sluiten het rapport af met samenvattende
conclusies.
Belangrijk: optellingen in beschrijvingen, figuren en
tabellen komen niet altijd uit op 100%. Dit heeft met
afrondingen te maken

Lako, D., Vreugdenhil, S. Mak, J. & R. van Geuns (2017). Rapportage eerste deelnemersonderzoek Van Schulden naar Kansen. Rapportage
over resultaten onder deelnemers aan projecten Van Schulden naar Kansen die ondersteund worden door de Delta Lloyd Foundation in 2016.
Amsterdam: Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie
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2. DE PROJECTEN
In tabel 1 staat welke projecten Stichting VSNK in 2017 financiert in welke steden. De respons tot 31 december 2017 is
weergegeven per meting. Bij een aantal projecten is het niet mogelijk om een T1 te doen omdat dit bijvoorbeeld een eenmalige
activiteit betreft. Er is dan voor gekozen om een combi-meting uit te voeren. Dit betekent dat de T0 en T1 in één meting zijn
samengevoegd. De respons hiervan staat in de laatste kolom.
Tabel 1. Projecten en aantal respondenten op 31 december 2017
Project

Organisatie

Stad

Respons
T0

Respons
T1

Respons
T2

Regel t

AR Coaching

Amsterdam,

186

53

20

17

5

26

5

Combi
meting

Arnhem,
Rotterdam
Grip op geld training

Brand new Job:

Amsterdam,

Grip op geld training

Arnhem,
Rotterdam

Grip op je Sollicitatie training

Brand new Job: Grip op je

Amsterdam,

Sollicitatie training

Arnhem,
Rotterdam

Bureau Frontlijn

Bureau Frontlijn

Rotterdam

15

Bespaarmij

Buurtwerkkamer Coöperatie

Amsterdam

10

Financieel Fit aan de slag met je Talent!

Colours of impact

Rotterdam

16

Thuisadministratie Humanitas Arnhem

Humanitas

Arnhem

10

Project In Kas

In Kas

Amsterdam

19

Project RAAK van de Kandidatenmarkt

Kandidatenmarkt

Amsterdam

14

LEF op de Arbeidsmarkt Amsterdam

>>>

Amsterdam

10

Onbeperkt Zelfstandig

13
5
8

Stichting LEVgroep

Helmond

6

Pop Up Your Life

MaDiZo

Amsterdam

25

Het project van Over Rood Arnhem

Over Rood Arnhem

Arnhem

12

Budget in Balans

Raad is Daad

Amsterdam

40

40

De training Op Eigen Kracht

Regenbooggroep

Amsterdam

22

1

Talentcoach

Regenbooggroep

Amsterdam

27

1

Vonk

Regenbooggroep

Amsterdam

47

2

Thuisadministratie Humanitas Rotterdam

Thuisadministratie Kwetsbare

Rotterdam

19

4

groepen Rotterdam
Financiële Training van UNFM-NL

UNFM

Amsterdam

51

24

Financiële Training van UNFM-NL

UNFM

Rotterdam

12

9

Eurowijzer

Vluchtelingenwerk Arnhem

Arnhem

61

Eurowijzer

Vluchtelingenwerk Rotterdam

Rotterdam

43

LEF op de arbeidsmarkt Rotterdam

Talentcoach

Rotterdam

9

Raad is Daad-spreekuur

Raad is Daad

Amsterdam

56

De Postsorteergroep MaDiZo

MaDiZo

Amsterdam

Ouderavond Credits

Studiezalen Nieuw-West

Amsterdam

Re-make

The Beach

Amsterdam

7

Dit project is in 2017 gestopt.

56
110
8

5
758

4

3

222

118
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3. RESULTATEN T0-METING: UITGANGSSITUATIE
DEELNEMERS
Op 31 december 2017 hebben in totaal 876 deelnemers aan
projecten die Stichting VSNK ondersteunt de vragenlijst voor
de start van het project ingevuld. Sinds de rapportage over
2016 zijn er 668 respondenten bijgekomen. Hier trekken
we de deelnemers aan de projecten met een combimeting
vanaf omdat we deze in een apart hoofdstuk beschrijven.

In dit hoofdstuk gaan we in op de resultaten van de T0. In
tabel 2 staat weergegeven aan welk project de respondenten
deelnamen en op welke van de vier elementen van de
financiële zelfredzaamheid de projecten zich (het meest)
richten.

Tabel 2. Projecten T0: respons en elementen

8

Project

Organisatie

Aantal
respondenten

Elementen

Regel t

AR Coaching

186

1,2,3,4

Grip op geld training

Brand new Job: Grip op geld training

17

1,2,3,4

Grip op je Sollicitatie training

Brand new Job: Grip op je Sollicitatie training

26

3,4

Bureau Frontlijn

Bureau Frontlijn

15

1,3,4

Bespaarmij

Buurtwerkkamer Coöperatie

10

1,2,3,4

Financieel Fit aan de slag met je Talent!

Colours of impact

16

1,2,4

Thuisadministratie Humanitas Arnhem

Humanitas

10

1,2,4

Project In Kas

In Kas

19

1,2,4

Project RAAK van de Kandidatenmarkt

Kandidatenmarkt

14

1,2,3,4

LEF op de Arbeidsmarkt Amsterdam

>>>

10

3

Onbeperkt Zelfstandig

Stichting LEVgroep

6

3

Pop Up Your Life

MaDiZo

25

1,2,3,4

Het project van Over Rood Arnhem

Over Rood Arnhem

12

1,2,3,4

Budget in Balans

Raad is Daad

40

1,2

De training Op Eigen Kracht

Regenbooggroep

22

1,4

Talentcoach

Regenbooggroep

27

3

Vonk

Regenbooggroep

47

1,4

Thuisadministratie Humanitas Rotterdam

Thuisadministratie Kwetsbare groepen Rotterdam

19

1,2,3,4

Financiële Training van UNFM-NL

UNFM Amsterdam

51

1,2,4

Financiële Training van UNFM-NL

UNFM Rotterdam

12

1,2,4

Eurowijzer

Vluchtelingenwerk Arnhem

61

1,2,4

Eurowijzer

Vluchtelingenwerk Rotterdam

43

1,2,4

LEF op de arbeidsmarkt Rotterdam

Talentcoach

9

3

Raad is Daad-spreekuur

Raad is Daad

56

1,2

Re-make

The Beach

5
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ACHTERGRONDKENMERKEN VAN DE RESPONDENTEN
In totaal hebben 758 respondenten een T0 ingevuld. De
gemiddelde leeftijd van de respondenten is 43 jaar (spreiding:
19-84). Het merendeel is vrouw (65%). De respondenten
konden aankruisen tot welke bevolkingsgroep ze zichzelf
rekenen: meer dan één groep aankruisen was mogelijk.
Zevenhonderdvijftien deelnemers vulden deze vraag in.
Ruim de helft (53%) voelt zich in elk geval tot de groep
Nederlanders behoren, 10% voelt zich (ook) Turks, 7%
Surinaams, 5% Marokkaans en 2% Antilliaans. Zeven procent
van de respondenten wil het niet zeggen. Zeventien procent
rekent zichzelf tot een andere dan de in de vragenlijst
voor gecategoriseerde groepen zoals Syrisch, Eritrees of
‘aardbewoner’. Achtennegentig procent van de respondenten
vulde de vraag in over de hoogst genoten opleiding. Meer
dan een vijfde (21%) is hoogopgeleid en bijna een vijfde (18%)
heeft geen opleiding of alleen basisschool. Achtendertig
procent van de respondenten woont alleen, 21% woont
samen met kinderen/heeft co-ouderschap, 20% woont
samen met partner en kinderen, 12% met een partner, 4%
met ouders en/of broers/zussen, 3% woont met anderen
maar doet daar niets mee samen bv. op kamers, 2% woont
met niet-gezins-familielieden en een enkele respondent woont
samen met anderen waar hij/zij veel dingen mee onderneemt.
Deze achtergrondkenmerken wijken nauwelijks af van de
resultaten van de eerste T0 over 2016. Grootste verschil is dat
er nu minder respondenten hoog opgeleid zijn: in 2016 was
dit 38%, in 2017 21%. Dit heeft er mee te maken dat er in
2016 minder projecten waren en waarvan een enkel project
zich toen (bijna) alleen op hoogopgeleiden richtte. Ook zijn
er in 2017 meer respondenten die zich (ook) Turks voelen: in
2016 was dit 2%, nu 10%. Dit komt doordat er een aantal
nieuwe projecten van start is gegaan die zich voornamelijk op
de Turkse doelgroep richten.

DAGELIJKSE ACTIVITEITEN EN INKOMEN
Een derde (33%) van de respondenten heeft geen werk
en doet ook geen opleiding, een kwart (25%) verricht
vrijwilligerswerk, 18% heeft een betaalde baan, 14%
doet een opleiding, 4% heeft een eigen bedrijf, 3% heeft
een werkervaringsplek, 2% loopt stage en 1% verricht
betaalde klussen. Vierentwintig procent heeft (ook)
de antwoordcategorie ‘anders’ ingevuld en vulde daar
onder meer in: huisvrouw, bezig met inburgeringstraject,
werkzoekend/bezig met solliciteren, mantelzorger,
gepensioneerd, vergoeding voor politieke activiteiten, bezig
opstarten eigen bedrijf, werkloos, uitkering, ziek, bezig met

5

9

therapie/revalidatie en oppassen op kinderen. Bij bronnen van
inkomsten wordt een bijstandsuitkering het vaakst genoemd
(34%), gevolgd door een WW-uitkering (28%), salaris (19%),
WIA, WAO of Wajong-uitkering (10%), pensioen (3%), geld
van familie of vrienden dat niet terugbetaald hoeft te worden
(2%) of een eigen bedrijf (2%). Inkomsten door alimentatie,
klusjes en studiefinanciering worden nauwelijks genoemd
(1%). Dertien procent van de respondenten noemt (ook)
andere bronnen van inkomsten zoals via de partner die in
loondienst werkt, een vrijwilligersvergoeding, een aanvulling
op de uitkering, een erfenis, spaargeld, leefgeld want onder
bewind. Als inkomstenbronnen van de eventuele partner
worden salaris, bijstandsuitkering, geld uit eigen bedrijf en
een WW-uitkering het meest genoemd. In tabel 3 wordt
weergegeven wat de inkomsten per respondent per maand
zijn, inclusief het inkomen van de eventuele partner5.
Zevenenvijftig procent van de respondenten heeft een
inkomen van minder dan €1500 per maand, 27% zelfs minder
dan €1000. In het grootste deel van de gevallen, namelijk
43%, betreft dit alleenstaanden. Voor ruim een derde (37%)
betreft het huishoudens met kinderen, 13% geeft aan (ook)
met anderen te wonen en bij 9% betreft het respondenten
die (ook) met een partner wonen. Het verschil met de T0 van
2016 is dat de grootste groep met de laagste inkomens in
2017 alleenstaanden betreft, in 2016 waren huishoudens met
kinderen de grootste groep.
Tabel 3. Inkomsten per respondent per maand (inclusief inkomen
partner) (n=756)

Categorie
€1000 of minder
Meer dan €1000 en minder dan €1500
Meer dan €1500 en minder dan €2000
Meer dan €2000 en minder dan €2500
Meer dan €2500 en minder dan €3000
Meer dan €3000 en minder dan €3500
Meer dan €3500
Weet ik niet
Wil ik niet zeggen
Totaal

Percentage
27%
30%
11%
3%
2%
2%
1%
5%
19%
100%

Bij 82 respondenten wordt beslag gelegd op hun loon door
een deurwaarder. Meer dan de helft van deze groep (57%)
ontvangt minder dan 1500 euro inkomen per maand (inclusief
eventuele inkomsten van partner), waarvan 24% een inkomen
van minder dan 1000 euro ontvangt.

Respondenten is gevraagd hier ook zorgtoeslag, huurtoeslag, kindertoeslag en kinderopvangtoeslag bij op te tellen.
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SCHULDEN
Van de 758 respondenten hebben 73 respondenten geen
antwoord gegeven op de vraag ‘heeft u schulden?’ of
ingevuld dat ze niet weten of ze schulden hebben. Een
ruime meerderheid (69%) van de overige 685 respondenten
geeft aan schulden te hebben. Hoewel respondenten dit
wel konden aankruisen, tellen een eventuele reguliere
hypotheek en/of studieschuld niet mee als het hebben van
schulden, tenzij er achterstanden zijn. Als het gaat om het
hebben van schulden, zien we logischerwijs grote verschillen
tussen de projecten: sommige richten zich op het eindstuk
(terug naar werk), terwijl andere projecten heel erg gericht
zijn op bijvoorbeeld de toeleiding naar een schuldregeling.
Wanneer we binnen de projecten naar het aantal mensen met
schulden kijken, is te zien dat een overgrote meerderheid van
de respondenten van de projecten Raad is Daad-spreekuur,
Regel ’t en VONK schulden heeft: respectievelijk 73%, 73%
en 84%. Terwijl in de projecten Eurowijzer Arnhem en
Grip op je Sollicitatie training juist een meerderheid van de
respondenten geen schulden zegt te hebben: respectievelijk
51% en 71%. Zowel bij respondenten met schulden als bij
respondenten zonder schulden geven weinig respondenten
aan geen opleiding te hebben genoten, respectievelijk 5%
en 8%. Als we binnen de groep mensen met schulden kijken
naar de bevolkingsgroepen waartoe respondenten zichzelf
rekenen wijken de verhoudingen niet af van de totale groep
respondenten: 53% voelt zich Nederlands, 11% voelt zich
Turks en 9% voelt zich Surinaams. Van de respondenten met
schulden woont een vierde (26%) samen met kinderen of
heeft co-ouderschap. De schuldenaren hebben gemiddeld
twee tot drie schuldeisers (spreiding: 1-12). Achtendertig
procent van hen geeft aan bij tenminste één schuldeiser niet
te weten of ze er een schuld open hebben staan. Vijftien
procent van de respondenten met schulden geeft aan
dat een deurwaarder een deel van hun loon of uitkering
krijgt en 13% weet niet of dit gebeurt. Vierhonderdveertig
schuldenaren hebben de vraag beantwoord hoe hoog hun
schulden zijn. De hoogte van hun schulden is weergegeven
in tabel 4. De gemiddelde schuld bedraagt 16.148,44 euro.
Dit ligt lager dan de gemiddelde schuld die in de T0 over
2016 naar voren kwam (€18.234) en beduidend lager dan
de gemiddelde schuld die door de branchevereniging voor
schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) gemeld
wordt in haar jaarrapportage over 2016 (€40.300). Dat wordt
deels verklaard doordat een deel van de respondenten een
lage schuld (bedragen onder de €3.000) heeft (30%) en veel
projecten zich ook op die doelgroep met kleine schulden
richten en deels doordat we weten dat mensen hun eigen
schulden vaak onderschatten. Ook het gemiddeld aantal
schuldeisers is overigens lager dan de NVVK meldt (14).
Behalve onderschatting en het feit dat sommige projecten zich

10

op het eindstuk richten (terug naar werk) en dat zich daar dus
deelnemers bevinden die mogelijk al een heel schuldentraject
achter de rug hebben, zouden deze gegevens er ook op
kunnen wijzen dat de problematiek van de respondenten
gemiddeld (nog) niet zo ernstig is of niet meer zo ernstig is als
die van de mensen die zich bij schuldhulpverlening melden.
Tabel 4. Schulden van de respondenten in categorieën (n=440)

Categorie
Minder dan €500
Meer dan €500 en minder dan €1.000
Meer dan €1.000 en minder dan €3.000
Meer dan €3.000 en minder dan €5.000
Meer dan €5.000 en minder dan €10.000
Meer dan €10.000 en minder dan €15.000
Meer dan €15.000 en minder dan €20.000
Meer dan €20.000 en minder dan €50.000
Meer dan €50.000
Weet ik niet
Wil ik niet zeggen
Totaal

Percentage
8%
10%
13%
9%
12%
9%
7%
11%
8%
7%
6%
100%

Ruim 42% van het totale aantal respondenten geeft aan dat
iemand helpt met de post en het regelen van geldzaken.
Dit betreft iemand van algemeen maatschappelijk werk
(24%), een familielid (20%), iemand van schuldhulpverlening
(12%), een vrijwilliger (betreffende niet 1 specifiek project)
(12%), vrienden (5%), buren (3%). Een enkeling noemt een
collega. Veertig procent vult een antwoord in dat niet voor
gecategoriseerd is zoals iemand van VluchtelingenWerk
Nederland of een bewindvoerder.

BEWINDVOERING EN BETALEN VASTE LASTEN
Acht procent van de respondenten geeft aan onder bewind te
staan, zeven procent zegt het niet te weten. De respondenten
die niet onder bewindvoering staan of dit niet weten (n =
507) is gevraagd of ze zelf de vaste lasten betalen. Van deze
groep geeft 79% aan zelf de vaste lasten te betalen. Vier
procent geeft aan dat de Sociale Dienst dit doet, 3% zegt
dat een familielid/buurman/vriend dit doet en bij 2% doet
een vrijwilliger dit. Bij een enkeling worden de vaste lasten
door een bewindvoerder betaald en 4% zegt het niet te
weten. Negen procent van de respondenten vult een nietvoor gecategoriseerd antwoord in op deze vraag zoals ‘huur
wordt inhouden door de Sociale Dienst’, Raad is Daad, een
raadsvrouw, schuldhulpverlening en VluchtelingenWerk
Nederland. De respondenten die aan hebben gegeven zelf
de vaste lasten te betalen, is een stelling voorgelegd over
het betalen van de vaste lasten via automatische incasso.
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Eénenzestig procent is het (helemaal) eens met de stelling,
20% is het een beetje eens en een beetje oneens, en zeven
procent is het (helemaal) oneens met de stelling. Twaalf
procent heeft op deze vraag ‘niet van toepassing’ ingevuld
omdat iemand anders dit doet. Ook is aan deze respondenten
gevraagd of ze de afgelopen twee maanden alle vaste lasten
hebben kunnen betalen. Meer dan de helft (59%) geeft aan
dat dit altijd het geval was, bij 14% was dit meestal zo, bij
10% lukte het soms wel en soms niet, en bij 4% lukte het
meestal niet tot nooit. Dertien procent heeft op deze vraag
‘niet van toepassing’ ingevuld omdat iemand anders de vaste
lasten betaalt.

• Hulp nodig bij opzetten/onderhouden van eigen bedrijf
• Financieel zelfstandig worden/ financiën onder controle
krijgen
• Leren leven met een laag inkomen/beperkt budget
• Nazorg na jaren bewind voering/schuldsanering
• Meer zelfvertrouwen willen bij het solliciteren
• Preventie van problemen/schulden

FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID

MOTIVATIE

Om inzicht te krijgen in de beginsituatie van de deelnemers
hebben 544 tot en met 754 respondenten algemene
stellingen over financiële zelfredzaamheid beoordeeld. De
respondenten hebben een aantal vragen over het omgaan
met geld en post beantwoord. In figuur 2 staan de resultaten.

