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OMVANG ARMOEDE EN SCHULDENPROBLEEM

3

10% Nederlandse huishoudens leeft op/onder armoedegrens

12% Nederlandse kinderen groeit op in armoede (425.000)

20% Nederlandse huishoudens heeft (risico op) problematische 
schulden

Gemiddelde schuld bij loket SHV: € 42.000

Duur schulden bij loket SHV: 3-5 jaar gemiddeld

Kosten schuldenproblematiek: € 10 miljard per jaar





WIE HEBBEN VOORAL SCHULDEN

Kenmerken van mensen met grote schulden:
•50% is laag opgeleid
•30% heeft een bijstandsuitkering
•10-20% heeft vermoedelijk een verstandelijke beperking
•20-25% heeft beperkte taal- en rekenvaardigheid
•60% zegt geen beroep te kunnen doen op netwerk

Armoede is dus oververtegenwoordigd bij mensen die 
minder mogelijkheden hebben regie op hun eigen leven te 
voeren



CONTEXT
De maatschappij vraagt veel van (arme) mensen:

•Ingewikkeld systeem (toeslagen, digitalisering, moeilijk 
taalgebruik)

•Hoge eisen aan bureaucratische en sociale vaardigheden: 
bureaucratische paradox

•Inrichting vanuit wantrouwen i.p.v. vertrouwen

•Zelfredzaamheid als axioma i.p.v. als streven

•Veel verleidingen om ‘verkeerde’ beslissingen te nemen

EFFECT: VEEL STRESS OM TE VOLDOEN AAN DEZE EISEN



EFFECT ARMOEDE: NIEUWE INZICHTEN

Langdurige schaarste aan geld leidt tot andere 
denkpatronen:

Sterke focus en grote efficiency

• Gericht op oplossing probleem van nu

• Geen aandacht voor bijzaken

• Grote mate van efficiency ten aanzien van actuele probleem



EFFECT ARMOEDE: NIEUWE INZICHTEN

Maar die focus graaft zijn eigen kuil: 

Een tunnelvisie die leidt tot

•Alle aandacht naar hier en nu

•Schaarste aan geld vermindert bandbreedte

•Beperkte bandbreedte => beperkte executieve functies

•Op termijn lager IQ (met 11-13 punten)

Gevolg: 

•‘domme’  of onverstandige keuzes



EFFECT SCHAARSTE: ‘DOMME’ KEUZES
Voorbeelden van ‘domme’/onverstandige  keuzes?

•Gebrek aan geld oplossen met afsluiten lening

•10-minutengesprek op school vergeten

•Vakantiegeld uitgeven aan grote TV ipv aflossen schuld

•Afspraken bij sociale dienst of SHV ‘vergeten’



HET EFFECT VAN STRESS

Wat doet stress met mensen:

Positieve stress

Normale stress bijvoorbeeld bij nieuwe ervaringen. Levert 
veerkracht en vertrouwen op.

Schaarste

De stress duurt langer en heeft een negatieve invloed op ons 
functioneren. We gaan bij de dag leven en onverstandiger 
keuzen maken.

Toxische / chronische stress

Langdurige activering van het stress systeem verstoort 
hersenontwikkeling.



EXECUTIEVE FUNCTIES

Stress en schaarste beïnvloeden ontwikkeling executieve 
functies.

Denkfuncties Gedragsregulatiefuncties
Plannen/prioriteren Impulscontrole
Organiseren Emotieregulatie
Tijdmanagement Taakinitiatie
Werkgeheugen Cognitieve flexibiliteit
Metacognitie (zelfinzicht) Doelgerichte vasthoudendheid

Aandacht kunnen richten
Stress tolerantie



CHRONISCHE STRESS

Wie met chronische stress en onzekerheid opgroeit en 
telkens acuut op situaties moet reageren…

• Leert dat hij weinig invloed heeft op situatie (mindset)

• Plant op de korte termijn

• Acteert op acute behoeften 

• Weegt nauwelijks alternatieve strategieën af 

• Leert niet wat hij/zij zelf belangrijk vindt
Chronische stress leidt tot een 
andere breinarchitectuur



PARADOX VAN DE STRESS

Twee verbanden:

1. Wie door pech in het leven in de schulden komt, zet zijn/haar 
executieve functies slechter in

2. Wie opgroeit of langdurig in een problematische 
schuldsituatie leeft, loopt een achterstand op in de 
ontwikkeling van executieve functies

