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1. Doel en opzet impactanalyse
Doel van de impactanalyse
Met het doel om financiële zelfredzaamheid in Nederland te bevorderen, steunt Aegon sinds 2016 verschillende
lokale projecten op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. De projecten richten zich op
mensen met schulden of op mensen met een groot risico op schulden die in armoede leven. Aegon 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. Aegon sluit hiermee aan bij het actieprogramma Van Schulden
naar Kansen dat in 2015 door Delta Lloyd Foundation is gelanceerd. Delta Lloyd Foundation ging in 2018 verder
onder de naam Stichting van Schulden naar Kansen (VSNK). Per stad is een selectie gemaakt van doelgebieden
met de hoogste concentraties huishoudens met een (zeer) laag inkomen. Hierbij is tevens gekeken naar het
aantal huishoudens met schulden: de doelgroep waar Van Schulden naar Kansen zich op richt. Op basis hiervan
zijn doelgebieden aangewezen. Stichting VSNK richt zich op doelgebieden in Amsterdam, Arnhem, Zwolle en
Rotterdam. Met VSNK richt Aegon zich op doelgebieden in Groningen, Leeuwarden en Den Haag. In deze
doelgebieden wil Aegon in 2021 het aantal huishoudens met probleemschulden met 6000 gereduceerd hebben.
In deze doelgebieden wil Aegon in 2021 het aantal huishoudens met probleemschulden met 6000 gereduceerd
hebben. In de bijlage in tabel 1 in de bijlage staan de beoogde aantallen huishoudens per doelgebied en in tabel
2 in de bijlage de betreffende postcodes in die gebieden. Wanneer we in dit rapport over een bepaalde buurt
spreken betreft het dus niet het hele stadsdeel maar slechts enkele postcodegebieden uit de genoemde buurt.
Van Schulden naar Kansen 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 deelnemers- en doelgebiedsniveau wordt
er tot en met 2020 continu onderzoek gedaan onder alle gefinancierde projecten op proces en prestaties. Doel
van de impactanalyse is het inventariseren van het aantal deelnemers en de bereikte impact van de door Aegon
ondersteunde projecten op de (structurele) financiële zelfredzaamheid van de deelnemers. Het onderzoek
wil bovendien vooral inzicht geven in het effect van de projecten en kennis genereren over wat wel en wat
niet werkt door resultaten van projecten te relateren aan de zogeheten WhatWorks principes. Doordat deze
inventarisatie elk jaar herhaald wordt, ontstaat een goed beeld van de inhoud en de impact van de verschillende
projecten die door Aegon gesteund worden. Het voorliggende rapport betreft de derde meting en heeft
betrekking op het jaar 2019.

Financiële zelfredzaamheid
In Van Schulden naar Kansen wordt structurele financiële zelfredzaamheid als oplossing gezien voor
probleemschulden: mensen die financieel zelfredzaam zijn, hebben een aanzienlijk kleinere kans op
problematische betalingsachterstanden of schulden. Om financiële zelfredzaamheid te kunnen meten maakt
het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam gebruik van een model, ontwikkeld door
Stichting VSNK, waarbij vier elementen centraal staan voor de bevordering van financiële zelfredzaamheid.
Wanneer iemand goed functioneert op deze vier elementen zal deze persoon ook financieel zelfredzaam
zijn. Dit model van financiële zelfredzaamheid is weergegeven in figuur 1. De elementen zijn gebaseerd op
de competenties van het Nibud voor financiële zelfredzaamheid 1 en onderzoek naar schuldhulpverlening en
armoede 2. Projecten die in het kader van het actieprogramma Van Schulden naar Kansen worden gefinancierd,
richten zich op één of meer van deze elementen.
1

Nibud (2012). Goed omgaan met geld. Achtergronden bij de competenties voor financiële zelfredzaamheid. Utrecht: Nibud.

2

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;
Weerd, M. (2015). ‘What Works’ als kader voor projecten en projectevaluaties. Eindrapport. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam
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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.
Figuur 1. Model van financiële zelfredzaamheid
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WhatWorks principes
De werkzaamheid van de projecten wordt verkend met hulp van zogenaamde WhatWorks principes. Deze
principes voor (aannemelijke) effectiviteit zijn oorspronkelijk ontwikkeld binnen de wereld van de reclassering
en zijn erop gericht te toetsen of projecten of interventies voldoen aan een aantal algemene criteria/
randvoorwaarden voor effectiviteit3. De vijf WhatWorks principes waarop projecten beoordeeld worden zijn de
principes van risico, behoefte, responsiviteit, betrouwbaarheid en professionaliteit.
> Risico: De interventie richt zich op mensen die de interventie nodig hebben en in de mate waarin zij deze
nodig hebben.
> Behoefte: De interventie is gericht op beïnvloedbare factoren die relevant zijn voor het beoogde gedrag,
vaardigheid of kennis.
> Responsiviteit: De interventie is afgestemd op de mogelijkheden van de doelgroep, zoals het leervermogen,
de leerstijl, de cultuur en/of motivatie.
> Betrouwbaarheid: De interventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld (omschreven in bijvoorbeeld een
protocol) en binnen de afgesproken randvoorwaarden.
> Professionaliteit: Interventies worden uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers die beschikken over de
juiste kennis, vaardigheden en attitude of die hierin voldoende getraind en ondersteund worden.
3

8

Poort, R. & K. Eppink (2009). Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering. Onderzoek verricht ten behoeve van de adviescommissie Onderzoeksprogrammering
Reclassering. Meppel: Boom Geuns, R. van (2013). Every picture tells a story. Armoede een gedifferentieerd verschijnsel. Lectorale rede. Hogeschool van Amsterdam.

Onderzoeksverantwoording
De centrale onderzoeksvraag die met het onderzoek beantwoord wordt, luidt: Wat is het bereik qua
aantallen deelnemers en wat is de impact van de door Aegon gefinancierde projecten op de (structurele) financiële
zelfredzaamheid van de deelnemers volgens de projectuitvoerders?
Om deze vraag te beantwoorden is door het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam
een vragenlijst ontwikkeld. In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde:
> het doel van de projecten
> het bereik van de projecten (hoeveel deelnemers worden bereikt en wat zijn kenmerken van de deelnemers
aan de projecten)
> de werkwijze in de projecten
> de aansluiting van de projecten bij de WhatWorks-principes
> de impact van de projecten
De meeste items zijn geformuleerd als multiple-choice, in sommige gevallen wordt om toelichting van een
antwoord gevraagd. De contactpersonen van de projecten worden jaarlijks per e-mail benaderd om de
vragenlijst in te vullen. De contactpersonen van de projecten kregen in november 2019 een e-mail van
Aegon met uitleg over het onderzoek en een aankondiging van de online vragenlijst. Alle projecten die door
Aegon gesteund worden, kregen in december een e-mail met een link naar de online vragenlijst. Er is na een
aantal weken een remindermail naar de projecten gestuurd die nog niet aan de vragenlijst waren begonnen.
In de bijlage is per project een overzicht gegeven van relevante kenmerken van de projecten volgens de
respondenten.

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk gaan we in op de impact van de projecten in 2019. We staan stil bij de respons,
de bereikte doelgroepen en het projectbereik op vaardigheden, kennis, gedrag, motivatie en attitude volgens
de projectleiders. In het derde hoofdstuk gaan we in op de gehanteerde methodieken binnen de projecten.
In hoofdstuk 4 maken we inzichtelijk in hoeverre de zogenaamde WhatWorks principes binnen de projecten
worden toegepast en gaan we na hoe de impact vergroot kan worden. Het rapport wordt afgesloten met
conclusies en aanbevelingen.
NB: De beschreven informatie en gegeven aanbevelingen in voorliggend rapport zijn geformuleerd op basis
van alleen de informatie die de contactpersonen van de projecten (doorgaans zijn dit de projectleiders) hebben
verstrekt door het invullen van de vragenlijst. De inhoud is dus een weergave van de verstrekte informatie van
de contactpersonen en conclusies worden in dit rapport op basis van alleen deze informatie getrokken. De
resultaten van dit rapport kunnen naast de resultaten van het onderzoek onder deelnemers worden gelegd.
In het rapport worden er soms vergelijkingen gedaan met de voorgaande metingen over 2017 en 2018.4 Omdat
er in 2017 nog slechts gerapporteerd werd over acht projecten is vergelijking met dat jaar niet overal mogelijk of
relevant.
NB: door afrondingen komen optellingen in figuren/tabellen soms boven de 100% uit

4

Goede, W. , Mak, J. , & van Geuns, R. (2018). Eerste impactanalyse Programma Van Schulden naar Kansen 2017- Aegon: rapportage over doelen en doelbereik in 2017 van projecten Van
Schulden naar Kansen die ondersteund worden door Aegon. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
Schoorl, R., Mak, J., Berg, J. & R. van Geuns (2019). Tweede impactanalyse programma van Schulden naar Kansen-2018 Aegon.. Rapportage over doelen en doelbereik van projectenvan
Schulden naar Kansen die ondersteund worden door Aegon. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

9
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2. Doelbereik en impact van de projecten in 2019
Respons
Deze rapportage doet verslag van de antwoorden van projectuitvoerders (vaak de projectleiders) van 32 lokale
projecten, die in 2019 (mede) werden gefinancierd door Aegon. In onderstaand overzicht staat aangegeven
welke projecten dit zijn. In het vorige verslag over 2018 rapporteerden we over 30 projecten. Daar vielen dertien
projecten onder die in 2019 definitief van start zijn gegaan. In 2019 zijn daarnaast vier andere projecten gestart,
te weten: Ambivert Consultancy – LIFE, Humanitas Thuisadministratie Groningen, Humanitas Groningen – Get
A Grip en Talentcoach – LEF Light; zij hebben dit jaar voor het eerst de vragenlijst ingevuld. Twee projecten
hebben de vragenlijst over 2019 niet ingevuld: één project is gestart maar uiteindelijk (nog) niet van de grond
gekomen (De Harde Leerschool Groningen) en het andere project (Amargi Den Haag) is halverwege het jaar
gestopt. De projecten Amargi Leeuwarden en Ontdek je talenten met je centen! in Den Haag zijn recentelijk
gestopt maar hebben nog wel een vragenlijst over 2019 ingevuld die meegenomen is in de analyses.
Van de 32 projecten zijn er 15 actief in Den Haag, 11 in Leeuwarden en 6 in Groningen. In tabel 4 staat per
doelgebied aangegeven hoeveel projecten daar (naar eigen zeggen) actief zijn.
Tabel 3. Responderende projecten Aegon in 2019 (n=32)
Organisatie

Project

Stad

125Procent

Studeer je rijk app

Den Haag

Ambivert Consultancy

LIFE

Groningen

Brand New Job

Grip op je Geld training

Leeuwarden

Brand New Job

Grip op je Sollicitatie training

Leeuwarden

Brand New Job

Grip op je Werk training

Leeuwarden

Cijfers & Centen

Geld & Grip

Groningen

Colours of Impact

Financieel Fit aan de slag met je Talent!

Den Haag

De SollicitatieMentor

Talent & Werk

Groningen

Fivoor (MJD)

Ontdek je talenten met je centen!

Den Haag

Goede Gieren Leeuwarden

Amargi Leeuwarden

Leeuwarden

Humanitas Den Haag

Thuisadministratie Den Haag

Den Haag

Humanitas Leeuwarden

Thuisadministratie Leeuwarden

Leeuwarden

Humanitas Groningen

Thuisadministratie Groningen

Groningen

Humanitas Groningen

Get a Grip

Groningen

Hogeschool InHolland

Financieel Slim Studeren

Den Haag

MEE Friesland

Bewust met Geld

Leeuwarden

Onderneem 't – Projecten VOF

StadOogst Groningen

Groningen

Onderneem 't – Projecten VOF

StadOogst Leeuwarden

Leeuwarden

Over Rood

Het traject van Over Rood Den Haag

Den Haag

Stek voor stad en kerk

Budgetmaatjes070

Den Haag

Stichting SchuldHulpMaatje Den Haag

SchuldHulpMaatje Den Haag

Den Haag

Stichting De Harde Leerschool

De Harde Leerschool Den Haag

Den Haag

Stichting BuurtBazen

BûseBaas

Leeuwarden

Stichting Jongeren Perspectief Fonds

Jongeren Perspectief Fonds

Den Haag

Stichting Nelis

$tiel

Den Haag

Stichting Schuldhulpmaatje Leeuwarden

Schuldhulpmaatje Leeuwarden

Leeuwarden

Talentcoach

LEF op de arbeidsmarkt

Den Haag

Talentcoach

LEF LIGHT

Den Haag

Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland

Euro-Wijzer Den Haag

Den Haag

11

Organisatie

Project

Stad

VluchtelingenWerk Noord Nederland

Euro-Wijzer Leeuwarden

Leeuwarden

Welzijn Xtraplus

Schulddienstverlening

Den Haag

Wijs en Water

Opdynpaad

Leeuwarden

Tabel 4. Aantal door Aegon gefinancierde projecten in doelgebieden in 2019 (n=32)
Den Haag

15

Leeuwarden

11

Groningen

6

11

Oosterparkwijk

6

11

Noord-West

6

Oud-Noord

6

Heechterp-Schieringen,
Stationsbuurt

14

Schilderswijk en Groente- en
Fruitmarkt

Wielenpolle, Schepenenbuurt
Oldegalileën, Vrijheidswijk &

15

‘t Vliet
Valeriuskwartier & Magere

Transvaalkwartier

14

Weide

10

Moerwijk

14

Bilgaard & Havankpark

11

Laakkwartier en Spoorwijk

15

Naast het geven van financiële steun, zet Aegon soms ook eigen medewerkers als vrijwilligers in bij projecten. In
2019 gebeurde dit bij 38% van de projecten soms tot altijd en bij ruim 60% van de projecten nooit. Zeven van
de 32 projecten gaven aan altijd te werken met vrijwilligers, 5 soms en 20 projecten doen dit nooit. Het aandeel
projecten dat (soms) gebruik maakt van vrijwilligers van Aegon is gedaald ten opzichte van 2018; toen werden bij
de helft van de - destijds 30 - projecten nooit vrijwilligers van Aegon ingezet en bij de helft soms tot altijd.
Figuur 2. Percentage projecten met vrijwillige inzet door Aegon in 2019

22%
22%

16%

63%

16%

Nooit

Nooit

Soms

63%

Soms

Altijd

Altijd

Beoogde en bereikte doelgroep(en)
De projecten hebben in de vragenlijst aangegeven op welke doelgroepen zij zich richten. Opvallend is dat zeer
weinig projecten zich slechts op één bepaalde primaire doelgroep richten. Een uitzondering hierop wordt
bijvoorbeeld gevormd door het Jongeren Perspectief Fonds. Zij omschrijven hun doelgroep als: “jongeren tussen
18 en maximaal 27 jaar met een problematische schuldensituatie, waarbij een regulier schuldhulpverleningstraject niet
mogelijk is en waarbij door problemen op meerdere gebieden een integrale aanpak gewenst is.”. De meeste projecten
geven echter aan zich te richten op diverse primaire doelgroepen: gemiddeld worden er ruim drie doelgroepen
per project gekozen. Veel projecten richten zich (in elk geval) op mensen met kleine schulden (26 van de 32) en/of
mensen met dreigende schulden (idem). Iets meer dan de helft van de projecten (18 van de 32) richt zich ook op
12

mensen met grote schulden. Zestien projecten richten zich specifiek op mensen zonder betaald werk. Respectievelijk
veertien en drie projecten richten zich op mensen met beperkte vaardigheden of mensen met een arbeidsbeperking.
De projecten die (ook) een andere doelgroep dan de voorgecategoriseerde doelgroepen hebben gekozen,
richten zich veelal op jongeren en/of studenten (5 van de 32), ondernemers/zelfstandigen (3 van de 32 of
statushouders/nieuwe Nederlanders (2 van de 32). Ook richt één project (De Harde Leerschool Den Haag) zich
specifiek op ‘mensen in de eindfase van herstel na verslaving en/of geestelijke problematiek’.
Wat betreft combinaties en eventuele overlap in de doelgroepen valt op dat verschillende projecten zich
bijvoorbeeld zowel richten op zowel mensen met dreigende, als mensen met grote schulden. Gezien deze groepen
mogelijk een andere aanpak vereisen is dit enigszins opmerkelijk. Verder valt op dat, overeenkomstig met de
resultaten van 2018, de drie projecten die zich richten op mensen met een arbeidsbeperking – tevens een groep
die mogelijk om een specifieke aanpak vraagt - zich ook op (praktisch) alle andere doelgroepen richten.
Het kan voorkomen dat projecten náást hun initieel beoogde doelgroep in de praktijk daadwerkelijk andere
doelgroepen bereiken. Daarom vroegen wij alle 32 projecten welke doelgroep zij in 2019 bereikt hebben (zie
figuur 3). De grote meerderheid (29 van de 32) bereikt mensen met kleine schulden. Ook bereikt het grootste
deel van de projecten mensen met grote schulden (26 van de 32) en mensen met dreigende schulden (25 van de
32). Mensen met beperkte vaardigheden en mensen zonder betaald werk worden bij ruim de helft van de projecten
bereikt (22 van de 32). Precies de helft van de projecten bereikt mensen met een arbeidsbeperking. In lijn met de
bevindingen van vorig jaar kan gesteld worden dat veel projecten meer doelgroepen bereiken dan zij in eerste
instantie beogen. Dat geldt in het bijzonder voor mensen met beperkte vaardigheden: zij vallen bij slechts drie
van de 32 projecten onder de beoogde doelgroep, maar worden door maar liefst 16 projecten bereikt. Indien
een project een doelgroep bereikt die niet tot de primaire doelgroep behoort, behoeft het de aanbeveling om
daar goed bij stil te staan. Is het wel haalbaar om deze doelgroepen, met mogelijk specifieke behoeften die
niet in het project worden behandeld, goed van dienst te zijn? Projecten zouden er in dit geval voor kunnen
kiezen om binnen de aanpak aanpassingen te doen zodat hier rekening mee gehouden kan worden of middels
exclusiecriteria bepaalde deelnemers uit te sluiten van deelname. In beide gevallen blijft het raadzaam om
deelnemers (tevens) door te verwijzen naar organisaties die meer gerichte hulp kunnen bieden.
In lijn met vorig jaar geeft Humanitas Thuisadministratie Den Haag aan geen primaire doelgroep te
kennen; zij richten zich op iedereen. Zij geven tevens aan in de praktijk ook alle doelgroepen te bereiken.
Ook SchuldHulpMaatje Den Haag richt zich op alle doelgroepen en bereikt deze ook allemaal. Voor de
andere projecten geldt dat de beoogde en bereikte doelgroepen in het algemeen niet (volledig) met elkaar
overeenkomen. Mogelijkerwijs wordt het verschil tussen beoogde en bereikte doelgroepen veroorzaakt doordat
deelnemers veelal onder meerdere doelgroepen kunnen vallen (bijvoorbeeld doordat mensen zowel schulden
als een arbeidsbeperking hebben) of omdat er sprake is van ruime inclusiecriteria. De verhouding tussen de
beoogde en bereikte doelgroepen is ten opzichte van de cijfers van 2018 wel meer in balans gekomen. In 2018
(n= 17) behoorden mensen met beperkte vaardigheden bijvoorbeeld slechts in 4 gevallen tot de beoogde
doelgroep, maar werden ze door 16 projecten bereikt. Respectievelijk 5 projecten richtten zich destijds op
mensen zonder betaald werk, terwijl deze groep door 13 projecten werd bereikt. Zoals te zien in figuur 3 lijken
de verschillen tussen de kolommen in 2019 kleiner te worden. Uitzondering hierop blijft de doelgroep ‘mensen
met een arbeidsbeperking’; zij worden in 2019 door 16 projecten bereikt terwijl ze slechts door drie projecten
tot de beoogde doelgroep behoren.
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Figuur 3. Aantal projecten en hun beoogde en bereikte doelgroep(en) (n =32)
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Kenmerken deelnemers
Om een beter zicht te krijgen op welke deelnemers precies meedoen aan de projecten is tevens gevraagd
naar hun achtergrondkenmerken. Niet alle projecten hebben op alle vragen antwoord gegeven; soms waren
bepaalde achtergrondkenmerken, zoals de samenstelling van het huishouden of het opleidingsniveau van
deelnemers niet bij hen bekend. Achter elk kenmerk is te lezen hoeveel projecten de vraag hebben beantwoord.
Door steeds een tegenstelling voor te leggen konden projecten op een schaal van 0-100 procent aangeven wat
de (geschatte) verdeling tussen de achtergrondkenmerken bij deze deelnemers was. Hieronder bespreken we
de kenmerken één voor één, waarna ze samenvattend in een tabel worden weergegeven. Omdat acht projecten
zich specifiek op jongeren richten, bleken de achtergrondkenmerken met betrekking tot de samenstelling van
het huishouden en of de deelnemer uit een huishouden met kinderen komt, voor hen minder relevant of multiinterpretabel. Daarom hebben we ervoor gekozen om bij deze twee kenmerken de jongerenprojecten niet mee
te nemen; dit is terug te zien in de ‘n’.
Geslacht (n=32)
Gemiddeld genomen nemen er volgens de respondenten meer vrouwen dan mannen deel aan de projecten
(gemiddeld 57%). Dit komt praktisch overeen met de cijfers van vorig jaar, waarbij er gemiddeld 58% vrouwen
meededen (n=16). Bij 18 van de 32 projecten zijn er meer deelnemende vrouwen dan mannen en bij 5
projecten is de verdeling tussen mannen en vrouwen gelijk. Drie projecten hebben uitsluitend vrouwelijke
deelnemers (Ambivert Consultancy – LIFE, Talentcoach - LEF LIGHT en Onderneem ‘t – StadOogst Leeuwarden).
Twee van die projecten richten zich ook uitsluitend op vrouwen. Eén project heeft alleen mannelijke deelnemers
(De Harde Leerschool Den Haag).
Samenstelling huishouden (n=19, jongerenprojecten zijn hierin niet meegenomen)
De meeste deelnemers aan de projecten wonen alleen; slechts 30% (gemiddelde over alle projecten) woont
samen. Alle deelnemers aan Ambivert Consultancy – LIFE wonen alleen; dit project is dan ook bedoeld voor
alleenstaande moeders. Bij Talentcoach – LEF LIGHT woont juist het grootste deel van de deelnemers samen
(70%).
Met of zonder kinderen (n=19, jongerenprojecten zijn hierin niet meegenomen)
Het aantal deelnemers met een huishouden met kinderen is gemideld 44%. Bij Over Rood Den Haag hebben
veruit de meeste deelnemers (85%) geen kinderen. Bij Ambivert Consultancy – LIFE is het aantal deelnemers
met kinderen juist 100%. Bij de SollicitatieMentor – Talent & Werk, Talentcoach - LEF Light en Colours of Impact –
Financieel Fit aan de slag met je talent! heeft tevens het ruime merendeel van de deelnemers (80%) kinderen.
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Lage/hoge opleiding (n=29)
Het merendeel van de deelnemers is volgens de respondenten laag opgeleid (gemiddeld 59%). Elf van de 29
projecten hebben meer hoogopgeleide dan laagopgeleide deelnemers. Drie projecten geven aan uitsluitend
laagopgeleide deelnemers te hebben en één project (Onderneem ’t – Stadoogst Groningen) heeft juist alleen
hoogopgeleide deelnemers.
(Geen) betaald werk (n=28)
De meerderheid van de deelnemers aan de projecten is werkloos; gemiddeld heeft ongeveer 36% van de
deelnemers betaald werk. Bij 6 van de 28 projecten heeft meer dan de helft van de deelnemers betaald werk.
Wat betreft uitersten kennen 3 projecten alleen deelnemers zonder betaald werk en twee projecten juist alleen
deelnemers met betaald werk. Dit is niet verwonderlijk, gezien sommige projecten zich juist op deelnemers
zonder werk richten en anderen juist op deelnemers met een baan (zoals zelfstandig ondernemers).
Migratie-achtergrond/Nederlandse achtergrond (n=28)
Net als vorig jaar is de gemiddelde verdeling wat betreft Nederlandse versus migratie-achtergrond
ongeveer gelijk; ongeveer de helft van de deelnemers heeft een migratieachtergrond en de andere helft
is Nederlands. Bij deze categorie is de spreiding wederom ruim: drie projecten hebben géén
deelnemers met een Nederlandse achtergrond en twee projecten hebben juist uitsluitend Nederlandse
deelnemers. Dat is niet verwonderlijk gezien sommige projecten zich specifiek richten op
statushouders/nieuwe Nederlanders en anderen bijvoorbeeld als voorwaarde stellen dat deelnemers de
Nederlandse taal in woord en geschrift goed beheersen.
Met of zonder (licht) verstandelijke beperking (n=27)
Het overgrote deel van de deelnemers (95%) heeft geen (herkenbare) verstandelijke beperking. De meeste
projecten geven aan vrijwel geen tot helemaal geen deelnemers met een verstandelijke beperking te hebben.
De uitschieter hierbij is Humanitas – Thuisadministratie Den Haag die aangeeft dat ongeveer 31% van de
deelnemers een verstandelijke beperking heeft.
Enkelvoudige of meervoudige problematiek (n=29)
Gemiddeld genomen lijkt een meerderheid van de deelnemers te lijden onder multiproblematiek
(64%). Dit aantal is gegroeid ten opzichte van 2018, toen ging het om 52% bij 16 projecten. Maar liefst
21 van de 29 projecten kennen een meerderheid van deelnemers die kampen met multiproblematiek.
Drie projecten geven aan dat álle deelnemers lijden onder multiproblematiek, maar net zoveel projecten
geven juist aan dat géén van de deelnemers hiermee te maken heeft.
Leeftijd (n=32)
We vroegen de projecten tevens hun deelnemers op leeftijdscategorie in te delen. De grootste groep
deelnemers valt binnen de leeftijdscategorie 36-65 jaar. Een aantal van de responderende projecten richt zich
specifiek op jongeren, waarbij het merendeel van de deelnemers dus 23 jaar of jonger is. Het aantal deelnemers
boven de 65 jaar is een stuk kleiner: het gaat om gemiddeld 4%.
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Tabel 5. Verdeling kenmerken van deelnemers aan de projecten, met antwoord van n projecten, gemiddelde en
minimale %, maximale % van aandeel dikgedrukte categorie versus dungedrukte

Kenmerk

n

Gemiddeld

Vrouw - Man

32

57%

Samenwonend - Alleenstaand

19

30%

Huishouden zonder kinderen - met kinderen

19

56%

Hoogopgeleiden – Laagopgeleiden

29

41%

Met betaald werk - Zonder betaald werk

28

36%

Nederlandse achtergrond - Migratieachtergrond

28

49%

27

95%

29

64%

Tot 23 jaar

32

25%

24-35 jaar

32

28%

36- 65 jaar

32

43%

65 jaar en ouder

32

4%

Zonder verstandelijke beperking - Met verstandelijke beperking
Meervoudige problematiek - Enkelvoudige problematiek

Leeftijd

Zeven van 32 projecten geven aan dat hun deelnemers nog andere specifieke kenmerken hebben, zoals
statushouderschap, dakloosheid, verslaving, psychische problematiek of analfabetisme.
In de bijlage is in tabel 6 de verdeling van de achtergrondkenmerken per project terug te vinden.

Werving en selectie deelnemers en totstandkoming deelname
Deelnemers kunnen op diverse manieren geworven worden voor een project. Het is belangrijk voor
projecten om goed na te denken over de manier waarop de doelgroep het beste bereikt kan worden. Zo
zal een project dat zich richt op jongeren waarschijnlijk voor een andere manier kiezen om de doelgroep te
bereiken (bijvoorbeeld voornamelijk via social media) dan een project dat zich richt op een oudere doelgroep
(bijvoorbeeld voornamelijk door middel van flyers of zichtbaar zijn in de buurt, voorlichting in buurtcentra).
In figuur 4 zijn de door de projecten gehanteerde manieren van werving weergegeven. Gevraagd aan welke
vormen van deelnemerswerving de projecten doen, gaven in 2018 vijf van de 30 projecten aan dat er niet
specifiek aan werving wordt gedaan. In 2019 geeft géén van de 32 projecten dit antwoord, wat zou betekenen
dat sommige projecten zich op dit vlak meer zijn gaan ontwikkelen. Dit is ook te zien in het feit dat ten op zichte
van 2018 alle manieren van werving, afgezien van ‘anders, namelijk’ door meer projecten zijn geselecteerd.
Alle projecten benoemen ten minste één manier van werving van deelnemers. Bij het grootste deel van de
projecten (27 van de 32) worden lokale samenwerkingspartijen, zoals gemeente, schuldeisers, wijkteams of
andere hulpverlenende instanties gevraagd om potentiële deelnemers te attenderen op het project. Soms
wordt dit ook aan andere lokale projecten gevraagd (17 projecten). Flyers worden door 22 projecten gebruikt.
Bijna tweederde van de projecten (20 van de 32) geeft (daarnaast) aan deelnemers te werven via de website en/
of social media (met name Facebook, Instagram en LinkedIn). Andere genoemde methoden voor werving zijn
bijvoorbeeld: via workshops, sociaal netwerk van deelnemers of door outreachend te werken.
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Figuur 4. Manieren van werving deelnemers (n=32)
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Bijna alle projecten (30 van de 32) geven aan dat deelname geen voorwaarde voor of onderdeel is van het
krijgen van een andere vorm van hulpverlening. Bij Over Rood Den Haag is deelname een voorwaarde voor:
“beeindiging EZ en belastingaangiftes om in aanmerking te komen voor een traject bij de gemeente”. Welzijn Xtraplus
- Schulddienstverlening stelt dat “SDV-begeleiding voor sommige jongeren een aanvullend onderdeel van hun JITbegeleiding is, maar dit is géén verplichting”.
Bij de meeste projecten (26 van de 32 projecten) komt deelname (onder meer) tot stand doordat deelnemers
zichzelf aanmelden (zie figuur 5). Daarnaast worden bij ruim de helft van de projecten deelnemers aangemeld
door gemeente, schuldeisers, wijkteams en/of hulpverlenende instanties. Bij 13 projecten stromen deelnemers
(soms ook) door vanuit andere lokale projecten. Ten slotte benaderen 9 van de 32 projecten deelnemers zelf
naar aanleiding van een melding. Dat is een kleine daling ten opzichte van 2018; toen ging het nog om 11 van de
30 projecten. Andere genoemde manieren van werving zijn bijvoorbeeld: via (inloop)spreekuren, via het geven
van workshops of via informele partijen zoals het eigen netwerk van deelnemers of het buurthuis.
Figuur 5. Manieren van aanmelding deelnemers (n=32)
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Om te zorgen dat de deelnemers vallen binnen de doelgroep waar het project voor ontworpen is, kan het
nuttig zijn om selectiecriteria te hanteren voor deelname. Zes van de 32 projecten geven aan helemaal
geen inclusie/selectiecriteria te hanteren, te weten: Cijfers & Centen – Geld & Grip, Over Rood Den Haag,
Humanitas Thuisadministratie Leeuwarden, MEE Friesland – Bewust met Geld, Vluchtelingenwerk Euro-Wijzer
Leeuwarden en Goede Gieren – Amargi Leeuwarden. Omdat sommige van deze projecten zich wel specifiek
op een bepaalde doelgroep richten (bijvoorbeeld statushouders/vluchtelingen) betekent dit niet altijd dat ook
daadwerkelijk íedereen kan meedoen aan het project. Drieëntwintig projecten geven aan (onder meer) op
woonplaats te selecteren; de deelnemer moet dan woonachtig zijn in de steden/doelgebieden waar Aegon zich
op richt. Achttien projecten vinden (daarnaast) voldoende motivatie ook een belangrijke inclusievoorwaarde.
Zij benoemen onder meer dat deelnemers gemotiveerd moeten zijn om te veranderen, om zelfstandig aan de
slag te gaan en/of aan alle programmaonderdelen deel te nemen. Uit de literatuur is ook bekend dat motivatie
invloed heeft op de succeskans van deelnemers. Verder in dit hoofdstuk is hier meer over te lezen. Vijftien
projecten selecteren op leeftijd (in dit geval gaat het met name om jongeren) en veertien projecten geven
aan dat voldoende lees- en schrijfvaardigheden vereist zijn om aan het project mee te kunnen doen. Andere
vaak genoemde inclusiecriteria zijn inkomen – bijvoorbeeld laag, bijstandsniveau - (9 projecten), werksituatie
– werkend of juist niet - (7 projecten), opleiding (3 projecten) en sekse (2 projecten). Overige - minder vaak
genoemde - inclusieëisen zijn bijvoorbeeld: leerbaar zijn (Humanitas Thuisadministratie Den Haag) of in staat zijn
tot zelfreflectie (Talentcoach – LEF op de arbeidsmarkt).
Tevens konden de projecten aangeven of zij ook bepaalde (andere) exclusiecriteria hanteren; oftewel: of
potentiële deelnemers op basis van bepaalde kenmerken uitgesloten kunnen worden voor deelname aan het
project. Achttien projecten geven aan – buiten eventuele eerder genoemde inclusiecriteria - geen exclusiecriteria
voor deelname te hanteren, 12 projecten gebruiken deze wel en twee projecten geven aan dit niet te weten.
Zeven projecten geven aan verslaving als uitsluitingscriterium te hanteren, 5 projecten sluiten mensen die
illegaal in Nederland zijn uit van deelname, 4 projecten mensen met psychische problemen, 3 projecten mensen
met een licht verstandelijke beperking (LVB) en 3 projecten mensen met analfabetisme. Een aantal projecten
geeft aan nog weer andere exclusiecriteria te gebruiken, zoals bijvoorbeeld: geen vaste woon- of verblijfplek,
(zware) multiproblematiek of het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal. De meeste projecten (23
van de 32) geven aan tijdens de intake vast te stellen of deelnemers voldoen aan de in- en exclusiecriteria voor
deelname. Andere genoemde manieren om dit te achterhalen zijn bijvoorbeeld door contact te leggen met een
doorverwijzende instantie, tijdens het traject zelf of door een test.