Zevenhonderdvier respondenten geven verschillende redenen
waarom ze meedoen aan een project. Hun antwoorden
kunnen als volgt worden gecategoriseerd:
• Leren omgaan met geld/overzicht en grip krijgen over
inkomsten en uitgaven bijvoorbeeld vanwege slechte
financiële situatie/beslaglegging/schulden
• ‘Ik werd uitgenodigd/het werd me aangeboden/ ik ben er
ingerold via een andere training/cursus’
• Meer willen leren/ kennis opdoen/uit interesse/
zelfontwikkeling
• Uit de schulden willen
• Leren mogelijkheden leren te zien voor
inkomensverruiming/willen weten waar ik recht op heb
• Kansen op de arbeidsmarkt vergroten

In figuur 2 is te zien dat het merendeel van de respondenten
(60-64%) zichzelf een beetje goed tot heel goed vindt in de
omgang met geld, geldzaken, post en uitgaven. Dit lijkt een
hoog percentage maar vergeleken met de uitkomsten van
een eerder onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam
over financiële zelfredzaamheid van inwoners van Amsterdam
Nieuw-West, zijn de respondenten aan deze projecten
minder positief over hun omgang met geld en post: in het
Nieuw-West onderzoek vond ongeveer 80% van de inwoners
dat zij goed met geld konden omgaan en hun uitgaven,
post en administratie goed konden bij houden7. Uit dit
onderzoek bleek dat mensen hun financiële problemen vaak
onderschatten. In dit onderzoek lijkt ook weer sprake te zijn

Figuur 2. Stellingen over omgang met geld en post (n=710-7546)
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Als een respondenten aangeven onder bewind te staan, hoeven zij de stelling over geldzaken en post bijhouden niet te beoordelen. Dit was het
geval voor 41 respondenten.
7
Madern, T., Geuns, R. van, Schoorl, R., Vadanescu, A., & Collot d’Escury, L. (2016). Financiële zelfredzaamheid in Amsterdam Nieuw-West.
Verkenning van problematiek en oplossingen. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
6
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van onderschatten van de eigen financiële problemen: terwijl
uit figuur 2 blijkt dat meer dan de helft van de respondenten
vindt dat hij/zij een beetje goed tot heel goed met geld
om kan gaan, heeft een ongeveer even groot deel (69%)
schulden. Uit correlatieberekeningen blijkt echter niet dat
hogere scores op de stellingen uit figuur 2 samenhangen
met hogere schulden. Tussen enerzijds de stellingen ‘ik kan
goed met geld omgaan’, ‘ik kan goed mijn geldzaken en
post bijhouden’ en ‘ik kan goed mijn uitgaven bijhouden’
en anderzijds de hoogte van schulden van respondenten
zijn negatieve correlaties gevonden (respectievelijk: r= -.15,
p < .01; r= -.22, p < .001 en r= -.16, p < .01). De negatieve
correlaties laten juist zien dat hogere scores op de ene
variabele samenhangen met lagere scores op de andere
variabele.

resultaten zijn weergegeven in figuur 3. De variatie in respons
in de figuur is te verklaren door drie nieuwe vragen die per
1 januari 2017 aan de vragenlijst zijn toegevoegd. Het gaat
om de volgende items: ‘ik vraag mijn vrienden en familie om
tips om te solliciteren’, ‘ik heb een lijst met mensen die mij
misschien kunnen helpen als ik een baan zoek’ en ‘als ik iets
beloof dan doe ik dat ook’. Respondenten die voor 1 januari
2017 de vragenlijst hebben ingevuld, hebben deze vragen dus
niet beantwoord.
Meer dan de helft van de respondenten geeft aan het een
beetje eens, beetje oneens tot helemaal oneens te zijn met de
stelling: ‘ik vind dat ik genoeg weet over omgaan met geld’
(54%). Eveneens geeft de helft van de respondenten aan het
een beetje eens, beetje oneens tot helemaal oneens te zijn
met de stelling ‘ik weet wat ik moet doen om elke maand
genoeg geld te hebben’ (50%).

De respondenten hebben ook aangegeven in hoeverre ze het
eens zijn met zeven stellingen over de eigen administratie. De
Figuur 3. Stellingen over administratie (n= 544-753)
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ELEMENT 1: ORDE EN OVERZICHT IN DE EIGEN
ADMINISTRATIE

Figuur 4 laat zien dat een aanzienlijk deel van de
respondenten de eigen administratieve vaardigheden positief
beoordeelt. Vierenveertig procent is het (helemaal) oneens
met de stelling ‘ik vergeet rekeningen te betalen’. Twee derde
van de respondenten is het (helemaal) eens met de stellingen
‘ik bewaar alle informatie in mappen’ (68%) en ‘ik weet welke
brieven en andere papieren ik moet bewaren en welke ik kan
weggooien’ (65%). Daarentegen is ruim een vijfde (22%) het
(helemaal) oneens met de stelling ‘ik houd bij waar ik mijn
geld aan uitgeef’. In totaal heeft 3% van de respondenten alle
stellingen met betrekking tot het zelfredzaamheidselement
‘orde en overzicht in de eigen administratie’ met (helemaal)
eens beantwoord. Van deze groep is het grootste deel
(40%) laagopgeleid en het merendeel (36%) doet mee
aan het project Eurowijzer Arnhem (waar de meerderheid

Om in kaart te brengen of de respondenten zicht hebben op
hun eigen inkomsten en uitgaven, hebben de respondenten
die aan een project deelnemen dat zich (ook) op het
element ‘orde en overzicht in de eigen administratie’ richt
tien stellingen beoordeeld. De resultaten zijn weergegeven
in figuur 4 en 5. De variatie in respons (446-657) in beide
figuren is te verklaren door een aantal nieuwe vragen die
per 1 januari 2017 aan de vragenlijst zijn toegevoegd.
Respondenten die voor 1 januari 2017 de vragenlijst hebben
ingevuld hebben deze vragen dus niet beantwoord. Het gaat
om de items: ‘ik maak afspraken met bedrijven of personen
die nog geld van mij krijgen’, ‘ik kan mijn schulden zelf
oplossen, als ik daarvoor tips krijg’, ik vergeet rekeningen te
betalen’, ‘ik heb een overzicht van alle rekeningen die ik nog
moet betalen’ en ‘ik houd bij waar ik mijn geld aan uitgeef’.

Figuur 4. Stellingen over orde en overzicht in de eigen administratie (1) (n=446-6578)
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Als respondenten aangeven een bewindvoerder te hebben, hoeven zij de stellingen ‘Ik vergeet rekeningen te betalen’, ‘Ik weet welke brieven
en andere papieren ik moet bewaren en welke ik kan weg gooien’ en ‘Ik heb een overzicht van alle rekeningen die ik nog moet betalen’ niet te
beoordelen.
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sowieso laagopgeleid is). Figuur 5 laat zien dat de overgrote
meerderheid van de respondenten (77%) meestal of altijd
post van bijvoorbeeld de bank openmaakt. Verder maakt 35%
meestal of altijd afspraken met bedrijven of personen waar ze
geld aan verschuldigd zijn en 38% zegt zijn of haar schulden
zelf op te kunnen lossen als ze daarvoor tips krijgen.
Figuur 5. Stellingen over orde en overzicht in de eigen administratie (2) (n=446-6369)
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Als respondenten aangeven een bewindvoerder te hebben, hoeven zij de stellingen ‘ik maak post van bijvoorbeeld de bank open’ en ‘ik maak
afspraken met bedrijven of personen die nog geld van mij krijgen’ niet te beoordelen.
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ELEMENT 2: BASALE KENNIS EN BEGRIP VAN
FINANCIËLE ZAKEN
Om de kennis en het begrip van geldzaken van respondenten
te meten, hebben de respondenten die meedoen aan een
project dat zich (ook) op het element ‘basale kennis en begrip
van financiële zaken’ richt, zeven meerkeuzevragen over
geldzaken beantwoord. In figuur 6 staan de resultaten.
Figuur 6. Kennisvragen over geldzaken (n=583-586)
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ELEMENT 3: INKOMEN GENEREREN

Gemiddeld hebben de respondenten 3,8 (SD = 1,9)10 van de
zeven vragen goed beantwoord. Een kleine groep (4%) heeft
alle vragen goed beantwoord. Onder deze respondenten
bevinden zich in verhouding meer respondenten die zich (in
ieder geval) tot de groep Nederlanders voelen horen dan in de
totale groep respondenten en het verschil met respondenten
die zich tot een andere groep voelen horen is groter dan
10%. Verder is van deze groep 33% middelbaar opgeleid en
42% hoogopgeleid. Van deze groep doet 71% mee aan het
project Regel ‘t. Ruim een derde van de respondenten (38%)
heeft meer dan vier vragen fout beantwoord of ‘weet ik niet’
ingevuld en 7% procent heeft alle vragen fout beantwoord
of wist het antwoord op de vraag niet. Van de respondenten
die alle vragen fout hebben beantwoord doet het grootste
deel (21%) mee aan het project Raad is Daad spreekuur en
een iets kleinere deel (17%) doet mee aan het project Budget
in Balans. De vraag over het betalen van rente aan de bank
bij roodstand heeft slechts 14% goed beantwoord. De laatste
vraag waarin respondenten werden gevraagd wat zij moeten
doen als zij een phishingmail11 ontvangen geeft een derde
(32%) het verkeerde antwoord, namelijk dat ze op de link
zullen klikken en 16% weet het juiste antwoord niet.

Als een project zich (ook) richt op element ‘inkomen
genereren’ is de vraag gesteld over wat deelnemers in de
afgelopen tijd hebben gedaan om een betere toekomst te
hebben. In totaal beantwoordden 469 respondenten deze
vraag waarbij ze verschillende antwoorden mochten geven.
Iets meer dan de helft (51%) heeft gezocht naar (beter)
betaald werk, ruim een derde (36%) heeft gezocht naar een
cursus of opleiding, bijna een kwart (24%) heeft gezocht naar
werk als vrijwilliger, 10% is bezig met het opstarten van een
eigen bedrijf, 10% heeft gezocht naar een werkervaringsplek,
9% is meer gaan werken, 6% heeft gezocht naar betaalde
klusjes en 9% geeft aan niets te hebben gedaan voor een
betere toekomst. Veertien procent vult (ook) een antwoord
in dat niet is voor-gecategoriseerd zoals bezig met acquisitie,
mantelzorg, als vrijwilliger gewerkt, ziek, werken aan herstel/
revalidatie, cursus gevolgd, bezig met hobby, bezig met
administratie, zoeken naar huisvesting, zoeken naar bijbaan,
zwanger, bezig met inburgering etc. Aan deze respondenten
is ook gevraagd hoe goed ze zijn in bepaalde sollicitatieactiviteiten. De resultaten zijn weergegeven in figuur 7.

Figuur 7. Stellingen over sollicitatie-activiteiten (n=462-464)
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Bij het berekenen van het gemiddeld aantal juiste antwoorden is het antwoord ‘weet ik niet’ als fout antwoord gerekend.
Phishingmail is een vorm van internetfraude waarbij fraudeurs achter bankgegevens proberen te komen via e-mail. Bron: www.politie.nl.
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Ruim een vijfde (22%) vindt zichzelf (heel) slecht in het
schrijven van een sollicitatiebrief, iets minder dan een vijfde
in het in contact komen met een werkgever (19%) en in het
gebruik maken van familie, vrienden of kennissen bij het
zoeken naar werk (18%). Vijf procent heeft op alle stellingen
‘heel goed’ of ‘best wel goed’ geantwoord. Het grootste
deel van deze groep heeft een HBO-opleiding afgerond
(34%). Verder rekent het merendeel van deze respondenten
zich tot de groep Nederlanders (79%) terwijl 16% zich tot
een andere groep rekent. Van deze groep ontvangt 80%
een bijstandsuitkering of een WW-uitkering. Ook is aan de
respondenten gevraagd in hoeverre ze het eens zijn met twee
stellingen over werk vinden. In figuur 8 staan de resultaten.
Bijna de helft van de respondenten (46%) is het (helemaal)
eens met de stelling ‘ik weet wat ik moet doen om werk te
vinden’. Van deze groep geeft bijna een derde (28%) aan
in de afgelopen tijd gezocht te hebben naar (beter) betaald
werk, 10% heeft gezocht naar werk als vrijwilliger en 5% is

bezig geweest om een eigen bedrijf te starten. Een bijna even
grote groep (44%) is het (helemaal) eens met de stelling ‘het
gaat mij lukken om werk te vinden’. Van deze groep geeft
eveneens bijna een derde (29%) aan in de afgelopen tijd
gezocht te hebben naar (beter) betaald werk.
Aan respondenten is ook gevraagd of zij weten waar ze
zorgtoeslag kunnen aanvragen. Het merendeel van de
respondenten (82%) weet dat dit bij de Belastingdienst kan.
Zes procent denkt dat dit bij hun zorgverzekeraar, bij de
gemeente of bij het UWV kan en negen procent weet niet
waar ze zorgtoeslag kunnen aanvragen. Van de 18% die
het antwoord niet weet rekent de helft zich tot de groep
Nederlanders (52%), 18% voelt zich Eritrees en 12% rekent
zich tot de Syriërs. Van deze groep is 34% middelbaar
opgeleid en 22% is hoogopgeleid.

Figuur 8. Stellingen over werk vinden (n=461)
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ELEMENT 4: UITGAVEN BEHEERSEN (ECONOMISCH
KEUZEGEDRAG)

tijdje minder geld uitgeven’. Meer dan de helft (57%) is het
(helemaal) oneens met de stelling ‘als nu mijn wasmachine
kapot gaat, heb ik genoeg geld om een nieuwe wasmachine
te kopen’. Van deze groep mensen is 37% middelbaar
opgeleid en 24% is hoogopgeleid. Een klein deel van de
respondenten (2%) heeft op alle stellingen (helemaal) eens
geantwoord. Van deze respondenten ontvangt bijna de helft
€1000 of minder aan inkomsten per maand. In vergelijking
met de totale groep voelen minder van deze respondenten
zich Nederlands en meer zich Marokkaans (de verschillen met
de totale groep zijn groter dan 10%).

Om na te gaan of respondenten hun uitgaven beheersen,
hebben respondenten die aan een project deelnemen dat
zich (ook) op het element ‘uitgaven beheersen’ richt voor
zes stellingen aangegeven in hoeverre ze het eens zijn met
deze stellingen. Ruim een kwart (26%) is het (helemaal) eens
met de stelling ‘ik krijg vaak rekeningen die ik niet verwacht’.
Zeventien procent is het (helemaal) oneens met de stelling ‘ik
spaargeld als ik iets heel duurs wil kopen’. Tien procent is het
(helemaal) oneens met de stelling ‘als het moet, kan ik een
Figuur 9. Stellingen over uitgaven beheersen (n=565-59112)
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Als respondenten aangeven een bewindvoerder te hebben, hoeven zij de stelling ‘ik krijg vaak rekeningen die ik niet verwacht’ niet te
beoordelen.
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18

RESULTATEN TWEEDE DEELNEMERSONDERZOEK VAN SCHULDEN NAAR KANSEN

SAMENVATTENDE CONCLUSIES
Op 31 december 2017 hebben in totaal 876 deelnemers
aan projecten die Stichting VSNK ondersteunt, de vragenlijst
voor de start van het project ingevuld. Sinds de vorige
rapportage over 2016 zijn er 668 respondenten bijgekomen.
In vergelijking met 2016 zijn er minder hoogopgeleide
respondenten en meer respondenten met een Turkse
achtergrond. Daarnaast valt op dat de grootste groep met
de laagste inkomens in 2017 alleenstaanden betreft, in 2016
waren dit huishoudens met kinderen. Zevenenvijftig procent
van de respondenten heeft een inkomen van minder dan
€1500 per maand, 27% zelfs minder dan €1000. In het
grootste deel van de gevallen, namelijk 43%, betreft dit
alleenstaanden en voor ruim een derde (37%) betreft het
huishoudens met kinderen. Bij bronnen van inkomsten wordt
een uitkering het vaakst genoemd. Negenenzestig procent
van de respondenten heeft schulden. Zij hebben gemiddeld
twee tot drie schuldeisers. De gemiddelde schuld bedraagt
16.148,44 euro. Dit ligt lager dan de gemiddelde schuld die in
de T0 over 2016 naar voren kwam (€18.234). Een derde (33%)
van de respondenten heeft geen werk en doet ook geen
opleiding, een kwart (25%) verricht vrijwilligerswerk.
De resultaten van de T0 duiden op een onderschatting van
de financiële problemen of het overschatten van de eigen
vaardigheden: terwijl de helft van de respondenten vindt
dat hij/zij een beetje goed tot heel goed met geld, post en
uitgaven om kan gaan, heeft een groter deel (69%) schulden.
Ook beoordeelt een aanzienlijk deel van de respondenten
zijn of haar administratieve vaardigheden positief op het
zelfredzaamheidselement ‘Orde en overzicht in de eigen
administratie’. Vierenveertig procent is het (helemaal)
oneens met de stelling ‘ik vergeet rekeningen te betalen’.
Twee derde van de respondenten is het (helemaal) eens met
de stellingen ‘ik bewaar alle informatie in mappen’ (68%) en
‘ik weet welke brieven en andere papieren ik moet bewaren
en welke ik kan weggooien’ (65%). Bij de stellingen over
het zelfredzaamheidsaspect ‘Inkomen genereren’ vindt
rond een vijfde zichzelf (heel) slecht in het schrijven van een
sollicitatiebrief, in het in contact komen met een werkgever
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en in het gebruik maken van familie, vrienden of kennissen
bij het zoeken naar werk. Bijna de helft van de respondenten
is het (helemaal) eens met de stellingen ‘ik weet wat ik
moet doen om werk te vinden’ en ‘het gaat mij lukken om
werk te vinden’. Van deze groep geeft bijna een derde aan
in de afgelopen tijd gezocht te hebben naar (beter) betaald
werk. Wat betreft het zelfredzaamheidselement ‘Basale
kennis en begrip van financiële zaken’ is de gemiddelde
score 3,8 van de zeven kennisvragen goed. Een kleine
groep respondenten, namelijk 4%, heeft alle vragen goed
beantwoord, terwijl ruim een derde (38%) meer dan vier
kennisvragen fout heeft beantwoord of het antwoord op de
vraag niet wist. Zeven procent heeft alle kennisvragen fout
beantwoord of wist het antwoord op de vraag niet. Voor
het zelfredzaamheidselement ‘Uitgaven beheersen’ heeft
slechts 2% van de respondenten op alle stellingen ‘eens’ of
‘helemaal eens’ geantwoord. Ruim een kwart (26%) is het
(helemaal) eens met de stelling ‘ik krijg vaak rekeningen die
ik niet verwacht’ en de meerderheid (57%) is het (helemaal)
oneens met de stelling ‘als nu mijn wasmachine kapot gaat,
heb ik genoeg geld om een nieuwe wasmachine te kopen’.
Dit zou erop kunnen wijzen dat de financiële situatie van de
betrokken huishoudens minder rooskleurig is dan op basis
van andere gegeven antwoorden over de eigen situatie
gedacht zou kunnen worden (bijvoorbeeld een aantal
antwoorden op het element Orde en overzicht krijgen in de
eigen administratie). Er kan sprake zijn van overschatten van
de eigen vaardigheden of van een verkeerde inschatting van
de eigen situatie. Dit is een bekend fenomeen, zo weten we
uit ander onderzoek. In de volgende hoofdstukken over de
T1 en T2 gaan we in op de mate waarin de respondenten
volgens henzelf vooruit zijn gegaan op de verschillende
zelfredzaamheidselementen en in hoeverre dit (al) terug te
zien is in hun leefsituatie. Daarnaast zullen we in de komende
rapportages door middel van diepgaandere analyses meer
ingaan op de (achterliggende factoren) van eventuele
zelfoverschatting. In de komende jaren is het daarnaast
interessant om te zien of de kleine groep respondenten die
zichzelf overal goed op beoordeeld, groter is geworden.
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4. RESULTATEN T1-METING: KORTE TERMIJN EFFECTEN
Belangrijk: de p-waarden en de sterretjes onder de grafieken verwijzen naar het significantieniveau. Dit zijn de
uitkomstmaten van een statistische toets. Hoe meer sterretjes, hoe kleiner de kans dat de gevonden verschillen op
toeval berusten.
Tot 31 december 2017 hebben in totaal 222 deelnemers aan
projecten die Stichting VSNK ondersteunt twee vragenlijsten
ingevuld: de eerste is ingevuld voor de start van het project
(de zogenoemde nulmeting: T0), de tweede is ingevuld direct
na afronding van het project (de zogenoemde éénmeting:
T1). In tabel 1 staat weergegeven aan welk project de
respondenten hebben deelgenomen en op welke van de vier
elementen van financiële zelfredzaamheid de projecten zich
(vooral) richten.
Tabel 5. Projecten T1: respons en elementen
Project

Organisatie

Aantal
respondenten

Elementen

Budget in Balans

Raad is Daad

40

1,2

Financieel Fit aan de slag met je Talent!