Paradox: 

• De functies die je zo hard nodig hebt om uit de schulden te 
komen heb je onvoldoende ter beschikking

Als we mensen niet het gedrag zien vertonen dat we van ze 
verwachten, denken we te snel dat ze niet gemotiveerd 
zijn



ARMOEDE/SCHULDEN EN  KINDEREN

Direct effect op kinderen zelf:
Niet (voldoende) meedoen
Geen rust en/of plaats om huiswerk te maken
Schaamte
Je anders voordoen dan je bent

Indirect effect via (gedrag van) de ouder(s):
Stress, ruzie, spanningen rondom geld
Incident gedreven handelen
Geen lange termijn planning



HULP AAN KINDEREN

Interventies richten op verminderen stress:
Ouders helpen helpt kinderen zoals:

• snelle en effectieve schuldhulpverlening

• hulp bij aanvragen inkomensondersteuning

• hulp bij crises (huisuitzetting voorkomen)

• gerichte hulp (pc-projecten, sport- en cultuurfonds)

Kinderen helpen omgaan met en verminderen van stress:

•dagelijkse sleur doorbreken (uitjes, verjaardagen, et cetera)

•voorkomen schaamte: (sport)kleding, fiets, schoolreisjes

•meedoen ondersteunen: sport- en muziekverenigingen

Preventie: kinderen leren omgaan met (weinig!) geld



CONCLUSIES

• Systeem en gedrag liggen aan basis armoede

• Armoede heeft vergaande gevolgen

• Executieve functies en IQ lijden onder gevolgen langdurige 
armoede

• Er is een rechtstreeks verband tussen ontwikkeling kinderen en 
opgroeien in en omgeven worden door armoede

• Rekening houden met bandbreedte is cruciaal en ‘helpen’ of 
overnemen is soms nodig

• Verminder bij helpen kinderen stress van ouders en kinderen

• Leer kind en ouders omgang met (weinig) geld
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Kansfonds 
• Landelijk fonds gericht op de kwetsbaren in de samenleving 
 
• Opgericht in 1957 door de KRO. 

• Missie: Kansfonds helpt mensen omzien naar kwetsbaren in 
de samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We 
steunen initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun 
situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken 
mensen die iets willen doen voor de ander. 

 
• Inspiratiebron: katholieke wortels staan we voor een hechte 

samenleving waarin ieder mens telt en meedoet.  
 

• Sinds 2014 werken we in programma’s: 
• Opvoeden en opgroeien in armoede 
• Zwerfjongeren 
 

 



Kansfonds   

Werkterrein: Koninkrijk der Nederlanden en Suriname. 

Projectenbudget: circa 10 miljoen.  

Aantal aanvragen: 1400 aanvragen, waarvan ca. 50% wordt                  
          gehonoreerd. 



Fondsen 
• Familiefondsen, private fondsen, bedrijfsfondsen, 

loterijfondsen, lokale fondsen: vermogensfondsen, 
fondsenwervende fondsen 

 
• Maatschappelijke plicht om met elkaar de schouders er 

onder te zetten 
 
• Veranderende samenleving:  

• Overheid trekt zich terug en bezuinigt 
• Samenleving wordt complexer 
• Ontkerkelijking 

 
• De plaats van fondsen in de samenleving  
  veranderd: overgang van charitas naar strategische  
     filantropie 



Project financiering 

 
 

Identificeer een project:  
Wie,wat, waar, waarom, wanneer, hoeveel  
 
Zoek aansluiting tussen project/type organisatie & financiering: 
orienteer je breed (via website, Fondsenboek & FondsenDisk) 
 
Typen financiering: Fondsen, Bedrijven, Serviceclubs, Sponsoring, 
Overheid 
 
Beleid fondsen:  
-    Tijdelijke financiering: aanjagers 
- Innovatieve projecten 
- Geen exploitatiefinanciering 
- Elk fonds heeft eigen bestedingsbeleid 



Beoordelingscriteria fondsen 
 

• Realistisch plan met duidelijke motivatie? 
• Is er vraag/behoefte van doelgroep? 
• Betrouwbare organisatie? 
• Draagvlak: doelgroep, uw organisatie en 

samenwerkingspartners  
• Heeft de organisatie de capaciteit voor de uitvoering? 
• Financiële noodzaak? 
• Wat is effect op doelgroep op de lange termijn?  
• Inbedding/continuïteit 



Project financiering  

• Bedrijven 
• In natura: goederen/training 
 
 

• Serviceclubs 
• Vaak eenmalige concrete projecten 
 

• Sponsoring/crowdfunding: www.voorjebuurt.nl 
Wat heb je nodig voor een succesvolle campagne op Voor je 
Buurt? Leer van ervaringsdeskundigen hoe crowdfunding 
werkt. 