Aantal deelnemers 2017-2019
Elk jaar wordt bij de projecten uitgevraagd hoeveel (nieuwe) deelnemers zij in dat jaar hebben bereikt. In 2019
zijn de deelnemersaantallen van de afgelopen jaren gecontroleerd omdat bleek dat projecten op verschillende
manieren rapporteerden (waardoor deelnemers soms dubbel geteld werden). Dit heeft geresulteerd in een
correctie van de aantallen over voorgaande jaren. In dit rapport vindt u de meest betrouwbare en (voorlopig)
definitieve cijfers.
In 2019 zijn er 2209 nieuwe deelnemers ingestroomd binnen de projecten die via Aegon financiering ontvangen.
Dat is een stijging ten opzichte van 2018; toen zijn er (gecorrigeerd) 1444 deelnemers bij de projecten gestart.
Deze groei valt grotendeels te verklaren uit het feit dat veel projecten in 2019 echt van start zijn gegaan; in
2018 betrof het aantal lopende projecten 17, in 2019 is dat uitgebreid naar 33, waarvan één project in 2019
is gestopt. Het aantal deelnemers van dit project in 2019 is wel meegenomen in de totaalaantallen. In 2017
hebben er in totaal 209 deelnemers deelgenomen aan 8 projecten die (mede) gefinancierd worden door Aegon.
Omdat sommige projecten destijds net gestart waren lag het deelnemersaantal toen nog betrekkelijk laag. Zie
tabel 4 voor de aantallen nieuw gestarte deelnemers per jaar. In figuur 6 staat het aantal deelnemers in 2019
per project. Het minimum aantal nieuwe deelnemers van een project was in 2019 vier deelnemers (Onderneem
‘t – StadOogst Leeuwarden), het maximum aantal nieuwe deelnemers was 400 (SchuldHulpMaatje Den Haag).
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Het gebeurt regelmatig dat deelnemers tussentijds afvallen en het project dus niet afronden. Vijfentwintig van
de tweeëndertig projecten gaven aan wat volgens hen redenen zijn waarom deelnemers gedurende het traject
uitvallen. De vaakst genoemde redenen zijn:
> Gebrek aan motivatie en/of inzet
> Ziekte, gezondheidsproblemen (ook psychisch)
> Privé-omstandigheden, zoals scheiding, opvang van kinderen, verhuizing, etc.
> Baan gekregen of het project is lastig om te combineren met school/werk
> Geldproblemen, oplopende schulden, financiële stress
> Deelnemer is er nog niet klaar voor: het traject is te confronterend, vergt teveel aanpassingen
Tabel 7. Totaal aantal nieuwe deelnemers en afgeronde trajecten 2017-2019
Jaar

Aantal nieuwe deelnemers

Aantal afgeronde trajecten

2017

209

12*

2018

1444

605*

2019

2209

1209*

Totaal

3862

1826*

* De genoemde aantallen bij ‘aantal afgeronde trajecten’ zijn verminderd betrouwbaar omdat we niet alle
cijfers hierover hebben ontvangen én omdat we niet weten onder welke voorwaarden projecten deelnemers
registreren als afgerond en hier vermoedelijk verschillend mee wordt omgegaan.
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Figuur 6. Aantal deelnemers in 2019 per project (n=33)
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Doelen financiele zelfredzaamheid
Alle projecten richten zich op het aanpakken van armoede en schulden om de financiële zelfredzaamheid van
mensen te vergroten, aangezien dit een selectiecriterium is binnen het programma ‘Van Schulden naar Kansen’.
Specifiek richten de projecten zich op één of meer van de vier elementen die nodig zijn voor een huishouden
om financieel zelfredzaam te kunnen zijn:
1. Orde en overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
3. Inkomen genereren
4. Uitgaven beheersen (Economisch keuzegedrag) (zie Hoofdstuk 1 voor uitleg van de elementen).
In figuur 7 is voor 2018 en 2019 aangegeven hoeveel projecten zich volgens de contactpersonen op elk van
de vier elementen richten en in figuur 8 zijn deze aantallen omgezet naar percentages. Bijna alle projecten
geven aan zich op verschillende elementen van financiële zelfredzaamheid te richten. In totaal zijn er door
32 projecten 90 elementen gekozen, wat betekent dat projecten zich gemiddeld op 2,8 elementen richten,
hetzelfde aantal als in 2018. Slechts vijf projecten geven aan zich te richten op één element, te weten: De
SollicitatieMentor – Talent & Werk, Talentcoach – LEF op de Arbeidsmarkt, Talentcoach- LEF LIGHT, Brand New
Job – Grip op je Sollicitatie training en Brand New Job – Grip op je Werk training. In al deze gevallen gaat het
om element 3: ‘inkomen genereren’. Acht projecten geven aan zich op maar liefst alle elementen te richten:
Ambivert Consultancy – LIFE, Het Jongeren Perspectief Fonds, Over Rood Den Haag, Stichting Nelis - $tiel,
Humanitas Groningen – Get A Grip, Goede Gieren - Amargi Leeuwarden, Humanitas Thuisadministratie Den
Haag en Welzijn Xtraplus - Schulddienstverlening. Twintig projecten richten zich (in elk geval) op elementen 1,
2, en 4. Belangrijk om te vermelden is dat de projecten ieder jaar zelf aangeven op welke elementen zij zich
richten. Opmerkelijk is dat sommige projecten hierbij in 2017 en 2018 soms andere elementen selecteerden
dan bij de start van het project is afgesproken. Dit jaar hebben we dit proberen te voorkomen door hen vooraf
inzicht te bieden in de elementen die destijds zijn geselecteerd. Volgend jaar zullen we nagaan in hoeverre hier
tussentijds wijzigingen in lijken te zijn opgetreden en hoe dit te verklaren valt.
Projecten richten zich over het algemeen het vaakst op elementen 1 en 2 (beiden zijn geselecteerd door 25 van
de 32 projecten, 78%), daarna volgt element 4 (22 van de 32, 69%) en ten slotte element 3 (18 van de 32, 56%).
Deze percentages wijken nauwelijks af van de resultaten van 2018; ook toen richtten de meeste projecten zich
op elementen 1 of 2, gevolgd door element 4 en ten slotte element 3.
Figuur 7. Aantal projecten gericht op element van financiële zelfredzaamheid in 2018 (n = 30) en in 2019 (n=32)
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Figuur 8. Percentage projecten gericht op element van financiële zelfredzaamheid in 2018 (n=30) en in 2019
(n=32)
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Voorwaarden gedragsverandering
Veel projecten richten zich (in een bepaalde mate) op gedragsverandering van deelnemers. Om
gedragsverandering te bewerkstelligen is het belangrijk om aandacht te besteden aan de (sociale) context
waarin gedrag tot stand komt en aan bepaalde voorwaardelijke capaciteiten om dat gedrag te kunnen
vertonen5. Het overbrengen van informatie of aanleren van vaardigheden bij deelnemers op zich is niet
voldoende6. Uit onderzoek naar de effectiviteit van (armoede)interventies blijkt dat motivatie en het vertrouwen
in de eigen financiële vaardigheden (self-efficacy)7 en de directe toepasbaarheid van geleerde kennis en
vaardigheden8 van belang zijn om gezond financieel gedag te bewerkstelligen. Gebruikmakend van de laatste
wetenschappelijke kennis hebben wij dit jaar daarom aan projecten gevraagd of zij zich richten op financiele
kennis en vaardigheden, of de deelnemers deze geleerde kennis en vaardigheden ook direct kunnen toepassen
en op welke capaciteiten de (gedrags)interventie die zij uitvoeren is gericht. Aanvullend hierop doen een aantal
studenten van de opleiding ‘Sociaal Juridische Dienstverlening’ onderzoek naar de focus op de motivatie en
‘self-efficacy’ van deelnemers binnen een aantal projecten. In 2021 kunnen we meer over de uitkomsten hiervan
vertellen.
Zesentwintig projecten geven aan deelnemers voorlichting te geven met als doel de financiële kennis en
vaardigheden te vergroten (cognitief vermogen). Zeven van die projecten maken gebruik van meer algemene
voorlichtinsgsmethodes, zoals een informatiebijeenkomst, een workshop of een app. De ruime meerderheid
van de projecten die zich richten op financiële kennis en vaardigheden geeft echter aan dat de aangeleerde
kennis en vaardigheden ook direct toegepast kunnen worden door deelnemers (19 van de 26). Voorbeelden
die zij hierbij noemen zijn bijvoorbeeld: oefenen met een werkmap, samen aan de slag in individuele coachingssessies, informatie direct laten vertalen naar de persoonlijke situatie of aan de slag gaan met ontvangen brieven.
Daarnaast geven praktisch alle projecten (31 van de 32) aan zich te richten op de (bewuste) motivatie/attitude
van de deelnemers. Dat lijkt positief gezien het belang van motivatie van deelnemers, maar tegelijkertijd wordt
gebrek aan motivatie ook door veel projecten genoemd als reden van uitval van deelnemers. Het lijkt er dus op
dat dit wel een punt is waar projecten zich van bewust zijn, maar tegelijkertijd ook een knelpunt is, gezien niet

22

5

Thaler, R.H., Sunstein, C.R., (2008) Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Yale University Press: New Haven.
Vlaev, I., & Elliott, A. (2017). 12 Defining and Influencing Financial Capability. In Ranyard, R. (Eds.), Economic psychology (pp. 187-205). DOI:10.1002/9781118926352

6

Fernandes, D., Lynch Jr, J. G., & Netemeyer, R. G. (2014). Financial literacy, financial education, and downstream financial behaviors. Management Science, 60(8), 1861-1883.

7

Lapp, W. M. (2010). The missing link: Financial self-efficacy’s critical role in financial capability. EARN White Paper, EARN Research Institute, San Francisco, CA.
van Middendorp, J., Gesthuizen, M., & van Geuns, R. (2019). Ernst van financiële problemen. Mens en maatschappij, 94(3), 303-331.
Jungmann, N., & Madern, T. (2016). Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag. Droom of werkelijkheid?. WRR.

8

Kaiser, T., & Menkhoff, L. (2016). Does financial education impact financial behavior, and if so, when. Discussion Papers of DIW Berlin.

alle deelnemers deze motivatie (voldoende) hebben. Driekwart van de projecten (24 van de 32) richt zich ook
op het vertrouwen van deelnemers in hun eigen financiële vaardigheden (self-efficacy). Iets minder dan de helft
van de projecten (15 van de 32) richt zich op gewoontegedrag en impulsgedrag van deelnemers (onbewuste
motivatie), 13 projecten op de externe benodigdheden om bepaald gedrag te kunnen vertonen, 12 projecten op
de gedeelde waarden en de geaccepteerde handelingswijzen (sociale norm) in de directe sociale omgeving van
de deelnemers en 10 projecten op de lichamelijke en mentale toestand van de deelnemers (fysiek vermogen).
Omdat een aantal van deze zaken, zoals ziekte en onvermogen de leefstijl aan te passen, ook worden genoemd
als reden van uitval binnen projecten is het mogelijk interessant om hier volgend jaar nader op in te gaan: in
hoeverre zou uitval voorkomen kunnen worden door extra de nadruk op deze zaken te leggen?
Figuur 9. Directe toepasbaarheid van algemene financiële kennis en vaardigheden binnen project (n=32)
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Wij geven voorlichting met als doel de algemene financiële kennis en vaardigheden te vergroten.
Wij geven voorlichting met als doel de algemene financiële kennis en vaardigheden te vergroten en
deelnemers kunnen deze direct tijdens of na de contactmomenten toepassen.
Het project focust zich niet op financiële kennis of vaardigheden.

Figuur 10. Focus van de gedragsinterventie (n=32)
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Impact op vaardigheden van financiele zelfredzaamheid
Binnen een project kan er worden gewerkt aan verschillende vaardigheden. In onderstaande figuren staan
voor elk element van financiële zelfredzaamheid de relevante vaardigheden. Per vaardigheid is weergegeven
hoeveel projecten zich hierop richten en in welke mate geschat wordt dat deelnemers deze vaardigheid na
afloop van het project onder de knie hebben. Wanneer wordt gekeken naar het gemiddelde van het percentage
deelnemers dat per project vaardigheden binnen de verschillende elementen vaak heeft geleerd, lijkt het
erop dat er kleine verschillen te ontdekken zijn in de mate van succes tussen de elementen. Er lijkt volgens
de contactpersonen het meeste succes op element 1 en 4 en gemiddeld genomen iets minder succes op 2
en 3 (zie figuur 11). Dit komt overeen met de resultaten van vorig jaar; ook toen werd er het beste gescoord
op elementen 1 en 4. Wat verder opvalt is dat de succespercentages voor alle elementen zijn gestegen ten
opzichte van 2018. Voor elementen 3 en 4 geldt zelfs dat er een stijging van ruim 10 procentpunt te zien is.
Dit valt mogelijk te verklaren uit het feit dat veel projecten inmiddels al wat langer draaien en daardoor ook
meer succes boeken. Interessant is hoe er volgens de deelnemers zelf is gescoord op deze vaardigheden; voor
projecten met voldoende respons op de T1 geven we dit op enkele items weer in de projectrapportages van het
deelnemersonderzoek.
Figuur 11. Gemiddeld percentage projecten dat aangeeft dat deelnemers vaardigheden binnen het element
vaak hebben geleerd (gewogen naar het aantal projecten dat zich ook op deze elementen richt).
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Per vaardigheid is weergegeven hoeveel projecten zich hierop richten en in welke mate geschat wordt dat
deelnemers deze vaardigheid na afloop van het project onder de knie hebben. Niet alle vaardigheden binnen
de gekozen elementen worden door alle projecten behandeld. Per vaardigheid is daarom ook aangegeven voor
hoeveel projecten een bepaalde vaardigheid (niet) van toepassing was.
Element 1: Orde en overzicht in de eigen administratie
De projecten geven aan dat deelnemers de vaardigheden voor het verkrijgen van orde en overzicht in de eigen
administratie in de regel vaak leren. De meeste projecten geven aan dat de vaardigheden minimaal door 50100% van de deelnemers worden geleerd. Met name het weten hoe je een overzicht kan maken van inkomsten,
uitgaven en schulden (vaak geleerd bij 20 van de 23 projecten waarop dit van toepassing is) en het daadwerkelijk
maken van overzichten van inkomsten, uitgaven en schulden op korte termijn (vaak geleerd bij 21 van de 25
projecten waarop dit van toepassing is) scoren hoog.
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Daarentegen blijkt het lastiger om een overzicht bij te houden van alle rekeningen die nog betaald moeten
worden (vaak geleerd bij 12 van de 21 projecten), een overzicht te maken van verwachte inkomsten en
uitgaven op de lange termijn (10 van de 23 projecten), te werken aan de motivatie om inkomsten en uitgaven
systematisch bij te houden – wat wel een voorwaarde is om de andere vaardigheden toe te passen - en te
weten wat er nodig is om elke maand genoeg geld te hebben en hoeveel er uitgegeven kan worden (beiden vaak
geleerd bij 15 van de 24 projecten). Deze resultaten komen in grote lijnen overeen met die van het onderzoek
over 2018.
Opvallend is dat het de projecten blijkbaar vaak wel lukt om deelnemers de vaardigheden bij te brengen om
hun huidige financiële situatie en de verwachtingen op korte termijn in kaart te brengen, maar dat het juist
ingewikkeld blijkt om hen bij te brengen hoe zij hier ook mee aan de slag kunnen gaan in de toekomst en hen
te motiveren dit te blijven doen. In lijn met vorig jaar blijkt het daadwerkelijk veranderen van de motivatie en het
gedrag om deze vaardigheden ook op lange termijn toe te (blijven) passen voor projecten dus nog een opgave.
Figuur 12. Element 1: aantal projecten dat schat dat deze vaardigheden na afloop project geleerd zijn (n=25)
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Element 2: Basale kennis en begrip van financiële zaken
Vijfentwintig van de lopende projecten hebben aangegeven zich te richten op element 2: ‘basale kennis en
begrip van financiële zaken. Bij de projecten die zich richten op dit element blijkt dat sommige vaardigheden
minder vaak aan de orde komen dan anderen. Een aanzienlijk deel van de projecten houdt zich bijvoorbeeld
niet bezig met bepaalde inhoudelijk kennisoverdracht, zoals het aanleren van rekenvaardigheden, of hoe
financiële producten met elkaar vergeleken kunnen worden. Daarbij komt dat deze vaardigheden – in lijn met de
resultaten uit 2018 - bij de projecten die zich hier wél op richten door een beperkt(er) deel van de deelnemers
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wordt aangeleerd. Dat is niet heel verrassend, gezien het uit literatuur blijkt dat het heel lastig is om basale
rekenvaardigheden (op latere leeftijd) alsnog aan te leren. De projecten geven aan dat het kunnen vergelijken
van financiële producten en kennis over financiële regels en wetgeving gemiddeld genomen door minder dan de
helft van de deelnemers wordt aangeleerd. Een opvallend verschil met vorig jaar is dat de projecten aangeven
dat het kunnen inschatten van financiële risico’s vaak wel door meer dan de helft van de deelnemers wordt
aangeleerd. De projecten zien zichzelf vooral succesvol als het aankomt op deelnemers hulp te laten vragen
bij onduidelijkheden (23 van de 24), te laten begrijpen wat de gevolgen van financieel handelen zijn (22 van de
24) en motivatie aan te leren om meer te begrijpen van financiële zaken (19 van de 24). Ook de motivatie om
schulden kwijt te raken en deelnemers bij te brengen waar zij hulp kunnen krijgen bij financiële vragen worden
relatief vaak aangeleerd.
In lijn met de resultaten van 2018 kan gesteld worden dat de meeste projecten die zich richten op element 2
zich in elk geval bezighouden met (en relatief vaak slagen in):
> deelnemers bewust maken van de gevolgen van (onverantwoord) financieel handelen
> deelnemers motiveren om hun financiële problemen aan te pakken
> deelnemers attenderen op beschikbare hulp (mogelijkheden of organisaties).
Het aanleren van daadwerkelijk gedrag en bepaalde kennis en vaardigheden gebeurt en slaagt relatief iets
minder vaak, wat wellicht ook te verklaren is vanuit het feit dat niet alle deelnemers even leerbaar zijn. Mede
daarom is aandacht schenken aan het vragen om en vinden van passende ondersteuning - wat veel projecten
aangeven te doen - juist ook zo belangrijk.
Figuur 13. Element 2: aantal projecten dat schat dat deze vaardigheden na afloop project geleerd zijn (n=25)
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Element 3: Inkomen genereren
Ook bij element 3, waar 18 projecten zich (mede) op richten, valt op dat een behoorlijk deel van de
vaardigheden niet aan bod komt bij de verschillende projecten. Het merendeel van de projecten die aangegeven
hebben zich op element 3 te richten houdt zich (in elk geval) bezig met het vertrouwen in de eigen vaardigheden
om werk te zoeken, het vergroten van de kennis over de arbeidsmarkt en het inzetten van het netwerk bij het
zoeken naar werk (16 van de 18 projecten). Zij geven over het algemeen ook aan dat dit in de meerderheid van
de gevallen wordt aangeleerd. Niet alle projecten richten zich echter ook op de daadwerkelijke kennis die nodig
is om werk te vinden en te behouden, zoals hoe een sollicitatiegesprek te voeren, wat basisvaardigheden van
een werknemer zijn (beide 10 van de 18), weten hoe een sollicitatiebrief of CV te schrijven (11 van de 18) of hoe
een sollicitatiegesprek te voeren (10 van de 18). De meeste projecten die zich hier wel op richten geven aan dat
het merendeel van de deelnemers deze vaardigheden ook aanleert.
Concluderend kan gesteld worden dat het er op lijkt dat relatief iets meer projecten zich bezighouden met de
randvoorwaarden om werk te gaan zoeken en te behouden – zoals kennis over de arbeidsmarkt, inzetten van
netwerk en vergroten van het zelfvertrouwen – dan met het daadwerkelijk praktisch ondersteunen bij het vinden
van en toeleiden naar een feitelijke arbeidsplek. Deze conclusie is in lijn met de resultaten uit 2018. Eerder bleek
dat 19 van de 26 projecten die voorlichting geven met als doel om de financiële kennis en vaardigheden te
vergroten er ook voor zorgen dat deze kenns direct toepasbaar is voor deelnemers. Binnen dit element lijkt dit in
mindere mate aan de orde te zijn; projecten richten zich vaak wel op kennisoverdracht over de arbeidsmarkt of de
nodige vaardigheden om werk te vinden, maar niet alle projecten vertalen dit ook naar het aanleren van praktische
vaardigheden, zoals het schrijven van een CV of sollicitatiebrief of het voeren van een sollicitatiegesprek.
Figuur 14. Element 3: aantal projecten dat schat dat deze vaardigheden na afloop project geleerd zijn (n=18)
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Element 4: Uitgaven beheersen (Economisch keuzegedrag)
Tweeëntwintig van de in 2019 lopende projecten richten zich (mede) op element 4. In tegenstelling tot 2018
zijn er een aantal projecten die zich niet op álle door ons uitgevraagde vaardigheden onder element 4 richten,
voor bepaalde vaardigheden is een aantal keer ‘niet van toepassing’ geselecteerd. Met name het nakomen van
financiële verplichtingen (bij 20 van de 20 projecten) en weten welke facturen en rekeningen te verwachten (bij
18 van de 21 projecten) worden door de meeste deelnemers geleerd. Daarna volgen de motivatie om financiële
verplichtingen na te komen en het vertrouwen in de eigen financiele vaardigheden (bij respectievelijk 18 en 17
van de 20 projecten). Zich assertief opstellen en weten hoe je de afweging maakt of nu maatregelen kunnen en
moeten worden genomen voor de financiële situatie op korte termijn blijken iets lastiger aan te leren; ongeveer
de helft van de projecten die zich hier op richten geeft aan dat dit bij het merendeel van de deelnemers lukt.
Ten opzichte van 2018 lijken projecten iets positiever te oordelen over het aantal deelnemers dat bepaalde
vaardigheden aanleert; voor elke vaardigheid geldt dat minstens de helft van de projecten denkt dat de meeste
deelnemers deze leren.
Figuur 15. Element 4: aantal projecten dat schat dat deze vaardigheden na afloop project geleerd zijn (n=22)
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3. Methodieken
Keuze methodieken
De projecten is gevraagd welke methodieken er worden ingezet in het project. Onder methodiek wordt door ons
verstaan: “een uitgewerkt geheel van opvattingen, uitgangspunten, methoden en werkwijze dat aan het project
ten grondslag ligt.” De methodieken die de projecten de voorgaande jaren benoemden, vielen lang niet alle
gevallen onder deze definitie. Omdat het in voorgaande jaren voor projecten lastig bleek om een onderscheid te
maken tussen methodieken en werkwijzen is dit jaar aan projecten gevraagd welke methodiek(en) zij hanteren
aan de hand van voorbeelden van enkele mogelijk relevante methodieken. Voorbeelden van methodieken zijn
dan bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering of oplossingsgericht werken.
Twee van de 32 projecten geven aan geen gebruik te maken van een bepaalde methodiek, te weten De
Sollicitatiementor – Talent & Werk en 125% - Studeer je rijk app. De overige projecten gaven aan minimaal
één, maar vaak ook meerdere methodieken binnen het project in te zetten. Projecten geven het vaakst aan
gebruik te maken van motiverende gespreksvoering, gevolgd door sturen op zelfsturing en oplossingsgericht
werken. Bij ongeveer éénderde van de projecten worden ervaringsdeskundigen ingezet, gebruik gemaakt van
de presentiebenadering of van Mobility Mentoring. Peer–to–peer education wordt door minder dan éénderde
van de projecten ingezet en 4 projecten geven aan stress-sensitieve dienstverlening toe te passen. Omdat veel
projecten gekozen hebben voor meerdere methodieken, die elk eigen protocollen kennen en vaak training van
medewerkers vereisen, kunnen we niet met zekerheid stellen dat de projecten deze methodieken ook altijd in
de volledigheid of op de correcte manier toepassen. Het is ook mogelijk dat zij gebruik maken van bepaalde
onderdelen van deze methodieken of een werkwijze toepassen die van deze methodieken is afgeleid.
Negen projecten geven aan (tevens) een zelf ontwikkelde methodiek en/of een andere dan de genoemde
methodieken in te zetten. Hiervoor geldt, overeenkomstig met voorgaande jaren, dat hier ook veelal werkwijzen
of trainingen worden genoemd die niet gelijkstaan aan een (bewezen) methodiek.
Onder zelf ontwikkelde methodieken worden onder meer genoemd:
> BIMI methodiek, gericht is op bewustwording, inspiratie, motivatie en informatie.
> Brug naar Zelfredzaamheid (voor jongeren)
> Vuurwerkt
> Eurowijzer methodiek
> Jong en outreachend werken
> De Brand New Job methode
Andere (door anderen ontwikkelde) toegepaste methodieken die genoemd worden zijn:
> SDT-theorie in combinatie met EVOKE-methode van het Kinder Institute.
> Methodiek van het Jongeren Perspectief Fonds
> Erop af en rolmodellenaanpak
> Methode ‘Nieuwe Perspectieven’ (bureau Van Montfoort).
Op de vraag waarom er met gekozen methodieken wordt gewerkt, geven de meeste projecten aan dat de
methodieken bewezen effectief zijn, dat zij passend zijn bij de doelgroep, dat zij hier goede ervaringen mee
hebben en/of dat ze persoonlijk overtuigd zijn van het belang van de methodiek.
Gezien de antwoorden van voorgaande jaren én het feit dat projecten ook ditmaal aangeven veel verschillende
(soms met elkaar tegenstrijdige of zeer omvattende) methodieken toe te passen valt te betwijfelen of
alle projecten in de praktijk ook met deze genoemde methodieken werken, of dat zij bijvoorbeeld slechts
elementen van de methodieken gebruiken of dat hun werkwijze is geinspireerd op de methodiek. Kortom, de
antwoorden zijn niet betrouwbaar genoeg om te kunnen concluderen dat deze methodieken in de praktijk in
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hun volledigheid worden toegepast. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt waar we ook in de eindrapportage in
2021 uitgebreid op terug zullen komen.

Focus op individu of collectief
Wat betreft vorm van de aanpak lopen de projecten uiteen: vier projecten hanteren uitsluitend een
groepsaanpak. Veertien projecten richten zich alleen op individuen en nog eens veertien projecten hanteren
een combinatie tussen een groeps- en individuele aanpak.
Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over wat bij (gedrags)interventies9 van belang is, hebben wij dit jaar
voor het eerst een nieuwe vraag gesteld over het interventieniveau waarop de projecten actief zijn, waarmee
we bedoelen of projecten zich uitsluitend richten op de individuele deelnemer, of dat zij zich ook richten op
diens achtergrond en sociale omgeving. In de gegeven antwoorden zien wij dat projecten op verschillende
manieren aankijken tegen de problemen van deelnemers en in lijn hiermee de interventie inrichten. Iets meer
dan de helft van de projecten (18 van de 32) geeft aan zich alleen op de individuele deelnemer te richten.
De overige projecten (14 van de 32) richten zich naast de deelnemer zelf ook op zijn/haar omgeving (vaak
op verschillende niveaus). Elf projecten geven aan zich naast de individuele deelnemer ook het huishouden/
gezin van de deelnemer te betrekken,10 projecten kijken ook naar de sociale samenhang en voorzieningen
in de wijk waar de deelnemer woont. Vier projecten geven aan het hele sociale netwerk van de deelnemer
te betrekken en tevens geven vier projecten aan zich zich zowel op het hele sociale netwerk van de
deelnemer als de sociale samenhang en voorzieningen in de wijk te richten, te weten: Stek voor stad en kerk –
Budgetmaatjes070, Humanitas - Thuisadministratie Groningen, Hogeschool InHolland – Financieel Slim Studeren
en SchuldHulpMaatje Den Haag.
Figuur 16. Interventieniveau projecten (in percentages per niveau) (n=32)
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Onderbouwing effectiviteit methodieken
Ruim tweederde van de projecten (22 van de 32) geeft aan te denken dat het project bewezen effectief is,
danwel omdat dit uit onderzoek is gebleken (7 projecten), danwel om een andere reden (15 projecten). Drie
projecten die aangeven dat de effectiviteit van het project onderzocht is geven aan dat er onderzoek is gedaan
door een onderzoeker van een universiteit of Hogeschool, drie projecten benoemen dat zij zelf onderzoek
hebben gedaan en één project geeft aan danwel onderzocht te zijn door een student, danwel door een
gemeente of provincie.
9
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Andere redenen die genoemd worden als onderbouwing van de bewezen effectiviteit zijn bijvoorbeeld dat dit
uit monitoringsgegevens, zoals uit- of doorstroomcijfers blijkt, omdat ze dat horen van deelnemers of omdat ze
dat persoonlijk aan deelnemers merken. Verder geven zes projecten geven aan dat hun werkwijze niet bewezen
effectief is en door vier projecten wordt aangegeven dat zij dit niet weten. In de analyse van de antwoorden
constateerden we dat de onderzoeken die worden genoemd (lang) niet altijd effectiviteitsonderzoeken zijn.
Daaruit concluderen we dat er bij veel projecten op dit moment onvoldoende kennis is over wat effectiviteit en
onderzoek naar effectiviteit precies inhoudt.
Gevraagd naar wat het project volgens hen effectief maakt, geven de respondenten uiteenlopende redenen.
Vaker genoemde antwoorden zijn:
> Maatwerk/gericht op individuele behoeften van de doelgroep
> Groepsaanpak: delen en aanpakken van problemen met gelijkgestemden
> Aansluiten bij de doelgroep
> Inzet van kennis en ervaring van experts
> Deelnemers nieuwe perspectieven bieden
> Laagdrempelige aanpak/starten bij de basis
> Verzameling van goede aanpakken
> Persoonlijke begeleiding en contact
> Vrijwillige inzet
> Deelnemers bewust maken
> Deelnemers in eigen kracht zetten

Beschrijving projecten en methodieken
De projecten is tevens gevraagd in hoeverre de aanpak of onderdelen hiervan officieel zijn beschreven. Drie
projecten, te weten: Stichting SchuldHulpMaatje Leeuwarden, Wijs en Water – Opdynpaad en 125Procent –
Studeer je rijk app, geven aan dat geen van de onderdelen officieel op papier staan. Eén project, Humanitas
Thuisadministratie Groningen, zegt dit niet te weten. De overige 28 projecten benoemen dat één of meerdere
onderdelen wel officieel zijn beschreven. Het vaakst is de doelgroep beschreven (27 keer). Daarna volgt het doel
(26 keer), de methode van werving (23 keer), de opzet van het project (22 keer) en de inhoud van het project
(20 keer). De intake- en selectieprocedure wordt door 15 projecten beschreven en de uitvoering van het project
door 13 projecten. Minder dan éénderde van de projecten (10 van de 32) beschrijft het beoogde resultaat en
hoe dit gemeten/bepaald kan worden . Dit is echter wel van belang om goed in de gaten te kunnen houden of
een project zijn doelen weet te behalen. Hier zou bij veel projecten dus meer aandacht naar mogen uitgaan.
Hoewel het per project zal verschillen welke onderdelen meer of minder relevant zijn om uit te werken, is het
voor elke interventie goed te weten wat je precies wilt bereiken (omschreven resultaat dat een project bij de
doelgroep wil behalen) en bij welke doelgroep je dit wilt bereiken. Hoe specifieker gericht, hoe beter het vaak
werkt. Dit betekent dat je als project ook moet nadenken over hoe je vervolgens ervoor zorgt dat daadwerkelijk
de doelgroep bij het project terecht komt. Daarvoor is er vaak een gerichte werving en een intakeprocedure
nodig die veel projecten nog moeten uitwerken. Ook is het belangrijk om niet alleen de opzet en inhoud van de
methodiek te beschrijven zoals al een groot deel van de projecten nu doet, maar is het tevens cruciaal om goed
na te denken over hoe je de methodiek uitvoert, wat nodig is voor de uitvoering van de methodiek en of daaraan
voldaan wordt.
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4. WhatWorks principes en advies
De werkzaamheid van de projecten wordt verkend met hulp van zogenaamde WhatWorks principes. In
hoofdstuk 1 hebben we de achtergrond van deze principes beschreven. Deze zijn een voorwaarde voor
effectiviteit van een interventie. Om deze reden worden de projecten die gesteund worden door Aegon jaarlijks
naast deze vijf principes gelegd: het risicoprincipe, het behoefteprincipe, het responsiviteitsprincipe, het
betrouwbaarheidsprincipe en het professionaliteitsprincipe. In deze paragraaf staan we stil in hoeverre deze
principes in de projecten in 2018 worden toegepast. Tabel 9, achteraan dit hoofdstuk, geeft een totaaloverzicht
weer waarmee inzichtelijk is gemaakt of er in een bepaald project gewerkt wordt volgens deze principes. De
tabel is ingevuld op basis van de door de contactpersoon verstrekte informatie in de vragenlijst. Als een hokje
onder een principe groen is gekleurd, betekent dit dat een project het principe (grotendeels) toepast en geel
houdt in dat een principe deels wordt toegepast. Blauw betekent dat de uitvoering van een principe nog op
meerdere punten aangepast kan worden voor dit project. Voor geel en blauw gekleurde projecten zijn er
mogelijk verbeterpunten. De impact van de projecten wordt ook via het deelnemersonderzoek gemeten. Samen
met de resultaten van deze impactanalyse ontstaat een inzicht in de werkzame principes om tot financiële
zelfredzaamheid te komen.

