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Wat hebben we allemaal?

Wat zijn de uitkomsten van de gesprekken?

Wat kunnen we verbeteren?

Wat gaan we verbeteren?



Minimaal noodzakelijke kosten

Niet-veel-maar-toereikend-budget



Basisbehoefte-

budget

€ 971

Niet veel 

maar 

toereikend 

budget

€ 1.063



Omschrijving Bedrag per maand in 

euro’s

Bruto minimumloon 1.551,60

Netto minimumloon 1.242,00

Uitkering Participatiewet, 

alleenstaand (23 jaar en ouder)

982,79

Uitkering Participatiewet, gehuwd 1.403,98

Uitkering AOW, alleenstaand 1.199,40

Uitkering AOW, gehuwd 1.640,36

€ 971

€ 1.063



Jaar Aantal personen Percentage totale 

bevolking

2008 870.000 5,6%

2013 1.250.000 7,9%

2014 1.200.000

2017 1.160.000 6,8%

Personen onder het 

niet-veel-maar-toereikendcriterium



1. Eenzijdige concentratie op het geldprobleem.

2. Langere termijn doelstellingen worden verwaarloosd.

3. Invloed op geduld, tolerantie, aandacht, toewijding en geheugen.

4. Kan leiden tot: onverstandige beslissingen, onzorgvuldigheid, 

afwezigheid, impulsiviteit, kortzichtig gedrag en het maken van 

fouten.

5. Arme mensen hebben door de korte termijn focus de neiging om 

overmatig te lenen en gaan ineffectief te werk bij het maken van 

toekomstplannen.



Nadja Jungman, lector schulden en 
incasso

1. Hard op de inhoud: duidelijkheid.

2. Zacht op de mens.

3. Afwezigheid van een moreel oordeel is het 

begin van goede hulpverlening.

4. Bij diepe schulden niet vragen: ‘hoe ben je in 

deze situatie verzeild geraakt’, maar ‘wat 

maakt het dat je iets wilt veranderen’?



Kinderarmoede op basis van CBS cijfers uit 2014:

421.000 kinderen groeien op in een gezin met een 
laag inkomen: 

Dat is 12% van de kinderen in Nederland.

Van de 421.000 kinderen leven er 131.000 al 4 jaar 
of langer met een laag inkomen.

12% van de Harenaars tussen 0 en 20 jaar: 12% x 
4.252 = afgerond 510.



Uitnodigingen 

verjaardagen zijn 

lastig als je geen 

cadeautje kunt 

meenemen. Keuze 

voor een cadeautje 

betekent een extra  

avondmaal met 

brood!! 

Populaire jongen in groep 5 wordt 

veel gevraagd voor 

verjaardagsfeestjes.  Maar dan je 

eigen verjaardag. Geen geld voor de 

film, het blotevoetenpad, 

lasergamen of iets anders leuks! 



Experimenten in Groningen, Tilburg, Utrecht en 

Wageningen: vrijlating gedurende 24 maanden. De 

deelnemers mogen maximaal 50% van hun 

inkomsten uit arbeid bijverdienen, tot maximaal 

€199 euro per maand voor alleenstaanden en een 

(gezamenlijk) maximum van €142 euro voor 

gehuwden. 



Aanpak team Werk:

• Inzet gericht op werk, activering en opbouw netwerk

• Aandacht voor balans in het systeem

• Wortel en stok



Klijnsma gelden:

• 85 miljoen voor alle gemeenten, waarvan 

51.000 voor Haren

• 14 miljoen naar Leergeld, Jeugdsport- en 

cultuurfonds, Jarige Job en Nationaal 

Fonds Kinderhulp 

• 1 miljoen Saba, St. Maarten, St. Eustatius

De staatssecretaris wil 

concrete bestemmingen: 

zwemles, schoolspullen, 

sport, bijles, muziekles, 

schoolreisjes.

Hoe gaan we deze gelden 

inzetten?

Structureel

geld!



