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Schoon Schip - projecteindrapportage deelnemersonderzoek 2017 - 2021
Dit is een overzicht van de resultaten van Schoon Schip binnen het onderzoek naar Van Schulden naar Kansen
(VSNK/Aegon), uitgevoerd van 2016 tot en met 2020 door het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van
Amsterdam. De resultaten van het project zijn afgezet tegenover de gemiddelde resultaten van alle projecten die deelnemen
aan het onderzoek (in totaal 75 projecten). Dit geeft een beeld hoe dit project het doet in vergelijking met de andere projecten.
Het is daarbij wel van belang om op te merken dat deze projecten allemaal verschillend van aard zijn (bijvoorbeeld doelgroep
en focus). Een directe vergelijking is daarom niet altijd passend, het is slechts een indicatie. Deze rapportage is een
eindrapportage en dus de laatste projectrapportage van het onderzoek.

Opzet van het onderzoek

Er is drie keer een vragenlijst afgenomen onder de deelnemers. Eén keer voor de start van het project, één keer vlak na
afloop en één keer zes maanden na de afronding van het project (zie figuur 1). Het eventuele verschil tussen de verschillende
meetmomenten op financiële zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid (zoals gemeten in dit onderzoek) kan iets
zeggen over de effectiviteit van het project, zowel op korte termijn als op lange termijn.

Figuur 1: Opzet onderzoek
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Financiële zelfredzaamheid
Stichting VSNK en Aegon zien structurele financiële zelfredzaamheid als een oplossing voor problematische schulden:
mensen die financieel zelfredzaam zijn, hebben een kleinere kans op problematische betalingsachterstanden of schulden. Om
iemands financiële zelfredzaamheid te kunnen meten, maakt het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van
Amsterdam gebruik van een model ontwikkeld in samenwerking met Stichting VSNK. In dit model staan de onderstaande vier
elementen centraal. Let op: (zoals aangegeven bij Aegon/Stichting VSNK bij de start van de subsidie); indien één of meerdere
elementen niet zijn gemeten, zijn deze leeg in de grafieken in het rapport.

Tabel 1: Elementen van financiële zelfredzaamheid
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Zeggen de resultaten iets over alle deelnemers of enkel over de respondenten?
Niet alle deelnemers die aan het project meededen, zijn bereid of in staat om mee te doen aan het onderzoek. De deelnemers
die wel meededen, noemen we respondenten. In principe zeggen de resultaten alleen iets over de respondenten die de
vragenlijst(en) invulden, tenzij deze groep een goede afspiegeling is van alle deelnemers aan het project. De respondenten
moeten dan qua achtergrondkenmerken (zoals opleidingsniveau, geslacht en inkomen) ‘representatief’ zijn voor de groep
deelnemers als geheel. Bij sommige projecten is er een duidelijk afgebakende doelgroep, zoals jongeren, vrouwen of Syrische
vluchtelingen – in dat geval is een groep respondenten sneller representatief voor de totale groep deelnemers. Het lastige is
dat niet bij elk project goed is vast te stellen wat deze specifieke deelnemerskenmerken zijn. Dit maakt het moeilijk harde
uitspraken te doen over representativiteit. Wel is het zo dat hoe meer deelnemers van het project meededen aan het
onderzoek, hoe groter de kans is op representativiteit.

Niet alle respondenten hebben op alle drie de meetmomenten een vragenlijst ingevuld. Sommigen haakten tussentijds af: er
blijft vaak een kleine groep over waarover we iets kunnen zeggen. De uitval van respondenten neemt bij veel projecten toe
naarmate de tijd verstrijkt. De groep waarvan we effecten op de lange termijn kunnen meten, is dus vaak kleiner dan de groep
waarvan we korte termijneffecten kunnen meten. We rapporteren alleen de lange termijneffecten wanneer er voldoende
respondenten zijn die deze nameting invulden. Hiervoor moeten er minimaal 30 respondenten zijn, of als er in de T0-meting
minder dan 50 respondenten zijn een responspercentage van minimaal 50%.
De verschillen in scores tussen de metingen hebben we getoetst op significantie. Dit is een statistische term die aangeeft of
het (on)aannemelijk is dat een gevonden verschil op toeval berust of niet. Onder iedere figuur is te zien of het verschil tussen
de verschillende metingen wel of niet significant is. Hierbij presenteren we de verschillen tussen nul- en éénmeting, en tussen
de nul- en tweemeting. Deze verschillen zeggen respectievelijk iets over de korte en lange termijn.
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Leeswijzer
Deze eindrapportage laat de belangrijkste resultaten van het onderzoek onder deelnemers aan uw project zien: de gegevens
laten zien hoe het project presteert en kunnen een hulpmiddel zijn om het project verder te ontwikkelen.

