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SAMENVATTING
Het lectoraat Armoede Interventies heeft in de 
periode 2015-2017 binnen het Fieldlab Nieuw-
West van Urban Management onderzoek gedaan 
naar de financiële zelfredzaamheid van bewoners 
van dit stadsdeel. De hoofdvraag die we onszelf 
aan het begin van het onderzoek stelden luidde: 
“Hoe kan in Amsterdam Nieuw-West de finan-
ciële zelfredzaamheid van arme huishoudens 
worden vergroot door middel van het aanleren 
van financiële en administratieve vaardigheden?”
Het project had als einddoel de financiële en de 
administratieve zelfredzaamheid van volwassen 
bewoners te vergroten en daarmee bij te dragen 
aan financieel gezond gedrag en het beperken 
van het beroep op schuldhulpverlening. In het 
project hebben we de volgende onderzoeks- 
activiteiten uitgevoerd: 
1. Bewonersonderzoek naar gedrag en vaardig-

heden op het gebied van financiën
2. Inventarisatie van organisaties die hulp bieden 

bij financiële problematiek
3. Onderzoek bij en samenwerking met  

geselecteerde organisaties om te komen tot 
een nieuwe aanpak/aanvulling op het aanbod 

4. Implementatie van nieuw ontwikkelde 
werkwijzen bij geselecteerde organisaties, 
onderzocht en ondersteund door lectoraat en 
studenten

5. Eindmeting onder bewoners, gericht op 
bewustwording van de problematiek en de 
toeleiding naar hulp

TERUGBLIK BEWONERSONDERZOEK
In hoofdstuk 2 blikken we terug op het be-
wonersonderzoek, een van de eerste onder-
zoeksactiviteiten binnen dit project. In het eerder 
verschenen rapport van Madern, Van Geuns, 
Schoorl, Vadanescu en Collot D’Escury (2016): 
‘Financiële zelfredzaamheid in Amsterdam 
Nieuw-West, verkenning van problematiek en 
oplossingen’ wordt uitvoerig verslag gedaan van 
het bewonersonderzoek. Voor het bewoner-
sonderzoek is een aantal klassen studenten van 

verschillende opleidingen het stadsdeel in gegaan 
om bewoners een vragenlijst voor te leggen. 
Uiteindelijk hebben we 410 vragenlijsten mee 
kunnen nemen in de analyse.

De resultaten van de enquête lieten zien dat er 
de nodige verbeteringen mogelijk zijn wat betreft 
de financiële zelfredzaamheid van de bewoners 
van Amsterdam Nieuw-West. Hoewel de meeste 
bewoners zelf aangaven redelijk tot heel goed 
met geld om te gaan, bleek een groot deel 
hiervan bij nadere blik een aantal financiële risico’s 
te lopen die de kans op (problematische) schulden 
vergroten. Zo had ongeveer de helft van de be-
vraagden het afgelopen jaar te maken gehad met 
een betalingsachterstand, roodstand of een lening 
en had ongeveer 40% van de bevraagden niet 
voldoende spaargeld om een koelkast in één keer 
te kunnen vervangen. Ook gaf een derde van de 
bewoners aan weleens onverwachte rekeningen 
te ontvangen en vergat 1 op de 10 weleens een 
rekening te betalen (Madern et al., 2016).

Ook op het gebied van (financiële) hulpverlening 
bleek er op sommige fronten reden tot zorg. 
Een op de vijf bewoners wist niet waar hij met 
een eventuele financiële hulpvraag terecht zou 
kunnen, ruim één op de tien zou hulp willen maar 
ontving deze op het moment niet en een op de 
vijf heeft moeite met het vinden van juiste finan-
ciële informatie. De hulp die wel aan bewoners 
geboden werd, speelde zich met name in 
informele kringen af; ruim 35% van de bewoners 
bleek weleens hulp aan naasten te vragen. Een 
aanzienlijk kleiner aandeel ontving hulp van een 
professional.

Uit deze resultaten trokken wij twee belangrijke 
hoofdconclusies van het onderzoek, namelijk dat 
bewoners zich onvoldoende bewust lijken te zijn 
van de financiële risico’s die ze lopen en dat de 
toeleiding van bewoners naar bestaand onder-
steuningsaanbod aandacht verdient.
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DOORONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE 
VAN HET AANBOD
Met vier organisaties, werkzaam in Amsterdam 
Nieuw-West zijn wij in het project een verdere 
samenwerking aangegaan om te verkennen of 
we gezamenlijk stappen konden zetten in het 
vergroten van de financiële zelfredzaamheid van 
de bezoekers door middel van het gezamenlijk 
ontwikkelen en implementeren van nieuw 
aanbod op dit thema.

De vier organisaties waarmee is samengewerkt 
zijn mannencentrum ‘Daadkr8’, vrouwen-
centrum ‘Vrouw en Vaart’ en de financiële 
spreekuren van BOOT Nieuw-West (onderdeel 
van de HvA) en Grip op je Geld Nieuw-West 
(samenwerking tussen MEE Amstel en Zaan, de 
Regenboog Groep, Humanitas en SEZO). Al deze 
organisaties bieden (onder meer) laagdrempelige 
hulp op het gebied van financiën. In hoofdstuk 3 
doen we verslag van het proces dat we hebben 
doorlopen met de organisaties en welke door-
ontwikkeling per organisatie heeft plaatsgevon-
den. Daarnaast geven we een reflectie op de 
werkwijze.

EINDMETING ONDER BEWONERS
Als afsluiting van het project hebben we een 
groep tweedejaarsstudenten van de opleiding 
Toegepaste Psychologie de opdracht gegeven 
om in het voorjaar van 2017 op publieke plekken 
in het stadsdeel een financiële ‘signaallijst’ af te 
nemen bij bewoners. Deze signaallijst is ontwik-
keld om zicht te krijgen op de financiële situatie 
van bewoners en wordt over het algemeen met 
name gebruikt bij intakegesprekken in wijkteams 
met een hulpverlener. Na afname van de signaal-
lijst, krijgt de respondent direct zijn/haar score te 
zien (groen-oranje-rood) waarna de student die 
de lijst afnam een gesprek aan is gegaan over de 
score en mogelijke ondersteuningsbehoeften. 
We stelden ons met deze eindmeting onder 
bewoners ten doel om enerzijds de bewust-

wording van bewoners in Nieuw-West rondom 
hun financiële situatie te verhogen en om hun 
anderzijds informatie te geven over en door te 
verwijzen naar het ondersteuningsaanbod in de 
buurt. De doelen bewustwording en toeleiding 
sloten aan bij de hoofdconclusies uit het eerste 
bewonersonderzoek.

Met het onderzoek hebben we 236 bewoners 
uit Amsterdam Nieuw-West bereikt. Ook uit 
dit onderzoek kwam naar voren dat een groot 
deel van de respondenten zich in een financieel 
minder of ongezonde situatie bevindt: slechts een 
kwart van de bewoners geeft aan heel goed rond 
te komen van het inkomen en bijna de helft van 
de bewoners geeft aan niet voldoende spaargeld 
te hebben om een koelkast te vervangen.

Uit de resultaten van de signaallijst kunnen wij – 
in lijn met ons eerdere bewonersonderzoek – de 
conclusie trekken dat bewustzijn van de situatie 
een probleem is bij een deel van de bewoners in 
Nieuw-West. In dit geval ging het niet zozeer om 
overschatting van de eigen vaardigheden, maar 
meer om het onderschatten van de ernst van de 
financiële situatie. Een deel van de bewoners was 
er weliswaar niet van op de hoogte dat zij in een 
financieel ongezonde situatie verkeren, maar we 
spraken ook bewoners die zich wel in hun oranje 
uitslag herkenden, alleen het gevaar van deze 
situatie onderschatten of voor lief nemen. Zij zien 
hier de ernst niet van in en nemen dus ook geen 
maatregelen – zoals een buffer proberen op te 
bouwen – om mogelijke risico’s te voorkomen.

Ook bleek uit dit onderzoek dat maar een zeer 
beperkt deel van de bewoners hulp ontving van 
een professionele instantie. Veel bewoners zien 
de urgentie van hulp niet in en zouden hier pas 
naar op zoek gaan als er echt sprake zou zijn 
van een crisissituatie. Als er al sprake is van hulp, 
wordt deze meestal door het sociale netwerk 
geboden.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De twee bewonersonderzoeken die we hebben 
uitgevoerd leerden ons dat er in Nieuw-West 
– zoals cijfers van de gemeente ook uitwezen – 
veel bewoners financiële risico’s lopen. Samen-
vattend kwamen we tot de volgende conclusies:
- Burgers onderschatten de financiële risico’s 

die ze lopen.
- Burgers weten de weg naar het financiële 

dienstverleningsaanbod moeilijk te vinden.
- Door lage betrokkenheid van bewoners, 

schaamte en laag bewustzijn van de pro-
blematiek is het moeilijk om deelnemers te 
werven voor ondersteuningsaanbod op finan-
ciële zelfredzaamheid.

- Laagdrempelig dienstverleningsaanbod vindt 
het makkelijkst aftrek.

- Binnen het laagdrempelig aanbod (inloop-
spreekuren) vindt ondersteuning geïsoleerd/
incidenteel plaats; er wordt vaak geen 
(volledig) zicht verkregen op het totaalbeeld 
van iemands situatie. Het is onduidelijk of de 
geboden ondersteuning toereikend is.

Op basis van onze bevindingen, formuleren 
we in het laatste hoofdstuk de volgende 
aanbevelingen:
Bewustwording en toeleiding: preventief 
en outreachend werken
Ten tijde van onze inventarisatie van het 
ondersteuningsaanbod hebben wij weinig tot 
geen initiatieven gevonden die outreachend 
en/of preventief werken.1,2 Een preventief 
aanbod kan helpen om mensen tijdig bewust 
te maken van hun financiële situatie, zodat 
schulden voorkomen worden. Hierbij is het 
wel van belang dat dit aanbod op het juiste 

moment (gekoppeld aan life-events of specifieke 
momenten in het jaar) en op de juiste manier 
(aansluitend bij de mogelijkheden en het taal-
niveau van de bewoners) onder de aandacht van 
de betrokkenen wordt gebracht.

Toeleiding: zichtbaar maken van de hulp-
verlening 
Er is nog een slag te maken wat betreft de 
zichtbaarheid van de initiatieven en het type 
hulp dat zij bieden. Hoe dit te doen is nog de 
vraag. Mogelijkerwijs zou het verspreiden van 
informatie in meerdere talen – zoals gebruikelijk 
in bijvoorbeeld de VS – een stap in de goede 
richting zijn.

Toeleiding: aansluiting op informele hulp
De vraag is in hoeverre het eigen netwerk van 
de bewoners zich richt op het vergroten van 
de financiële zelfredzaamheid en zich onder-
steund voelt bij het bieden van deze hulp. Een 
betere aansluiting met het informele netwerk 
kan zorgen voor meer (gecontroleerde) hulp en 
snelle professionele actie op het moment dat de 
problemen daarom vragen. Ook de beschikbaar-
heid van directe ondersteuning voor mensen 
die informele hulp bieden kan wellicht soelaas 
bieden, zodat zij de risico’s en valkuilen van 
hun eigen hulpverlening goed begrijpen en de 
eventuele voordelen van ‘doorverwijzing’ naar 
formele hulpverlening inzien.

Vraag achter de vraag: verbreden functies 
van de laagdrempelige inloop 
Het zou gezien onze bevindingen mooi zijn als 
de inloopspreekuren tot een verbreding van hun 
aanbod zouden kunnen komen, waarbij zij zich 

1 Afgezien van Vroeg Eropaf en Eropaf, maar deze twee vormen van ondersteuning worden pas ingezet 

wanneer er al (forse) betalingsachterstanden zijn. 
2 Eventuele ontwikkelingen in het aanbod die na de inventarisatiefase hebben plaatsgevonden hebben wij 

niet kunnen meenemen in onze analyse.
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mede richten op bewustwording en tijd hebben 
om een analyse te maken van de dieper gaande 
problematiek, de vraag achter de vraag. We 
denken dan bijvoorbeeld aan het aanbieden en 
afnemen van een financiële gezondheidscheck 
bij klanten die voor de tweede keer komen 
en een informatief gesprek over het onder-
steuningsaanbod en doorverwijzing – los van 
de concrete vraag die op dat moment bij de 
bewoner speelt. Het is de vraag of deze stappen 
gegeven de kennis, vaardigheden en capacitei-
ten van de bewoners altijd haalbaar zijn.
We hebben de haalbaarheid van deze suggesties 
in ons onderzoek niet kunnen meenemen. 

