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Voorwoord

Samen bereiken  
we ons doel
2018 stond voor Stichting van Schulden naar 
Kansen in het teken van samenwerking.  
Met Miranda Visser-de Boer, manager van 
Stichting van Schulden naar Kansen,  
blikken we terug.
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Waarom is samenwerking een belangrijk thema 
voor de stichting? 
‘Zonder samenwerking zijn wij als stichting nergens. 
We kunnen op papier wel dingen bedenken, maar het 
zijn onze maatschappelijke partners die met hun 
projecten echt een positieve verandering teweeg 
kunnen brengen bij mensen met financiële 
problemen. En om te kunnen helpen bij het realiseren 
van deze projecten, hebben we de steun van 
Nationale-Nederlanden en andere financiële partners 
nodig. Én de inzet van vrijwilligers. Ons doel - 11.625 
huishoudens financieel redzaam in 2020 - bereiken 
we dus alleen door samen te werken.’ 

Welke stappen zijn er in 2018 op het gebied van 
samenwerking gezet? 
‘Voor de stichting is de overgang van Delta Lloyd 
naar Nationale-Nederlanden de grootste stap 
geweest. Hierdoor zijn er nieuwe kansen ontstaan.  
Zo is onze naam per 1 mei 2018 veranderd en is de 
groep met potentiële vrijwilligers aanzienlijk groter 
geworden. De bestaande samenwerking met onze 
dertig maatschappelijke partners en met de 
Hogeschool van Amsterdam, die onderzoek doet 
naar het effect van de projecten die we steunen, 
hebben we voortgezet. Dankzij samenwerking zijn er 
dit jaar weer mooie resultaten behaald.’ Lees hier 
meer over in het hoofdstuk ‘Wat is de impact’ op 
pagina 32. 

Hoe is de samenwerking met Future Matters, het 
maatschappelijke programma dat al bestond 
binnen Nationale-Nederlanden? 
‘De programma’s van Schulden naar Kansen en 
Future Matters sluiten goed op elkaar aan. Future 
Matters richt zich voornamelijk op financiële 
educatie en kansengelijkheid voor kinderen, 
jongeren en gezinnen in financiële moeilijkheden. 
Het programma van Schulden naar Kansen richt 
zich op het verminderen van de schulden-
problematiek in Nederland. Samen kunnen we nog 
meer mensen ondersteunen en mensen nog beter 
ondersteunen. Zo heb ik zelf in het afgelopen jaar 
een deelnemer aan het project LEF op de 
arbeidsmarkt van onze partner Talentcoach 
gecoacht. Via LINDA.foundation, een partner van 
Future Matters, ontving zij een cadeaubonnen-
pakket voor de feestdagen. Twee verschillende 
vormen van ondersteuning, maar beide heel 
waardevol en welkom voor haar. Hierdoor vond ze 
weer de energie om op zoek te gaan naar betaald 
werk én kon ze, na jaren op een houtje te moeten 
bijten in de schuldsanering, eindelijk weer een 
cadeau aan haar kinderen geven.’ 

Een andere samenwerking waar Stichting van 
Schulden naar Kansen zich voor inzet, is het 
verbinden van projecten. 
‘Ja, onze toegevoegde waarde zit voor een deel ook 
in het bij elkaar brengen van onze partners. Zo 
hebben we in juni weer de landelijke projectendag 
georganiseerd. Van de aanwezige projectleiders 
hebben we veel positieve reacties gekregen. Voor 
hen is het fijn om te weten dat ze er niet alleen voor 
staan, dat het onderzoek waar ieder van hen aan 
meedoet bijdraagt aan een stevig inzicht op landelijk 
niveau, en dat ze kunnen leren van elkaars kennis en 
ervaringen.’ 

Wat zijn andere highlights geweest in 2018? 
‘In 2018 heeft Stichting van Schulden naar Kansen 
haar tienjarig jubileum gevierd op het schulden-
congres van de Hogeschool van Amsterdam. We 
hebben hier de belangrijkste inzichten die we in het 
afgelopen decennium hebben opgedaan, gedeeld 
met het hele werkveld. Ik vond het heel bijzonder om 
te zien hoe tijdens het congres mensen in de 
schulden, hulpverleners, onderzoekers, fondsen, 
studenten en mensen van bedrijven en overheden zij 
aan zij in de zaal zaten. Een andere hoogtepunt is dat 
we onze aanpak mochten delen op het International 
Society for Third Sector Research (ISTR)-filantropie-
congres, georganiseerd door de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook 
hebben we in 2018 de Stadsgids Schulden010 
uitgebracht en via Nationale-Nederlanden een groot 
aantal projecten blij kunnen maken met in totaal 
vijftig laptops. Allemaal mooie momenten!’ 

Een ander belangrijk onderwerp is het 
onderzoek naar de impact van de projecten. 
‘Absoluut. In 2018 heeft de Hogeschool van 
Amsterdam voor het derde jaar de effectiviteit van 
onze activiteiten onderzocht. Met de data uit 2018 
hebben we voor het eerst de effecten van deelname 
aan projecten op de lange termijn kunnen meten.  
We moeten nog voorzichtig zijn om hier conclusies 
aan te verbinden, maar, er is een daling zichtbaar  
van het aantal respondenten met schulden. Ook de 
gemiddelde omvang van de schuld lijkt op langere 
termijn af te nemen. Dit stemt positief.’ 

Hoe kijkt Stichting van Schulden naar Kansen al 
met al terug op 2018? 
‘Wij zien het als een goed jaar. In 2018 hebben we 
2.675 huishoudens bereikt. Hiermee zijn in drie jaar 
tijd in totaal 7.017 huishoudens geholpen via onze 
projecten. De kracht van veel van die projecten zit in 
de lokale, persoonlijke en kleinschalige aanpak. Maar 
er zijn ook projecten die hun activiteiten kunnen en 
willen uitbreiden. Zo geeft Colours of Impact in 
Rotterdam de cursus ‘Financieel fit aan de slag met 
je talent!’ nu niet alleen in Feijenoord, maar ook in de 
wijk Charlois. Hiermee zijn ze van twee naar drie 
groepen deelnemers gegaan. En de Unie Nationale 
Marokkaanse Vrouwen Nederland (UNFM-NL) is nu 
niet alleen meer in Amsterdam actief, maar ook in 
Rotterdam. Mooie ontwikkelingen, die er voor zorgen 
dat meer huishoudens op een positieve en 
persoonlijke manier kunnen worden geholpen. Het is 
mooi om te zien dat niet alleen de huishoudens, maar 
ook de maatschappelijke initiatieven zelf zo versterkt 
worden. Samen met al onze partners en vrijwilligers 
zetten we ook in 2019 weer de schouders eronder 
om zoveel mogelijk mensen te helpen.’ 

‘ Mensen in de schulden, 
hulpverleners, onderzoekers, 
fondsen, studenten en mensen 
van bedrijven en overheden 
zaten zij aan zij’ 
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Van hulpvraag  
tot impact
Stichting van Schulden naar Kansen helpt 
huishoudens met (risico op) probleemschulden de 
vaardigheden bij te brengen die zij nodig hebben 
om uit de schulden te komen en te blijven. 

Wie zijn de mensen die we helpen? Hoe zetten de 
projecten en de vrijwilligers zich hiervoor in? Hoe 
steunen we de projecten? En wat is de impact van 
de hulp? In dit jaarverslag nemen we je graag mee 
in het traject van hulpvraag tot impact. Dit doen 
we door deelnemers en vertegenwoordigers van 
vier projecten die we steunen hun verhaal te laten 
vertellen. En door vrijwilligers, financiers, de 
Hogeschool van Amsterdam, en medewerkers en 
bestuursleden van Stichting van Schulden naar 
Kansen aan het woord te laten. Samen helpen we 
mensen om weer vooruit te kijken.

De hulpvraag
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Amsterdam - Schoon Schip 
Schoon Schip is een project binnen de 
Buurtwerkkamers Amsterdam, waarbij mensen 
worden ondersteund in het creëren van orde en 
overzicht in hun inkomsten en uitgaven.

Zwolle - Op Orde 
Op Orde Zwolle is een samenwerkingsverband 
tussen vier organisaties (Sociaal Raadslieden en 
Formulierenbrigade van De Kern, WIJZ, Humanitas 
en SchuldHulpMaatje van Voor Elkaar Zwolle).  
Op Orde is het centrale aanmeldpunt voor hulp en 
advies bij thuisadministratie.

Arnhem - Euro-Wijzer 
Euro-Wijzer ondersteunt vluchtelingen via een 
tweetalige groepstraining bij het ontwikkelen van 
financiële kennis, het creëren van een 
overzichtelijke administratie en het beheersen van 
uitgaven om schulden te voorkomen. 

Rotterdam - Brand New Job
Brand New Job ondersteunt mensen om inkomsten 
te genereren door ze in drie stappen te begeleiden 
naar betaald werk. 

Financiële problematiek in Nederland 
In Nederland heeft één op de vijf huishoudens te 
maken met risicovolle of problematische schulden. 
En bijna een derde van de Nederlandse gezinnen 
heeft betalingsachterstanden. Al tien jaar komen we 
via onze projectpartners in contact met mensen die 
moeite hebben om het hoofd boven water te 
houden. Wie zijn deze mensen? Hoe raken ze in de 
problemen? En waarmee kunnen ze geholpen 
worden? Vier deelnemers aan vier projecten die we 
ondersteunen, vertellen hun verhaal. 

Armoede in Nederland
Nederland telt zo’n 1,4 miljoen huishoudens in zware 
financiële problemen. Dit zijn mensen bij wie het 
water aan de lippen staat en die er zonder hulp niet 
meer uitkomen. Na een periode waarin sprake was 
van een lichte daling, hebben in 2017 weer meer 
mensen bij schuldhulpverlening aangeklopt (94.200 
t.o.v. 89.300 in 2016) en is ook de gemiddelde schuld 
gegroeid (€ 42.100 in 2017 t.o.v. € 40.300 in 2016)1. 
Nog eens 1 miljoen personen lopen risico op 
armoede. Vluchtelingen uit Syrië en Eritrea die 
inmiddels de asielprocedure hebben doorlopen en 
een verblijfsvergunning hebben ontvangen, lopen de 
hoogste armoederisico’s. Het gros van deze 
huishoudens leeft van een bijstandsuitkering. Zo ook 
Jawed (34). Hij is zijn land van herkomst Afghanistan 
ontvlucht en werkt met hulp van VluchtelingenWerk 
aan zijn financiële zelfstandigheid in Nederland.  
Op pagina 10 lees je zijn verhaal. 

Hoe meer inwoners in een gemeente, des te hoger 
doorgaans het percentage huishoudens met risico 
op armoede is. In 2016 was dit percentage met 
15,3% het hoogst in Rotterdam. Hier heeft Stichting 
van Schulden naar Kansen haar activiteiten in 2018 
flink uitgebreid. 

De langdurige armoede - de kans om ten minste vier 
jaar achtereen van een laag inkomen te moeten 
rondkomen - nam in 2016 verder toe. Dat komt vooral 
door de groeiende groep mensen die moeilijk uit de 
bijstand kan komen2. Huishoudens met lage inkomens 
komen bovendien vaker in de schuldsanering terecht 
dan huishoudens met hogere inkomens. Dayenne (34) 
weet helaas wat het betekent om met schulden en in 
armoede te leven. Door haar enorme doorzettings-
vermogen en de hulp via een van de Amsterdamse 
Buurtwerkkamers, gloort er voor haar nu weer hoop 
aan de horizon. Lees haar verhaal op pagina 8.
 

De feiten op een rij
• Bijna ⅓ van Nederlandse huishoudens heeft 

betalings achterstanden.3 
• Bijna ⅕ van Nederlandse huishoudens heeft 

te maken met risicovolle schulden4, 
problematische schulden5 of zit in een 
schuldhulpverleningstraject. 