In de eerste tabel staan de achtergrondkenmerken van alle respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld bij de start van
het project. Dit kan een handvat voor projecten zijn om in te schatten of de deelnemers aan het onderzoek de totale groep van
deelnemers aan uw project vertegenwoordigen (en of de beoogde doelgroep is bereikt). In het vervolg van het rapport staat
informatie over de ontwikkeling in de financiële situatie en de financiële zelfredzaamheid, op de korte en op de lange
termijn.

Samengevat
•

•

•
•
•
•

Schoon Schip participeerde van 2017 tot en met 2021 in het VSNK-deelnemersonderzoek. In die periode vulden 189
deelnemers een T0 in, 83 een T1 en 70 een T2. De meerderheid van de respondenten is vrouw en gemiddeld 49 jaar. De
meeste respondenten zijn (zeer) laag opgeleid en beschouwen zichzelf als niet-Nederlands. Achtentwintig procent heeft
een betaalde baan. De meest voorkomende inkomstenbron is een bijstandsuitkering, gevolgd door salaris. Ruim drie
kwart van de respondenten heeft een inkomen van onder de 1500 euro per maand.
In tussenrapportages beschreven we dat respondenten als reden voor deelname aan Schoon Schip het vaakst noemen
‘hulp bij het oplossen van schulden’. De respondenten hebben bij aanvang van het project dan ook bijna allemaal
schulden op meerdere schuldenposten. We zien daarin zowel op de korte als de langere termijn een daling. Ook de
gemiddelde hoogte van de schulden daalt. Deze daling is statistisch significant.
Het overgrote deel van de respondenten betaalt zelf de vaste lasten. Op de korte termijn betalen significant meer
respondenten hun vaste lasten met automatische incasso.
We zien dat het percentage respondenten onder bewindvoering op de korte termijn stijgt. Op de lange termijn blijft
deze gelijk.
Als het gaat om de ontwikkeling in inkomstenbronnen zien we geen significante veranderingen bij de respondenten.
Respondenten beoordeelden zichzelf aan de hand van vragen en stellingen over drie elementen van financiële
zelfredzaamheid waar het project zich op richt. Op element 1 ‘orde en overzicht in de eigen administratie’ en element 4
uitgaven beheersen’ zien we op de korte termijn een significante positieve ontwikkeling. Op element 2 ‘basale kennis en
begrip van financiële zaken’ is ook een stijging te zien op de lange termijn.
4

•

De positieve ontwikkeling op de elementen 1 ‘orde en overzicht in de eigen administratie’, element 2 ‘basale kennis en
begrip van financiële zaken’ en element 4 ‘uitgaven beheersen’ komt overeen met hoe de respondenten zelf denken
over wat ze hebben geleerd van het project.
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HOEVEEL DEELNEMERS HEBBEN DE VRAGENLIJST INGEVULD (DE RESPONDENTEN)?
2017 - 2021
B. Respondenten die de vragenlijst
hebben ingevuld, per meting (absoluut)

A. Deelnemers die aan het
project hebben deelgenomen

600

500

620

250
0

75

400

200

0
Schoon Schip

100

% van de deelnemers

750

Aantal respondenten

Totaal aantal deelnemers aan het project

1000

C. Respondenten die de vragenlijst
hebben ingevuld, per meting (relatief)

50

189

T0

83

70

25

T1

T2

0

6

30

T0

13

11

T1

T2

WIE ZIJN DE RESPONDENTEN DIE BIJ DE START VAN HET PROJECT EEN VRAGENLIJST INVULDEN?
Alle getallen in percentages (%), behalve leeftijd (in jaren)
Categorie
Leeftijd
Geslacht
Afkomst
Opleiding