Bewust worden van de vraag
Wellicht is het (volledig) financieel zelfredzaam 
maken van mensen door hun vaardigheden bij 
te spijkeren voor sommige bewoners in Nieuw-
West (nog) een brug te ver. Niet alle bewoners 
zijn zich bewust van hun financiële situatie en 
de risico’s die zij lopen, waardoor zij geen hulp 
zoeken. Andere bewoners met financiële vragen 
stellen niet altijd een bredere hulpvraag om zo 
structureel aan hun vaardigheden te kunnen 
werken. Ten slotte zijn er bewoners die niet over 

de basisvaardigheden en/of verstandelijke moge-
lijkheden beschikken om hun financiën volledig 
te begrijpen en/of te beheren. 
Kleine stapjes zijn nodig, met als voornaamste 
prioriteit het voorkomen van financiële 
problemen en (ernstige) schulden. Dat betekent 
dat er ingezet moet worden op verdere bewust-
wording van de problematiek en het zichtbaar 
maken van het aanbod. Bewustwording moet 
niet alleen, of zelfs maar in de eerste plaats, 
vergroot worden door middel van voorlichting 
en informatieverstrekking. Veeleer is van belang 
inwoners van Nieuw-West zo te ondersteu-
nen dat zij zo min mogelijk ‘fouten’ maken en 
zo veel mogelijk de ‘juiste’ dingen doen. Dat 
betekent dat meer ingezet moet worden op 
het zo aanbieden van ondersteuning dat de 
betrokkenen er bijna ‘automatisch’ gebruik van 
gaan maken, in plaats van dat zij een bewuste 
beslissing moeten nemen om zich tot de onder-
steuning en hulpverlening te richten. Dat kan 
eigenlijk alleen bereikt worden door het aanbod 
in overleg met de (potentiële) gebruikers verder 
aan te passen en te gaan experimenteren met 
eerder genoemde suggesties. 
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1. INLEIDING
AANLEIDING
Een aanzienlijk deel van de huishoudens in 
Nederland loopt kans op problematische 
schulden. Ruim 15% heeft risicovolle of proble-
matische schulden zonder dat zij daar formele 
hulp bij krijgen (Westhof & de Ruig, 2015). In 
sommige steden en buurten is de problematiek 
erger dan gemiddeld. Dat geldt ook voor een 
aantal stadsdelen van Amsterdam, waaronder 
Amsterdam Nieuw-West. Het stadsdeel 
kampt met meerdere sociaal-maatschappelijke 
problemen, waaronder jeugdwerkloosheid en 
eenzaamheid en kent daarnaast een grote groep 
bewoners met een laag inkomen (Gemeente 
Amsterdam, 2016).

De HvA en het stadsdeel Nieuw-West bepaalden 
in 2014 met elkaar dat het tegengaan van 
armoede in het stadsdeel een belangrijk 
speerpunt vormde. Ondanks stappen van de 
gemeente en het stadsdeel bleek de armoe-
deproblematiek en het aantal mensen dat een 
beroep doet op schuldhulpverlening in de voor-
afgaande periode toegenomen. Deze ontwikke-
ling is zowel voor de betrokkenen zelf als voor 
de omgeving en de samenleving onwenselijk.

Het lectoraat Armoede Interventies van de 
Hogeschool van Amsterdam heeft naar aan-
leiding van bovenstaande ontwikkeling in 
de periode 2015 – 2017 binnen het Fieldlab 
Nieuw-West onderzoek gedaan naar de 
financiële zelfredzaamheid van bewoners van 
dit stadsdeel. Financiële zelfredzaamheid geldt 
over het algemeen als voorwaarde om een 
stabiele financiële situatie te bereiken en/of 
te behouden en om schulden te voorkomen, 
zeker bij mensen met een relatief laag inkomen. 
Daarom is aandacht voor financiële zelfredzaam-
heid van essentieel belang om bewoners van 
het stadsdeel richting een gezondere financiële 
toekomst te helpen.

ONDERZOEKSOPZET
De hoofdvraag die we onszelf aan het begin 
van het onderzoek stelden luidde: “Hoe kan in 
Amsterdam Nieuw-West de financiële zelf-
redzaamheid van arme huishoudens worden 
vergroot door middel van het aanleren van 
financiële en administratieve vaardigheden?”

Het project had als einddoel de financiële en de 
administratieve zelfredzaamheid van volwassen 
bewoners te vergroten en daarmee bij te dragen 
aan financieel gezond gedrag en het beperken 
van het beroep op schuldhulpverlening.

Met het onderzoek trachtten we onder meer 
inzicht te krijgen in:
- De actuele stand van zaken met betrek-

king tot de financiële zelfredzaamheid van 
bewoners van Nieuw-West.

- De variatie aan organisaties waar mensen 
met financiële vragen in het stadsdeel terecht 
kunnen.

- De (waarde van) toegepaste interventies die 
worden gebruikt om bewoners te ondersteu-
nen bij financiële problemen.

- De behoefte van bewoners en hulpverleners 
in het stadsdeel op het gebied van financiële 
hulpverlening.

Deze inzichten vormden vervolgens de basis voor 
voorstellen tot aanpassingen/vernieuwingen in 
de bestaande dienstverlening, om op die wijze 
vraag en aanbod beter op elkaar af te kunnen 
stemmen. In het oorspronkelijke onderzoeksplan 
schetsten we hiervoor de volgende stappen: 
1. Inventarisatie van lopende projecten en instan-

ties die werken aan financiële zelfredzaamheid 
binnen Amsterdam Nieuw-West.

2. In kaart brengen van de financiële en admi-
nistratieve vaardigheden van de bewoners van 
Nieuw-West en van hun behoeften.

3. Evaluatie van lopende initiatieven, projecten 
en methodieken.
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4. Verbeteren en ontwikkelen van aanpakken 
gericht op het verbeteren van de financië-
le en administratieve vaardigheden van de 
bewoners.

5. Bevorderen van het gebruik van deze 
aanpakken.

6. Periodiek samen met partners in het stadsdeel 
in kaart brengen hoe de financiële zelfred-
zaamheid van de bewoners zich ontwikkelt.

7. Effectmeting.

Gaandeweg het onderzoek heeft de dynamiek 
van de praktijk het project beïnvloed. Met name 
de implementatie van de doorontwikkelde inter-
venties heeft vertraging opgelopen. Daarnaast 
bleek onze originele opzet te ambitieus. In 
december 2016 hebben we een voorstel 
geschreven voor een andere inrichting van het 
onderzoek vanaf stap 5. We concludeerden in 
dit voorstel dat:
1) Voor de doorontwikkeling en vervolgens 

implementatie van de verbeterde initiatieven 
mankracht en denkkracht vanuit de prak-
tijkorganisaties nodig is. Dit komt bovenop 
het werk dat er al voor hen ligt, waardoor 
deze denk- en mankracht niet altijd (op korte 
termijn) vrijgemaakt kan worden. Voor orga-
nisaties die werken met vrijwilligers is deze 
kwestie nog prangender. Hierdoor hebben de 
werksessies die als denktank dienden voor de 
doorontwikkeling van de interventies vertra-
ging opgelopen.

2) Het implementeren van een nieuwe of verbe-
terde interventie (doorloop)tijd kost. Meer tijd 
dan in ons oorspronkelijke voorstel is voorzien.

3) Externe factoren, in ons geval op handen 
zijnde bezuinigingen, het voortbestaan van 
bepaalde bestaande initiatieven onzeker 
maken. Het implementeren van doorontwik-
kelde interventies krijgt daarom logischerwijs 
geen prioriteit.

Daarnaast kwamen we in december 2016, 
op basis van de ervaringen die we hebben 
opgedaan tijdens het project én op basis van 
de inzichten die we verworven hadden, tot de 
conclusie dat een overall effectmeting (stap 7) 
te tijdrovend zou zijn en ons onvoldoende zou 
opleveren. Daarom hebben we besloten in de 
laatste fases van het project activiteiten te on-
dernemen die beter aansluiten bij de verworven 
inzichten met betrekking tot het vergroten van 
het bewustzijn van bewoners t.a.v. hun 
financiële situatie en het gebruik van het hulp-
aanbod.

Daarmee zijn de daadwerkelijk uitgevoerde 
onderzoeksactiviteiten als volgt:
1. Bewonersonderzoek naar gedrag en vaardig-

heden op het gebied van financiën.
2. Inventarisatie van organisaties die hulp bieden 

bij financiële problematiek.
3. Onderzoek bij en samenwerking met gese-

lecteerde organisaties om te komen tot een 
nieuwe aanpak/aanvulling op het aanbod.

4. Implementatie van nieuw ontwikkelde 
werkwijzen bij geselecteerde organisaties, 
onderzocht en ondersteund door lectoraat en 
studenten.

5. Eindmeting onder bewoners, gericht op 
bewustwording van de problematiek en de 
toeleiding naar hulp.

In deze publicatie rapporteren we met name 
over en verantwoorden we fases 3 t/m 5 van het 
onderzoek. De resultaten van stap 1 en 2 vatten 
we kort samen, maar zijn uitgebreider terug te 
lezen in de rapportage ‘Financiële zelfredzaam-
heid in Amsterdam Nieuw-West. Verkenning van 
problematiek en oplossingen.’ (Madern et al., 
2016). Een terugblik op de stappen 1 t/m 4 vindt 
u tevens in het hoofdstuk dat wij schreven in 
het boek van Majoor, Morel, Straathof, Suuren-
broek en Van Winden (2017): ‘Laboratorium 
Amsterdam’ (Van Geuns, Schoorl, & Desain, 
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2017, hoofdstuk 8). In deze eindrapportage 
zullen we naast de beschrijving van de resultaten 
van fase 3 t/m 5 ook reflecteren op het totale 
onderzoek en een aantal eindconclusies trekken.

ONDERZOEKSFOCUS EN DEFINITIES
Om de focus van het onderzoek enigszins te 
beperken hebben we de doelgroep beperkt tot 
volwassen bewoners met (nog) geen problema-
tische schulden. Dit omdat de groep inwoners 
van Nieuw-West die een beroep deden en doen 
op de schuldhulpverlening al redelijk in beeld is 
gebracht. Over de inwoners die dat beroep niet 
doen is minder bekend. Over deze groep wilden 
wij weten in hoeverre zij zichzelf op financieel 
gebied kunnen redden en of dat voldoende is 
om in de nabije toekomst uit grote financiële 
problemen te blijven. Omdat de aard en aanpak 
van schulden bij jongeren verschilt van die bij 
volwassenen hebben wij deze doelgroep niet 
in dit onderzoek meegenomen. Het onderzoek 
heeft zich met name gericht op de stadsde-
len Geuzenveld en Slotermeer, omdat hier de 
armoedeproblematiek het grootst is. Bij de 
inventarisatie van/samenwerking met lokale 
organisaties hebben we echter een breder 
gebied binnen Nieuw-West onderzocht, ervan 
uitgaande dat bewoners ook buiten hun directe 
woonomgeving hulp kunnen vragen.

In ons onderzoek gebruiken we de definitie 
van het Nibud voor financiële zelfredzaamheid: 
“Iemand is financieel zelfredzaam wanneer 
hij weloverwogen keuzes maakt zodanig dat 
zijn financiën in balans zijn, zowel op de korte 
als op de lange termijn” (Nibud 2012, 7). Het 
concept gaat daarmee dus over een situatie 
waarin iemand zijn financiën en administratie 
zelfstandig beheert en daarbinnen zodanige 
beslissingen neemt dat er geen betalingsachter-
standen ontstaan. Dat hoeft niet te betekenen 
dat iemand alles zelf doet. Het betekent wel 
dat iemand op het juiste moment hulp inroept: 

wanneer iemand niet weet wat hij/zij moet 
doen, moet hij/zij wel weten dat hij hulp moet 
inroepen. Dat kan betrekking hebben op het 
omgaan met en reageren op post of betalings-
verzoeken, maar ook om bijvoorbeeld de vraag 
of iemand wel of niet een bepaalde verzekering 
moet afsluiten. Een en ander vergt onder andere 
leesvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale 
vaardigheid. De toepassing daarvan uit zich in 
het wel of niet beschikken over een aantal com-
petenties. Voor deze competenties is eveneens 
de definitie van het Nibud gevolgd (Nibud 2012, 
8-10).
1. In kaart brengen
 De consument beschikt over een overzicht 

dat inzicht geeft in de mogelijkheden om zijn 
financiën in balans te houden.

2. Verantwoord besteden
 De consument besteedt zijn inkomsten 

zodanig dat zijn huishoudfinanciën op de 
korte termijn in balans zijn.

3. Vooruit kijken
 De consument realiseert zich dat wensen en 

gebeurtenissen op de middellange en lange 
termijn financiële gevolgen hebben en stemt 
zijn huidige bestedingen hierop af.

4. Bewust financiële producten kiezen
 De consument kiest financiële producten 

op basis van budgettaire overwegingen en 
passend bij zijn persoon en persoonlijke huis-
houdsituatie.