Colours of impact

13

1,2,4

Grip op geld training

Brand New Job - Grip op geld training

4

1,2,4

Grip op je Sollicitatie training

Brand New Job - Grip op geld training

6

3,4

Project In Kas

In Kas

5

1,2,4

LEF op de arbeidsmarkt Amsterdam

Talentcoach

8

3

De training Op Eigen Kracht

De Regenboog Groep

1

1,4

Raad is Daad - Spreekuur

Raad is Daad

56

1,2

Regel ‘t

AR Coaching

53

1,2,3,4

Talentcoach

De Regenboog Groep

1

3

Financiële training van UNFM-NL Amsterdam

Unie Nationale Marokkaanse Vrouwen Nederland

24

1,2,4

9

1,2,4

2

1, 4

(UNFM-NL)
Financiële training van UNFM-NL Rotterdam

Unie Nationale Marokkaanse Vrouwen Nederland
(UNFM-NL)

VONK

De Regenboog Groep

ACHTERGRONDKENMERKEN VAN DE RESPONDENTEN
De gegevens over de achtergrondkenmerken zijn, indien
niet verder gespecificeerd, gebaseerd op de antwoorden die
gegeven zijn tijdens de T1. De gemiddelde leeftijd van de
respondenten is 45 jaar (spreiding: 21-81)13. Ruim driekwart
(77%) van de respondenten is vrouw. De respondenten
konden aankruisen tot welke groep ze zichzelf rekenen.
Daarbij was het mogelijk om meer dan één groep aan
te kruisen. Zeven respondenten hebben deze vraag niet

13

ingevuld. Van de respondenten die de vraag wel hebben
ingevuld (n=215), voelt ruim een derde (38%) zich tot de
groep Nederlanders behoren, 31% voelt zich Turks, 9%
Marokkaans, 4% Antilliaans of Surinaams en 1% voelt
zich Ghanees. Zeven procent wil het niet zeggen. Tien
procent rekent zichzelf tot een andere dan in de vragenlijst
voor gecategoriseerde groepen. Bijna een derde van de
respondenten die zich tot een andere groep rekent, noemt
bij de open antwoordoptie bij twee groepen te horen.

De gemiddelde leeftijd is berekend over 215 respondenten. De andere zeven respondenten hebben deze vraag niet beantwoord.
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Bijvoorbeeld: Nederlands en Turks (drie keer genoemd) of
Nederlands, Turks en Marokkaans (vier keer genoemd)14. In
totaal vulden 221 respondenten in welke hoogste opleiding ze
genoten hebben. Het opleidingsniveau is divers. Bijna de helft
van alle respondenten (44%) heeft geen opleiding of alleen
basisschool, bijna een vijfde (19%) is hoogopgeleid. Ongeveer
een derde (32%) van alle respondenten zegt alleen te wonen,
ruim een kwart (26%) woont samen met een partner en
kind(eren), 18% woont met een partner en 18% woont met
alleen kind(eren).

DAGELIJKSE ACTIVITEITEN EN INKOMEN
Er zijn kleine verschillen waar te nemen wat betreft de
dagelijkse activiteiten die respondenten rapporteren bij de T0
en T1. Dit is weergegeven in tabel 6. Twee op de vijf (43%)
van de respondenten heeft bij zowel de T0 als de T1 geen
baan en ook geen opleiding. Het percentage respondenten
dat werkt is bij de T1 23%, bij de T0 was dat 19%. Deze
verschillen zijn echter statistisch gezien niet significant,
dus ze kunnen op toeval berusten. Hetzelfde geldt voor
respondenten met een opleiding; ook daar zijn de verschillen
tussen de T0 en T1 statistisch niet significant. Stages,
werkervaringsplekken en klusjes worden nauwelijks genoemd
bij de vraag wat de respondent in het dagelijkse leven doet
(allemaal 2% bij de T1).

Tabel 6. Dagelijkse activiteiten (nT0=221, nT1=208) (meerdere antwoorden mogelijk)
Categorie

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

Ik doe werk waarvoor ik geld krijg

19% (42)

23% (49)

Ik doe een opleiding

7% (15)

5% (11)

Ik doe een stage

0% (1)

2% (4)

Ik werk als vrijwilliger

27% (60)

21% (44)

Ik heb een werkervaringsplek

1% (3)

2% (5)

Ik heb een eigen bedrijf

3% (7)

4% (8)

Ik doe geen werk en geen opleiding

43% (96)

43% (90)

Ik doe klusjes waarvoor ik geld krijg. Bijvoorbeeld: oppassen, schoonmaken of schilderen

1% (2)

2% (5)

Anders

10% (22)

13% (27)

Totaal

112% (248)

116% (243)

15

De rest van de respondenten die de anders categorie aankruiste, schreef: Afghanistan (n=1), Colombia (n=1), EU Schengen (n=1), Marokkaans &
Turks (n=2), ik voel me 30% Surinaams en 70% Nederlands (n=1), Indisch Nederlanders (n=1), Iranees (n=1), Kaapverdische (n=1), Peruaanse (n=1),
Ugandese (n=1), wereldburger (n=1), Zuid-Afrikanen (n=1).
15
Respondenten die deze antwoordcategorie aankruisen bij de T0, rapporteren voornamelijk huisvrouw (n=13) of werkzoekend (n=6) te zijn.
Andere antwoorden die gegeven zijn, zijn: ‘ik ben nu ziek’, ‘ik ben bezig met een bedrijf op te zetten’, ‘mantelzorger’, ‘ik ga binnenkort starten
met een taalcursus’. Vergelijkbare antwoorden zijn gegeven bij de T1. Bij de T1 hebben echter vaker respondenten de open antwoordcategorie
leeg gelaten (bij de T1 hebben 11 respondenten hun antwoord niet verder gespecificeerd, bij de T0 deden slechts twee respondenten dat).
14
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Ook als het gaat om inkomstenbronnen, zien we slechts
kleine verschillen tussen de T0 en T1. Dit is weergegeven in
tabel 7. Ruim een kwart van de respondenten heeft zowel
bij de T0 als bij de T1 een betaalde baan (bij de T0 is het
27%, bij de T1 28%). Het aandeel respondenten met een
uitkering is lager bij de T1. Zo had een kwart (25%) van de
respondenten bij de T0 een bijstandsuitkering, bij de T1 is dat
bij 20% van de respondenten het geval. Hetzelfde patroon
geldt voor respondenten met een WW-uitkering: 23% van de
respondenten bij de T0 en 20% bij de T1. De verschillen zijn
wederom statistisch niet significant. Inkomsten door klusjes of
studiefinanciering worden nauwelijks genoemd. Elf procent
van de respondenten heeft de categorie ‘anders’ ingevuld bij
de T1 en vulde daar onder meer: ‘huisvrouw’, ‘mijn partner
werkt’ en ‘niets veranderd ten opzichte van vorige meting’.
Dat laatste is ingevuld door 16 respondenten.
Tabel 7. Bron van inkomsten (nT0=222, nT1=207) (meerdere antwoorden mogelijk)
Categorie

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

Salaris

27% (59)

28% (57)

Alimentatie

2% (4)

1% (2)

Eigen bedrijf

3% (6)

3% (6)

Pensioen

4% (8)

5% (10)

Studiefinanciering

0% (1)

0% (1)

Bijstandsuitkering

25% (56)

20% (41)

WW-uitkering

23% (51)

20% (41)

WIA, WAO of Wajong

10% (23)

11% (22)

Ik krijg geld door klusjes. Bijvoorbeeld door oppassen, schoonmaken of schilderen

1% (2)

0% (1)

Ik krijg geld van familie of vrienden. Ik hoef dit geld niet terug te geven

2% (5)

2% (4)

Anders

14% (31)

11% (23)

Totaal

111% (246)

101% (208)

Als inkomstenbronnen van de eventuele partner worden
salaris, een bijstandsuitkering en inkomsten uit eigen bedrijf
het vaakst genoemd. In tabel 8 hierna wordt weergegeven
wat de inkomsten per respondent per maand zijn, inclusief de
inkomsten van de eventuele partner16. Er zijn geen verschillen
tussen de genoemde bedragen tijdens de T0 en T1. Ruim de
helft (54%) van alle respondenten heeft een inkomen van
€1500 of minder per maand bij de T1, 25% zelfs minder
dan €1000. In ongeveer de helft (52%) van de gevallen

16

gaat het bij de groep die tot €1000 per maand verdient om
alleenstaanden en in 23% van de gevallen om respondenten
die samenwonen met hun ouders, broers of zussen. De groep
die tussen de €1000 en €1500 verdient per maand is diverser
qua samenstelling in het huishouden: ongeveer een derde
(37%) van de respondenten is alleenstaand, een kwart (24%)
woont samen met een partner en een kwart (25%) woont
samen met een partner en kinderen.

Respondenten is gevraagd hier ook zorgtoeslag, huurtoeslag, kindertoeslag en kinderopvangtoeslag bij op te tellen.
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Tabel 8. Inkomsten per respondent per maand (inclusief inkomsten partner) (nT0=222, nT1=221)
Categorie

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

€1000 of minder

23% (50)

25% (56)

Meer dan €1000 en minder dan €1500

32% (71)

29% (63)

Meer dan €1500 en minder dan €2000

13% (28)

13% (29)

Meer dan €2000 en minder dan €2500

6% (13)

6% (13)

Meer dan €2500 en minder dan €3000

3% (6)

0% (1)

Meer dan €3000 en minder dan €3500

2% (5)

-

Meer dan €3500

1% (3)

1% (1)

Weet ik niet

5% (10)

6% (3)

Wil ik niet zeggen

16% (36)

9% (14)

Totaal

100% (222)

100% (221)

Categorie

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

Ja

58% (128)

60% (120)

Nee

36% (79)

36% (72)

Weet ik niet

6% (12)

4% (10)

Totaal

100% (219)

100% (199)

SCHULDEN
Aan alle respondenten is gevraagd of ze schulden hebben. In
totaal gaven 219 respondenten hier een antwoord op bij de
T0 en 199 bij de T1. In tabel 9 staan de antwoorden.
Tabel 9. Schulden van de respondenten in categorieën (nT0=219, nT1=20017)

Een meerderheid van de respondenten geeft zowel tijdens de
T0 als tijdens de T1 aan schulden te hebben. Het percentage
dat aangeeft schulden te hebben stijgt licht (van 58% bij
de T0 naar 60% bij de T1). Maar ook vinden er onderlinge
verschuivingen plaats van de T0 naar de T1. Zo geeft 23% van
de respondenten die tijdens de T0 aangaf schulden te hebben,
tijdens de T1 aan geen schulden meer te hebben (de meesten
hiervan zijn afkomstig uit de projecten Budgetinbalans

en Raad is Daad spreekuur) en 4% geeft aan dit niet te
weten. Van de respondenten die tijdens de T0 aangaven
geen schulden te hebben, geeft 43% tijdens de T1 aan wel
schulden te hebben en 1% geeft aan dit niet te weten. Van de
respondenten die tijdens de T0 aangaven niet te weten of zij
schulden hebben, geeft 57% tijdens de T1 aan wel schulden
te hebben en geeft 43% aan geen schulden te hebben.

Door een tussentijdse wijzing in de vragenlijst van het project Regel ‘t, hebben maar 15 respondenten bij de T1 vragen over schulden
beantwoord.
17
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Tabel 10. Krijgt een deurwaarder een deel van uw loon of uitkering? (nT0=215, nT1=200)
Categorie

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

Ja

7% (15)

17% (34)

Nee

73% (156)

72% (143)

Weet ik niet

21% (44)

12% (23)

Totaal

100% (215)

101% (200)

Aan de respondenten die aangeven schulden te hebben,
is gevraagd of een deurwaarder een deel van hun loon of
uitkering krijgt (loonbeslag). In tabel 10 is te lezen bij hoeveel
respondenten dit het geval was. Te zien is dat het aantal
respondenten dat ‘ja’ aangeeft bij de T1 stijgt en het aantal
respondenten dat ‘weet ik niet’ aangeeft daalt. Ook vinden
er onderlinge verschuivingen plaats. Van de respondenten die
tijdens de T0 aangaven dat een deurwaarder een deel van het
loon uit uitkering krijgt, antwoordt 29% tijdens de T1 ‘nee’ en
14% zegt ‘weet ik niet’. Van de respondenten die tijdens de
T0 ‘nee’ aangaven, geeft 11% tijdens T1 ‘ja’ aan en 9% ‘weet
ik niet’. Van de respondenten die tijdens de T0 ‘weet ik niet’
aangaven, geeft 20% tijdens de T1 een ‘ja’ aan en 15% zegt
‘weet ik niet’. De stijging van het totale aantal respondenten
dat tijdens T1 aangeeft dat een deurwaarder een deel van het
loon uit uitkering krijgt, is statistisch gezien significant (p=.015).18
In tabel 11 hierna staan de schulden van respondenten in

categorieën weergegeven. Te zien is dat respondenten tijdens
de T1 vaker lagere schulden aankruisen dan tijdens de T0. Iets
minder dan een kwart van de respondenten (26%) geeft tijdens
de T0 een schuld van tussen de €500 en €3.000 op, tijdens
de T1 is dit bij 42% van de respondenten het geval19. Nadere
inspectie van de categorieën op individueel niveau laat zien dat
ongeveer een kwart van de respondenten bij de T1 een lagere
schuld noemt dan bij de T0 en een kwart juist een hogere schuld
noemt bij de T1 dan bij de T0. Bij de rest van de respondenten
(54%) is de hoogte van het schuldbedrag op de twee
meetmomenten gelijk gebleven. Wanneer we de gemiddelde
schuld berekenen, zien we dat de schuld is afgenomen: de
gemiddelde schuld bedraagt tijdens de T0 €13.149, tijdens de
T1 bedraagt de gemiddelde schuld €7282. Nadere toetsing wijst
uit dat deze daling in schulden statistisch significant is (p=.008).
Het gemiddeld aantal schuldeisers is niet veranderd: tijdens de T0
was dit 1-2 (SD = 2,29), tijdens de T1 is dit ook 1-2 (SD =1,85).

Tabel 11. Schulden van de respondenten in categorieën (T0 n=121, T1 =111).20
Categorie

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

Minder dan €500

3% (4)

5% (5)

Meer dan €500 en minder dan €1.000

13% (16)

19% (21)

Meer dan €1.000 en minder dan €3.000

13% (16)

23% (25)

Meer dan €3.000 en minder dan €5.000

12% (15)

17% (19)

Meer dan €5.000 en minder dan €10.000

10% (12)

14% (15)

Meer dan €10.000 en minder dan €15.000

12% (14)

4% (4)

Meer dan €15.000 en minder dan €20.000

11% (13)

4% (4)

Meer dan €20.000 en minder dan €50.000

6% (7)

5% (6)

Meer dan €50.000

6% (7)

2% (2)

Wil ik niet zeggen

7% (8)

6% (7)

Weet ik niet

7% (9)

3% (3)

Totaal

100% (121)

102% (111)

Om een statistische toets uit te voeren is de ‘weet ik niet’ categorie buiten beschouwing gelaten.
Het lijkt erop (significante trend) dat de hoogte van de schuld van de respondent op T0 samenhangt met de vraag of de respondent wel of niet
te maken heeft met een deurwaarder op T0: respondenten met een hogere schuld op T0 zeggen vaker een deurwaarder te hebben die beslag
legt op een deel van de loon of uitkering dan respondenten met een lage schuld op T0. Echter kunnen we geen betrouwbare conclusies trekken
omdat (a) de steekproef (n) te klein is en (b) omdat bij deze analyse ‘weet ik niet’ groep (op de deurwaarder vraag) is weggelaten. Verder zien we
bij respondenten met een deurwaarder op T0 vaker een daling in de hoogte van de schuld op T1. Maar ook hier geldt weer dat het moeilijk is om
betrouwbare conclusies te trekken vanwege de twee eerdergenoemde redenen
20
Bij de T0 gaven 14 personen op de eerste vraag (tabel 5) aan geen schulden te hebben, maar zeiden op deze vraag wel een achterstand te
hebben. Bij de T1 was dit bij 18 respondenten het geval. Bij de T0 zijn twee personen met alleen een hypotheek/studieschuld er uitgefilterd voor
deze vraag, bij T1 gaat dit om één respondent.
18
19
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BEWINDVOERING EN BETALEN VASTE LASTEN
Aan alle respondenten is gevraagd of ze onder bewind staan.
In tabel 12 zijn de resultaten te zien.
Tijdens de T0 geeft vier procent van de respondenten aan
onder bewind te staan, tijdens de T1 is dit 5%. Zeven procent
van de respondenten geeft tijdens de T0 aan niet te weten
of ze onder bewind staan, tijdens de T1 wordt dit door één
van de respondenten aangegeven. Onderling vinden er
verschuivingen plaats. Van de respondenten die tijdens de T0
aangeven onder bewind te staan, geeft 50% tijdens de T1
aan niet meer onder bewind te staan. Van de respondenten
die tijdens de T0 aangeven niet onder bewind te staan, geeft
1% tijdens T1 aan wel onder bewind te staan en 1% geeft
aan dit niet te weten. Van de respondenten die tijdens de T0
aangeven niet te weten of zij onder bewind staan, geeft 8%
tijdens de T1 aan wel onder bewind te staan en 92% geeft
aan niet onder bewind te staan.

De respondenten die niet onder bewind staan is gevraagd
of ze zelf de vaste lasten betalen. Tijdens de T0 geeft 71%
van de respondenten aan zelf de vaste lasten te betalen,
tijdens de T1 stijgt dit aantal naar 78%. Alhoewel het totale
aantal dat zelf de vaste lasten betaald stijgt, zijn er ook
onderlinge verschuivingen. Zo geeft een vijfde (20%) van
de respondenten die tijdens de T0 heeft aangegeven zelf de
vaste lasten te betalen tijdens de T1 aan dit niet meer te doen.
Van de respondenten die aangeven tijdens de T0 niet zelf de
vaste lasten te betalen, geeft 71% tijdens de T1 aan wel zelf
de vaste lasten te betalen.

Tabel 12. Aantal respondenten dat aangeeft onder bewindvoering te staan (T0 n=183, T1 n=190)
Bewindvoering

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

Ja

4% (8)

5% (9)

Nee

89% (163)

94% (179)

Weet ik niet

7% (12)

1% (2)

Totaal

100% (183)

100% (190)

Betaalt u zelf uw vaste lasten?

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

Ja

71% (124)

78% (141)

Nee, dat doet de sociale dienst voor mij

2% (4)

2% (3)

Nee, dat doet mijn bewindvoerder

1% (1)

0%

Nee, dat doet een vrijwilliger voor mij

3% (5)

6% (11)

Nee, dat doet een familielid/buurman/vriend voor mij

7% (12)

11% (20)

Dat weet ik niet

1% (2)

2% (3)

Overig

15% (26)

2% (3)

Totaal

100% (174)

101% (181)

Tabel 13. Betaalt uw zelf uw vaste lasten? (T0 n=174, T1 n=181)
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De respondenten die aangeven zelf de vaste lasten te
betalen, is gevraagd of ze de afgelopen twee maanden
alle vaste lasten hebben betaald. De resultaten hiervoor
zijn weergegeven in tabel 14. Het aantal respondenten dat
aangeeft altijd/meestal wel de vaste lasten te hebben betaald
is gestegen van 79% tijdens de T0 naar 86% tijdens T1.
Tabel 14. Ik heb de afgelopen maanden al mijn vaste lasten betaald (T0 n=124, T1 n=142)
Ik betaal mijn vaste lasten met een automatische incasso

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

Ja, altijd

62% (76)

56% (79)

Ja, meestal wel

17% (21)

30% (42)

Soms wel, soms niet

11% (13)

10% (14)

Nee, meestal niet

0%

1% (2)

Nee, nooit

0%

1% (2)

Niet van toepassing (Dit doet iemand anders voor mij)

11% (13)

2% (3)

Totaal

101% (124)

100% (142)

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

Helemaal oneens

2% (3)

4% (5)

Oneens

4% (5)

3% (4)

Beetje eens, beetje oneens

15% (18)

17% (24)

Eens

39% (48)

51% (72)

Helemaal eens

27% (34)

23% (33)

Niet van toepassing (Dit doet iemand anders voor mij)

13% (16)

3% (4)

Totaal

100% (124)

101% (142)

Als laatste is gevraagd of respondenten de vaste lasten door
middel van een automatische incasso betalen. Het percentage
respondenten dat het (helemaal) eens is met deze stelling
stijgt van 65% tijdens de T0 naar 74% tijdens de T1. Toetsing
wijst uit dat deze stijging licht significant is (p=.06).
Tabel 15. Ik betaal mijn vaste lasten met een automatisch incasso (T0 n=124, T1=142).
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FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID

van geldzaken en post zijn er geen significante verschillen
tussen de T0 en T1 wanneer we de resultaten van de gehele
groep bekijken: in de T0 zei 15% van de respondenten een
beetje tot heel slecht te zijn in geldzaken en post bijhouden,
in de T1 is dat het geval bij 8% van de respondenten. We
zien echter wel verschillen op de antwoorden die gegeven
zijn op de T0 en T1 wanneer we enkel naar de groep met
schulden kijken; zij zijn naar eigen zeggen beter geworden
in het bijhouden van geldzaken en post (bij de groep
respondenten zonder schulden is er geen verschil tussen de
twee meetmomenten). Verder is interessant dat respondenten
met een laag opleidingsniveau op alle drie de stellingen over
omgang met geld en post beter zeggen te zijn geworden.
Voor respondenten met een middelbaar opleidingsniveau
zijn er geen verschillen tussen beide meetmomenten en
respondenten met een hoog opleidingsniveau zijn enkel
vooruitgegaan op het onderdeel ´mijn uitgaven bijhouden´.

