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Inleiding 
Op donderdag 3 juni heeft een kennisatelier met 30 deelnemers vanuit het werkveld, gemeenten en 
het lectoraat Sociale Innovatie & Ondernemerschap plaatsgevonden. De online bijeenkomst ging over 
het signaleren en bestrijden van armoede en schulden in de regio Leiden & Den Haag. De aanwezigen 
hebben vanuit verschillende perspectieven samen mét en ván elkaar geleerd over vroegsignalering.  
 
Niet onbelangrijk, want het onderwerp staat volop in de aandacht bij gemeenten en het werkveld. Hoe 
maak je contact op het moment dat een signaal is binnengekomen? Hoe om te gaan met 
handelingsverlegenheid bij hulpverleners? Wat zijn good practices en wat juist niet? En is er genoeg 
aandacht voor de doelgroep GGz of het kind in het gezin?  
 
In dit verslag wordt een samenvatting gegeven van de bijdragen van de belangrijkste sprekers en het 
groepsgesprek wat erna heeft plaatsgevonden. In de bijlagen zijn de powerpoint-sheets opgenomen 
die zijn gebruikt. 
 
---------------------- 
 
De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden wordt uitgevoerd door het lectoraat Sociale 
Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden en het lectoraat Urban Ageing van De Haagse 
Hogeschool. 
 
De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden draagt bij aan het ontwikkelen van een regionaal 
netwerk en het versterken van de kennisinfrastructuur rondom maatschappelijke vraagstukken.  
De Werkplaats richt zich in de periode 2020-2022 op de volgende thema’s: 

• Armoede en schulden: Hoe kunnen mensen met weinig inkomen een goed leven hebben? 

• De verbinding tussen het gezondheid en sociaal domein: Hoe kan de (interprofessionele) 
samenwerking verbeterd worden? 

• Langer thuis wonen: Wat hebben mensen in kwetsbare situaties nodig om langer (en weer) 
thuis te wonen? 

 
Via leergemeenschappen, bestaande uit professionals uit de praktijk, beleids- en 
uitvoeringsambtenaren, vrijwilligers, studenten, docenten en onderzoekers, gaat de Werkplaats 
Sociaal Domein aan de slag met deze thema’s. Samen wordt er een leeromgeving gecreëerd en wordt 
er gewerkt aan kennisdisseminatie.   
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1. Programma leeratelier  
 
14.45-15.00 Inloop  
15.00-15.10  Opening door Ronald Schurer 
15.10-15.20 Lineke Smit van Sterk uit Armoede, het expertisecentrum van ervaringsdeskundigen 

in generatiearmoede en sociale uitsluiting – interview door Wiep Staal 
15.20-15.30 Onderzoeker Ben Boksebeld van het lectoraat Saxion Hogescholen over het project 

SIBA (Signaleren, Bespreken en Aanpakken van Armoede) 
15.30-15.40 Vier elevator pitches van 2 min over projecten van binnen en buiten de Werkplaats 

Sociaal Domein  
 1. Kwadraad – Boris Stil over online schuldhulpverlening  
 2. Welzijnskwartier in Katwijk – Margreet Adam over signalering en werken in een 

leergemeenschap (koppeling met onderwijs meenemen) 
 3. Hogeschool Leiden Sociaal Vitaal Lectoraat Sociale Innovatie – Camilla Jaspers over 

Doelgroep GGZ – de extra stress die armoede met zich meebrengt  
 4. Schuldenlab070/organisatie Jongeren Informatiepunt (JIP) Haaglanden – Regilio 

Sabajo over signalering van armoede bij jongeren 
15.40-16.50 Centraal gesprek 
16.50-17.00 Afsluiting en vervolg door Ronald Schurer 
 