5. Over voldoende kennis beschikken
 De consument beschikt over alle relevante 

kennis om zijn huishoudfinanciën op de korte, 
middellange en lange termijn in balans te 
brengen en te houden.
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In ons eerste bewonersonderzoek doen we 
verslag over in hoeverre bewoners over deze 
competenties beschikken (Madern et al., 2017). 
Binnen dit onderzoek hanteren we voorts de 
definitie van financieel gezond gedrag die is 
opgesteld door Jungmann, Van Geuns, Klaver, 
Wesdorp, & Van der Wolk (2012, p. 7) in 
samenspraak met het Nibud. Deze luidt: 
‘Financieel gezond gedrag is gedrag dat voor-
komt dat er achterstanden in betalingen 

ontstaan nu en in de toekomst. Om dit gedrag 
te vertonen is het noodzakelijk dat de uitgaven 
in lijn zijn met de inkomsten en dat er goed 
financieel beheer wordt gepleegd. Dit laatste 
houdt onder meer in dat mensen vooruit 
plannen op de middellange en lange termijn, 
zich bewust zijn van de financiële risico‘s die ze 
lopen en daar maatregelen voor treffen (buffer 
aanleggen, vaste lasten beperken, etc.).’

 

Plein 40-45
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2. TERUGBLIK: HET BEWONERSONDERZOEK
Een van de eerste onderzoeksactiviteiten binnen 
dit project betrof een grootschalig onderzoek 
naar de financiële vaardigheden en gedragingen 
van de bewoners in Amsterdam Nieuw-West. 
Hiervoor is een aantal klassen studenten van ver-
schillende opleidingen het stadsdeel ingegaan 
om bewoners een vragenlijst voor te leggen. 
In totaal zijn 410 vragenlijsten meegenomen in 
de analyse. De uitgebreide rapportage van het 
bewonersonderzoek vindt u in het rapport van 
Madern et al. (2016): ‘Financiële zelfredzaam-
heid in Amsterdam Nieuw-West, verkenning van 
problematiek en oplossingen.’ Tevens blikken 
wij op de resultaten terug in het hoofdstuk 
dat wij over dit project schreven in het boek 
‘Laboratorium Amsterdam’ (Van Geuns et al., 
2017).

De resultaten van de enquête lieten zien dat 
er de nodige verbeteringen mogelijk zijn wat 
betreft de financiële zelfredzaamheid van de 
bewoners van Amsterdam Nieuw-West. Hoewel 
de meeste bewoners zelf aangaven redelijk tot 
heel goed met geld om te gaan, bleek een groot 
deel hiervan bij nadere blik een aantal financiële 
risico’s te lopen die de kans op (problematische) 
schulden vergroten. Zo had ongeveer de helft 
van de bevraagden het afgelopen jaar te maken 
gehad met een betalingsachterstand, roodstand 
of een lening en had ongeveer 40% van de 
bevraagden niet voldoende spaargeld om een 
koelkast in één keer te kunnen vervangen. Ook 
gaf een derde van de bewoners aan weleens 
onverwachte rekeningen te ontvangen en vergat 
1 op de 10 weleens een rekening te betalen 
(Madern et al., 2016).

Uit deze resultaten trokken wij als één van de 
hoofdconclusies van het onderzoek dat veel 
bewoners zich onvoldoende bewust lijken te zijn 
van de financiële risico’s die ze lopen. Ze geven 
aan dat ze goed met geld kunnen omgaan, 
terwijl er in veel gevallen toch redenen tot 

(lichte) zorgen met betrekking tot de financiële 
situatie zijn. De risico’s die bewoners lopen 
vergroten de kans op (problematische) schulden, 
maar deze lijken door veel bewoners niet te 
worden gezien.

Ook op het gebied van (financiële) hulpverlening 
bleek er op sommige fronten reden tot zorg. 
Een op de vijf bewoners wist niet waar hij met 
een eventuele financiële hulpvraag terecht zou 
kunnen, ruim één op de tien zou hulp willen 
maar ontving deze op het moment niet en een 
op de vijf heeft moeite met het vinden van 
juiste financiële informatie. De hulp die wel aan 
bewoners geboden werd, speelde zich met 
name in informele kringen af; ruim 35% van de 
bewoners bleek weleens hulp aan naasten te 
vragen.

Een aanzienlijk kleiner aandeel ontving hulp 
van een professional. Nadere observaties bij 
een aantal organisaties en gesprekken met 
medewerkers lieten zien dat er al een redelijk 
ruim aanbod op het gebied van financiële 
ondersteuning te vinden is in Nieuw-West, maar 
dat dat nog niet altijd voldoende gericht is op 
het (preventief) aanleren van het totaalpakket 
van vaardigheden die nodig zijn om financieel 
zelfredzaam te worden. Het gaat dan bijvoor-
beeld om een financiële inloop of spreekuur. 
Daarbij komt dat een deel van de bewoners 
die daar ondersteuning zoekt vooral op zoek 
is naar incidentele hulp bij een concrete vraag, 
waardoor er geen structurele oplossing voor het 
achterliggende probleem gezocht kan worden. 
Het achterliggende probleem wordt vaak niet (h)
erkend of mensen schamen zich er niet zelden 
voor zoals bij lage taalvaardigheid. Tevens werd 
er door een deel van de hulpverleners ook 
aangegeven dat het taboe dat er op geld-
problemen lijkt te heersen ook zorgt voor 
schaamte bij bewoners, waardoor zij niet bij het 
hulpaanbod durven aan te kloppen.
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Deze bevindingen laten tezamen zien dat er wat 
betreft het vergroten van de financiële zelfred-
zaamheid van bewoners nog winst te behalen 
valt. Dat kan bijvoorbeeld door – met behulp 
van het ondersteuningsaanbod in de buurt – de 
kennis en vaardigheden van deze bewoners te 
vergroten. Daar hebben we ons in dit project in 
samenwerking met een aantal organisaties in 
het stadsdeel over gebogen. Maar de bevin-
dingen uit het bewonersonderzoek leerden 
ons ook dat voor een deel van de bewoners 
er hieraan voorafgaand nog een omslag moet 
plaatsvinden; het vergroten van de financiële 
zelfredzaamheid kan immers alleen als bewoners 
zich bewust zijn van het probleem, er vervolgens 
toe bereid zijn hier iets aan te veranderen en 

daar waar nodig hulp bij te vragen. Daarbij komt 
nog dat dit alleen een kans van slagen heeft, 
als zij daarbij de juiste ondersteuning krijgen en 
het hulpverleningsaanbod in de buurt weten te 
vinden.

Zoals in de inleiding aangegeven, hebben onder 
andere deze tussentijdse bevindingen ons doen 
besluiten de latere fases van het onderzoek 
anders vorm te geven. Dat betekent dat wij 
de focus in de verdere activiteiten – naast het 
proberen te versterken van de financiële zelfred-
zaamheid van bewoners – ook hebben gelegd 
op bewustwording van de situatie, toeleiding 
naar het hulpaanbod en gerichte ondersteuning 
bij hulpvragen.
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3. DOORONTWIKKELING VAN 
HET AANBOD
Naast het uitgevoerde bewonersonderzoek is 
er een inventarisatie gedaan van die organisa-
ties in Amsterdam Nieuw-West die zich op één 
of andere manier richten op het helpen van 
mensen met financiële problemen, dan wel het 
vergroten van de financiële zelfredzaamheid. 
Uiteindelijk zijn 11 van deze organisaties nader 
beschreven in het rapport ‘Financiële zelfred-
zaamheid in Amsterdam Nieuw- West’ (Madern 
et al., 2016). Met 4 van deze organisaties zijn 
wij verdere samenwerking aangegaan om te 
verkennen of we gezamenlijk stappen konden 
zetten in het vergroten van de financiële zelfred-
zaamheid van de bezoekers door middel van het 
gezamenlijk ontwikkelen en implementeren van 
nieuw aanbod op dit thema. Bij dit onderdeel 
hebben we ons met name gericht op de 
bezoekers van deze organisaties en daarmee op 
de mensen die een hulpbehoefte hadden en de 
weg naar het financiële hulpverleningsaanbod al 
wisten te vinden.

De vier organisaties waarmee is samengewerkt 
zijn mannencentrum ‘Daadkr8’, vrouwen-
centrum ‘Vrouw en Vaart’ en de financiële 
spreekuren van BOOT Nieuw-West (onderdeel 
van de HvA) en Grip op je Geld Nieuw-West 
(samenwerking tussen MEE Amstel en Zaan, de 
Regenboog Groep, Humanitas en SEZO). Al deze 
organisaties bieden (onder meer) laagdrempelige 
hulp op het gebied van financiën. De selectie 
van de organisaties is onder meer gemaakt op 
basis van de (variatie in) uitgevoerde activitei-
ten, de bereidheid van organisaties om mee te 
werken en mogelijkheden om verdere ontwikke-
lingen in het aanbod door te voeren.

Gedurende de samenwerkingsperiode in het 
project hebben diverse afstudeerstudenten 
bij de vier organisaties meegelopen en onder-
zoeksactiviteiten uitgevoerd. Deze activiteiten 
richtten zich onder meer op het in kaart brengen 

van de vaardigheden en wensen van bezoekers, 
op de wijze waarop gewerkt werd aan finan-
ciële zelfredzaamheid van bewoners én op het 
onderzoeken van de resultaten van de samen-
werking tussen de organisaties en het lectoraat. 
De onderzoeksbevindingen van de studenten 
zijn steeds meegenomen in de gesprekken met 
de organisaties en hebben input geleverd voor 
de verdere ontwikkeling van het aanbod.

OPBOUW WERKSESSIES: PROCES-
BESCHRIJVING
De samenwerking met de organisaties ten 
aanzien van het ontwikkelen van nieuw aanbod 
startte met een plenaire bijeenkomst waarin 
het doel van het onderzoek werd toegelicht en 
waarin de diverse aanwezigen alvast konden 
brainstormen over hun behoeften en wensen 
t.a.v. het vergroten van de financiële zelfred-
zaamheid van de bewoners.

Vervolgens hebben we per organisatie 3 werk-
sessies van ongeveer 2,5 uur gehouden. Tijdens 
deze sessies bespraken we de huidige werkwijze 
en gingen we na waar behoeften en kansen tot 
vernieuwing/verbetering van het aanbod lagen. 
Het doel van de werksessies was om te komen 
tot ontwikkelpunten en/of nieuwe aanpakken 
die geïmplementeerd konden worden in het 
reguliere bestaande aanbod en de werkwijze 
van de organisatie.

Daarbij golden de volgende uitgangspunten:
• De organisatievragen m.b.t. (belemmeringen/ 

verbetermogelijkheden in) de dienstverlening 
staan centraal.

• De (onderzochte) klantbehoeften zijn richting-
gevend.

• Inzichten uit de wetenschap (bijvoorbeeld over 
motivatie en interventie-ontwikkeling) worden 
meegenomen.
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• De onderzoekers faciliteren het proces, de 
organisatie is leidend.

De werksessies werden gefaciliteerd door twee 
onderzoekers van het lectoraat, waarbij een van 
de onderzoekers optrad als gespreksleider. Bij de 
sessies waren verschillende professionals van de 
organisatie aanwezig, waar mogelijk aangevuld 
met vrijwilligers, stagiairs en/of bezoekers. Op 
deze manier werd een breed scala aan perspec-
tieven vertegenwoordigd.

De werksessies kenden telkens een gelijke basis-
structuur. De precieze inhoud hiervan kon echter 
aangepast worden op de organisatievragen en 
het verloop van het verdere proces:
• Eerste sessie: Definiëren van werkwijze, 

proces, opgaven en vragen bij organisatie/
bezoekers. Eerste aanzet voor mogelijk aan te 
pakken vraagstukken.

• Tweede sessie: Verdieping over vraagstukken 
m.b.t. financiële zelfredzaamheid en prioritei-
ten stellen.

• Derde sessie: Uitwerken van ideeën rondom te 
ontwikkelen interventie/aanpak.

WERKSESSIES IN DE PRAKTIJK
Bovenstaande stappen hebben we met elk van 
de vier organisaties doorlopen. Dit heeft ertoe 
geleid dat er per organisatie een voorstel is 
ontwikkeld voor een nieuw in te zetten inter-
ventie. Bij drie van de vier organisaties heeft dat 
vervolgens tot concrete acties geleid. Bij één van 
de organisaties – Vrouw en Vaart – is dat helaas 
door personele wisseling en een gebrek aan ca-
paciteit niet (op tijd) van de grond gekomen. In 
dit geval is er voor gekozen om extra studenten 
in te zetten om de behoeften van bewoners en 
medewerkers verder in kaart te brengen, die 
vervolgens concrete aanbevelingen konden for-
muleren t.b.v. de implementatie van een nieuwe 
aanpak.
Bij de overige drie organisaties hebben na afloop 

van de werksessies een of meer extra over-
leggen tussen verantwoordelijk medewerkers 
en de onderzoekers plaatsgevonden om het 
geformuleerde voorstel en de planning verder te 
concretiseren en uit te werken, zodat hier direct 
vorm aan gegeven kon worden.