• Meer dan 80% van deze mensen  
(1,2 miljoen huishoudens) maakt geen gebruik 
van formele schuldhulpverlening.6

• Een schuldenaar heeft gemiddeld  
13 verschillende schuldeisers.1

1  NVVK, jaarverslag 2017
2  CBS: Armoede en sociale uitsluiting, 2018
3  Panteia: Monitor Betalings achterstanden, 2014
4  Risicovolle schuld: rekeningen niet op tijd kunnen betalen, rood staan, creditcardschuld hebben, e.d.
5  Problematische schuld: maandelijkse betalingsverplichting is hoger dan maandelijkse aflossingscapaciteit
6  Panteia: Huishoudens in de rode cijfers, 2015

‘ Mensen zien door de  
bomen het bos niet meer’ 
Roeland van Geuns 

De vier projecten die we in dit jaarverslag uitlichten zijn:
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Armoede maakt 
mensen kapot
In de Buurtwerkkamer Casa Jepie Makandra in 
Amsterdam Zuidoost, gaan we langs bij Dayenne 
(34). We worden hartelijk ontvangen door een 
bezoeker en met een kopje thee wachten we in 
de gezellige huiskamer. Dayenne is nog even in 
gesprek met een andere bezoeker.  
Al snel komt ze eraan en neemt ze ons mee in 
een zware periode in haar leven.

Dayenne
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‘Zo’n acht jaar geleden had ik een leuke baan als 
verzorgende in een verpleeghuis in Bussum en 
woonde ik met mijn drie dochters, nu 17, 15 en 10 jaar, 
in Almere. Voor de liefde verhuisde ik naar België, 
maar dat liep helemaal mis. Mijn ex mishandelde mij. 
Ik ben terug gevlucht naar Nederland en vond 
onderdak in een vrouwenopvang in Amsterdam. Toen 
ging er ook financieel een beerput open. Het bleek 
dat ik door een samenloop van omstandigheden 
ongeveer 20.000 euro aan schuld had opgebouwd 
bij zo’n tien verschillende schuldeisers. Én ik had een 
schuld van bijna 100.000 euro bij de Belastingdienst. 
De kinderopvang in Almere bleek op mijn naam en 
met mijn DigiD toeslag te hebben aangevraagd en 
ontvangen na mijn vertrek naar België. Ze hadden 
mijn DigiD, doordat ze mij eerder hadden geholpen 
met het aanvragen van toeslag. 

Na een paar jaar kreeg ik via een urgentieverklaring 
een woning in Amsterdam Zuidoost. Daar kon ik 
opnieuw beginnen, maar de schulden waren er 
natuurlijk nog. Het lukte me niet om van mijn 
bijstandsuitkering te leven én schulden af te lossen. Ik 
kon het allemaal niet meer bolwerken. Ik werd onder 
beschermingsbewind geplaatst en kreeg wekelijks 
leefgeld. Maar er waren ook weken dat het geld op 
was. Dan kon ik geen eten kopen, moesten m’n 
dochters zonder brood naar school en hadden we 
echt honger. Dit was echt een hele zwarte periode, 
waarin ik ook depressief werd. Ik voelde me ontzettend 
klein en waardeloos. Armoede gaat veel verder dan 
geen geld in je portemonnee. Armoede maakt mensen 
kapot. Het heeft zoveel impact op me gehad. Ik 
veranderde in een persoon die ik niet wilde zijn. 

‘ Ik ben nog niet uit de schulden, 
maar er gloort weer hoop aan de 
horizon en ik lééf weer echt’

Ruim vier jaar geleden wees iemand van een 
wijkteam me op de Buurtwerkkamer. Hier kwam ik 
weer onder de mensen, merkte ik dat ik niet de enige 
was met problemen en kreeg ik weer hoop op 
verbetering. Ik ging helpen met schoonmaken en 
werkte als gastvrouw. Hierdoor kreeg ik beetje bij 
beetje m’n eigenwaarde terug. Ik raakte geïnteresseerd 
in hoe mensen in de Buurtwerkkamer werden 
geholpen met formulieren en andere financiële 
vraagstukken. De coördinator van de Buurtwerkkamer 
vroeg me om te helpen als formulierenbrigadier en ik 
kreeg een contract aangeboden. Ik werd ook 
nieuwsgierig naar hoe het allemaal werkt met schulden 
en hielp mensen met bellen naar schuldeisers. Hierdoor 
kreeg ik steeds meer financiële kennis en ging ik 
reflecteren op mijn eigen situatie. Ik wilde de touwtjes 
weer zelf in handen hebben. 

Het traject met het beschermingsbewind ging heel 
langzaam en ik wist eigenlijk niet waar ik aan toe 
was. Met hulp van de coördinator in de 
Buurtwerkkamer creëerde ik overzicht in mijn 
inkomsten en uitgaven. Hierdoor lukte het ook om 
zelf bij alle schuldeisers betalingsregelingen te 
treffen. We zijn nu vier jaar verder en ik heb m’n 
schulden weten terug te dringen tot 40.000 euro. 
Ook heb ik nu de mentale kracht om binnenkort in 
bezwaar te gaan tegen de schuld die door de fraude 
is opgebouwd bij de Belastingdienst. 

In de tussentijd maakte ik binnen de Buurtwerk-
kamer een enorme ontwikkeling door. Ik werd 
assistent-teamcoördinator in mijn Buurtwerkkamer 
en ben inmiddels coördinator schuldhulptoeleiding 
voor alle Buurtwerkkamers in Amsterdam. En ik 
hielp mee het project Schoon Schip op te zetten, 
een standaard aanpak binnen de Buurtwerkkamers 
om mensen met schulden te helpen. Nu ben ik een 
opleiding tot schuldhulpverlener aan het afronden. 
Ik heb inmiddels veel professionele kennis 
opgebouwd én ben ervaringsdeskundige. Ik begrijp 
als geen ander wat mensen meemaken. Ik luister, 
denk mee en oordeel niet. En ik prikkel en 
ondersteun iemand om echt zijn of haar gedrag te 
veranderen, zodat iemand niet opnieuw in de 
problemen komt. 

Ik ben nog niet uit de schulden, maar er gloort weer 
hoop aan de horizon en ik lééf weer echt. Elke 
avond als ik naar bed ga, kijk ik uit naar de volgende 
dag. Ik heb nu al voor de helft bereikt waar ik vier 
jaar geleden van droomde: een betaalde baan en 
mensen motiveren, inspireren en helpen. Nu wil ik 
me nog graag verder professioneel ontwikkelen en 
uiteindelijk ook schuldhulpverleners binnen de 
Buurtwerkkamers coachen.’ 
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Zelfstandig  
leven in  
Nederland
Bij VluchtelingenWerk Oost Nederland in 
Arnhem ontmoeten we Jawed (34). Jawed is 
zijn land van herkomst Afghanistan ontvlucht 
en in juni 2017 naar Nederland gekomen. Hij 
heeft een verblijfsvergunning gekregen en 
wordt begeleid door VluchtelingenWerk. 

Jawed
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‘Ik hou van mijn land Afghanistan, maar door de 
situatie daar kon ik er helaas niet blijven. Omdat 
familie van mij al in Nederland woonde, ben ik naar 
Nederland gevlucht. Ik ben heel dankbaar dat ik hier 
mag blijven en de kans krijg om mijn leven weer op te 
bouwen. Ik vind Nederland een fijn land. Het is hier 
veilig en ik kom tot rust na alles wat ik heb 
meegemaakt. 

Ik ben nu bezig om Nederlands te leren. Voor 
Nederlands op niveau A1 heb ik mijn examen al 
gehaald, en ik ben nu bezig met niveau A2. Daarna 
wil ik ook nog niveau B1 en B2 halen. Uiteindelijk wil ik 
technicus worden. Ik heb al wat ervaring op dit 
gebied en ik vind het heel erg leuk om te doen. Dan 
kan ik mijn eigen geld verdienen. 

‘ De cursus en de steun van 
VluchtelingenWerk helpen me 
om mijn weg hier te vinden en 
zelfstandig te kunnen leven in 
Nederland’

Nu ontvang ik maandelijks een uitkering van 
ongeveer 800 euro van de overheid en het is best 
lastig om daarvan rond te komen. Ook is de situatie 
hier compleet anders dan die in Afghanistan. In alles 
natuurlijk, maar ook het financiële systeem. De 
cursus Euro-Wijzer die ik bij VluchtelingenWerk heb 
gevolgd was dan ook erg nuttig. In de cursus heb ik 
geleerd om inzicht te creëren in mijn inkomsten en 
uitgaven en hoe ik de lening van de gemeente voor 
de inrichting van mijn huis kon terugbetalen. En dat 
het erg belangrijk is om ervoor te zorgen dat je altijd 
je huur, verzekeringen, gemeentebelastingen en 

andere vaste lasten op tijd betaalt, zodat je niet in de 
problemen komt. Ook hebben we hele praktische 
dingen geleerd. Bijvoorbeeld hoe je kunt besparen op 
gas, elektriciteit en water. Onder andere door het 
soort lampen dat je gebruikt, hoe je je wasmachine 
gebruikt en door kort te douchen. Ook weet ik nu 
waar je goed en goedkoop boodschappen kunt doen 
of huishoudelijke apparaten kunt kopen. 
De cursus en de steun van VluchtelingenWerk helpen 
me om mijn weg hier te vinden en zelfstandig te 
kunnen leven in Nederland. En dat wil ik ook graag. Ik 
hoop snel aan het werk te kunnen gaan als technicus 
en meer geld te verdienen. Zo heb ik meer financiële 
ruimte en kan ik sparen. In de toekomst hoop ik een 
gezin te kunnen stichten.’ 
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Ik wilde wel, 
maar wist  
niet hoe
We ontmoeten Deborah (32 jaar), alleenstaande 
moeder van vijf zoons (9, 8, 5, 4 en 0 jaar) en 
deelnemer aan SchuldHulpMaatje via Op Orde, in 
haar flat in Zwolle. Haar twee jongste zoons spelen 
in de woonkamer. Ook haar maatje, Liesbeth, is 
aanwezig. We nemen plaats op de hoekbank voor 
het raam en Deborah vertelt haar verhaal. 

Deborah
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‘Mijn nu ex-vriend liet de financiën helemaal aan mij 
over. Maar ik had nooit geleerd hoe ik dat moest 
doen. Ik gaf teveel geld uit, stopte alle rekeningen in 
de kast en raakte het overzicht kwijt. Zo’n 2,5 jaar 
geleden realiseerde ik me wel dat we echt behoorlijk 
in de schulden raakten. Ik wilde het graag allemaal 
op orde krijgen, maar ik - en ook mijn ex-vriend - wist 
niet hoe. Via internet heb ik toen naar hulp gezocht 
en vond ik via Op Orde Zwolle SchuldHulpMaatje. 
Een grote stap voor mij en voor ons, maar ik ben blij 
dat ik dat heb gedaan. In september 2016 kwam mijn 
maatje Liesbeth voor het eerst op bezoek. Dat was 
heel fijn. We stonden er niet meer alleen voor. Samen 
hebben we een overzicht gemaakt van alle 
rekeningen die betaald moesten worden, wat we 
nodig hadden om te leven en wat ons inkomen was. 
Toen bleek dat we zo’n 16.000 euro schuld hadden bij 
zeven schuldeisers, waaronder een bank waar we 
een lening hadden, de woningcorporatie en 
verzekeraars. Gelukkig bleek dat we ook 
afloscapaciteit hadden. Mijn ex-vriend had een baan 
en ik ontvang een Wajong-uitkering. We zijn toen 
gaan bellen met alle schuldeisers om betalings-
regelingen te treffen. Omdat ik nu SchuldHulpMaatje 
achter me had, waren schuldeisers hiertoe ook 
bereid. Eerder had ik zelf ook een keer met de 
woningbouw vereniging gebeld, maar toen kreeg ik te 
horen dat het niet mogelijk was. 

‘ Inmiddels is bijna alles dus  
op orde en kan ik zelfs wat  
geld sparen’

Het was echt een pittige tijd. Ik pinde elke week een 
contant bedrag, waar we van moesten leven. 
Vanzelfsprekend moest ik alle uitgaven strak in de 
gaten houden en alles bijhouden in een schrift. Hierin 
schreef ik ook wanneer ik een rekening had betaald 
en wanneer het werd afgeschreven van de rekening. 
Ik kreeg er wel plezier in om dat zo te doen. Maar als 
er soms te weinig geld op de rekening stond en een 
bedrag niet afgeschreven kon worden, raakte ik in de 
war. Het was veel wat er allemaal betaald moest 
worden. Maar dan kon ik aan Liesbeth hulp vragen. 
Het ging met ups en downs, maar geleidelijk werden 
de schulden en de schuldeisers minder en alles werd 
overzichtelijker. En er kwamen ook geen schulden bij. 
Dat gaf veel rust. 