Risicoprincipe
Interventie en intensiteit sluiten aan bij behoefte van de specifieke doelgroep
Het risicoprincipe houdt in dat het belangrijk is dat een interventie zich richt op doelgroepen die de interventie
nodig hebben en in de mate waarin zij dat nodig hebben. Belangrijk is dat men zich afvraagt: wat is het doel
van de interventie en past de intensiteit van de interventie bij de deelnemers? Hebben de deelnemers deze
interventie echt nodig? Het is bij het werken volgens dit principe daarom belangrijk dat er een omschrijving
van de doelgroep is en dat er nagegaan wordt of de interventie bij die doelgroep haalbaar is binnen het aantal
contactmomenten. Met andere woorden: wordt het beoogde doel bereikt, maar belangrijker nog: is dit ook
het doel wat we willen bereiken. “Als het niet kapot is, hoef je het niet te repareren.” Wanneer een project zich
bijvoorbeeld richt op een doelgroep die wel de administratie op orde heeft, maar vooral werk moet zoeken om
meer inkomen te genereren, dan is die laatste stap (werk zoeken) voor deze groep de benodigde stap om uit de
schulden te komen en zou het niet effectief zijn om ook aandacht aan administratie ordenen te besteden in de
interventie.
Het is voor alle projecten belangrijk om goed na te denken over afbakening van het beoogde doel en de
beoogde doelgroep: het meeste effect wordt gegenereerd als beiden niet te breed geformuleerd zijn. Een (te)
open geformuleerd doel is bijvoorbeeld ‘het voorkomen van schulden bij huishoudens’. Als het gaat om het
afbakenen van de doelgroep is het hanteren van enige selectiecriteria ontontbeerlijk.
Het doel en de doelgroep zijn door de meeste projecten beschreven/op papier gezet: 26 projecten geven
aan het doel officieel te hebben beschreven en 27 van de 32 projecten hebben de doelgroep (ook) officieel
beschreven. Eén project geeft aan dit niet te weten. In sommige gevallen kan dit zeker nog concreter
geformuleerd worden, maar het is positief dat het merendeel van de projecten hier iets over heeft vastgelegd.
Het verder specificeren van de doelgroep hangt ook samen met het hanteren van bepaalde inclusiecriteria.
Die worden door de meerderheid van de projecten (26 van de 32) gehanteerd, maar zijn veelal nog vrij breed
en oppervlakkig (woonplaats, motivatie). Ook het benoemen van duidelijke exclusiecriteria kan helpen in het
gerichter ondersteunen van de beoogde doelgroep.
Humanitas Thuisadministratie Groningen, SchuldHulpMaatje Leeuwarden, Humanitas Thuisadministratie
Leeuwarden, Wijs en Water – Opdynpaad en 125procent - Studeer je rijk app geven aan zowel doel als
doelgroep niet officieel te hebben beschreven. Hogeschool InHolland – Financieel Slim Studeren heeft wel de
doelgroep, maar niet het doel officieel beschreven. Voor sommige van bovenstaande projecten die in 2018 net
waren gestart geldt dat op dit front in 2019 nog geen vooruitgang is geboekt. Daarnaast gaven acht projecten
aan zich op alle vier de elementen van financiële zelfredzaamheid te richten - te weten: Ambivert Consultancy
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– LIFE, Het Jongeren Pespectief Fonds, Over Rood Den Haag, Stichting Nelis - $tiel, Humanitas Groningen – Get
A Grip, Goede Gieren - Amargi Leeuwarden, Humanitas Thuisadministratie Den Haag, en Welzijn Xtraplus Schulddienstverlening. De vraag is of werken aan al deze elementen voor elk project, rekening houdend met de
looptijd en doelgroep, wel haalbaar is.
Samengevat hebben de meeste projecten, net als in 2018, hun doel en doelgroep vastgelegd maar kan dit in
veel gevallen nog concreter geformuleerd en aangescherpt worden. Ook zouden veel projecten meer gebruik
kunnen maken van bepaalde selectiecriteria om ervoor te zorgen dat de deelnemers passen bij de methodiek
en het doel van het project. Als het doel en de beoogde doelgroep niet duidelijk op papier staan kan hier
onenigheid over ontstaan en zijn er geen duidelijke richtlijnen om aan vast te houden wat betreft beoogde
resultaten en geschikte deelnemers. Dat maakt het ook lastig om inzichtelijk te maken of het project voor
successen bij deelnemers zorgt. Veel projecten zijn nog maar kort van start, het is goed mogelijk dat zij in de
loop van de tijd hun doel en/of doelgroep meer gaan afbakenen op basis van ervaringen zoals met welke groep
het project in de praktijk goed werkt en met welke niet. Omdat we zien dat een aantal projecten ook een jaar na
aanvang nog geen doel en/of doelgroep heeft vastgelegd, blijft dit wel een constant punt van aandacht.

Behoefteprincipe
Interventie richt zich op veranderen van kennis/motivatie/vaardigheden die voor de doelgroep nodig zijn
om financieel zelfredzaam te worden.
Projecten ontstaan vaak vanwege negatieve ervaringen met de hulpverlening. De algemene hulpverlening is
doorgaans niet laagdrempelig genoeg, verstrekt geen belangrijke informatie aan burgers en verleent geen
noodzakelijke hulp10 . Daarnaast komt de hulp die geboden wordt vaak te laat, burgers zitten dan al te diep in de
problemen11.
Het behoefteprincipe gaat ervan uit dat een project vooral effectief is, wanneer deze zich richt op factoren die
relevant zijn voor beoogd gedrag c.q. de beoogde oplossing. Concreet betekent dit dat een project zich moet
richten op gedrag dat relevant is om mensen met schulden de stappen naar financiële zelfredzaamheid te
laten maken. Hierbij gaat het om de vraag wat een deelnemer nodig heeft om uit de schulden te komen en of
de interventie zich daar op richt. Wat een deelnemer nodig heeft verschilt sterk per doelgroep en daarmee ook
welk soort project daar goed op aansluit. Waar het het behoefteprincipe betreft, lukt het niet om hier middels
de vragenlijst die jaarlijks uitgezet wordt bij de projecten goed inzicht in te krijgen. Om hier toch meer over te
weten te komen doen er vanaf 2018 elk jaar een aantal vierdejaars studenten MWD van de Hogeschool van
Amsterdam verdiepend onderzoek. In 2018 zijn er drie projecten onderzocht, in 2019 zijn er vijf onderzocht.
De studenten verrichten een documentenanalyse, nemen 5-10 interviews af en verrichten observaties bij de
projecten. Om te onderzoeken in welke mate een project voldoet aan het behoefteprincipe beantwoorden
zij de volgende vraag: hoe en waarom richt het project zich op welke factoren belangrijk zijn voor het gedrag, de
vaardigheden of de kennis die ze bij deelnemers willen bereiken? Zij verkennen daarbij ook beperkingen. In de
voorgaande jaren zijn de projecten Goede Gieren - Amargi Den Haag, Goede Gieren - Amargi Leeuwarden,
De Harde Leerschool Den Haag en Cijfers & Centen – Geld & Grip Groningen onderzocht. Van deze vier
deze projecten is het hokje dat over het behoefteprincipe gaat groen of geel ingekleurd in de tabel. Goede
Gieren - Amargi Den Haag werkt goed aan het behoefteprincipe. Dit project heeft volgens de geïnterviewde
betrokkenen een menselijke aanpak waarin er tijdens het inloopspreekuur zaken daadwerkelijk aan worden
gepakt en de deelnemer op de hoogte wordt gesteld van de ondernomen stappen. Dit zorgt er volgens de
studenten die er onderzoek deden voor dat het project als werkzaam wordt ervaren. Daarnaast is er ook
sprake van matching waarin uitgestroomde deelnemers gekoppeld worden aan deelnemers die begeleiding
ontvangen. Ook bij Goede Gieren - Amargi Leeuwarden concludeerden studenten dat het project goed bezig is
met het behoefteprincipe. Factoren waar het project zich op richt zijn het vroeg bijspringen wanneer mensen
betalingsachterstanden hebben, samenwerkingspartners hebben die dit signaleren, die weten hoe zij hier op
in kunnen springen en als de partners deze deelnemers aanmelden binnen drie dagen zorgen dat deelnemer
10 Zutphen, R. van (2016). Burgerperspectief op schuldhulpverlening. Een onderzoek naar de ervaringen van burgers met gemeentelijke schuldhulpverlening. Den Haag: De Nationale
Ombudsman
11 Westhoff, F. & L. de Ruig mmv A. Kerckhaert (2015). Huishoudens in de rode cijfers 2015. Den Haag: Panteia
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gebeld wordt en zo spoedig mogelijk wordt gekoppeld aan vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn er door samen te
werken met vrijwilligersorganisaties. Dit allen om te zorgen dat mensen geholpen worden voor de schulden
problematisch kunnen worden. Bij Goede Gieren - Amargi Leeuwarden is nog wel een probleem dat vrijwilligers
vaak uitvallen waardoor urgente zaken blijven liggen en deelnemers nog meer stress ervaren. De trainers en
coaches van De Harde Leerschool Den Haag zetten in op duurzame gedragsverandering bij de deelnemers. De
aanpak is gericht op het voorkomen van verergering van problematiek voordat deze té complex wordt. Om de
gezette stappen te verduidelijken, worden deze aan de hand van een cirkel van gedragsverandering uiteengezet.
Deze cirkel wordt gebruikt om er zeker van te zijn dat de interventies ook passen bij het proces van de
deelnemer. Er wordt bij de aansluiting van de interventie bij de deelnemers uitgegaan van de MAST-principes:
dit houdt in dat de interventie Makkelijk, Aantrekkelijk, Sociaal, en Tijdsgebonden moet zijn. Bij Cijfers & Centen
– Geld & Grip staat de persoonlijke aanpak centraal waarbij er rekening wordt gehouden met de individuele
situaties van de deelnemers, er actief gebruik wordt gemaakt van de ervaring en kennis van deelnemers door
het wederkerend leren tussen de deelnemers te stimuleren, is er in de werkwijze expliciete aandacht voor de
achtergrond van het gedrag en de gevoelens van de deelnemers en wordt er bewust gewerkt op vrijwillige basis
waarbij de deelnemers zelf kunnen kiezen of ze de adviezen en informatie uit de training overnemen of niet.

Responsiviteitsprincipe
Interventie sluit aan bij leervermogen, leerstijl, cultuur en motivatie van deelnemers
Het responsiviteitsprincipe stelt dat interventies, willen ze effect genereren, moeten aansluiten bij het
leervermogen, de leerstijl, de cultuur en de motivatie van de deelnemers. Gevraagd is aan de contactpersonen
of er in de projecten met deze zaken rekening wordt gehouden. Aangezien deelnemers sterk kunnen verschillen
in leervermogen (hoe makkelijk je leert) en leerstijl (manier waarop je leert) is het voor projecten belangrijk om
goed na denken wat hun doelgroep mogelijk nodig heeft en hoe zij in de uitvoering van hun project rekening
kunnen houden of flexibel kunnen omgaan met of mensen bijvoorbeeld beter leren door uitleg of door
oefening. Daarnaast kunnen projecten rekening houden met cultuur of religie van de deelnemers en motivatie
van deelnemers. Er kunnen ook legitieme redenen zijn om hier niet specifiek rekening mee te houden als
project, bijvoorbeeld wanneer een project een zeer specifieke doelgroep heeft en de methodiek specifiek op het
gekozen doel en de doelgroep aansluit.
Veel projecten (23 van de 32) zeggen rekening te houden met het leervermogen en de leerstijl van individuele
deelnemers, één project geeft aan dit niet te weten. Opmerkelijk is dat het aantal projecten dat rekening houdt
met het leervermogen gedaald is ten opzichte van 2018; destijds gaven 26 van de 30 projecten aan hiermee
rekening te houden. Twintig van de 30 projecten hielden destijds rekening met de leerstijl. Daarnaast geven
23 van de 32 projecten aan rekening te houden met de individuele motivatie van deelnemers, twee projecten
geven aan dit niet te weten. Ook dit aantal is iets gedaald ten opzichte van 2018; toen ging het om 23 van de 30
projecten. Minder dan de helft van de projecten (13 van de 32), houdt rekening met de culturele achtergrond
of religie van individuele deelnemers, 18 projecten doen dit niet en één weet het niet. Ook dit aantal is lichtelijk
gedaald ten opzichte van 2018; toen ging het om 14 van de 30 projecten. In figuur 18 is voor 2018 en voor
2019 aangegeven welk percentage van de projecten aangeeft rekening te houden met leervermogen, leerstijl,
cultuur/religie en/of motivatie van de deelnemers. In de bijlage is in tabel 8 per project af te lezen of deze wel of
niet rekening houdt met bovenstaande kenmerken. Bij deze genoemde en getoonde aantallen dient te worden
vermeld dat deze mogelijk niet altijd een betrouwbare reflectie zijn. In de toelichtingen die respondenten gaven,
bleef soms onduidelijk hoe er in de praktijk werkelijk rekening gehouden wordt met genoemde kenmerken.
Desalniettemin is het enigszins zorgwekkend dat er in 2019 eerder minder dan meer projecten zijn die in de
loop der tijd zich meer richten op individuele vaardigheden en/of behoeften van deelnemers; dit is immers een
voorwaarde om goed maatwerk te kunnen leveren.
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Figuur 17. Percentage projecten dat zegt aan te sluiten bij leervermogen, leerstijl, cultuur/religie en motivatie
van de deelnemer (n 2018 = 30, n 2019 = 32).
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Voorbeelden rekening houden met leervermogen van individuele deelnemers:
“We gaan ervan uit dat mensen met hoog stress niveau heel weinig info (per keer) aan kunnen. We gaan op geleide
van de deelnemer aan de slag. Ons project kenmerkt zich door een maatjes-project. 1 op 1 contact. Dat is vermoedelijk
een groot verschil met een professionals met een caseload: die hebben een vergoeding voor een x-aantal keren hulp en
dat moet ook een bepaald doel bereikt zijn (vergelijkbaar met zeg, 10 behandelingen bij de fysiotherapeut). Get a grip
vrijwilligers blijven zolang het nodig is en het gaat traag maar in het tempo van de deelnemer We gaan dus niet een
hele methodiek af. Wij zijn er naast de deelnemer en gebruiken de kennis die we hebben van de methodiek als het past”
(Humanitas Groningen – Get a Grip).
“Binnen het project hebben we te maken met jongeren van 15 tot 18 jaar. Binnen dit spectrum zit ook weer een verschil
in leervermogen. Dat maakt dat we in het project rekening houden met leervermogen in relatie tot leeftijd, taalgebruik,
wisselwerking van interactie (werkvormen) en kennisoverdracht, versimpelen van ingewikkelde financiële kwesties en de
spanningsboog.” (Stichting Buurtbazen – BûseBaas)
“Gebruik materiaal, bijvoorbeeld ‘Voor hetzelfde geld’ voor laaggeletterden. Individuele aanpak door de vrijwilliger
waarbij het tempo en de belastbaarheid van de deelnemer centraal staat.”
(Humanitas - Thuisadministratie Groningen)
Voorbeeld rekening houden met leerstijl van individuele deelnemers:
“We bieden iedereen een goede mix van verschillende manier van leren. Online, offline, individueel en in een groep. In
de trainingen en workshops is veel aandacht voor dingen doen en oefenen dat werkt goed bij deze doelgroep. Weinig
theorie, veel praktijk” (Talentcoach – LEF op de arbeidsmarkt).
Voorbeeld rekening houden met culturele achtergrond/religie van individuele deelnemers:
“Kennis van de cultuur wordt meegenomen in de benadering, werkwijze, maar ook om te weten hoe men met geld
omgaat (zoals collectief vs individualistisch).” (Vluchtelingenwerk Euro-Wijzer Den Haag)
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Voorbeelden rekening houden met motivatie van individuele deelnemers:
“Het blijkt voor kandidaten moeilijk om tijd vrij te maken. Ze hebben het vaak al financieel moeilijk en hun budget is
niet het favoriete gespreksonderwerp. Ze moeten tijd vrij maken en reiskosten maken om bij ons te komen. We daarom
ook een kleine onkostenvergoeding ter beschikking gesteld en we merken dat dit helpt om ze aangehaakt te houden.
Verder spreken we laat op de dag af en op unieke locaties zoals de skybox van ADO of bij een museum met een gratis
toegangskaartje.” (Stichting Nelis - $tiel)
“We hebben ook een cursus hiervoor ontwikkeld omdat dit bij onze deelnemers heel belangrijk is. Ze vinden het moeilijk
om het vol te houden of de veranderingen door te zetten.” (Humanitas -Thuisadministratie Leeuwarden).
“Intrinsieke motivatie is juist hetgeen gestimuleerd wordt met het project “opdynpaad”. Door de coaching wordt
gezocht naar wat het individu intrinsiek motiveert om een doel te bereiken en weer eigen regie (o.a. financiële zaken) en
verantwoordelijkheid hierover te nemen.” (Wijs en water – Opdynpaad).
In hoeverre er goed aangesloten kan worden bij de behoeften van deelnemers is ook afhankelijk van de vorm
waarin deelnemers begeleid worden. Van de 32 projecten werken er vier alleen groepsgericht (Cijfers & Centen
- Geld & Grip, Talentcoach – LEF Light, Vluchtelingenwerk Euro-Wijzer Leeuwarden, Brand New Job - Grip op je
Sollicitatie training). Veerien projecten hanteren een individuele aanpak en nog eens 14 projecten gebruiken een
combinatie van groepsgerichte en individuele aanpakken.
Zeker bij een bredere doelgroep kan het relevant zijn om maatwerk te bieden, zodat ook deelnemers die iets
meer tijd of begeleiding nodig hebben de doelen van het project kunnen behalen.
Veertien projecten geven aan dat de methodiek die ze inzetten voor alle deelnemers gelijk is, dertien projecten
geven aan dat onderdelen van het project anders kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld omdat deelnemers
zelf kunnen kiezen waar ze aan willen werken en vijf projecten antwoorden iets anders, bijvoorbeeld dat er
maatwerk wordt geleverd.
Als het gaat om flexibiliteit in looptijd, dan wel het aantal contactmomenten, zegt net iets meer dan de helft (17)
van de projecten dat de looptijd in principe gelijk is, maar elf van hen geven aan dat hier soms of regelmatig van
afgeweken kan worden. Dat betekent dat de looptijd voor zes projecten vaststaat en hier geen uitzonderingen
voor individuele deelnemers op worden gemaakt. Vijftien projecten geven aan dat de looptijd in beginsel al
verschilt per deelnemer. De gemiddelde looptijd is tussen de 6 weken en een jaar, met twee uitschieters naar
maximaal twee jaar. Het aantal contactmomenten is bij negen projecten voor alle deelnemers gelijk (en bij
23 dus verschillend per deelnemer), bij drie van deze projecten kan hier indien nodig van afgeweken worden.
Dat betekent dat bij zes projecten ook het aantal contactmomenten voor elke deelnemer gelijk is. Gemiddeld
genomen gaat het om ongeveer 15 contactmomenten per project, met uitschieters tussen de 1 en 45
contactmomenten.
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Figuur 18. Looptijd project per deelnemer (n=32)
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Samengevat passen de meeste projecten het responsiviteitsprincipe op een aantal vlakken toe. Bij ongeveer de
helft van de projecten is er sprake van een flexibele inzet van methodieken die kan verschillen per deelnemer.
Hoewel we hier dit jaar niet naar gevraagd hebben, leerden we vorig jaar dat het bij bijna alle projecten mogelijk
was om (een onderdeel van) de methodiek aan de behoefte van deelnemers aan te passsen. Opmerkelijk is
dat het erop lijkt dat ten opzichte van 2018 minder projecten hun werkwijze laten aansluiten op de individuele
behoeften en vaardigheden an deelnemers. Relatief minder projecten geven aan de werkwijze aan te passen op
verschillen in leerstijl, leervermogen, motivatie en religie of culturele achtergrond van de deelnemers. De afname
is weliswaar klein, maar het is goed om hier waakzaam op te blijven.

Betrouwbaarheidsprincipe
Interventie is bewezen effectief, gedetailleerd beschreven en er is een vorm van kwaliteitscontrole bij
uitvoering
Bij het betrouwbaarheidsprincipe gaat het erom dat de effectiviteit van een interventie of project het meest
gewaarborgd wordt wanneer een (bewezen) effectieve methodiek wordt toegepast en deze wordt uitgevoerd
zoals bedoeld. Het is het beste wanneer de interventie hiertoe beschreven is en ook moet er een vorm van
controle zijn of de uitvoerders de methodiek correct inzetten. Dit kan bijvoorbeeld door registratie en evaluatie
van activiteiten, certificering van uitvoerders, evaluaties of het instellen van een stuurgroep. Het beschrijven van
een interventie is een noodzakelijke randvoorwaarde om ervoor te kunnen zorgen dat alle medewerkers weten
hoe de interventie loopt en dit op een gelijke manier kunnen toepassen. Een vorm van controle op de uitvoering
is niet zozeer bedoeld om elkaar op de vingers te tikken, maar zorgt dat zowel ervaren als nieuwe medewerkers
tips en feedback kunnen krijgen over het toepassen van de interventie (van een collega of van deelnemers
bijvoorbeeld) of voor lastige punten met elkaar een oplossing kunnen bedenken. Het is een manier om de
kwaliteit van de interventie samen in de gaten te houden.
Ondanks dat we uitleg in de vragenlijst hebben gegeven over wat een (effectieve) methodiek is, is dit jaar
wederom de vraag over of er bepaalde (onderdelen van) methodieken worden ingezet niet altijd goed
beantwoord. Soms benoemen projecten hierbij een bepaalde werkwijze of bijvoorbeeld een interne opleiding
van medewerkers. Daarbij geldt dat een deel van de projecten werkt met een zelf ontwikkelde methodiek.
Over het algemeen geldt dat de effectiviteit van de meeste van deze nieuwe methodieken niet is bewezen.
Desalniettemin geeft ruim tweederde van de projecten (22 van de 32) aan te denken dat hun project bewezen
effectief is. Zeven projecten benoemen dat dit uit onderzoek – uitgevoerd door een onderzoeker of een
student van een universiteit of Hogeschool of een gemeente/provincie, of zelf uitgevoerd - is gebleken. Of deze
onderzoeken daadwerkelijk effectonderzoeken waren valt te betwijfelen; in elk geval zal dit voor het onderzoek
van de student vermoedelijk niet opgaan. Twaalf projecten gaven aan dat hun project bewezen effectief is
vanwege andere redenen, zoals dat dat uit monitoringsgegevens blijkt of dat zij dit aan deelnemers opmerken.
Ook hiervoor geldt dat hoge uitstroomcijfers of een goede ervaring van deelnemers niet direct gelijkstaan aan
een succesvol project.
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Tevens opvallend is dat slechts een derde van de projecten (10 van de 32) aangeeft officieel op papier te hebben
staan wat het beoogde resultaat voor deelnemers is en hoe dit gemeten/gemonitord kan worden. Daarbij komt
dat we voor de deelnemers die aangeven dit wel te hebben beschreven niet zonder meer kunnen stellen dat
er sprake is van een weloverwogen effectiviteitsredenering. Wat ons betreft is het raadzaam voor elk project
om meer aandacht te hebben voor de eigen effectiviteit. Het uitvoeren van betrouwbaar effectiviteitsonderzoek
kan eraan bijdragen dat de (eigen) methodiek als bewezen effectief wordt opgenomen in een databank van
effectieve interventies. Indien projecten hier zelf de capaciteit niet voor hebben, kunnen zij er ook voor kiezen
om effectiviteitsonderzoek uit te besteden of gebruik te maken van een al bestaande bewezen effectieve
methodiek.
Hoewel het per project zal verschillen welke onderdelen meer of minder relevant zijn om uit te werken, is het
voor elke interventie belangrijk dat een project goed nadenkt over wat je precies wilt bereiken en bij welke
doelgroep je dit wilt bereiken. Hoe specifieker gericht, hoe beter het vaak werkt. Dit betekent ook dat je als
project moet nadenken over hoe je vervolgens zorgt dat daadwerkelijk de doelgroep bij het project terecht
komt. Daarvoor is vaak werving en een intakeprocedure nodig, die veel projecten nog moeten uitwerken. Zo is
het ook belangrijk niet alleen de opzet van de methodiek qua vorm, frequentie en benodigde tijd en de inhoud
van de methodiek qua uit te voeren concrete activiteiten te beschrijven zoals al een groot deel van de projecten
nu doen. Het is minstens zo belangrijk om goed na te denken over wat nodig is voor de uitvoering van de
methodiek en of daar voldoende aan voldaan wordt. Zo hebben veel projecten nog niet specifiek beschreven
wie de methodiek mag uitvoeren, wat benodigde vaardigheden voor uitvoering zijn, een omschrijving van
training/ondersteuning die aan de uitvoerders geboden moet worden, benodigd draagvlak (binnen en buiten
het project) en manier waarop de kwaliteit van de uitvoering gecontroleerd wordt (bijvoorbeeld door evaluaties,
observaties of registratie). Het omschrijven en onderbouwen van je eigen project is niet alleen belangrijk om
te kunnen verantwoorden hoe een project is opgebouwd, maar dient ook als steun om het hele project tot in
detail uit te denken en de stappen met elkaar te stroomlijnen. Ook kan het medewerkers houvast bieden bij
het correct en op een gelijke manier uitvoeren van het project. Wanneer een project gebruik maakt van een
methode die nog niet bewezen effectief is uit onderzoek, kan de effectiviteit van een project alleen onderzocht
worden wanneer deze gedetailleerd beschreven is en dus een vast en repliceerbaar protocol heeft. Met een
omschreven methodiek is het goed om als project in de gaten te houden dat medewerkers de methodieken
uitvoeren zoals deze bedoeld zijn en dat de medewerkers als team op één lijn zitten qua aanpak.
Alle projecten geven aan op minstens één manier de kwaliteit van de uitvoering van het project te controleren.
De meeste projecten maken hierbij (in elk geval) gebruik van evaluaties onder deelnemers, waarbij sommige
projecten mogelijk (ook) doelen op het grootschalige deelnemersonderzoek dat de HvA uitvoert. Andere vaak
genoemde manieren om de kwaliteit van de uitvoering te controleren zijn mentoring (19 keer genoemd),
casusbesprekingen tussen projectmedewerkers (18x), (periodieke) intervisie tussen projectmedewerkers
(16x), evaluaties bij de medewerkers (15x), monitoring, registratie en evaluatie van taken voor en door
projectmedewerkers (13x). Observaties bij uitgevoerde activiteiten komen minder vaak voor (bij 9 projecten).
Zeven projecten geven aan dat er een stuurgroep of begeleidingsgroep toeziet op het project. Slechts twee
projecten geven aan de uitvoering te bewaken door medewerkers in te zetten die een specifieke licentie
hebben (Stichting Nelis - $tiel en Stichting Buurtbazen – BûseBaas). Geen enkel project geeft aan de uitvoering
te bewaken door visitatie of inspectie van andere projecten of relevante partijen. Er lijken in vergelijking met
2018 hierin geen grote verschillen te zijn opgetreden. Een overzicht van het percentage projecten dat de
verschillende manieren van controle op de uitvoering inzet is te zien in figuur 19. Er zijn verschillen in het aantal
manieren waarop projecten de uitvoering bewaken. Grofweg zijn er drie groepen te onderscheiden: een groep
die uitvoerig controleert op de uitvoering (op 6 tot 8 manieren), een groep die redelijk uitvoerig controleert (4
tot 5 manieren), en een groep die beperkt controleert (0 tot 3 manieren). Projecten die al veel verschillende
manieren om de kwaliteit van de uitvoering te bewaken inzetten zijn: Talentcoach – LEF op de arbeidsmarkt, Het
Jongeren Perspectief Fonds en de Harde Leerschool Den Haag (elk 8 manieren),
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Figuur 19. Controle op uitvoering 2018 – 2019 (2018: n=30, 2019: n=32)
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Het is belangrijk dat dat een project binnen de juiste organisatorische en contextuele randvoorwaarden wordt
uitgevoerd. Organisatorische randvoorwaarden zijn de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden op
het niveau van de uitvoerende organisatie (draagvlak, mogelijkheden tot samenwerking/overleg, geld, tijd,
beschikbare ruimtes). Bij contextuele randvoorwaarden betreft het de sociale, politieke en culturele setting.
Vijftien van de 32 projecten geven aan dat aan alle randoorwaarden voor juiste uitvoering wordt voldaan en
twee projecten geven aan dit niet te weten. De overige benoemen dat er aan bepaalde voorwaarden nog niet
wordt voldaan, maar over het algemeen worden de voorgeselecteerde randvoorwaarden steeds slechts door
een paar projecten gekozen. De vaakst genoemde randvoorwaarden waaraan niet wordt voldaan zijn: voldoende
financiering (7x genoemd), voldoende tijd, afgezet tegen de beschikbare middelen (4x genoemd) en voldoende
draagvlak voor samenwerking en/of overleg met relevante partijen (4x genoemd). Een randvoorwaarde die door
een aantal projecten zelf als knelpunt wordt genoemd is het bereiken van (voldoende) deelnemers. Hoewel het
aantal projecten dat aangeeft niet te voldoen aan bepaalde randvoorwaarden ongeveer gelijk is aan dat van
2018 (17 van de 32 in 2019 tegenover 14 van de 27 in 2018), lijken de projecten over het algemeen in 2019
iets vaker te voldoen aan de door ons voorgecategoriseerde randvoorwaarden, omdat er minder verschillende
randvoorwaarden zijn geselecteerd waar niet aan wordt voldaan.
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Figuur 20. Percentage projecten waarbij niet voldaan wordt aan randvoorwaarden 2018 – 2019 (2018: n=27,
2019: n=32)
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We hebben de projecten tevens gevraagd of zij bepaalde knelpunten ervaren in de uitvoering. Zestien van de
32 projecten geven aan geen knelpunten te ervaren, twee projecten gevan aan dit niet te weten. De projecten
ervaren amper hinder van de door ons vooraf geselecteerde knelpunten. Slechts twee projecten zeggen
onvoldoende tijd te hebben en één project benoemt knelpunten te evaren bij de in te zetten methodieken.
Dertien projecten ervaren echter wel ándere (zelf ingevulde) knelpunten, zoals de werving van (de juiste)
deelnemers, knelpunten bij doorverwijzing of het adequaat ondersteunen van medewerkers of vrijwilligers.
Samengevat is het belangrijk dat projecten streven naar het toepassen van bewezen effectieve methodieken.
Hoewel projecten over het algemeen overtuigd lijken van de effectiviteit van hun project, valt te betwijfelen in
hoeverre de door hen toegepaste werkwijze of methodiek ook daadwerkelijk effectief is. Ook bij de projecten die
aangeven dat er effectiviteitsonderzoek is gedaan bestaat hier twijfel over. Voor een groot deel van de projecten
valt er nog een slag te maken als het gaat om het maken van een projectbeschrijving omdat hier bijvoorbeeld
vaak nog geen aandacht is voor het beoogde doel en de manier waarop dit gecontroleerd of gemonitord kan
worden. Projecten hanteren verschillende manieren om toezicht te houden op de kwaliteit van de uitvoering
van hun project waarbij evaluaties bij deelnemers het vaakst worden genoemd. Een deel van de projecten loopt
tegen knelpunten aan in organisatorische en/of contextuele randvoorwaarden.