Woonsituatie
Kinderen
Dagelijkse activiteiten

In jaren (spreiding)
Vrouw
Man
Nederlands
Niet-Nederlands
Zeer laag
Laag
Midden
Hoog
Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden
Ja
Nee
Betaalde baan
Eigen bedrijf
Opleiding
Stage
Vrijwilligerswerk
Werkervaringsplek
Ik heb geen werk en doe geen opleiding
Ik doe klusjes waarvoor ik geld krijg
Ik doe niks want ik ben ziek
Ik doe iets anders
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Schoon Schip
49 (18 - 74)
61.8
38.2
25.5
74.5
37.2
35.3
23.7
3.8
48.9
51.1
34.3
65.7
28
2.1
4.2
1.1
7.4
0.5
30.7
1.1
1.1
15.9

Alle projecten
42 (16 - 84)
68.1
31.9
50.7
49.3
27.9
20.4
34.3
17.4
38.2
61.8
43.3
56.7
23.2
5.1
14.1
2.5
17.2
1.9
31.1
2.9
0.8
11.9

Inkomstenbron

Maandinkomen
(netto, incl partner)

Salaris
Geld van eigen bedrijf
Studiefinanciering
Bijstandsuitkering
WW-uitkering
WIA, WAO of Wajong
Alimentatie
Pensioen
Geld door klusjes. Bijvoorbeeld door schoonmaken of schilderen
Geld van familie of vrienden. Ik hoef dit geld niet terug te geven
Leefgeld vanwege bijvoorbeeld schuldsanering
Inkomsten (ex)partner
UWV-uitkering maar soort uitkering is niet uitgelegd
Andere uitkering zoals WAZO, AOW, BBZ of ANW
Spaargeld en/of geld uit erfenis, verkopen of vastgoed
Vrijwilligersvergoeding
Ik krijg geen geld
Anders
999 euro of minder
Tussen de 1.000 en 1.499 euro
Tussen de 1.500 en 1.999 euro
Tussen de 2.000 en 2.499 euro
Tussen de 2.500 en 2.999 euro
Tussen de 3.000 en 3499 euro
Meer dan 3.500 euro
Weet ik niet
Wil ik niet zeggen
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26.5
1.6
3.2
31.2
12.2
10.1
0
5.8
1.1
1.1
0
0
0.5
0
0
0
0
9.5
35.3
41.6
12.1
2.3
1.2
1.2
0
5.2
1.2

24.2
4.6
4.7
31.2
15.4
9.3
1.2
3.1
1.4
2.6
0.1
1.9
0.2
0.4
0.2
0.1
0.4
7.8
27.2
34.2
14.9
4.8
2.3
1.4
1.7
6.1
7.3

SCHULDEN
Wat wordt gerekend als schulden? Alle uitstaande, onbetaalde kosten – zoals bij de Belastingdienst en de
energieleverancier, maar ook schulden bij vrienden – worden gerekend als schulden. De hypotheek en studieleningen worden
níet als schulden gerekend. Zie ook de bijlage op pagina 13: ‘Berekening schulden’.
Let op: bij de grafieken is het belangrijk de linker-as goed af te lezen. Indien het om percentages gaat, loopt de as niet altijd tot
100%.
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Nulmeting 1e nameting 2e nameting

Schoon Schip

Alle projecten

N
Is de verandering significant?

0

C. Aantal schuldenposten,
gemiddeld

2,0

10

25

3,0

Hoeveelheid schuldposten

75

0

30

B. Problematische schulden
(% dat p-schulden heeft)

% v/d respondenten

% v/d respondenten

100

A. Schulden
(% dat schulden heeft)

1,0

Nulmeting 1e nameting 2e nameting

Schoon Schip

Alle projecten

Figuur A
43
Significant
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0,0

Nulmeting 1e nameting 2e nameting

Schoon Schip

Figuur B
42
Niet
significant

Alle projecten

Figuur C
40
Significant

TOP 3 SCHULDEN
Aantal respondenten
Nulmeting
Schoon Schip

72 Belastingdienst

64 Zorgverzekering
43 Huur

Nulmeting

Alle projecten

1189 Zorgverzekering

1118 Belastingdienst
799 Bij de bank

1e nameting
32 Belastingdienst

30 Zorgverzekering
23 Energie

1e nameting

549 Belastingdienst

385 Zorgverzekering

330 Bij vrienden
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2e nameting
20 Belastingdienst

17 Zorgverzekering
17 Energie

2e nameting

257 Belastingdienst

144 Studieschuld

142 Zorgverzekering

OMGANG MET VASTE LASTEN
A. Betaalt zelf vaste lasten (%)

B. Heeft de afgelopen twee weken
zelf vaste lasten betaald (%)

100

C. Betaalt vaste lasten met
automatische incasso (%)

50
25
0

Nulmeting 1e nameting 2e nameting
Schoon Schip

Alle projecten

N
Is de verandering significant?

