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Persbericht ‘Schoon Schip WERKT!’ 
 

Goed nieuws. Het programma ‘Schoon Schip’, zoals in gebruik bij de 
buurtwerkkamers als schuldhulptoeleidingsprogramma, blijkt een succesvolle 
interventie en helpt mensen écht op weg naar meer zelfredzaamheid en 
welbevinden. Nu ook wetenschappelijk onderbouwd en aangetoond!  
 
Van 2018 tot en met 2020 deden de buurtwerkkamers in Amsterdam mee aan een onderzoek van de 
stichting ‘Van Schulden naar Kansen’ (VSNK/Aegon), uitgevoerd door het lectoraat Armoede-
interventies van de Hogeschool van Amsterdam. 
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat kwetsbare deelnemers met (dreigende) schulden op 
meerdere gebieden significante groei en een positieve ontwikkeling laten zien. De meest in het oog 

springende conclusies zijn groei op de domeinen: (i) financiële zelfredzaamheid, (ii) verlichting in 
de schuldenlast, (iii) betere omgang met vaste lasten, (iv) het meer hulp zoeken bij 
bewindvoerders zodra respondenten te maken hebben met deurwaarders en 
incassobureaus. Al deze onderdelen laten bij deelnemers een positieve ontwikkeling zien die 
significant is (voorbij toeval). 
 
Wat doet Schoon Schip? 
Schoon Schip is een door de Buurtwerkkamer Coöperatie zelf ontwikkelde methodiek waarin 
ervaringsdeskundige vrijwilligers en medewerkers kwetsbare bewoners helpen bij het 
inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven én bij het administreren van hun geldzaken en 
het betalingsgedrag dat daarbij komt kijken. Tegelijkertijd zorgen de vrijwilligers en 
medewerkers van de buurtwerkkamers ervoor dat deelnemers ook verbinden met en 
deelnamen aan al het andere aanbod van de buurtwerkkamers. Denk aan taal, digitalisering, 
ontmoeting, gezondheid, gebruik van de stedelijke voorzieningen, hulp bij het zoeken van 
werk/opleiding etc.  
 
De resultaten uit het onderzoek van de HvA zijn niet alleen goed nieuws op het menselijke 
vlak; want kwetsbare deelnemers bloeien daadwerkelijk op na aan Schoon Schip te hebben 
deelgenomen. Het is ook goed nieuws voor de financiers van de buurtwerkkamers 
(gemeente, woningcorporaties, fondsen en zorgverzekeraar Nationale Nederlanden), want 
het toont aan dat hun (financiële) bijdrage méér dan goed en verstandig is besteed. 
 
Meer weten? 
Kijk voor het volledige rapport op de website van de Buurtwerkkamer Coöperatie of bel/mail 
met Juriaan Otto; tel. 06 – 1402 1203 en mail juriaan@buurtwerkkamer.nl.  
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