Professionaliteitsprincipe
Interventie wordt uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers en/of biedt voldoende training of
inhoudelijke ondersteuning
Het professionaliteitsprincipe gaat er vanuit dat als interventies worden uitgevoerd door medewerkers die
beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en attitude, ze meer impact hebben. Hierbij kan een project
kiezen om te selecteren op medewerkers of vrijwilligers die de kennis of vaardigheden al hebben, bijvoorbeeld
door medewerkers te selecteren die al ervaring hebben met de gebruikte methodiek en mogelijk de kennis over
de methodiek te toetsen of op te frissen. Dit is natuurlijk niet altijd mogelijk, daarom kan een project ook kiezen
om (ongekwalificeerde) vrijwilligers en medewerkers op relevante kennis en vaardigheden te selecteren. Dan is
een training over de methodiek en bijvoorbeeld kennis van de doelgroep mogelijk wel een essentieel onderdeel
voor het uitvoeren van het professionaliteitsprincipe. Beide opties kunnen zorgen voor voldoende kennis om het
project correct uit te voeren. Ook is het essentieel dat medewerkers vervolgens voldoende mogelijkheid krijgen
om inhoudelijk of didactisch ondersteund te worden door bijvoorbeeld intervisies, evaluaties of bijscholing.
Zesentwintig van de 32 projecten werken (in elk geval) met beroepskrachten, negen (mede) met een vaste groep
vrijwilligers en tevens negen (mede) met een wisselende groep vrijwilligers. Eén project geeft aan met vrijwilligers
te werken, maar benoemt niet of het om een vaste of wisselende groep vrijwilligers gaat. Ten slotte noemt
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één project hier iets anders, namelijk het inhuren van coaches (Onderneem ’t - StadOogst Groningen). Deze
cijfers zijn redelijk vergelijkbaar met de resultaten van 2018; er is een hele lichte stijging wat betreft het aantal
projecten dat met vrijwilligers werkt. Een belangrijke opmerking is dat sommige projecten door één persoon
worden uitgevoerd. Dat betekent dat er geen sprake is van overige medewerkers en dat sommige vragen
(bijvoorbeeld over beroepseisen of vormen van ondersteuning) dus minder van toepassing zijn.
Figuur 21. Wie voert het project uit? (n=32)
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Bijna alle projecten die met beroepskrachten werken geven aan bepaalde eisen te stellen. Slechts één project
benoemt dat er geen eisen worden gesteld (125% - Studeer je rijk app). De overige projecten stellen eisen qua
opleiding (20 van de 26), bepaalde vaardigheden, zoals pedagogische/sociaaljuridische/coachings- of algemene
sociale vaardigheden (20 van de 26) of vereisen van beroepskrachten bekendheid of ervaring met de methodiek
of de werkwijze (19 van de 26). Vijf projecten vereisen andere vaardigheden van professionals, zoals een
bepaalde expertise en/of inlevingsvermogen in de doelgroep. Op het vlak van vereiste vaardigheden zien we een
kleine toename ten opzichte van 2018; destijds vereisten 15 van de 26 projecten deze, nu gaat het om 20 van
de 26 projecten.
Ook veel projecten die werken met vrijwilligers geven aan bepaalde eisen te stellen; slechts één project stelt
helemaal geen eisen (Ambivert Consultancy - LIFE) en één project geeft aan dit niet te weten (Onderneem ’t
projecten VOF – StadOogst Groningen). Veertien van de 17 projecten die met vrijwilligers werken vereisen
bepaalde vaardigheden, zoals inlevingsvermogen, goede communicatie of begeleidingsvaardigheden. Tien van
de 17 projecten vereisen ook een bepaalde opleiding van de vrijwilligers, bijvoorbeeld minimaal MBO of HBOgeschoold of een interne opleiding.
De projecten is tevens gevraagd of medewerkers vooraf een training ontvangen. Bij tien projecten worden
beroepskrachten en vrijwilligers getraind. Bij respectievelijk drie en vijf projecten worden alleen beroepskrachten
of vrijwilligers getraind. Drie projecten geven aan geen training aan te bieden, maar wel een instructiemap.
Zeven projecten geven aan alleen medewerkers te selecteren die bekend zijn met methodiek (NB: hier hebben
wij ook projecten waar de ontwikkelaars ook de uitvoerders zijn of waarbij reeds getrainde medewerkers actief
zijn onder gerekend).
Twintig projecten die een (vorm van) training geven aan medewerkers hebben geantwoord waar deze over gaat.
Vaak gaat de training in elk geval over kennis over onderwerp en van de doelgroep (beiden 16 keer genoemd),
en de methodiek (13 keer genoemd). Zes projecten trainen ook in didactische vaardigheden. Negen projecten
geven aan (ook) in iets anders te trainen, zoals de sociale kaart, het bewaken van grenzen of motiverende
gespreksvoering.
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Alle projecten geven aan hun medewerkers op een bepaalde manier te ondersteunen. De vaakst gehanteerde
manieren hierbij zijn: casusbesprekingen tussen medewerkers (20 keer genoemd), intervisie (15 keer genoemd)
en tussentijdse evaluaties (12 keer genoemd). Negen projecten geven aan hun medewerkers tevens bijscholing
aan te bieden. Vijf projecten noemen (tevens) andere manieren van ondersteuning, zoals gesprekken met
een leidinggevende of themabijeenkomsten. Vorig jaar gaven twee projecten aan medewerkers nog niet te
ondersteunen. Op dit moment doet elk project dat en is er dus sprake van een positieve ontwikkeling.
In lijn met vorig jaar zien we dat de meeste projecten het daar redelijk goed doen wat betreft het
professionaliteitsprincipe. Veel projecten lijken zich bewust van het stellen van eisen aan de uitvoerders en
trainen hun medewerkers om het project goed uit te kunnen voeren. Ook is er alle projecten sprake van
controle op de uitvoering.
Tabel 9: Toepassing What Works-principes per project

Project

Risico

Behoefte

Responsiviteit

Betrouwbaarheid

Professionaliteit

125Procent - Studeer je rijk app
Ambivert Consultancy - LIFE
Brand New Job - Grip op je Geld
training
Brand New Job - Grip op je Sollicitatie
training
Brand New Job - Grip op je Werk
training
Cijfers & Centen - Geld & Grip
Colours of Impact - Financieel Fit aan
de slag met je Talent!
De SollicitatieMentor - Talent & Werk
Fivoor (MJD) - Ontdek je talenten met je
centen!
Goede Gieren Leeuwarden - Amargi
Leeuwarden
Humanitas Den Haag Thuisadministratie Den Haag
Humanitas Leeuwarden Thuisadministratie Leeuwarden
Humanitas Groningen Thuisadministratie Groningen
Humanitas Groningen - Get a Grip
Hogeschool InHolland - Financieel Slim
Studeren
MEE Friesland – Bewust met Geld
Onderneem 't – Projecten VOF StadOogst Groningen
Onderneem 't – Projecten VOF StadOogst Leeuwarden
Over Rood - Het traject van Over Rood
Den Haag
Stek voor stad en kerk Budgetmaatjes070
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Project

Risico

Behoefte

Responsiviteit

Betrouwbaarheid

Professionaliteit

Stichting SchuldHulpMaatje Den Haag SchuldHulpMaatje Den Haag
Stichting De Harde Leerschool - De
Harde Leerschool Den Haag
Stichting Buurtbazen – Bûsebaas
Stichting Jongeren Perspectief Fonds
-Jongeren Perspectief Fonds
Stichting Nelis - $tiel
Stichting Schuldhulpmaatje
Leeuwarden - Schuldhulpmaatje
Leeuwarden
Talentcoach - LEF op de arbeidsmarkt
Talentcoach - LEF LIGHT
Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland
- Euro-Wijzer Den Haag
VluchtelingenWerk Noord Nederland Euro-Wijzer Leeuwarden
Welzijn Xtraplus - Schulddienstverlening
Wijs en Water - Opdynpaad
*De beoordeling van het project ‘Welzijn Xtra-plus – Schulddienstverlening’ is mede gebaseerd op individueel
onderzoek dat de HvA naar dit project deed
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5. Conclusies en aanbevelingen
In dit rapport is verslag gedaan van de antwoorden van projectuitvoerders van 32 lokale projecten die op 31
december 2019 binnen Van Schulden naar Kansen werden gefinancierd. Naast het geven van financiële steun
zet Aegon soms ook eigen medewerkers als vrijwilligers in bij projecten. Het is opvallend dat in de loop van de
tijd het aantal projecten dat (soms) gebruik maakt van vrijwilligers van Aegon daalt. In 2018 werden bij de helft
van de - destijds 30 - projecten vrijwilligers van Aegon ingezet, in 2019 gebeurde dit bij 38%.
Tot en met 31 december 2019 hebben er sinds de start van het programma Van Schulden naar Kansen in 2017
3862 deelnemers meegedaan aan projecten die gesteund worden door Aegon in doelgebieden in Den Haag,
Leeuwarden en Groningen. Deze deelnemers hebben volgens de projectuitvoerders merendeels de volgende
kenmerken: vrouw, alleenstaand, geen kinderen, laag opgeleid, geen betaald werk, multiproblematiek en zijn qua
leeftijd voornamelijk tussen de 36-65 jaar.
Opvallend is dat we ook in 2019 weer zien dat zeer weinig projecten zich op één bepaalde primaire doelgroep
richten. Interessant is om in 2021 diepgaander te kijken of deze projecten, gezien het risicoprincipe (zie
hieronder) ook effectiever zijn. De meeste projecten geven aan zich te richten op diverse doelgroepen:
gemiddeld gaat het om ruim drie doelgroepen per project. Het merendeel van de projecten richt zich (in elk
geval) op mensen met kleine schulden en op mensen met dreigende schulden. De projecten bereiken naast
de beoogde doelgroepen vaak ook nog andere doelgroepen. Dit zijn ook dit jaar weer het vaakst mensen
met beperkte vaardigheden: zij vallen bij slechts drie van de 32 projecten onder de beoogde doelgroep, maar
worden door maar liefst 16 projecten bereikt. Interessant is om nader te verkennen wat de projecten vervolgens
voor deze deelnemers doen: is het wel haalbaar om deze doelgroepen, met mogelijk specifieke behoeften waar
de projecten niet specifiek op afgestemd zijn, goed van dienst te zijn? Projecten zouden er in dit geval voor
kunnen kiezen om binnen de aanpak aanpassingen te doen zodat hier rekening mee gehouden kan worden of
middels exclusiecriteria bepaalde deelnemers uit te sluiten van deelname. In beide gevallen blijft het raadzaam
om deelnemers bijvoorbeeld (tevens) door te verwijzen naar organisaties die meer gerichte hulp kunnen bieden.
Bijna alle projecten richten zich op verschillende elementen van financiële zelfredzaamheid. In totaal zijn er
door 32 projecten 90 elementen gekozen, wat betekent dat projecten zich gemiddeld op 2-3 elementen richten.
Slechts vijf projecten geven aan zich te richten op één element. Interessant is om in 2021 te verkennen of
deze projecten, gezien het risicoprincipe (zie hieronder) ook effectiever zijn dan projecten die zich op diverse
elementen richten. De meeste projecten richten zich op element 1 ‘basale kennis en begrip van financiële zaken’
en element 2 ‘orde en overzicht in de eigen administratie’. Om de financiële zelfredzaamheid van deelnemers
te vergroten streven de projecten specifieke vaardigheden na. Er lijkt volgens de projectuitvoerders het
meeste succes te worden geboekt op element 1 ‘orde en overzicht in de eigen administratie’ en 4 ‘uitgaven
beheersen’ en gemiddeld genomen iets minder succes op 2 ‘basale kennis en begrip van financiële zaken’ en 3
‘inkomen genereren’. Dit komt overeen met de resultaten van vorig jaar; ook toen werd er het beste gescoord
op elementen 1 en 4. Wat hierbij wel verschilt ten opzichte van 2018 is dat de succespercentages voor alle
elementen zijn gestegen. Voor elementen 3 en 4 geldt zelfs dat er een stijging van ruim 10 procentpunt te
zien is wat betreft het gemiddelde van het percentage deelnemers dat bepaalde vaardigheden binnen het
element vaak heeft geleerd. Dit valt mogelijk te verklaren uit het feit dat veel projecten inmiddels al wat langer
draaien en daardoor volgens de projectleiders wellicht ook meer succes boeken. Bij element 1 valt op dat het
de projecten vaak wel lukt om deelnemers de vaardigheden bij te brengen om hun huidige financiële situatie
en de verwachtingen op korte termijn in kaart te brengen, maar dat het juist ingewikkeld blijkt om hen bij te
brengen hoe zij hier ook mee aan de slag kunnen gaan in de toekomst en hen te motiveren dit te blijven doen.
Ook op element 3 zien we dat om deelnemers de vaardigheden en motivatie bij worden gebracht maar dat het
lastiger is deelnemers uiteindelijk stappen te laten zetten richting werk of opleiding. In lijn met vorig jaar blijkt
het daadwerkelijk veranderen van de motivatie en het gedrag om deze vaardigheden ook op lange termijn toe te
(blijven) passen voor projecten dus nog een opgave.
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Uit onderzoek naar de effectiviteit van (armoede)interventies blijkt onder meer dat motivatie en het vertrouwen
in de eigen financiële vaardigheden en de directe toepasbaarheid van geleerde kennis en vaardigheden van
belang zijn om op de lange termijn gezond financieel gedrag te bewerkstelligen. Bijna alle projecten geven zich
te richten op de (bewuste) motivatie/attitude van de deelnemers. Daarnaast geven 23 van de 32 projecten aan
daadwerkelijk rekening te houden met de individuele motivatie van deelnemers. Achttien projecten vinden
(daarnaast) voldoende motivatie ook een belangrijke inclusievoorwaarde. Dat lijkt positief gezien het belang
van motivatie van deelnemers, maar tegelijkertijd wordt gebrek aan motivatie door veel projecten genoemd als
reden van uitval van deelnemers. Het lijkt er dus op dat dit wel een punt is waar projecten zich van bewust zijn,
maar tegelijkertijd ook een knelpunt, gezien niet alle deelnemers deze motivatie (voldoende) hebben.
Net als vorig jaar hebben we de projecten weer langs de meetlat van de WhatWorks principes gelegd. Wanneer
we naar het professionaliteitsprincipe kijken dan zien we dat het overgrote deel van de projecten het daar
redelijk goed op doet. Bijna alle projecten stellen eisen aan hun medewerkers en trainen hen om het project
goed uit te kunnen voeren. Ook is er bij bijna alle projecten op één of meerdere manieren controle op de
uitvoering van het project.
Als het gaat om het risicoprincipe hebben de meeste projecten, net als in de voorgaande jaren, hun doel
en doelgroep vastgelegd maar kan dit in veel gevallen nog (steeds) concreter geformuleerd en aangescherpt
worden. Ook is het nog steeds zo dat projecten zich doorgaans op meerdere doelgroepen en meerdere
elementen richten. Projecten zouden meer gebruik kunnen maken van bepaalde selectiecriteria om ervoor
te zorgen dat de deelnemers passen bij de methodiek en het doel van het project. Zes projecten geven aan
helemaal geen inclusie/selectiecriteria te hanteren. Als het doel en de beoogde doelgroep niet duidelijk op
papier staan kan hier onenigheid over ontstaan en zijn er geen duidelijke richtlijnen om aan vast te houden wat
betreft beoogde resultaten en geschikte deelnemers. Dat maakt het ook lastig om inzichtelijk te maken of het
project voor successen bij deelnemers zorgt. Veel projecten zijn nog maar kort van start, het is goed mogelijk
dat zij in de loop van de tijd hun doel en/of doelgroep meer gaan afbakenen op basis van ervaringen zoals met
welke groep het project in de praktijk goed werkt en met welke niet. Omdat we zien dat een aantal projecten
ook een jaar na aanvang nog geen doel en/of doelgroep heeft vastgelegd, blijft dit wel een constant punt van
aandacht.
Voor wat betreft het responsiviteitsprincipe passen de meeste projecten dit principe op een aantal vlakken toe.
Bij ongeveer de helft van de projecten is er sprake van een flexibele aanpak die kan verschillen per deelnemer.
Projecten zeggen daarnaast in hun werkwijze aan te sluiten bij leerstijl, leervermogen, motivatie en religie of
culturele achtergrond van de deelnemers. Opmerkelijk hierbij is wel dat het aantal projecten dat hier rekening
mee houdt relatief gedaald is ten opzichte van 2018. Dit is enigszins zorgwekkend want dit is immers een
voorwaarde om goed maatwerk te kunnen leveren. De afname is weliswaar klein, maar het is goed om hier zicht
te blijven houden.
De grootste winst bij de projecten valt te behalen op het betrouwbaarheidsprincipe. Hierin zien we weinig
ontwikkeling bij de projecten. Gezien de antwoorden van dit jaar en voorgaande jaren op de vragen over welke
methodieken projecten inzetten, wat projecten effectief maakt en welke effectonderzoek er naar hun project
is gedaan kunnen we concluderen dat hier nog veel onbekendheid over is. Hoge uitstroomcijfers of een goede
ervaring van deelnemers staan namelijk niet gelijk aan een effectief project en ruim tweederde van de projecten
geeft aan te denken dat hun project bewezen effectief is, terwijl over het algemeen geldt dat de effectiviteit
van de meeste projecten en methodieken niet is bewezen. Projecten weten niet goed wat een (effectieve)
methodiek is, wat effectonderzoek inhoudt en hoe dit zich onderscheidt van andere soorten onderzoek en wat
je vervolgens dus wel of niet met de resultaten kunt doen.Het uitvoeren van betrouwbaar effectiviteitsonderzoek
kan eraan bijdragen dat de (eigen) methodiek als bewezen effectief wordt opgenomen in een databank van
effectieve interventies. Indien projecten hier zelf de capaciteit niet voor hebben, kunnen zij er ook voor kiezen
om effectiviteitsonderzoek uit te besteden of gebruik te maken van een al bestaande bewezen effectieve
methodiek.
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Daarnaast valt voor meer dan de helft van de projecten er nog een slag te maken als het gaat om het maken
van een projectbeschrijving omdat deze vaak vooral op hoofdlijnen beschreven lijkt en meer specifiek alleen
op bepaalde onderdelen. Een uitgebreide beschrijving is niet alleen goed om te kunnen verantwoorden hoe
een project is opgebouwd, maar kan ook dienen als steun om het hele project tot in detail uit te denken en de
stappen met elkaar te stroomlijnen. Ook kan het medewerkers houvast bieden bij het correct en op een gelijke
manier uitvoeren van het project. Het is daarbij minstens zo belangrijk om goed na te denken over wat nodig is
voor de uitvoering van de methodiek en of daar voldoende aan voldaan wordt. We zien nu dat veel projecten
ook op dit punt nog wat tekortschieten. Opvallend hierbij is vooral dat minder dan één derde van de projecten
het beoogde resultaat beschrijft en hoe dit gemeten/bepaald kan worden. Dit is echter wel van belang om goed
in de gaten te kunnen houden of een project zijn doelen weet te behalen. Ook zien we dat bijna de helft van de
projecten knelpunten ervaart in de organisatorische en contextuele randvoorwaarden om het project optimaal
uit te kunnen voeren. Het betreft hier vooral onvoldoende draagvlak voor samenwerking/overleg met voor het
project relevante partijen, onvoldoende financiering en onvoldoende tijd. Hoewel een project niet altijd invloed
heeft op deze randvoorwaarden, is het belangrijk dat een project zich wel bewust is van hoe hier wel (meer) aan
voldaan kan worden en wat een project daar eventueel zelf in kan betekenen. Bovendien is het van belang vast
te stellen wat niet (meer) mogelijk is binnen de suboptimale randvoorwaarden.
Naar aanleiding van deze overall rapportage over de projecten die Aegon tot 31 december 2019 steunde, is het
voor het genereren van nog meer effecten voor de komende jaren belangrijk dat er in het algemeen ingezet
wordt op bewustwording van bovenstaande zaken. Dit gaat dan dus om:
a) (betere) afbakening van doel en doelgroep
b) omgang met mensen met beperkte vaardigheden als vaak niet beoogde maar wel bereikte doelgroep
c) belang van motivatie en hoe dit zich verhoudt tot het niet hebben van deze motivatie bij deelnemers
d) meer inzet op realiseren van daadwerkelijke duurzame gedrags- en vaardighedenverandering
e) lichte verslapping van de aandacht voor mogelijkheden tot aanpassing van de interventie aan individuele
vaardigheden en achtergrond van deelnemers,
f)

mogelijkheden tot aanscherpen van (onderdelen van) projectbeschrijvingen

g) aandacht voor (kennis over) effectiviteit: (effectieve) projecten en methodieken, effectonderzoek
h) knelpunten en randvoorwaarden.
Het lectoraat Armoede Interventies zal waar het kan hierbij ondersteuning bieden. Het lectoraat Armoede
Interventies zal de impact over 2020 meten en komt in 2021 met een eindproduct waarin ook de link met
de resulaten van de andere VSNK-deelonderzoeken wordt gelegd. De resultaten kunnen inzicht geven in
mogelijkheden en verbeterpunten van projecten die kunnen zorgen voor een zo optimaal resultaat voor de
mensen in de doelgebieden die in armoede of met schulden leven.
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6. Bijlagen
Tabel 1.

Beoogd aantal huishoudens Aegon (2016-2021)12
Huishoudens in

Doelgroep

armoede

(probleemschulden)

Den Haag

51.900

20.000

3.540

Groningen

14.300

9.500

1.680

7.500

4.400

780

Leeuwarden
Totaal
Tabel 2.

Reductie

6.000
Postcodegebieden Van Schulden naar Kansen

Den Haag

Laakkwartier

2521 t/m 2524

Spoorwijk
Moerwijk

2531 t/m 2533

Schilderswijk

2525 t/m 2526

Groente- en Fruitmarkt

Groningen

Stationsbuurt

2515

Transvaalkwartier

2571 t/m 2572

Noord-West:

9741, 9742, 9747

Selwerd
Paddepoel-Zuid
Paddepoel-Noord
Zernikecampus
Selwerderhof
Tuinwijk
Oosterparkwijk:

9713

De Gorechtbuurt
Vogelbuurt
Bloemenbuurt
Florabuurt
Damsterbuurt
Oud-Noord (voorheen Korrewegwijk):

9714 t/m 9716

De Hoogte
Indische buurt
Professorenbuurt
Leeuwarden

Bilgaard

8918 t/m 8919

Havankpark
Heechterp-Schieringen

8924 en 8936 t/m 8937

Wielepolle
Schepenbuurt
Oldegalileën

8921 t/m 8923

Bloemenbuurt
Vrijheidswijk
’t Vliet
Valeriuskwartier

8915

Magere Weide

12 Deze aantallen uit tabel 1 en 2 zijn gebaseerd op gegevens van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) uit 2012: Armoede volgens het niet-veel-maar-toereikend criterium in personen, op
basis van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen, toegerekend aan alle leden van het huishouden.
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Tabel 6. Achtergrondkenmerken van deelnemers per project, weergegeven voor dikgedrukte categorie (n=32)
’in percentages’
NB: indien cijfers niet zijn ingevuld waren deze óf niet bekend bij degene die de vragenlijst invulde, óf zijn deze wegens
twijfel aan de betrouwbaarheid weggelaten.

0

0

Meervoudige
problematiek
(vs enkelvoudige)

100

Zonder
verstandelijke
beperking (vs met)

Nederlands
achtergrond (vs
migratieachtergrond)

Brand New Job - Grip op je Geld
training

Met betaald werk
(vs zonder betaald
werk

100

Hoogopgeleid
(vs laagopgeleid)

Ambivert Consultancy - LIFE

Zonder kinderen
(vs met kinderen)

80

Samenwonend
(vs alleenwonend)

Vrouw (vs man)

54

125Procent - Studeer je rijk app

100

20

10

30

100

90

55

65

20

70

Brand New Job - Grip op je
Sollicitatie training

55

60

20

80

Brand New Job - Grip op je Werk
training

55

10

80

Cijfers & Centen - Geld & Grip

80

25

70

20

15

90

100

70

Colours of Impact - Financieel Fit aan
de slag met je Talent!

90

60

20

20

30

10

100

50

De SollicitatieMentor - Talent & Werk

80

65

20

90

10

75

100

25

Fivoor (MJD) Ontdek je talenten met
je centen!

30

40

70

5

0

30

95

80

Goede Gieren Leeuwarden - Amargi
Leeuwarden

40

40

60

30

30

60

90

70

Humanitas - Thuisadministratie
Den Haag

71

13

62

53

35

73

69

73

Humanitas - Thuisadministratie
Leeuwarden

65

25

70

40

25

80

80

75

Humanitas - Thuisadministratie
Groningen

55

Humanitas Groningen - Get A Grip

50

67

100

85

Hogeschool InHolland - Financieel
slim studeren

80

100

100

MEE friesland - Bewust met geld

80

0

Onderneem 't - StadOogst
Groningen

67

Onderneem 't - StadOogst
Leeuwarden

70

0

90

20

90

30

5

50

30

67

100

100

100

100

0

100

50

75

100

100

100

100

0

Over Rood - Over Rood Den Haag

45

15

85

55

95

75

95

60

Stek voor stad en Kerk Budgetmaatjes070

50

13

62

50

40

37

80

78

Stichting SchuldHulpMaatje Den
Haag - SchuldHulpMaatje Den Haag

50

35

95

90

15

100

Met betaald werk
(vs zonder betaald
werk

Nederlands
achtergrond (vs
migratieachtergrond)

Zonder
verstandelijke
beperking (vs met)

Meervoudige
problematiek
(vs enkelvoudige)

0

80

90

80

Stichting BuurtBazen - BûseBaas

20

0

40

0

100

30

Stichting Jongeren Perspectief Fonds
- Jongeren Perspectief Fonds

50

10

30

35

80

100

Stichting Nelis - $tiel

5

30

80

85

95

80

Stichting SchuldHulpMaatje
Leeuwarden - SchuldHulpMaatje Leeuwarden

60

30

60

30

80

70

100

35

Talentcoach - LEF op de
arbeidsmarkt

80

25

35

60

10

20

100

90

Talentcoach - LEF LIGHT

100

70

20

60

10

5

100

90

Vluchtelingenwerk - Euro-Wijzer Den
Haag

20

10

90

25

35

0

95

10

Vluchtelingenwerk - Euro-Wijzer
Leeuwarden

30

60

70

0

0

0

100

0

70

50

16

98

70

53

26

68

100

Vrouw (vs man)

Hoogopgeleid
(vs laagopgeleid)
10

Zonder kinderen
(vs met kinderen)

0

Samenwonend
(vs alleenwonend)

Stichting de Harde Leerschool De Harde Leerschool Den Haag

Welzijn Xtraplus Schulddienstverlening
Wijs en Water - Opdynpaad

21

5

42

Tabel 8. Aspecten waar voor individuele deelnemers rekening mee gehouden wordt per project (n=32)
Culturele
achtergrond/
Leervermogen
125Procent - Studeer je rijk app Nee

Leerstijl

religie

Motivatie

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Brand New Job - Grip op je Geld
Nee
training - Leeuwarden

Ja

Nee

Nee

Brand New Job - Grip op je
Ja
Sollicitatie training - Leeuwarden

Ja

Nee

Nee

Brand New Job - Grip op je Werk
Ja
training- Leeuwarden

Ja

Nee

Ja

Cijfers & Centen - Geld & Grip Ja

Ja

Nee

Ja

Colours of Impact - Financieel Fit aan
Weet ik niet
de slag met je Talent!

Ja

Ja

Ja

De SollicitatieMentor - Talent & Werk Ja

Ja

Ja

Ja

Fivoor (MJD) Ontdek je talenten met
Ja
je centen!

Ja

Nee

Ja

Goede Gieren Leeuwarden - Amargi
Ja
Leeuwarden

Ja

Ja

Weet ik niet

Ambivert Consultancy - LIFE Ja
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Culturele
achtergrond/
Leervermogen

religie

Motivatie

Humanitas - Thuisadministratie
Ja
Den Haag

Ja

Nee

Nee

Humanitas - Thuisadministratie
Ja
Leeuwarden

Ja

Ja

Ja

Humanitas - Thuisadministratie
Ja
Groningen

Ja

Ja

Ja

Humanitas Groningen - Get A Grip Ja

Weet ik niet

Weet ik niet

Ja

Hogeschool InHolland - Financieel
Nee
Slim Studeren

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Onderneem 't - StadOogst
Nee
Groningen

Nee

Nee

Ja

Onderneem 't - StadOogst
Nee
Leeuwarden

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Stichting BuurtBazen - BûseBaas Ja

Ja

Nee

Ja

Stichting Jongeren Perspectief Fonds
Ja
- Jongeren Perspectief Fonds

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Talentcoach - LEF op de
Ja
arbeidsmarkt Den Haag

Ja

Ja

Ja

Talentcoach - LEF LIGHT Ja

Ja

Ja

Weet ik niet

Vluchtelingenwerk - Euro-Wijzer Den
Ja
Haag

Ja

Ja

Nee

Vluchtelingenwerk - Euro-Wijzer
Ja
Leeuwarden

Ja

Nee

Ja

Welzijn Xtraplus Ja
Schulddienstverlening

Ja

Ja

Ja

Wijs en Water - Opdynpaad Ja

Ja

Ja

Ja

MEE friesland - Bewust met geld Ja

Over Rood - Over Rood Den Haag Ja
Stek voor Stad en Kerk Nee
Budgetmaatjes070
Stichting SchuldHulpMaatje Ja
SchuldHulpMaatje Den Haag
Stichting De Harde Leerschool - De
Nee
Haagsche Harde Leerschool

Stichting Nelis - $tiel Ja
Stichting SchuldHulpMaatje Nee
SchuldHulpMaatje Leeuwarden

56

Leerstijl

57

58

Bijlage WhatWorks tabel met beschrijving per
project
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Ambivert Consultancy
- LIFE

125Procent – Studeer
je rijk App

Project
Gericht op stap die voor
doelgroep nodig is om
zelfredzaam te worden

Doel en doelgroep
omschreven

Redelijk specifieke doelgroep
en selectiecriteria

Gericht op alle vier de
doelelementen

Doel en doelgroep zijn
beschreven , doel erg breed

Inclusiecriteria gericht op
doelgroep, geen exclusie.

Twee elementen van
financiële zelfredzaamheid,
maar wellicht haalbaar
gezien leerbare groep (HBOstudenten).

Doel en doelgroep redelijk
specifiek. Doel is drieledig
beschreven.

Inclusiecriteria

Aantal doelen en
vaardigheden en passend bij
doelgroep?

Behoefte

Risico

Ondersteuning

Officieel beschreven
projectonderdelen

Geen ondersteuning voor
professionals gedurende het
project

Werkwijze niet beschreven
Project is hetzelfde voor alle
deelnemers, weinig flexibiliteit. Geen controle op uitvoering.

Werkwijze en looptijd
verschillen per deelnemer,
aanvullende individuele
ondersteuning mogelijk.

Individueel en groep

Aanpassingen leerstijl,
leervermogen, cultuur/religie
en motivatie

Geen (hard) effectonderzoek ( Beroepskrachten en
wel tevredenheids-onderzoek) vrijwilligers, aantal eisen voor
beroepskrachten, geen voor
Werkwijze behoorlijk volledig
vrijwilligers
beschreven
Training van vrijwilligers
Uitvoering alleen bewaakt
door evaluaties bij
Ondersteuning door
deelnemers
samenwerking met wijkteams

Looptijd en contactmomenten Aantal randvoorwaarden niet
gelijk
voldaan

Alleen beroepskrachten: geen
eisen. Geen training

Randvoorwaarden/
knelpunten

Controle uitvoering

Eisen medewerkers

Professionaliteit

Aandacht voor effectiviteit

Betrouwbaarheid

Geen effectonderzoek, geen
specifieke methodieken

Geen individuele
aanpassingen op genoemde
gebieden.

Flexibiliteit project

Aanpassingen leerstijl/
leerverm / cultuur/ motivatie

Responsiviteit
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Brand New Job - Grip
op je werk training

Brand New Job - Grip
op je sollicitatie
training

Doel en doelgroep
beschreven , open doel niet
zo helder

Brand New Job - Grip
op je geld training

Doordachte selectiecriteria

Gericht op element 1

Detail doel en doelgroep,
open doel helder

Selectiecriteria weinig
concreet

1 doel

Doel en doelgroep, open doel
niet zo helder

Enige selectiecriteria

Gericht op 3 doelen

Risico

Project

Behoefte

Training van medewerkers

Beroeps, concrete eisen

Professionaliteit

Beroeps, concrete eisen

Tussentijdse ondersteuning
geboden door
projectmanager

Geen training (selectie ervaren
medewerkers)

Beroeps, concrete eisen

Geen training (selectie ervaren
Delen officieel beschreven –
medewerkers)
geen methodiek uitvoering en
resultaat
Ondersteuning door
tussentijdse evaluatie
Controle uitgebreid

Geen effectonderzoek maar
monitoring deelnemers

Randvoorwaarden: werving

Controle uitgebreid

Meeste delen beschreven
voor dit project –geen
resultaat

Geen effectonderzoek maar
tevredenheidsonderzoek/
monitoring

Ondersteuning door
tussentijdse evaluatie,
Knelpunt: werving deelnemers mentoring en intervisie

Werkwijze beschreven

Geen effectonderzoek maar
tevredenheids-onderzoek/
monitoring

Betrouwbaarheid

Project wordt voor alle
deelnemer hetzelfde
vormgegeven. Gelijke looptijd,
contactmomenten flexibel
Randvoorwaarden: werving
uitdagend

Individueel

Aanpassingen op drie
gebieden, niet: culturele
achtergrond

Onderdelen van het project
kunnen anders worden
ingezet voor individuele
deelnemers. Looptijd en
contactmomenten gelijk.

Onderdelen kunnen anders
ingezet worden.

Rekening gehouden met
leervermogen en leerstijl, niet
met cultuur en motivatie

Project is voor alle
deelnemers hetzelfde.

Individueel en groep

Aanpassingen leerstijl

Responsiviteit
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Risico

Behoefte

Responsiviteit

Colours of impact Financieel Fit aan de
slag met je Talent!

Doelen zijn vrij breed:
elementen 1,2 en 4.
Economische zelfstandigheid
is het geformuleerde
einddoel: erg breed

Redelijke afbakening
doelgroep, hoewel iets minder
specifiek benoemd dan vorig
jaar.
Aantal trainingen en looptijd
zijn voor iedereen gelijk (maar
sommige deelnemers later
gestart). Gemiddeld aantal
contactmomenten is 12,
flexibel per deelnemer

Professionaliteit

Randvoorwaarden/knelpunten
nvt.

Geen training: medewerkers
worden geselecteerd op
ervaring

Geen knelpunten of
randvoorwaarden waaraan
niet wordt voldaan

Controle op uitvoering op drie Ondersteuning medewerkers
manieren
door casusbesprekingen

Project is op veel vlakken
beschreven

Enkele eisen voor
medewerkers.

Geen training: contactpersoon
is enige uitvoerder
Enerzijds geeft dat stabiliteit,
anderzijds maakt het project
Veel onderdelen omschreven, ook kwetsbaar (gevaar voor
maar bv niet beoogde
continuïteit)
resultaat
Rol vrijwilligers Aegon is
Eén uitvoerder, daardoor
onduidelijk
beperkte controle op
uitvoering.