In totaal hebben 222 respondenten vragen en stellingen
over financiële zelfredzaamheid beantwoord. Om inzicht
te krijgen in de vraag wat het korte termijneffect is van
het project waaraan ze hebben deelgenomen, hebben we
de antwoorden van de T0 en T1 met elkaar vergeleken.
De resultaten staan weergegeven in figuur 10. Daarin zien
we significante vooruitgang op de onderdelen ‘met geld
omgaan’ en ‘mijn uitgaven bijhouden’. Als het gaat om ‘met
geld omgaan’ is de verbetering zelfs zeer significant. Bij de
T0 vond 61% zichzelf (heel) goed hierin, bij de T1 betreft dit
73%. Als het gaat om het ‘bijhouden van uitgaven’ dan is
het percentage respondenten dat zichzelf hier (heel) goed in
vindt gestegen van 63% naar 73%. De vooruitgang op de
twee significante stellingen geldt echter alleen voor de groep
met schulden21 (p’s=.000). Bij de groep zonder schulden is er
geen verschil tussen de antwoorden op de stellingen op de
T0 en T1. Wat betreft de zelfrapportage over het bijhouden

Mijn
Mijn
geldzaken
uitgaven
Met geld
en post
bijhouden* bijhouden omgaan***

Figuur 10. Stellingen over omgang met geld en post (n=211-22122)
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Het gaat om de groep die tijdens de T0 aangaf schulden te hebben. Dit geldt ook voor alle andere analyses in dit rapport waarbij er uitgesplitst
wordt naar de aanwezigheid van schulden.
22
Als respondenten aangeven onder bewind te staan, hoeven zij de stelling over geldzaken en post bijhouden niet te beoordelen. Dit betreft
9 respondenten.
21
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De respondenten hebben ook aangegeven in hoeverre ze het
eens zijn met zeven stellingen over de eigen administratie. De
resultaten van hun antwoorden zijn weergegeven in figuur 11.
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Figuur 11. Stellingen over administratie (n=181-22223)

27

31
28

22

18

25

18
30%

10

40%

50%

10
9

60%

22
34

26

27

20%1

10

22
31

70%

80%

90%

100%

Helemaal oneens
Oneens
Beetje eens, beetje oneens
Eens
Helemaal eens
p<.05, **p< .01, ***p< .001
De variatie in respons in figuur 11 is te verklaren door drie nieuwe stellingen die per 1 januari 2017 aan de vragenlijst zijn toegevoegd. Het gaat
om de volgende items: ‘ik vraag mijn vrienden en familie om tips om te solliciteren’, ‘ik heb een lijst met mensen die mij misschien kunnen helpen
als ik een baan zoek’ en ‘als ik iets beloof dan doe ik dat ook’. Respondenten die voor 1 januari 2017 de vragenlijst hebben ingevuld, hebben deze
vragen dus niet beantwoord.
23
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Ongeveer een vijfde (19%) van de respondenten is het
(helemaal) oneens met de stelling ‘ik weet wat ik moet doen
om elke maand genoeg geld te hebben’ bij de T0, bij de
T1 daalde dit percentage naar 5%. Dit verschil is statistisch
significant (p=.000). Ook zijn respondenten na deelname
aan hun project het minder vaak (helemaal) oneens met de
stelling ‘ik geef niet meer geld uit dan ik heb’ dan bij de T0
(respectievelijk 12% en 20%) en met de stelling ‘ik vind dat
ik genoeg weet over omgaan met geld’ (respectievelijk 8%
en 23%). Wanneer we de antwoorden van de groep met
schulden en de groep zonder schulden met elkaar vergelijken
op deze drie stellingen, zien we enkel een vooruitgang
voor respondenten die tijdens de T0 een schuld hadden
(p’s=.000). Er zijn geen verschillen in antwoorden op alle drie
de stellingen tussen de T0 en T1 voor respondenten zonder
schulden. Wanneer we de antwoorden van respondenten
met verschillende opleidingsniveaus met elkaar vergelijken,
zien we dat de laag- en de hoogopgeleiden op alle drie de
stellingen positiever reageren bij de T1 ten opzichte van de T0.
Respondenten met een middelbaar opleidingsniveau reageren
enkel positiever op de stelling ‘ik vind dat ik genoeg weet
over omgaan met geld’. Op de twee andere stellingen zijn er
geen verschillen tussen de antwoorden van de respondenten
op de verschillende meetmomenten. Er zijn geen verschillen
tussen de antwoorden van respondenten op de T0 en de
T1 voor wat betreft stellingen die gaan over het vragen van
hulp aan mensen in de eigen netwerk (stellingen 4, 6 en 7)
bij (geld)zaken. Ongeveer een derde zegt bij de T1 (helemaal)

29

eens te zijn met de stellingen ‘ik heb een lijst met mensen
die mij misschien kunnen helpen als ik een baan zoek’ en ‘Ik
vraag mijn vrienden en familie om tips om te solliciteren’. Bij
de stelling ‘ik vraag om hulp als ik iets niet weet over sparen,
verzekeren of andere geldzaken’ ligt het percentage hoger.
Daar is 64% van de respondenten het (helemaal) mee eens
bij de T1. Tot slot is er geen verschil in antwoorden op de T0
en T1 voor de stelling ‘als ik iets beloof, dan doe ik dat ook’.
Precies vier op de vijf (80%) is het hier (helemaal) mee eens bij
de T1.

ELEMENT 1: ORDE EN OVERZICHT IN DE EIGEN
ADMINISTRATIE
Om in kaart te brengen of de respondenten zicht hebben op
hun eigen inkomsten en uitgaven, hebben de respondenten
die aan een project deelnemen dat zich (ook) richt op het
element ‘orde en overzicht in de eigen administratie’ tien
stellingen beoordeeld. De resultaten zijn weergegeven in
figuur 12 en 13. De variatie in respons in beide figuren is te
verklaren door een aantal nieuwe vragen die per 1 januari
2017 aan de vragenlijst zijn toegevoegd. Respondenten die
voor deze datum de vragenlijst hebben ingevuld hebben deze
vragen dus niet beantwoord. Het gaat om de volgende items:
‘ik maak afspraken met bedrijven of personen die nog geld
van mij krijgen’, ‘ik kan mijn schulden zelf oplossen, als ik
daarvoor tips krijg’, ‘ik vergeet rekeningen te betalen’, ‘ik heb
een overzicht van alle rekeningen die ik nog moet betalen’ en
‘ik houd bij waar ik mijn geld aan uitgeef’.
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Figuur 12. Stellingen over orde en overzicht in de eigen administratie (1) (n=164-20724)
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Als respondenten aangeven een bewindvoerder te hebben, hoeven zij de stellingen ‘Ik vergeet rekeningen te betalen’, ‘Ik weet welke brieven
en andere papieren ik moet bewaren en welke ik kan weg gooien’ en ‘Ik heb een overzicht van alle rekeningen die ik nog moet betalen’ niet te
beoordelen.
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Er blijkt een significant verschil te zijn tussen de antwoorden
die respondenten geven bij de T0 en T1 op de stellingen 1, 4,
6 en 7. Voor alle vier de stellingen geldt dat respondenten bij
de T1 positiever zijn dan bij de T0. Ongeveer een derde (34%)
van de respondenten is een beetje tot helemaal oneens met
de stelling ‘ik weet hoeveel geld ik elke maand kan uitgeven’
bij de T1. Bij de T0 was dit het geval bij bijna de helft van de
respondenten (48%). Een vergelijkbaar patroon is aanwezig
voor de stelling ‘ik kan een overzicht maken van mijn
inkomsten, uitgaven en schulden’: 33% van de respondenten
is het een beetje tot helemaal oneens met de stelling bij de T1
versus 43% bij de T0. Bij de stelling ‘ik houd bij waar ik mijn
geld aan uitgeef’ stijgt het percentage respondenten dat het
hier (helemaal) mee eens is van 47% bij de T0 naar 64% bij
de T1. Tot slot de stelling ‘ik vergeet rekeningen te betalen’.
Hierbij zien we dat drie kwart (75%) van de respondenten het
een beetje tot helemaal oneens is met deze stelling bij de T1.
Bij de T0 was dit bij iets meer dan de helft van de respondent
(51%). Wel moet daarbij opgemerkt worden dat bij de T0
21% van de respondenten het antwoord ‘niet van toepassing’
aankruiste bij deze vraag, bij de T1 was dit bij slechts 7% het
geval.

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de T0
en T1 voor de stellingen in figuur 13. Ongeveer een kwart
(24%) van de respondenten zegt bij de T1 soms tot nooit
post van de bank open te maken en een derde (33%) zegt
soms tot nooit afspraken te maken met bedrijven of personen
die nog geld krijgen. Ongeveer een vijfde (21%) zegt bij de
T1 zijn schulden zelf op te lossen als hij/zij daar tips voor
krijgt en bij een andere vijfde (20%) is deze vraag niet van
toepassing. Verder hebben 206 respondenten bij de T1 een
aantal stellingen voorgelegd gekregen over wat ze hebben
geleerd van het project. De stellingen ‘ik open vaker brieven
dan voordat ik met het project begon’ en ‘ik kan vaker mijn
brieven terugvinden dan voordat ik met het project begon’
hebben 199 respondenten beoordeeld. De overige zeven
respondenten hoefden deze stellingen niet te beantwoorden
omdat ze eerder in de vragenlijst hebben aangegeven onder
bewind te staan. In figuur 14 staan de antwoorden van de
respondenten op de losse stellingen weergegeven.
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Figuur 13. Stellingen over orde en overzicht in de eigen administratie (2) (n=163-20125)
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Als respondenten aangeven een bewindvoerder te hebben, hoeven zij de stellingen ‘ik maak post van bijvoorbeeld de bank open’ en ‘ik maak
afspraken met bedrijven of personen die nog geld van mij krijgen’ niet te beoordelen. Dit verklaart dus ook deels het verschil in respons per item.
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Figuur 14. Leereffecten van het project op element 1 (n=199-206)
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Ongeveer drie kwart (73%) van de respondenten is het
(helemaal) eens met de stelling ‘ik heb meer overzicht over
mijn geldzaken dan voordat ik met het project begon’ en
67% is het (helemaal) eens met de stelling ‘ik weet beter wat
ik moet doen als ik een brief niet begrijp dan voordat ik met
het project begon’. Bij de andere stellingen ligt het percentage
respondenten dat (helemaal) eens is met de stelling rond de
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60%. Bij de stellingen ‘ik weet beter wat een belangrijke brief
is dan voordat ik met het project begon’ en ‘ik weet beter
wat ik moet doen als ik een brief niet begrijp dan voordat ik
met het project begon’ zeggen respectievelijk 8% en 10%
van de respondenten hier geen aandacht aan te hebben
besteed tijdens het project. Er zijn geen verschillen tussen de
antwoorden van respondenten met en zonder schulden.
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ELEMENT 2: BASALE KENNIS EN BEGRIP VAN
FINANCIËLE ZAKEN
Om de kennis en het begrip van geldzaken van respondenten
te meten, hebben 204 respondenten die meedoen aan
een project dat zich (ook) op het element ‘basale kennis en
begrip van financiële zaken’ richt zeven meerkeuzevragen
over geldzaken beantwoord. In tabel 16 staan de vragen.
Bij de kennisvraag Aanbieding 2 is de vraag bij de T1
identiek aan de vraag die gesteld is bij de T0, maar zijn de
antwoordcategorieën aangepast.
Tabel 16. De zeven kennisvragen die zijn gesteld tijdens de T0 en T1.
Onderwerp
kennisvraag

Vraag
bij T0

Vraag
bij T1

Sparen

U heeft 100 euro op uw spaarrekening. U krijgt van de bank

Stel u voor: U heeft 100 euro op uw spaarrekening.

2% rente per jaar. U laat het geld 5 jaar op de spaarrekening

U krijgt van de bank 3% rente per jaar. U laat het geld

staan. Hoeveel geld staat er na 5 jaar op uw spaarrekening?

5 jaar op de spaarrekening staan. Hoeveel geld staat
er na 5 jaar op uw spaarrekening?

Rood staan

Stel u voor, u staat rood. Hoeveel rente moet u aan de bank

Idem

betalen?
Verzekering

Welke verzekering moet u van de wet hebben in Nederland,

Idem

ervan uitgaande dat u GEEN auto heeft?
Aanbieding 1

U heeft 5 voetballen nodig. Wat is de beste aanbieding?

Idem

Aanbieding 2

Hans wil een nieuwe telefoon en een nieuw abonnement.

Carla wil een nieuwe telefoon en een nieuw abonnement.

Welke aanbieding is het goedkoopst voor Hans?

Welke aanbieding is het goedkoopst voor Carla?

Als ik naar de huisarts ga, moet ik dit zelf betalen. Want ik

Als ik een gebroken enkel heb, ga ik naar het ziekenhuis.

moet mijn eigen risico gebruiken.

Dit moet ik zelf betalen. Want ik moet mijn eigen risico

Zorgkosten

gebruiken
Phisingmail

2627

Thea krijgt deze mail: Wat moet Thea nu doen? Niets óf op de

Els krijgt deze mail: Wat moet Els nu doen?

link klikken óf haar bank bellen of mailen.

Bij de T0 hadden respondenten gemiddeld genomen 3,0
(SD= 2,1)28 van de zeven vragen goed beantwoord, bij de
T1 is dit gemiddeld 3,4 (SD= 1,8). Bij de T0 had slechts 2%
van alle respondenten (4 respondenten) alle vragen goed
en 15% had alle vragen fout. Bij de T1 is het percentage
respondenten dat alle vragen goed had 1% (2 respondenten)
en het percentage dat alle vragen fout had 9%29. Wanneer
we de kennisvragen los bekijken zien we dat respondenten
de vragen over rood staan, verzekering en phisingmail

beter weten te beantwoorden bij de T1 dan bij de T0. Bij
zowel de drie rekenvragen (twee aanbiedingsvragen en
de vraag over sparen) als de vraag over de zorgkosten is er
geen verschil tussen de T0 en de T1. Zie ook figuur 15. De
eerste kennisvraag ging over het begrip ‘rente op rente’ bij
sparen. Respondenten konden daarbij, naast de ‘ik weet het
niet’ categorie, kiezen tussen drie antwoorden (meer dan
€102, precies €102, minder dan €102 bij de T0; meer dan
€103, precies €103, minder dan €103 bij de T1). Bijna een

Phisingsmail is een van internetfraude waarbij fraudeurs achter bankgegevens proberen te komen via e-mail. Bron: www.politie.nl
Het antwoord is als ‘fout’ gelabeld wanneer respondenten meer dan één antwoord hadden aangekruist die fout was. Respondenten konden
niet kiezen voor een andere antwoordcategorie als ze het antwoord ‘weet ik niet’ hadden aangekruist.
28
Voor een betrouwbare berekening van het gemiddelde hebben we alleen gekeken naar de antwoorden van respondenten die meer dan vijf van
de zeven vragen hadden beantwoord. Het antwoord ‘weet ik niet’ is daarbij geïnterpreteerd als een fout antwoord.
29
Doordat het aandeel respondenten dat alle vragen goed of fout heeft beantwoord erg laag is, is het niet mogelijk om de resultaten uit te
splitsen en bijvoorbeeld de vraag te beantwoorden of dit voornamelijk mensen met of zonder schulden betreft.
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derde van de respondenten (32%) zegt het antwoord op
deze vraag niet te weten bij de T1 en 15% geeft een fout
antwoord. De percentages bij de T0 waren wat negatiever
maar respectievelijk 39% en 13%. Echter zijn de verschillen
tussen de T0 en T1 niet significant (p=.18)30. De tweede
kennisvraag ging over rood staan. Respondenten konden
bij beide metingen kiezen tussen de antwoorden ‘drie
procent of minder’ ‘meer dan drie procent en minder dan
acht procent, ‘meer dan acht procent en minder dan vijftien
procent’, ‘meer dan vijftien procent’. De resultaten op de T0
en T1 verschillen significant van elkaar (p=.006). Ongeveer
drie op de vijf (59%) wist het antwoord op deze vraag niet te
geven bij de T0 en ongeveer een kwart van de respondenten
(28%) gaf een fout antwoord. Bij de T1 is het percentage
respondenten dat geen antwoord gaf lager (47%) en het
percentage respondenten dat een goed antwoord wist te
geven op deze vraag steeg van 12% bij de T0 naar 22% bij de
T1. Bij de derde kennisvraag kregen respondenten de vraag
voorgelegd welke verzekering in Nederland verplicht is in het
geval je niet in het bezit bent van een auto. Daarbij konden
respondenten kiezen uit meerdere typen verzekeringen,
waaronder de inboedelverzekering en reisverzekering. Het
juiste antwoord, namelijk de zorgverzekering, werd bij de
T0 door ruim de helft van de respondenten (59%) gegeven.
Het aandeel respondenten dat deze vraag goed wist te
beantwoorden stijgt bij de T1 naar ruim drie kwart (75%).
Daarmee daalt het percentage dat een fout antwoord
gaf op deze vraag van 14% bij de T0 naar 11% bij de T1.
De verschillen in antwoorden van respondenten tussen

de T0 en T1 zijn statistisch significant (p=.000). De vierde
en vijfde kennisvragen zijn een rekenvraag. Bij de vierde
kennisvraag kregen respondenten de vraag welke aanbieding
voor een voetbal het goedkoopste is. De antwoordopties
waren ‘Voetbal voor €20. Elke vijfde bal gratis’ of ‘Voetbal
voor €20. Nu 10% korting’. De juiste optie werd bij beide
metingen door ongeveer de helft van de respondenten
goed beantwoord (54% bij de T0 en 50% bij de T1). Het
percentage respondenten dat geen antwoord wist te geven
was 17% bij de T1 en 26% bij de T0. Een vergelijkbaar
patroon is te zien voor de tweede aanbiedingsvraag, welke
telefoonabonnement het goedkoopste (een jaarabonnement
voor €25 per jaar en een toestel voor €150 óf een
jaarabonnement voor €40 per maand en een gratis toestel?)31
De zesde kennisvraag gaat over het wel of niet gebruiken van
het eigen risico bij verschillende medische situaties. Bij de T0
gaat de vraag over het eigen risico bij een huisartsbezoek, bij
de T1 gaat het over het eigen risico bij een ziekenhuisbezoek.
Beide vragen worden even goed beantwoord: bij de T0 was
het percentage respondenten dat een juist antwoord geeft
46%, bij de T1 42%. Het percentage respondenten dat geen
antwoord wist te geven is 29% bij de T1 en 35% bij de T0.
Als laatste is respondenten gevraagd wat ze moeten doen als
ze een phisingmail ontvangen. Dit was de enige vraag waar
ze meerdere antwoorden konden aankruisen. Daar waar twee
op de vijf van de respondenten (40%) het juiste antwoord gaf
bij de T0, is het aandeel dat bij de T1 het juiste antwoord gaf
gestegen naar ruim de helft van de respondenten (57%). Dit
verschil is statistisch significant (p=.000).