100
% v/d respondenten

75

% v/d respondenten

% v/d respondenten

100
75
50
25
0

Nulmeting 1e nameting 2e nameting
Schoon Schip

75
50
25
0

Alle projecten

Figuur A
42
Niet
significant
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Nulmeting 1e nameting 2e nameting
Schoon Schip

Figuur B
40
Significant

Alle projecten

Figuur C
39
Significant

DEURWAARDERS EN BEWINDVOERING
Let op: bij de grafieken is het belangrijk de linker-as goed af te lezen. Indien het om percentages gaat, loopt de as niet altijd tot
100%.
A. Respondenten met een deurwaarder (%)

B. Respondenten met een bewindvoerder (%)

20

% v/d respondenten

% v/d respondenten

15

10

5

0

Nulmeting

1e nameting

Schoon Schip

2e nameting

15
10
5
0

Alle projecten

Nulmeting

1e nameting

Schoon Schip

Figuur A
42
Significant

N
Is de verandering significant?

12

2e nameting

Alle projecten

Figuur B
46
Significant

INKOMSTENBRON (RESPONDENT)
Let op: bij de grafieken is het belangrijk de linker-as goed af te lezen. Indien het om percentages gaat, loopt de as niet altijd tot
100%.
Inkomstenbron per type inkomen, respondent (%)

% v/d respondenten

75
50
25
0

Formeel,
productief
inkomen

Formeel,
onproductief
inkomen

Informeel,
productief
inkomen

Schoon Schip

Informeel,
onproductief
inkomen

Nulmeting

Formeel,
productief
inkomen

1e nameting

2e nameting

Formeel,
onproductief
inkomen

Informeel,
productief
inkomen

Alle projecten

Informeel,
onproductief
inkomen

Toelichting: Onder formeel, productief inkomen valt salaris, een eigen bedrijf, studiefinanciering en een
vrijwilligersvergoeding; onder formeel, onproductief inkomen valt bijstand, WW, WAI/WAO/Wajong, WAZO/AOW/BBZ en
ongespecificeerde uitkeringen; onder informeel, productief inkomen valt geld door klusjes en geld van familie of vrienden;
onder informeel, onproductief inkomen vallen respondenten die aangeven geen inkomen te hebben.

N
Formeel, productief: Is de verandering significant?
Formeel, onproductief: Is de verandering significant?
Informeel, productief: Is de verandering significant?
Informeel, onproductief: Is de verandering significant?
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Figuur A
48
Niet significant
Niet significant
Niet significant
-

INKOMSTENBRON (PARTNER)
Let op: bij de grafieken is het belangrijk de linker-as goed af te lezen. Indien het om percentages gaat, loopt de as niet altijd tot
100%.
Inkomstenbron per type inkomen, partner (%)

% v/d respondenten

50
25
0

Formeel,
productief
inkomen

Formeel,
onproductief
inkomen

Informeel,
productief
inkomen

Schoon Schip

Informeel,
onproductief
inkomen

Nulmeting

Formeel,
productief
inkomen

1e nameting

2e nameting

Formeel,
onproductief
inkomen

Informeel,
productief
inkomen

Alle projecten

Informeel,
onproductief
inkomen

Toelichting: Onder formeel, productief inkomen valt salaris, een eigen bedrijf, studiefinanciering en een
vrijwilligersvergoeding; onder formeel, onproductief inkomen valt bijstand, WW, WAI/WAO/Wajong, WAZO/AOW/BBZ en
ongespecificeerde uitkeringen; onder informeel, productief inkomen valt geld door klusjes en geld van familie of vrienden;
onder informeel, onproductief inkomen vallen respondenten die aangeven geen inkomen te hebben.

N
Formeel, productief: Is de verandering significant?
Formeel, onproductief: Is de verandering significant?
Informeel, productief: Is de verandering significant?
Informeel, onproductief: Is de verandering significant?
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Figuur A
48
Niet significant
Niet significant
Niet significant

Score tussen 1 en 5

Element 1: Orde en overzicht in de eigen
administratie
5
4
3
2
1

Nulmeting

1e nameting

Schoon Schip

Aantal kennisvragen goed
beantwoord

FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID

2e nameting

Element 2: Basale kennis en begrip van financiële
zaken
6
5
4
3
2
1

Alle projecten

2e nameting

Alle projecten

Element 4: Uitgaven beheersen
5
Score tussen 1 en 5

5
Score tussen 1 en 5

1e nameting

Schoon Schip

Element 3: Inkomen genereren

4
3
2
1

Nulmeting

Nulmeting

1e nameting

Schoon Schip

N
Is de verandering significant?