Omdat het vanwege onder meer de beschik-
bare capaciteit niet haalbaar bleek om volledig 
nieuwe interventies te ontwikkelen en te imple-
menteren besloten we ons te richten op “quick 
wins”: welke aanpassingen kunnen er in het 
huidige ondersteuningsaanbod gedaan worden 
om de burger financieel zelfredzamer te maken? 
Hierbij moet onder meer gedacht worden 
aan bijvoorbeeld gerichte voorlichting of het 
aanleren van ontbrekende vaardigheden, com-
petenties en kennis. Wij stelden ons nadrukkelijk 
ten doel om het vernieuwde aanbod nauw aan 
te laten sluiten bij de ervaren behoeften van de 
bewoners van Nieuw-West en de professionals. 
In lijn met onze projectopzet en bevindingen uit 
het bewonersonderzoek richtten de aanpakken 
zich tevens allen op het vergroten van vaardig-
heden en kennis, bewustwording van de eigen 
situatie en/of (verdere) toeleiding naar/verstevi-
ging van het hulpaanbod.

Kortgezegd waren de drie nieuwe aanpakken als 
volgt:
• Daadkr8:
De medewerkers van en studenten die 
onderzoek deden bij Daadkr8 gaven te kennen 
dat een groot deel van de bezoekers van het 
mannencentrum zowel basistaal- als rekenvaar-
digheden mist. Voor taalontwikkeling was ten 
tijde van het onderzoek een specifiek aanbod 
aanwezig, maar dit miste voor de rekenvaardig-
heden. Basisrekenvaardigheden zijn echter wel 
essentieel om de eigen financiën en adminis-
tratie te beheren. Het is immers zonder reken-
vaardigheden onmogelijk om de maandelijkse 
financiële balans op te maken. Daarom ontstond 
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het plan om een aparte rekenles/module voor 
bezoekers van het mannencentrum te imple-
menteren om zo de basisrekenvaardigheden 
die nodig zijn voor een financiële administratie 
bij bezoekers beter te kunnen ontwikkelen. 
Deze aanpak richtte zich dus specifiek op het 
versterken van de (financiële) vaardigheden van 
bezoekers. De rekenles is vervolgens gestart 
onder leiding van een (vrijwillige) medewerker 
van Daadkr8 en een afstudeerstudent.

• Grip op je Geld
Bij het financiële spreekuur van Grip op je 
Geld werd geconstateerd dat er op bepaalde 
momenten in het jaar veel vragen rondom een 
bepaald tijdsgebonden thema (zoals zorgver-
zekeringen, toeslagen, vergoedingen) binnen-
komen. Om hier goed op in te spelen en te 
voorkomen dat deze vragen te laat gesteld 
zouden worden – en mensen daardoor in de 
problemen terecht zouden komen – is er voor 
gekozen om naast het spreekuur themabijeen-
komsten te organiseren over bepaalde financiële 
thema’s om bewoners goed voor te lichten 
en verder te kunnen helpen met hun vragen. 
Bovendien zijn er wervingsacties gehouden om 
meer bewoners attent te maken op de inloop 
van Grip op je Geld en op de specifieke the-
mabijeenkomsten. Deze interventie richtte zich 
dus zowel op het toeleiden van bewoners naar 
het hulpaanbod, als op het bewust maken en 
voorkomen van financiële risico’s. Eind 2016 
zijn er door het lectoraat Armoede Interventies 
en Grip op je Geld als pilot drie bijeenkomsten 
georganiseerd rondom (het wisselen van) de 
zorgverzekering. Dit is gedaan i.s.m. Zilveren 
Kruis Achmea die de collectieve zorgverzekering 
voor lage-inkomensgroepen in de gemeente 
Amsterdam aanbiedt.

• BOOT
Bij BOOT Nieuw-West zagen medewerkers 
regelmatig bewoners op het spreekuur (terug)
komen met een hulpvraag waarbij zij het 
vermoeden hadden dat er, achter de vraag 
waarmee zij naar het spreekuur kwamen, sprake 
was van een dieperliggende vraag. Dat leidt 
ertoe dat deze bewoners steeds terugkomen 
met nieuwe vragen zonder dat zij structureel 
geholpen zijn bij de mogelijke oorzaak van het 
probleem. Om deze klantgroep beter te kunnen 
bedienen is er voor gekozen extra ‘verdiepende’ 
gesprekken met deze bewoners te organiseren, 
om zo een beter beeld te krijgen van de ver-
moedelijke ‘vraag-achter-de-vraag’. Vervolgens 
kan de bewoner door BOOT gerichter geholpen 
en/of doorverwezen worden. Deze interventie 
richtte zich dus op de bewustwording van de 
eigen situatie en het verder toeleiden naar het 
hulpaanbod in de buurt. Eind 2016 zijn de aan-
vullende gespreksrondes met bewoners als pilot 
gestart, uitgevoerd door stagiairs van BOOT, 
ondersteund door een vaste medewerker.

Bij alle drie de organisaties zijn de onderzoekers 
actief met de organisaties opgetrokken om 
de interventie verder te ontwikkelen en in de 
praktijk te implementeren. Hierbij waren tevens 
(afstudeer)studenten betrokken om onderzoek 
te doen en waar nodig te ondersteunen met de 
implementatie.
In 2016 – 2017 hebben alle implementatie- 
activiteiten zich voltrokken in de vorm van een 
pilot (eerste experiment). Na afloop van deze 
pilotfase hebben de onderzoekers samen 
met de medewerkers van de organisaties 
geëvalueerd hoe het proces is verlopen en 
samen gereflecteerd op de uitkomsten, met 
als doel dat de organisaties deze aanpakken 
intern verder konden voortzetten.
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DE RESULTATEN
De aanpakken hebben allemaal een bepaalde 
bezoekersgroep van de desbetreffende organi-
saties bereikt. De opbrengsten van de geïmple-
menteerde aanpakken zijn door studenten in 
kaart gebracht via observaties en interviews met 
de deelnemende bewoners. Daarnaast hebben 
de onderzoekers van het lectoraat de eerste 
resultaten met de medewerkers van de organisa-
ties besproken en geëvalueerd.

Vanwege het context-gebonden karakter van 
alle aanpakken heeft het naar onze mening 
geen meerwaarde om hier per aanpak uitge-
breid over te rapporteren; hierover is uitgebreid 
met de betrokken organisaties gesproken en 
zijn evaluatieverslagen opgesteld. We doen 
echter wel kort verslag van een aantal algemene 
bevindingen.3

Na afloop van het samenwerkingstraject kunnen 
we in elk geval concluderen dat de deelnemen-
de organisaties over het algemeen enthousiast 
waren over zowel de werkwijze als de resultaten 
hiervan. De deelname aan de werksessies bood 
medewerkers de mogelijkheid om buiten de 
dagelijkse hectiek te kunnen reflecteren op hun 
werk en om na te denken over nieuwe kansen 
en mogelijkheden binnen hun organisatie. De 
ondersteuning en facilitering vanuit het lectoraat 
Armoede Interventies bood daarnaast de moge-
lijkheid om deze nieuwe aanpakken ook actief 
op te starten.

Wat de deelnemende bezoekers van de organi-
saties betreft waren de reacties op de nieuwe 
aanpakken over het algemeen positief, hoewel 
het soms nog een uitdaging was om (voldoende) 
bewoners te werven en actief betrokken te 
houden. Dat is deels ook te wijten aan de 
taalbarrière en de (soms urgente) problemen 
waar sommige bewoners op dat moment mee 
worstelden. Zowel medewerkers als bezoekers 
waren van mening dat de aanpakken in de 
meeste gevallen van meerwaarde zijn geweest 
voor degenen die hier deel aan hebben 
genomen. De aanpakken hebben hen bijvoor-
beeld nieuwe kennis bijgebracht of tot nieuwe 
inzichten gebracht. Tevens gaven medewerkers 
aan dat zij - doordat ze op een andere manier 
bij hun klanten betrokken waren - vaak ook een 
beter beeld kregen van de klant en diens achter-
grond. Dat heeft hen ook weer geholpen bij hun 
reguliere werkzaamheden.

Al met al kijken zowel de deelnemende or-
ganisaties als de onderzoekers en betrokken 
studenten over het algemeen tevreden terug op 
het proces en de uitkomsten hiervan. De orga-
nisaties gaven tijdens de evaluatie te kennen het 
voornemen te hebben om de aanpakken zelf-
standig voort te zetten en een vaste plek in het 
aanbod te geven. In sommige gevallen waren 
daarbij nog enkele aanpassingen nodig, waarbij 
het lectoraat als adviespartner is opgetreden.

3 Voor alle projecten waar de aanpakken zijn uitgevoerd geldt dat er geen sprake is geweest van daadwerkelijk 

effectonderzoek; daar was de onderzoeksperiode te kort voor en het aantal deelnemers te klein. Bovendien is het 

merendeel van het onderzoek naar de deelnemers door studenten uitgevoerd en paste een effectevaluatie niet in 

hun opdracht. Dit betekent dat we richting de organisaties geen harde uitspraken hebben kunnen doen over de 

opbrengsten van de verschillende aanpakken. Het onderzoek dat gedaan is geeft echter wel een algemeen beeld 

van de ervaringen en reacties van medewerkers en bewoners.
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REFLECTIE
Deze werkwijze is voor ons als lectoraat ook 
een leerproces geweest. Aan de hand van 
onze ervaringen kunnen we een aantal rand-
voorwaarden formuleren waaraan voldaan 
moet worden om tot een succesvolle 
samenwerking en implementatie te komen. 
Deze randvoorwaarden zijn:

1. Betrokkenheid en enthousiasme van 
deelnemende organisaties

 Om na afloop van de werksessies te komen 
tot een aanpak die structureel ingebed kan 
worden in de werkwijze van een organisatie is 
het van belang dat organisaties zelf voldoende 
de meerwaarde van de nieuwe aanpak inzien 
en hier het voortouw in willen nemen; zij 
zijn ten slotte uiteindelijk de partij waar de 
uitvoering moet plaatsvinden. Betrokken en 
enthousiaste medewerkers vergroten aanzien-
lijk de kansen dat de aanpak wordt voortgezet 
na afloop van de samenwerkingsperiode.

2. Voldoende capaciteit binnen de  
organisaties voor borging van het project

 In lijn met bovenstaand punt is er de 
noodzaak om voldoende capaciteit vanuit de 
organisatie vrij te maken om medewerkers 
de ruimte te geven zich met de implementa-
tie van de nieuwe aanpak bezig te houden. 
Als de lopende, reguliere werkzaamheden 
al (te) veel tijd opeisen bestaat het risico dat 
de nieuwe aanpak onvoldoende aandacht 
krijgt. Daarnaast is het van belang om op het 
moment dat de samenwerking (in dit geval 
met de HvA) stopt te zorgen voor een goede 
overdracht van taken.

3. Ruimte voor een experimenteerfase en 
een ruime doorlooptijd

 Om de interventies structureel te kunnen 
inbedden is het nodig om eerst een periode 
van experimenteren in te bouwen, waarin een 
aantal evaluatiemomenten is opgenomen om 
de aanpak waar nodig te herijken. Er kan dan 
goed bekeken worden wat past binnen welke 
context en doelgroep, en welke aanpassingen 
er mogelijk nodig zijn. Zo kan er stapje voor 
stapje worden gebouwd aan een interventie 
op maat. Een langere doorlooptijd geeft ook 
meer mogelijkheden tot het uitvoeren van een 
effectmeting.