Voor het toetsen op significantie is een McNemar toets gebruikt waarbij de antwoorden op de twee meetmomenten als binaire uitkomstmaten
zijn gescoord. Dat wil in dit geval zeggen dat er enkel gekeken is of het antwoord ‘goed’ of ‘fout’ was. Daarbij is het antwoord ‘weet ik niet’ als
een fout antwoord geïnterpreteerd.
31
Deze vraag hoort bij de nulmeting. Bij de T1 zijn de antwoordopties net iets anders geformuleerd, namelijk: een tweejarig abonnement voor
€20 en een toestel voor €250 óf een tweejarig abonnement voor €35 per maand en een gratis toestel?
30
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Tot slot hebben respondenten die deelnamen aan een
project dat zich (ook) richtte op element 2 een aantal
stellingen beoordeeld over wat ze van het project hebben
geleerd. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur
16. We zien een positief effect van de projecten op de korte
termijn. Zo is bijvoorbeeld ongeveer twee derde (66%) van
de respondenten het (helemaal) eens met de stelling ‘ik

weet beter hoe ik de juiste toeslagen krijg dan voordat ik
met het project begon’ en ongeveer de helft (49%) van de
respondenten het (helemaal) eens met de stelling ‘ik kan
beter rekenen dan voordat ik met het project begon’. Tussen
de 10% en 14% van de respondenten geeft bij de stellingen
aan het niet over dit onderwerp gehad te hebben tijdens het
project.

Figuur 16. Leereffecten van het project op element 2 (n=200-201)
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ELEMENT 3: INKOMEN GENEREREN
Als een project zich (ook) richt op het element ‘inkomen
genereren’ is de vraag gesteld over wat ze in de afgelopen tijd
hebben gedaan om een betere toekomst te hebben. In totaal
hebben 72 respondenten de vragen beantwoord over wat ze
de afgelopen tijd hebben gedaan om een betere toekomst te
hebben bij de T0 en 53 respondenten bij de T1, omdat hun
project zich daar (ook) op richt. Daarbij konden respondenten
meerdere antwoorden geven. De resultaten zijn weergegeven
in tabel 17. Ruim twee derde van de respondenten geeft bij
beide metingen aan gezocht te hebben naar (beter) betaald
werk (71% bij de T0 en 64% bij de T1), bijna een derde (31%

bij de T0 en 28% bij de T1) heeft (ook) gezocht naar werk als
vrijwilliger, en een kleine groep is daadwerkelijk meer gaan
werken (13% bij de T0 en 11% bij de T1). Met 30% is het
percentage respondenten dat zocht naar een cursus of een
opleiding bij de T1 lager dan bij de T0 (47%). Enkele van de
antwoorden die gegeven zijn bij de open antwoordoptie zijn
bij de T0: proberen rust en regelmaat krijgen, actualiseren van
fotografiekennis, mantelzorger zijn, bijstand aangevraagd, ik
werk al als vrijwilliger (2x). En bij de T1: netwerkgesprekken,
informatie verzamelen over spaarmogelijkheden, op zoek naar
leer- werktraject.

Tabel 17. Wat heeft u de afgelopen tijd gedaan om een betere toekomst te hebben? (nT0=72, nT1=53) (meerdere antwoorden mogelijk)
Categorie

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

Ik heb gezocht naar (beter) betaald werk

71% (51)

64% (34)

Ik ben meer gaan werken

13% (9)

11% (6)

Ik ben bezig om een eigen bedrijf te starten

8% (6)

2% (1)

Ik heb gezocht naar een cursus of een opleiding

47% (34)

30% (16)

Ik heb gezocht naar werkervaringsplek

15% (11)

9% (5)

Ik heb gezocht naar werk als vrijwilliger

31% (22)

28% (15)

Ik heb gezocht naar klusjes waar ik geld voor krijg. Bijvoorbeeld oppassen,

6% (4)

6% (3)

Ik heb niets gedaan om een betere toekomst te hebben

7% (5)

9% (5)

Anders

7% (5)

8% (4)

Totaal

215% (155)

183% (97)

schoonmaken of schilderen

In figuur 17 staan de antwoorden weergegeven op de vraag
hoe goed respondenten zichzelf vinden in het uitvoeren
van bepaalde sollicitatie-activiteiten. Wederom is er een
vergelijking gemaakt tussen de antwoorden op de T0 en
de T1. Respondenten geven aan beter te zijn geworden in
het schrijven van een sollicitatiebrief na het volgen van hun
project (p=.012)3233. Ook geven ze aan significant vaker in
contact te komen met een werkgever: bij de T0 zei 34% van
de respondenten hier een beetje tot heel goed in te zijn, bij de
T1 geldt dit voor 45% van de respondenten. Ook lijkt er een

neiging tot een significant verschil tussen de T0 en de T1 te
zijn, in statistische termen een marginaal significant verschil,
voor de vaardigheden ‘vacature vinden’ , ‘sollicitatieformulier
invullen’, ‘een gesprek over een vacature voeren met iemand
van het uitzendbureau of detacheringsbureau’ en ‘een
gesprek voeren met een werkgever. Zo stelde bijvoorbeeld bij
de T0 ruim twee derde (62%) van de respondenten best wel
tot heel erg goed te zijn in het vinden van een vacature, in de
T1 zegt 66% dat.

Voor de toets is de categorie ‘dat weet ik niet, dat doe ik nooit’ eruit gelaten.
Wanneer we de antwoorden van de respondenten op de T0 en T1 apart bekijken voor de groep met en zonder schulden lijkt het erop dat enkel
de groep zonder schulden beter is geworden in het schrijven van een sollicitatiebrief. We kunnen echter geen betrouwbare conclusies trekken
doordat de groepen (n met schulden=21 en n zonder schulden = 19) te klein zijn.
32
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Figuur 17. Stellingen over sollicitatie-activiteiten (nT0=72, nT1=53)
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Er zijn in de T0 en T1 ook nog twee stellingen aan de
respondenten voorgelegd over het vinden van werk.
De resultaten daarvan zijn weergegeven in figuur 18.
Respondenten zijn bij de T1 (marginaal) significant positiever
over de stellingen dan bij de T0: bij de T0 was ruim de
helft (51%) van de respondenten het (helemaal) eens met
de stelling ‘het gaat mij lukken om werk te vinden, bij de
T1 is dat bij 62% van de respondenten het geval. Dezelfde
trend geldt voor de stelling ‘ik weet wat ik moet doen
om werk te vinden’: bij de T0 was ruim de helft (51%) van
de respondenten het (helemaal) eens met de stelling, bij

de T1 is dat 68%. Interessant is dat wanneer we de twee
stellingen uitsplitsen naar de groep met en zonder schulden
we een verschillend patroon zien: de groep zonder schulden
is significant vaker eens met de stelling ‘ik weet wat ik
moet doen om werk te vinden’ bij de T1 dan bij de T0. Bij
de groep zonder schulden is er geen verschil tussen beide
meetmomenten. Bij de stelling ‘het gaat mij lukken om werk
te vinden’ is het effect omgekeerd. Daar zien we dat juist de
groep met schulden significant vaker eens is met de stelling
bij de T1 (versus T0)34. Bij de groep zonder schulden is er geen
verschil in antwoorden op beide meetmomenten.

Ik weet wat ik moet doen om
werk te vinden (m.s.)

Het gaat mij lukken om werk te
vinden**

Figuur 18. Stellingen over werk vinden (nT0=44, nT1=43)
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Aan de respondenten is tevens gevraagd of ze weten waar
ze inkomensafhankelijke toeslagen kunnen aanvragen. Om te
variëren in de vraagstelling is er in de T0 specifiek gevraagd
naar de zorgtoeslag en in de T1 naar de huurtoeslag.
Resultaten laten zien dat beide vragen goed worden
beantwoord: bij de T0 weet 85% van de 72 respondenten
het juiste antwoord te geven, 6% (d.w.z. vier respondenten)
geeft een ander antwoord dan de belastingdienst en 10%
weet niet waar de zorgtoeslag aangevraagd wordt. Bij de T1
zijn de percentages vergelijkbaar, respectievelijk 78%, 6% en
17%. Verder hebben 53 respondenten bij de T1 een aantal
stellingen voorgelegd gekregen over wat ze hebben geleerd
van het project met betrekking tot element 3. Ruim de helft
van de respondenten (57%) zegt ‘nee’ op alle stellingen en

ongeveer een derde (34%) van de respondenten zegt ‘ja’ op
één of twee stellingen. In figuur 19 staan de antwoorden
van de respondenten op de losse stellingen weergegeven.
Enkel de stellingen ‘door het project heb ik vaker een
sollicitatiegesprek gehad’ en ‘door het project heb ik werk
gekregen’ worden door meer dan 15% van de respondenten
met een ‘ja’ beantwoord. Vier van de negen respondenten
die een nieuwe baan hebben zijn van het project Regel jouw
Baan en drie van de negen van het project LEF Amsterdam.
Bij de stelling over het voeren van een sollicitatiegesprek zijn
vijf van de dertien respondenten die de stelling met een ‘ja’
beantwoorden van het project Regel jouw Baan, twee van het
Project Regel jouw Sollicitatie en vier van LEF Amsterdam35.

Figuur 19. Leereffecten van het project op element 3 (n=53)
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We zullen deze resultaten in de komende rapportage nauwkeuriger analyseren (tegen de achtergrond van de inhoud van het project)
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Tot slot hebben respondenten die aan een project deelnamen
dat zich (ook) richt op element 3 de stelling ‘ik weet welke
toeslagen en uitkeringen ik kan krijgen van de wet dan
voordat ik met het project begon’ beantwoord. Zie figuur
20 voor de antwoorden. Bijna de helft (45%) van de
respondenten zegt het hier niet over gehad te hebben tijdens
het project, 38% van de respondenten die wel een mening
hebben gegeven zijn het er een beetje tot helemaal mee
oneens.
Figuur 20. Ik weet beter welke toeslagen en uitkeringen ik kan krijgen van de wet dan voordat ik met het project begon (n=53)

8

Helemaal oneens
9

Oneens
Beetje eens, beetje oneens

45
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Eens
Helemaal eens

4

41

8

Nee, daar hebben we niet over
gepraat tijdens het project
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ELEMENT 4: UITGAVEN BEHEERSEN (ECONOMISCH
KEUZEGEDRAG)
Honderdzestien respondenten vulden vragen in over het
element ‘uitgaven beheersen’ omdat hun project zich daar
(ook) op richt. Zij moesten bij zes stellingen aangeven in
hoeverre ze het ermee (on)eens waren. De resultaten op de
stellingen zijn weergegeven in figuur 21.

Als nu mijn
wasmachine
kapot gaat, heb
Als ik iets duurs
ik genoeg geld Als het moet,
Ik krijg vaak
Ik spaar geld
koop, kijk ik
om een nieuwe kan ik een tijdje rekeningen die als ik iets heel
eerst of ik
Ik kijk altijd
wasmachine te minder geld
ik niet
duurs wil
genoeg geld naar de prijs als
kopen***
uitgeven*
verwacht*
kopen*
heb
ik iets koop

Figuur 21. Stellingen over uitgaven beheersen (n=108-116)36
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Vijf respondenten hebben de vraag over onverwachte rekeningen niet gehad omdat ze eerder aangaven een bewindvoerder te hebben.
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De resultaten laten een positief effect van de projecten op
de korte termijn zien. Zo is meer dan de helft (51%) van
de respondenten het bijvoorbeeld (helemaal) eens met de
stelling ‘als nu mijn wasmachine kapot gaat, heb ik genoeg
geld om een nieuwe wasmachine te kopen’ bij de T1. Bij de
T0 lag dit percentage lager met 42%. Er zijn geen verschillen
tussen de antwoorden die respondenten gaven op de T0
en T1 op de stellingen ‘als ik iets duurs koop, kijk ik eerst of
ik genoeg geld heb’ en ‘ik kijk altijd naar de prijs als ik iets
duurs koop’. Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit
dat het percentage respondenten dat het al (helemaal) eens
was met de stellingen op de T0 hoog was (respectievelijk
86% en 90%) en er daarmee sprake is van een plafondeffect.

Verder hebben 113 respondenten bij de T1 een aantal
stellingen voorgelegd gekregen over wat ze hebben geleerd
van het project wat betreft ‘uitgaven beheersen (economisch
keuzegedrag)’ (element 4). De resultaten zijn in figuur 22
weergegeven. Opvallend is dat ruim een derde van alle
respondenten bij alle stellingen aangeeft het een beetje tot
helemaal oneens te zijn met het beoogde leereffect van het
project. De meeste respondenten zijn echter (helemaal) eens
met de stellingen: tussen de 45% (stelling: ‘het lukt me beter
om al mijn rekeningen te betalen dan voordat ik met het
project’) en 63% (stelling: ‘ik weet nu beter hoe ik omga met
geld. Ik weet nu beter wat ik moet doen dan voordat ik met
het project begon’).

Figuur 22. Leereffecten van het project op element 4 (n=113)37
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Vijf respondenten hebben de vraag over rekeningen betalen niet gehad omdat ze eerder aangaven een bewindvoerder te hebben.
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SAMENVATTENDE CONCLUSIES
Tot 31 december 2017 hebben in totaal 222 deelnemers aan
projecten die Stichting VSNK ondersteunt twee vragenlijsten
ingevuld: de eerste is ingevuld voor de start van het project
(T0), de tweede is ingevuld direct na afronding van het project
(T1). Qua dagelijkse activiteiten en inkomstenbronnen zien
we weinig verschillen tussen de T0 en T1. Waar we wel een
verschil tussen T0 en T1 zien betreft het de schuldensituatie.
Tijdens de T1 zien we een zeer lichte stijging van het aantal
deelnemers dat stelt schulden te hebben (van 58% naar
60%). Dit kan ermee te maken hebben dat zij er door hun
projectdeelname bij de T1 wel vooruit durven te komen. Van
de respondenten die tijdens de T0 aangaven niet te weten of
zij schulden hebben, geeft bijvoorbeeld 57% tijdens de T1 aan
wel schulden te hebben. Ook zien we een significante stijging
van het aantal respondenten waarvan een deurwaarder een
deel van het loon of de uitkering krijgt. Maar opvallender is
dat 23% van de respondenten bij de T0 schulden heeft en
bij de T1 niet meer. Ook is de gemiddelde schuld na afloop
van een project significant afgenomen van €13.149 naar
€7.282. Als het gaat om financiële zelfredzaamheid in het
algemeen, zien we dat de respondenten volgens hun eigen
beoordeling significant vooruit zijn gegaan op de onderdelen
‘met geld omgaan’ en ‘mijn uitgaven bijhouden’. Deze
progressie valt vooral te bespeuren bij de deelnemers met
schulden. Verder zien we dat vooral respondenten met een
laag opleidingsniveau op alle drie de algemene stellingen over
omgang met geld en post beter zeggen te zijn geworden na
het project dan voor het project. Ook zien we significante
vooruitgang op de stellingen ‘ik weet wat ik moet doen om
elke maand genoeg geld te hebben’, ’ik geef niet meer geld
uit dan ik heb’ en ‘ik vind dat ik genoeg weet over omgaan
met geld’. Deze vooruitgang is ook hier vooral te constateren
bij deelnemers die bij T0 een schuld hadden. Bij de projecten
die zich (ook) richten op het element ‘Orde en overzicht
in de eigen administratie’ valt het op dat er significante
voortuitgang is geboekt op de door de respondenten
beoordeelde stellingen ‘ik vergeet rekeningen te betalen’, ‘ik
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houd bij waar ik mijn geld aan uitgeef’, ‘ik kan een overzicht
maken van mijn inkomsten, uitgaven en schulden’ en ‘ik weet
hoeveel geld ik elke maand kan uitgeven’. Ongeveer drie
kwart (73%) van de respondenten is het (helemaal) eens met
de stelling ‘ik heb meer overzicht over mijn geldzaken dan
voordat ik met het project begon’ en 67% is het (helemaal)
eens met de stelling ‘ik weet beter wat ik moet doen als ik
een brief niet begrijp dan voordat ik met het project begon’.
De respondenten die meedoen aan de projecten (ook) gericht
op het element ‘Basale kennis en begrip van financiële
zaken’ hebben bij de T1 significant meer kennisvragen
goed beantwoord. Dit zijn vooral de vragen over rood staan,
verzekeringen en hoe om te gaan met een phisingmail. Bij
de drie rekenvragen en de vraag over zorgkosten is er echter
geen verschil tussen de T0 en de T1. Respondenten die
meedoen aan projecten die zich (ook) richten op ‘Inkomen
genereren’ vinden zichzelf significant beter geworden in
het schrijven van een sollicitatiebrief en in de vaardigheden
‘vacature zoeken’, ‘een gesprek over een vacature met iemand
van het uitzendbureau of detacheringsbureau en ‘in contact
komen met een werkgever. Ook is het percentage dat het
(helemaal) eens is met de stelling ‘ik weet wat ik moet doen
om werk te vinden’ gestegen van 51% bij de T0 naar 68%
bij de T1. Deze stijging zien we significant vaker bij mensen
zonder schulden. Ook zien we een stijging van het percentage
respondenten dat het (helemaal) eens is met de stelling
‘het gaat mij lukken om werk te vinden’ van 51% bij de T0
naar 62% bij de T1. Dit zijn hier juist significant vaker de
deelnemers met schulden. Daarnaast zien we progressie op
het element ‘Uitgaven beheersen’. Zo is het percentage dat
het (helemaal) eens is met de stelling ‘als nu mijn wasmachine
kapot gaat, heb ik genoeg geld om een nieuwe wasmachine
te kopen’ gestegen van 42% bij de T0 naar 51% bij de T1.
Opvallend is dat ruim een derde van alle respondenten bij
alle stellingen aangeeft een beetje tot helemaal oneens te
zijn met het beoogde leereffect van het project. De meeste
respondenten zijn het er echter (helemaal) mee eens.
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5. RESULTATEN T2-METING: LANGE TERMIJN EFFECTEN
Op 31 december 2017 hebben in totaal 23 deelnemers aan
projecten die Stichting ondersteunt alle drie de vragenlijsten
ingevuld: de eerste is ingevuld voor de start van het project
(T0-meting), de tweede is ingevuld direct na afronding
van het project (T1-meting) en de derde is 6 maanden na
afloop van het project ingevuld (T2-meting). In tabel 18 staat
weergegeven aan welk project de respondenten hebben
deelgenomen en op welke elementen van het model van
financiële zelfredzaamheid het project zich (vooral) richt.
Daarna volgt een beschrijving van de achtergrondkenmerken
van de respondenten. De gegevens over de achtergrond-

kenmerken zijn, indien niet verder gespecificeerd, gebaseerd
op de antwoorden die gegeven zijn tijdens de T0.
Per 1 januari 2017 is de vragenlijst iets aangepast waardoor
er een aantal vragen bij is gekomen. Vijftien respondenten
vulden de oude versie in, acht respondenten de nieuwe.
Omdat voor 1 januari geen van de respondenten toe was aan
het invullen van de T2, hebben alle respondenten de nieuwe
T2 ingevuld. In de tekst wordt aangegeven wanneer het
aantal respondenten dat een vraag beantwoordde, lager is in
verband met deze wijziging.

