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Een frisse kijk op transities

AndersLAnd
 • Nieuwsbrief Andersland •
     Bevindingen vanuit het werkatelier         
     over armoede in gezinnen

We zijn op weg naar Andersland. Van Andersland bestaat geen blauw-
druk: Andersland maken we samen, door met elkaar aan de slag te gaan 
en nieuwe dingen uit te proberen. Vanuit Spectrum organiseren we 
regelmatig werkateliers waarin Anderslandgangers hun ervaringen en 
ideeën met elkaar delen. In deze nieuwsbrief delen we u in de opbrengsten 
van het werkatelier over armoede in gezinnen van 17 juni 2014.  

“Financieel gezond gedrag is gedrag dat voorkomt dat er achter-
standen in betalingen ontstaan nu en in de toekomst. Om dit 
gedrag te vertonen is het noodzakelijk dat de uitgaven in lijn zijn 
met de inkomsten en dat er goed financieel beheer wordt 
gepleegd. Dit laatste houdt onder meer in dat mensen vooruit 
plannen op de middellange en lange termijn, zich bewust zijn van 
de financiële risico’s die ze lopen en daar maatregelen voor 
treffen.” (Geuns, 2012)

“Waarom arme mensen domme dingen 
doen…”: aangetoond is dat in een situatie van 
‘schaarste’ het IQ van mensen gemiddeld 14% 
lager wordt (Mullainathan en Shafir, 2013). 
Onder invloed van armoede en schulden 
vermindert dus iemands mentale ruimte om 
de situatie op te lossen. 

EnkElE cIjFErS
664.000 huishoudens leefden in 2012 onder de ‘laag inkomens-
grens’, dat is 9,4% van alle huishoudens. Dit percentage groeit naar 
10,1% in 2014. Een kwart van de huishoudens verkeerde vier of 
meer jaar in armoede. Armoede treft kinderen extra vaak: 1 op de 9 
kinderen groeit op in armoede. 
Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat iemand met schulden hulp 
inroept. Dan is er een gemiddelde schuld van € 33.000,- verdeeld 
over 14 schuldeisers (ScP/cBS, 2013). 

GEnErAtIE-ArMOEDE
Om je financieel gezond te kunnen gedragen, moet iemand dus:
• bepaalde normen en waarden aanhangen, bijvoorbeeld ‘je 

hoort geen schulden te maken’;
• zichzelf verantwoordelijk voelen voor de eigen financiële 

situatie;
• bepaalde competenties hebben, zoals kunnen lezen, schrijven, 

rekenen, plannen en met de computer kunnen omgaan;
• niet alleen in het ‘hier en nu’ leven, maar ook een toekomstper-

spectief zien.

Vicieuze cirkel van armoede
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OP WEG nAAr OPlOSSInGEn
Wat staat een oplossing van schulden in de weg? Wat maakt dat 
mensen  hun schulden moeilijk kunnen oplossen? Schuldhulpver-
leners noemen onderstaande belemmeringen (jungmann en Van 
Geuns, 2013):
• tekort aan administratieve vaardigheden (59%)
• tekort aan zelfvertrouwen (55%)
• niet kunnen plannen (52%)
• Schuld buiten zichzelf leggen (33%)
• Overschatten van eigen mogelijkheden (32%)
• Gebrek aan basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en 

rekenen (28%)
• Gebrek aan sociale vaardigheden (26%)

Hoe kunnen we de vicieuze cirkel van armoede en schulden 
doorbreken? Het lectoraal ‘Schulden en incasso’ benoemt drie 
werkzame ingrediënten voor een effectief schuldhulpbeleid 
(jungmann en Schruer, 2013):
• Geloof en vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy)
• Integrale aanpak en preventie
• Vroegtijdige signalering en snelle interventie 

ArMOEDE IS tOcH nIEt ErFElIjk?
Om tot een effectief armoedebeleid te komen, hebben we de 
mensen nodig die in armoede leven. Zij zijn immers de ervarings-
deskundigen. Vanuit Spectrum geloven we in hun kracht en 
mogelijkheden. Daarom hebben wij het project ‘Armoede is toch 
niet erfelijk’ ontwikkeld. In dit project formuleren de gezinnen in 
armoede zelf hun eigen armoedebeleid: maatregelen waarvan zij 
denken dat die hen helpen. 
Welke gemeente durft?  Zoek contact met Henny ketelaar, 
h.ketelaar@spectrumelan.nl en (06) 135 07 482. 

MInDMAP MEt OPlOSSInGSrIcHtInGEn
De deelnemers aan het werkatelier hebben gebrainstormd over de 
richtingen waarin oplossingen kunnen worden gezocht om de 
vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en kinderen kansen te 
bieden.

Yvonne
Yvonne (46 jaar) is een alleenstaande moeder van vijf kinderen, 
waarvan er twee nog thuis wonen. Yvonne denkt een schuld van 

ongeveer € 1.500,- te hebben, maar na analyse blijkt dat  
€ 4.500,- te zijn. Voor Yvonne is dat een problematische schuld. 

Yvonne werkt en heeft dus een salaris, maar het is krap.  
Haar hoofd zit vol met dingen die ‘moeten’. Yvonne heeft niet 

de mentale ruimte om breed te kijken. Van de schuldhulp- 
verlener verwacht Yvonne eigenlijk alleen maar  

dat zij haar schulden oplost.