4. Starten met kleine, afgebakende en 
haalbare doelen

 Bij de gehanteerde werkwijze is het essenti-
eel om vrij snel na de werksessies te kunnen 
starten met het experimenteren met de 
nieuwe aanpak. Als dat niet gebeurt, dreigt 
het gevaar dat de aandacht en het gevoel 
van urgentie verslappen. Om een vlotte start 
mogelijk te maken is het nodig om doelen 
te stellen die op korte termijn haalbaar zijn 
en waarbij er optimaal gebruik gemaakt kan 
worden van de expertise en mogelijkheden 
van betrokken onderzoekers en organisatie. 
Op het moment dat men (met name) afhan-
kelijk is van kennis en capaciteit van buitenaf 
bestaat het risico op vertraging of uitstel.
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5. Een goede balans in de taakverdeling 
tussen studenten en onderzoekers

 In het project hebben wij veel samengewerkt 
met studenten. Dit heeft grote voordelen: 
studenten hebben relatief veel tijd, kunnen 
de organisaties waar nodig ondersteunen en 
zijn – doordat ze op de locaties meedraai-
en – deels de ogen en oren van de onder-
zoekers. Tegelijkertijd schuilt er een risico in 
het werken met studenten. Zo moeten ze 
rekening houden met wensen en eisen van 
verschillende partijen, waaronder de organi-
satie, het lectoraat en de opleiding, waarbij 
de voorwaarden van de opleiding bepalend 

Spreekuur BOOT

zijn. Daarnaast zijn studenten niet altijd 
flexibel vanwege de randvoorwaarden die de 
opleiding stelt en bestaat er het risico dat ze 
uitvallen (en daarbij niet vervangen kunnen 
worden) en/of vertraging oplopen. Dat heeft 
als gevolg dat bepaalde onderzoeksresulta-
ten soms minder betrouwbaar of niet naar 
verwachting zijn of (te) lang op zich laten 
wachten. Een betere balans tussen de taken 
van onderzoekers en studenten zou mogelijk 
kunnen helpen om deze risico’s te beperken. 
Dit heeft uiteraard wel financiële consequen-
ties.
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4. AFNAME FINANCIËLE SIGNAALLIJST 
Zoals eerder beschreven kwam uit de eerste 
fases van het onderzoek onder meer naar voren 
dat een deel van de bewoners in Amsterdam 
Nieuw-West de financiële risico’s die zij loopt 
onderschat en de weg naar het financiële dienst-
verleningsaanbod soms moeilijk weet te vinden. 
Tijdens de samenwerking met diverse organisa-
ties in het stadsdeel hebben we ons met name 
gericht op bewoners die al wel in het vizier 
van het hulpaanbod waren. In de laatste fase 
van het onderzoek richtten wij ons met name 
op bewoners waarvoor dat nog niet geldt. Wij 
stelden ons ten doel om enerzijds de bewust-
wording van burgers in Nieuw-West rondom 
hun financiële situatie te verhogen en om hen 
anderzijds informatie te geven over en door te 
verwijzen naar het ondersteuningsaanbod in 
de buurt. Daarom hebben wij er voor gekozen 
actiegericht onderzoek te doen dat zich met 
name richtte op verdere bewustwording van de 
financiële situatie en toeleiding tot het aanbod. 
We wilden hiermee bewoners tot verdere 
actie aanzetten. Tegelijkertijd hebben we in dit 
onderzoek informatie verzameld over de financi-
ele situatie, gedragingen en beweegredenen van 
bewoners van het stadsdeel. Hiermee kunnen 
we bijvoorbeeld inzicht verschaffen in welke 
groepen mensen extra risico lopen op financiële 
problemen en waar deze risico’s uit bestaan. Dat 
biedt handvatten voor een aanpak op maat. In 
het laatste deel van dit rapport verbinden we 
hier dan ook een aantal adviezen aan.

BESCHRIJVING LAATSTE FASE
Als afsluiting van het project hebben we een 
groep tweedejaarsstudenten van de opleiding 
Toegepaste Psychologie de opdracht gegeven 
om in het voorjaar van 2017 op publieke plekken 
in het stadsdeel een financiële ‘signaallijst’ 
af te nemen bij bewoners. Deze signaallijst is 
ontwikkeld om zicht te krijgen op de financi-
ele situatie van bewoners en wordt over het 
algemeen vooral gebruikt bij intakegesprekken 

in wijkteams met een hulpverlener. De signaallijst 
bestaat uit een beperkt aantal meerkeuzevragen 
waarmee de financiële situatie van de bewoner 
in kaart wordt gebracht. De vragen betreffen 
enerzijds de financiële situatie (zoals roodstand, 
onbetaalde rekeningen, leningen) en anderzijds 
het gedrag en de vaardigheden (slecht slapen, 
brieven begrijpen, post openen, etc.). Op basis 
van de antwoorden die de bewoner geeft wordt 
na beantwoording van de vragen direct automa-
tisch een score gegenereerd die vertaald wordt in 
een kleurcode. Er zijn drie mogelijke kleurcodes:

- groen e geen reden tot zorgen, geen (risico 
op) schulden

- oranje e bewoner loopt financiële risico’s, 
reden tot (lichte) zorgen

- rood e vermoeden van (ernstige) schuldenpro-
blematiek

De studenten zijn voorafgaand aan het veld-
onderzoek door de onderzoekers geïnstrueerd. Zij 
zijn getraind op gesprekstechnieken en hebben 
geleerd wat te doen als een respondent verrast 
wordt door de uitslag of wanneer zij een burger 
treffen die rood scoort en dus waarschijnlijk 
(grote) financiële problemen heeft. Vervolgens 
zijn de studenten in tweetallen met I-pads de 
straat op gegaan om de financiële signaallijst bij 
bewoners af te nemen. Na afloop hebben zij de 
score aan de desbetreffende bewoner medege-
deeld en zijn ze naar aanleiding van de score het 
gesprek aangegaan over de uitslag (bewustwor-
ding). Daarbij brachten zij onder andere in kaart 
wat bewoners van de score vonden en of zij 
hulpvragen t.a.v. hun financiële situatie hebben 
(toeleiding hulpaanbod).

Bij een groene uitslag gingen de studenten na of 
mensen ondersteuning krijgen die ervoor heeft 
gezorgd dat hun financiële situatie op orde is of 
dat zij zonder ondersteuning financieel zelfred-
zaam zijn. Bij een oranje of rode uitslag stelden 
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de studenten de bewoners een aantal vragen 
over de behoefte en motivatie/belemmeringen 
om al dan niet ondersteuning te zoeken. Tevens 
hebben zij de achtergrondgegevens en financi-
ele positie van bewoners in kaart gebracht. Na 
afloop van het gesprek hebben de studenten 
bewoners met behulp van een door het 
lectoraat ontworpen flyer geattendeerd op het 
hulpaanbod in de buurt en hen waar mogelijk 
en/of nodig hiernaar doorverwezen.

BEPERKINGEN
Zoals eerder beschreven was het doel van het 
project vooral om burgers bewust te maken van 
hun financiële situatie en hen waar nodig toe te 
leiden tot het hulpaanbod. Deze keuze hebben 
wij gemaakt omdat dit wat ons betreft een 
randvoorwaarde is om te werken aan verdere 
financiële zelfredzaamheid van de bewoners. 
Tevens konden wij op deze wijze ook direct iets 
‘teruggeven’ aan bewoners, in plaats van hen 
alleen als object van onderzoek te beschouwen. 
Uiteraard hebben we de studenten verslag laten 
doen van hun onderzoek en zijn de meeste 
antwoorden op de gestelde vragen genoteerd. 
Daarmee kunnen we kort rapporteren over de 
laatste fase van het onderzoek. Deze rapportage 
brengt echter ook een aantal beperkingen met 
zich mee:

- Omdat de opdracht voor de studenten naast 
de afname van de signaallijst en achtergrond-
vragen vooral bestond uit het aangaan van 
het gesprek met de bewoners en persoon-
lijke aandacht is de verslaglegging van deze 
gesprekken soms beperkt gebleven.

- Omdat de studenten voor hun onderzoeksop-
dracht het grootste deel van de analyses 
zelf hebben uitgevoerd en er voor hen enige 
beperkingen t.a.v. het coderen van de resulta-
ten golden kunnen niet over alle bevindingen 
uitspraken worden gedaan.

- Vanwege de tijdsbeperking, voertaal van het 
gesprek (Nederlands) en mogelijkheden van 
de studenten (zoals het feit dat zij alleen door-
deweeks en overdag de straat op konden en 
het onderzoek op publieke plekken uitvoer-
den) is de onderzoekspopulatie niet repre-
sentatief voor alle bewoners van Amsterdam 
Nieuw-West. 

- In de opzet en mogelijkheden van deze laatste 
fase lag niet besloten om zicht te krijgen 
op de mogelijke acties die bewoners na het 
horen van de uitslag van de signaallijst hebben 
genomen. We weten dus niet of de afname 
van de lijst heeft geleid tot hogere bezoe-
kersaantallen bij de organisaties waarnaar is 
doorverwezen.

Ondanks bovenstaande beperkingen geeft het 
onderzoek een duidelijk beeld van hetgeen 
speelt onder de bewoners van Amsterdam 
Nieuw-West. Dit beeld lijkt in lijn te liggen met 
onze eerdere bevindingen. Hieronder beschrijven 
wij kort de resultaten waarna we afsluiten met 
een algemene conclusie.

DE RESULTATEN
In totaal zijn 25 studenten in een periode van 
6 weken de straat op gegaan om bewoners te 
bevragen. Elke student had de opdracht om 
circa 12 bewoners te interviewen. Zij hebben 
bewoners op diverse publieke plekken in 
Amsterdam Nieuw-West aangesproken om de 
signaallijst af te nemen en zijn na afloop met 
de bewoners het gesprek aangegaan over de 
uitslag. Deelname aan het onderzoek was voor 
bewoners vrijwillig en anoniem.

ACHTERGRONDKERNMERKEN
In totaal hebben 236 mensen deelgenomen aan 
het onderzoek. Omdat het doel zich voorname-
lijk richtte op het bereiken van en spreken met 
bewoners is er slechts een beperkt aantal ach-
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tergrondgegevens gevraagd, te weten: geslacht, 
leeftijd, opleidingsniveau en inkomstenbronnen. 
De man/vrouw-verdeling in het onderzoek was 
ongeveer gelijk.

Aan dit onderzoek konden alleen volwassenen 
meedoen. De respondenten zijn in een aantal 
leeftijdscategorieën ingedeeld, startend vanaf 18 
jaar. Het grootste deel van de respondenten was 
tussen de 25 – 45 jaar. 87% van de responden-
ten bevond zich in de leeftijdscategorie waarin 
verondersteld kan worden dat zij in principe 
verantwoordelijk zijn voor het eigen inkomen 
(18 – 65 jaar). Uit de stadsdeelanalyse van de 
gemeente bleek dat het in geheel Amsterdam 
Nieuw-West gaat om 66% van de bevolking, 
wanneer de leeftijdscategorie 0-17 wordt mee-
gerekend. Wanneer alleen gekeken wordt naar 
de populatie boven de 18, is het aandeel 65+ 
ongeveer 16% (Gemeente Amsterdam, 2017a).

Een op de vijf respondenten had een laag 
opleidingsniveau (variërend van geen opleiding 
t/m vmbo basis of kader). De meeste respon-
denten hadden een midden (t/m mbo) of hoog 
opleidingsniveau (hbo en wo). Deze groepen zijn 
ietwat oververtegenwoordigd t.o.v. de gemid-
delde populatie in Nieuw-West, waar ongeveer 
36% van de bewoners laagopgeleid is, 40% 
midden en 24% hoog (Gemeente Amsterdam, 
2017b).

FINANCIËLE SITUATIE
De studenten hebben de respondenten 
gevraagd naar de manieren waarop zij aan geld 
kwamen. Hierbij konden meerdere antwoor-
den worden gegeven. Ongeveer 70% van 
de respondenten gaf aan geld te ontvangen 
vanuit werk (salaris), waarbij ook een bijbaan 
als inkomstenbron kon tellen. Een op de tien 
respondenten ontving een bijstandsuitkering 
en 11% een ander soort uitkering. Het aantal 
personen met bijstandsuitkering lag volgens de 
gemeente Amsterdam in 2017 in het stadsdeel 
op ongeveer 7% en binnen Geuzenveld-Slo-
termeer op ongeveer 9%. Die groep is in 
onze steekproef dus iets groter (Gemeente 
Amsterdam, 2017a). 21% van de respondenten 
ontving studiefinanciering en/of een lening 
bij DUO. Deze groep is binnen ons onderzoek 
oververtegenwoordigd: in heel Amsterdam, 
evenals in het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 
en Sloterdijk, is 8% van de bewoners student 
(Gemeente Amsterdam, 2017a). De oververte-
genwoordiging van deze groep respondenten 
in ons onderzoek is waarschijnlijk het gevolg 
van het feit dat studenten zelf ook de enquêtes 
hebben afgenomen.
Voor de groep respondenten tussen de 25 – 
65 jaar gold in ons onderzoek dat 75% een 
inkomen via een salaris ontving. Het aantal 
uren werk per week bedroeg voor die groep 
gemiddeld 33 uur. Deze cijfers lijken niet heel 
ver weg te liggen van de bevolkingsgegevens 
van de gemeente Amsterdam: zij concludeerden 
in 2017 dat de arbeidsparticipatie in het gehele 
stadsdeel op ongeveer 64% ligt. (Gemeente 
Amsterdam, 2017b). 

GESLACHT PROCENT
Man 49%
Vrouw 51%
 n = 236

LEEFTIJD PROCENT
18 – 25 29%
25 – 45 34%
45 – 65 23%
65+ 13%
 n = 236

OPLEIDINGSNIVEAU PROCENT
Laag 20%
Midden 36%
Hoog 42%
Anders 2%
 n = 236
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We hebben de respondenten – los van de 
vragen die in de financiële signaallijst zijn 
opgenomen – ook twee algemene vragen over 
hun financiële situatie voorgelegd, namelijk hoe 
goed zij rondkomen van hun inkomen en of zij 
voldoende spaargeld hebben om een koelkast te 
kunnen vervangen. 