Tabel 18. Projecten T2: respons elementen38
Project

Organisatie

Aantal
respondenten

Elementen

Regel ‘t

AR Coaching

20

1,2,3,4

Financiële training van UNFM-NL Amsterdam

Unie Nationale Marokkaanse Vrouwen Nederland

3

1,2,4

(UNFM-NL)

ACHTERGRONDKENMERKEN VAN DE RESPONDENTEN
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 50 jaar
(spreiding: 27-64 jaar) als zij starten met het project. Iets
meer dan twee derde van de respondenten is vrouw. De
respondenten konden aankruisen tot welke groep ze zichzelf
rekenen. De meerderheid van de groep respondenten (n=18)
voelt zich tot de groep Nederlanders behoren, één respondent
voelt zich Turks, één respondent voelt zich Marokkaans,
één respondent voelt zich Antilliaans. Twee respondenten
willen niet zeggen tot welke groep ze zichzelf rekenen.

38

Het opleidingsniveau is divers: drie respondenten hebben
een laag opleidingsniveau, negen respondenten hebben
een middelbaar opleidingsniveau en 11 hebben een hoog
opleidingsniveau (hbo of hoger). Bij aanvang van de projecten
wonen zes respondenten alleen, zes wonen samen met
een partner, acht respondenten wonen met een partner en
kind(eren), twee respondenten wonen met hun kinderen of
hebben co-ouderschap en één respondent woont samen met
anderen maar doet weinig met hen samen.

Omdat alleen het project Regel ’t element 3 bevat, zijn de resultaten voor element 3 niet opgenomen in dit hoofdstuk.

45

RESULTATEN TWEEDE DEELNEMERSONDERZOEK VAN SCHULDEN NAAR KANSEN

DAGELIJKSE ACTIVITEITEN EN INKOMEN
In tabel 19 worden de dagelijkse activiteiten van de
respondenten op de verschillende meetmomenten
weergegeven.
Tabel 19. Dagelijkse activiteiten (meerdere antwoorden mogelijk) (nT0=23, nT1=20, nT2=23)
Categorie

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

T2
Percentage (n)

Ik doe werk waarvoor ik geld krijg

9% (2)

19% (3)

22% (5)

Ik doe een opleiding

9% (2)

13% (2)

17% (4)

Ik doe een stage

4% (1)

6% (1)

4% (1)

Ik werk als vrijwilliger

35% (8)

44% (7)

30% (7)

Ik heb een werkervaringsplek

-

-

-

Ik heb een eigen bedrijf

4% (1)

-

9% (2)

Ik doe geen werk en geen opleiding

44% (10)

31% (5)

30% (7)

Ik doe klusjes waarvoor ik geld krijg.
Bijvoorbeeld: oppassen, schoonmaken of schilderen

-

-

4% (1)

Anders

4% (1)

19% (3)

22% (5)

Totaal

109% (25)

132% (24)

138% (34)

Tabel 19 laat zien dat de meeste respondenten geen werk
hebben of een opleiding volgen. Een aanzienlijk deel doet
vrijwilligerswerk. Een aantal respondenten geeft aan iets
anders te doen. Hier wordt onder meer mantelzorg, werk
zoeken, de Nederlandse taal leren, revalideren en voor
kinderen zorgen genoemd. De inkomstenbronnen van
respondenten over de tijd zijn weergegeven in tabel 20.
Tabel 20. Bron van inkomsten (meerdere antwoorden mogelijk) (nT0=23, nT1=1839, nT2=23)
Categorie

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

T2
Percentage (n)

Salaris

9% (2)

17% (3)

22% (5)

Eigen bedrijf

4% (1)

-

4% (1)

Pensioen

-

-

4% (1)

Bijstandsuitkering

22% (5)

17% (3)

26% (6)

WW-uitkering

70% (16)

63% (12)

43% (10)

WIA, WAO of Wajong

4% (1)

6% (1)

4% (1)

Ik krijg geld van familie of vrienden. Ik hoef dit geld niet terug te geven

-

-

4% (1)

Anders

4% (1)

-

4% (1)

Totaal

113% (26)

103% (19)

112% (26)

Door een tussentijdse wijzing in de vragenlijst bij het project Regel ‘t, hebben maar 18 respondenten bij de T1-meting vragen over inkomsten
beantwoord.
39
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Voor de start van de projecten worden uitkeringen door bijna
alle respondenten (22) genoemd als inkomstenbron(nen).
Zes maanden na afloop van de projecten noemen nog
maar 17 respondenten een of meerdere uitkeringen als
inkomstenbron(nen). In tabel 21 zijn de inkomstenbronnen
van de partners waarmee de respondenten samenwonen
weergegeven.
Tabel 21. Inkomsten van partner (meerdere antwoorden mogelijk) (nT0=13, nT1=940, nT2=13)
Categorie

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

T2
Percentage (n)

Salaris

39% (5)

44% (4)

46% (6)

Eigen bedrijf

8% (1)

-

8% (1)

Pensioen

23% (3)

33% (3)

23% (3)

Bijstandsuitkering

8% (1)

-

8% (1)

WW-uitkering

8% (1)

-

8% (1)

WIA, WAO of Wajong

8% (1)

11% (1)

8% (1)

Ik krijg geld van familie of vrienden. Ik hoef dit geld niet terug te geven

-

-

-

Klusjes

-

11% (1)

-

Anders

8% (1)

11% (1)

8% (1)

Totaal

102% (13)

110% (10)

109% (13)

De meeste respondenten (n=4-6) geven aan dat hun partner
salaris ontvangt. Van ongeveer een kwart tot een derde van
de respondenten (n=3) ontvangt de partner een pensioen. In
tabel 22 zijn de inkomsten van de respondenten per maand
weergegeven. Bij deze inkomsten zijn de inkomsten van een
eventuele partner waarmee de respondent samenwoont
meegerekend41.
Tabel 22. Inkomsten respondent per maand (inclusief inkomen partner) (nT0=23, nT1=23, nT2=23)

40
41

Categorie

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

T2
Percentage (n)

€1.000 of minder

-

4% (1)

4% (1)

Meer dan €1.000 en minder dan €1.500

22% (5)

13% (3)

44% (10)

Meer dan €1.500 en minder dan €2.000

22% (5)

13% (3)

17% (4)

Meer dan €2.000 en minder dan €2.500

9% (2)

4% (1)

9% (2)

Meer dan €2.500 en minder dan €3.000

9% (2)

-

9% (2)

Meer dan €3.000 en minder dan €3.500

4% (1)

4% (1)

-

Meer dan €3.500

-

-

9% (2)

Weet ik niet

4% (1)

9% (2)

-

Wil ik niet zeggen

30% (7)

52% (12)

9% (2)

Totaal

100% (23)

99% (23)

101% (23)

Zie vorige voetnoot.
De respondenten is gevraagd hier ook zorgtoeslag, huurtoeslag, kindertoeslag en kinderopvangtoeslag bij op te tellen
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De meeste respondenten hebben een inkomen van €1.000
tot €2.000 per maand. Over de tijd lijkt de hoogte van het
inkomen redelijk stabiel. Voor de projecten gaf ongeveer een
derde van de respondenten aan niet te willen zeggen wat
hun inkomsten zijn. Zes maanden na afloop van de projecten
is dit nog maar een tiende. Van deze groep vallen de meeste
respondenten vermoedelijk in de groepen €1.000-€1.500 en
€1.500-2.000.

SCHULDEN
Aan alle respondenten is gevraagd of zij schulden hebben.
In tabel 23 staan de antwoorden op deze vraag.
Tabel 23. Heeft de respondent schulden? (nT0=23, nT1=1542, nT2=23)
Categorie

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

T2
Percentage (n)

Ja

30% (7)

40% (6)

48% (11)

Nee

61% (14)

60% (9)

52% (12)

Weet ik niet

9% (2)

-

-

Totaal

100% (23)

100% (15)

100% (23)

Vijftien respondenten hebben de vraag op alle drie de
momenten beantwoord. Vijf respondenten geven op alle drie
de momenten aan schulden te hebben, vijf respondenten
geven aan op geen van de momenten schulden te hebben,
vier respondenten geven bij de T2-meting aan schulden te
hebben en daarvoor niet en één respondent geeft alleen
bij de T1-meting aan schulden te hebben. De respondenten
die aangeven schulden te hebben, zijn gevraagd of een
deurwaarder een deel van hun loon of uitkering krijgt
(loonbeslag). In tabel 24 is te lezen bij hoeveel respondenten
dit het geval is.
Tabel 24. Krijgt een deurwaarder een deel van uw loon of uitkering? (nT0=7, nT1=6 43, nT2=11)
Categorie

T0
Percentage (n)

T1
Percentage (n)

T2
Percentage (n)

Ja

14% (1)

33% (2)

9% (1)

Nee

86% (6)

67% (4)

91% (10)

Weet ik niet

-

-

-

Totaal

100% (7)

100% (6)

100% (11)

Over de tijd heen hebben 1-2 respondenten loonbeslag.
De respondenten zijn ook gevraagd naar de hoogte van hun
schulden. Omdat slechts 6-8 respondenten schulden hebben,
hebben we de resultaten niet opgenomen in dit rapport.
Door een tussentijdse wijziging in de vragenlijst van het project Regel ‘t, hebben maar 15 respondenten bij de T1-meting vragen over schulden
beantwoord.
43
Zie voetnoot bij de vorige tabel.
42
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BEWINDVOERING EN BETALEN VASTE LASTEN

beoordelen. Van de 21 respondenten die deze stelling hebben
beoordeeld, geven 18 aan ‘ja, altijd’ en drie respondenten ‘ja,
meestal’. De antwoorden ‘soms wel, soms niet’, ‘nee, meestal
niet’ en ‘nee, nooit’ werden door geen enkele respondent
gekozen.

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk werd beschreven,
hebben alle respondenten een nieuwe T2-meting ingevuld.
Alleen in deze nieuwe vragenlijst zijn vragen gesteld over
bewindvoering en vaste lasten. Omdat op de andere
meetmomenten maar acht respondenten de nieuwe
vragenlijst invulden, bespreken we in deze paragraaf alleen
de T2-meting. Van de 23 respondenten staan er bij de T2meting slechts twee onder bewind. Wat betreft vaste lasten
geven 21 van de 22 respondenten die de vraag hierover
beantwoordden aan dat ze deze zelf betalen. Aan de
respondenten die zelf hun vaste lasten betalen, is vervolgens
gevraagd om de stelling ‘ik betaal mijn vaste lasten met
automatische incasso’ te beoordelen. Van de 21 respondenten
die deze stelling beantwoordden, is het merendeel het hier
(helemaal) mee eens (n=15). Twee respondenten zijn het
een beetje eens en een beetje oneens met de stelling en
drie respondenten zijn het er helemaal mee oneens. Eén
respondent geeft aan dat de stelling niet van toepassing is.
Vervolgens hebben de respondenten de stelling ‘ik heb de
laatste twee maanden al mijn vaste lasten betaald’ moeten

FINANCIELE ZELFREDZAAMHEID
Om inzicht te krijgen in de huidige situatie van respondenten
hebben ze een aantal algemene stellingen over financiële
zelfredzaamheid moeten beoordelen. In de figuren 23 en 24
staan de resultaten.
Uit figuur 23 valt af te leiden dat het aantal respondenten
dat zichzelf (heel) goed vindt in het omgaan met geld,
is toegenomen van 15 naar 19 over de tijd. Het aantal
respondenten dat zichzelf (heel) goed vindt in het bijhouden
van geldzaken en post is echter nauwelijks toegenomen:
voor aanvang van de projecten waren dit er 18, zes maanden
na afloop van de projecten zijn het er 19. Het aantal
respondenten dat zichzelf (heel) goed vindt in uitgaven
bijhouden is gestegen van 15 naar 17.

Mijn geldMijn uitgaven zaken en post
bijhouden.
bijhouden.

Met geld
omgaan.

Figuur 23. Stellingen over omgang met geld en post (n=23)
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Figuur 24. Stellingen over administratie (n=8-23)44
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Figuur 24 laat zien dat de respondenten alle stellingen over
de tijd heen positiever zijn gaan beoordelen. Zo geven bij
de nulmeting negen respondenten aan dat ze weten wat ze
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moeten doen om elke maand genoeg geld te hebben, zes
maanden na afloop van het project hebben 14 respondenten
deze mening.

Omdat de eerste stelling later is toegevoegd aan de vragenlijst, hebben slechts acht respondenten deze stelling beoordeeld.
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ELEMENT 1: ORDE EN OVERZICHT IN DE EIGEN
ADMINISTRATIE

Voor twee stellingen uit figuur 25 geldt dat respondenten
deze over de tijd positiever zijn gaan beoordelen. Dit geldt
voor ‘ik kan een overzicht maken van mijn inkomsten,
uitgaven en schulden’ en ‘ik heb een overzicht van alle
rekeningen die ik nog moet betalen’. Voor de eerste stelling
geldt dat bij de T0 13 respondenten het (helemaal) eens
waren met de stelling en bij de T2 19. Voor de tweede stelling
geldt dat bij de T0 van de zeven respondenten vier deze
beoordeelden met (helemaal) eens en bij de T2 18 van de
21. Voor de stelling ‘ik bewaar alle belangrijke informatie in
mappen’ geldt dat respondenten hier vlak na het project veel
positiever over waren dan bij de T0 maar bij de tweemeting
lijkt dit positieve effect verdwenen. Voor de stelling ‘ik weet
welke brieven en andere papieren ik moet bewaren en welke
ik kan weggooien’ lijkt dit ook te gelden.

De twee projecten waarbij deelnemers ook een T2-meting
hebben ingevuld, richten zich allebei op element 1. Om in
kaart te brengen of de respondenten zicht hebben op hun
eigen inkomsten en uitgaven, hebben de respondenten 11
stellingen beoordeeld. De resultaten zijn weergegeven in
figuur 25, 26 en 27. De variatie in respons (7-23) in beide
figuren is te verklaren door een aantal nieuwe vragen die
per 1 januari 2017 aan de vragenlijst zijn toegevoegd.
Respondenten die voor 1 januari 2017 de vragenlijst hebben
ingevuld hebben deze vragen dus niet beantwoord. Het
gaat om de volgende items: ‘ik heb een overzicht van alle
rekeningen die ik nog moet betalen’, ‘ik vergeet rekeningen
te betalen’, ‘ik houd bij waar ik mijn geld aan uitgeef’, ‘ik
maak afspraken met bedrijven of personen die nog geld
van mij krijgen’ en ‘ik kan mijn schulden zelf oplossen, als
ik daarvoor tips krijg’. Verder stond één respondent onder
bewind en hoefde daarom een deel van deze stellingen niet te
beoordelen.
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Ik bewaar maken van
moet
rekeningen
alle
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moet
informatie in uitgaven en
weg gooien. betalen.
mappen.
schulden.

Figuur 25. Stellingen over orde en overzicht in de eigen administratie (1) (n=7-23)
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Figuur 26. Stellingen over orde en overzicht de eigen administratie (2) (n=7-23)
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Voor de stellingen in figuur 26 geldt dat de respondenten
deze over de tijd ook positiever zijn gaan beoordelen en dus
positiever denken over hun eigen administratie.
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Figuur 27. Stellingen over orde en overzicht in de eigen administratie (3) (n=7-23)
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Opvallend aan figuur 27 is dat de respondenten bij de
nulmeting al aangeven meestal/altijd hun post open te maken
en dat hier dus weinig verbetering mogelijk was. Verder geven
respondenten aan vaker afspraken met bedrijven of personen
die nog geld van hen krijgen te maken en hebben ze er meer
vertrouwen in dat ze hun schulden zelf kunnen oplossen als
ze daarvoor tips krijgen. Het laatste onderdeel van element
1 bij de T1 en T2 bestond uit het beoordelen van een aantal
stellingen over mogelijke leereffecten van de projecten. In
figuur 28 staan de resultaten.
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Figuur 28. Leereffecten van de projecten op element 1 (n=21-23)45
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Voor alle stellingen uit figuur 28 geldt dat respondenten
deze op korte termijn vaker positief beoordelen dan op lange
termijn. Zo geven 18 respondenten aan meer overzicht te
hebben over hun geldzaken vlak na de projecten, een half
jaar later zijn dit er nog maar 11. Opvallend is het aantal
45

respondent dat aangeeft het (helemaal) eens te zijn met de
stelling ‘ik open vaker brieven dan voordat ik met het project
begon: vlak na de projecten zijn dit er acht, een half jaar later
is dit aantal gedaald tot drie.

Twee van de 23 respondenten staan bij de T2-meting onder bewind en hebben daarom de 4e en 6e stelling niet hoeven te beoordelen.
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ELEMENT 2: BASALE KENNIS EN BEGRIP VAN
FINANCIELE ZAKEN
De twee projecten waarbij deelnemers ook een T2-meting
hebben ingevuld, richten zich allebei op element 2. Om de
kennis en het begrip van geldzaken van respondenten te
meten, hebben de respondenten zeven meerkeuzevragen over
geldzaken beantwoord. In tabel 25 staat de formulering van
iedere vraag op de verschillende meetmomenten.
Tabel 25. De zeven kennisvragen die zijn gesteld tijdens de T0, T1 en T2.
Onderwerp
kennisvraag

Vraag
bij T0

Vraag
bij T1

Vraag
bij T2

Sparen

U heeft 100 euro op uw spaar-

Stel u voor: U heeft 100 euro op uw

Stel u voor: U heeft 100 euro op uw

rekening. U krijgt van de bank 2%

spaarrekening. U krijgt van de bank

spaarrekening. U krijgt van de bank

rente per jaar. U laat het geld 5 jaar

3% rente per jaar. U laat het geld

1% rente per jaar. U laat het geld

op de spaarrekening staan.

5 jaar op de spaarrekening staan.

5 jaar op de spaarrekening staan.

Hoeveel geld staat er na 5 jaar op

Hoeveel geld staat er na 5 jaar op uw

Hoeveel geld staat er na 5 jaar op uw

uw spaarrekening?

spaarrekening?

spaarrekening?

Stel u voor, u staat rood. Hoeveel

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

U heeft 5 tandenborstels nodig. Wat

Rood staan

rente moet u aan de bank betalen?
Verzekering

Welke verzekering moet u van de wet
hebben in Nederland, ervan uitgaande
dat u GEEN auto heeft?

Aanbieding 1

U heeft 5 voetballen nodig. Wat is de
beste aanbieding?

Aanbieding 2

Zorgkosten

is de beste aanbieding?

Hans wil een nieuwe telefoon en een

Carla wil een nieuwe telefoon en een

Tom wil een nieuwe telefoon en een

nieuw abonnement. Welke aan-

nieuw abonnement. Welke aan-

nieuw abonnement. Welke aanbie-

bieding is het goedkoopst voor Hans?

bieding is het goedkoopst voor Carla?

ding is het goedkoopst voor Tom?

Als ik naar de huisarts ga, moet ik dit

Als ik een gebroken enkel heb, ga ik

Als ik naar de huisarts ga, moet ik dit

zelf betalen. Want ik moet mijn eigen

naar het ziekenhuis. Dit moet ik zelf

zelf betalen. Want ik moet mijn eigen

risico gebruiken.

betalen. Want ik moet mijn eigen

risico gebruiken.

risico gebruiken
Phisingmail4647

Thea krijgt deze mail: Wat moet Thea

Els krijgt deze mail: Wat moet Els nu

Johan krijgt deze mail: Wat moet

nu doen? Niets óf op de link klikken óf

doen?

Johan nu doen?

haar bank bellen of mailen.

In de figuur 29 staan de gegeven antwoorden op de vragen.