2e nameting

4
3
2
1

Alle projecten

Nulmeting

1e nameting

Schoon Schip

Element 1
41
Significant
15

Element 2
47
Significant

2e nameting

Alle projecten

Element 4
47
Significant

LEEREFFECTEN
De respondenten is na afloop van het project gevraagd naar wat volgens henzelf de opbrengsten en leereffecten zijn.
Leereffect op element 2

5
4
3
2
1

1e nameting
Schoon Schip

2e nameting
Alle projecten

1-5 "helemaal (on)eens"

1-5 "helemaal (on)eens"

Leereffect op element 1

5
4
3
2
1

1e nameting
Schoon Schip

N

5
4
3
2
1
0

1e nameting
Schoon Schip

Leereffect 1
37

Alle projecten

Leereffect op element 4

2e nameting
Alle projecten

1-5 "helemaal (on)eens"

1-5 helemaal (on)eens"

Leereffect op element 3

2e nameting

5
4
3
2
1

1e nameting
Schoon Schip

Leereffect 2
31

2e nameting
Alle projecten

Leereffect 4
33
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BIJLAGE: METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING
Deze bijlage beschrijft de methodologische verantwoording van de meting van een aantal complexere indicatoren die in dit onderzoek zijn opgenomen:
1.
2.
3.

Schulden
Financiële zelfredzaamheid
Leereffecten volgens de deelnemers

1. Hoe zijn schulden berekend?

In de vragenlijst zijn twee vragen opgenomen die de schuldensituatie van de respondenten uitvragen:

Vraag 1: Heeft u schulden? (12 afzonderlijke mogelijke schuldeisers)
Vraag 2: Hoeveel geld zijn uw schulden samen? Let op: de lening van uw woning en/of de studie tellen niet mee.

Bij Vraag 1 kregen respondenten een lijst met de volgende instanties/ schuldenposten te zien:
Antwoordcategorieën schuldposten
-

Energiemaatschappij
Belastingdienst
CJIB
Zorgverzekering
Huur
Bank
(Web)winkels
Vrienden
Boetes bij de gemeente of UWV
Hypotheekschuld
Studieschuld
Andere schulden

Respondenten beantwoordden per instantie/ schuldenpost de vraag ‘Heeft u schulden?’. De antwoordopties waren: ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet ik niet’. Wanneer
respondenten op deze vraag ‘ja’ antwoordden, werden ze ingedeeld als respondenten met schulden. Als respondenten op alle vragen ‘nee’
antwoordden, werden ze ingedeeld als respondenten zonder schulden. Als respondenten nergens ‘ja’ antwoordden en bij één of meerdere ‘weet ik niet’,
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werden ze ingedeeld bij de categorie ‘weet ik niet’. Tot slot: studieschuld en hypotheek werden niet gerekend als schuld. Wanneer respondenten alleen
deze posten opgaven, werden ze ingedeeld als respondent zonder schulden.
Bij Vraag 2 konden respondenten die ‘ja’ hadden geantwoord op één van de twaalf schuldposten onder Vraag 1 kiezen uit de volgende antwoordopties:
Antwoordcategorieën op hoogte van schulden
-

‘Ik heb op dit moment geen achterstanden met betalingen/ schulden’
499 euro of minder
Meer dan 500 euro en minder dan 999 euro
Meer dan 1.000 euro en minder dan 2.999 euro
Meer dan 3.000 euro en minder dan 4.999 euro
Meer dan 5.000 euro en minder dan 9.999 euro
Meer dan 10.000 euro en minder dan 14.999 euro
Meer dan 15.000 euro en minder dan 19.999 euro
Meer dan 20.000 euro en minder dan 49.999 euro
50.000 euro of meer
Weet ik niet