Het achter de hand hebben van een financiële 
reserve of buffer is van groot belang om geen 
financiële problemen op te bouwen (Schors & 
van der Werff, 2017). Spaargeld komt bijvoor-
beeld goed van pas wanneer een huishoude-
lijk apparaat kapot gaat en vervangen dient 
te worden. Zonder een dergelijke reserve is 
iemand al gauw aangewezen op een lening 
of roodstand, of ontstaat er een schuld. Uit 
de bevraging van bewoners bleek dat bijna de 
helft van de bewoners (45%)4 niet voldoende 
spaargeld heeft om een koelkast direct te 

vervangen. Dit percentage ligt zelfs hoger dan 
in het eerder uitgevoerde bewonersonderzoek, 
waar het 40% betrof (Madern et al., 2016).
Afgezet tegen het opleidingsniveau van 
bewoners zien we dat bewoners met een 
midden of laag opleidingsniveau iets minder 
vaak een koelkast direct konden vervangen 
dan bewoners met een hoog opleidingsniveau. 
Logischerwijs konden mensen die hun inkomen 
met name via salaris ontvangen vaker een 
koelkast direct vervangen dan mensen die in 
de bijstand zitten of studenten. Toch zien we 
ook bij deze groep dat bijna de helft hier niet 
voldoende spaargeld voor heeft. Praktisch geen 
enkele bewoner met een bijstandsuitkering had 
voldoende geld voor het vervangen van een 
koelkast. 

INKOMSTENBRONNEN PROCENT 
 (Meerdere antwoorden mogelijk)

Salaris (werk) 70%
Pensioen 12%
Bijstand (participatiewet) 10%
Studiefinanciering/
lening DUO 21%
Ander soort uitkering 
(WW, AOW, WAO..) 11%
Anders, namelijk 1%
 n = 236

Als uw koelkast kapot gaat, heeft u dan genoeg 
spaargeld om meteen een nieuwe te kopen?

19%

Ja

26% 54%
Nee

Ik heb een deel van het bedrag

OPLEIDINGSNIVEAU ONVOLDOENDE GELD 
 VOOR KOELKAST 

Laag 57%
Midden 55%
Hoog 31%
 n=229

INKOMENSTENBRON ONVOLDOENDE GELD 
 VOOR KOELKAST
Salaris (werk) 43%
Pensioen 22%
Bijstand (participatiewet) 96%
Studiefinanciering/
lening DUO 55%
Ander soort uitkering 
(WW, AOW, WAO ..) 28%  
 n=232

4 In deze gehele rapportage ronden we de percentages af op hele getallen
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Er is ditmaal niet aan bewoners gevraagd of 
zij goed met geld kunnen omgaan – daar was 
via het bewonersonderzoek al een redelijk 
beeld van ontstaan – maar of zij goed kunnen 
rondkomen van hun inkomen. Met deze vraag 
wordt namelijk niet zozeer naar de (inschatting 
van de) vaardigheden van bewoners gevraagd, 
maar naar hun feitelijke situatie. 27% van de 
bewoners gaf aan heel goed rond te kunnen 
komen van het inkomen en 37% een beetje 
goed. 23% gaf het antwoord ‘niet goed, niet 
slecht’ en 13% kwam een beetje slecht of heel 
slecht rond. Dat betekent dat bijna driekwart 
van de respondenten niet of niet helemaal 
tevreden is over de verhouding tussen de 
inkomsten en uitgaven. 
 

UITSLAG SIGNAALLIJST
Zoals eerder beschreven hebben de studenten 
de financiële signaallijst bij de bewoners 
afgenomen, op basis waarvan een score is 
berekend. De mogelijke scores zijn grofweg in 
drie categorieën in te delen:
- groen e geen reden tot zorgen, geen (risico 

op) schulden
- oranje e bewoner loopt financiële risico’s, 

reden tot (lichte) zorgen
- rood e vermoeden van (ernstige) schulden-

problematiek

 

43% van de bewoners scoorde groen en 5% 
ontving een rode score5. Het grootste deel van 
de bewoners ontving een oranje score, maar 
liefst 52%. Dit is wat ons betreft een zorgelij-
ke uitslag. Het betekent immers dat de ruime 
meerderheid van de ondervraagde bewoners 
financiële risico’s loopt en de kans bestaat dat zij 
in de schulden terechtkomen of die al hebben.

We bespreken in onderstaande paragrafen 
kort alle uitslagen van het onderzoek. De 
meeste aandacht zullen we echter richten op 
de bewoners met een oranje score, omdat 
dit de groep is die risico’s loopt, maar waarbij 
wellicht met wat extra ondersteuning en/of 
sturing voorkomen kan worden dat er een echt 
problematische (schulden)situatie ontstaat. Dit is 
ook de voornaamste doelgroep van ons bredere 
onderzoek. Om een goed beeld te krijgen van 
de bewonersgroep die oranje scoorde bespreken 
we ook een aantal achtergrondgegevens van 
deze groep en gaan we in op de redenen 
waarom bewoners deze score ontvingen. 
Daarnaast trekken we ook een vergelijking 
tussen bewoners die oranje en groen scoorden, 
om zo te kunnen achterhalen welke factoren 
maken dat iemand een bepaalde score ontvangt.

Hoe goed komt u rond van uw inkomen?

Heel goed

Beetje goed

Niet goed, niet slecht

Beetje slecht

Heel slecht

27%

37%

23%

11%

2%

5 Omdat maar een klein deel van de bewoners een rode uitslag scoorde en omdat deze groep niet tot de focus 

van ons onderzoek behoort zullen we hier in deze rapportage niet diep op ingaan.

Scores signaallijst

groen

oranje

rood

43%

52%

5%
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Groene uitslag
43% van de bewoners scoorde een groene 
uitslag. Dat houdt in dat hun financiële situatie 
op orde lijkt te zijn en er in principe geen reden 
tot zorgen is. De meeste ondervraagden met 
een groene uitslag waren tevreden over hun 
uitslag en hadden deze ook verwacht. Ze gaven 
aan dat hun financiën op orde zijn en dat ze 
geen problemen ondervinden. Ongeveer een 
kwart van de ondervraagden met een groene 
score krijgt momenteel hulp bij de financiën, 
meestal van naasten of van bijvoorbeeld een 
boekhouder. De meeste respondenten gaven 
aan geen (extra) hulp bij hun financiën nodig te 
hebben.

Rode uitslag
Een klein deel van de onderzoeksgroep (5%, 
12 respondenten) kreeg een rode uitslag. 
Het is echter goed mogelijk dat mensen met 
financiële problemen minder vaak op straat te 
vinden zijn en mogelijk ook – bijvoorbeeld uit 
schaamte – vaker geweigerd hebben om aan 
de enquête mee te werken. Hierdoor moeten 
we er rekening mee houden dat deze 5% een 
onderschatting is van het werkelijke aandeel. 
Alle respondenten met deze uitslag binnen ons 
onderzoek waren tussen de 25 en 65 jaar. De 
groep telde 6 laagopgeleiden, 5 met een mid-
delhoge opleiding en 1 met een hoge opleiding. 
De meeste van de respondenten met een rode 
uitslag gaven – niet geheel verbazingwekkend 
– aan niet goed rond te kunnen komen van 
hun inkomen en geen spaargeld te hebben 
om een nieuwe koelkast te kopen. De reacties 
op de uitslag wisselden: sommige bewoners 
hadden deze verwacht, anderen vonden het 
toch schrikken. Drie van de respondenten met 
een rode uitslag krijgen hulp van naasten. De 
overige respondenten krijgen geen hulp, maar 
het grootste deel daarvan (6 van de 9) zeggen 
deze wel graag te willen. De meeste bewoners 
in deze categorie weten echter niet goed waar 

ze de hulp kunnen krijgen. Deze onwetendheid 
komt overeen met de resultaten uit het eerste 
bewonersonderzoek. De studenten hebben 
hen hier in het gesprek met behulp van de flyer 
verder op attent gemaakt en waar nodig door-
verwezen.

Oranje uitslag
Vanwege de aard van onze doelstelling (tijdig 
signaleren, bewustmaken en toeleiden naar het 
hulpaanbod) en doelgroep van het onderzoek 
waren wij met name geïnteresseerd in de groep 
bewoners die oranje heeft gescoord, tevens de 
grootste groep respondenten. We constateerden 
in het eerdere bewonersonderzoek namelijk dat 
veel bewoners in Nieuw-West wel financiële 
risico’s lopen, maar zich hier niet (voldoende) 
bewust van zijn en daardoor de urgentie tot het 
zoeken van hulp niet inzien. Daarnaast bleek 
een deel van de bewoners onvoldoende op de 
hoogte van het hulpaanbod. 

Ruim de helft van de totale onderzoeksgroep 
(52%, n = 123) scoorde een oranje uitslag. Bij 
bewoners met een oranje uitslag is de financiële 
situatie vermoedelijk nog niet sterk proble-
matisch, maar is er mogelijk al wel sprake van 
schulden. Daarnaast lopen zij financiële risico’s, 
zoals de kans op het ontstaan van (zware) 
schuldenproblematiek. Eerst gaan we dieper in 
de samenstelling van (met name) deze groep 
bewoners: wat zijn hun achtergrondkenmerken? 
Vervolgens bespreken we de gedragingen en 
vaardigheden die maken dat deze groep oranje 
scoort. We beschrijven hierin de antwoorden 
op de vragen, die tezamen optellen tot de score 
die mensen ontvangen. We maken hierbij waar 
mogelijk ook een vergelijking tussen bewoners 
met een oranje en groene score, om zo uit te 
lichten wat de verschillen in de financiële situatie 
en gedrag/vaardigheden van beide groepen zijn. 
Ten slotte bespreken we de reactie van bewoners 
op de uitslag en hun (mogelijke) hulpbehoefte.
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ACHTERGRONDKENMERKEN
Wat betreft opleidingsniveau is er geen significant 
verschil (p=0,082) op te merken in de uitslag die 
respondenten met verschillende opleidingsniveaus 
behalen, maar er zijn wel lichte aanwijzingen dat 
een hoog opleidingsniveau over het algemeen 
samenhangt met een betere score: ongeveer de 
helft van de bewoners met een groene score 
was hoogopgeleid tegenover 41% hoog opge-
leiden met een oranje uitslag. Het percentage 
laagopgeleiden bleek in beide groepen ongeveer 
gelijk (18%). Er was geen verschil op te merken 
tussen mannen en vrouwen in de score die zij 
behaalden. 

We zagen wel een duidelijk verband tussen de 
leeftijd van de respondenten en de score die zij 
behaalden: senioren (65+) scoren beduidend 
minder vaak oranje (of rood) dan mensen in de 
werkende leeftijd. Dat geldt logischerwijs ook 
voor mensen die een pensioen ontvangen: zij 
scoren significant vaker groen. Overigens werd 
in de categorie 25 – 65 jaar (de zogenaamde 
‘arbeidsgeschikte’ leeftijd) het slechtst gescoord: 
alle bewoners met een rode score vielen binnen 
deze leeftijdscategorie. 
Ruim 75% van de oranje groep ontvangt 
inkomen via (onder meer) salaris, 14% had een 
bijstandsuitkering en 27% was student.6 Er is 
geen groot verschil tussen de arbeidsparticipatie 
van bewoners met een oranje en groene score: 
in beide groepen ontvangt ongeveer een gelijk 
deel van de bewoners inkomen via salaris. Ook 
het aantal werkuren per week blijkt niet signi-
ficant te verschillen: in beide gevallen gaat het 
om gemiddeld 33 uur per week. De groep met 
een oranje score ontvangt echter wel vaker een 
bijstandsuitkering dan bewoners met een groene 
score: het gaat om 14% tegenover 2%. 

Bewoners die inkomen ontvangen via studiefi-
nanciering of DUO (studenten) scoren beduidend 
vaker oranje dan groen (67% tegenover 33%). 
Ook ontvingen zij vaker een oranje uitslag dan 
niet-studenten uit dezelfde leeftijdscategorie. 
Er waren echter geen studenten met een rode 
uitslag. Een deel van de studenten lijkt dus op 
het randje van een ongezonde financiële situatie 
te balanceren, maar verkeert over het algemeen 
nog niet in een enorm problematische situatie. 

FINANCIËLE SITUATIE
Ongeveer 16% van de bewoners met een oranje 
score geeft voorafgaand aan de uitslag van de 
signaallijst aan heel goed rond te komen van het 
inkomen, tegenover 43% met een groene score.
38% van de bewoners komt een beetje goed 
rond, ruim 30% antwoordde ‘niet goed en niet 
slecht’ en ongeveer 14% gaf aan een beetje 
slecht of heel slecht rond te komen.
Respondenten met een oranje score geven 
significant minder vaak aan direct een nieuwe 
koelkast te kunnen kopen wanneer deze kapot 
zou gaan: slechts 38% is hier direct toe in staat. 
Het grootste deel van de bewoners met een 
groene score (80%) kan dit wel.

6 Omdat respondenten diverse inkomstenbronnen konden aanvinken tellen deze cijfers op tot meer dan 100%.
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GEDRAG EN VAARDIGHEDEN
Omdat een groot aantal bewoners een oranje 
score heeft ontvangen is het van belang om te 
weten welke antwoorden tot deze score hebben 
geleid. De financiële signaallijst vraagt mensen 
naar hun gedrag en vaardigheden, en vraagt 
ook naar gebeurtenissen die zij het afgelopen 
jaar op financieel/administratief gebied hebben 
meegemaakt. Op basis van al deze gegevens 
wordt de score berekend. Om dieper in te 
kunnen gaan op de vraag waarom mensen een 
oranje score behalen, schetsen we hieronder 
kort een profiel op basis van de vragen uit de 
signaallijst. 