Liesbeth kwam eerst één keer per week langs en 
naarmate het beter ging steeds minder vaak. Als ik 
hulp nodig had, kon ik haar een berichtje sturen en 
appten of belden we. Of ze kwam langs als het nodig 
was. Liesbeth en ik hebben echt een goede band en 
we kunnen heel open en eerlijk met elkaar praten. 
We hebben vertrouwen in elkaar. Nog steeds kan ik 
haar bellen of appen als er iets is.

Mijn ex en ik zijn nu uit elkaar. Hij heeft onze schuld bij 
de bank overgenomen en ik ben nu mijn laatste 
schuld aan het afbetalen. Voor de rest is alles 
afbetaald. Inmiddels is bijna alles dus op orde en kan 
ik zelfs wat geld sparen. Ik zie de toekomst weer 
positief tegemoet. Mijn grootste wens is om te 
verhuizen naar een woning met een tuin, zodat de 
kinderen lekker buiten kunnen spelen. Ik moet nog 
wat meer sparen om een verhuizing te kunnen 
betalen, maar het moment dat die droom waarheid 
wordt, komt dichterbij.’
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Ik wil weer  
aan de slag
In zijn woonplaats Rotterdam, ontmoeten we 
Dirk (59). Met zijn Rotterdamse tongval vertelt 
hij ons over zijn jeugd, zijn werkervaring en zijn 
gezin. Dirk is getrouwd en samen met zijn vrouw 
heeft hij een studerende dochter van 22 jaar.

Dirk
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‘Ik kom uit een groot, warm gezin. Van huis uit hebben 
we strenge normen en waarden meegekregen. Goed 
ons best doen op school en werken voor ons geld, 
was het motto. Hier pluk ik tot op de dag van 
vandaag nog de vruchten van. 

Na mijn opleiding autotechniek en de middelbare 
detailhandelschool ging ik als jonge twintiger aan de 
slag. Al snel vond ik een baan bij een grote 
poeliersketen in Rotterdam. Omdat verkopen en een 
zaak succesvol maken in m’n bloed bleek te zitten, 
werd ik al snel gepromoveerd tot filiaalmanager. In de 
avonduren rondde ik een opleiding tot poelier af. Na 
acht jaar vervolgde ik mijn detailhandel avontuur. Via 
kaas en verswaren kwam ik in een supermarktketen 
terecht en daarna in een drogisterijketen. Ik heb me 
altijd verder ontwikkeld. Zo heb ik een opleiding 
bedrijfsleiding supermarkten gevolgd en ben ik 
gediplomeerd drogist. En buiten mijn taken als 
filiaalmanager van een drogisterijwinkel om, heb ik 
als opleidingsmanager mensen opgeleid voor 
leidinggevende functies. Overal heb ik met veel 
plezier gewerkt, pakte ik de uitdaging met beide 
handen aan en wist ik succesvolle filialen te 
realiseren. Bij mijn laatste werkgever ging het zo’n 
drie jaar geleden helaas mis. Ik wil daar niet teveel 
over uitweiden, maar ik ben er op een vervelende 
manier uitgewerkt. 

‘ Ik ben nog lang niet toe  
aan mijn pensioen en heb  
veel te bieden’

Vanzelfsprekend ben ik direct gaan solliciteren. Ik 
dacht dat ik met mijn kennis en ervaring zo weer aan 
de bak zou komen. Maar de realiteit bleek anders. 
Hoewel iedereen die ik erover spreek, volhoudt dat 
het niet aan mijn leeftijd ligt, kan ik me niet aan die 
indruk onttrekken. Ik ontvang nu een WW-uitkering. 
De eerste maanden schaamde ik me hier echt voor. 
Ik heb mijn hele leven hard gewerkt. Financieel 
kunnen mijn vrouw en ik het tot nu toe nog wel 
rooien. We zijn heel kritisch al onze uitgaven 
langsgegaan en besparen waar we kunnen. Maar als 
mijn WW-uitkering stopt wordt het misschien wel 
lastig. Daar maak ik me af en toe wel zorgen over. 

Via het UWV werd ik op Brand New Job gewezen. 
Daar heb ik deelgenomen aan een sollicitatietraining. 
Dat heeft mij geholpen om me de wereld van 
LinkedIn eigen te maken en de puntjes op de i te 
zetten wat betreft sollicitatiebrieven, mijn cv en mijn 
manier van presenteren. Ik heb geleerd een elevator 
pitch te houden en kan mezelf nu in een paar minuten 
goed presenteren. Heel waardevol allemaal. De steun 
die ik vanuit Brand new Job ervaar, is erg prettig. Ik 
sta er niet meer alleen voor. Ik word nog steeds door 
Brand New Job begeleid. Als ik vragen heb, kan ik bij 
ze terecht. Zo kijkt Brand New Job regelmatig mee 
met een sollicitatiebrief of als ik mijn cv heb 
aangepast. 

Hoewel ik maandelijks tientallen sollicitaties de deur 
uit doe, met veel mensen praat, en een aantal keer 
heel ver in een sollicitatieprocedure ben gekomen, is 
het tot nu toe nog niet gelukt om weer een baan te 
vinden. Ik ben nog lang niet toe aan mijn pensioen en 
heb veel te bieden. Ik hoop dat ik snel weer leuk werk 
vind. Ik wil weer aan de slag!’
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Lokale partners 
helpen in de 
wijken 
Met het programma van Schulden naar Kansen willen 
we bijdragen aan een duurzame oplossing voor 
armoede in Nederland. Hiervoor werken we samen 
met lokale partners in Zwolle, Arnhem, Rotterdam en 
Amsterdam, steden waar Nationale-Nederlanden 
kantoren heeft. Deelnemers aan de projecten kunnen 
zichzelf ontwikkelen in financiële vaardigheden, zoals 
het ordenen van hun administratie of het beheersen 
van uitgaven. Hiermee leggen we de basis voor 
financiële redzaamheid.

Lokale partners
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Projecten in wijken
De projecten die we steunen, bevinden zich per stad 
in de drie wijken met de meeste minimahuishoudens 
en de meeste betalingsachterstanden. Iedereen die 
in één van deze wijken woont, door schulden in 
armoede verkeert en risico loopt op problematische 
schulden, behoort tot de doelgroep. Het gaat om 
kwetsbare huishoudens, die moeite hebben om mee 
te komen in de maatschappij en die in veel gevallen 
(nog) geen reguliere schuldhulp ontvangen. 

Om de hulp laagdrempelig te maken, vindt deze vaak 
plaats in voor de bewoners bekende gebouwen in de 
wijk, zoals een buurthuis of wijkcentrum. Per wijk 
steunen we verschillende projecten, die zich richten op 
verschillende elementen van financiële redzaamheid 
(zie hierna). De lokale projecten focussen zich vaak op 
specifieke subdoelgroepen, zoals vrouwen met een 
gemeenschappelijke culturele achtergrond, 
vluchtelingen of werkzoekenden. Ze maken gebruik 
van verschillende groepsgerichte of individuele 
interventies, waarbij zij een keur van methodieken 
toepassen. Een voorbeeld hiervan is motiverende 
gespreksvoering, waarbij de coach empathisch is, niet 
oordeelt en zijn of haar communicatie aanpast aan de 
doelgroep. Een ander theoretisch inzicht wat veel 
wordt toegepast is de schaarste-theorie, waarbij 
rekening wordt gehouden met stress en de invloed van 
het gebrek aan geld op gedrag. 

Omdat we ons richten op projecten in vier steden 
waar Nationale-Nederlanden kantoren heeft, kunnen 
we naast financiële steun ook uitvoerende hulp 
bieden in de vorm van vrijwilligerswerk door 
medewerkers van Nationale-Nederlanden. 

Vier elementen van financiële redzaamheid
Het uitgangspunt van ons programma van Schulden 
naar Kansen is het model van financiële redzaamheid 
dat speciaal voor het programma is ontwikkeld. Dit 
model is gebaseerd op uitgangspunten van het Nibud 
en onderzoeken van Humanitas, Wijzer in Geldzaken 
en de hogescholen van Utrecht en Amsterdam. In het 
model staan vier elementen centraal die in meer of 
mindere mate aanwezig moeten zijn om te kunnen 
spreken van financiële redzaamheid. Dit zijn:

Orde en overzicht 
Mensen hebben inzicht in hun inkomsten en uitgaven. 
Zij hebben overzicht over hun administratie en 
bewaren hun administratie geordend.

Kennis en begrip 
Mensen 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.

Inkomen genereren 
Mensen vinden een nieuwe functie of werk(ervarings)
plaats of maken gebruik van de 
inkomensondersteunende maatregelen waar zij recht 
op hebben. 

Uitgaven beheersen 
Mensen geven niet meer uit dan dat zij aan 
inkomsten hebben. Zij kunnen zowel op de korte als 
op de lange termijn hun uitgaven plannen 
(economisch keuzegedrag). 

Wijken per gemeente

Amsterdam Arnhem Rotterdam Zwolle

Nieuw West Malburgen Feijenoord Assendorp

Zuidoost Presikhaaf Delfshaven Holtenbroek

Noord Klarendal Charlois Diezerpoort
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Met projectpartners  
in gesprek 
Stichting van Schulden naar Kansen houdt continu een vinger 
aan de pols bij haar projectpartners en vindt het belangrijk dat 
projecten ook van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Zo kan 
iedereen elkaar verder helpen. Op een frisse maandagochtend 
schuiven we daarom in het kantoor van Brand New Job aan 
tafel met de projectleiders van Brand New Job, Op Orde 
Zwolle, Schoon Schip en Euro-Wijzer. Wat gaat goed en wat 
kan beter? Met elkaar wisselen we kennis en ideeën uit. 

v.l.n.r: Sabine, Henk, Nienke, Frank, Miranda en Juriaan

Samen maken we het mogelijk
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Nienke van Dijk, communicatieadviseur Stichting van 
Schulden naar Kansen: ‘De meesten van jullie hebben 
elkaar al eens ontmoet, maar misschien is het goed 
om kort nog even aan elkaar te vertellen wat jullie 
project inhoudt en waar jullie nu staan.’ 
Henk Woertink, projectleider Op Orde in Zwolle: 
‘Medio 2016 zijn we met het project Op Orde partner 
geworden van Stichting van Schulden naar Kansen. 
In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om 
tot een sluitende aanpak voor de schulddienst-
verlening in Zwolle te komen. Op Orde is een 
samenwerkingsverband tussen vier lokale 
organisaties, waarmee we een gezamenlijk 
registratiesysteem voor hulpvragers hebben 
ontwikkeld. Op Orde is breed actief in Zwolse 
aandachtswijken en heeft elke dag een spreekuur 
met de Sociaal Raadslieden. Elk jaar begeleiden de 
Op Orde-vrijwilligers ongeveer 450 Zwollenaren 
individueel en zijn er ruim 5.000 contactmomenten 
op de diverse spreekuren.’ 
Juriaan Otto, projectleider Schoon Schip Amsterdam, 
onderdeel van de Buurtwerkkamer Amsterdam: ‘Jullie 
zijn dus niet de officiële schuldhulpverlener in Zwolle?’ 
Henk: ‘Nee. Iemand die schuldhulpverlening nodig 
heeft, wordt door een sociaal raadslid doorverwezen 
naar ons. Wij brengen dan samen met die persoon de 
administratie op orde en zorgen dat alle benodigde 
formulieren worden ingevuld. Het sociaal raadslid 
doet vervolgens een check en verwijst door naar de 
gemeentelijke schuldhulpverlening. Tot twee jaar 
terug kon de burger zelf de aanvraag invullen en alle 
benodigde papieren aanleveren. Dat vroeg veel van 
de hulpvrager en leverde niet altijd het gewenste 
resultaat. Op Orde maakt de schulddienstverlening 
sluitend. Hierdoor valt niemand tussen wal en schip. 
Door de centrale toeleiding via Op Orde krijgt 
iemand altijd de hulp die nodig is om een aanvraag 
voor de schuldhulpverlening compleet te krijgen.’ 