 
• Overheid: landelijk/provinciaal/lokaal: neemt het 

structureel over 
 
 



Meintje van Dijk

Msc. Onderzoeker  
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Hoe kunnen we de draagkracht van 
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Meintje van Dijk



Wat zou jou helpen als je opgroeit in een 

gezin dat elk dubbeltje moet omdraaien?
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Het balansmodel

Iemand is zelfredzaam en gezond als er sprake is van een 

adequate en gelijkwaardige combinatie van participatie in 

de drie leefdomeinen. 



- In elk leefdomein moet de draaglast en draagkracht in balans zijn

- Risicofactoren verstoren de balans

- Beschermende factoren herstellen de balans

Balansmodel(2)



Voorbeelden van beschermende factoren:

Eerste leefdomein: veerkracht; gebruik maken van 

opvoedingsondersteuning

Tweede leefdomein: beleidsparticipatie; financiële 

vaardigheden

Derde leefdomein: deelname aan het sociale leven; 

mogelijkheden voor de opbouw van een goed sociaal 

netwerk

Beschermde factoren



Evaluatie kansfondsprogramma

Wat werkt om de draagkracht van opvoeders en kinderen 

in armoede te vergroten?

Evaluatie van 50 projecten op hun beschermende factoren 

voor opvoeders en kinderen. 

Methode

- Vragenlijst onder projectleiders en vragenlijst onder 

deelnemers

- Gebruik valide meetinstrumenten

- Wat werkt wel en wat werkt niet?



Voorbeeld uitgelicht: financiële 

vaardigheden

Meting bij projectleiders
Helemaal 

mee eens

Eens Niet mee 

eens/niet 

mee oneens

Oneens Helemaal 

mee 

oneens

Weet ik 

niet

Door ons project kunnen kinderen beter vaststellen hoeveel en 

waaraan ze elke maand geld uitgeven 

ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

Door ons project begrijpen kinderen de (positieve en negatieve) 

consequenties van hun bestedingsbeslissingen beter

ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

Door ons project kunnen kinderen bij hun huidige uitgaven beter 

rekening houden met de grotere uitgaven die ze verwachten te 

krijgen en/of spaardoelen die ze hebben

ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

Door ons project weten de kinderen beter wat de risico’s zijn van 

geld uitlenen en geleend geld niet terugbetalen 

ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

Door ons project kennen de kinderen de waarde van geld beter ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

2a. Wat werkt naar jouw ervaring goed in het vergroten van de financiële vaardigheden van kinderen? Licht je antwoord 
toe.

2b.	Wat werkt volgens jouw minder goed in het vergroten van de financiële vaardigheden van kinderen? Licht je antwoord 
toe.



Voorbeeld uitgelicht: financiële 

vaardigheden

Resultaten meting projectleiders

Wat werkt?
- Leren in de praktijk, dmv opdrachten en activiteiten (bijv. prijs vergelijken van 

producten in de supermarkt)

- Het inzetten van rolmodellen over keuzes mbt gelduitgave

- Positieve benadering

Wat werkt minder goed? 
- Te veel theorie en een schoolse houding

- Tegen de kinderen praten (‘zo moet jij je geld uit geven’) ipv met ze in 
gesprek gaan



Financiële vaardigheden: Wat blijkt uit 

ander onderzoek?

Persoonlijke ervaringen van rolmodellen vergroten het 

financieel bewustzijn van kinderen

Randvoorwaarde: sluit aan bij de leefwereld van het kind

Een positieve benadering lijkt het meest vruchtbaar



Conclusie

Zet in op beschermende factoren

Informeer wat wel en niet werkt en pas dit 

toe

Meer informatie volgt!



Vragen?



Dank voor uw aandacht

MvanDijk@verwey-jonker.nl

www.verwey-jonker.nl



Salih Turker

Oprichter / directeur

MON€Y SCHOOL



PAUZE 



Samenwerking in groepjes 
Welke kleurtje heb jij? 



Resultaten 
Hoe gaan we samenwerken? 



Afronding 



MON€Y 
SCHOOL 

is 3 jaar!! 