Phisingsmail is een van internetfraude waarbij fraudeurs achter bankgegevens proberen te komen via e-mail. Bron: www.politie.nl
Het antwoord is als ‘fout’ gelabeld wanneer respondenten meer dan één antwoord hadden aangekruist die fout was. Respondenten konden
niet kiezen voor een andere antwoordcategorie als ze het antwoord ‘weet ik niet’ hadden aangekruist.
46
47
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Figuur 29. Kennisvragen over geldzaken (n=23)
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Figuur 29 laat zien dat respondenten de vraag over sparen bij
de T2 vaker fout beantwoorden dan bij de T0 en T1. Ook blijkt
dat de vragen over rood staan en de verzekering op ieder
meetmoment ongeveer door evenveel respondenten goed
worden beantwoord (respectievelijk 5-6 en 13-15). Opvallend
is dat de vraag over het eigen risico voor de huisarts veel beter
wordt beantwoord dan de vraag over het betalen van het
ziekenhuis bij de T1-meting. De vraag over een aanbieding
(‘Aanbieding (1)’) wordt bij alle meetmomenten even vaak

goed beantwoord. De andere vraag over de aanbieding van
het telefoonabonnement (‘Aanbieding (2)’) wordt tijdens
de T1- en T2-meting veel minder vaak goed beantwoord
dan bij de nulmeting. De vraag over de phisingmail lijken
respondenten bij de T1- en T2 iets vaker goed te hebben
beantwoord. Het laatste onderdeel van element 2 bij de T1 en
T2 bestond uit het beoordelen van een aantal stellingen over
mogelijke leereffecten van de projecten. In figuur 31 staan de
resultaten.
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dan
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voordat voordat voordat voordat voordat
ik met... ik met... ik met... ik met... ik met...
begon. begon. begon. begon. begon.

Figuur 30. Leereffecten van het project op element 2 (n=23)
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Uit figuur 30 valt te concluderen dat er slechts bij twee
stellingen een duidelijk verschil is tussen de korte en lange
termijn. Op korte termijn geven respondenten aan beter te
weten welke verzekeringen ze wel en niet moeten hebben
dan op de lange termijn en dit geldt ook voor het krijgen van
de juiste toeslagen.
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ELEMENT 4: UITGAVEN BEHEERSEN (ECONOMISCH
KEUZEGEDRAG)
Het element ‘uitgaven beheersen’ maakte deel uit van beide
projecten. Respondenten hebben zes stellingen moeten
beoordelen over het beheersen van uitgaven. De resultaten
zijn weergegeven in de figuren 31 en 32.
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Figuur 31. Stellingen over uitgaven beheersen (1) (n=23)
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Over de tijd is er nauwelijks verschil in hoe de respondenten
de stellingen in figuur 31 beoordelen.
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Als nu mijn
wasmachine
kapot gaat, heb
ik genoeg geld Als het moet,
Ik krijg vaak
om een nieuwe kan ik een tijdje rekeningen die
wasmachine te minder geld
ik niet
kopen.
uitgeven.
verwacht.

Figuur 32. Stellingen over uitgaven beheersen (2) (n=21-23)48
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Voor de stellingen in figuur 32 geldt ook dat er nauwelijks
veranderingen over de tijd zijn. Het enige opvallende is dat
meer respondenten vóór en een half jaar na afloop van
de projecten zeggen dat ze niet genoeg geld hebben om
een wasmachine te kopen dan vlak na afronding van hun
deelname aan het project. Het laatste onderdeel van element
4 bij de T1- en T2-meting bestond uit het beoordelen van een
aantal stellingen over mogelijke leereffecten van de projecten.
In figuur 33 staan de resultaten.

Respondenten die een bewindvoerder hebben, hoefden de eerste stelling in dit figuur niet te beoordelen. Bij de nulmeting stond één
respondent onder bewind, bij de T1-meting geen enkele en bij de T2-meting stonden twee respondenten onder bewind.
48
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Ik kan beter
met mijn geld
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dan voordat
ik met...
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Figuur 33. Leereffecten van het project op element 4 (n=23)
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SAMENVATTENDE CONCLUSIES
Op 31 december 2017 hebben in totaal 23 deelnemers
aan projecten die Stichting VSNK ondersteunt alle drie de
vragenlijsten ingevuld: de eerste is ingevuld voor de start
van het project (T0-meting), de tweede is ingevuld direct
na afronding van het project (T1-meting) en de derde is zes
maanden na afloop van het project ingevuld (T2-meting).
Omdat het nog om zo’n klein aantal deelnemers gaat dat drie
metingen heeft ingevuld, kunnen we er voor deze rapportage
helaas nog geen conclusies aan verbinden. We gaan er vanuit
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Voor alle stellingen geldt dat respondenten vlak na de
projecten het vaker (helemaal) eens zijn met de stellingen dan
een half jaar later. Het verschil is het grootst bij de stelling ‘ik
weet nu beter hoe ik omga met geld. Ik weet nu beter wat
ik moet doen dan voordat ik met het project begon’: vlak na
de projecten gaven 15 respondenten aan het hier (helemaal)
mee eens te zijn en een half jaar later gaven nog maar acht
respondenten dit aan.

59

9

6

5

T1

0%
Helemaal oneens

4
2

2

12

6

80%

1
90% 100%

Niet van toepassing

dat er bij de volgende meting een hogere respons op de
T2-meting is waardoor we meer indicaties kunnen geven
over de lange termijn effecten op achtergrondkenmerken en
schulden van de respondenten. Wat wel gezegd kan worden
is dat opvalt dat als het gaat om financiële zelfredzaamheid in
het algemeen, de respondenten de stellingen in de loop van
de tijd (iets) beter beoordelen. Daarnaast lijkt er vooral enige
vooruitgang op de beoordeling van de eigen vaardigheden op
het element ‘Orde en overzicht in de eigen administratie’,
waarbij we nu zien dat dit voor sommige onderdelen vooral
geldt voor de korte termijn (T1-meting) en dit effect op de
lange termijn (T2-meting) weg lijkt te vallen. Wat betreft
de elementen ‘Basale kennis en begrip van financiële
zaken’ en ‘Uitgaven beheersen’ zien we een gemengd
beeld: op sommige punten is er vooruitgang, op andere
punten lijkt er weinig veranderd of zelfs achteruitgang. In de
volgende rapportage hopen we hier door een groter aantal
respondenten meer over te kunnen zeggen en conclusies aan
te kunnen verbinden.
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6. RESULTATEN COMBIMETING
Bij sommige projecten is een éénmeting (T1-meting) en
tweemeting (T2-meting) niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat
het een eenmalige activiteit betreft. Bij deze projecten
wordt dan een zogenoemde combimeting verricht: er is een
vragenlijst afgenomen die zowel vragen uit de T0 als de T1
bevat. In dit hoofdstuk doen we verslag van de resultaten van
deze projecten.

ACHTERGRONDKENMERKEN VAN DE RESPONDENTEN
Op 31 december 2017 hebben in totaal 118 deelnemers aan
projecten die Stichting VSNK ondersteunt, de combimeting
ingevuld. In tabel 26 staat weergegeven aan welk project de
respondenten hebben deelgenomen en op welke van de vier
elementen van financiële zelfredzaamheid het project zich
richt.

Tabel 26. Projecten combimeting: respons en elementen
Project

Organisatie

Aantal
respondenten

Elementen

De Postsorteergroep MaDiZo

MaDiZo

110

1

Ouderavond Credits

Studiezalen Nieuw-West

8

4

De Postsorteergroep vormt een bijzonder project binnen de
groep projecten die Stichting VSNK ondersteunt. De groep
mensen die dit project volgt, bestaat grotendeels uit mensen
die zich hebben aangemeld voor formele schuldhulpverlening.
Die gaat van start nadat mensen hebben deelgenomen
aan De Postsorteergroep. De gemiddelde leeftijd van de
respondenten is 44 jaar (spreiding: 21-74) en het merendeel
is vrouw (57%). De respondenten konden aankruisen tot
welke groep ze zichzelf rekenen. Bijna twee vijfde (39%)
voelt zich tot de groep Nederlanders behoren, 18% voelt zich
Surinaams, 10% Ghanees, 5% Antilliaans, 3% Marokkaans,
2% Duits en 1% Turks. Veertien procent rekent zich tot
een andere groep, de respondenten noemen onder andere
Dominicanen. Vijf procent van de respondenten wil niet
zeggen tot welke groep ze zichzelf rekenen. Ruim een
derde (38%) van de respondenten is laagopgeleid, 34% is
middelbaar opgeleid en 8% is hoog opgeleid. In de totale
Nederlandse bevolking zijn deze percentages respectievelijk
30%, 40% en 30% (Eurostat, 2016) wat laat zien dat de
groep relatief laag is opgeleid. Negenendertig procent van
de respondenten woont alleen, 25% woont samen met
kinderen/heeft co-ouderschap, 14% woont samen met een
partner en kinderen, 9% met ouders en/of broers/zussen,
8% woont met anderen maar doet daar niks mee samen
en woont bijv. op kamers, 4% woont met een partner, 3%
woont met niet-gezinsfamilieleden en 3% woont samen met
anderen waar hij/zij veel dingen mee onderneemt.

DAGELIJKSE ACTIVITEITEN EN INKOMEN
Veertig procent van de respondenten heeft geen werk en
doet ook geen opleiding. Dit percentage ligt hoger dan bij
de T0 van de andere projecten van Stichting VSNK (33%).
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Bijna een derde (32%) heeft een betaalde baan, 10% doet
een opleiding, 7% verricht vrijwilligerswerk, 3% loopt
stage, 2% doet klusjes waarvoor ze geld krijgen en 1%
heeft een werkervaringsplek. Vijftien procent heeft (ook)
de antwoordcategorie ‘anders’ ingevuld en vulde daar
onder meer in: solliciteren, cursus, ziektewet en een aantal
respondenten heeft de activiteiten niet nader gespecificeerd.
Bij bronnen van inkomsten wordt salaris het vaakst genoemd
(36%), gevolgd door een bijstandsuitkering (31%), WWuitkering (15%), WIA, WAO of Wajong-uitkering (9%),
pensioen (3%), alimentatie (3%), studiefinanciering (3%),
betaalde klussen (3%) en geld van familie of vrienden
dat niet terugbetaald hoeft te worden (1%). Tien procent
van de respondenten noemt (ook) andere bronnen van
inkomsten zoals via de partner die in loondienst werkt of
geen inkomsten. Eenentwintig respondenten geven aan met
een partner te wonen. Gevraagd naar de inkomstenbronnen
van de partner noemen 11 van hen salaris, twee een WIA,
WAO of Wajong-uitkering, twee een WW-uitkering, één
persoon noemt geld van een eigen bedrijf en één betaalde
klussen. De overige respondenten noemen een andere
inkomstenbron. In tabel 27 wordt weergegeven wat de
inkomsten per respondent per maand zijn, inclusief het
inkomen van de eventuele partner49. Eenenzeventig procent
van de respondenten heeft een inkomen van minder dan
€1.500 per maand, 37% zelfs €1.000 of minder. Ook uit deze
gegevens blijkt dat het bij deze specifieke projecten om een
financieel kwetsbare groep gaat; bij de andere projecten die
Stichting VSNK ondersteunt ontvangt namelijk 57% van de
respondenten bij de T0 minder dan €1500 per maand en 27%
minder dan €1000.

Respondenten is gevraagd hier ook zorgtoeslag, huurtoeslag, kindertoeslag en kinderopvangtoeslag bij op te tellen.
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Tabel 27. Inkomsten per respondent per maand (inclusief inkomen partner; n=118)
Categorie

Aantal
respondenten (%)

€1.000 of minder

44 (37%)

Meer dan €1.000 en minder dan €1.500

40 (34%)

Meer dan €1.500 en minder dan €2.000

13 (11%)

Meer dan €2.000 en minder dan €2.500

2 (2%)

Meer dan €2.500 en minder dan €3.000

2 (2%)

Weet ik niet

7 (6%)

Wil ik niet zeggen

10 (9%)

Totaal

118 (101%)

In tabel 28 is weergegeven wat de woonsituatie is van
de groep die €1.000 of minder per maand ontvangt. Het
grootste gedeelte van deze groep bestaat uit respondenten
die alleen wonen (36%), gevolgd door respondenten die (ook)
met kinderen wonen (27%).
Tabel 28. Leefsituatie van respondenten die €1.000 of minder per maand ontvangen, meerdere antwoorden mogelijk (n=44)
Categorie

Aantal
respondenten (%)

Alleen

16 (36%)

Ik woon samen met mijn partner

1 (2%)

Ik woon samen met mijn partner en kind(eren)

4 (9%)

Ik woon samen met mijn kind(eren)/ik heb co-ouderschap

12 (27%)

Ik woon samen met mijn ouder(s) en/of broers/zussen

6 (14%)

Ik woon samen met familieleden

1 (2%)

Ik woon met anderen en we doen veel dingen samen

4 (9%)

Ik woon met anderen en we doen niks samen, ik woon bijv. op een kamer

3 (7%)

Totaal

47 (107%)

SCHULDEN
De respondenten is gevraagd of ze schulden hebben.
Zesentachtig procent geeft aan schulden te hebben, 11%
niet en 3% zegt het niet te weten. De schuldenaren hebben
gemiddeld 4-5 schuldeisers (spreiding: 1-9)50. Zevenentwintig
respondenten (26%) geven aan bij tenminste één schuldeiser
niet te weten of ze er een schuld open hebben staan. Van
de respondenten met schulden geeft 35% aan dat een
deurwaarder een deel van hun loon of uitkering krijgt, 18%
weet niet of dit het geval is. De hoogte van de schulden is

weergegeven in tabel 29. De gemiddelde schuld bedraagt
€18.740,38. Omdat het bij de postsorteergroep gaat om
mensen die zich bij de formele schuldhulpverlening hebben
aangemeld, valt op dat de schulden-situatie minder goed is
dan bij de T0 van de deelnemers aan de andere projecten.
Van die deelnemers heeft 65% schulden, zij hebben
gemiddeld twee tot drie schuldeisers en de gemiddelde schuld
bedraagt €16.148,44.

Respondenten konden aangeven of zij schulden of onbetaalde rekeningen hebben bij een of meerdere van de volgende instanties:
energiemaatschappij, Belastingdienst, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), zorgverzekering, huur, bank, (web)winkels, vrienden, boetes
bij de gemeente of UWV of andere schulden. Hypotheek of studieschuld vallen hier niet onder. De meest voorkomende instanties waren de
zorgverzekering (75%), het CJIB (63%), de Belastingdienst (61%) en energiemaatschappijen (42%).
50
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Tabel 29. Schulden van de respondenten in categorieën (n=101)51
Categorie

Aantal
respondenten (%)

€500 of minder

1 (1%)

Meer dan €500 en minder dan €1.000

4 (4%)

Meer dan €1.000 en minder dan €3.000

5 (5%)

Meer dan €3.000 en minder dan €5.000

4 (4%)

Meer dan €5000 en minder dan €10.000

22 (22%)

Meer dan €10.000 en minder dan €15.000

6 (6%)

Meer dan €15.000 en minder dan €20.000

13 (13%)

Meer dan €20.000 en minder dan €50.000

19 (19%)

Meer dan €50.000

4 (4%)

Weet ik niet

21 (21%)

Wil ik niet zeggen

2 (2%)

Totaal

101 (101%)

Veertig respondenten (34%) geven aan dat een of meer
mensen hen helpen met de post en het regelen van
geldzaken. Dit betreft een vrijwilliger (n=14), iemand van
maatschappelijk werk (n=10), familie (n=8), iemand van
schuldhulpverlening (n=7) en/of iemand anders (n=7). Deze
laatste groep bestaat een bewindvoerder (n=2), echtgenoot
(n=1) en iemand van MaDiZo (mogelijk ook een vrijwilliger;
n=4).

BEWINDVOERING EN BETALEN VASTE LASTEN
Zeven procent van de respondenten geeft aan bewindvoering
te hebben, 6% zegt het niet te weten. De respondenten die
niet onder bewindvoering staan of dit niet te weten (n=109)
is gevraagd of ze zelf de vaste lasten betalen. Van deze groep
geeft 88% aan zelf de vaste lasten te betalen. Vijf procent
geeft aan dat de Sociale Dienst dit doet, 2% zegt dat een
familielid/buurman/buurvrouw/vriend of vriendin dit doet, 2%
weet niet wie het doet en 4% zegt dat nog iemand anders
dit doet (partner, gedeeltelijk door de sociale dienst en bij
twee respondenten is niet gespecificeerd wie het doet). De
respondenten die aan hebben gegeven zelf de vaste lasten

te betalen, is gevraagd of ze de vaste lasten via automatische
incasso betalen. Zesendertig procent is het (helemaal) eens
met de stelling, 41% is het een beetje eens, een beetje
oneens en 21% is het (helemaal) oneens met de stelling. Drie
procent heeft op deze vraag ‘niet van toepassing’ ingevuld
omdat iemand anders dit doet. Ook is aan deze respondenten
gevraagd of ze de afgelopen twee maanden alle vaste lasten
hebben kunnen betalen. Vierendertig procent geeft aan dat
dit altijd het geval was, 17% geeft aan dat dit meestal zo
was, bij 27% lukte het soms wel, soms niet, en bij 21% lukte
het meestal niet tot nooit. Eén procent heeft op deze vraag
‘niet van toepassing’ ingevuld omdat iemand anders de vaste
lasten betaalt.

FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID
In totaal hebben 109-118 respondenten algemene vragen over
financiële zelfredzaamheid beantwoord. Om inzicht te krijgen
in de beginsituatie van de respondenten hebben ze moeten
aangeven hoe goed ze zijn in de omgang met geld en post.

Ondanks dat één respondent heeft aangegeven bij één of meerdere partijen schulden te hebben, geeft hij/zij bij de vraag over de hoogte van
de schuld aan momenteel geen achterstanden met betalingen/schulden te hebben. Dit kan mogelijk worden verklaard door het gebruik van
achterstand met betalingen/schulden in de vraagstelling.
51

62

RESULTATEN TWEEDE DEELNEMERSONDERZOEK VAN SCHULDEN NAAR KANSEN

Figuur 34. Stellingen over omgang met geld en post (n=109-118)52.
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Uit figuur 34 valt af te leiden dat steeds (meer dan) de helft
van de respondenten zichzelf (heel) goed beoordeelt op deze
vaardigheden; dit duidt waarschijnlijk op zelfoverschatting
zoals we ook bij de T0 van de andere projecten zien.
Zeventien procent van de respondenten vindt dat zij slecht
met geld omgaan. Bijna een kwart (24%) vindt dat zij hier
niet goed maar ook niet slecht in zijn. Ruim een derde van
de respondenten (37%) vindt dat zij hun geldzaken en
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post slecht bijhouden. Bijna een vijfde vindt dat zij dit niet
goed maar ook niet slecht kunnen. Ruim een kwart van de
respondenten (26%) vindt dat zij slecht zijn in het bijhouden
van hun uitgaven. Drie tot vijf procent van de respondenten
zegt bovenstaande zaken nooit te doen. De respondenten
hebben ook een aantal stellingen moeten beoordelen over
administratie. In figuur 35 staan de resultaten.

De acht respondenten die onder bewind staan, hebben de 2e stelling niet hoeven te beoordelen.
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Figuur 35. Stellingen over administratie (n=116-117)
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Figuur 35 laat zien dat ook hier het merendeel van de
respondenten zichzelf (heel) goed vindt. Daarnaast vindt
20-30% van de respondenten dat hij/zij niet weet wat te doen
om elke maand genoeg geld te hebben, meer geld uitgeeft
dan hij/zij heeft en niet genoeg weet over het omgaan met
geld. Bijna een kwart van de respondenten (24%) geeft aan
niet om hulp te vragen als ze iets niet weten over sparen, verzekeren of anderen geldzaken. Iets meer dan een vijfde (21%)
van de respondenten is het (helemaal) niet eens met de
stelling ‘als ik beloof, dan doe ik het ook’. De respondenten
hebben als laatste twee stellingen moeten beoordelen over
het vinden van werk. De resultaten zijn weergegeven in
figuur 36.

Eens

Helemaal eens

Figuur 36 laat zien dat ruim een kwart van de respondenten
(27%) geen lijst heeft met mensen die hen kunnen helpen als
ze een baan zoeken. Bijna een derde (29%) geeft aan dat de
stelling niet van toepassing is op hun situatie. Nog geen kwart
van de respondenten (23%) vraagt vrienden en familie om tips
bij het solliciteren. Zeventien procent beoordeelt de stelling
hierover met ‘beetje eens, beetje oneens’. Een kwart van de
respondenten geeft aan dat de stelling niet op hun situatie
van toepassing is; zij zijn vermoedelijk niet actief op zoek naar
werk.