‘ We maken de schulddienst-
verlening sluitend’

Juriaan: ‘Wij richten ons binnen de Buurtwerkkamers 
op de mensen die bij de schuldhulpverlening buiten 
de boot vallen. We hebben nu vier Buurtwerkkamers 
in Amsterdam. Bezoekers, vaak mensen die te maken 
hebben met armoede, gezondheidsproblemen of 
eenzaamheid, stimuleren we om in beweging te 
komen en bij te dragen door iets te doen waar ze 
goed in zijn. Zo was er een bezoeker in Amsterdam 
Zuidoost die in de schuldhulpverlening had gezeten 
en hierdoor veel ervaring had opgedaan met 
administratieve en financiële vraagstukken (zie het 
verhaal van Dayenne op pagina 8). Met deze kennis 
kon zij ook anderen helpen om hun administratie op 
orde te brengen, formulieren in te vullen en schulden 
te verminderen. Uiteindelijk kwamen hier zoveel 
mensen op af dat we een standaard aanpak hebben 
ontwikkeld onder de noemer Schoon Schip. Om onze 
aanpak verder te kunnen professionaliseren en uit te 
kunnen rollen binnen de andere Buurtwerkkamers, 
hebben we steun gezocht bij Stichting van Schulden 
naar Kansen. Met deze steun kunnen we twee 
mensen, die voorheen langdurig in de bijstand zaten, 
een betaalde baan als schuldhulptoeleider bieden. 
Jaarlijks helpen we zo’n 200 mensen met het invullen 

van formulieren en een kleine 100 met het 
wegwerken van schulden.’ 
Sabine Hamelink, projectmanager Stichting van 
Schulden naar Kansen: ‘Wat ik leuk vind is dat jullie 
locaties ook echt huiskamers zijn en de initiatieven 
vanuit de bezoekende bewoners komen.’ 
Juriaan: ‘Dat is inderdaad de kracht. En zo is Schoon 
Schip dus ook ontstaan. We zijn blij dat we dit met 
steun van de stichting verder hebben kunnen 
uitbouwen en professionaliseren. Dat is echt nodig.’
Henk: ‘Deze aanpak is ook voor Zwolle zeer 
interessant. Ik ben continu aan het kijken hoe we 
nog beter kunnen aansluiten op behoeften en waar 
we kunnen innoveren. Ik praat graag nog een keer 
met je verder.’
Juriaan: ‘Doen we.’ 

‘ Ons motto is: niet blijven 
dromen, maar in actie komen’

Lenie van Goor, projectleider Euro-Wijzer in Arnhem: 
‘Wij zijn zo’n vier jaar geleden gestart met Euro-
Wijzer. Binnen dit project leren we vluchtelingen die 
een verblijfsvergunning en een woning in Nederland 
hebben gekregen, financieel redzaam te worden en 
uit de schulden te blijven of te komen. Omgaan met 
geld in Nederland blijkt vaak een hele klus, helemaal 
als alles wat te maken heeft met financiën anders is 
dan je gewend bent. In 2018 hebben we door steun 
van Stichting van Schulden naar Kansen 90 mensen 
bereikt, waarvan we er 46 tot het einde van de 
cursus Euro-Wijzer hebben kunnen begeleiden. De 
cursus beslaat vier dagdelen en wordt gegeven aan 
kleine groepen van tien tot vijftien man. We houden 
de groepen bewust klein, zodat er interactie kan 
ontstaan. Bij de cursus is een tolk aanwezig en 
leggen we de link naar hoe financiële zaken in het 
land van herkomst zijn geregeld. Naast de cursus 
worden de mensen een jaar lang begeleid door een 
vrijwilliger van VluchtelingenWerk Nederland. 
De maatschappelijke begeleiders betrekken wat de 
mensen geleerd hebben in de cursus ook in de 
individuele coaching en laten hen zoveel mogelijk zelf 
doen. Daar leren ze immers het meeste van.’ 
Frank Berends, Brand New Job: ‘Onze focus is om 
mensen aan het werk te krijgen of mensen met 
deeltijdbanen meer uren te laten werken. Zo 
genereren ze (meer) inkomen, waardoor ze uit de 
schulden kunnen komen of kunnen voorkomen dat ze 
in de schulden belanden. Hierbij hanteren we een 
drietrapsaanpak. Eerst bieden we een training 
financiële bewustwording van één dag. Daarna kunnen 
mensen doorstromen naar een praktische tweedaagse 
sollicitatietraining. Tot slot is er een begeleidingstraject 
van zes maanden, waarin we mensen wekelijks 
begeleiden naar werk. Onze aanpak is no-nonsense. 
We werken niet met fluwelen handschoentjes en 
zeggen deelnemers duidelijk en eerlijk waar het op 
staat. Dit wordt gewaardeerd en heeft effect. We zijn 
werkzaam in Rotterdam, Amsterdam en Arnhem en in 
totaal ondersteunen we jaarlijks zo’n 300 mensen. Van 
de circa 75 mensen die stap drie doorlopen, vinden 
uiteindelijk ruim 50 mensen werk. Er zijn overigens ook 
mensen die alleen stap één of twee doorlopen en ook 
(meer) werk vinden.’ 
Sabine: ‘Hoe vinden mensen jullie?’ »
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Frank: ‘Veelal via de lokale UWV’s. Als mensen daar 
een traject hebben doorlopen, maar er nog niet in zijn 
geslaagd om werk te vinden, verwijst het UWV ze 
naar ons door. Daarnaast hebben we in elke stad een 
goede relatie met de belangrijkste spelers op de 
sociale kaart.’ 
Henk: ‘In Zwolle heeft Stichting Voor Elkaar Zwolle 
het project JobHulpMaatje, waarin een 
werkzoekende verkent welke baan aansluit bij zijn 
kwaliteiten, talenten en werkervaring. Een uitdaging 
daarin is om een bedrijvennetwerk op te bouwen en 
te activeren voor mensen die het moeilijk vinden om 
hun weg te vinden. Ik praat ook graag eens verder 
met jou Frank, hoe jullie dit doen.’
Frank: ‘Met alle plezier. Naar mijn idee is een 
bedrijvennetwerk goed, maar helpt dit mensen niet op 
de lange termijn. Ik denk dat het belangrijk is dat 
mensen leren vissen in plaats van leren eten. En als je 
ze leert vissen, moeten ze ook zelf hun hengel bouwen. 
We zetten dus geen netwerk in, maar stellen samen 
met de deelnemers een lijst op van bedrijven in de 
buurt, waar ze zouden willen en kunnen werken op 
basis van hun kennis en ervaring. Op nummer één 
staat het bedrijf dat hen het leukst lijkt. En dan 
beginnen ze onderaan de lijst met het benaderen van 
de bedrijven, zodat ze kunnen oefenen en hun gouden 
kans niet mislopen door onervarenheid. Niet blijven 
dromen, maar in actie komen. Dat is ons motto.’ 
Miranda Visser-de Boer, manager Stichting van 
Schulden naar Kansen: ‘Ja, met jullie aanpak boeken 
jullie goede resultaten. We genieten enorm van de 
succesverhalen die je met ons deelt, Frank. 
Bijvoorbeeld laatst het verhaal van een vrouw van 
64, die weer als administratief medewerkster aan de 
slag is. Hoe zie jij dit Henk, in hoeverre is jullie 
aanpak vergelijkbaar met die van Brand New Job?’
Henk: ‘Wat ik er heel erg in herken is het gezamenlijk 
optrekken met de deelnemers. Nadat mensen een 
traject bij het UWV hebben doorlopen, komen ze bij 
ons. Wij bieden veel ruimte voor de deelnemers en 
hun situatie. Dit geeft ze het gevoel dat ze zichzelf 
kunnen zijn en van daaruit maken we stappen. En 
daarnaast heeft elke deelnemer een eigen netwerk 
waar andere deelnemers iets aan kunnen hebben.’

‘ Er ontstaan ook mooie nieuwe 
contacten en vriendschappen’

Sabine: ‘Merken jullie dat ook Juriaan, dat bezoekers 
elkaar kunnen versterken?’ 
Juriaan: ‘Jazeker. Iedereen heeft z’n specifieke kennis 
of vaardigheden, waar anderen wat aan kunnen 
hebben. De een heeft kennis van computers, de 
ander kan klussen en weer een ander vindt het leuk 
om te koken. Bij ons kunnen mensen doen waar ze 
goed in zijn. Dit geeft energie. Van daaruit maken we 
langzaam stapjes om financiële problemen op te 
lossen. Maar daar beginnen we dus niet meteen  
mee. Dat is voor veel mensen een te grote stap.  
Er ontstaan ook mooie nieuwe contacten en 
vriendschappen. Dat is een groot goed voor onze 
doelgroep, waar veel mensen te maken hebben met 
eenzaamheid.’ 
Nienke: ‘Goed om te zien, dat mensen weerbaarder 
worden. Dit draagt bij aan financiële redzaamheid.’ 
Juriaan: ‘Ja, elke dag ervaar ik wat we voor mensen 

kunnen betekenen. Zo vierde een 75-jarige bezoeker 
afgelopen zaterdag zijn verjaardag in een 
Buurtwerkkamer. Hij was straatnieuwsverkoper, had 
weinig sociale contacten en komt nu zo’n 1,5 jaar bij 
ons. En nu zat hij met een huiskamer vol mensen 
samen te eten. Ik zag hem stilletjes genieten van zijn 
nieuwe vrienden en de mogelijkheid om met hen zijn 
verjaardag te kunnen vieren. Ik ontvang bijna 
dagelijks appjes van mensen die vertellen hoe blij ze 
met de Buurtwerkkamers zijn. Echt, ik overdrijf niet.’ 
Lenie: ‘Indrukwekkend. Wat ik leuk vind om te zien is 
dat mensen echt blij worden van onze cursus. Een 
deelnemer zei eens grappend, jullie zouden de cursus 
‘Hoe word ik rijk in Nederland’ moeten noemen. We 
proberen alles positief te brengen. Zo besteden we 
aandacht aan hoe mensen geld kunnen besparen. 
Bijvoorbeeld door goed te kijken naar een 
telefoonabonnement, via marktplaats of de 
kringloopwinkel te kopen of naar een goedkopere 
supermarkt te gaan. We merken dat we mensen echt 
financieel bewust en redzaam maken.’ 
Nienke: ‘Ja mooie resultaten inderdaad. En wat is jullie 
ambitie voor de komende jaren? Wat zouden jullie 
nog meer of beter willen oppakken?’ 
Henk: ‘Ik zou het Op Orde gunnen als de benadering 
van de doelgroep en het doorverwijzen naar andere 
diensten binnen Op Orde nog beter op elkaar wordt 
afgestemd. Ook hebben we nog een grote uitdaging 
als het gaat om vindplekken in de stad. Dus de 
organisaties waar onze doelgroep mee in contact 
staat, zoals onderwijsinstellingen en deurwaarders. 
Die zouden nog veel meer naar ons kunnen 
doorverwijzen. Met elkaar en in samenwerking met 
de gemeente willen we kijken waar nog blinde 
vlekken zitten en hoe we de doelgroep nog beter 
kunnen vinden en bedienen. Met Op Orde willen we 
een brug vormen tussen de doelgroep en de 
gemeente Zwolle en de schuldhulpverleningsketen 
sluiten. En Stichting van Schulden naar Kansen 
draagt hier met haar visie, steun en onderzoek echt 
aan bij.’ 