In uitzonderlijke gevallen kwam het voor dat respondenten de vragen over schuldposten onder Vraag 1 niet beantwoordden, maar wel een bedrag bij
Vraag 2 invulden. Om hiervoor te corrigeren en de schuldensituatie zo compleet mogelijk weer te geven maakten we een combinatievariabele waarbij
deze respondenten wel bij de respondenten met schulden zijn gedeeld en niet buiten beschouwing zijn gelaten.
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2. Hoe is financiële zelfredzaamheid gemeten bij de respondenten?
Financiële zelfredzaamheid is gemeten aan de hand van zogenoemde schalen. Een schaal is een methode om complexe theoretische begrippen - zoals
intelligentie en zelfvertrouwen - te kunnen meten. Praktisch gezien betekent dit dat de respondent een aantal vragen beantwoordden die samen iets
zeggen over dit achterliggende construct. Belangrijk daarbij is om te weten of de vragen ook daadwerkelijk het onderliggende begrip meten (validiteit)
en of dit ook voor alle respondenten geldt (betrouwbaarheid). Om dit te kunnen toetsen wordt gebruikt gemaakt van een betrouwbaarheidstoets
(Cronbach’s Alpha) en een factoranalyse (Kaiser-Meyer-Olkin Test).
Wat is een standaarddeviatie (SD)

Achter de gemiddelde (schaal)scores wordt de standaarddeviatie (SD) genoteerd. Dit is een maat voor de spreiding van de daadwerkelijke
scores van respondenten rondom het gemiddelde. Bij een SD van nul is er helemaal geen variatie in de daadwerkelijk geobserveerde scores;
iedereen geeft hierbij hetzelfde antwoord. De maximale SD bij een schaalscore van 1 tot en met 5 is 4.

Financiële zelfredzaamheid, zoals gemeten in dit onderzoek, bestaat uit vier elementen. Hieronder staat per element uitgelegd hoe dit is gemeten.

2.1 ELEMENT 1 VAN FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID: ORDE EN OVERZICHT IN DE EIGEN ADMINISTRATIE
Veel respondenten volgen een project dat gericht is op het bevorderen van ‘orde en overzicht in de eigen administratie’. Om erachter te komen in
hoeverre deze respondenten hier voorafgaand aan de start van een project al grip op hadden, beoordeelden respondenten veertien stellingen.
Respondenten die eerder aangaven een bewindvoerder te hebben, konden een aantal stellingen overslaan omdat deze stellingen op hen niet van
toepassing waren. We berekenden vervolgens een gemiddelde score (schaalscore) over de 14 stellingen. De respondenten konden als uiteindelijke
score minimum 1 en maximum 5 hebben. Daarbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter de respondent volgens zichzelf is in het hebben van orde en
overzicht in de eigen administratie. Soms konden respondenten ook ‘Niet van toepassing’ (6) als antwoord geven, deze antwoorden kunnen niet in de
schaal worden opgenomen en zijn buiten beschouwing gelaten. In het rapport is het percentage weergegeven van respondenten die ‘eens’ (4) of
‘helemaal eens’ (5) hebben gerapporteerd.
Een voorbeeld van een stelling die alle respondenten te zien kregen:

‘Ik weet hoeveel geld ik elke maand kan uitgeven.’
De antwoordopties bij deze stelling zijn:
Helemaal oneens (1) – oneens (2) – beetje eens, beetje oneens (3) – eens (4) – helemaal eens (5)
Een voorbeeld van een stelling die alleen respondenten zonder bewindvoerder te zien kregen:
‘Ik betaal mijn vaste lasten met automatische incasso.’
De antwoordopties bij deze stelling zijn:
Helemaal oneens (1) – oneens (2) – beetje eens, beetje oneens (3) – eens (4) – helemaal eens (5)
– niet van toepassing (dit doet iemand anders voor mij) (geen score toegekend) (6)
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De schaalscore van Element 1 van financiële zelfredzaamheid is gebaseerd op de onderstaande 14 stellingen:

Stellingen Element 1 van financiële zelfredzaamheid: Orde en overzicht in de eigen administratie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ik betaal mijn vaste lasten met automatische incasso (R)
Ik heb de afgelopen twee maanden al mijn vaste lasten betaald (R)
Als ik iets beloof, dan doe ik dat ook
Ik maak post van bijvoorbeeld de bank open (R)
Ik weet welke brieven en andere papieren ik moet bewaren en welke ik kan weggooien (R)
Ik bewaar alle belangrijke informatie in mappen
Ik kan een overzicht maken van mijn inkomsten, uitgaven en schulden
Ik heb een overzicht van alle rekeningen die ik nog moet betalen (R)
Ik vergeet rekeningen te betalen (R)
Ik houd bij waar ik mijn geld aan uitgeef
Ik weet hoeveel geld ik elke maand kan uitgeven
(Ik kan…) met geld omgaan
(Ik kan…) mijn geldzaken en post bijhouden (R)
(Ik kan…) mijn uitgaven bijhouden

(R staat voor ‘routing’, respondenten die aangaven een bewindvoerder te hebben, hebben deze vragen niet gezien.)