Geen effectonderzoek
gedaan. Onderbouwing
effectiviteit niet inhoudelijk

Betrouwbaarheid

Geen effectiviteitsonderzoek,
wel gebruik verschillende
Deelnemers kiezen eigen doel. methoden

Aanpassingen op 3 gebieden.

Cijfers & Centen – Geld Doel erg abstract omschreven Studenten HvA deden in 2019 Aanpassingen mogelijk op
& Grip
en open.
onderzoek:
verschillende gebieden
(behalve cultuur).
Drie doelgroepen en drie
Er wordt actief gebruik
doelelementen.
gemaakt van de ervaring en
Project voor alle deelnemers
kennis van deelnemers door
gelijk, looptijd en aantal
Geen selectiecriteria.
het wederkerend leren tussen contactmomenten ook
de deelnemers te stimuleren,
is er in de werkwijze expliciete Gezien het om vaste
aandacht voor de achtergrond groepsbijeenkomsten gaat
van het gedrag en de
is er niet heel veel ruimte
gevoelens van de deelnemers voor maatwerk/individuele
en wordt er bewust gewerkt
aanpassingen per losse
op vrijwillige basis waarbij
deelnemer.
de deelnemers zelf kunnen
kiezen of ze de adviezen en
informatie uit de training
overnemen of niet.

Project
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Risico

Fivoor – Ontdek
je talenten met je
centen!

Doel en doelgroep officieel
beschreven

Beperkte in- en
exclusiecriteria benoemd.

Drie elementen van financiële
zelfredzaamheid, gezien de
doelgroep (erg breed) wat
ambitieus.

Doel is vrij abstract
geformuleerd.

Enige selectiecriteria (geen
uitsluitingsgronden). Gericht
op doelgroep met dreigende
schulden, geen betaald werk
of beperkte vaardigheden

De SollicitatieMentor – Doel is vrij open, wel gericht
Talent & Werk
op één element van financiële
zelfredzaamheid.

Project

Behoefte

Individueel en groepsgericht.
Aantal contactmomenten
relatief klein (7
bijeenkomsten), maar veel
ruimte voor individuele
aanpassingen en oprekken
looptijd/contactmomenten.

Aanpassingen op drie
gebieden, alleen niet op het
gebied van cultuur/religie

Aanpassingen mogelijk a.d.v.
individuele behoeften

Vanwege vorm van aanpak
(groepstraining) iets
minder flexibel, maar er is
wel nazorg en individuele
contactmomenten.

Aanpassingen op alle vier de
gebieden.

Responsiviteit

Professionaliteit

Ondersteuning via
tussentijdse evaluaties

Project is redelijk uitvoerig
beschreven.

Aantal randvoorwaarden niet
voldaan, er worden ook een
aantal knelpunten genoemd

Controle uitvoering vrij
uitgebreid.

Training over didactische
vaardigheden

Aantal eisen aan
medewerkers. Geen
vrijwilligers.

Gebruik gemaakt van
bestaande methodieken
die bewezen effectief zijn,
maar in hoeverre die in de
volledigheid worden ingezet is
onduidelijk.

Randvoorwaarden/
knelpunten: nvt

Controle op uitvoering
via evaluatie deelnemers,
vanwege éénmanszaak, er
is overleg met andere lokale
projecten.

De precieze gebruikte
Eén uitvoerder.
methodiek onduidelijk (geen?),
effectiviteit is onbekend.
Rol van vrijwilligers Aegon en
evt geboden ondersteuning
Project is op veel onderdelen aan die groep is onduidelijk.
beschreven.

Betrouwbaarheid
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Project richt zich op alle
elementen van financiële
zelfredzaamheid, voor
mensen met dreigende, en
kleine schulden, onduidelijk
hoe te bereiken.

Goede Gieren
Leeuwarden - Amargi

Geen in- en exclusiecriteria

Doel erg open en breed
geformuleerd

Risico

Project

Responsiviteit

Factoren waar het project
zich op richt zijn het vroeg
bijspringen wanneer mensen
betalingsachterstanden
hebben,
samenwerkingspartners
hebben die dit signaleren,
die weten hoe zij hier op in
kunnen springen en als de
partners deze deelnemers
aanmelden binnen drie
dagen zorgen dat deelnemer
gebeld wordt en zo spoedig
mogelijk wordt gekoppeld
aan vrijwilligers. Deze
vrijwilligers zijn er door samen
te werken met vrijwilligersorganisaties. Dit allen om te
zorgen dat mensen geholpen
worden voor de schulden
problematisch kunnen
worden. Bij Goede Gieren Amargi Leeuwarden is nog wel
een probleem dat vrijwilligers
vaak uitvallen waardoor
urgente zaken blijven liggen
en deelnemers nog meer
stress ervaren.
Randvoorwaarden en
knelpunten onbekend

Op twee manieren controle
op uitvoering.

Flexibele looptijd/
contactmomenten
Project voor alle deelnemers
hetzelfde

Aantal onderdelen
beschreven.

Geen effectonderzoek

Betrouwbaarheid

Individuele aanpak

Studenten HvA deden in 2019 Aanpassingen leervermogen,
onderzoek:
leerstijl en cultuur of religie

Behoefte

Ondersteuning door
casusbesprekingen

Aantal eisen, wel training
vanuit Amargi voor iedereen
over onderwerp, doelgroep en
methodiek

Professionaliteit
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Humanitas –
Thuisadministratie
Leeuwarden

Doelgroep specifiek
geformuleerd, ‘iedereen’
kan (onder bepaalde
voorwaarden) meedoen

Humanitas Thuisadministratie
Den Haag

Gemiddeld 30
contactmomenten

Individuele aanpak, biedt
mogelijkheden m.b.t.
flexibiliteit.

Project kan individuele
deelnemers anders worden
vormgegeven

Drie doelelementen en groot
doel (zelfredzaamheid),
aanpak alleen uitgevoerd
door ( wisselende groep)
vrijwilligers.

Enkele in- exclusiecriteria

Niet bewezen effectief

Betrouwbaarheid

Er spelen een aantal
randvoorwaarden waaraan
niet wordt voldaan

Enige controle op uitvoering.

Project is beperkt beschreven
(alleen uitvoering).

Effectiviteit wordt benoemd,
maar onderbouwing is
beperkt.

Er wordt niet aan alle
randvoorwaarden voldaan
en tevens worden een aantal
knelpunten ervaren.

Controle op uitvoering lijkt in
orde

De eerste stappen zijn
officieel beschreven, inhoud/
uitvoering/resultaten niet.

Er wordt van verschillende
Individuele aanpak, maatwerk. theorieën/technieken gebruik
Redelijk flexibel
gemaakt, maar hoe?

Aanpassingen op
leervermogen en leerstijl

Responsiviteit

Aanpassingen op alle vier de
gebieden (met korte uitleg)

Behoefte

Doel vrij open geformuleerd.
Doelgroep heel breed

Aantal selectiecriteria voor
deelnemers, maar blijft vrij
breed

Gericht op 4 doelen, maar
die komen in de beschreven
doelstelling niet alle vier
duidelijk naar voren

Risico

Project

Ondersteuning via: intervisie,
casusbesprekingen, overleg/
contact met coördinator

Vrijwilligers worden getraind in
methodiek, grenzen bewaken
en Nibud (?).

Wisselende groep vrijwilligers
(stabiliteit?) Geen echte
formele eisen

Ondersteuning
door bijscholing,
casusbesprekingen, overleg
met de coordinator indien
nodig, mogelijkheid voor extra
training

Alle vrijwilligers krijgen training
in onderwerp. doelgroep,
methodiek, kennis van sociale
kaart.

Vrijwilligers en
beroepskrachten, redelijk
concrete eisen

Professionaliteit
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Humanitas Groningen
– Get A Grip

Doelgroep vrij breed

Humanitas Thuisadministratie
Groningen

Redelijk uitgebreide
selectiecriteria voor
deelnemers

Gericht op 4 doelen, maar
die komen in de beschreven
doelstelling niet allemaal
duidelijk naar voren (bv
doelelement 3)

Doelgroep specifiek
geformuleerd; met name
gericht op jongeren

Beperkte selectiecriteria voor
deelnemers

Gericht op 3 doelelementen,
maar komen in brede zin
overeen met de doelstelling

Risico

Project

Behoefte
Vrijwilligers: redelijk concrete
eisen.

Professionaliteit

Een aantal projectonderdelen
zijn officieel beschreven
Controle op uitvoering lijkt in
orde

Individuele aanpak, flexibel,
langere doorlooptijd
Project kan individuele
deelnemers anders worden
vormgegeven

Er wordt niet aan alle
randvoorwaarden voldaan en
tevens wordt een knelpunt
ervaren wat betreft het
motiveren van de doelgroep

Effectiviteit niet uit onderzoek
gebleken

Veel mogelijkheden tot
ondersteuning: bijscholing,
intervisie, casusbesprekingen,
tussentijdse evaluaties door
vrijwillig coördinatoren i.s.m.
projectcoördinator, overleg
met de coördinator indien
nodig, mogelijkheid voor extra
training

Alle vrijwilligers krijgen
een training over kennis
onderwerp, doelgroep,
grenzen empoweren,
motiverende
gespreksvoering, brug naar
zelfredzaamheid,
online communiceren,
gespreksvoering

Vrijwilligers; geen harde
eisen, wel aantal vereiste
vaardigheden

Ondersteuningsmogelijkheden ook vrij ruim (bijscholing, casusbesprekingen en
thema-bijeenkomsten voor
vrijwilligers)

Alle vrijwilligers krijgen een
Controle op uitvoering op drie training: kennis over het
manieren
onderwerp, de doelgroep,
didactische vaardigheden, meKnelpunt: samenwerking
thodiektraining, omgaan met
formele zorg
agressie, Humanitas-waarden

Projectbeschrijving: onbekend

Niet bewezen effectief

Betrouwbaarheid

Aanpassingen op
leervermogen en motivatie

Lange doorlooptijd

Individuele aanpak, project
kan individuele deelnemers
anders worden vormgegeven

Aanpassingen op alle vier de
gebieden

Responsiviteit
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Doelgroep is enigszins
specifiek (studenten in Den
Haag), iets aangescherpt
t.o.v. vorig jaar (financiële
problemen of beperkte
vaardigheden)

InHolland – Financieel
Slim Studeren

Geen in- of exclusiecriteria

Grote doelgroep, daarnaast
ook (specifiek?) kwetsbare
groepen (bv met beperkte
vaardigheden).

MEE Friesland- Bewust Doel vrij open, 3
met Geld
doelelementen

Aanleiding is helder, maar
doelstelling wat open en
beperkt omschreven.

Richt zich op drie elementen,
enigszins breed

Risico

Project

Behoefte

Onderbouwing keuze
methodieken onduidelijk;
project niet bewezen effectief

Controle uitvoering redelijk
uitgebreid

Aantal onderdelen specifiek
beschreven.

Nog weinig bekend over
effectiviteit. Onderbouwing
is meer beschrijving van de
aanpak.

Betrouwbaarheid

Randvoorwaarden niet
voldaan: onvoldoende
draagvlak voor samenwerking/
overleg

Looptijd relatief kort (gem. 5/6
weken)
Aantal onderdelen officieel
beschreven
Onderdelen project kunnen
wel anders worden ingezet
Controle op uitvoering op
voor individuele deelnemers
diverse manieren

Aanpassingen op 2 gebieden
(leervermogen, leerstijl)

Maatwerk aan de hand van de
specifieke hulpvraag

Motivatie is soort
randvoorwaarde.

Niet echt individuele
aanpassingen op de
verschillende gebieden (alleen
motivatie als uitgangspunt),
maar wel flexibele looptijd
en contactmomenten.
Onduidelijk hoe lang de
looptijd kan zijn en hoeveel
contactmomenten.

Responsiviteit

Ondersteuning medewerkers
door tussentijdse evaluaties,
via overleg projectleden

Geen training voor
medewerkers, wel
instructiemap/
methodiekbeschrijving

Enige eisen aan medewerkers.

Ondersteuning: intervisie en
casusbesprekingen

Alle medewerkers krijgen
een training: onderwerp,
doelgroep, methodiek

Er worden een aantal eisen
aan de medewerkers gesteld.

Professionaliteit
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Risico

Over Rood -Den Haag

Onderneem
’t StadOogst
Leeuwarden

Zelf onderzoek gedaan naar
effect
Project vrij uitvoerig
beschreven.

Betrouwbaarheid

Selectiecriteria betreffen
vooral de doelgroep, dus
ondernemers.

Gericht op alle 4 doelen, maar
gezien specifieke doelgroep
wellicht haalbaar

Doel en doelgroep
beschreven, open doel redelijk
concreet doelgroep zeer
specifiek

Project kan per deelnemer
anders worden vormgegeven

Randvoorwaarden niet
voldaan: onvoldoende
draagvlak vanuit lokale
politiek, onvoldoende
financiering.

Ondersteuning door
bijscholing, intervisie,
casusbesprekingen,

Altijd training in onderwerp
project, kennis over het
onderwerp, de doelgroep,
methodiektraining en
Controle uitvoering uitgebreid rollenspel/empathie.

Individueel, vrij flexibel
wb looptijd, relatief veel
contactmomenten

Redelijk wat onderdelen
officieel beschreven

Daadwerkelijk effect
onbekend: geen
effectonderzoek?

Vrijwilligers (zowel vast als
wisselend)

Ondersteuning: intervisie en
casusbesprekingen

Naast coachingsvaardigheden
zijn vereisten voor
medewerkers wat abstract
beschreven.

Geen training, wel
instructiemap/
methodiekbeschrijving

Aanpassingen op meeste
gebieden (alleen cultuur niet)

Geen aanpassingen op de drie Zelf onderzoek gedaan naar
gebieden. Alleen motivatie
effect.
erg belangrijk: wordt goed op
gelet bij toelating.
Project vrij uitvoering
beschreven.
Redelijk flexibele looptijd/
aantal contactmomenten.
Controle uitvoering op diverse
manieren.
Vormgeving project voor alle
deelnemers gelijk
Randvoorwaarden voldaan,
knelpunten nvt.

Duidelijke doelgroep en
doel. Past redelijk bij de 3
doelelementen.

Heldere inclusiecriteria

Geen training, wel
instructiemap/
methodiekbeschrijving

Professionaliteit

Naast coachingsvaardigheden
Controle uitvoering op diverse zijn vereisten voor
manieren.
medewerkers wat abstract
beschreven.
Project is voor alle deelnemers Randvoorwaarden voldaan,
hetzelfde vormgegeven
knelpunten nvt.
Ondersteuning: intervisie en
casusbesprekingen

Geen aanpassingen op de drie
gebieden. Alleen motivatie
erg belangrijk: wordt goed op
gelet bij toelating.

Responsiviteit

Wel redelijk flexibele looptijd/
aantal contactmomenten.

Behoefte

Heldere inclusiecriteria

Duidelijke doelgroep
Onderneem ’t
(ondernemers) en doel.
StadOogst – Groningen Past redelijk bij de 3
doelelementen.

Project
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3 doelelementen, doel vrij
breed

Stek Budgetmaatjes070

Exclusiecriteria concreet,
inclusie alleen woonplaats en
leeftijd

Gericht op 3 doelgebieden,
alleen individuele begeleiding
van vrijwilliger.

Schuldhulpmaatje Den Doel en doelgroep
Haag
beschreven, open doel
enigszins concreet. Zeer
brede doelgroep (wel exclusie)

Aantal in- en exclusiecriteria

Zowel voor mensen met
kleine als grote schulden

Risico

Project

Behoefte
Enigszins specifieke eisen
voor zowel professionals als
vrijwilligers

Professionaliteit

Veel projectonderdelen
beschreven

Methodiek deels zelf
ontwikkeld, effect blijkt uit
onderzoek

Alle medewerkers krijgen
een training over onderwerp,
doelgroep, didactische
vaardigheden,

Training(en) vooraf
voor alle medewerkers:
onderwerp, doelgroep,
Vrij uitgebreide controle op de didactische vaardigheden,
uitvoering
methodiektraining
Ondersteuning door
Geen knelpunten/
bijscholing, intervisie,
randvoorwaarden waaraan
casusbesprekingen
niet wordt voldaan

Veel projectonderdelen zijn
beschreven

Effectiviteit blijkt uit
onderzoek (maar is dat ook
effectonderzoek?)

Betrouwbaarheid

Randvoorwaarden niet
Enigszins concrete eisen aan
voldaan (onvoldoende
medewerkers.
financiering). Knelpunten: er is
teveel werk om medewerkers
adequaat te kunnen
ondersteunen

Ondersteuning tijdens project
door bijscholing, intervisie en
Individueel, looptijd flexibel en Controle uitvoering op diverse tussentijdse evaluaties door
langdurig,
manieren
directeur stichting

Project kan verschillend
worden ingezet per
deelnemer

Aanpassingen op alle vier de
gebieden

Er wordt alleen rekening
gehouden met motivatie van
individuele deelnemer
Project is in principe voor alle
deelnemers gelijk
Looptijd en
contactmomenten staan vast,
maar er is wel ruimte voor
flexibiliteit.

Responsiviteit
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Stichting Buurtbazen:
Bûsebaas

Gericht op 2 doelen.
Hoofddoel is nog wel erg
algemeen.
Redelijk specifieke
selectiecriteria, maar
complexe doelgroep

De Harde Leerschool
Den Haag

Geen exclusiecriteria.

Doel en elementen lijken goed
aan te sluiten bij doelgroep.

Redelijk specifieke doelgroep
(woongebied, leeftijd).

Vrij intensief programma met
nazorg waardoor verdere
individuele begeleiding
mogelijk is

Risico

Project

Responsiviteit

Beperkte flexibiliteit in
aanpassen onderdelen
project; verschilt alleen per
leeftijdsgroep

Weinig/geen flexibiliteit in
contactmomenten en looptijd.

Houdt rekening met
leervermogen, leerstijl en
motivatie

Studenten HvA deden in 2019 Geen aanpassingen
onderzoek:
Individuele en
De aanpak is gericht op het
groepsbegeleiding.
voorkomen van verergering
Looptijd gelijk, aantal
van problematiek voordat
contactmomenten flexibel.
deze té complex wordt.
Tevens nazorg.
Om de gezette stappen te
verduidelijken, worden deze
Project voor alle deelnemers
aan de hand van een cirkel
gelijk.
van gedragsverandering
uiteengezet. Deze cirkel wordt
gebruikt om er zeker van te
zijn dat de interventies ook
passen bij het proces van de
deelnemer. Er wordt bij de
aansluiting van de interventie
bij de deelnemers uitgegaan
van de MAST-principes: dit
houdt in dat de interventie
Makkelijk, Aantrekkelijk,
Sociaal, en Tijdsgebonden
moet zijn.

Behoefte

Geen randvoorwaarden/
knelpunten

Controle uitvoering redelijk

Veel onderdelen zijn officieel
beschreven.

Geen onderzoek gedaan naar
effectiviteit.
Er wordt wel gebruik gemaakt
van bewezen effectieve
methoden.

Randvoorwaarden en
knelpunten: nvt

Ondersteuning via onderlinge
evaluatie

Geen training, maar
medewerkers zijn ook medeontwikkelaars van aanpak.

Alleen beroepskrachten, enige
eisen aan medewerkers

Uitgebreide ondersteuning
via bijscholing, intervisie,
casusbesprekingen,
tussentijdse evaluaties

Training via train-de-trainer,
over onderwerp, doelgroep en
de methodiek

Veel onderdelen officieel
beschreven.
Uitvoerige controle uitvoering

Aantal specifieke eisen voor
medewerkers, rol vrijwilligers
niet duidelijk

Professionaliteit

Methodiek zelf ontwikkeld,
effectiviteit niet bewezen. Wel
inzet van andere effectieve
methodieken.

Betrouwbaarheid
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Stichting Nelis - $tiel

Jongeren Perspectief
Fonds

Project

Aantal inclusiecriteria

Gericht op alle 4
doelgebieden,

Doel is erg breed
geformuleerd

Doelgroep enigszins specifiek:
jongeren

Project is wel gericht op alle
elementen, wellicht wat breed.

Redelijk gedetailleerde
doelgroep en doel.
Doordachte in- en
exclusiecriteria. Doorlooptijd
is incl nazorg vrij lang
en daarmee zijn doelen
vermoedelijk haalbaar.

Risico

Behoefte

Betrouwbaarheid

Project is niet voor alle
deelnemers op dezelfde
manier vormgegeven.
Deelnemers kunnen kiezen
waar ze aan willen werken.

Aanpassingen leervermogen,
en motivatie.

Individueel en in groep.
Flexibiliteit qua aantal
contactmomenten mogelijk.

Niet voldaan aan alle
randvoorwaarden

Enige controle op uitvoering.

Redelijk aantal onderdelen
specifiek beschreven.

Effectiviteit onbekend.

Er zijn nog wat knelpunten/
randvoorwaarden waaraan
niet voldaan wordt

Uitgebreide controle op de
uitvoering

Aanpassingen mogelijk op alle Onderzoek door gemeente
gevraagde gebieden
Den Haag.
Combinatie van aanpakken.
Aanpak op maat, flexibele
Er worden veel verschillende
aanpassingen voor individuele (onderdelen van)
deelnemers. Ook flexibiliteit
methodieken ingezet.
in aantal contactmomenten/
looptijd
Redelijk wat onderdelen
beschreven

Responsiviteit

Ondersteuning door
casusbesprekingen tussen
medewerkers

Geen training vooraf,
medewerkers worden wel
geselecteerd op bekendheid
met methodiek. Sprake van
een uitvoerder plus stagiair;
gevaar voor continuïteit?

Enige eisen aan
beroepskrachten (maar niet
heel specifiek)

Nieuwe medewerkers worden
gekoppeld aan een ervaren
medewerker. Regelmatige
trainingen en on the job
ondersteuning waar de
behoefte ligt. Ruimte voor
uitwisseling. Ondersteuning
via: bijscholing, intervisie,
casusbesprekingen, evaluaties
vanuit schuldenlab

Alleen beroepskrachten
(intern) die specifiek worden
geselecteerd.

Professionaliteit
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Talentcoach - LEF op
de arbeids-markt Den
Haag

Doel en doelgroep enigszins
specifiek beschreven maar
best divers (grote, kleine en
dreigende schulden)

Schuldhulpmaatje
Leeuwarden

Concrete inclusiecriteria

Gericht op 1 doel (element 3)

Doel en doelgroep
beschreven, open doel
concreet, doelgroep redelijk
concreet

Het project richt zich op drie
elementen van financiële
zelfredzaamheid. Dit lijkt
breed voor de beschreven
aanpak. De vraag is via de
ondersteuning van maatjes
dit allemaal bewerkstelligd
kan worden en of een maatje
‘ zware’ gevallen (bv mensen
die uit huis geplaatst dreigen
te worden) voldoende kan
ondersteunen.

Enigszins specifieke in- en
exclusiecriteria.

Risico

Project

Behoefte

Vast programma voor
de groep, individuele
coaching. Looptijd vast,
contactmomenten flexibel.

Individueel en in groep

Aanpassingen alle 4 gebieden

Looptijd ruim, biedt ruimte
voor flexibiliteit

Individuele aanpak en dus
flexibel

Aanpassingen alleen op
motivatie

Responsiviteit

Randvoorwaarden voldaan.
Knelpunt: wervingseisen

Controle uitgebreid

Alle onderdelen in detail
beschreven

Effectiviteit zelf onderzocht

Wel/niet voldaan aan
randvoorwaarden: onbekend

Nauwelijks tot geen controle
op de uitvoering

Geen toegepaste
methodieken, geen
omschrijving van
projectonderdelen

Betrouwbaarheid

Ondersteuning door
intervisie, casusbesprekingen,
tussentijdse evaluatie.

Alle medewerkers krijgen een
training in onderwerp project,
kennis over doelgroep,
methodiektraining en omgaan
met weerstand

Beroepskrachten én
vrijwilligers, uitgebreid
eisenpakket

Ondersteuning via intervisie,
casusbesprekingen,
tussentijdse evaluaties door
gesprek met coördinatoren

3-daagse training vanuit SHM
en e-learning door het jaar
heen

Enige eisen aan vrijwilligers,
maar geen harde

Professionaliteit
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Vluchtelingenwerk –
Euro-Wijzer Den Haag

Redelijk wat in- en
exclusiecriteria
Gericht op één doel, redelijk
concreet beschreven.

Talentcoach – LEF
Light

Geen in- of exclusiecriteria

Doelgroep lijkt ruim, maar
het gaat specifiek om
vluchtelingen/status-houders

Doel erg open beschreven,
gericht op 3 elementen van
financiële zelfredzaamheid.

Doelgroep is wel vrij breed,
maar is voor doel niet
zo van belang; gaat om
werkzoekenden

Risico

Project

Behoefte

Looptijd vrij lang

Vormgeving project kan
verschillen per deelnemer;
deelnemers kiezen waaraan
zee willen werken.

Aanpak individueel en in
groep

Aanpassingen op meeste
gebieden (alleen motivatie
niet)

Project is in principe voor
alle deelnemers hetzelfde
vormgegeven

Aantal contactmomenten en
looptijd gelijk per deelnemer,
wordt niet vanaf geweken

Aanpassingen op gebied
van leerstijl, leervermogen,
cultuur/religie

Responsiviteit

Ondersteuning door intervisie
en casusbesprekingen

Training van alle
medewerkers: kennis over
onderwerp, doelgroep,
didactische vaardigheden,
methodiek en omgaan met
weerstand

Beroeps en vrijwilligers,
concrete eisen

Professionaliteit

Randvoorwaarden niet
voldaan: onvoldoende
draagvlak.

Controle op uitvoering redelijk Ondersteuning door
uitgebreid
casusbesprekingen

Geen duidelijke onderbouwing Vrijwilligers (vaste groep) Enige
effectiviteit
eisen.
Alle medewerkers krijgen
Aantal projectonderdelen
een training: kennis over het
officieel beschreven
onderwerp en de doelgroep.

Geen knelpunten of
randvoorwaarden

Controle uitvoering vrij
uitgebreid

Project op verschillende
onderdelen beschreven

Gebaseerd op eerdere
ervaringen van
gelijksoortig project; geen
effectiviteitsonderzoek

Betrouwbaarheid
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Welzjin Xtraplus Schulddienstverlening

Gericht op 3 elementen
van zelfredzaamheid
die aansluiten op eigen
geformuleerd doel.

Vluchtelingenwerk
– Euro-Wijzer
Leeuwarden

Detail doelgroep
Concrete doelgroep

Redelijk specifieke doelgroep
(statushouders), maar verder
geen in- of exclusiecriteria.
Daardoor haalbaarheid bij
doelgroep ook lastiger in te
schatten

Risico

Project

Specifiek voor doel en
doelgroep

Methodiek helder: Nieuwe
perspectieven-methode sluit
expliciet aan bij de behoeften
jongeren

Behoefte

Individueel, looptijd, flexibel

Aanpassingen op alle vier de
gebieden. Traject hangt van
keuze deelnemer af; doel
en intensiteit flexibel per
deelnemer.

Vorm project voor iedereen
hetzelfde, looptijd vrij kort,
onduidelijk hoe zich dit
verhoudt tot het aantal
contactmomenten

Individueel en in groep biedt
ruimte voor maatwerk

Aanpassingen op meeste
gebieden (alleen cultuur/
religie niet)

Responsiviteit

Controle uitvoering door
intervisie, casusbesprekingen,
monitoring, registratie
en evaluatie van en door
projectmedewerkers,
evaluaties bij deelnemers,
evaluaties

Nieuwe perspectievenmethode waarmee gewerkt
wordt is ontwikkeld door
Bureau van Montfoort en
uit onderzoek blijkt dat deze
effectief is. Interventie SDV
zelf is niet onderzocht op
effectiviteit: registratie is
hiertoe nog niet goed op orde.

Aantal randvoorwaarden
niet voldaan: samenwerking,
financiën, tijd, werving
deelnemers

Controle op uitvoering op 2
manieren.

Geen stevige onderbouwing
effectiviteit
Meeste onderdelen officieel
beschreven

Betrouwbaarheid

Ondersteuning door
bijscholing, intervisie,
casusbesprekingen,
tussentijdse evaluatie

Concrete eisen (ervaring
methodiek) Altijd training in
methodiek en onderwerp.

Ondersteuning door intervisie

Altijd training in onderwerp
project, kennis over
doelgroep, methodiektraining

Beroeps + vrijwilligers,
concrete eisen

Professionaliteit

75

Betrouwbaarheid

Controle op uitvoering nvt
vanwege één uitvoerder.
Knelpunten/randvoorwaarden
niet aan de orde.

Project wordt voor iedereen
op dezelfde manier
vormgegeven

Geen in- of exclusiecriteria.

Ja: aanpassingen op elk gebied Geen effectiviteitsonderzoek
mogelijk vanwege individuele
counseling. Deelnemer is
Project nog niet officieel
leidend.
beschreven.

Responsiviteit

Flexibele looptijden. Wel
relatief beperkt.

Doelgroep (beperkte
schulden) en elementen lijken
redelijk aan te sluiten.

Wijs & WaterOpdynpaad

Behoefte

Omschrijving van doel niet
heel concreet, lijkt in eerste
instantie meer over zelfinzicht
te gaan.

Risico

Project

Ondersteuning daardoor n.v.t.

Eén uitvoerder, gekwalificeerd,
kwetsbaar.

Professionaliteit
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Bijlage Overzicht per project
125Procent – Studeer je rijk -app
Locatie

Den Haag: Stationsbuurt, Schilderswijk en Groente- en Fruitmarkt,
Transvaalkwartier, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk (studenten)

Doelgroep

Studenten die 18 jaar worden en/of op zichzelf gaan wonen en opeens
studiefinanciering ontvangen en studiekosten maken

Inclusie

Woonplaats: Den Haag
Opleiding: HBO
Leeftijd: 18-23
Geen exclusiecriteria.

Doel

1. Orde en overzicht in de eigen administratie
4. Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)
Doel: “BEREIKEN: Het bereiken van studenten van 18 jaar en ouder op de
Hogeschool Inholland Den Haag. BEWUSTWORDING: De doelgroep bewust maken
van financiële consequenties van het studentenleven. PREVENTIE: Voorkomen dat
studenten geldproblemen ontwikkelen en zorgen dat duidelijk is waar zij terecht
kunnen.”

Werkwijze

Project: Individuele aanpak, aanpak zelf ontwikkeld, geen (onderdelen van)
methodiek toegepast
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek: NVT
Officieel beschreven: NVT
Onderbouwing effectiviteit:
Effectiviteit is niet onderbouwd.
“Studenten werken met app, account aanmaken met persoonlijke instellingen,
digitaal huishoudboekje invullen, gebruik maken van app om inkomsten en
uitgaven te monitoren, gebruik maken van kalender, met vaste inkomsten en
uitgaven overzicht, inspelen op push berichten, gebruik maken van algemene
informatie, gebruik maken van tips”
Controle op uitvoering: evaluaties bij de deelnemers

Uitvoering

Beroepskrachten: geen eisen, geen training.

Opzet

Looptijd gelijk (6 maanden), wordt niet van afgeweken (alleen soms latere instroom
of vroegere uitstroom), contactmomenten verschillen per deelnemer (gemiddeld
1). Werving via flyers, social media (Facebook en Instagram), presentaties aan de
doelgroep, instanties attenderen op project.
Deelname komt tot stand door aanmelding via deelnemende hogescholen en de
campagne
Project is hetzelfde voor alle deelnemers

Bereik
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Meting

NVT; wordt niet vastgesteld

Randvoorwaarden en
knelpunten

Onvoldoende raakvlak vanuit de (lokale) politiek, onvoldoende financiering
Geen knelpunten
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Ambivert Consultancy - LIFE
Locatie

Groningen: Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk, Oosterpark, Hoogte,
Vinkhuizen

Doelgroep

1) grote schulden
2) kleine schulden
3) dreigende schulden
5) zonder betaald werk

Inclusie

Woonplaats: in de wijken waar het armoedepercentage het hoogst
ligt. Dus Paddepoel/Selwerd/Oosterpark/ de Hoogte/Vinkhuizen
Leeftijd: (19-45)
Sekse: vrouw
Motivatie: De deelnemers moeten gemotiveerd zijn om aande slag te willen gaan
en open staan voor verandering.
Lees/schrijfvaardigheden: de deelnemers moeten een redelijke beheersing van
de Nederlandse taal hebben. Dus minimaal de inburgering hebben gedaan.
Geen uitsluitingsgronden
Vastgesteld via intake bij aanmelding.

Doel

1. Orde en overzicht in de administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
3. Inkomen genereren: werk, stage, opleiding, toeslagen regelen
4. Uitgaven beheersen: gedrag, kennis, vaardigheden
Doel: “De financiële zelfredzaamheid van 28 alleenstaande moeders uit de stad
Groningen vergroten.”