Een outdoor evenement voor Leergeldkids met 

Bas Veldman
+

Leergeld medewerkers



Startbijeenkomst 2 maart, 
Leeuwarden met Jetta 
Klijnsma

VNG, Divosa en de 5 fondsen 

samen tegen Kinderarmoede 

met het Kindpakket. 

https://www.kindpakket.nl/


Gesprekken met mensen met een uitkering Participatiewet

• Het participatiefonds gaat op aan vaste lasten

• Er is behoefte aan een boekje met alle voorzieningen en regelingen

• Meer ruimte voor vrijwilligerswerk

• Behoud van de volledige vrijwilligersvergoeding

• Geen GKB om de auto niet kwijt te raken

• Ontlopen van verjaardagen

• Iets meer tijd voor inburgeringsexamen

• Statushouders willen graag een laptop en een fiets

• Facebookpagina voor ruilen en tips & trucs

• Zorgverzekering met dekking eigen risico en eigen bijdrage te duur

• Kleding voor jongeren

• Haren pas



• Vergoeding abonnement Speel-O-Theek

• Dagje uit op kosten van de Klijnsma-gelden

• Speelplaatsen met hekken erom heen

• Meer ruimte voor bijverdiensten

• Vergoedingen voor chronisch zieken en mensen met een handicap

• Geld voor een cursus

• Meer activiteiten in de zomervakantie. Voorbeelden Huttenbouw en 

de voetbaldagen van VV Gorecht

• Hulpverleners moet ons niet met een veroordelende toon 

aanspreken 

• Hoge rentepercentages bij schuldsanering



Uit onderzoek Nibud voor de gemeente Enschede:

Misschien moeten we stoppen met het verder optuigen 

van de kerstboom met voorzieningen en regelingen en 

gewoon het basisbedrag verhogen, omdat de inkomsten 

op minimumniveau structureel niet genoeg zijn voor 

een redelijk pakket aan uitgaven.



Wet Schuldsanering 
Natuurlijke Personen (WSNP)

• Betaling uit de boedel
• Maximaal 3 jaar
• Verzoek bij de rechtbank

Beschermingsbewind

• Schuldenaar volledig onbevoegd
• Via Kantonrechter
• Kan oneindig doorlopen
• Vaste vergoedingen
• Kan aanslag op bijzondere 

bijstand betekenen

Minnelijke schikking

Pamflet naar een betere aanpak 

van schulden en armoede



Probleem van schaamte, het kruipt onder 
je huid

Wij gaan gebukt onder ‘Schuld en boete’

Armoede is vaak gewoon pech

Armoede rampzalig voor je 
zelfvertrouwen

It takes three generations to raise a 
gentleman

De kosten van de organisatie rondom 
schulden is hoger dan het totaal aan 
schulden



Mobility Mentoring combineert het onderwerp armoede met 

de laatste inzichten vanuit de hersenwetenschap over de effecten 

van schaarste en armoede en over de ontwikkelbaarheid van 

hersenfuncties (neuroplasticiteit). De begeleiding houdt nadrukkelijk 

rekening met de invloed van schaarste en armoede op de 

hersenfuncties. De gezinnen krijgen handvatten om de zogenoemde 

executieve hersenfuncties te versterken. Executieve hersenfuncties 

stellen mensen in staat doelgericht te werken aan de verbetering van 

hun situatie.



Mon€y School

Jan Tingen

Kinderen weerbaar en financieel 
bewust maken

Peer to peer educatie

Scholen ontzorgen

Pop-up variant



Rentetarieven GKB

Lening 300 euro 

Handlingkosten, arbeid 

en te betalen rente

Stel 90 euro

Dan rente:

90/300 x 100% = 30%

Lening 5000 euro 

Handlingkosten, arbeid 

en te betalen rente

Stel 90 euro

Dan rente:

90/5000 x 100% = 1,8%



Vragen en ideeën voor de dialoog

1. Hoe kunnen we ‘onzichtbaar’ ondersteuning bieden?

2. Zelf activiteiten organiseren of initiatieven van anderen ondersteunen?

3. De computerregeling ook voor laatste twee groepen Basisschool?

4. Abonnementen ter beschikking stellen van de Zelfoogsttuin in De Biotoop.

5. Relatie aangaan met Jarige Job, Jeugdcultuurfonds en Nationaal Fonds 

Kinderhulp?

6. Vakanties ter beschikking stellen via Humanitas, de Vakantiebank en de 

educatieve weken op de Biotoop?

7. Vrijwillige persoonlijke coaches organiseren.

8. Besteding Klijnsma gelden: zelf of via fondsen?

9. Zwemles en zwemdiploma?

10. Aansluiten bij het Kindpakket?

11.???????



Stichting Leergeld gebruiken 

als toegangspoort?