Uit de factoranalyse blijkt dat de verschillende items op één achterliggende dimensie scoren. De KMO voor dit factormodel is 0.91. De Cronbachs Alpha
is 0,83.
Dit betekent dat de schaal gebruikt kan worden voor analyse.
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2.2 ELEMENT 2 VAN FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID: BASALE KENNIS EN BEGRIP VAN FINANCIËLE ZAKEN
Daarnaast doen sommige respondenten mee aan een project dat (ook) gericht is op het bevorderen van ‘basale kennis en begrip van financiële zaken’.
Om erachter te komen in hoeverre deze respondenten hier voorafgaand aan de start van een project al begrip van hadden, werden zes vragen aan de
respondenten gesteld.
Een voorbeeld van een kennisvraag is:

‘Welke verzekering moet u van de wet hebben in Nederland, ervan uitgaande dat u geen auto heeft?’
De antwoordopties bij deze vraag zijn:
Aansprakelijkheidsverzekering – Inboedelverzekering – Rechtsbijstandverzekering – Uitvaartverzekering – Zorgverzekering

Per goed antwoord kregen de respondenten één punt. Vervolgens berekenden we een somscore (schaalscore) berekend over de zes stellingen. De
respondenten konden als uiteindelijke score minimum 0 en maximum 6 hebben. Daarbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter de respondent kennis en
begrip heeft van financiële zaken. Respondenten beantwoordden per meetmoment een andere set vragen. In het onderstaande vlak staan de stellingen
waarop de somscore van element 2 op de verschillende meetmomenten is gebaseerd. In het rapport geven we het aantal kennisvragen ‘goed
beantwoord’ weer.
Kennisvragen Element 2: Basale kennis en begrip van financiële zaken

Op de voormeting (T0)
1. Stel u voor, u staat rood. Hoeveel rente moet u aan de bank betalen?
2. Welke verzekering moet u van de wet hebben in Nederland, ervan uitgaande dat u geen auto heeft?
3. Als ik naar de huisarts ga, moet ik dit zelf betalen. Want ik moet mijn eigen risico gebruiken. (waar/niet waar)
4. U heeft 5 voetballen nodig. Wat is de beste aanbieding?
5. Hans wil een nieuwe telefoon en een nieuw abonnement. Welke aanbieding is het goedkoopst voor Hans?
6. Thea krijgt deze mail: Wat moet Thea nu doen?

Op de korte termijn nameting (T1)
1. Stel u voor, u staat rood. Hoeveel rente moet u aan de bank betalen?
2. Welke verzekering moet u hebben in Nederland, ervan uitgaande dat u geen auto heeft?
3. U heeft 5 voetballen nodig. Wat is de beste aanbieding?
4. Als ik een gebroken enkel heb, ga ik naar het ziekenhuis. Dit moet ik zelf betalen. Want ik moet mijn eigen risico gebruiken.
(waar/niet waar)
5. Carla wil een nieuwe telefoon en een nieuw abonnement. Welke aanbieding is het goedkoopst voor Carla?
6. Els krijgt deze mail: Wat moet Els nu doen?
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Op de korte termijn nameting (T2)
1. Stel u voor, u staat rood. Hoeveel rente moet u aan de bank betalen?
2. Welke verzekering moet u van de wet hebben in Nederland, ervan uitgaande dat u geen auto heeft?
3. U heeft 5 tandenborstels nodig. Wat is de beste aanbieding?
4. Als ik naar de huisarts ga, moet ik dit zelf betalen. Want ik moet mijn eigen risico gebruiken.
5. Tom wil een nieuwe telefoon en een nieuw abonnement. Welke aanbieding is het goedkoopst voor Tom?
6. Johan krijgt deze mail: Wat moet Johan nu doen?