Werkwijze

Project: Individueel en in een groep; (onderdelen van) methodiek: motiverende
gespreksvoering, oplossingsgericht werken, presentiebenadering, mobility
mentoring, inzet ervaringsdeskundigheid, zelf ontwikkelde methodiek: BIMI.
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“Omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen eerst bewust moeten worden van hun
gedrag. En op zoek moeten gaan naar de onderliggende oorzaken van het gedrag.
Daarna kunnen ze zich pas openzetten voor inspiratie en dat resulteert zich weer
in motivatie. De motivatie om aan de slag te gaan met hun eigen obstakels en
doelen. Daarbij speelt informatie ook een grote rol. Informatie loopt als het ware
als een leidraad door het gehele proces.”
Officieel beschreven: Doel, doelgroep, werving, intakeprocedure en selectie,
opzet project, inhoud project, uitvoering project en resultaat
Onderbouwing effectiviteit:
-“Van de 9 deelnemers zijn er 4 doorgestroomd naar een vervolg. De rest is nog
bezig.”
- “Project richt zich op de individuele behoeften van deelnemers en er wordt
gebruik gemaakt van experts in house. Er is ook de mogelijkheid tot doorverwijzing
en er is nazorg”
Controle uitvoering: evaluatie bij deelnemers

Uitvoering

Beroepskrachten: opleiding in voeding en psychologie, coach/trainer
Vrijwilligers (ook altijd Aegon): geen eisen gesteld.
Alle vrijwilligers krijgen een training gericht op: kennis over het onderwerp en de
doelgroep
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Opzet

Aantal contactmomenten verschilt per deelnemer (gemiddeld 11); looptijd verschilt
per deelnemer (gemiddeld 10 weken)
Werving: via flyers, sociale media (Facebook, LinkedIn), presentaties aan de
doelgroep, instanties attenderen op project, lokale projecten attenderen op
project.
Deelnemers worden aangemeld door gemeente of andere instanties, melden
zichzelf aan of worden door project benaderd naar aanleiding van een melding
Project verschilt per deelnemer; onderdelen van project kunnen voor deelnemers
anders worden ingezet.

Bereik

9 deelnemers, 9 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers, met een vragenlijst of gesprek
wordt bij de deelnemers vastgesteld of de doelstelling is bereikt en met harde
criteria

Randvoorwaarden en
knelpunten

Aan alle randvoorwaarden voldaan, geen knelpunten

Brand New Job - Grip op je Geld training
Locatie

Leeuwarden (alle doelgebieden)

Doelgroep

1) grote schulden
2) kleine schulden
3) dreigende schulden
5) zonder betaald werk

Inclusie

-Inclusie: woonplaats (projectgedefinieerd), Leeftijd (18-67), Inkomen
(projectgedefinieerd), motivatie, voldoende kennis van de NL taal.
-Geen uitsluitingsgronden
-Vastgesteld via intake bij aanmelding.

Doel

1. Orde en overzicht in de administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
4. Uitgaven beheersen: gedrag, kennis, vaardigheden
Doel: “Door een combinatie van financiële kennisoverdracht en inzicht in
eigen gedrag kan de deelnemer na deze training zelfstandig en met succes de
eigen financiën regelen. Hierdoor krijgt de deelnemer weer de regie over eigen
inkomsten en uitgaven.”

Werkwijze

Project: Individueel en in een groep; Zelf ontwikkelde werkwijze; (onderdelen
van) methodiek: oplossingsgericht werken, presentiebenadering, inzet
ervaringsdeskundigheid.
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
‘bewezen succesvolle aanpak’.
Officieel beschreven: Doel, Doelgroep, werving, Intakeprocedure en selectie,
Methodiek opzet, inhoud en uitvoering.
Onderbouwing effectiviteit:
-Effectiviteit van training zelf onderzocht. Effectiviteit blijkt uit beoordeling
deelnemers en doorstroom.
-Trainers krijgt directe feedback van deelnemers en via evaluatieformulieren
Controle uitvoering: mentoring projectmedewerkers, observaties, intervisie, en
evaluatie bij deelnemers én medewerkers.
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Uitvoering

Beroepskrachten; ervaren financieel deskundig, didactiek en
sociaal vaardig, bekendheid en ervaring met methodiek/werkwijze van het project.
Alle beroepskrachten krijgen een training gericht op; kennis over het onderwerp en
de doelgroep, didactische vaardigheden en de methodiek.
Training voor medewerkers

Opzet

1 contactmoment van een hele dag, vast per deelnemer; gelijke looptijd vast per
deelnemer (1 dag/dagdeel).
Werving: via eigen website, advertenties, sociale media (facebook, Adwords),
instanties attenderen op project, en via het UWV, wijkteams en sociale partners in
de stad. Deelnemers melden zichzelf aan.
Project is voor alle deelnemers hetzelfde.

Bereik

20 deelgenomen, 20 afgerond
Deelnemers/ afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers en monitoring van deelnemers
door observaties en/of beoordeling van opdrachten

Randvoorwaarden en
knelpunten

Aan alle randvoorwaarden voldaan Werving blijft uitdagend.

Brand New Job - Grip op je Sollicitatie training
Locatie

Leeuwarden (alle doelgebieden )

Doelgroep

1) grote schulden
2) kleine schulden
3) dreigende schulden
5) zonder betaald werk

Inclusie

Inclusie: woonplaats, leeftijd, Werkzoekend-werkend maar onvoldoende
inkomsten, gemotiveerd zijn, voldoende kennis NL taal en digitale vaardigheden.
Geen uitsluitingsgronden.
Vastgesteld via intake

Doel

3) Inkomen genereren: werk, stage, opleiding toeslagen regelen
Doel: “Kennisoverdracht over het complete sollicitatieproces, inzicht
geven en ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten. Succesvol regelen van
sollicitatiegesprekken, met meer zelfvertrouwen en kennis sollicitatiegesprekken
voeren.”
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Werkwijze

In een groep; Geen methodiek maar zelf ontwikkelde werkwijze: Uitgebreide
behandeling van alle onderdelen die essentieel zijn om succesvol te solliciteren,
moderne sociale media, gesprekstechnieken, elevator pitch. Oefenen in kleine
groepjes (peer to peer) uitkomsten plenair. Tussen dag 1 en dag 2 individuele
behandeling verbeterpunten voor elk CV (1 op 1 per mail). Dag 2; behandelen
huiswerkopdrachten, ruimte voor specifieke vraagstelling, en vooral veel oefenen/
doen.
Onderbouwing keuze werkwijze: Bewezen 'best practice'.
Officieel beschreven: Doel, Doelgroep, Werving, Intakeprocedure en selectie,
inhoud en uitvoering van het van het project.
Onderbouwing effectiviteit: Effectiviteit zelf onderzocht. ‘Meer dan 30 jaar
"Best Practice" op het gebied van abeidsbemiddeling’. Niet bekend hoe onderzoek
gedaan is.
Controle uitvoering: mentoring, observaties door getrainde professional,
monitoring/registratie van taken, evaluatie bij deelnemers, toezicht door beleidingsof stuurgroep

Uitvoering

Beroepskrachten; HBO opleiding en 10+ jaar ervaring als
coach/trainer, didactisch aantoonbare ervaring/kennis, resultaatgericht werken.
Geen training

Opzet

2 hele dagen training. Dag 1: huiswerk- week later dag 2. Looptijd en aantal
contactmomenten wordt niet van afgeweken.
Werving: via eigen website, advertenties, sociale media (campagnes via Facebook
en Adwords op basis van demografie en interesses, Marktplaats.), instanties
attenderen op project, via het UWV, wijkteams en sociale partners in de stad.
Deelnemers stromen door vanuit Grip of je Geld, of melden zichzelf aan.
Onderdelen van het project kunnen anders worden ingezet voor individuele
deelnemers.

Bereik

18 deelnemers, 18 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers en
Monitoring van de vorderingen van de deelnemers door bijv. observaties/
rollenspellen/beoordeling van opdrachten.

Randvoorwaarden en
knelpunten

Een randvoorwaarde waar (nog) niet aan voldaan wordt is: ‘Het blijft uitdagend om
voldoende kandidaten te bereiken’.
Geen knelpunten in de uitvoering van het project

Brand New Job - Grip op je Werk training
Locatie

Leeuwarden (alle doelgebieden)

Doelgroep

1) grote schulden
2) kleine schulden
3) dreigende schulden
5) zonder betaald werk

Inclusie

Inclusie: werkzoekend of onvoldoende inkomen uit arbeid, onvoldoende inkomen,
motivatie wordt getoetst, taal- en digitale vaardigheid.
Uitsluitingsgronden: analfabetisme, onvoldoende
motivatie, onvoldoende kennis Nederlands/computervaardigheden
Vastgesteld via: bij intake met kerntyperingstest
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Doel

3. Inkomen genereren: werk, stage, opleiding, toeslagen regelen
Doel: “Deelnemers te begeleiden om binnen zes maanden een betaalde baan te
vinden.”

Werkwijze

Project: Individueel gericht; Zelf ontwikkeld; ‘NBJ methode’
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“Dit lesprogramma wordt al 10 jaar toegepast op werkzoekenden en
is een verzameling van: A) Bewezen technieken voor het aanleren van
sollicitatievaardigheden B). Vergroten van inzicht en kennis over de arbeidsmarkt.
C) Een nieuwe manier van marktbenadering die erg succesvol blijkt. Dit wordt
gedaan tijdens maximaal 20 individuele bijeenkomsten (elke 2 weken face2face,
in de weken daartussen mail/telefoon/skype etc.) Hierin wordt door de coach de
eerder behandelde lesstof nogmaals doorgenomen en de benodigde resultaten
behaald. Alle activiteiten van de deelnemers worden nauwkeurig bijgehouden.
Er wordt elke bijeenkomst huiswerk gegeven en de uitvoering hiervan wordt
gecontroleerd. Tijdens elke bijeenkomst worden knelpunten besproken en hier
wordt op geoefend. Indien nodig helpt de coach bij het tot stand brengen van
contacten die tot een baan kunnen leiden.”
Officieel beschreven: Doel, Doelgroep, Werving, Methodiek opzet, Methodiek
inhoud.
Onderbouwing effectiviteit: Effectiviteit zelf onderzocht.
‘Veel van de methodieken zijn in gebruik binnen arbeidsbemiddeling. Wij hebben
langjarige ervaring op dit vakgebied en werken met best practice die veelal in
eigen huis is verfijnd. Basis; Kleine, begrijpelijke stukjes informatie, Bevorderen
zelfwerkzaamheid door huiswerkopdrachten en controle hierop, Hoogfrequent
wekelijks contact, indien nodig vaker.’
Controle uitvoering door: mentoring, casusbesprekingen, evaluatie bij
deelnemers én medewerkers.

Uitvoering

Beroepskrachten; hbo-opleiding, aantoonbaar succesvol als coach; (10 jaar
ervaring), veelal NOLOC gecertificeerd, ervaren met methodiek. Geen vrijwilligers
AEGON.
Geen training

Opzet

Gelijke looptijd (half jaar) vast per deelnemer maar langer mogelijk als deelnemer
langer dan 2 weken uitvalt. Aantal contactmomenten verschilt per deelnemer
(gemiddeld 30).
Werving: Via de website, sociale media, verwijzing instanties en via UWV, wijkteams
en sociale partner in de stad.
Project wordt voor alle deelnemer hetzelfde vormgegeven.
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Bereik

15 deelnemers, 10 afgerond

Meting

Monitoring van de vorderingen van deelnemers door bijvoorbeeld observaties
of beoordeling van opdrachten. Harde criteria: als deelnemers betaald werk
gevonden hebben of een minimumaantal sollicitatiebrieven hebben geschreven.

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden wordt aan voldaan. Het werven van deelnemers blijft uitdagend.

Cijfers & Centen – Geld & Grip
Locatie

Groningen: Oosterparkwijk, Noord-West, Oud-Noord

Doelgroep

-

Inclusie eisen

Geen inclusie eisen
Geen uitsluitingsgronden

Doel

1) Orde en overzicht in de eigen administratie
2) Basale kennis en begrip van financiële zaken
4) Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)

Mensen met kleine schulden
Mensen met dreigende schulden
Mensen zonder betaald werk

Doel: “Deelnemers meer grip op hun geld geven. Schulden oplossen en
voorkomen. Financiële educatie”
Werkwijze

Project: Groepsgerichte aanpak; zelf ontwikkeld; (onderdelen van) methodiek:
oplossingsgericht werken, mobility mentoring, inzet ervaringsdeskundigheid
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“Omdat het bewezen methodieken zijn en juist de combinatie alles versterkt. Ook
blijkt uit ervaring dat het werkt.”
Officieel beschreven: doel, doelgroep, werving, opzet project, inhoud project.
Onderbouwing effectiviteit:
- Gebleken uit onderzoek (van de HvA, student en onderzoeker(s))
- Volgens respondent: “de groepsaanpak, de opbouw en algehele sfeer samen met
de intrinsieke motivatie van de deelnemer”
Controle uitvoering: evaluaties bij deelnemers. Veel nvt vanwege een uitvoering
door één beroepskracht.

Uitvoering

Beroepskracht (één): mbo, budgetcoach, bekendheid en ervaring met werkwijze.
Training nvt: één uitvoerder. Altijd vrijwilligers Aegon
Geen training

Opzet

Looptijd en aantal contactmomenten gelijk (7 weken, 7 contactmomenten), wordt
niet vanaf geweken,werving via:: website, flyers, advertenties in lokale krantjes,
social media (Facebook), gemeente, andere instanties en lokale projecten vragen
deelnemers te attenderen.
Deelnemers melden zichzelf aan.
Project is voor alle deelnemers hetzelfde vormgegeven.

Bereik

62 deelnemers, 42 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: wordt aan voldaan
geen knelpunten.
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Colours of impact - Financieel Fit aan de slag met je Talent!
Locatie

Den Haag: Stationsbuurt, Schilderswijk en Groente- en Fruitmarkt, Moerwijk,
Mariahoeve

Doelgroep

2) kleine schulden
3) dreigende schulden
5) zonder betaald werk

Inclusie

Woonplaats: Postcodegebied (in Den Haag)
Motivatie: gemotiveerd
Lees/schrijfvaardigheden: redelijke beheersing NL taal of mogelijkheid tot tolken
Geen uitsluitingsgronden.
Criteria worden vastgesteld door verwijzer of telefonisch

Doel

1) Orde en overzicht in de eigen administratie
2) Kennis en begrip van basale financiële zaken
4) Uitgaven beheersen (Economisch keuzegedrag)
Doel: “Mensen (voornamelijk vrouwen) begeleiden in hun ontwikkeling naar
(economische) zelfstandigheid en hiermee bij te dragen aan een duurzame
oplossing voor armoede in Nederland.”

Werkwijze

Project: Combinatie van individuele en groepsgerichte aanpak; zelf en door
anderen ontwikkeld; (onderdelen van) methodiek: Sturen op zelfsturing, Nibud en
eigen methodiek: ‘Aan de slag met je Talent’
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“Effectief. Juist de combinatie van een goede financiële basis met daarnaast tijd voor
jezelf als persoon - wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik - maakt dat de deelnemer de
regie over haar leven (weer) oppakt. Ze gaat actief deelnemen aan de maatschappij.”
Officieel beschreven: doel, doelgroep, inhoud van het project, opzet project en
resultaat project
Onderbouwing effectiviteit:
- Effectief omdat: “Veel deelnemers beter kunnen omgaan met hun financiën, weer
geloven in zichzelf en een de toekomst met zelfvertrouwen tegemoet gaan.”
- Bewustwording van eigen gedrag en handelen.
Controle op uitvoering door: intervisie tussen projectmedewerkers,
casusbesprekingen tussen projectmedewerkers, evaluatie bij deelnemers.

Uitvoering

Beroepskrachten: coach/budgetvaardig, bekendheid en ervaring met methodiek/
werkwijze
Vaste groep vrijwilligers (nooit Aegon): betrokken, eigen ervaring
Geen training, alleen medewerkers die bekend zijn met de werkwijze

Opzet

Looptijd (kwartaal) is gelijk: kan indien nodig van worden afgeweken; aantal
contactmomenten verschilt per deelnemer (gem: 12); werving via: websites, flyers,
social media (Facebook), presentaties bij doelgroep, doorverwijzing via instanties,
attendering via lokale projecten.
Deelnemers melden zichzelf aan of worden aangemeld via lokale instanties.
Onderdelen van het project kunnen voor deelnemers anders worden ingezet.

84

Bereik

40 deelnemers, 35 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers, met een vragenlijst of door een
gesprek wordt bij deelnemers vastgesteld of de doelstelling is bereikt

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: Aan alle randvoorwaarden wordt voldaan
Geen knelpunten

De Sollicitatiementor – Talent & Werk
Locatie

Groningen: Noord-West, Oud-Noord

Doelgroep

-

Inclusie eisen

Woonplaats: Groningen
Inkomen: laag inkomen
Lees/schrijfvaardigheden: moeten enigszins op orde zijn

Mensen met dreigende schulden
Mensen met beperkte vaardigheden
Mensen zonder betaald werk

Geen uitsluitingsgronden
Wordt vastgesteld bij intake
Doel

3) Inkomen genereren
Doel: “Vergroten sollicitatievaardigheden en daardoor grotere kans op een baan.”

Werkwijze

Project: Combinatie individueel en groepsaanpak; zelf ontwikkeld. Geen
(onderdelen van) methodieken ingezet
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek: nvt
Officieel beschreven: doel, doelgroep, werving, intakeprocedure en selectie,
opzet project, inhoud project, resultaat
Onderbouwing effectiviteit:
- bewezen effectief: weet niet
- “De kennis en ervaring van de trainer maakt dat er op maat gekeken wordt
wat de deelnemer nodig heeft om effectiever te kunnen solliciteren. Verder is er
individuele hulp als dat nodig is.”
Controle uitvoering: evaluaties bij deelnemers, overleg met andere Groningse
projecten

Uitvoering

Eén beroepskracht: Ervaring en bekendheid met methodiek
(altijd vrijwilligers Aegon)
Training: nvt

Opzet

Looptijd gelijk (7 dagdelen training, daarna
half jaar nazorg). Kan van worden afgeweken wb nazorg-duur, contactmomenten
verschilt per deelnemer: gemiddeld 8.
Werving via: website, flyers, social media (Facebook), instanties vragen deelnemers
te attenderen, lokale projecten vragen deelnemers te attenderen.
Deelnemers melden zichzelf aan, stromen door uit een ander lokaal project of
worden aangemeld door lokale instanties.
Project wordt voor alle deelnemers op dezelfde manier vormgegeven

Bereik

20 deelnemers, 17 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers

Randvoorwaarden en
knelpunten

Aan alle randvoorwaarden wordt voldaan
Geen knelpunten
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Fivoor – Ontdek je talenten met je centen!
Locatie

Den Haag: Transvaalkwartier, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk, Loosduinen,
Mariahoeve, Bezuidenhout, Rivierenbuurt, Escamp, Centrum, Valkenbis

Doelgroep

-

Inclusie eisen

Woonplaats: Den Haag
Lees/schrijfvaardigheden: geletterd (geen analfabetisme), beheersing NL taal

Mensen met grote schulden
Mensen met kleine schulden
Mensen met dreigende schulden
Mensen met beperkte vaardigheden
Mensen zonder betaald werk

Uitsluitingsgronden: analfabetisme
Wordt vastgesteld tijdens de intake
Doel

1. Orde en overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
4. Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)
Doel: “Vergroten zelfredzaamheid op financieel gebied.”

Werkwijze

Individuele en groepsgerichte aanpak, (onderdelen van) methodiek: Motiverende
gespreksvoering, oplossingsgericht werken, Mobility Mentoring, sturen op zelfsturing
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“Zelfsturing is noodzakelijk om zelfredzaamheid te vergroten . Motiverend gespreksvoering en Mobility Mentoring ondersteunt hierbij om de motivatie vast te houden”.
Officieel beschreven: doel, doelgroep, werving, project opzet, uitvoering van het
project
Onderbouwing effectiviteit:
- Onduidelijk of project bewezen effectief is
-Effectief omdat: “de problemen gedeeld kunnen worden met andere deelnemers,
herkenning waar deelnemers tegen aan lopen, dat ze niet enigen zijn, dat schaamte
verminderd en men moed krijgt om hulp te zoeken om aan de situatie te werken.”
Controle uitvoering: mentoring, observaties, evaluaties bij deelnemers, evaluaties
bij medewerkers, toezicht vanuit stuur- of begeleidingsgroep

Uitvoering

Alleen beroepskrachten: gekwalificeerde hulpverleners, vaardigheden: kennis
van doelgroep, bekendheid en ervaring met methodieken/werkwijze
Ontvangen een training over didactische vaardigheden. Nooit vrijwilligers van Aegon.

Opzet

Looptijd en contactmomenten gelijk (7 bijeenkomsten), kan indien nodig van
worden afgeweken (als projectmedewerker inschat dat dit nodig is). Werving:
flyers, presentaties aan de doelgroep, instanties laten attenderen op project, lokale
projecten laten attenderen.
Deelnemers melden zichzelf aan of worden aangemeld door lokale instanties.
Onderdelen project kunnen individueel anders worden ingezet.
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Bereik

37 deelnemers, 19 afgerond

Meting

Monitoring van vorderingen van deelnemers door bv observaties, rollenspel of
beoordeling van opdrachten

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: onvoldoende draagvlak binnen de organisatie, onvoldoende tijd
voor uitvoering
Knelpunten: productie-eisen organisatie overstijgt mogelijkheden project

Goede Gieren Leeuwarden – Amargi
Locatie

Leeuwarden: Heechterp-Schieringen, Wielepolle, Schepenenbuurt, Oldegalileen,
Vrijheidswijk, t Vliet, Valeriuskwartier, Magere Weide, Bilgaard, Havankpark

Doelgroep

- kleine schulden
- dreigende schulden

Inclusie eisen

N.v.t.

Doel

1. Orde en overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
3. Inkomen genereren: werk, stage, opleiding, toeslagen regelen
4. Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)
Doel: “Voorkomen van schulden bij huishoudens.”

Werkwijze

Project: Individueel; zelf ontwikkeld; (onderdelen van) methodiek: motiverende
gespreksvoering, mobility mentoring, sturen op zelfsturing
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“De ondersteuning is kortdurend en we willen veel deelnemers bereiken. De
financiële vaardigheden versterken door deze methoden is voor de langere termijn
denk ik het meest effectief.”
Officieel beschreven: Doel, doelgroep, werving, Methodiek opzet, Resultaat.
Onderbouwing effectiviteit:
-Effectiviteit bewezen: onbekend
- Effectief omdat: “Het bereiken van deelnemers wanneer er geldzorgen zijn en of
betaalproblemen helpt zwaardere schulden te voorkomen.”
Controle op uitvoering door: mentoring, casusbesprekingen

Uitvoering

Beroepskrachten: eisen; opleiding (Hbo) en bekendheid en ervaring met de
methodiek of werkwijze
Wisselende groep vrijwilligers (soms Aegon): eisen; bekendheid en ervaring
met de methodiek of de werkwijze van het project
Alle projectmedewerkers ontvangen een training over kennis over het onderwerp
van het project, over de doelgroep en een methodiektraining

Opzet

Contactmomenten en looptijd (gem: 24 weken) verschilt per deelnemer, werving
via eigen website, flyers, instanties attenderen op project, en voorlichting aan
werkgevers.
Deelnemers melden zichzelf aan of worden aangemeld door gemeente of andere
instanties
Project is voor alle deelnemers hetzelfde

Bereik

75/37

Meting

Met een vragenlijst of door een gesprek wordt bij deelnemers vastgesteld of de
doelstelling is bereikt

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: onbekend
Knelpunten: onbekend
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Humanitas - Thuisadministratie Den Haag
Locatie

Den Haag: Stationsgebied, Schilderswijk en Groente- en Fruitmarkt,
Transvaalkwartier, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk

Doelgroep

”De doelgroep is iedereen vanaf 18 jaar
wonend in Den Haag. Wij vragen van de
deelnemers dat ze gemotiveerd zijn,
leerbaar zijn en de Nederlandse taal
beheersen.”

Inclusie

Woonplaats: Den Haag
Leeftijd: minimaal 18 jaar
Motivatie: Gemotiveerd zijn om zelf aan de slag te gaan
Lees/schrijfvaardigheden: beheersing van de Nederlandse taal (in elk geval
spreektaal)
Anders namelijk: leerbaar zijn.
Vastgesteld bij intake

Doel

1. Orde en overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
3. Inkomen genereren
4. Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)
Doel: “Het ondersteunen van mensen die tijdelijk niet in staat zijn hun administratie
zelfstandig uit te voeren en hun financiën op orde te krijgen of houden. De nadruk
ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid en het weer de regie krijgen over de
eigen financiën en administratie.”

Werkwijze

Project: Individuele aanpak; zelf ontwikkeld en ontwikkeld door anderen (Nadja
Jungmann, Nibud); (onderdelen van) methodiek: motiverende gespreksvoering,
peer-to-peer education, presentiebenadering, sturen op zelfsturing
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“Wij denken dat dit goed werkt om mensen zelf weer actief te maken en te
leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn. Wij proberen mensen te activeren en hun
zelfredzaamheid te vergroten.”
Officieel beschreven: doel, doelgroep, intakeprocedure en selectie, opzet van
project.
Onderbouwing effectiviteit:
-Project niet bewezen effectief
-Effectief volgens projectleider vanwege: “De aandacht van de vrijwilligers voor de
deelnemers, het hoeveelheid tijd die aan een deelnemer besteed kan worden, het
persoonlijke een-op-een contact, het maatwerk dat geleverd kan worden.”
Controle uitvoering door: mentoring, casusbesprekingen, evaluaties bij de
deelnemers en: Vrijwilligers maken een bezoekverslag in HRS,
ze kunnen altijd overleggen met een van de coördinatoren, af en
toe zijn er vrijwilligersbijeenkomsten

Uitvoering

Beroepskrachten: HBO, (wordt verwezen naar vacature)
Wisselende groep vrijwilligers (soms Aegon); MBO 4, coachende
vaardigheden, affiniteit met financiën, geduld, goed samen kunnen werken e.d.
Alle vrijwilligers krijgen een training
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Opzet

Aantal contactmomenten verschilt per deelnemer (gemiddeld 26; looptijd verschilt
per deelnemer (gemiddeld 26 weken); werving via flyers, presentaties aan de
doelgroep, lokale instanties attenderen geschikte deelnemers
Deelnemers melden zichzelf of worden aangemeld door lokale instanties
Onderdelen project kunnen voor deelnemers anders worden ingezet.

Bereik

55 deelnemers, afgerond onbekend

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: Onvoldoende financiering
Knelpunten: deelnemers blijken toch niet in het project te passen, vrijwilligers
willen soms te veel doen, er is niet altijd voldoende tijd voor terugkoppeling/contact
tussen vrijwilligers en coördinatoren.

Humanitas - Thuisadministratie Leeuwarden
Locatie

Leeuwarden: Heechterp-Schieringen, Wielenpôlle, Schepenenbuurt, Oldegalileën,
Vrijheidswijk, t Vliet, Valeriuskwartier, Magere Weide, Bilgaard, Havankpark

Doelgroep

-

Mensen met grote schulden
Mensen met kleine schulden
Mensen met dreigende schulden
Mensen met beperkte vaardigheden
Mensen zonder betaald werk
Mensen met een arbeidsbeperking

Inclusie eisen

-

Woonplaats: gemeente Leeuwarden
Leeftijd: 18+
Motivatie: eigen hulpvraag

Exclusie bij: Verslaving, illegaliteit, anders, namelijk: te complex waardoor ze geen
ruimte hebben om aan de financiën te
werken. Als iemand de taal helemaal niet kent of geen hulp daarbij kan
krijgen.
Vastgesteld bij intake en/of tijdens de bezoeken bij deelnemer
Doel

1. Orde en overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
4. Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)
Doel: het doel van het project is om inwoners van Leeuwarden te helpen met hun
(financiële) administratie, en deze op orde te brengen en houden. Deelnemers
zelfredzaam maken.
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Werkwijze

Project: Individuele aanpak, (onderdelen van) methodiek: motiverende
gespreksvoering, sturen op zelfsturing
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“Omdat Humanitas staat voor respect, verantwoording en versterken van eigen
kracht. We willen iemand niet "redden" maar vooral ze zichzelf laten "redden' en
zijn eigen kracht weer laten ontdekken. Hierdoor blijft een deelnemer zelfredzaam
en minder afhankelijk van hulp van anderen.”
Officieel beschreven: uitvoering project
Onderbouwing effectiviteit:
- Effectiviteit uit onderzoek gebleken (Nadja Jungmann)
- “Dat wij kijken naar de eigen kracht van de deelnemer, we kijken naar haar/zijn
mogelijkheden. We geven ze inzicht in hun maand inkomsten en uitgaven en
schulden en tips om minder uit te geven en voor fondsen of regelingen.”
Uitvoering bewaakt door: casusbesprekingen, regelmatig contact met de
vrijwilligers over hun werk door de coördinator

Uitvoering

Wisselende groep vrijwilligers (altijd (ook) Aegon): basisopleiding Humanitas
en Thuisadministratie basis en Motiveren en veranderen Vaardigheden: sociaal
invoelend vermogen, zelf goede administratie hebben of affiniteit hebben met
geldzaken en handig met google.
Vrijwilligers worden getraind in methodiek, grenzen bewaken en in ‘Nibud’

Opzet

Aantal contactmomenten (gem. 30) en looptijd verschillen per deelnemer (min.
2 maanden, gem 10 maanden; werving: website, flyers, presentaties aan de
doelgroep, instanties vragen deelnemers te attenderen en via Woonfriesland.
Deelnemers melden zichzelf aan of worden aangemeld door lokale instanties.
Project wordt niet altijd op dezelfde manier vormgegeven: ‘we gaan uit van de
hulpvraag en de mogelijkheden van de deelnemer’

Bereik

166 deelnemers, 118 afgerond

Meting

NVT: dit wordt niet vastgesteld

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden:, onvoldoende draagvlak voor samenwerking/overleg met
andere partijen, onvoldoende financiering, onvoldoende tijd voor uitvoering van het
project
Knelpunten: onvoldoende tijd om het project goed uit te kunnen voeren
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Humanitas - Thuisadministratie Groningen
Locatie

Groningen: Oosterparkwijk, Noord-West, Oud-Noord

Doelgroep

-

Inclusie

Woonplaats: gemeente Groningen
Anders namelijk: in principe werken we vraaggericht, dus mensen moeten wel willen

Mensen met grote schulden
Mensen met kleine schulden
Mensen met dreigende schulden
Mensen met beperkte vaardigheden
En iedereen die een hulpvraag heeft op het gebied van administratie of financiën

Geen: verslaving, illegaliteit, er wordt altijd individueel bekeken of de problemen
hulp in de weg staan
Vastgesteld bij intake, soms tijdens ondersteuningstraject
Doel

1. Orde en overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
4. Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)
Doel: “Bewoners in gemeente Groningen ondersteunen bij hun administratie
en financiën. Waarbij we de zelfredzaamheid van de deelnemers proberen te
vergroten. Zie ook de doelgebieden van het onderzoek”

Werkwijze

Project: Individuele aanpak; methodiek: motiverende gespreksvoering,
oplossingsgericht werken, sturen op zelfsturing, stress-sensitieve dienstverlening
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“Omdat we vrijwilligers goed toe willen rusten zodat ze de deelnemers kunnen helpen
uiteindelijk (weer) zelfredzaam te worden. Het gaat om meer dan alleen financiële hulp.”
Officieel beschreven: onbekend
Onderbouwing effectiviteit:
-Project niet bewezen effectief
-Effectief volgens projectleider vanwege: “Het persoonlijke contact bij de
deelnemers thuis door betrokken en getrainde vrijwilligers.”
Controle uitvoering door: mentoring, intervisie, evaluaties bij de medewerkers

Uitvoering

Wisselende groep vrijwilligers (nooit Aegon); HBO, communicatieve en
basisvaardigheden thuisadministratie, bekendheid en ervaring met de methodiek
of de werkwijze van het project, bereidheid om trainingen te volgen. Alle vrijwilligers
krijgen een training: kennis over het onderwerp, de doelgroep, didactische
vaardigheden, methodiektraining, omgaan met agressie, Humanitas-waarden

Opzet

Aantal contactmomenten verschilt per deelnemer (gemiddeld 45; looptijd verschilt
per deelnemer (gemiddeld 45 weken); werving via website, advertenties, social
media, flyers, presentaties aan de doelgroep, lokale instanties en lokale projecten
attenderen geschikte deelnemers
Deelnemers melden zichzelf, worden aangemeld door lokale instanties of stromen
door vanuit een ander lokaal (Humanitas-)project
Onderdelen project kunnen voor deelnemers anders worden ingezet.

Bereik

55 deelnemers, afgerond onbekend

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: aan alle randvoorwaarden zijn voldaan
Knelpunten: samenwerking met de formele zorg kan soms beter
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Humanitas Groningen – Get A Grip
Locatie

Groningen, voormalige gemeentes Ten Boer, Haren

Doelgroep

-

Inclusie

Woonplaats: Groningen
Leeftijd: 16-24 jaar (ongeveer)
Motivatie: we zetten wel in op motivatie, zonder motivatie kun je weinig beginnen,
soms wordt daarop afgehaakt
Lees/schrijfvaardigheden: beheersing van de Nederlandse taal (in elk geval
spreektaal)
Anders namelijk: leerbaar zijn.