‘ Eilandjes worden met  
elkaar verbonden’

Juriaan: ‘Met Schoon Schip willen wij bijdragen aan 
de generieke schuldhulpaanpak binnen de gemeente, 
zonder onderdeel van het gevestigde systeem te 
worden. Wij spreken met de stem van de bewoner, 
want die kan zelf het beste zijn of haar behoefte uiten 
en de vinger op de zere plek leggen als het gaat om 
wat er in de huidige aanpak ontbreekt om uit de 
schulden te komen en te blijven. Ik wil graag dat in 
het systeem de kracht en de stem van de bewoners 
echt wordt gezien en gehoord.’
Frank: ‘Onze ambitie voor het komende jaar is om in 
de drie steden waarin we al werkzaam zijn, onze 
activiteiten verder te verbeteren en nog meer 
mensen te bereiken. Daarnaast willen we ons werk 
ook graag naar andere steden uitbreiden, zodat we 
nog meer mensen aan betaald werk kunnen helpen.’ 
Lenie: ‘Wij willen Euro-Wijzer volledig inbedden in onze 
maatschappelijke begeleiding vanuit 
VluchtelingenWerk en al onze cliënten de mogelijkheid 
bieden de cursus te volgen. Dit houdt in dat we meer 
vrijwillige trainers nodig hebben. Ook willen we tools 
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ontwikkelen voor onze maatschappelijke begeleiders, 
zodat ze hun cliënten op een leuke manier nog beter 
op financieel gebied kunnen ondersteunen.’
Nienke: ‘En hoe zou Stichting van Schulden naar 
Kansen de projecten nog beter kunnen ondersteunen?’ 
Lenie: ‘Ik vind het heel goed dat de stichting altijd zoekt 
naar manieren om een win-winsituatie te creëren. Zo 
ben ik met Sabine in gesprek over de mogelijkheid om 
vrijwilligers van OHRA een cursus over verzekeringen te 
laten geven aan onze begeleiders en wellicht ook direct 
aan onze cliënten. Het kost natuurlijk tijd om dit op te 
zetten, maar ik hoop dat we hier in 2019 mee kunnen 
starten. Verder zou ik zeggen: doorgaan met waar jullie 
mee bezig zijn. De manier waarop jullie werken vind ik 
heel stimulerend. Neem de landelijke projectendag. Hier 
ontmoeten we vertegenwoordigers van andere 
projecten. Heel leerzaam, en soms kunnen de projecten 
elkaar helpen of aanvullen. De stichting zorgt ervoor 
dat eilandjes met elkaar worden verbonden.’ 
Juriaan: ‘We zijn heel blij met de ondersteuning en het 
impactonderzoek vanuit Stichting van Schulden naar 
Kansen. Dit onderzoek kan voor ons een legitimering 
zijn. Dus dat we kunnen aantonen dat onze 
hulpverlening echt effect heeft op vermindering van 
schulden. We zijn dan ook heel benieuwd wat er uit 
het onderzoek over 2018 komt.’ 
Henk: ‘Naast het kwantitatieve onderzoek, zouden wij 
ook kwalitatief onderzoek willen uitvoeren. 
Bijvoorbeeld diepte-interviews onder vrijwilligers. 

Welke effecten zien en ervaren zij?’ 
Miranda: ‘In 2018 hebben we met studenten van de 
Hogeschool van Amsterdam een pilot gedaan met 
kwalitatief onderzoek. Dit gaan we in 2019 ook doen. 
Dan zullen we deelname van Op Orde voorstellen.’
Henk: ‘Dat zou fijn zijn!’ 
Juriaan: ‘En nog een ander voorstel. Wij denken dat 
de zorgvraag uiteindelijk terugloopt als je mensen in 
een vroeg stadium helpt met hun schulden of andere 
problemen, zoals eenzaamheid. En we denken dat 
zorgverzekeraars hier in een vroeg stadium een 
belangrijke rol in zouden kunnen spelen.’ 
Miranda: ‘Ik ben het helemaal met je eens Juriaan. 
Daar zijn we vanuit de stichting ook mee bezig. We 
zetten ons in om schulden vanuit de maatschappij 
terug te dringen en tegelijkertijd zijn we bezig om 
positieve veranderingen te stimuleren binnen 
Nationale-Nederlanden en sectoroverstijgend via de 
Schuldeiserscoalitie, waar de stichting ooit het 
initiatief toe heeft genomen. Om dit soort 
fundamentele veranderingen tot stand te brengen, 
hebben we een lange adem nodig. Maar we zien het 
als onze taak om ook daarin verandering aan te 
jagen, in aanvulling op het programma van Schulden 
naar Kansen. We zijn op alle vlakken bezig om de 
schuldenproblematiek aan te pakken. En samen 
boeken we resultaten.’ 
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Kennismaken 
en kennis delen 
Stichting van Schulden naar Kansen stimuleert 
en faciliteert de onderlinge kennismaking en 
kennisdeling van de projecten ook op andere 
manieren. Zo organiseerden we in 2018 weer 
de jaarlijkse projectendag, en introduceerden 
we in navolging op de Schuldengidsen 
Amsterdam en Arnhem, de Stadsgids 
Schulden010.

Landelijke projectendag  
& Schuldengids
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Landelijke projectendag 
Tijdens de landelijke projectendag in juni 2018 sloten 
voor het eerst ook de projectpartners van AEGON 
aan. AEGON is sinds 2016 bij het programma van 
Schulden naar Kansen aangesloten en steunt 
maatschappelijke initiatieven in Den Haag, 
Leeuwarden en Groningen. Al met al mochten we op 
de projectendag ruim 70 vertegenwoordigers van 
ruim 50 projectpartners verwelkomen. Het 
programma bestond zowel uit inhoudelijke elementen 
als netwerkmomenten, zodat projecten met elkaar 
konden kennismaken en van elkaar konden leren. 

‘ Geweldig om onderdeel te zijn 
van een groter geheel.’ 

‘We kijken terug op een zeer geslaagde 
projectendag. Het was heel bijzonder om iedereen bij 
elkaar te hebben. Dit was ook precies wat we 
terugkregen van de projecten: ‘Geweldig om 
onderdeel te zijn van een groter geheel.’ Als 
projectleider bij Stichting van Schulden naar Kansen 
hoor ik bij veel projecten dat ze tegen dezelfde 
dingen aanlopen. Daarom is het samenbrengen van 
alle projecten tijdens de landelijke projecten dag een 
belangrijk moment in het jaar. 

Dit jaar hebben we de projectpartners laten 
kennismaken in groepen van circa vijftien mensen, op 
basis van vergelijkbare doelgroepen of methodieken. 
In deze gesprekken konden mensen delen wat goed 
gaat binnen hun project en waar ze mee worstelen. 
Zo konden ze leren van elkaar en elkaar verder 
helpen. Daarnaast was het onderzoek van de 
Hogeschool van Amsterdam een belangrijk thema.  

Er was onder andere een workshop methodiek-
beschrijving en de onderzoeksresultaten over 2017 
werden gepresenteerd. Ook hebben we aandacht 
besteed aan een aantal andere problemen waar 
projecten tegenaan lopen, zoals vroegtijdig 
afhakende deelnemers, werving van deelnemers, 
taalbarrière/laaggeletterdheid bij deelnemers, en de 
onzekere subsidiestroom. Op zo’n dag wordt extra 
duidelijk dat de som meer is dan het geheel der 
delen. Als je samenwerkt, bereik je meer dan met 
afzonderlijke inspanningen. Iedereen ging 
geïnspireerd naar huis.’ Aldus Sabine Hamelink, 
projectmanager Stichting van Schulden naar Kansen.

Uitreiking Stadsgids Schulden010
Op 5 november 2018 hebben Stichting van Schulden 
naar Kansen en MUG Magazine het eerste exemplaar 
van de Stadsgids Schulden010 uitgereikt aan de 
Rotterdamse wethouder van Armoedebestrijding, 
schuldenaanpak en informele zorg, Michiel Grauss. De 
Stadsgids Schulden010 is er voor Rotterdammers met 
(risico op) schulden of financiële problemen. In de gids 
staan op wijkniveau alle adressen waar deze mensen 
terecht kunnen voor hulp. De gids is in een oplage van 
15.000 stuks verspreid op openbare locaties, zoals 
buurthuizen, huisartsen, stadsdeelkantoren en 
bibliotheken. Tijdens de uitreiking was er voor de 
aanwezige projecten volop gelegenheid om kennis 
met elkaar te maken, bij te praten, en met de 
wethouder te spreken. Projectpartner Samen 010 
stelde haar locatie beschikbaar om de lancering 
mogelijk te maken.

Partners per stad

Amsterdam
• Brand New Job
• De Kandidatenmarkt
• De Regenboog Groep 
• ONSbank
• Protestantse Diaconie 
• SEZO
• Stichting MaDi Zuidoost
• Stichting Raad is Daad
• Schoon Schip (voorheen BespaarMij)
• Talentcoach 
• UNFM-NL 

Arnhem
• Arnhemse Dialoog
• Brand New Job
• Humanitas Rijn-IJssel 
• Over Rood
• Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA)
• VluchtelingenWerk Oost Nederland

Zwolle
• Humanitas Zwolle 
• Op Orde Zwolle
• Over Rood 

Rotterdam
• Arosa
• Brand New Job
• Bureau Frontlijn
• Colours of impact
• DOCK
• Samen 010 
• Stichting Hoedje van Papier
• Stichting Humanitas
• Talentcoach
• UNFM-NL
• VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland
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Samen maken 
we het mogelijk 
Stichting van Schulden naar Kansen bestaat uit 
een bureau en een bestuur. De lokale projecten 
kunnen we ondersteunen dankzij de financiële 
bijdrage van Nationale-Nederlanden en dankzij 
andere donateurs, waaronder Adessium 
Foundation en de Dullertsstichting. En dankzij  
de inzet van onze vrijwilligers, de medewerkers 
van Nationale-Nederlanden.

Ondersteuning
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Vrijwilligers ondersteunen, samen met Future 
Matters
Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van het 
programma van Schulden naar Kansen. In 2018 
hebben 213 vrijwilligers zich via Stichting van Schulden 
naar Kansen ingezet bij maatschappelijke partners in 
Rotterdam, Amsterdam, Arnhem en Zwolle. Samen 
hebben zij ruim 247 activiteiten met een omvang van 
3.728 uur uitgevoerd binnen het programma. Zo ging 
een aantal medewerkers wekelijks op huisbezoek bij 
mensen met schulden om te helpen met het 
organiseren van de thuisadministratie. Anderen hielpen 
met het controleren van de belastingaangifte of gaven 
een gastles over huishoudfinanciën. 

Nog eens 630 vrijwilligers hebben zich in 2018 
ingezet binnen het overkoepelende 
maatschappelijke programma Future Matters van  
Nationale-Nederlanden. Bijvoorbeeld door het 
verzorgen van sollicitatietrainingen via JINC en het 
geven van gastlessen tijdens de Week van het geld. 

In totaal hebben 843 vrijwilligers in Nederland in 2018 
bijgedragen aan de projecten van Future Matters en 
Stichting van Schulden naar Kansen. Samen zetten 
we ons in om het financieel welzijn van mensen in 
onze directe omgeving te verbeteren. Door het 
vergroten van kansen op de arbeidsmarkt, door 
mensen beter in staat stellen om met hun financiën 
om te gaan, en door kinderen die in moeilijke 
financiële omstandigheden opgroeien te helpen. 

3.728
uur vrijwilligerswerk

247 
vrijwilligersactiviteiten

Adessium Foundation
Adessium Foundation is een privaat 
vermogensfonds. Het fonds steunt initiatieven die 
zich richten op onderwerpen van maatschappelijk 
belang en die streven naar een blijvende positieve 
verandering in de samenleving.
 
‘Stichting van Schulden naar Kansen heeft al tien 
jaar ervaring met het stimuleren van financiële 
redzaamheid in Nederland en helpt initiatieven 
met geld, kennis en onderzoek. Jaarlijks brengt 
de stichting alle maatschappelijke partners 
binnen het programma samen tijdens een 
landelijke projectendag. Voor de initiatieven in 
Amsterdam en Rotterdam is dit een mooie 
manier om elkaar te inspireren en van elkaar te 
leren. Wij zien dat de aanpak van Stichting van 
Schulden naar Kansen en de initiatieven die de 
stichting steunt, een positieve verandering in de 
samenleving teweeg brengen. Adessium draagt 
hier dan ook graag aan bij.’ 
Job Rijneveld, programmamanager Sociale 
Initiatieven bij Adessium Foundation

Dullertsstichting
De Dullertsstichting ondersteunt inwoners van 
Arnhem en omgeving die onder andere moeite 
hebben met financiële redzaamheid. Dit doet de 
stichting door het verstrekken van rechtstreekse 
giften en door het ondersteunen van initiatieven die 
sociale of maatschappelijke mogelijkheden vergroten.
 