Maar liefst 46% van de bewoners met een 
oranje score geeft aan enkele schulden te 
hebben, daarbovenop heeft 5% naar eigen 
zeggen veel schulden. Ook geeft 54% van de 
bewoners aan de afgelopen maanden rekenin-
gen te laat te hebben betaald. 12% ontvangt 
iedere paar maanden een brief van een deur-
waarder of incassobureau.

Bovenstaande cijfers zijn wellicht niet zo ver-
wonderlijk, gezien 43% van de bewoners met 
een oranje score aangeeft dat het geld vaak op 
is aan het einde van de maand; bij 41% gebeurt 
dit soms. Slechts 16% geeft aan dat er (over het 

algemeen) aan het einde van de maand geld 
overblijft. Bijna een kwart van de respondenten 
met een oranje score staat weleens of regel-
matig rood. 

De administratie blijkt voor een deel van de 
bewoners ook een probleem: ongeveer 12% 
opent vaak niet de post en 35% doet dit 
meestal (maar niet altijd). 9% kan regelmatig 
een brief niet terugvinden en bij 38% gebeurt 
dit weleens. 43% van de bewoners snapt 
regelmatig of soms een brief die zij hebben 
ontvangen niet.

15% van de bewoners geeft aan hulp te krijgen 
bij de administratie en/of geldzaken. 27% krijgt 
soms hulp en 58% ontvangt helemaal geen 
hulp. Ongeveer 38% slaapt regelmatig of soms 
slecht van de geldzorgen. 

Middels de signaallijst is aan de bewoners tevens 
een aantal gebeurtenissen voorgelegd waarbij 
zij konden aangeven of zij deze het afgelopen 
jaar wel of niet hebben meegemaakt. Naast de 
uitslag van de bewoners met een oranje score 
zijn ook die van de bewoners met een groene 
score meegenomen, om zo de verschillen tussen 
de twee groepen bewoners duidelijk te kunnen 
maken.

HOE GOED KOMT U ROND VAN UW INKOMEN ORANJE GROEN
Heel goed 16% 43%
Beetje goed 38% 38%
Niet goed, niet slecht 32% 14%
Beetje slecht 12% 4%
Heel slecht  2% 1%

GENOEG GELD OM EEN KOELKAST TE VERVANGEN? ORANJE GROEN  
Ja 38% 80%
Nee 36% 8%
Deel v/h bedrag 26% 12%
    n=235
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Maar liefst de helft van de bewoners met een 
oranje score heeft te maken met openstaande 
rekeningen het afgelopen jaar. Ruim 40% had 
leningen bij familie of vrienden en 34% had 
aanmaningen. 16% gaf aan post te krijgen van 
de incasso of deurwaarder, wat een indicatie 
is dat een betalingsachterstand al langere tijd 
loopt. Dit laat zien dat er bij een deel van deze 
groep sprake is van (structureel) geldtekort en 
van (mogelijk lichte) schulden. De mensen met 
een groene score hebben deze gebeurtenis-
sen aanzienlijk minder vaak meegemaakt. De 
gebeurtenissen die zij wél hebben meegemaakt 
zijn over het algemeen van minder ernstige aard 
en wijzen niet op formele schulden. Het gaat 
bijvoorbeeld om openstaande rekeningen (9%) 
of een lening bij familie of vrienden (7%).

We hebben tevens bekeken hoeveel gebeur-
tenissen bewoners uit de verschillende score-
groepen gemiddeld hebben meegemaakt het 
afgelopen jaar. In lijn met onze verwachtingen 
zagen we ook daar een significant verschil 
tussen de bewoners met verschillende uitslagen; 
het gemiddelde aantal gebeurtenissen voor 
respondenten met een groene score is 0,17, 
wat betekent dat zij over het algemeen géén 
van deze gebeurtenissen hebben meegemaakt. 
Respondenten met een oranje uitslag maakten 
daarentegen gemiddeld 1,8 van bovenstaande 
gebeurtenissen mee. Voor de kleine groep res-
pondenten met een rode score (n=12) ging het 
zelfs om ruim 4 gebeurtenissen.

BEWUSTZIJN EN REACTIE OP DE UITSLAG
We hebben gezien dat de groep bewoners met 
een oranje score vaak al geldproblemen heeft en 
dat het gevaar om in problematische schulden 
terecht te komen zeer reëel is. Daarom is het 
extra van belang om in te zetten op het (vroeg-
tijdig) informatie verstrekken aan en helpen van 
deze bewoners. De vraag is echter in hoeverre 
zij zelf inzien dat er hulp nodig is én op welke 
wijze deze groep bewoners het beste bereikt 
kan worden. Om een beter beeld te krijgen in 
hoeverre de bewoners met een oranje uitslag 
zich nu daadwerkelijk bewust zijn van hun finan-
ciële situatie en de eventuele noodzaak om actie 
te ondernemen, hebben de studenten gevraagd 
wat de bewoners zelf van hun oranje uitslag 
vonden. Zij hebben de eerste reactie van de 

AFGELOPEN JAAR MEEGEMAAKT? JA: ORANJE (n = 122) JA: GROEN (n= 99)
Aanmaningen  34% 5%
Afbetalingsregelingen getroffen 23% 4%
Openstaande rekeningen  50% 9%
Lening bij familie/vrienden  43% 7%
Brieven van incasso/ deurwaarder 16% 2%
Loonbeslag  3% 4%
Andere schulden   16% /

respondenten hierop genoteerd. De reacties van 
de respondenten wisselden erg. Omdat het om 
een open gesprek ging zijn de antwoorden op 
deze vraag niet direct te kwantificeren. We zien 
echter wel een aantal meer algemene beelden in 
terug, waar we kort verslag van doen.

Het grootste deel van de respondenten 
reageerde niet verrast op de uitslag en gaf aan 
deze wel te hebben verwacht. Bijvoorbeeld 
omdat zij niet altijd goed uitkomen met hun 
geld, een laag inkomen hebben of wel eens 
rood staan. Sommige respondenten geven 
daarbij ook direct aan zich geen zorgen te 
maken over de uitslag. Over het algemeen 
waren de meeste respondenten niet gealar-
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meerd. Toch gaf ruim een derde eerder in de 
signaallijst aan weleens slecht te slapen van de 
geldzorgen.

Ongeveer een kwart van de bewoners bleek 
zich in het geheel niet bewust te zijn van het feit 
dat hun financiële situatie niet gezond is en de 
risico’s die zij daarmee lopen. Deze groep is op 
te splitsen in bewoners die erg schrokken van de 
uitslag en bewoners die aangaven het niet eens 
te zijn met de uitslag. Voor die eerste groep was 
de uitslag een ‘eye-opener’ en daarmee reden 
om zich zorgen te maken. Voor de tweede 
groep gold dat zij de uitslag onjuist vonden en 
zich hier niet in herkenden. Een greep uit de 
reacties: ‘heel vreemd, ik heb geen geldproble-
men of schulden.’, ‘niet verwacht, want het gaat 
goed naar mijn gevoel’, of ‘beetje gek, ik vind 
het zelf wel goed gaan.’ Dit staat in contrast met 
onze bevindingen; wij concluderen immers dat 
deze groep wel degelijk grote risico’s loopt. Bij 
deze groep zien wij dus terug dat bewoners hun 
eigen financiële situatie, gedrag en/of vaardighe-
den mogelijk overschatten en bepaalde risico’s 
zelf niet als zodanig percipiëren. Een tweede 
veelgehoorde reactie bij bewoners was dat zij 
de oranje uitslag ‘wel prima’ of ‘ok’ vonden of 
hier geen echte mening over hadden. Voor deze 
groep zou mogelijkerwijs kunnen gelden dat zij 
niet echt stilstaan bij hun financiële situatie en 
dat de uitslag hen blijkbaar ook niet direct tot 
denken zet. In elk geval vonden zij de uitslag 
niet direct alarmerend en hechtten zij hier niet 
zoveel belang aan. 

Hoewel veel bewoners niet direct de urgentie 
van hun oranje score inzagen, is deze wat ons 
betreft wel zorgelijk. Het is juist op dit punt 
extra van belang om waar mogelijk bij te sturen, 
om zo te voorkomen dat er een problemati-
sche schuldensituatie ontstaat. In de volgende 
paragraaf gaan we daarom in op de ondersteu-
ning die de respondenten met een oranje score 

krijgen en welke ondersteuningsbehoefte er 
(aanvullend) is bij deze groep. 

HULP EN ONDERSTEUNING
De studenten hebben de respondenten met een 
oranje score tevens gevraagd of zij hulp krijgen 
bij de financiën en zo niet, of zij hier behoefte 
aan zouden hebben. Ruim een derde van de 
respondenten gaf aan hulp te krijgen, bijna 
allen van naasten of binnen het eigen netwerk. 
Slechts 4 respondenten met een oranje score 
gaven aan hulp te krijgen van vrijwilligers, 3 
van een professionele instantie en 1 van een 
religieuze instelling. De aanleiding voor het 
vragen van deze ondersteuning verschilde; in 
de meeste gevallen was de hulp direct voort-
gekomen uit financiële problemen of omdat 
de hulpverstrekkers over de nodige kwaliteiten 
beschikken. Overige redenen om hulp te vragen 
waren bijvoorbeeld de gezondheidssituatie, 
taalproblemen of andere barrières. Ruim 50% 
van de respondenten met een oranje uitslag gaf 
aan geen hulp te willen. Zij achten dit niet nodig 
in hun huidige situatie. Dit lijkt wederom te 
bevestigen dat de bewoners de financiële risico’s 
die zij lopen en de noodzaak tot verbetering van 
hun financiële situatie niet altijd inzien.

Om nader zicht te krijgen op wanneer mensen 
hun situatie wel zodanig zorgwekkend zagen 
dat zij hierbij hulp zouden inroepen hebben 
studenten de respondenten gevraagd wanneer 
zij wél hulp zouden vragen. Een klein deel van 
de bewoners gaf aan de uitslag van de sig-
naallijst reden te vinden om hulp te zoeken. 
Daarnaast gaf een relatief beperkt aantal 
bewoners aan in een vroeg stadium hulp in 
te roepen om verergering van de situatie te 
voorkomen. Zij noemden dan bijvoorbeeld hulp 
om beter te leren budgetteren, te sparen of 
roodstand te voorkomen.
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Bij een groter deel van de bewoners bleek de 
drempel om hulp te vragen echter veel hoger 
te liggen: zij zouden dat pas doen op het 
moment dat er al sprake is van een (ernstige) 
schuldensituatie of ‘echte geldproblemen’. Een 
deel van deze respondenten zou zelfs pas op 
zoek gaan naar hulp als ze er echt zelf niet meer 
uitkwamen, er sprake zou zijn van deurwaarders 
of zelfs pas wanneer zij het huis uitgezet 
dreigden te worden. Overigens wist bijna een 
derde van de bewoners met een oranje uitslag 
bij navraag niet goed waar zij financiële hulp 
of ondersteuning zouden kunnen krijgen. In 
ons eerdere bewonersonderzoek – waarbij we 
bewoners niet gecategoriseerd hebben aan de 
hand van een score – bleek ‘slechts’ 1 op de 
5 bewoners dit niet te weten (Madern et al., 
2015). 

CONCLUSIE TWEEDE BEWONERS-
ONDERZOEK
Met het onderzoek hebben we 236 bewoners 
uit Amsterdam Nieuw-West bereikt. Ook uit 
dit onderzoek kunnen we concluderen dat 
een groot deel van de respondenten zich in 
een financieel minder of ongezonde situatie 
bevindt: slechts een kwart van de bewoners 
geeft aan heel goed rond te komen van het 
inkomen en bijna de helft van de bewoners 
heeft niet voldoende spaargeld om een koelkast 
te vervangen. In lijn met deze conclusie bleek 
meer dan de helft van de bewoners een oranje 
of rode uitslag op de financiële signaallijst te 
scoren, wat inhoudt dat zij op dit moment in 
een financieel ongezonde situatie verkeren en 
een risico op een (problematische) schuldensitu-
atie lopen.

Wat betreft achtergrondkenmerken is de groep 
met een oranje score divers: het gaat om zowel 
mannen als vrouwen, mensen van verschillende 
opleidingsniveaus en leeftijden en met verschil-
lende inkomstenbronnen. Veel van de respon-

denten die wij spraken ontvingen inkomen uit 
werk, waarbij – ook met betrekking tot aantal 
werkuren – geen duidelijk onderscheid op te 
merken was tussen mensen met een oranje en 
groene score. Het betreft hier dus niet alleen 
mensen die afhankelijk zijn van een (bijstands)
uitkering, hoewel voor hen geldt dat praktisch 
geen van hen goed rondkomt of voldoende 
spaargeld heeft. We constateerden ook dat 
bewoners in de ‘arbeidsgeschikte’ leeftijd, 
degenen die in principe op zichzelf zijn aange-
wezen wat betreft het voeren van de financiën, 
het slechtst scoorden. Daarnaast lopen ook veel 
studenten al de nodige risico’s.