Mensen met kleine schulden
Mensen met dreigende schulden
Mensen met beperkte vaardigheden
Mensen zonder betaald werk
Preventie: Jongeren die 18 worden en zichzelf niet financieel zelfredzaam
vinden

Geen: zwerfjongeren, ernstig verslaafde mensen, agressieve mensen. Wij hebben
twijfel bij jongeren die ondersteuning krijgen & ernstig
verstandelijk beperkt zijn/stoornis hebben (zodanig dat er niet mee
gecommuniceerd kan worden)
Vastgesteld bij intake/tijdens traject
Doel

1. Orde en overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
3. Inkomen genereren
4. Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)
Doel: “Jongeren met geldstress gaan samen met een vrijwilliger van Get a Grip
aan de slag om deze stress op te lossen. Vraaggerichte insteek: wat wil de jongere
bereiken? Doel: kennis en vaardigheden vergroten (orde overzicht, bijbrengen
financiële kennis,uitgaven beheersen, gezond financieel gedrag stimuleren. Eerste
doel: deelnemer (de jongere) laten ervaren dat er mensen zijn die onbaatzuchtig
met hen mee willen denken”
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Werkwijze

Project: Individuele aanpak;; (onderdelen van) methodiek: motiverende
gespreksvoering, mobility mentoring, eigen methodiek: Brug naar Zelfredzaamheid
(voor jongeren), training online communiceren
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“Omdat we vertrouwen in deze methodieken hebben. Dit op basis van kennis
over puberbrein.(onderzoeken : mobility mentoring) Samenwerking Nadja
Jungman, boek Schaarste, kennis uit bijeenkomsten van Diversion , gesprekken
met Groningse Kredietbank etc. Deze kennis wordt met vrijwilligers gedeeld in o.a.
e-trainingen en terugkombijeenkomsten en trainingen.”
Officieel beschreven: doel, doelgroep, werving, inhoud project, resultaat
Onderbouwing effectiviteit:
- Bewezen effectief, omdat: “we van een aantal deelnemers te horen
krijgen dat de hulp die ze ontvangen verschil maakt: ze hebben
vertrouwen in hun vrijwilliger en kunnen inmiddels zelf betere
keuzes maken.”
-Effectief volgens projectleider vanwege: “Eerste effect: dat een deelnemer
weet dat er iemand is die mee wil en kan denken. Tweede effect: de jeugdige
deelnemers zitten in de fase waarin zij
zich laten leiden door impulsen en beloningen. Het vergt zeer veel rust en orde om
uiteindelijk financieel gezond en zelfredzaam te worden. Het is een hardnekkige
doelgroep die vaak in herhalingen valt. De motivatie verandert ook vaak in de
tijd (afhankelijk door andere omstandigheden). Op dit moment hebben we bij de
doelgroep waar we intensief contact mee hebben stappen in de goede richting
gezien: schulden lopen niet meer op. Er is minder stress. Hoe bewezen effectief
dat blijft? Er zit nu nog niemand van de deelnemers in de T2 fase.”
Controle uitvoering door: intervisie, casusbesprekingen, training en frequent
contact met vrijwilligers

Uitvoering

Vaste en wisselende groep vrijwilligers (soms Aegon); gezond boerenverstand,
willen werken vanuit waarden van Humanitas, bereid tot het volgen van de
trainingen, hebben van zelfinzicht, juiste motivatie
Alle vrijwilligers krijgen een training over kennis onderwerp, doelgroep, grenzen
empoweren, motiverende gespreksvoering, brug
naar zelfredzaamheid, online communiceren, gespreksvoering

Opzet

Aantal contactmomenten verschilt per deelnemer (gemiddeld 20; looptijd verschilt
per deelnemer (gemiddeld 26 weken); werving via website, flyers, social media,
presentaties aan de doelgroep, lokale instanties en lokale projecten attenderen
geschikte deelnemers en via jongerenwijkwerkers
Deelnemers melden zichzelf of worden benaderd n.a.v. een melding van gemeente
of andere lokale instanties
Onderdelen project kunnen voor deelnemers anders worden ingezet.

Bereik

185 deelnemers, 154 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers en “gesprek met de
deelnemer of deze vind dat aan zijn hulpvraag is voldaan en of deze het idee heeft
zelf verder te kunnen (de T2 formulieren zouden als evaluatie kapstok gebruik
kunnen worden. Van echt afsluiten is nooit echt sprake: we sluiten altijd af met:
mocht je het nodig hebben , dan kun je altijd weer contact met ons opnemen.”
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Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: Onvoldoende draagvlak vanuit de (lokale) politiek,
onvoldoende financiering
Knelpunten: knelpunten zitten in het motiveren v deel v d doelgroep: contact
opnemen is niet altijd mogelijk, ook het bereiken van nieuwe gemotiveerde
deelnemers (liefst in preventieve sfeer is lager dan gehoopt)

InHolland – Financieel Slim Studeren
Locatie

Den Haag: Stationsbuurt, Schilderswijk- en Groente en Fruitmarkt,
Transvaalkwartier, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk,

Doelgroep

-

Inclusie eisen

Opleiding: HBO (InHolland)
Woonplaats: Den Haag
Motivatie: is o.b.v. vrijwilligheid

Mensen (studenten) met kleine schulden
Mensen (studenten) met dreigende schulden
Mensen (studenten) met beperkte vaardigheden

Uitsluitingsgronden: onbekend
Vastgesteld bij intake
Doel

1. Orde en overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
4. Uitgaven beheersen: gedrag, kennis en vaardigheden
Doel: Uit internationaal onderzoek is gebleken dat studenten met financiële
problemen meer risico lopen op studie-uitval. Dit is niet alleen vervelend voor
de student zelf, maar voor de gehele samenleving. Het brengt immers de nodige
maatschappelijke kosten met zich mee. Zo lopen onderwijsinstellingen de financiën
van afstudeerders mis, gaan talenten voor de arbeidsmarkt verloren, wordt een
groter beroep gedaan op de bijstand en andere sociale
voorzieningen, gaat mogelijk de zorgconsumptie omhoog en zo zijn er nog meer
(kostbare) effecten te noemen. De ambitie is om met een pilot een gamechanger te
realiseren waarbij het aantal studenten dat vanwege schulden de studie afbreekt
wordt teruggedrongen en hun studiesucces wordt bevorderd.

Werkwijze

Project: Individuele aanpak, (onderdelen van) methodieken: oplossingsgericht
werken, sturen op zelfsturing, o.b.v. methodiek van het JPF
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
resultaten voor project Financieel Slim Studeren nog niet bekend, werkzaamheden
van JPF wel
Officieel beschreven: doelgroep, werving, uitvoering project
Onderbouwing effectiviteit:
- Project is niet bewezen effectief
- Individuele gesprekken om achtergrond problematiek te onderzoeken om zo
maatwerk te kunnen bieden.
Controle uitvoering: intervisie, casusbesprekingen, evaluaties bij medewerkers,
toezicht van een begeleidings- of stuurgroep

Uitvoering

Beroepskrachten: HBO, getraind door het JPF, bekendheid en ervaring met de
methodiek/werkwijze, ervaring met schuldenproblematiek
Alle medewerkers krijgen een training in het onderwerp, de doelgroep en de
methodiek
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Opzet

Looptijd verschilt per deelnemer, aantal contactmomenten verschilt , werving via:
website, flyers, via debiteurenbeheer van Hogeschool InHolland Den Haag.
Deelnemers worden benaderd en/of melden zichzelf aan
Project biedt maatwerk adv specifieke hulpvraag.

Bereik

7 deelnemers, afgerond onbekend

Meting

Monitoring van vorderingen, toetsing/examinering van deelnemers, met een
vragenlijst of via gesprek wordt nagegaan of doelstelling is bereikt

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: interne afstemming met debiteurenbeheer komt
aan de orde wanneer betalingsvoorwaarden aangepast moeten gaan
worden, nu nog niet precies bekend
Knelpunten: studenten melden zich niet aan voor de pilot

MEE Friesland- Bewust met Geld
Locatie

Leeuwarden: Heechterp-Schieringen, Wielenpôlle, Schepenenbuurt, Oldegalileën,
Vrijheidswijk, t Vliet, Valeriuskwartier, Magere Weide, Bilgaard, Havankpark

Doelgroep

-

Inclusie eisen

n.v.t.

Doel

1. Orde en overzicht in eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
4. Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)

Grote schulden
Kleine schulden
Dreigende schulden
Beperkte vaardigheden

Doel: meer inzicht en kennis rondom financiële weerbaarheid voor kwetsbare
doelgroepen.
Werkwijze

Individuele en groepsgerichte aanpak. (Onderdelen van) methodiek:
motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken, peer-to-peer education,
presentiebenadering, sturen op zelfsturing
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek
“Deze methodieken zijn allen geïntegreerd binnen het trainingspakket.”
Officieel beschreven: doel, doelgroep, werving, opzet project, inhoud project
Onderbouwing effectiviteit:
Niet bewezen effectief
Laagdrempelig, praktisch toepasbaar, activerend en aansluitend bij de
belevingswereld van de deelnemer.
Controle op uitvoering: mentoring, monitoring/registratie/evaluatie, evaluaties bij
medewerkers

Uitvoering

Beroepskrachten: HBO, didactische vaardigheden en groepsdynamische
vaardigheden, bekendheid/ervaring met methodiek/werkwijze
Soms Aegon-vrijwilligers
Geen training voor medewerkers, wel instructiemap/methodiekbeschrijving
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Opzet

Contactmomenten zijn in principe gelijk (gem 6), kan indien nodig van worden
afgeweken. Looptijd verschilt per deelnemer (gem. 6 weken). Werving: flyers,
presentaties aan de doelgroep, instanties vragen deelnemers te attenderen
Deelnemers worden aangemeld door lokale instanties
Projectonderdelen kunnen voor deelnemers anders worden ingezet.

Bereik

15 deelnemers, 15 afgerond

Meting:

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers en bij projectmedewerkers

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarde: onvoldoende draagvlak voor samenwerking/overleg met andere
relevante partijen
Geen knelpunten

Onderneem ’t - StadOogst Groningen
Locatie

Groningen: Oosterparkwijk, Oud-Noord, Noord-West

Doelgroep

-

Inclusie eisen

Woonplaats: Groningen
Werksituatie: ondernemers die tevens kostwinner zijn
Inkomen: op bijstandsniveau
Motivatie: hoog
Lees/schrijfvaardigheden: Goede NL taalbeheersing

Mensen met grote schulden
Mensen met kleine schulden
Mensen met dreigende schulden
Mensen met beperkte vaardigheden
Anders, namelijk: Ondernemers met zeer laag inkomen en eventueel
schulden

Vastgesteld bij intake
Doel

1. Orde en overzicht in eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
3. Inkomen genereren
Doel: “Ondernemers met een inkomen op armoedeniveau dmv training/coaching
weer perspectief geven op meer omzet en rendement en met hun netto inkomen
boven bijstandsniveau komen, of een stijging van 25% realiseren. Wegwerken van
schulden indien aanwezig. Daarnaast werken aan ondernemersvaardigheden
zoals netwerken en acquisitie. We willen voorkomen dat ondernemers in de Bbz
(bijstand) komen.”
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Werkwijze

Combinatie van groeps- en individuele aanpak, zelf ontwikkeld. (onderdelen van)
methodiek: motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken, peer-to-peer
education, inzet ervaringsdeskundigheid, sturen op zelfsturing en zorgen dat
mensen aan de start van het traject gemotiveerd zijn
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“Omdat deze technieken bewezen succesvol zijn, en ontwikkeld uit jarenlange
ervaring.”
Officieel beschreven: doel, doelgroep, werving, intakeprocedure en selectie,
opzet project, resultaat.
Onderbouwing effectiviteit:
- effectiviteit uit onderzoek gebleken (tussen- en eindevaluaties plus enquête)
- “Wij zetten ondernemers met onze methodiek weer in hun kracht; laten ze
ervaren waar ze goed in zijn. Vandaar uit gaan ze vanuit een ander perspectief
naar zichzelf en hun bedrijf kijken en zien ze nieuwe kansen in de markt. Met dat
herwonnen zelfvertrouwen kunnen ze weer stappen zetten richting nieuwe klanten.
Nieuwe klanten betekent omzet en verbetering van inkomen en rendement. Vrijwel
alle bureaus beginnen met de financiën. Wij zien slechte financiën echter als gevolg
van (persoonlijke) problemen bij de ondernemer. Daar ligt dus ook de oplossing,
en dan volgen gezonde financiën. Neemt overigens niet weg dat als er sprake is
van schulden, we daar wel direct oplossingsrichtingen voor zoeken. Het is dus ook
veel 'hands-on' aanpakken en weten wat je moet doen en waar je moet zijn. Wij
maken dan ook veel gebruik van ons netwerk (gemeente, accountants, overigen).
Uiteindelijk is elk traject ook weer uniek omdat elke persoon zijn eigen specifieke
situatie heeft. Daarop aansluiten en bij elke ondernemer de juiste 'knoppen'
ontdekken om op te drukken zodat er wat gaat veranderen is onze kracht... “
Controle op uitvoering via: mentoring, intervisie, casusbesprekingen, monitoring,
evaluaties bij deelnemers,

Uitvoering

Beroepskrachten: coachopleiding, alle vaardigheden die ondernemers helpen
stappen te zetten naar verbetering van hun situatie, bekendheid/ervaring met
methodiek/werkwijze
Inhuur van coaches.
Geen training medewerkers, wel instructiemap of methodiekbeschrijving

Opzet

Looptijd verschilt per deelnemer (max 10 mnd, gem 7 mn), aantal
contactmomenten verschilt per deelnemer (min 13, max 20, gem 15). Werving
via: website, flyer, advertenties in lokale krantjes, social media, instanties vragen
deelnemers te attenderen, , geven van workshops/presentaties
Deelnemers melden zichzelf aan, worden aangemeld door lokale instanties of
stromen door vanuit een ander lokaal project of via workshops, netwerken, social
media.
Project is voor alle deelnemers hetzelfde

Bereik

27 deelnemers, 27 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers, monitoring van de vorderingen
bij deelnemers, met vragenlijst/gesprek wordt vastgesteld of de doelstellingen zijn
bereikt

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: wordt aan voldaan
geen knelpunten
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Onderneem ’t - StadOogst Leeuwarden
Locatie

Leeuwarden: stad

Doelgroep

-

Inclusie eisen

Woonplaats: gemeente Leeuwarden
Werksituatie: ondernemers die tevens kostwinner zijn
Inkomen: max. 20% boven bijstandsniveau
Motivatie: Hoog
Lees/schrijfvaardigheden: Goed NL in taal en schrift

Mensen met grote schulden
Mensen met kleine schulden
Mensen met dreigende schulden
Anders, namelijk: Ondernemers met zeer laag inkomen en eventueel
schulden

Vastgesteld bij intake
Doel

1. Orde en overzicht in eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
3. Inkomen genereren
Doel: “Ondernemers met een inkomen op armoedeniveau dmv training/coaching
weer perspectief geven op meer omzet en rendement en met hun netto inkomen
boven bijstandsniveau komen, of een stijging van 25% realiseren. Wegwerken van
schulden indien aanwezig. Daarnaast werken aan ondernemersvaardigheden
zoals netwerken en acquisitie. We willen voorkomen dat ondernemers in de Bbz
(bijstand) komen.”

Werkwijze

Combinatie van groeps- en individuele aanpak, zelf ontwikkeld. (onderdelen van)
methodieken: motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken, peer-topeer education, sturen op zelfsturing
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
Uit vele jaren ervaring is gebleken dat deze vormen effectief zijn.
Officieel beschreven: doel, doelgroep, werving, intakeprocedure en selectie,
opzet project, inhoud project, resultaat.
Onderbouwing effectiviteit:
- Effectief omdat: wij dit gedurende het traject monitoren en na
afloop met een enquête onderzoeken
- “Wij zetten ondernemers met onze methodiek weer in hun kracht; laten ze
ervaren waar ze goed in zijn. Vandaar uit gaan ze vanuit een ander perspectief
naar zichzelf en hun bedrijf kijken en zien ze nieuwe kansen in de markt. Met dat
herwonnen zelfvertrouwen kunnen ze weer stappen zetten richting nieuwe klanten.
Nieuwe klanten betekent omzet en verbetering van inkomen en rendement. Vrijwel
alle bureaus beginnen met de financiën. Wij zien slechte financiën echter als gevolg
van (persoonlijke) problemen bij de ondernemer. Daar ligt dus ook de oplossing, en
dan volgen gezonde financiën.
Neemt overigens niet weg dat als er sprake is van schulden, we daar wel direct
oplossingsrichtingen voor zoeken. Het is dus ook veel 'handson'
aanpakken en weten wat je moet doen en waar je moet zijn. Wij maken dan ook
veel gebruik van ons netwerk (gemeente, accountants, overigen). Uiteindelijk is
elk traject ook weer uniek omdat elke persoon zijn eigen specifieke situatie heeft.
Daarop aansluiten en bij elke ondernemer de juiste 'knoppen' ontdekken om op te
drukken zodat er wat gaat veranderen is onze kracht... “
Controle op uitvoering via: mentoring, intervisie, casusbesprekingen, monitoring,
evaluaties bij deelnemers,
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Uitvoering

Beroepskrachten: coachopleiding, alle vaardigheden die ondernemers helpen
stappen te zetten naar verbetering van hun situatie, bekendheid/ervaring met
methodiek/werkwijze
Geen training voor medewerkers, wel instructiemap/methodiekbeschrijving

Opzet

Looptijd verschilt per deelnemer (max 10 mnd, gem 7 mn), aantal
contactmomenten verschilt per deelnemer (min 13, max 20, gem 15). Werving
via: website, flyer, advertenties in lokale krantjes, social media, instanties vragen
deelnemers te attenderen, geven van workshops/presentaties
Deelnemers melden zichzelf aan
Project is voor alle deelnemers hetzelfde

Bereik

4 deelgenomen, 4 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers, monitoring van de vorderingen
bij deelnemers, met vragenlijst/gesprek wordt vastgesteld of de doelstellingen zijn
bereikt

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: wordt aan voldaan
geen knelpunten

Over Rood Den Haag
Locatie

Den Haag: Stationsbuurt, Schilderswijk, Groente- en Fruitmarkt, Transvaalkwartier,
Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk

Doelgroep

1) grote schulden
2) kleine schulden
3) dreigende schulden
(ZZP’ers/zelfstandigen)

Inclusie

Nvt.
Exclusie bij: verslaving, alle niet-ondernemingsgerichte criteria
Wordt vastgesteld bij intake

Doel

1. Orde en overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
3. Inkomen genereren
4. Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)
Doel: “Ondersteunen van ZZP'ers en andere kleine ondernemers die in financieel
"zwaar weer" terecht zijn gekomen met als doel levensvatbaarheid te onderzoeken
en daar waar nodig ondersteuning te verlenen in alle facetten van het "runnen" van
een bedrijf en/of bedrijfsbeëindiging.”
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Werkwijze

Individuele aanpak;(onderdelen van) methodiek: motiverende gespreksvoering,
oplossingsgericht werken, inzet ervaringsdeskundigheid, sturen op zelfsturing,
stress-sensitieve dienstverlening.
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek: niet ingevuld
Officieel beschreven: doel, doelgroep, werving, Intakeprocedure en selectie,
opzet project, inhoud project.
Beschrijving: Luisteren, gespreksvoering, uitbreiding kennis, bewaking, coaching
door (ex) ondernemers, ervaringsdeskundigen, gepensioneerden.
Onderbouwing effectiviteit:
- “Cijfers wijzen uit dat (ook als de onderneming gestaakt moet worden) cliënten
weer op een juist spoor terechtkomen.
- “Kennis/ondersteuning/sturing, tools, vrijwilligers.”
Mee gewerkt vanwege goede ervaringen, getrainde medewerkers. Effectief
vanwege: over het algemeen hebben onze deelnemers (ZZP'ers) bepaalde
kwaliteiten en bepaalde kwaliteiten niet. Vooral bij het laatste is het effectief.”
Controle uitvoering door: mentoring, observaties, intervisie, casusbesprekingen,
monitoring, evaluaties bij deelnemers en bij projectmedewerkers.

Uitvoering

Vaste groep vrijwilligers en wisselende groep vrijwilligers:
specifieke zakelijke vaardigheden en/of specialisatie als rechten,
fiscale en/of financieel/administratieve kennis/opleiding.. Bekendheid en ervaring
met methodiek/werkwijze
Nooit vrijwilligers van Aegon
Medewerkers ontvangen een training in onderwerp project, kennis over het
onderwerp, de doelgroep, methodiektraining en rollenspel/empathie.

Opzet

Aantal contactmomenten verschilt per deelnemer (gem. 25); looptijd verschilt per
deelnemer (gemiddeld 6- 9 maanden); werving via eigen website, social media
(Facebook), presentaties bij de doelgroep instanties attenderen op project, lokale
projecten deelnemers laten attenderen.
Deelnemers melden zichzelf aan, worden aangemeld door lokale instanties,
worden door project benaderd of stromen door vanuit een ander project.
Project is niet voor alle deelnemers hetzelfde; onderdelen kunnen anders worden
ingezet.
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Bereik

86 deelgenomen/afgerond onbekend

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers, tevredenheidsonderzoek/
evaluatie bij medewerkers

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: onvoldoende draagvlak vanuit de (lokale) politiek,
onvoldoende financiering.
Knelpunten: NVT

Stek - Budgetmaatjes070
Locatie

Den Haag: Stationsbuurt, Schilderswijk en Groente- en Fruitmarkt,
Transvaalkwartier, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk

Doelgroep

-

Inclusie eisen

Woonplaats: Den Haag
Leeftijd: 21+
Motivatie: Gemotiveerd om zelf dingen aan te pakken
Lees/Schrijf-vaardigheden: beheersing van NL taal in spreken/schrijven/lezen
Anders, namelijk: geen actieve verslavingen, geen NAH, geen LVB, situatie is
behapbaar voor een vrijwilliger (denk aan (geen) meervoudige problematiek)

Mensen met grote schulden
Mensen met kleine schulden
Mensen met dreigende schulden

Vastgesteld bij: intake, overleg projectleider (evt met verwijzer)
Doel

1. Orde en overzicht in eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
4. Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)
Doel: Het vergroten van zelfredzaamheid van mensen met schulden door
het bieden van sociale en praktische ondersteuning. Deze doelstelling wordt
gerealiseerd door de inzet van vrijwilligers die gedurende een jaar samen met
een deelnemer werken aan het (her)starten en bevorderen van het contact met
de reguliere hulpverlening, met als resultaat het verbeteren van de financiële
zelfredzaamheid van de deelnemer.

Werkwijze

Individuele aanpak; ontwikkeld door anderen (o.a. Nibud, Gilde, Platform 31);
(onderdelen van) methodiek: motiverende gespreksvoering, presentiebenadering,
mobility mentoring, sturen op zelfsturing,
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“Bewezen effectief”
Officieel beschreven: doel, doelgroep, werving, intake en selectie, methodiek
opzet, projectopzet, project inhoud, project uitvoering,
Onderbouwing effectiviteit:
- effectiviteit blijkt uit onderzoek van LSTA
- Vrijwillige inzet bij mensen thuis, in een vertrouwde omgeving. Vrijwilligers hebben
tijd en geduld om te werken aan gedragsverandering en het opzetten
van een administratie die past bij de deelnemer. We proberen een zo goed
mogelijke match tot stand te brengen (persoonlijkheden, reistijd, andere
kenmerken zoals roken/huisdieren)
Controle op uitvoering via: mentoring, observaties, intervisie,
casusbesprekingen, monitoring/registratie/evaluatie van taken, evaluaties bij
deelnemers, evaluaties bij medewerkers

Uitvoering

Beroepskrachten: HBO/universitair geschoold: bekendheid met methodiek/
werkwijze
Vrijwilligers (vast en wisselend, nooit van Aegon) minimaal MBO4,
Training Budgetmaatjes070 en workshop "Financiële
Hulpverlening" gemeente Den Haag, thema-avonden
Vaardigheden: stabiel, grenzen bewaken, empathisch, coachende
Vaardigheden bekendheid met methodiek/werkwijze
Training(en) vooraf voor alle medewerkers: onderwerp, doelgroep, didactische
vaardigheden, methodiektraining

101

Opzet

Looptijd is gelijk (één jaar, wordt soms vanaf geweken), aantal contactmomenten
is gelijk (kan indien nodig van worden afgeweken); werving: website, flyers, social
media, presentaties bij doelgroep, instanties attenderen geschikte deelnemers,
lokale projecten attenderen geschikte deelnemers en via inloopspreekuren van
Stek
Deelnemers melden zichzelf aan, worden aangemeld via gemeente of lokale
instanties, wij benaderen deelnemers n.a.v. een melding of deelnemers stromen
door vanuit een ander lokaal project
Project is voor elke deelnemer hetzelfde vormgegeven

Bereik

64 deelnemers, 57 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers

Randvoorwaarden en
knelpunten

Aan alle randvoorwaarden wordt voldaan. Geen knelpunten

Schuldhulpmaatje Den Haag
Locatie

Den Haag: Stationsbuurt, Schilderswijk en Groente- en Fruitmarkt,
Transvaalkwartier, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk

Doelgroep

-

Inclusie eisen

Woonplaats: Den Haag
Leeftijd: minimaal 21 jaar

grote schulden
kleine schulden
dreigende schulden
beperkte vaardigheden
zonder betaald werk
met een arbeidsbeperking

Exclusie bij: verslaving, niet leerbaar, psychische problemen
Vastgesteld in de intake
Doel

1. Orde en overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
4. Uitgaven beheersen (Economisch keuzegedrag)
Doel: SchuldHulpMaatje Den Haag wil steun en toeverlaat zijn voor mensen die
financieel zijn vastgelopen, het risico hebben op schulden of reeds schulden
hebben. Van belang is met name het vergroten van de zelfredzaamheid van de
cliënten door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning.
Dat bereikt de stichting door de cliënt te koppelen aan een vrijwilliger: het
SchuldHulpMaatje.
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Werkwijze

Individueel; zelf ontwikkeld; (onderdelen van) methodiek: motiverende
gespreksvoering, oplossingsgericht werken, presentiebenadering, inzet
ervaringsdeskundigheid, sturen op zelfsturing, eigen methodiek: jong en
outreachend werken.
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“Maatjes moeten de beschikking hebben over meerdere aanpakken om te kunnen
schakelen en de methodieken te kunnen benutten op basis van maatwerk naar
de hulpvragers. Wat belangrijk is dat maatjes weten dat er op bijna alle fronten
deskundigheid en bewezen ervaringen zijn.”
Officieel beschreven: Doel, Doelgroep, werving, intakeprocedure en selectie,
projectopzet, project inhoud, project uitvoering,
Beschrijving: Serieuze opleiding van drie dagen door ervaren trainers Veel
'naast de hulpvrager gaan staan' en dus geen hiërarchie/opdringerigheid. Veel
deskundigheidsbevordering van de maatjes en zo mogelijk individuele begeleiding
van de maatjes. Aandacht voor het eigen ontwikkelde programma 'Voorkoming
uitval', inclusief monitoring via het CRM systeem aan de hand van de criteria;
nemen van verantwoordelijkheid, bewaking in- en uitgaven, administratie, reductie
van schulden en bv ook doorbreking van isolement.
Onderbouwing effectiviteit:
- Blijkt uit Stimulansz onderzoeken
- Goede opleiding, meer en meer monitoring van de begeleiding van de maatjes
door maatjes coördinatoren.
Controle op uitvoering door: mentoring, intervisie,, monitoring/registratie,
evaluatie bij medewerkers, en toezicht van een stuurgroep.

Uitvoering

Beroepskrachten: minimaal WO niveau, social skills, strategisch inzicht en uitgaan
van leerbaarheid van de vrijwilligers
Vaste groep vrijwilligers (soms Aegon): MBO+, sociaal vaardig, volgen van een
basisopleiding
Alle medewerkers krijgen een training over onderwerp, doelgroep, didactische
vaardigheden

Opzet

Aantal contactmomenten verschilt per deelnemer (gemiddeld 40 keer); looptijd
verschilt per deelnemer (gemiddeld 40 weken); werving via website, flyers, social
media, andere instanties en lokale projecten attenderen deelnemers op ons
project.
Deelnemers melden zichzelf aan, worden aangemeld door gemeente of andere
lokale instanties, we benaderen deelnemers zelf n.a.v. een melding, deelnemers
stromen door vanuit een ander lokaal project.
Project is niet voor alle deelnemers hetzelfde; onderdelen kunnen anders worden
ingezet

Bereik

400 deelnemers, 200 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij projectmedewerkers, monitoring van
vorderingen van deelnemers, toetsing/examinering deelnemers, vragenlijst
of gesprek bij deelnemers, monitoringsgesprekken met de maatjes door
coördinatoren
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Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: onvoldoende financiering
Knelpunten: Er is te veel uitvoerend werk om de begeleidingskwaliteiten van de
maatjes coördinatoren en de
maatjes zelf voldoende adequaat te ondersteunen.

De Harde Leerschool Den Haag
Locatie

Den Haag: Stationsbuurt, Schilderswijk en Groente- en Fruitmarkt,
Transvaalkwartier, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk (heel Den Haag)

Doelgroep

-

Inclusie eisen

Woonplaats: Den Haag
Leeftijd: 18-30+
Sekse: Man
Werksituatie: zonder werk
Inkomen: bijstand
Motivatie: willen veranderen
Lees/schrijf-vaardigheden: Nederlands

Mensen met beperkte vaardigheden
Mensen zonder betaald werk
Mensen met een arbeidsbeperking
Anders: mensen in de eindfase van herstel na verslaving en/of
geestelijke problematiek

Exclusie bij: Verslaving, psychische problemen
Vastgesteld via intake
Doel

2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
3. Inkomen genereren
Doel: “Jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt te activeren, werkfit
te maken, begeleiden naar werk en/of school.”

Werkwijze

Project: Combinatie groepsgericht en individueel; werkwijze zelf ontwikkeld
i.s.m. ander project (onderdelen van) methodiek: motiverende gespreksvoering,
oplossingsgericht werken, peer-to-peer education, inzet ervaringsdeskundigheid,
sturen op zelfsturing, zelf ontwikkelde methodiek.
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek
“Inzet van rugby en programma op eigen kracht om gedrag te beïnvloeden onder
leiding van deskundige, gepassioneerde en betrokken coaches.”
Officieel beschreven: doel, doelgroep, werving, intake- en selectieprocedure,
opzet project, inhoud project.
Onderbouwing effectiviteit:
Project is niet bewezen effectief
“Inzet van rugby en programma op eigen kracht om gedrag te
beïnvloeden onder leiding van deskundige, gepassioneerde en betrokken
coaches.”
Controle uitvoering: mentoring, observaties, intervisie tussen
projectmedewerkers, casusbesprekingen, monitoring, registratie en evaluatie,
evaluaties, evaluaties bij medewerkers en bij deelnemers, toezicht van een
begeleidings- of stuurgroep
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Uitvoering

-

Beroepskrachten (aangevuld door vrijwilligers): MBO/HBO en op doelgroep
gerichte opleidingen, coachings- en instructieve vaardigheden, bekendheid en
ervaring met de methodiek of werkwijze van het project
- Nooit vrijwilligers Aegon
Ontvangen een training over onderwerp, doelgroep en methodiek

Opzet

Looptijd gelijk ( 8 Weken, 3 maanden nazorg). Aantal contactmomenten in
principe gelijk, bij nazorg kan hiervan worden afgeweken; werving: website,
flyers, advertenties in lokale krantjes, door gemeente, schuldeisers, wijkteams en
hulpinstanties te vragen geschikte deelnemers te attenderen op het project, door
lokale projecten te vragen deelnemers te attenderen.
Deelnemers worden aangemeld door lokale instanties.
Project en werkwijze is voor alle deelnemers hetzelfde

Bereik

32 deelnemers, 26 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij de deelnemers, met een vragenlijst of door
een gesprek wordt vastgesteld of de vaardigheden zijn behaald, harde criteria

Randvoorwaarden niet Beiden nvt
voldaan en knelpunten
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Stichting Buurtbazen: Bûsebaas
Locatie

Leeuwarden: Heechterp-Schieringen, Wielepolle, Schepenenbuurt
Oldegalileen, Vrijheidswijk en ’t Vliet, Bilgaard & Havankpark

Doelgroep

Anders, namelijk: Jongeren tussen de 15 en 18 jaar die vanuit een preventieve
invalshoek worden voorbereid op het omgaan met financiën en het krijgen van
inzicht wat betreft beroepsoriëntatie.

Inclusie eisen

Woonplaats: Leeuwarden (bepaalde wijken)
Leeftijd: 15 tot 18 jaar
Geen uitsluitingsgronden
Vastgesteld bij: gesprekken op straat/eerste startbijeenkomst

Doel

2) Basale kennis en begrip van financiële zaken
3) Inkomen genereren
Doel: “Het gaat hier om jongeren die we financieel gezond willen krijgen en
behouden. Jongeren die een gezond en sterk netwerk om zich heen bouwen en
leren om met geld om te gaan.”