‘Onze samenwerking via het programma van 
Schulden naar Kansen maakt meerdere lokale 
initiatieven in Arnhem mogelijk, die zich richten op 
financieel kwetsbare inwoners. VluchtelingenWerk 
Oost Nederland bijvoorbeeld. Met steun van de 
stichting leren statushouders in de tweetalige 
groepstraining Euro-Wijzer hoe zij maandelijks 
kunnen rondkomen en een financiële buffer 
moeten aanleggen. Zo zorgen we er samen voor 
dat (verdere) schulden worden voorkomen. Ik vind 
het mooi dat onze stichting via een meerjarige 
samenwerking met Stichting van Schulden naar 
Kansen kwetsbare groepen ondersteunt. Dit geeft 
de maatschappelijke initiatieven een stukje 
zekerheid en meer ruimte voor hun primaire doel: 
het helpen van mensen in nood.’ 
Henk-Jan Beltman, projectadviseur Dullertsstichting 

Partners per stad
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‘ Je geeft en het 
levert je veel op’

Senior medewerker Sparen & Beleggen  
Thessa Baarh en Managementtrainee  
Koen Durlinger zijn twee van de vele 
medewerkers van Nationale-Nederlanden die 
zich in 2018 via Stichting van Schulden naar 
Kansen als vrijwilliger hebben ingezet. Zij 
vertellen enthousiast over hun ervaringen.

Vrijwilligers aan het woord
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Koen heeft kennisgemaakt met het programma van 
Schulden naar Kansen tijdens de introductieweek 
van zijn traineeship. In 2018 was een ochtend post 
sorteren bij MaDi Zuidoost voor het eerst onderdeel 
van deze week. ‘In eerste instantie vond ik dat een 
beetje raar: Wat doet Nationale-Nederlanden bij zo’n 
wijkcentrum? Maar al snel dacht ik: Natuurlijk neemt 
Nationale-Nederlanden maatschappelijke 
verantwoordelijkheid! Heel logisch en heel goed. 
Voor mij bevestigde dat het goede gevoel dat ik heb 
over het bedrijf waar ik werk.’ 

Uit m’n comfort zone
‘Binnen zo’n introductieweek word je tijdens het post 
sorteren weer even met beide benen op de grond 
gezet’, vertelt Koen. ‘Er kwamen mensen met koffers 
en IKEA-tassen vol ongeopende post binnen. Per 
cliënt ben ik zo’n vier uur bezig geweest om de 
brieven te openen en te sorteren. Soms kwam ik er 
zelf ook niet uit en kon ik gelukkig overleggen met de 
mensen van MaDi Zuidoost. Dan had ik drie brieven 
van verschillende incassobureaus met dezelfde 
inhoud en wist ik niet meer welk bureau nou bij welke 
schuldeiser hoorde. Ik vond het echt heel leerzaam 
en waardevol om te doen. Aangezien het binnen 
Nationale-Nederlanden met het programma van 
Schulden naar Kansen zo makkelijk is om 
vrijwilligerswerk te doen, meldde ik me nogmaals aan 
als postsorteerder. Dit keer voor PuurZuid. Omdat de 
coördinator die dag ziek was, en ik het al een keer 
gedaan had, werd ik die dag gebombardeerd tot 
coördinator. Dat bracht me even uit m’n comfortzone, 
maar het ging prima. Wat mij opviel tijdens de 
postsorteersessies is dat het niet zo is dat mensen 
niet willen, maar dat ze echt verstrikt raken in het 
systeem in Nederland.’ 

‘ Mensen willen wel, maar raken 
verstrikt in het systeem’

Anders dan verwacht
Thessa werkt al 16 jaar bij Nationale-Nederlanden en 
wilde graag eens ergens anders een kijkje nemen. Ze 
meldde zich daarom ook aan voor een dag post 
sorteren bij het project SEZO. Haar ervaringen daar 
waren heel anders dan ze had verwacht. ‘Ik dacht net 
als Koen omschrijft, dat ik mensen met zakken post 
voor me zou krijgen. Maar ik heb mensen voornamelijk 
op een andere manier geholpen. Zo wilde een 
mevrouw in aanmerking komen voor schuldhulp-
verlening, maar daar ontbrak nog iets voor. Ze had 
namelijk geen zorgverzekering. Daar heb ik met die 
mevrouw over gesproken. Ook was er een mevrouw 
die een betalingsachterstand had bij een 
woningbouw vereniging en graag een betalingsregeling 
wilde. Doordat deze dame weinig Nederlands sprak, 
kwam ze er bij de woningbouwvereniging en het 
incassobureau niet door. Nadat ik een paar 
telefoontjes had gepleegd, bleek dat ze helemaal 
geen achterstand had. Er was administratief iets fout 
gegaan. Het bellen was voor mij een kleine moeite en 
voor deze mevrouw viel er een last van haar 
schouders. Dat gaf zoveel voldoening.’ 

Antwoord op mijn vraag
Thessa heeft in 2018 ook een deelnemer van het 
project LEF op de arbeidsmarkt gecoacht. ‘In mijn 
werk coach ik al een aantal collega’s en ik vroeg me 
af of ik ook mensen die ik niet ken, in dit geval met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, kon coachen. Het 
vrijwilligerstraject was voor mij een mooie manier om 
dat te ontdekken. We moesten ons als coach 
voorstellen aan de deelnemers door een pitch te 
geven. Wie ben ik en wat heb ik te bieden? Heel 
spannend, maar ontzettend leuk en leerzaam. 
Uiteindelijk ben ik gekoppeld aan Sunita van 37 jaar. 
Aan het einde van het traject van ongeveer drie 
maanden kon ze een helder en pakkend verhaal 
vertellen over wie ze is, wat haar talenten zijn en wat 
ze graag wil. Ik heb haar echt zien groeien en sterker 
zien worden. Heel mooi om aan bij te dragen. En door 
de terugkoppeling van Sunita werden mijn 
coachingscapaciteiten bevestigd. Ik heb dus 
antwoord op mijn vraag gekregen.’

‘ Iedereen zou het  
moeten doen’ 

Levert veel op
Beiden hebben de smaak van het vrijwilligerswerk  
dus te pakken gekregen. Koen: ‘Door het 
vrijwilligerswerk groei ik, vooral als mens. Als vrijwilliger 
geef je én krijg je veel terug.’ Hij overweegt om via  
Nationale-Nederlanden ook sollicitatietrainingen te 
gaan geven aan jongeren. ‘Ook dat is weer buiten mijn 
comfortzone, maar het lijkt weer een hele leuke 
ervaring. En ik heb inmiddels al veel collega-trainees 
gemobiliseerd om ook bij te dragen als vrijwilliger. Ik 
vind echt dat we als jonge medewerkers, met al onze 
energie, veel meer kunnen doen op dit gebied.’ Ook 
Thessa zet zich graag weer in als vrijwilliger wanneer 
er zich weer een kans voordoet en het praktisch in te 
passen is. Thessa: ‘Ik blijf ook mijn collega’s stimuleren 
zich als vrijwilliger in te zetten. Het levert je zoveel op. 
Iedereen zou het moeten doen!’ 
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 Bestuur en  
Bureau
De financiële steun van Nationale-Nederlanden 
maakt het voor ons mogelijk lokale projecten te 
ondersteunen. Samen met het bestuur bepalen 
we het beleid.

Betrokkenheid Nationale-Nederlanden
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Bestuur en bureau

Bestuur
Het bestuur bewaakt de doelstelling van Stichting 
van Schulden naar Kansen en geeft feedback aan 
het management van de stichting. Het bestuur 
schenkt in het bijzonder aandacht aan continuïteit, 
duurzame verankering in de samenleving, de impact 
op de doelgroep, en de ontwikkeling en groei van de 
stichting. Het bestuur bepaalt de korte- en 
langetermijnstrategie, stelt het budget vast en 
controleert de uitvoering van het beleid door het 
bureau. De bestuursleden fungeren tevens als 
ambassadeur van de stichting. Zij worden 
geselecteerd op basis van een vooraf vastgestelde 
profielschets. Het bestuur, en daarmee de stichting, 
opereert onafhankelijk van donateurs en 
begunstigden. De bestuursfuncties bij Stichting van 
Schulden naar Kansen zijn onbezoldigd. 

Bureau
De dagelijkse leiding van de stichting wordt 
uitgevoerd door de manager van de stichting, een 
projectleider en een communicatiemedewerker. Zij 
worden kosteloos aan de stichting ter beschikking 
gesteld door Nationale-Nederlanden en zijn 
verantwoordelijk voor het bereiken van een positieve 
impact op het gebied van schulden- en 
armoedebestrijding. In 2018 heeft de manager van de 
stichting een beleidsplan opgesteld voor de periode 
2018-2020. Dit plan is vastgesteld door het bestuur 
en te vinden op de website van Stichting van 
Schulden naar Kansen. 

Stichting van Schulden naar Kansen dient het algemeen belang en heeft vanaf 
de oprichting in 2008 een ANBI-status. De stichting heeft geen winstoogmerk en 
bestaat uit een bestuur en een bureau. 

De betrokkenheid van Nationale-Nederlanden 
gaat verder dan alleen financiële steun aan de 
stichting en inzet van vrijwilligers. Het thema
schulden is ook relevant voor klanten en 
medewerkers. Daarom is Nationale-Nederlanden 
verbonden aan de Schuldeiserscoalitie en is er 
een Welzijnsfonds voor medewerkers met 
financiële zorgen of financiële problemen. 

In 2018 heeft David Knibbe, CEO van  
Nationale-Nederlanden, namens  
Nationale-Nederlanden het ethisch manifest van 
de Schuldeiserscoalitie getekend. Het manifest 
bevat tien uitgangspunten over hoe om te gaan 
met klanten met betalingsproblemen. Binnen de 
coalitie wordt samengewerkt om financiële 
problemen structureel op te lossen en te helpen 
voorkomen. In 2019 zal Nationale-Nederlanden, 
onder leiding van Stichting van Schulden naar 
Kansen, intern meer aandacht besteden aan 
betalingsachterstanden en zullen verschillende 
bedrijfsonderdelen de best practices en kansen op 

dit gebied delen, zodat de hele organisatie op dit 
gebied verder kan verbeteren. Op de klantwebsite 
van Nationale-Nederlanden is een speciale pagina 
ingericht waar mensen meer informatie kunnen 
vinden over wat ze kunnen doen bij (dreigende) 
betalingsachterstanden. 

Medewerkers met financiële zorgen of financiële 
problemen kunnen terecht bij het Welzijnsfonds. 
Als een medewerker nog geen financiële 
problemen heeft, maar deze wel dreigen te 
ontstaan, biedt het Welzijnsfonds preventieve 
hulp. Bijvoorbeeld door het verkrijgen van inzicht 
en het inrichten van de financiële huishouding.  
Als er al wel financiële problemen zijn, verleent  
het fonds acute hulp. Bijvoorbeeld noodhulp bij 
dreigende uithuiszetting of het voorkomen van 
afsluiting van gas, water of licht. Of budget-
begeleiding, budgetbeheer of begeleiding  
tijdens een schuldsaneringstraject. Daarnaast 
biedt het Welzijnsfonds renteloze en 
rentedragende leningen. 

Betrokkenheid Nationale-Nederlanden
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Bestuursleden

You matter, ook als je schulden hebt
‘NN wil een positief verschil maken in de levens van 
mensen. Onze lijfspreuk is You matter: jij doet er toe. 
Ook als je schulden hebt. Schulden hebben zo’n 
enorme impact op iemands leven, iemand komt al 
snel in een negatieve spiraal terecht. Zelf heb ik bij 
het helpen met post sorteren ervaren hoe belangrijk 
het is om mensen het gevoel te geven een mens te 
zijn in plaats van een probleemgeval. Een naam te 
hebben en geen nummer te zijn. Wij willen voorkomen 
dat het erger wordt en mensen helpen de schulden te 
boven te komen. Dit doen we onder andere via 
Stichting van Schulden naar Kansen. Via de stichting 
steunen we initiatieven die mensen handvaten geven 
om het zelf beter te kunnen doen. Zo helpen we 
mensen financieel beter voorbereid te zijn op de 
toekomst. Dat past heel goed bij wie we als financiële 
dienstverlener zijn en wat we doen. We willen ook 
een positief verschil in de samenleving maken. Ik ben 
heel trots op onze collega’s die zich vrijwillig inzetten 
om het financieel welzijn van mensen te verbeteren. 
Via het impactonderzoek kunnen we aantonen dat 
wat we doen effect heeft, en leren we wat we kunnen 
verbeteren. Dat maakt het programma van Schulden 
naar Kansen een sterk programma met impact.’ 

