
(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