Werkwijze

Combinatie individueel en groepsgericht; ontwikkeld door anderen (outreachend
werken)/uit databank (NJI), (onderdelen van) methodiek: presentiebenadering,
Eropaf en rolmodellenaanpak
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“Het project werkt hierdoor omdat we het hiermee laagdrempelig houden, de
jongeren bereiken, vertrouwen creëren, stappen in de leefwereld van de jongeren
en positieve rolmodellen ontplooien.”
Officieel beschreven: doel, doelgroep, werving, projectopzet, project inhoud,
uitvoering project.
Onderbouwing effectiviteit:
- onderdelen waar op ingezet wordt zijn bewezen effectief
- “Wij zijn ervan overtuigd dat het verbeteren van de sociaal economische positie
van jongeren in de wijken Heechterp, Vrijheidswijk en Bilgaard, kan bijdragen aan
leefbaarheid in de stad Leeuwarden. In deze wijken wonen veel jongeren met
een Marokkaanse achtergrond (1038 mensen met Marokkaanse achtergrond
woonachtig in Leeuwarden, CBS). Zij komen moeilijk aan een goede (bij)baan,
hebben een schaarste aan middelen en netwerk. Wij zetten in op jongeren in deze
wijken van Leeuwarden. Jongeren die hun netwerk vergroten, kansen creëren
en werken aan financiële zelfredzaamheid om armoede te voorkomen. Deze
jongeren vind je op de straat. De meeste gesprekken die wij voeren zijn bij de
lokale supermarkt, de voetbalkooi , de snackbar en gewoon op de hoeken van de
straat. Dit is ook het startpunt van ons project. Het ‘gewone’ contact met jongeren
die vertellen waar ze gebrek aan ervaren en wat de gevolgen zijn voor het dagelijks
leven. Deze jongeren kunnen van de straat richting de eigen haard. We bedoelen
daarmee dat jongeren baas worden over de eigen financiële situatie, leren omgaan
met geld, maar ook de juiste contacten opdoen om aan een bijbaan te komen of
aan een baan waar ze duurzaam inkomen kunnen verdienen. Tevens bevinden
deze jongeren zich in een identiteitszoektocht. Van grofweg 10 tot 25 jaar zijn
jongeren opzoek naar de eigen identiteit, eigen normen en waarden en eigen
opvattingen. Het moeilijk inschatten van lange termijn gevolgen en het nemen van
impulsieve beslissingen zijn o.a. kenmerkend voor deze fase. In deze periode zijn
jongeren veelal kwetsbaar voor verleidingen (op financieel gebied). In dit proces
hebben jongeren volwassenen en of rolmodellen nodig die hen ondersteunen
in het maken van die beslissingen en in het overzien van gedragingen (Renty,
2015). Een rolmodel is niet alleen een persoon van wie men iets wil leren, maar
ook iemand die men als mens wil imiteren of naar wie men zich wil modelleren
(De Jong, 2013). Binnen het BuseBaas project worden rolmodellen ingezet om
rolmodellen te creëren.
Controle op uitvoering: intervisie, evaluatie bij deelnemers, gecertificeerde
projectmedewerkers
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Uitvoering

Beroepskrachten: ervaring met de doelgroep jongeren, communicatief vaardig,
inzicht in financiële kennis in relatie tot de doelgroep, bekendheid en ervaring met
de methodiek of werkwijze
Geen training, uitvoerders zijn mede-ontwikkelaars

Opzet

Contactmomenten gelijk: 5, Looptijd gelijk (kwartaal).
Wordt praktisch niet vanaf geweken. Werving; social media, Outreachend werken,
de jongeren op straat opzoeken en in contact komen. Jongeren melden zichzelf aan
of worden benaderd voor deelname.
Project kan verschillen voor deelnemers: Voor 15/16 jarigen kent
de workshop andere onderdelen dan voor de 17/18 jarigen.

Bereik

35 deelgenomen, 30 afgerond

Meting

Met een vragenlijst of door een gesprek wordt bij deelnemers vastgesteld of de
doelstelling is bereikt

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: wordt aan voldaan
Knelpunten: nvt

Jongeren Perspectief Fonds
Locatie

Den Haag: Stationsbuurt, Schilderswijk en Groente en Fruitmarkt, Transvaalkwartier,
Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk

Doelgroep

Anders, namelijk:
“jongeren tussen 18 en maximaal 27 jaar met een problematische
schuldensituatie. Waarbij een regulier schuldhulpverleningstraject niet mogelijk is. En
waarbij door problemen op meerdere gebieden een integrale aanpak gewenst is.”

Inclusie eisen

Woonplaats: Den Haag
Leeftijd: 18 t/m 27
Motivatie Motivatie om aan tegenprestaties te voldoen (financiele
training volgen en maatschappelijke stage lopen)
Uitsluiting bij: als een jongere geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, als er een
actieve verslaving is die deelname niet mogelijk maakt. Als er ernstige psychische
problemen zijn die deelname niet mogelijk maakt, bij actieve criminaliteit. Ook dient
een jongere gemotiveerd te zijn en in
staat te zijn tot actieve deelname.
Vastgesteld via: intake

Doel

1.
2.
3.
4.

Orde en overzicht in eigen administratie
Kennis en begrip van basale financiële zaken
Inkomen genereren
Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)

Doel: “Binnen JPF bieden we Haagse jongeren van 18 tot en met 27 jaar met een
problematische schuldensituatie een integrale aanpak. We pakken problemen
van jongeren op verschillende leefgebieden integraal aan en helpen we met de
sanering van de schulden zodat jongeren schuldenzorgvrij worden. Dat laatste
is van groot belang, omdat we willen dat jongeren gelijk kunnen werken aan een
beter perspectief, zonder de stress die gepaard gaat met schulden.”
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Werkwijze

Project: Aanpak individueel en in groep; (onderdelen) methodiek: motiverende
gespreksvoering, peer-to-peer education, mobility mentoring, inzet
ervaringsdeskundigheid, stress-sensitieve dienstverlening
Onderbouwing keuze werkwijze/methodieken:
“Omdat uit (wetenschappelijke) onderzoeken gebleken is dat deze methodieken
dan wel elementen van deze methodieken werken.”
Officieel beschreven: doel, doelgroep, opzet project, inhoud project, resultaat
Onderbouwing effectiviteit:
- bewezen effectief door onderzoek gemeente Den Haag
- “Het project is effectief omdat door het snel schuldenzorgvrij maken van jongeren
door de schuldregelaars, jongeren de ruimte krijgen in hun hoofd om samen
met de trajectbegeleider te werken aan hun toekomst / problematiek in andere
leefgebieden. Daarnaast is de trajectbegeleider het centrale aanspreekpunt voor
de jongere, er zit dus als het ware 1 hulpverlener op de jongere die alles voor ze
oppakt.” Specifiek voor de doelgroep: De focus ligt bij de jongeren op het bieden
van perspectief. (Positief uitgangspunt richting toekomst) Waarbij de grondhouding
en aanpak er 1 is die aansluit bij de leefwereld en behoeften van jongeren.
Jongeren geven zelf aan dat ze hier behoefte aan hebben. Daarbij biedt het traject
tijd aan JPF medewerker en
jongere om te werken aan veranderingen en groei vanuit de jongere zelf. Wat kan
leiden tot een duurzame verandering/groei.
Controle uitvoering: mentoring, observaties, intervisie, casusbesprekingen,
monitoring/registratie/evaluatie van taken van en door de projectmedewerkers,
evaluaties bij deelnemers, evaluaties bij medewerkers, toezicht vanuit begeleidings/
stuurgroep

Uitvoering

Alleen beroepskrachten: intern geworven, naar verschillende zaken gekeken
Regelmatig trainingen voor medewerkers

Opzet

Looptijd is gem. 2 jaar, daarna 1 jaar nazorg, kan van worden afgeweken. Aantal
contactmomenten verschilt per deelnemer, werving: presentaties aan de
doelgroep, lokale instanties vragen deelnemers te attenderen, lokale projecten
vragen deelnemers te attenderen en via netwerkpartners (op specifieke
aanmeldmomenten)
Aanmelding op verschillende manieren (zelf, worden aangemeld door lokale
instanties, worden benaderd, stromen door vanuit ander project).
Project is niet voor alle deelnemers hetzelfde; onderdelen kunnen anders worden
ingezet.

Bereik

78 deelgenomen, 102 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers en projectmedewerkers,
met een vragenlijst of door een gesprek wordt bij deelnemers vastgesteld of de
doelstelling is bereikt

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarde: onvoldoende tijd voor uitvoering
Knelpunt: Ketenpartners die jongere niet de benodigde
specialistische hulp kunnen bieden. (Door tijdgebrek of wachtlijsten), gebrek aan
huisvesting voor dakloze jongeren.
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Stichting Nelis - $tiel
Locatie

Den Haag Stationsbuurt, Schilderswijk en Groente- en Fruitmarkt,
Transvaalkwartier, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk

Doelgroep

- kleine schulden
- dreigende schulden
- mensen met beperkte vaardigheden

Inclusie eisen

Woonplaats: Den Haag
Leeftijd: jonger dan 27 jaar
Geen: straatverbod t.o.v. andere kandidaten
Vastgesteld in de intake

Doel

1. Orde en overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
3. Inkomen genereren
4. Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)
Doel: “Bewustzijn van financiële zaken en financiële zelfredzaamheid bij jongeren
verhogen.

Werkwijze

Project: Individueel en in een groep; zelf ontwikkeld; (onderdelen van)
methodiek: motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken, inzet
ervaringsdeskundigheid, sturen op zelfsturing
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“We zijn ervaren in het werken met deze jonge doelgroep. Lessen moeten
inspirerend en interactief zijn en de aandachtsboog is kort en gespannen. Op
individuele basis kunnen we een spade dieper gaan en inzoomen op problemen en
het oplossen daarvan. Schulden zijn vaak een gevolg van gebrekkige communicatie
en onderliggende multi-problematiek.”
Officieel beschreven: Doel, doelgroep, opzet project, inhoud project
Onderbouwing effectiviteit:
- bewezen effectief: onbekend
- kleinschaligheid, tone of voice, herkenbare Nelis DNA, hands on, betrokken
docenten/instructeurs.
Controle op de uitvoering via: inzet gecertificeerde projectmedewerkers. Klein
team: één uitvoerder en stagiair

Uitvoering

Beroepskrachten: HBO+, sociaal pedagogische hulpverlening of financieel
Geen training voor medewerkers

Opzet

Aantal contactmomenten verschilt (gemiddeld 6), looptijd is gelijk (kwartaal), wordt
niet van afgeweken; werving via, flyers, , presenteren bij de doelgroep, instanties
laten attenderen op project, lokale projecten deelnemers laten attenderen
Deelnemers melden zichzelf aan, worden aangemeld door lokale instanties of
stromen door vanuit een ander project
Onderdelen project kunnen anders worden ingezet
Deelnemers kunnen kiezen waar ze aan willen werken

Bereik

33 deelgenomen, 14 afgerond
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Meting

Aan de hand van harde criteria, en “relatief kort traject.
Aanwezigheid en afwerken van de twee meting zijn vaak
voldoende in combinatie met terugkoppeling van
de kandidaten en het verkrijgen van werk of
inschrijving”

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden niet voldaan (onvoldoende draagvlak voor samenwerking /
overleg met andere relevante projecten, instroom kan beter
Knelpunten: nvt

Schuldhulpmaatje Leeuwarden
Locatie

Leeuwarden: Heechterp-Schieringen, Wielepolle, Schepenenbuurt, Oldegalileen,
Vrijheidswijk, t Vliet, Valeriuskwartier, Magere Weide, Bilgaard, Havankpark

Doelgroep

-

Inclusie eisen

Woonplaats: Leeuwarden
Motivatie: moet aanwezig zijn

Mensen met grote schulden
Mensen met kleine schulden
Mensen met dreigende schulden

Geen: verslaving, illegaliteit, (zware) psychische problemen,
Wordt vastgesteld bij intake
Doel

1. Orde en overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
4. Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)
Doel: Mensen helpen om uit de financiële zorgen en/of schulden te komen door
persoonlijke begeleiding en soms door een financiële renteloze lening

Werkwijze

Individuele aanpak; zelf ontwikkeld; geen (onderdelen van) methodiek ingezet, wel
een opleiding waarmee maatjes aan de slag gaan met hulpvrager
Onderbouwing keuze methodiek/werkwijze:
“Omdat we dat in onze opleiding hebben geleerd”
Officieel beschreven: geen van de projectonderdelen staat officieel op papier
Onderbouwing effectiviteit:
- effectief omdat wij dat persoonlijk merken
- vanwege de persoonlijke begeleiding.
Controle uitvoering: Penningmeester bekijkt maandelijks of de
betalingen worden gedaan bij leningen

Uitvoering

Vaste groep vrijwilligers: (nooit Aegon): driedaagse opleiding door SHM, sociaal
Vrijwilligers ontvangen een training

Opzet

Aantal contactmomenten (gem: 12) en looptijd (gem 50-100 weken) verschillen per
deelnemer; werving: website, social media, instanties vragen geschikte deelnemers
te attenderen.
Deelnemers melden zichzelf aan, worden aangemeld door gemeente of lokale
instanties of stromen door vanuit een ander lokaal project.
Project verschilt per deelnemer: komen op bezoek bij deelnemer en geven
persoonlijk begeleiding

Bereik
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40 deelnemers, aantal afgerond onbekend

Meting

Geen meting; resultaten worden niet vastgesteld

Randvoorwaarden en
knelpunten

Onbekend, geen knelpunten

Talentcoach – LEF op de arbeidsmarkt Den Haag
Locatie

Den Haag: Stationsbuurt, Schilderswijk en Groente- en Fruitmarkt,
Transvaalkwartier, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk

Doelgroep

1) mensen met grote schulden
2) kleine schulden
3) dreigende schulden
5) zonder betaald werk

Inclusie eisen

Woonplaats: Den Haag
Leeftijd: 26-65 jaar
Werksituatie: werkloos/werkende armen
Inkomen: laag
Motivatie: ja, moet een betaalde baan willen
Lees/schrijfvaardigheden: voldoende beheersing van de Nederlandse taal of
goed Engels
Anders, namelijk: in staat zijn tot zelfreflectie
Geen: verslaving, analfabetisme, LVB, illegaal in Nederland zijn, psychische
problemen
Vastgesteld in de intake

Doel

3. Inkomen genereren
Doel: “Het boostprogramma LEF helpt kwetsbare mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt om zich met zelfvertrouwen en authenticiteit te presenteren. 40 (4
groepen van 10) deelnemers worden onder meer klaargestoomd voor het maken
van een videopitch en het delen van hun verhaal op een zeepkist met potentiële
werkgevers. Resultaat? Weer betaald aan de slag.”
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Werkwijze

Aanpak individueel en in een groep; zelf en door anderen ontwikkeld (onderdelen
van) methodiek: motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken, peer-topeer education, presentiebenadering, mobility mentoring, sturen op zelfsturing,
stress-sensitieve dienstverlening
Onderbouwing keuze werkwijze/methodieken:
Dit zijn de bewezen methodieken die op basis van onderzoek naar mensen in
schulden en/of armoede gebruikt worden de laatste jaren.
Officieel beschreven: Doel, Doelgroep, Werving, Intakeprocedure, Methodiek
opzet, Methodiek inhoud, Methodiek uitvoering, Resultaat (alle onderdelen
beschreven)
Onderbouwing effectiviteit:
- zelf onderzocht
- De deelnemers worden in een relatief korte en daarom overzichtelijke periode
van 10 weken tijd meegenomen in een programma van in een vaste volgorde
opgebouwde onderdelen die op elkaar aansluiten. Resultaat: kennis en inzicht in
eigen talenten en waarde voor een organisatie én hoe dit over te brengen naar
buiten. De deelnemer komt zo stap voor stap dichter die ene baan. De periode
van 10 weken gecombineerd met de 7 programma onderdelen maken dit een
intensief programma en dit werkt zeer effectief. Daarnaast is de koppeling met
een professional als coach zeer waardevol. De deelnemer komt daardoor weer in
aanraking met het bedrijfsleven en krijgt weer zin om hier deel van uit te maken.
Controle uitvoering door: mentoring, observaties, intervisie, casusbesprekingen,
monitoring/registratie, evaluatie door deelnemers en evaluatie door medewerkers,
toezicht via begeleidings- of stuurgroep

Uitvoering

Beroepskrachten: goede communicatieve en sociale vaardigheden, bekendheid
en ervaring met de methodiek of werkwijze, kunnen inleven in de doelgroep en in
staat zijn tot zelfreflectie
Wisselende groep vrijwilligers (altijd Aegon): HBO, sociale en communicatieve
vaardigheden, bekendheid en ervaring met de methodiek of werkwijze, kunnen
inleven in de doelgroep, in staat zijn tot zelfreflectie
Medewerkers worden getraind in: kennis over onderwerp en doelgroep,
coachingsvaardigheden en omgaan met weerstand

Opzet

Aantal contactmomenten verschilt per deelnemer (min 15, gemiddeld 18 keer);
looptijd is gelijk (kwartaal, kan van worden afgeweken); werving via: eigen website,
flyers, social media, presenteren bij de doelgroep, instanties attenderen op project,
lokale projecten deelnemers laten attenderen, eigen netwerk van deelnemers
Deelnemers melden zichzelf aan
Project is voor alle deelnemers hetzelfde

Bereik
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40 deelnemers, 36 afgerond

Talentcoach – LEF Light
Locatie

Den Haag: Schilderswijk, Groente- en Fruitmarkt

Doelgroep

1) grote schulden
2) kleine schulden
3) dreigende schulden
4) beperkte vaardigheden
5) zonder betaald werk

Inclusie

Woonplaats: Den Haag
Leeftijd: 26 - 65
Werksituatie: werkloos of werkende arme
Inkomen: laag
Motivatie: ja
Lees/schrijf-vaardigheden
Anders, namelijk: dreigende schulden
Uitsluitingsgronden: LVB
-Vastgesteld via intake bij aanmelding.

Doel

3. Inkomen genereren: werk, stage, opleiding, toeslagen regelen
Doel: “Het programma LEF LIGHT helpt kwetsbare vrouwen uit de
Schilderswijk met een afstand tot de arbeidsmarkt om hun zelfvertrouwen en
sollicitatievaardigheden te vergroten. 4 groepen van 12 deelnemers worden in een
reeks van 5 workshops klaargestoomd om te gaan solliciteren naar een baan. Zij
vergroten met het programma hun kans op de arbeidsmarkt.”
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Werkwijze

Project: Groepsgerichte aanpak; (onderdelen van) methodiek: motiverende
gespreksvoering, peer-to-peer education, sturen op zelfsturing, methodiek
‘Vuurwerkt’
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“Talentcoach heeft al jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met een
verre afstand tot de arbeidsmarkt. Wij werken vanuit de positieve inquiry, co-active
coaching en motiverende gespreksvoering. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk
is als je met een kwetsbare doelgroep werkt om naast hen te gaan staan, mee te
denken, niet over te nemen. Daarnaast is het goed om een persoonlijke benadering
te hanteren en aan vertrouwen te werken. We creëren een zo veilig mogelijke
setting waarin mensen bereid zijn te leren en zich te ontwikkelen. Ook is het goed
om hen kennis te laten maken met zogenaamde ‘succesvolle’ mensen en te horen
hoe zij zaken aanpakken en daarvan te leren. Daarom vinden wij het belangrijk
om met professionals van Aegon te werken die uit een corporate en succesvolle
omgeving komen. Zogeheten rolmodellen.”
Officieel beschreven: Doel, Doelgroep, werving, Intakeprocedure en selectie,
opzet project, inhoud project en uitvoering project.
Onderbouwing effectiviteit:
- Omdat we deze aanpak al jaren toepassen op andere soortgelijke groepen.
- “De deelnemers worden in een relatief korte en daarom overzichtelijke periode
getraind door professionals uit het bedrijfsleven. De trainingen worden gegeven
in een vaste volgorde waardoor opgebouwde onderdelen op elkaar aansluiten.
Resultaat; kennis en inzicht in eigen talenten en over de verschillende onderdelen
in het sollicitatieproces. De deelnemer komt zo stap voor stap dichter die ene baan
en leert zichzelf beter presenteren tijdens
sollicitatiegesprekken. De koppeling in dit traject met trainers uit het bedrijfsleven
is zeer waardevol. De deelnemer komt hierdoor met het bedrijfsleven in aanraking
en leert dat dit een inspirerende omgeving is. De deelnemers krijgen een meer reel
beeld en gaan zich realiseren dat zij hier deel van kunnen uitmaken; De afstand
tussen het bedrijfsleven en deze groep wordt kleiner en de deelnemer krijgt zin om
hier zelf deel van uit te maken. We focussen ons op wat iemand wel kan, niet op
het verleden en alle teleurstellingen. Vanuit de talenten kijken we wat iemand zijn
of haar droombaan is en welke
doelen realistische zijn om te behalen. Onze aanpak is gebaseerd op ‘Vuurwerkt’ ,
‘appreciative inquiry’ en ‘co-active coaching’”
Controle uitvoering: mentoring projectmedewerkers, observaties, intervisie,
casusbesprekingen, monitoring/registratie/evaluatie van taken en evaluatie bij
deelnemers én medewerkers.

Uitvoering

Beroepskrachten; HBO, goede communicatieve en sociale vaardigheden,
bekendheid en ervaring met de methodiek of werkwijze van project, benodigde
expertise in het vakgebied (verschilt per beroepskracht), inlevingsvermogen in de
doelgroep
Wisselende groep vrijwilligers (altijd Aegon): HBO, trainingsvaardigheden,
bekendheid en ervaring met de methodiek of werkwijze van project, kunnen inleven
in de doelgroep en in staat zijn tot zelfreflectie
Alle medewerkers worden getraind in kennis over onderwerp, doelgroep,
didactische vaardigheden, methodiek en omgaan met weerstand
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Opzet

Aantal contactmomenten gelijk per deelnemer (6); gelijke looptijd vast per
deelnemer (5 weken).
Werving: lokale projecten attenderen op project, werving en aanmelding via
buurthuis.
Project is voor alle deelnemers hetzelfde.

Bereik

41 deelgenomen, 41 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers én medewerkers en monitoring
van vorderingen deelnemers door observaties en/of beoordeling van opdrachten

Randvoorwaarden en
knelpunten

Aan alle randvoorwaarden voldaan, geen knelpunten

Vluchtelingenwerk – Euro-Wijzer Den Haag
Locatie

Den Haag: Stationsbuurt, Schilderswijk en Groente- en Fruitmarkt,
Transvaalkwartier, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk

Doelgroep

-

Inclusie

n.v.t. (maar doelgroep is vluchtelingen/statushouders)

Doel

1. Orde en Overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
4. Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)

Grote schulden
Kleine schulden
Dreigende schulden
Beperkte vaardigheden
Anders: Mensen die net in Nederland zijn (preventief)

Doel: “Vergroting financiële zelfredzaamheid”
Werkwijze

Individueel en in een groep; Zelf ontwikkeld en ontwikkeld door anderen (Nibud);
(onderdelen van) methodiek: motiverende gespreksvoering, methodiek Eurowijzer
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
Omdat deze speciaal ontwikkeld is voor onze doelgroepen
Officieel beschreven: Doel, doelgroep, werving, intakeprocedure en selectie
deelnemers, opzet project, uitvoering project.
Onderbouwing effectiviteit:
- De methodiek van Eurowijzer wordt al meerdere jaren uitgevoerd en heeft goed
resultaat
- Omdat er gestart wordt bij de basis, aangezien men veelal heel kort in
Nederland is. Er worden vaardigheden aangeleerd welke in sommige landen niet
voorhanden zijn. Kennis van de doelgroep (cultuur/land van herkomst en van de
belemmeringen die ze tegen komen in Nederland.
Controle uitvoering door: mentoring, casusbesprekingen, monitoring/registratie/
evaluatie van taken.

Uitvoering

Vaste groep vrijwilligers (soms Aegon): Financiële kennis/achtergrond.
Vaardigheden: coaching, geduld. Bekendheid en ervaring met de methodiek of
werkwijze, basiscursussen VW
Alle medewerkers krijgen een training over kennis over de doelgroep en het
onderwerp
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Opzet

Aantal contactmomenten verschilt per deelnemer (min=3, gemiddeld 20 keer);
looptijd verschilt per deelnemer (min=6, max=104, gemiddeld 52 weken); werving:
financieel spreekuur, front office, via maatschappelijke begeleiders van VW,
nieuwsbrief
Deelnemers worden direct of n.a.v. een melding van gemeente of lokale instanties
aangemeld of stromen door vanuit een ander lokaal project.
Vormgeving project kan verschillen per deelnemer; onderdelen kunnen per
deelnemer anders worden ingezet

Bereik

42 deelnemers/ afgerond onbekend

Meting

Monitoring van de vorderingen van de deelnemers (door bijv. observaties/
rollenspel/beoordeling opdrachten)

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarde: onvoldoende draagvlak binnen de organisatie
Knelpunten: vragenlijsten onderzoek te complex/niet in eigen taal

Vluchtelingenwerk – Euro-Wijzer Leeuwarden
Locatie

Leeuwarden: Heechterp-Schieringen, Wielenpôlle, Schepenenbuurt, Oldegalileën,
Vrijheidswijk, t Vliet, Valeriuskwartier, Magere Weide, Bilgaard, Havankpark

Doelgroep

-

Inclusie

Nvt (gaat wel om specifieke doelgroep)

Doel

1. Orde en overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
3. Inkomen genereren: werk, stage, opleiding, toeslagen regelen

Mensen met kleine schulden
Mensen zonder betaald werk
Anders: Statushouders die zich in Leeuwarden vestigen

Doel: Statushouders die in de gemeente Leeuwarden wonen bewust maken
van en trainen in kennis van hun financiële situatie. Met als eindresultaat dat de
zelfredzaamheid is vergroot.
Werkwijze

Groepsgerichte aanpak; Ontwikkeld door anderen (Vluchtelingenwerk landelijk);
(onderdelen van) methodiek: motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht
werken, inzet ervaringsdeskundigheid, eigen Eurowijzer methodiek.
Onderbouwing keuze werkwijze/methodieken: “Om de taalbarrière te
verkleinen zodat deelnemers het beter begrijpen. Inzicht te vergroten door middel
van voorbeelden. Filmpjes etc.”
Officieel beschreven: Doel, doelgroep, werving, opzet project, inhoud project,
uitvoering project.
Onderbouwing effectiviteit:
- Bewezen effectief, omdat: “deelnemers nu zelfstandig dingen kunnen oppakken,
zie je tijdens het spreekuur”
- “Het cursusmateriaal is afgestemd op de doelgroep. Zij kunnen dit thuis nalezen.
De inzet van tolken verhoogt het kunnen begrijpen van het cursusmateriaal. Het
werkt inzichtelijk.”
Controle uitvoering door: mentoring, evaluatie bij deelnemers, evaluatie bij
medewerkers
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Uitvoering

Beroepskrachten; HBO+, affiniteit met de doelgroep, bekendheid/ervaring met de
methodiek
Vaste groep vrijwilligers (altijd Aegon): MBO+, ondersteuning en training
kunnen geven
Medewerkers worden getraind in onderwerp project, kennis over doelgroep,
methodiek

Opzet

Aantal contactmomenten is gelijk (min=6, max=8 gemiddeld 7 keer); looptijd is gelijk
(één dag), wordt niet vanaf geweken; werving via flyers, social media, instanties
deelnemers laten attenderen
Deelnemers melden zichzelf aan of worden aangemeld n.a.v. een melding van de
gemeente of andere lokale instanties
Project is voor alle deelnemers hetzelfde.

Bereik

11 deelnemers, 11 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/ evaluaties bij medewerkers

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarde: Onvoldoende draagvlak voor overleg/samenwerking andere
instanties, onvoldoende financiering, onvoldoende tijd, bereikbaarheid deelnemers
Knelpunten: materiaal was niet altijd aanwezig, tot nu toe nog weinig deelnemers
kunnen bereiken

Welzijn X-traplus Schulddienstverlening
Locatie

Den Haag: Stationsbuurt, Schilderswijk en Groente- en Fruitmarkt,
Transvaalkwartier, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk

Doelgroep

-

Inclusie eisen

Inkomen: een vorm van inkomen of uitzicht daarop (via uitkering, werk en/of
studiefinanciering) om schulden daadwerkelijk te kunnen aanpakken
Motivatie: motivatie om de schuldensituatie aan te pakken; geen afgedwongen
trajecten

Anders, namelijk: jongeren met schulden (dreigend, klein of groot), zonder
betaald werk en/of met betaalde vaardigheden, tot 27 jaar.

Geen: verslaving, LVB, illegaal in Nederland, psychische problemen in het geval
deze zaken overheersen. Begeleiding stopt ook als zodra er sprake is van detentie
vanwege afspraken met de gemeente.
Vastgesteld bij intake
Doel

1. Orde en overzicht in de eigen administratie
2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
3. Inkomen genereren
4. Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)
Doel: “Ondersteuning van jongeren met schulden, waaronder jongeren die niet
aankomen bij reguliere schuldhulpverlening.”
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Werkwijze

Individuele aanpak; ontwikkeld door anderen (van Montfoort); (onderdelen
van) methodiek: motiverende gespreksvoering, mobility mentoring, inzet
ervaringsdeskundigheid, sturen op zelfsturing, Methode 'Nieuwe Perspectieven'
(bureau
Van Montfoort
Officieel beschreven: doel, doelgroep, werving, intake en selectie, opzet project,
resultaat.
Onderbouwing effectiviteit:
-Effectief, omdat: “Het merendeel van de trajecten positief wordt afgesloten
(betreffende hulpvraag) en jongeren ons altijd weer weten te
vinden wanneer er toch weer zaken spelen.
-“De gehanteerde methode gaat uit van een keus maken waarop je je richt.
De richting is de doelgroep jongeren die eerder in overige hulpverlening zijn
uitgevallen of daar niet aankomen. Ook jongeren die door andere hulpverleners
teleurgesteld zijn en geen vertrouwen meer hebben in hulpverlening. De
uitgangspunten die gehanteerd worden zijn o.a.; wijkgericht, vindplaats gericht,
laagdrempelig, vertrouwen, stap voor stap, samen doen, naast de jongere zitten,
positief labelen, vanuit een complexe analyse stap voor stap handelen, kleine
stapjes nemen/ maken etc. Hierdoor wordt gewerkt aan vertrouwen en aan de
hand daarvan het behalen van gestelde doelen.”
Controle uitvoering via: intervisie, casusbesprekingen, monitoring/registratie/
evaluatie van taken, evaluaties bij deelnemers en medewerkers, afstemming met
specialisten

Uitvoering

Beroepskrachten: Mbo+ op gebied van financiën/budgetteren, bekendheid en
ervaring met de methodiek/werkwijze, uitgangspunten en competenties van de
Nieuwe Perspectieven methode (sociale vaardigheden, coachen, motiveren, géén
oordeel, naast jongere staan, etc.)
Training over kennis onderwerp, kennis doelgroep, methodiek, omgaan met
agressie

Opzet

Looptijd is gelijk (een half jaar), kan vaak van worden afgeweken. Aantal
contactmomenten verschilt per deelnemer (gem. 20). Werving: website, flyers,
social media, presentaties aan de doelgroep, mond-op-mond reclame, via lokale
projecten
Deelnemers melden zichzelf aan of stromen door vanuit een ander lokaal project.
Project kan voor individuele deelnemers anders worden vormgegeven: Doel en
contactintensiteit verschilt per deelnemer en is afgestemd op individuele behoefte

Bereik

172 deelnemers, 131 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij deelnemers, monitoring van vorderingen;
wordt gedurende het hele traject getoetst

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: Aan alle randvoorwaarden wordt voldaan
Knelpunten: De methode/ interventie is alleen gebaseerd op de uitgangspunten
en competenties.
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Wijs & Water- Opdynpaad
Locatie

Leeuwarden: Oldegalileën, Vrijheidswijk, t Vliet, Bilgaard, Havankpark, Oud Oost

Doelgroep

-

Inclusie eisen

Geen

Doel

1) Orde en overzicht in eigen administratie
4) Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)

Mensen met kleine schulden
Mensen met dreigende schulden

Doel: “Doel van het project is om mensen vanuit intrinsieke motivatie bewust te
maken van het belang dat ze zelf regie kunnen en moeten nemen over hun leven
en daarmee ook over hun financiële huishouding. In het regiestuk van de methode
komt het belang van overzicht ten kennis van financiële zaken aan de orde. Bij deze
methode wordt allereerst in kaart gebracht waar men werkelijk blij van wordt in
het leven, wat wil men werkelijk? En daarna wordt ingezoomd op hoe men dit voor
elkaar zou kunnen krijgen.”
Werkwijze

Individuele aanpak, methodiek zelf ontwikkeld en door anderen: Financial Life
Planning EVOKE-methode Kinder Institute; (onderdelen van) methodieken:
motiverende gespreksvoering, presentiebenadering, sturen op zelfsturing, SDTtheorie i.c.m. EVOKE-methode van het Kinder Institute
Onderbouwing keuze werkwijze/methodiek:
“SDT-theorie is ontwikkeld vanuit de Positieve Psychologie en wordt al decennia
lang onderzocht en uitgevoerd in andere werkvelden. Deze theorie die uitgaat van
intrinsieke motivatie is zeer effectief en bewezen duurzaam. Daarnaast sluit de
opbouw van de EVOKE-methode naadloos aan op deze theorie en deze wordt al
geruime tijd internationaal gebruikt in de financiële wereld van 'financial planners'.”
Officieel beschreven: nvt
Onderbouwing effectiviteit:
- Omdat: “Er inmiddels tientallen trajecten zijn afgerond met bewezen positieve
resultaten”
- “Bij deze methode van aanpak wordt uitgegaan versterking van de autonomie van
het individu en daarmee aan de intrinsieke motivatie om iets tot stand te brengen.”
Controle uitvoering: n.v.t. wordt vooralsnog door 1 counselor uitgevoerd

Uitvoering

Eén Beroepskracht: Psychosociaal Counselor + Financial Planner, money & life
coaching, bekendheid en ervaring met methodiek of werkwijze
Training: nvt

Opzet

Contactmomenten (gem: 6) en looptijd (gem: 12 weken) verschillen per deelnemer.
gem 6; Werving: instanties vragen deelnemers te attenderen, lokale projecten
vragen deelnemers te attenderen
Deelnemers worden aangemeld door gemeente of andere lokale instanties, wij
benaderen deelnemers of deelnemers stromen door vanuit een ander lokaal project.
Project is voor alle deelnemers gelijk.

Bereik

24 deelgenomen, 12 afgerond

Meting

Tevredenheidsonderzoek/evaluatie bij de deelnemers, met een vragenlijst of door
een gesprek wordt vastgesteld of de doelstelling is bereikt, harde criteria

Randvoorwaarden en
knelpunten

Randvoorwaarden: wordt aan voldaan
Knelpunten: nvt
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