2.3 ELEMENT 3 VAN FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID: INKOMEN GENEREREN
Ook doen sommige respondenten mee aan een project dat (ook) gericht is op het bevorderen van ‘inkomen genereren’. Om erachter te komen in
hoeverre deze respondenten hier voorafgaand aan de start van een project al grip op hadden, werden acht vragen aan de respondenten gesteld. Een
voorbeeld van een stelling op element 3:
‘[Hoe goed bent u in] vacatures vinden?’

De antwoordopties bij deze vraag zijn:
Heel slecht (1) – best wel slecht (2) – niet goed, niet slecht (3) – best wel goed (4) – heel goed (5)
Net als bij element 1, konden de respondenten als uiteindelijke score minimum 1 en maximum 5 hebben. Daarbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter de
respondent volgens zichzelf is in het genereren van inkomen. Soms konden respondenten ook ‘Niet van toepassing’ (6) als antwoord geven, deze
antwoorden kunnen niet in de schaal worden opgenomen en zijn buiten beschouwing gelaten. In het rapport geven we het percentage weer van
respondenten die ‘best wel goed’ (4) of ‘heel goed’ (5) rapporteren.
Stellingen van Element 3
1. Vacatures vinden
2. Sollicitatiebrief schrijven
3. CV maken
4. Ik weet wat ik moet doen om werk te vinden
5. Gebruik maken van familie, vrienden en kennissen bij het zoeken naar werk
6. In contact komen met een werkgever
7. Een gesprek voeren met een werkgever
8. Het gaat mij lukken om werk te vinden
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2.4 ELEMENT 4 VAN FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID: UITGAVEN BEHEERSEN
Daarnaast doen sommige respondenten mee aan een project dat (ook) gericht is op het bevorderen van ‘uitgaven beheersen’. Om erachter te komen in
hoeverre deze respondenten hier voorafgaand aan de start van een project al grip op hadden, werden vijf vragen aan de respondenten gesteld waarvan
vier vragen gaan over korte termijn uitgaven en één vraag over lange termijn uitgaven. Een voorbeeld van een stelling op element 4:
‘Ik kijk altijd naar de prijs als ik iets koop’

De antwoordopties bij deze stelling zijn:
Helemaal oneens (1) – oneens (2) – beetje eens, beetje oneens (3) – eens (4) – helemaal eens (5)
Vervolgens berekenden we een gemiddelde score (schaalscore) over de vier stellingen. De respondenten konden als uiteindelijke score minimum 1 en
maximum 5 hebben. Daarbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter de respondent scoort op dat betreffende element. Soms konden respondenten ook
‘Niet van toepassing’ (6) als antwoord geven, deze antwoorden kunnen niet in de schaal worden opgenomen en zijn buiten beschouwing gelaten. In het
rapport is het percentage weergegeven van respondenten die ‘eens’ (4) of ‘helemaal eens’ (5) rapporteerden.
Stellingen van Element 4, schaal ‘Korte termijn uitgaven beheersen’
1. Ik kijk altijd naar de prijs als ik iets koop
2. Als ik iets duurs koop, kijk ik eerst of ik genoeg geld heb
3. Ik spaar geld als ik iets heel duurs wil kopen
4. Als het moet, kan ik een tijdje minder geld uitgeven

Stelling van Element 4, schaal ‘Lange termijn uitgaven beheersen’
‘Als nu mijn wasmachine kapot gaat, heb ik genoeg geld om een nieuwe wasmachine te kopen.’

Uit analyse blijkt dat de items op één achterliggende dimensie laden. De KMO score is 0,7, de verklaarde variantie is 56%. De Cronbach’s Alpha ‘Element
4: uitgaven beheersen’: 0.712. Dit betekent dat de schaal gebruikt kan worden voor analyse.
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3. Leereffecten volgens de deelnemers
De respondenten hebben na afloop van het project vragen gekregen over de opbrengsten of leereffecten van het project. De respondenten gaven door
middel van stellingen aan in welke mate zij zelf ervaren iets geleerd te hebben van het project. Hiermee werd dus in kaart gebracht in welke mate de
respondenten zelf een leereffect ervaren van deelname aan het project.
De leereffecten zijn vlak na deelname aan het project en zes maanden daarna uitgevraagd per element waar het project zich op richt.
Voorbeeld van een stelling van leereffect Element 1: Orde en overzicht in de eigen administratie:
‘Ik heb meer overzicht over mijn geldzaken dan voordat ik met het project begon.’

De grafieken in het rapport laten zien in welke mate de respondenten ‘mee eens’ of ‘helemaal mee eens’ antwoordden op deze stellingen.
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