Familie Yilmaz
De familie Yilmaz bestaat uit vader, moeder en 

drie thuiswonende kinderen. Beide ouders hebben recent 
hun werk verloren, waardoor ze de hypotheeklasten niet meer 

konden dragen. Door gedwongen verkoop van hun huis, heeft het 
gezin een schuld van ongeveer € 50.000,-. De heer en mevrouw 

Yilmaz willen dat hun schulden verdwijnen, 
maar lijken zelf niet het cognitieve niveau te hebben om 

hun geld goed te beheren. Daarom wordt aan het gezin een 
bewindvoerder toegewezen. Als na een aantal maanden de 
bewindvoerder de financiële situatie heeft gestabiliseerd, 

stelt hij de heer en mevrouw Yilmaz voor om met een 
schuldsaneringstraject te starten. Dit komt voor hen echter uit de 

lucht vallen: de bewindvoerder had de schulden toch opgelost?

(De vicieuze cirkel van)
armoede in gezinnen

Mensen met een relatief grote kans op armoede:
• niet-westerse migranten en vluchtelingen
• mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn
• mensen die in sociale huurwoningen wonen
• mensen met een licht verstandelijke beperking
• mensen met een psychiatrische stoornis
• eenoudergezinnen
• bewoners van buurten waar het hebben van schulden een ‘way of life’ is
• zzp’ers en werknemers met een laag inkomen
• mensen met een uitkering, vooral bijstandsgerechtigden
• … en natuurlijk de kinderen van al deze mensen

Eigen 
verantwoordelijkheid

en competenties
“Wie permanent in de 

overleefstand staat, 
denkt niet aan 
de toekomst”

Samenleving 
en sociale omgeving

Wie opgroeit 
als een dubbeltje, 

wordt nooit een kwartje: 
nonsens”

Vroegtijdige signalering
“We zien en weten 

met elkaar zó veel!”

Handelingsruimte 
van professionals

“We moeten meer durven”

Integrale aanpak
“Schulden staan nooit 

op zichzelf ”

Onderwijs en 
opvoeding

“Voor sommige mensen 
is het normaal om 

schulden te hebben of 
te woekeren met geld”

• De mensen om wie het gaat een stem geven in het 
beleid

• Erkenning geven aan mensen voor de moeilijke  
situatie waarin ze zitten

• Een luisterend oor bieden aan mensen om hun men-
tale ruimte te vergroten: aandacht en tijd

• Mensen helpen om overzicht te krijgen in hun situatie 
en financiën

• Mensen steunen om hun zelfinzicht te versterken: 
eigen mogelijkheden en onmogelijkheden

• De mogelijkheden en kracht van mensen zien en 
benutten

• Mensen verantwoordelijkheid geven voor (een deel 
van) de oplossing: niet overnemen

• Een noodzaak creëren voor mensen om het gewoon-
tegedrag te doorbreken en de schulden aan te pakken

• Versterking van het zelfvertrouwen door mensen 
nieuwe ervaringen te laten opdoen: meedoen

• Positieve bekrachtiging van nieuw gedrag, zodat nieuw 
gedrag zich bestendigt

• Hulpverlener als rolmodel: “oh, bedoel je zo!”
• Inzetten van ervaringsdeskundigen: mensen die uit de 

schulden zijn gekomen of goed met armoede kunnen 
omgaan

• Waarden met mensen bespreken: wat vind je echt 
belangrijk, geld/bezit of …?

• Mensen in armoede verbinden met kansrijke mensen
• Activiteiten in wijk/dorp organiseren of faciliteren, 

zoals volkstuintjes, repair café of budgetcursus
• Foto/scan maken van een straat, wijk of dorp: wat is 

krachtig en wat kan krachtiger? 

• Als hulpverlening zichtbaar zijn in de wijk of het dorp
• Meldpunt introduceren in wijk/dorp waar mensen met 

al hun ‘signalen’ terecht kunnen
• Signalering van armoede en schulden door professio-

nals en vrijwilligers die bij mensen thuis komen
• Afspraken maken over vroegtijdige signalering (van 

betalingsachterstanden) met woningcorporaties en 
energiebedrijven

• Na signalering en melding: snelle follow-up met pas-
sende interventies

• Foto/scan maken van een straat, wijk of dorp 

• Buiten ‘hokjes’ denken
• Grenzen opzoeken en zo nodig erover heen durven 

gaan
• Regiehouder aanwijzen (de cliënt zelf, een vrijwil-

liger of een professional) die het hulpverleningsproces 
bewaakt

• De confrontatie durven aangaan, zowel met de cliënt 
als met andere professionals

• Integrale samenwerking via het sociaal gebiedsteam
• Integrale aanpak binnen de gemeente, tussen me-

dewerkers jeugd, wmo en w&i
• Zorgen voor een ketenaanpak: van vroegtijdige sig-

nalering naar hulpverlening naar oplossing
• Realistische doelen stellen en dat is niet voor iedereen 

‘oplossing van schulden’ maar soms ook ‘stabilisatie’
• Werkateliers of brainstormsessies op lokaal niveau 

organiseren, ook met de doelgroep zelf

• Financiële voorlichting: eerste hulp bij inkomen en 
eerste hulp bij schulden

• Het taboe en de bijbehorende schaamte te doorbreken 
door armoede en schulden bespreekbaar te maken 
(inzet media)

• Budgetcursussen, liefst met inzet van ervarings-
deskundigen

• Kinderen via school leren om met geld om te gaan
• Mensen motiveren aan de hand van de gevolgen van 

schulden voor hun kinderen, want iedereen wil het 
beste voor zijn/haar kind

Mindmap met oplossingsrichtingen om 
de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken

Klik op de mindmap 
voor een vergroting

mailto:h.ketelaar%40spectrumelan.nl?subject=Armoede%20is%20toch%20niet%20erfelijk
http://spectrumelan.nl/jeugdbeleid-en-cjg-publicatie/jig-nr-4-2013
http://spectrumelan.nl/wp-content/uploads/2014/07/mindmap1.pdf
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Aan de slag met sociale wijkteams of zelf een 
werkatelier organiseren? Bel of mail één van ons.
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