Figuur 36. Stellingen Stellingen over werk vinden (n=116)
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ELEMENT 1: ORDE EN OVERZICHT IN DE EIGEN
ADMINISTRATIE
De deelnemers aan De Postsorteergroep is gevraagd of zij
geholpen zijn met een vraag over hun administratie: 78
respondenten geven aan dat dit zo is. Zij hebben 10 stellingen
over hun administratie moeten beoordelen. De resultaten
staan in de figuren 37 en 38.
Uit figuur 37 blijkt dat 5% van de respondenten de post van
de bank nooit of meestal niet open maakt. Een vijfde van de
respondenten (21%) zegt dit soms wel en soms niet te doen.
Bijna een kwart van de respondenten (22%) maakt nooit of
meestal geen afspraken met personen of bedrijven die nog
geld van hen krijgen. Een derde (33%) doet dit soms wel en
soms niet. Zeven procent geeft aan dat iemand anders dit
voor hen doet. Ruim een derde van de respondenten (35%)
denkt niet of meestal niet dat ze hun schulden zelf kunnen
oplossen als ze daarvoor tips krijgen. Bijna een derde (32%)
denkt dit soms wel en soms niet te kunnen.
Figuur 37. Stellingen over orde en overzicht in de eigen administratie (1) (n=70-77)53

Ik maak post van bijvoorbeeld de bank open. 14

21

Ik maak afspraken met personen of bedrijven die nog
geld van mij krijgen.

13

Ik kan mijn schulden zelf oplossen, als ik daarvoor
tips krijg.

13

0%

24

9

33
22

20%

29
32

40%

4

44
10
21
60%

80%

7
9 3
100%

Nee, nooit

Nee, meestal niet

Soms wel, soms niet

Ja, meestal wel

Ja, altijd

Niet van toepassing (dit doet iemand anders voor mij)

Niet van toepassing, ik heb geen schulden

Zeven respondenten staan onder bewind en hebben daarom de eerste twee stellingen niet hoeven te beoordelen. Eén respondent heeft deze
stellingen om onbekende redenen niet beoordeeld.
53
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Figuur 38. Stellingen over orde en overzicht in de eigen administratie (2) (n=70-78)54
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Figuur 38 laat zien dat ruim een kwart van de respondenten
(27%) het (helemaal) eens is met de stelling ‘ik vergeet
rekeningen te betalen’. Ongeveer een vijfde tot een kwart van
de respondenten (18-24%) heeft de andere stellingen over
hun administratie negatief beoordeeld. Zo heeft 18% van de
respondenten geen overzicht over de rekeningen die ze nog
moeten betalen. Hetzelfde deel van de respondenten kan
geen overzicht maken van inkomsten, uitgaven en schulden.
In totaal heeft slechts 3% van de respondenten (n=2) alle
stellingen met betrekking tot het zelfredzaamheidselement

54

‘orde en overzicht in de eigen administratie’ (heel) goed
beantwoord. De respondenten is ook gevraagd wat zij
denken te hebben geleerd van het project ten aanzien van
hun eigen administratie. Hierbij moet worden opgemerkt
dat niet alle leereffecten te weeg kunnen zijn gebracht door
de hoofdactiviteit van de Postsorteergroep: het sorteren van
post. Vermoedelijk is bij deze stellingen dus ook sprake van
zelfoverschatting en sociale wenselijkheid in het beoordelen
van de stellingen. In figuur 39 staan de resultaten.

De zeven respondenten die onder bewind staan, hebben de eerste drie stellingen niet hoeven te beantwoorden.
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Figuur 39. Stellingen over het project ten aanzien van de eigen administratie (69-77)55
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Ruim twee derde van de respondenten (71%) is het (helemaal)
eens met de stelling ‘ik zal vaker brieven openen dan voordat
ik met de postsorteergroep begon’. Zestig procent is het
(helemaal) eens met de stelling ‘ik weet beter wat een
belangrijke brief is dan voordat ik met de postsorteergroep
begon’. Twaalf procent zegt dat daar niet over is gepraat
tijdens de postsorteergroep. Driekwart van de respondenten
(77%) is het (helemaal) eens met de stelling ‘ik denk dat ik
mijn brieven sneller terugvind dan voor de postsorteergroep’.
Een beduidend lager percentage van de respondenten (52%)
is het (helemaal) eens met de stelling ‘ik begrijp brieven beter
dan voordat ik met de postsorteergroep begon’. Ruim de
helft van de respondenten (54%) is het (helemaal) eens met
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de stelling ‘ik weet beter wat ik moet doen als ik een brief
niet begrijp dan voordat ik met de postsorteergroep begon’.
Twaalf procent zegt dat hier niet over is gepraat tijdens het
project. Ruim de helft van de respondenten (54%) is het
(helemaal) eens met de stelling ‘ik heb meer overzicht over
mijn geldzaken dan voordat ik met de postsorteergroep
begon’. Wederom 12% van de respondenten zegt dat hier
niet over is gepraat tijdens de Postsorteergroep.
Het project Ouderavond Credits had betrekking op
het element ‘uitgaven beheersen’. Omdat slechts acht
respondenten de vragenlijst over dit project invulden, wordt
daar in deze rapportage geen verslag van gedaan.

De 1e en 3e stelling hebben zeven respondenten die onder bewind staan niet hoeven te beoordelen.
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SAMENVATTENDE CONCLUSIES
Op 31 december 2017 hebben in totaal 118 deelnemers
aan projecten die de Stichting van Schulden naar Kansen
ondersteunt de combimeting ingevuld. Dit is de eerste
verslaglegging van dit type vragenlijst omdat in 2016 nog
geen combimeting werd gebruikt. In dit hoofdstuk hebben
we de situatie besproken van de respondenten van projecten
waarvan we de resultaten op lange termijn kunnen meten
door een T2. De resultaten geven een eerste inzicht in de
stand van zaken voor wat betreft financiële zelfredzaamheid
van deelnemers net na deelname aan een eenmalig project.
Honderdtien respondenten hebben meegedaan aan het
project Postsorteergroep MaDiZo en acht respondenten
deden mee aan de Ouderavond Credits. Omdat de
respondenten die deelnamen aan de Postsorteergroep
grotendeels mensen zijn die zich aangemeld hebben bij de
formele schuldhulpverlening, vormt deze groep een bijzondere
groep binnen de projecten die Stichting VSNK ondersteunt:
uit de achtergrondgegevens blijkt dan ook dat hun financiële
positie kwetsbaarder is dan de gemiddelde deelnemer aan de
andere projecten die Stichting VSNK financiert. Bij bronnen
van inkomsten wordt een uitkering het vaakst genoemd
(55%), gevolgd door een betaalde baan (36%). Veertig
procent van de respondenten heeft geen werk en doet ook
geen opleiding, bijna een derde (32%) heeft een betaalde
baan. Ruim driekwart van de respondenten (71%) heeft
een inkomen van minder dan €1.500 per maand, 37% zelfs
€1.000 of minder, bij de andere projecten ligt dit bij de T0meting op respectievelijk 57% en 27%. Zesentachtig procent
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van de respondenten heeft schulden, bij de T0-meting van
de andere projecten ligt dit percentage op 65%. Het aantal
schuldenaren en de gemiddelde schuld ligt ook hoger: bij deze
specifieke projecten gaat het om gemiddeld 4-5 schuldeisers
en de gemiddelde schuld bedraagt €18.740,38. Bij de andere
projecten betreft dit 2-3 schuldeisers en een gemiddelde
schuld van 16.148,44 euro. In totaal hebben slechts 2 van de
78 respondenten die zijn geholpen met een vraag over hun
administratie (allen deelnemers aan de Postsorteergroep) alle
stellingen met betrekking tot het zelfredzaamheidselement
‘orde en overzicht in de eigen administratie’ (heel) goed
beantwoord. Wat betreft de opbrengsten van het eenmalige
project, zegt rond de helft van de respondenten dat ze
brieven beter begrijpen, beter weten wat ze moeten doen
als ze een brief niet begrijpen en meer overzicht hebben
over hun geldzaken dan voor het project. Gezien de inhoud
van het grootste project, het sorteren van post, is hier
waarschijnlijk sprake van zelfoverschatting. Uit bovenstaande
resultaten kan geconcludeerd worden dat er voor een grote
groep respondenten nog genoeg te ontwikkelen valt; het
merendeel van de deelnemers heeft aanzienlijke schulden.
De respondenten zijn, na afloop van hun project, positief
over wat het project hen heeft opgeleverd, een aanzienlijk
percentage geeft aan iets aan het project te hebben gehad.
Op dit moment hebben 12 respondenten een T2 ingevuld.
Als dit aantal groter wordt dan 15, nemen we deze groep ook
op in de rapportage. Dan kunnen we ook iets zeggen over de
opbrengsten op de langere termijn.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De ambitie van Stichting VSNK is om in vijf jaar tijd (20152020) in doelgebieden in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam
en Zwolle waar veel mensen van een laag inkomen leven de
financiële zelfredzaamheid van 15% van de desbetreffende
huishoudens te vergroten door armoede als gevolg van
schulden terug te dringen. Stichting VSNK probeert financiële
steun en vrijwillige inzet te verlenen aan projecten in deze
doelgebieden of in elk geval de deelnemers uit deze gebieden
te rekruteren. Uitgangspunt is dat elke deelnemer aan een
project een huishouden vertegenwoordigt; ontwikkelingen op
het gebied van financiële zelfredzaamheid van een deelnemer
kunnen dus effect hebben op een heel huishouden. Behalve
onderzoek op project- en doelgebiedsniveau wordt er
tussen 2016 en 2020 continu onderzoek gedaan onder
alle deelnemers aan de gefinancierde projecten. Het doel
van het deelnemersonderzoek is inzicht te krijgen in de
ervaren meerwaarde van deelname aan de door Stichting
VSNK ondersteunde activiteit vanuit het perspectief van de
deelnemer zelf. Elk jaar verschijnt er in maart een openbare
overall-rapportage over het deelnemersonderzoek Van
Schulden naar Kansen. Dit rapport is het tweede en betreft de
resultaten van de deelnemers aan projecten tot 31 december
2017. Op deze datum hebben in totaal 876 deelnemers aan
projecten die Stichting VSNK ondersteunt, de vragenlijst voor
de start van het project ingevuld, 222 deelnemers hebben op
dat moment twee vragenlijsten ingevuld: voor de start van
het project (T0) en direct na afronding van het project (T1)
en 23 deelnemers hebben ook een vragenlijst zes maanden
na afloop van het project ingevuld (T2). Bij enkele vooral
kortdurende projecten is een zogenoemde combimeting
verricht bv omdat het een kortdurende, eenmalige activiteit
betreft: er wordt dan een vragenlijst afgenomen die
zowel vragen uit de T0 als de T1 bevat. Op 31 december
2017 hebben in totaal 118 deelnemers zo’n combimeting
ingevuld. In vergelijking met 2016 zijn er 668 respondenten
bijgekomen: minder respondenten zijn hoog opgeleid en
meer hebben er een Turkse achtergrond. Daarnaast valt
op dat in 2017 de grootste groep met de laagste inkomens
alleenstaanden betreft, in 2016 waren dit huishoudens met
kinderen. Zevenenvijftig procent van de respondenten heeft
een inkomen van minder dan €1500 per maand, 27% zelfs
minder dan €1000. Bij bronnen van inkomsten wordt een
uitkering het vaakst genoemd. Vijvenzestig procent van de
respondenten heeft schulden. Zij hebben gemiddeld twee
tot drie schuldeisers. De gemiddelde schuld bedraagt
€ 16.148,44. Een derde (33%) van de respondenten heeft
geen werk en doet ook geen opleiding, een kwart (25%)
verricht vrijwilligerswerk.

De resultaten van de T0-meting zouden kunnen duiden
op een onderschatting van de financiële problemen en het
overschatten van de eigen vaardigheden van deelnemers bij
de start van een project: terwijl de helft van de respondenten
vindt dat hij/zij een beetje goed tot heel goed met geld,
post en uitgaven om kan gaan, heeft een groter deel
(69%) schulden. Ook beoordeelt een aanzienlijk deel van
de respondenten zijn of haar administratieve vaardigheden
positief op het zelfredzaamheidselement ‘Orde en overzicht
in de eigen administratie’; ook dit zijn vaker de deelnemers
met schulden (65%). Bij elk zelfredzaamheidselement zien we
dat steeds een heel kleine groep (2 tot 3%) heel goed scoort
op de objectieve vaardigheidsvragen. Van de deelnemers aan
projecten die zich (ook) richten op het element ‘Uitgaven
beheersen’ is ruim een kwart (26%) het (helemaal) eens met
de stelling ‘ik krijg vaak rekeningen die ik niet verwacht’ en de
meerderheid (57%) is het (helemaal) oneens met de stelling
‘als nu mijn wasmachine kapot gaat, heb ik genoeg geld om
een nieuwe wasmachine te kopen’. Deze resultaten kunnen
erop wijzen dat de financiële situatie van de betrokken
huishoudens minder rooskleurig is dan op basis van andere
gegeven antwoorden die mensen zelf geven over hun eigen
situatie gedacht zou kunnen worden. Overschatting of een
verkeerde inschatting van de eigen financiële situatie aan de
start van een project is een bekend fenomeen, zo weten we
uit andere onderzoeken56.
Korte termijneffecten op de 222 deelnemers die een T0
en T1 invulden zien we in de schuldensituatie. Zo is er een
lichte stijging van het aantal deelnemers dat stelt schulden
te hebben (van 58% naar 60%). Dit kan er mee te maken
hebben dat zij er bijvoorbeeld door hun projectdeelname bij
de T1 wel vooruit durven te komen. Van de respondenten die
tijdens de T0 aangaven niet te weten of zij schulden hebben,
geeft bijvoorbeeld 57% tijdens de T1 aan wel schulden te
hebben. Opvallend is dat 23% van de respondenten die bij de
T0 schulden heeft, bij de T1 geen schulden meer heeft. Ook
is de gemiddelde schuld na afloop van een project significant
afgenomen. De gemiddelde schuld van de 222 deelnemers
die een T1 hebben ingevuld was bij de T0 €13.149. Bij de T1
ligt dit gemiddelde op €7.282. Als het gaat om financiële
zelfredzaamheid in het algemeen, zien we significante
vooruitgang op de beoordeling van de respondenten op de
onderdelen ‘met geld omgaan’ en ‘mijn uitgaven bijhouden’
en dan in het bijzonder bij de deelnemers met schulden.
Verder zien we dat vooral respondenten met een laag
opleidingsniveau op alle drie de algemene stellingen over
omgang met geld en post zeggen beter te zijn geworden.

Madern, T., Geuns, R. van, Schoorl, R., Vadanescu, A., & Collot d’Escury, L. (2016). Financiële zelfredzaamheid in Amsterdam Nieuw-West.
Verkenning van problematiek en oplossingen. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
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Ook zien we significante vooruitgang op de stellingen ‘ik weet
wat ik moet doen om elke maand genoeg geld te hebben’, ’ik
geef niet meer geld uit dan ik heb’ en ‘ik vind dat ik genoeg
weet over omgaan met geld’. Bij specifiek de projecten die
zich (ook) richten op het element ‘Orde en overzicht in
de eigen administratie’ is er significante voortuitgang
geboekt op de stellingen ‘ik vergeet rekeningen te betalen’,
‘ik houd bij waar ik mijn geld aan uitgeef’, ‘ik kan een
overzicht maken van mijn inkomsten, uitgaven en schulden’
en ‘ik weet hoeveel geld ik elke maand kan uitgeven’. De
respondenten die meedoen aan de projecten (ook) gericht
op het element ‘Basale kennis en begrip van financiële
zaken’ hebben bij de T1 significant meer kennisvragen goed
beantwoord. Respondenten die meedoen aan projecten
die zich (ook) richten op ‘Inkomen genereren’ vinden
zichzelf significant beter geworden in het schrijven van een
sollicitatiebrief en in de vaardigheden ‘vacature zoeken’, ‘een
gesprek over een vacature met iemand van het uitzendbureau
of detacheringsbureau en ‘in contact komen met een
werkgever. Ook zien we verbetering op het element ‘Uitgaven
beheersen’. Zo is het percentage dat het (helemaal) eens is
met de stelling ‘als nu mijn wasmachine kapot gaat, heb ik
genoeg geld om een nieuwe wasmachine te kopen’ gestegen
van 42% bij de T0 naar 51% bij deT1.
Als het gaat om de effecten op de langere termijn, vallen er
nog weinig conclusies te trekken, omdat het nog om zo’n
klein aantal deelnemers gaat dat alle drie de vragenlijsten
heeft ingevuld. Er lijkt bij de 23 deelnemers vooral enige
vooruitgang op de korte termijn (T1) op het element ‘Orde en
overzicht in de eigen administratie’, waarbij we nu zien
dat dit voor sommige onderdelen op de lange termijn (T2) lijkt
weg te vallen. Wat betreft de elementen ‘Basale kennis en
begrip van financiële zaken’ en ‘Uitgaven beheersen’
zien we een gemengd beeld: op sommige punten
vooruitgang, op andere punten lijkt er weinig veranderd of
zelfs achteruitgang.
De respondenten van de kortdurende projecten waar een
combimeting is verricht wijken qua achtergrondkenmerken
af van deelnemers aan de andere langer durende projecten.
Dit heeft ermee te maken dat de respondenten aan deze
projecten grotendeels mensen zijn die zich aangemeld hebben
bij de formele schuldhulpverlening. Bijna driekwart van deze
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respondenten (71%) ontvangt minder dan €1.500 per maand,
37% zelfs €1.000 of minder, zesentachtig procent van de
respondenten heeft schulden. Het aantal schuldenaren en de
gemiddelde schuld ligt ook hoger: het gaat om gemiddeld 4-5
schuldeisers en de gemiddelde schuld bedraagt €18.740,38.
Uit de uitkomsten van de combimeting blijkt dat er voor
specifiek deze groep respondenten er nog genoeg te
ontwikkelen valt; het merendeel van de deelnemers heeft
aanzienlijke schulden. De respondenten zijn, na afloop
van hun project, positief over wat het project hen heeft
opgeleverd, een aanzienlijk percentage geeft aan iets aan het
project te hebben gehad.
We zien dus op alle zelfredzaamheidselementen effecten
op de korte termijn, dus na afloop van een project, maar
klopt de indicatie die we vanuit de lage respons op de T2
nu hebben, dat deze niet beklijven op de lange termijn?
Naarmate de respons op de T2 van alle projecten (ook de
combimetingen) hoger wordt, hopen we in het volgende
rapport dat in april 2019 verschijnt, meer te kunnen zeggen
over de opbrengsten op lange termijn. Dit rapport is in een
paar maanden vervaardigd: de resultaten worden namelijk
twee keer per jaar teruggekoppeld naar de projecten
omdat Stichting VSNK het belangrijk vindt dat projecten
zich naar aanleiding van de resultaten kunnen ontwikkelen.
In de komende periode zullen we de tijd nemen om de
resultaten zoals die er nu liggen nader te verdiepen zodat
de projecten daar nog meer lering uit kunnen trekken. Zo
zullen we de resultaten bijvoorbeeld langs de uitkomsten
uit andere onderzoeken leggen en vergelijkingen maken
met de gemiddelde schuldhulpverleningspopulatie. Ook
gaan we analyses doen om na te gaan of we verschillen
zien in de ontwikkelingen op de T0, T1 en T2 tussen de
verschillende zelfredzaamheidselementen, tussen de steden
en de doelgebieden. Ook willen we analyses doen op ‘soort
project’ en op alle achtergrondkenmerken om ook meer
zicht te krijgen op de (achterliggende factoren) van eventuele
zelfoverschatting van de financiële situatie en vaardigheden bij
de T0 wat ook reeds uit de T0 van 2016 kwam. Tezamen met
de jaarlijkse resultaten van het impactonderzoek hopen we
steeds meer te weten te komen over de opbrengsten van de
door Stichting VSNK gefinancierde projecten en wat projecten
ervan kunnen leren voor een zo optimaal resultaat voor de
mensen in de doelgebieden die in armoede leven.
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