Fleur Hudig
Head of Corporate Citizenship bij 
NN Group, secretaris en voorzitter 
van Stichting van Schulden naar 
Kansen sinds 2017

Integratie binnen Nationale-Nederlanden
‘In 2018 heeft Stichting van Schulden naar Kansen 
echt haar plek gevonden binnen  
Nationale-Nederlanden. De integratie binnen 
Nationale-Nederlanden biedt de stichting een nog 
bredere basis van waaruit zij haar activiteiten kan 
ondernemen. Zo kon de stichting haar projecten in 
Rotterdam uitbreiden en putten uit een grote pool 
medewerkers van Nationale-Nederlanden voor 
vrijwilligersactiviteiten in deze stad. Het enthousiasme 
van de medewerkers is groot. Echt mooi om te zien. 
Ook zien we dat de activiteiten binnen het programma 
van Schulden naar Kansen een mooie aanvulling zijn 
op Future Matters, het maatschappelijke programma 
van Nationale-Nederlanden. Nationale-Nederlanden 
is een groot bedrijf met een grote maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De huidige totaalaanpak is een 
goede manier om deze verantwoordelijkheid te nemen.’ 

Peter Paul Boon
Head of Group Tax bij NN Group en 
penningmeester van Stichting van 
Schulden naar Kansen sinds 2017

Daadwerkelijk resultaat
‘Ik kijk met een positief gevoel terug op 2018.  
Er was veel energie, er zijn veel acties ondernomen 
en we hebben veel bereikt. Zo hebben de activiteiten 
in Rotterdam door de samenwerking met  
Nationale-Nederlanden echt een boost gekregen. 
Onder andere is hier de Stadsgids Schulden010 
geïntroduceerd. Een goed initiatief, waarmee mensen 
heel direct geholpen worden. Ook worden de 
resultaten van het programma door het onderzoek 
van de Hogeschool van Amsterdam nu echt 
zichtbaar. De gemiddelde schuld bij deelnemers aan 
de projecten die we ondersteunen neemt af. En er 
wordt een vooruitgang op de financiële vaardigheden 
gemeten. En dat is waar we het voor doen: 
daadwerkelijk resultaat voor deelnemers.’ 

Anne-Mieke de Peuter
Directeur PLANgroep (specialist 
in schuldhulpverlening en 
budgetbeheer), commissiewerk 
voor branchevereniging 
schuldhulpverlening en sociaal 
bankieren NVVK, lid van adviesraad 
‘Schouders Eronder’ en bestuurslid 
Stichting van Schulden naar 
Kansen sinds 2016.

De stichting fungeert ook als kennisinstituut
‘Bij het landelijke schuldencongres, waar de stichting 
haar tienjarig jubileum vierde, zat ik met enige trots in 
de zaal. Stichting van Schulden naar Kansen is 
betrokken bij mooie projecten. De medewerkers en 
vrijwilligers van deze projecten bereiken met hun 
werk een doelgroep, die via andere initiatieven niet 
bereikt wordt. De activiteiten zijn concreet en 
tastbaar en staan dichtbij de doelgroep. Met mooie 
resultaten als gevolg. Ook deelde de stichting op het 
congres haar inzichten en geleerde lessen van de 
afgelopen tien jaar. Hiermee én met de inzichten die 
uit het onderzoek door de Hogeschool van 
Amsterdam naar voren komen, fungeert de stichting 
ook echt als kennisinstituut. Stichting van Schulden 
naar Kansen legt kennis vast en maakt deze 
overdraagbaar, zodat het breder en op andere 
plekken kan worden ingezet. Hierdoor kunnen de 
projecten zich richten op waar zij goed in zijn en hun 
dienstverlening verder verbeteren.’ 

Martijn Schut
Zelfstandig ondernemer 
(projectleider en interim manager bij 
overheden en organisaties in sociale 
domein), bestuurslid Stichting 
Urgente Noden Nederland sinds 
2011, en bestuurslid Stichting van 
Schulden naar Kansen sinds 2016.
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Wat is de  
impact? 
Om de effecten te meten van de lokale 
projecten die we steunen en om vast te stellen 
hoe we de impact van de interventies verder 
kunnen vergroten, voert het lectoraat 
Armoede Interventies van de Hogeschool van 
Amsterdam een meerjarig onderzoek uit.

Onderzoek
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Roeland is enthousiast over het onderzoek naar de 
impact van de projecten die Stichting van Schulden 
naar Kansen ondersteunt: ‘Het aantal langdurige 
onderzoeken naar impact van interventies om 
schulden te verminderen, is beperkt in Nederland.  
En de onderzoeken die er zijn, hebben niet de 
omvang van dit onderzoek. Wat dat betreft is dit 
onderzoek uniek en levert het unieke data op. Dit is 
niet alleen zeer relevant voor de stichting en de 
projecten, maar voor het hele werkveld. En de kennis 
die we hiermee opdoen, nemen we vanzelfsprekend 
ook mee in het opleiden van de (schuld)
hulpverleningsprofessionals van de toekomst.’ 

Projectonderzoek
Met het projectonderzoek willen we inzicht krijgen in 
het aantal bereikte huishoudens, in de impact van de 
interventies op de (structurele) financiële 
redzaamheid van de deelnemers en in hoe projecten 
hun aanpak nog kunnen verbeteren. 

In 2018 steunden we 34 maatschappelijke projecten 
met in totaal 2.675 deelnemers (2.669 in 2017). 
Hiermee hebben we in totaal 7.017 huishoudens 
bereikt sinds de start van het programma in 2016.  
31 van de 34 projecten hebben de vragenlijst van het 
projectonderzoek ingevuld. 

Flexibel
Volgens Roeland zijn de projecten die Stichting van 
Schulden naar Kansen ondersteunt een mooie 
aanvulling op de formele schuldhulpverlening: ‘Uit een 
rapport van de Ombudsman blijkt dat de algemene 
hulpverlening vaak niet laagdrempelig genoeg is.1 In 
het onderzoek geven de meeste projecten die de 
stichting steunt aan flexibel te zijn en de interventie 
af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden 
van deelnemers, zoals hun leervermogen en 
motivatie. Dit is mogelijk door de grote inzet van 
vrijwilligers. Meer dan de helft van de projecten doet 
bij de stichting ook een beroep op vrijwillige inzet 
vanuit Nationale-Nederlanden.’ 

Professioneel
Dat de projecten veel gebruik maken van vrijwilligers, 
betekent niet dat de projecten niet professioneel 
opereren. ‘Op het beoordelingscriterium 
‘professionaliteit’ scoren de projecten goed. Sinds de 
start van de meting in 2016 stellen steeds meer 
projecten eisen aan de projectuitvoerders. Zij trainen 
hun medewerkers én vrijwilligers om de interventies 
goed uit te kunnen voeren’, aldus Roeland. Hij 
vervolgt: ‘Projecten kunnen echter nog wel meer 
aandacht besteden aan hun methodiek. Hier is nog 
de meeste winst te behalen. Wordt er bijvoorbeeld 
een bewezen effectieve methodiek toegepast? En 
zijn de uitvoerders hierin consistent? Dit begint bij 
een goede methodiekomschrijving. Vervolgens is het 
zaak om deze regelmatig te evalueren en waar nodig 
aan te passen. Daarbij blijft het belangrijk om te 
investeren in de mensen die het project uitvoeren en 
de deelnemers begeleiden.’ 

Nog beter
‘Het kan altijd beter’, vervolgt Roeland. ‘De in het 
onderzoek gemeten toename aan reflectie op de 
uitvoering, onder andere door casusbesprekingen en 
intervisie, kan hier mooie input voor leveren. Maar 
verandering is en blijft lastig. Dat geldt voor iedereen. 
Als rode draad in de onderzoeksuitkomsten van de 
afgelopen drie jaar zien we dat projecten leren van 
de inzichten uit het onderzoek, maar ook dat het 

‘ De kennis die we met dit 
onderzoek opdoen, nemen we 
binnen de hogeschool mee in  
het opleiden van de (schuld)
hulpverleningsprofessionals  
van de toekomst’ 

Huishoudens bereikt

1.673

2.669

2.675

7.017

11.625

 2016
 2017
 2018
 Tot nu toe
 Doel 2020

Om inzicht te creëren in wat werkt in de aanpak van armoede en schulden in Nederland werkt Stichting van 
Schulden naar Kansen samen met het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam. In 
een vijf jaar durend onderzoek wordt de vooruitgang van de door de stichting ondersteunde projecten én hun 
deelnemers gemeten. Wat zijn de belangrijkste onderzoeksuitkomsten over 2018? En wat is de visie hierop van 
Roeland van Geuns, Lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam? 

1  Zutphen, R. van (2016). Burgerperspectief op schuldhulpverlening. Een onderzoek naar de ervaringen van burgers 
met gemeentelijke schuldhulpverlening. Den Haag: De Nationale Ombudsman
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lastig is om dit te vertalen naar de praktijk. De 
projecten laten vooruitgang zien en ik hoop dat de 
uitkomsten van de onderzoeken, in het bijzonder de 
positieve langetermijneffecten voor de deelnemers 
zelf, hen hiertoe blijven inspireren. Met steun van 
Stichting van Schulden naar Kansen natuurlijk.’ 

Om nog meer impact te genereren, kunnen projecten 
zich op meerdere punten verder verbeteren. 
Bijvoorbeeld door een betere afbakening van het doel 
en de doelgroep van een project en meer aandacht 
voor de culturele achtergrond van deelnemers. 

Deelnemersonderzoek
Met het deelnemersonderzoek willen we inzicht 
krijgen in hoe deelnemers de meerwaarde van een 
door Stichting van Schulden naar Kansen 
ondersteunde interventie ervaren. Ook meten we de 
ontwikkeling die zij ervaren op de vier aspecten van 
financiële redzaamheid (zie pagina 17). 

In totaal hebben 1.736 deelnemers aan projecten die 
de stichting ondersteunt een vragenlijst ingevuld vóór 
de start van het project (nulmeting). Voor 208 van 
hen was dit een combinatiemeting. Omdat het 
project plaatsvindt binnen een kort tijdsbestek, vullen 
zij geen vragenlijst in direct na afloop van de 
interventie. 643 deelnemers hebben deelgenomen 
aan zowel de nulmeting als een meting na afronding 
van het project (éénmeting). Tot slot hebben 207 
deelnemers ook een vragenlijst zes maanden na 
afloop van het project ingevuld (tweemeting). De 
respondenten die een combinatiemeting hebben 
ingevuld zijn hiervan afgetrokken. In de analyse van 
de lange termijneffecten is gewerkt met 110 geldige 
vragenlijsten.

Daling schulden
Een van de belangrijkste uitkomsten uit het 
deelnemersonderzoek, is de zichtbare daling in de 
gemiddelde schuld onder respondenten van de één- 
en tweemeting. Bij deze groep zien we ook een daling 
van het aantal deelnemende huishoudens met 
schulden. De gemiddelde schuld van mensen die de 
nul- en éénmeting hebben ingevuld, daalt met 35%, 
van 12.895 euro naar 8.443 euro. Het aantal mensen 
binnen deze groep met hoge schulden (meer dan 
5.000 euro) daalt van 22% naar 17%. De tweemeting 
toont aan dat op de lange termijn 26% van de 
responderende deelnemers schuldenvrij is en dat de 
gemiddelde schuld met 20% daalt, van 16.770 euro 
naar 13.420 euro. De uitkomsten stemmen dus positief. 