Veel bewoners in Amsterdam Nieuw-West 
hebben dus geen sterke financiële basis en 
hebben geen buffer om een onvoorziene 
uitgave op te vangen. Dat kan ofwel komen 
omdat zij onvoldoende inkomsten hebben om te 
sparen, ofwel omdat zij het belang van sparen 
niet (voldoende) inzien. 
Voor beide verklaringen valt iets te zeggen. Uit 
de bovenstaande resultaten van de signaallijst 
kunnen wij – in lijn met ons eerdere bewoner-
sonderzoek – de conclusie trekken dat bewust-
zijn van de financiële situatie een probleem is bij 
een aanzienlijk deel van de bewoners in Nieuw-
West. In dit geval ging het niet zozeer om 
overschatting van de eigen vaardigheden, maar 
meer om het onderschatten van de ernst van 
de financiële situatie. Een deel van de bewoners 
was er weliswaar niet van op de hoogte dat zij 
in een financieel ongezonde situatie verkeren, 
maar we spraken ook bewoners die zich wel 
in hun oranje uitslag herkenden, alleen het 
gevaar van deze situatie onderschatten of voor 
lief nemen. Zij zien hier de ernst niet van in en 
nemen dus ook geen maatregelen – zoals een 
buffer proberen op te bouwen – om mogelijke 
risico’s te voorkomen. 
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Anderzijds geeft slechts een klein aandeel van 
de bewoners aan heel goed rond te komen van 
het inkomen. Het gaat hierbij met name om 
bewoners met een groene score. Er is een klein 
verschil te vinden in het opleidingsniveau – en 
daarmee de mogelijke competenties/vaardig-
heden – van bewoners met een oranje en een 
groene score, maar dit is niet voldoende om het 
verschil in uitslag volledig te verklaren. Gezien er 
geen groot verschil zat in de arbeidsparticipatie 
en werkuren van beide groepen, is het probleem 
dus mogelijkerwijs (deels) ook te verklaren uit 
een inkomstenverschil tussen beide groepen. 
Als mensen met een groene uitslag een hoger 
inkomen ontvangen, houden zij mogelijker-
wijs maandelijks meer geld over, waardoor zij 
kunnen sparen. Het feit dat bewoners met een 
oranje score significant minder vaak aangaven 
goed rond te kunnen komen van hun inkomen 
wijst hier ook op. Uit een stadsdeelanalyse van 
de gemeente Amsterdam bleek al dat er in 
het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer sprake is 
van een relatief grote groep werkende minima 
(Gemeente Amsterdam, 2017a). Daarbij consta-
teerde het Nibud in 2015 ook dat de vaste lasten 
tegenwoordig veel vaker als oorzaak worden 
genoemd voor het ontstaan van een betalings-
problemen (Van der Schors, Van der Werff, & 
Schonewille, 2015).

De financiële gebeurtenissen die bewoners met 
een oranje score aangaven het afgelopen jaar 
te hebben meegemaakt, geven aanleiding tot 

zorgen: de helft heeft openstaande rekenin-
gen gehad, een derde aanmaningen en 16% 
post van incassobureaus of deurwaarders, wat 
inhoudt dat er al sprake is van schulden.

Ook uit dit onderzoek bleek dat maar een zeer 
beperkt deel van de bewoners hulp ontving van 
een professionele instantie. Veel bewoners zien 
de urgentie van hulp niet in en zouden hier pas 
naar op zoek gaan als er echt sprake zou zijn 
van een crisissituatie. Als er al sprake is van hulp, 
wordt deze meestal door het sociale netwerk 
geboden.

Een ander deel van de bewoners had wel 
behoefte aan hulp, maar weet deze niet te 
vinden.
Uit de resultaten van dit bewonersonderzoek 
kunnen we opmaken dat een redelijk deel van 
de respondenten zich in elk geval gedeeltelijk 
bewust is van hoe het ervoor staat met de eigen 
financiële situatie: het grootste deel van de 
bewoners had de oranje uitslag wel verwacht. 
Het gevaar schuilt met name in het feit dat 
zij vrede lijken te hebben met deze situatie 
of deze in elk geval niet als reden tot zorg te 
beschouwen. Zij zien de ernst van de situatie 
en de gevolgen van de risico’s die ze lopen niet 
(voldoende) in en zien geen reden om daarvoor 
op dit moment om hulp te vragen.
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Na drie jaar onderzoeken en ontwikkelen binnen 
het Fieldlab Nieuw-West hebben we veel inzichten 
opgedaan over het stadsdeel en haar bewoners. 
Per projectfase hebben we conclusies getrokken 
die in bovenstaande hoofdstukken terug te lezen 
zijn. Op basis hiervan formuleren we een eind-
conclusie. 
Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West staat voor 
diverse uitdagingen wat betreft Armoede-
problematiek en financiële zelfredzaamheid 
van bewoners. Dat maakte dat het lectoraat 
Armoede Interventies (voorheen Armoede 
& Participatie) zich als ambitie stelde om te 
verkennen in hoeverre en hoe het mogelijk zou 
zijn via het ondersteuningsaanbod bewoners 
financieel zelfredzamer te maken, waarbij 
we zoveel mogelijk zouden aansluiten op de 
behoeften van bewoners en professionals.

De twee bewonersonderzoeken die we hebben 
uitgevoerd leerden ons dat er in Nieuw-West 
– zoals cijfers van de gemeente ook uitwezen – 
veel bewoners financiële risico’s lopen. Samen-
vattend kwamen we tot de volgende conclusies:7

- Burgers onderschatten de financiële risico’s 
die ze lopen.

- Burgers weten de weg naar het financiële 
dienstverleningsaanbod moeilijk te vinden.

- Door lage betrokkenheid van bewoners, 
schaamte en laag bewustzijn van de  
problematiek is het moeilijk om deelnemers 
te werven voor ondersteuningsaanbod op 
financiële zelfredzaamheid.

- Laagdrempelig dienstverleningsaanbod vindt 
het makkelijkst aftrek.

- Binnen het laagdrempelig aanbod (inloop-
spreekuren) vindt ondersteuning geïsoleerd/
incidenteel plaats; er wordt vaak geen 
(volledig) zicht verkregen op het totaalbeeld 
van iemands situatie. Het is onduidelijk of de 
geboden ondersteuning toereikend is.

In het licht van de verworven inzichten moet 
de vraag opnieuw gesteld worden op welke 
wijze bewoners ondersteund kunnen worden 
om financieel zelfredzamer te worden. We zien 
dat we binnen dit kader te maken hebben met 
grofweg drie verschillende groepen bewoners: 
bewoners die geen financiële vragen hebben 
omdat zij zich niet bewust zijn van de financiële 
risico’s die ze lopen, bewoners die financiële 
vragen hebben maar niet weten waar ze terecht 
moeten en bewoners die financiële vragen 
hebben en in zicht zijn bij het (laagdrempelige) 
ondersteuningsaanbod.

Om bij deze groepen bewoners verergering van 
de problematiek te voorkomen en hen verder op 
weg te helpen richting meer financiële zelfred-
zaamheid, is een aantal belangrijke stappen 
nodig. Voor de eerste groep bewoners gaat het 
in eerste instantie om bewustwording van de 
eigen situatie en risico’s. Bij de tweede groep is 
toeleiding naar het bestaande aanbod cruciaal 
en voor de derde groep is het van belang dat de 
ondersteuning minder incidenteel wordt, maar 
dat er gelegenheid is om de vraag achter de 
vraag in beeld te krijgen.

8 Afgezien van Vroeg Eropaf en Eropaf, maar deze twee vormen van ondersteuning worden pas ingezet wanneer 

er al (forse) betalingsachterstanden zijn. 
9 Eventuele ontwikkelingen in het aanbod die na de inventarisatiefase hebben plaatsgevonden hebben wij niet 

kunnen meenemen in onze analyse.



38  

Op basis van onze bevindingen, kan een aantal 
aanbevelingen worden geformuleerd voor de 
verbetering in de uitvoeringspraktijk, zodat deze 
drie groepen beter worden bediend.

Bewustwording en toeleiding: preventief 
en outreachend werken
Ten tijde van onze inventarisatie van het 
ondersteuningsaanbod hebben wij weinig tot 
geen initiatieven gevonden die outreachend 
en/of preventief werken.8,9 Een preventief 
aanbod kan helpen om mensen tijdig bewust 
te maken van hun financiële situatie, zodat 
schulden voorkomen worden. Hierbij is het 
wel van belang dat dat aanbod op het juiste 
moment (gekoppeld aan life-events of specifieke 
momenten in het jaar) en op de juiste manier 
(aansluitend bij de mogelijkheden en het taal-
niveau van de bewoners) onder de aandacht van 
de betrokkenen wordt gebracht.

Toeleiding: zichtbaar maken van de  
hulpverlening 
Er is nog een slag te maken wat betreft de 
zichtbaarheid van de initiatieven en het type 
hulp dat zij bieden. Hoe dit te doen is nog de 
vraag. Mogelijkerwijs zou het verspreiden van 
informatie in meerdere talen – zoals gebruikelijk 
in bijvoorbeeld de VS – een stap in de goede 
richting zijn.

Toeleiding: aansluiting op informele hulp
De vraag is in hoeverre het eigen netwerk van 
de bewoners zich richt op het vergroten van 
de financiële zelfredzaamheid en zich onder-
steund voelt bij het bieden van deze hulp. Een 
betere aansluiting met het informele netwerk 
kan zorgen voor meer (gecontroleerde) hulp en 
snelle professionele actie op het moment dat de 
problemen daarom vragen. Ook de beschikbaar-
heid van directe ondersteuning voor mensen 
die informele hulp bieden kan wellicht soelaas 
bieden, zodat zij de risico’s en valkuilen van 

hun eigen hulpverlening goed begrijpen en de 
eventuele voordelen van ‘doorverwijzing’ naar 
formele hulpverlening inzien.

Vraag achter de vraag: verbreden functies 
van de laagdrempelige inloop 
Het zou gezien onze bevindingen mooi zijn als 
de inloopspreekuren tot een verbreding van hun 
aanbod zouden kunnen komen, waarbij zij zich 
mede richten op bewustwording en tijd hebben 
om een analyse te maken van de dieper gaande 
problematiek, de vraag achter de vraag. We 
denken dan bijvoorbeeld aan het aanbieden en 
afnemen van een financiële gezondheidscheck 
bij klanten die voor de tweede keer komen 
en een informatief gesprek over het onder-
steuningsaanbod en doorverwijzing – los van 
de concrete vraag die op dat moment bij de 
bewoner speelt. Het is de vraag of deze stappen 
gegeven de kennis, vaardigheden en capacitei-
ten van de bewoners altijd haalbaar zijn. 

We hebben de haalbaarheid van deze suggesties 
in ons onderzoek niet kunnen meenemen. 

Bewust worden van de vraag
Wellicht is het (volledig) financieel zelfredzaam 
maken van mensen door hun vaardigheden bij 
te spijkeren voor sommige bewoners in Nieuw-
West (nog) een brug te ver. Niet alle bewoners 
zijn zich bewust van hun financiële situatie en 
de risico’s die zij lopen, waardoor zij geen hulp 
zoeken. Andere bewoners met financiële vragen 
stellen niet altijd een bredere hulpvraag om zo 
structureel aan hun vaardigheden te kunnen 
werken. Ten slotte zijn er bewoners die niet over 
de basisvaardigheden en/of verstandelijke moge-
lijkheden beschikken om hun financiën volledig 
te begrijpen en/of te beheren. 
Kleine stapjes zijn nodig, met als voornaamste 
prioriteit het voorkomen van financiële 
problemen en (ernstige) schulden. Dat betekent 
dat er ingezet moet worden op verdere bewust-
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wording van de problematiek en het zichtbaar 
maken van het aanbod. Bewustwording moet 
niet alleen, of zelfs maar in de eerste plaats, 
vergroot worden door middel van voorlichting 
en informatieverstrekking. Veeleer is van belang 
inwoners van Nieuw-West zo te ondersteunen 
dat zij zo min mogelijk ‘fouten’ maken en 
zo veel mogelijk de ‘juiste’ dingen doen. Dat 
betekent dat meer ingezet moet worden op 
het zo aanbieden van ondersteuning dat de 
betrokkenen er bijna ‘automatisch’ gebruik van 
gaan maken, in plaats van dat zij een bewuste 
beslissing moeten nemen om zich tot de onder-
steuning en hulpverlening te richten. Dat kan 
eigenlijk alleen bereikt worden door het aanbod 
in overleg met de (potentiële) gebruikers verder 
aan te passen en te gaan experimenteren met 
voornoemde suggesties.
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