Roeland plaatst hierbij wel een kanttekening:  
‘Zeker op de lange termijn hebben we nog meer 
respondenten nodig om meer betrouwbare conclusies 
te kunnen trekken. Gelden de genoemde gemiddelde 
uitkomsten voor de gehele deelnemerspopulatie? En 
wat zien we aan uitkomsten per project en per 
doelgroep? Om antwoord te krijgen op deze vragen 
zullen we de komende twee jaar nog meer 
diepgaande analyses gaan uitvoeren.’ 

Effect op vier elementen financiële redzaamheid
Opvallend vindt Roeland het verschil in het gemeten 
effect op de vier elementen van financiële 
redzaamheid (zie pagina 17). Op de elementen Orde 
& Overzicht en Inkomen genereren laten 
respondenten op de korte en lange termijn 
significante vooruitgang zien. Op het element 
Uitgaven beheersen blijven de scores gelijk. Op het 
element Kennis & begrip lijkt eventuele vooruitgang 
niet te beklijven en zien we op lange termijn zelfs een 
daling van het percentage respondenten dat hier 
goed op scoort. Roeland: ‘Dit verbaast me niet. Uit 
verschillende onderzoeken is gebleken: weten is nog 
geen doen. Zeker voor deze doelgroep is het leren 
door te doen vaak effectiever dan cognitieve 
kennisoverdracht. Ook kan het zijn dat de optimale 
aanpak verschilt per doelgroep. Uiteindelijk willen we 
weten wat wel en niet bijdraagt aan een duurzame 
vooruitgang. Ook voor de antwoorden op deze 
vragen zijn er meer uitvoerige analyses nodig.’. 

Respons 
In 2018 zijn er voor het deelnemersonderzoek veel 
respondenten bijgekomen. Met name de respons op de 
tweemeting, de vragenlijst zes maanden na afronding 
van het project, blijft echter een aandachtspunt. ‘Deze 
meting laat pas echt zien wat deelname aan een 
project oplevert, wat de duurzame impact is’, zegt 
Roeland. ‘Ik begrijp dat het voor projecten lastig is om 
deelnemers hiervoor te enthousiasmeren. Van 
verschillende projecten hebben we gehoord dat het 
creëren van wederkerigheid tussen de hulpverlener en 
deelnemer hierbij kan helpen: wij helpen jou, en we 
vragen hiervoor terug dat je vragenlijsten invult. 
Hierdoor kunnen we toekomstige deelnemers aan dit 
project nog beter helpen.’ 

Benieuwd naar de uitgebreide uitkomsten van het 
project- en/of het deelnemersonderzoek? Deze vind 
je op onze website: www.vanschuldennaarkansen.nl.

78% 23%Schulden
van de projecten werkt met 
deelnemers die zichzelf aanmelden 
(in plaats van bijvoorbeeld via de 
gemeente of via een wijkteam)

van de respondenten die 
aangeven goed met geld te 
kunnen omgaan heeft meer 
dan 10.000 euro schuld

grootst bij respondenten  
met inkomens tussen 1.500  
en 3.000 euro
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Resultaten

2.586
Ingevulde vragenlijsten
(1.121 in 2017)

26%
Schuldvrij
Onder respondenten op  
de lange termijn

-20%
Gemiddelde schuld
Daalt op de lange termijn van  
16.770 euro naar 13.420 euro

Vaardigheden
Orde & overzicht en  
Inkomen genereren
De twee elementen waar onder respondenten op de lange 
termijn de meeste vooruitgang wordt geboekt 

Schulden
Onder respondenten
Op de lange termijn een daling van de  
gemiddelde schuld en een daling van het  
aantal deelnemers met schulden

Buffer
Significante stijging
Van mensen die na de interventie zeggen 
geld te hebben om de wasmachine te 
vervangen als die kapot gaat, zeker onder 
respondenten met schulden
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 Financieel  
overzicht
Stichting van Schulden naar Kansen ontvangt 
een jaarlijkse donatie van Nationale-Nederlanden 
om haar doelstellingen te kunnen behalen. Ook 
ontvangt de stichting jaarlijks diverse giften. 

Exploitatierekening en balans
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Financieel overzicht 2018

Inkomsten
In totaal waren de inkomsten van de stichting in 2018 
1.093.264 euro (t.o.v. 1.221.355 euro in 2017).

Bijdrage Nationale-Nederlanden
In 2018 stelde Nationale-Nederlanden, evenals in 
2017, een budget van 850.000 euro beschikbaar aan 
Stichting van Schulden naar Kansen. Voor de 
dagelijkse leiding van de stichting stelt  
Nationale-Nederlanden ook 3 medewerkers aan de 
stichting ter beschikking.

Donaties
Hiernaast ontving de stichting in totaal 243.264 euro 
aan donaties (t.o.v. 371.355 euro in 2017) van diverse 
fondsen en initiatieven. Zo ontving de stichting 
38.553 euro van Stichting IT Donations door de 
verkoop van gebruikte computers vanuit Nationale-
Nederlanden. Ook is Stichting van Schulden naar 
Kansen als begunstigde aangewezen bij het opheffen 
van een investeringsfonds, waaruit een donatie van 
36.816 euro is voortgekomen. 

Uitgaven
In totaal besteedde Stichting van Schulden naar 
Kansen in 2018 924.268 euro (t.o.v. 1.017.190 euro  
in 2017).

Donaties en Onderzoek
In 2018 kwam 650.491 euro ten goede aan donaties 
en 230.213 euro aan onderzoek (t.o.v. respectievelijk 
635.711 en 291.745 euro in 2017). Het vermogens-
overschot van 168.996 (204.164 euro in 2017) houdt 
de stichting aan als continuïteitsreserve. Dit bedrag 
zal op een later moment worden besteed aan de 
doelstellingen van de stichting.

Vrijwilligersactivatie
In 2018 gaf Stichting van Schulden naar Kansen 
2.283 euro uit aan de activering van vrijwilligers  
(t.o.v. 15.504 euro in 2017). 

Communicatie en pleitbezorging
De kosten voor communicatie en pleitbezorging 
bedroegen in 2018 41.154 euro (t.o.v. 68.890 euro in 
2017). Er zijn in 2018 geen overige kosten gemaakt 
(5.216 euro in 2017).
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Exploitatierekening en balans

Exploitatierekening over 2018 2017

Ontvangsten

Donaties  € 243.264  € 371.355 

Bijdrage NN  € 850.000  € 850.000 

Totaal ontvangsten  € 1.093.264  € 1.221.355 

Uitgaven

Bankkosten  € 128  € 125 

Rentekosten  € -  € - 

Donaties  € 650.491  € 635.711 

Onderzoek  € 230.213  € 291.745 

Vrijwilligersactivatie  € 2.283  € 15.504 

Pleitbezorging en 
communicatie

 € 41.154  € 68.890 

Overig  € 5.216 

Totaal uitgaven  € 924.268  € 1.017.190 

Resultaat Continuïteitsreserve  € 168.996  € 204.164 
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Balans per 31 december: 2018 2017

Bezittingen

Kortlopende vorderingen

Debiteuren  € -  € - 

Nog te ontvangen 
bedragen

 € -  € 23.142 

 € -  € 23.142 

Liquide middelen

Bankrekening  € 905.755  € 812.885 

 € 905.755  € 812.885 

Totaal bezittingen  € 905.755  € 836.027 

Schulden

Vermogen

Eigen vermogen  € 397.875  € 228.879 

 € 397.875  € 228.879 

Kortlopende schulden

Nog te betalen 
kosten

 € 272.834  € 372.102 

Crediteuren  € 235.046  € 235.046 

 € 507.880  € 607.148 

Totaal schulden  € 905.755  € 836.027 
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Brug tussen 
twee werelden
2018 was voor Stichting van Schulden naar 
Kansen een goed jaar met mooie resultaten.  
We zijn goed op weg om samen met al  
onze partners en vrijwilligers ons doel,  
11.625 huishoudens financieel redzaam in 
 2020, te realiseren.

Vooruitblik 2019
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Dat we doorgaan met ons werk om Nederland 
financieel redzamer te maken, staat vast. We hebben 
immers veel kennis én een groot netwerk op dit 
gebied. Het impactonderzoek, uitgevoerd door de 
Hogeschool van Amsterdam, is voor ons van groot 
belang. Dit biedt ons immers veel inzicht in welke 
activiteiten een positieve impact hebben. Ook het 
komende jaar zullen we onze maatschappelijke 
partners ondersteunen om de leerpunten vanuit de 
tussentijdse rapportages toe te passen om hun 
interventies te verstevigen. 

Naast toepassing van de inzichten uit het onderzoek, 
kunnen ook vrijwilligers een rol spelen in het 
versterken van onze maatschappelijke partners. Een 
belangrijk aandachtspunt in 2019 is dan ook het 
verder uitbreiden van de inzet van vrijwilligers. Zo 
willen we graag nog meer gebruik maken van 
specifieke kennis en expertise vanuit Nationale-
Nederlanden. En willen we naast de ondersteuning 
van huishoudens ook inzetten op vrijwilligers die op 
projectniveau een bijdrage leveren. Onze 
maatschappelijke partners zijn bijvoorbeeld ook 
gebaat bij advies en ondersteuning op het gebied 
van ICT, communicatie of projectmanagement. Of bij 
complexe verzekeringskennis. Een voorbeeld is het 
project Euro-Wijzer van VluchtelingenWerk Oost 
Nederland, die geholpen zijn met een cursus over 
zorgverzekeringen voor hun projectleiders  
(lees meer op pagina 21). In 2019 zullen we we binnen 
Nationale-Nederlanden een platform voor 
vrijwilligerswerk introduceren, waarmee het 
overzichtelijker en makkelijker wordt om je als 
vrijwilliger aan te melden, een passende klus te 
vinden en zo je horizon te verbreden. 

Naast onze activiteiten binnen het programma van 
Schulden naar Kansen zullen we ons ook gaan inzetten 
om binnen Nationale-Nederlanden meer aandacht te 
creëren voor klanten en medewerkers met financiële 
problemen. Er gebeurt binnen Nationale-Nederlanden 
al veel op dit gebied, maar er is zeker nog ruimte voor 
verbetering. Wij zullen onze expertise inzetten en een 
centrale rol innemen om dit onderwerp te agenderen. 
Samen met medewerkers van de verschillende 
bedrijfsonderdelen van Nationale-Nederlanden gaan 
we in gesprek over wat we kunnen verbeteren voor 
klanten met betalingsachterstanden.

Om een fundamenteel verschil te kunnen maken voor 
mensen met schulden zullen we bovendien steviger 
inzetten op het onder de aandacht brengen van dit 
thema. De drie jaar aan onderzoeksresultaten die we 
hebben vergaard vanuit de inmiddels 30 verschillende 
maatschappelijke schuldhulpinitiatieven in Nederland 
bieden een waardevolle bron aan kennis voor de 
aanpak van schulden op landelijk niveau. Aan de 
hand van de inzichten uit het onderzoek zullen we 
dan ook in gesprek gaan met gemeenten, 
kennisinstituten, fondsen en andere organisaties.  
De complexiteit van de problematiek vraagt om 
samenwerking. Het initiatief vroegsignalering waarbij 
de overheid en het bedrijfsleven de handen 
ineenslaan om het ontstaan van schulden vroegtijdig 
op te sporen is hiervan een mooi voorbeeld. Door het 
delen van informatie over betalingsachterstanden 
kan worden voorkomen dat de problemen groter 
worden en de boetes zich nog verder opstapelen. 

Tot slot zullen we in 2019 onderzoeken wat we 
kunnen bijdragen op het gebied van het vergroten 
van financiële redzaamheid onder een bijzondere 
doelgroep: kunstenaars. Nationale-Nederlanden 
heeft als sponsor van kunst en cultuur een nauwe 
band met de creatieve sector en streeft ernaar om 
cultureel ondernemerschap te stimuleren. Omdat we 
zien dat veel zelfstandigen in deze sector worstelen 
met financiële vraagstukken, slaan we op dit 
onderwerp de handen ineen. 

Kortom: in 2019 blijft Stichting van Schulden naar 
Kansen als bedrijfsfonds de brug tussen twee 
werelden: die van een groot bedrijf met die van de 
maatschappelijke sector. We zetten verder in op 
duurzame samenwerking en optimale ondersteuning 
van al onze partners. Én op een nog grotere bijdrage 
van vrijwilligers om gezamenlijk ons doel te behalen. 
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