2. Verslag 
 

 
Aanwezigen  
Wiep Staal, Ronald Schurer, Tjakko Bloemendaal, Ben Boksebeld, Jolanda Borst, Suzan van der Pas, 
Regilio Sabajo, Boris Stil, Marit Weijenberg, Irene Meijers, Deliaan, Kirsten Zitman, Fatima Touzani, 
Leontien Buitendijk, Camilla Jaspers-Veenstra, Lineke Smit, Marlou Harderwijk-De Leon, Richard 
Bodde, Noura van den Berg, Milouda Lamzira, Margreet Adam,  
 

 
15.00-15.10  Opening door Ronald Schurer 
Ronald Schurer opent het leeratelier en heet iedereen van harte welkom. Hij introduceert het 
thema, neemt het programma met iedereen door als ook de basisregels voor een goede online 
bijeenkomst. 
 

 
15.10-15.20 Lineke Smit van Sterk uit Armoede, het expertisecentrum van 

ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting – interview 
door Wiep Staal 

 

• Volgens Lineke Smit werkt de nieuwe wijziging in de wet m.b.t. vroegtijdige signalering van 
schulden niet goed. Het is belangrijk om iemand te kunnen zien/horen om zo signalen op 
te pakken. 

• Twee voorbeelden: 1) een te net huis kan juist duiden op problemen, want opruimen kan 
een vorm van stresshantering zijn. 2) iemand die regelmatig zijn brood vergeet mee te 
nemen kan zelfs ná het oplossen van de schulden als gewoonte dit als patroon hebben.  

 

• Eenzaamheid is een groot probleem: je staat alleen en je voelt je minderwaardig en dat 
krijg je terug van de maatschappij. Er wordt bijv. gezegd; ‘Iemand met armoede moet zich 
schamen en is mislukt’ of ‘als je arm bent, dan is het je eigen schuld’. 

• Iedereen kan snel in de schulden te komen, al binnen een paar maanden.  
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• Belangrijk voorbeeld: let op mensen die gaan scheiden. Als je overal zelf verantwoordelijk 
voor bent kan je rekeningen vergeten, je bent niet gewend het alleen te doen etc. 
 

• Er is ouderarmoede en kinderuitsluiting d.w.z. kinderarmoede bestaat uit de armoede 
van de ouders. Kinderen kampen met uitsluiting, bijv. doordat ze niet kunnen meedoen 
met activiteiten, als laatste bij de groepjes wordt uitgekozen etc. Uitsluiting zorgt voor 
grote gevolgen ook in een later leven.  

• Bijvoorbeeld: let op kinderen waarvan de broek net wat te ruim is en niet aan de laatste 
mode voldoet. Andere vorm van uitsluiting: paaseieren in voedselpakket Voedselbank pas 
ná Pasen. 

 

• De traditionele hulpverlening zet iemand achterop de fiets, maar je moet ondersteuning 
bieden door een tijdelijk zijwieltje te zijn. Je geeft ondersteuning en vraagt waar iemand 
mee geholpen is zonder oordeel. 

• Vraag zonder oordeel wat heb jij nodig? Hulp aanbieden; samen opruimen, papieren 
invullen etc. Vanuit gelijkwaardigheid. 

• Armoede is geen financiële zaak, maar een gebrek aan vaardigheden. De nieuwe wet 
wordt vooral een digitaal vehikel, maar het is belangrijk meer tijd te geven aan preventie. 
Meer aandacht besteden aan ‘laaggecijferdheid’. Bijvoorbeeld: om uitsluiting te 
voorkomen kopen mensen toch die dure telefoon.  

 

 
15.20-15.30 Onderzoeker Ben Boksebeld van het lectoraat Saxion Hogescholen over het 

project SIBA (Signaleren, Bespreken en Aanpakken van Armoede) 
 
              Armoede doorbreek je niet alleen. Ontmoetingen in drie gemeenten 

• Aanleiding: in een bijeenkomst met vrijwilligers, beroepskrachten, mensen uit het 
onderwijs en bewindvoerders is een filmpje getoond hoe je als je werkgever met 
werknemers in gesprek kan gaan over schulden.  

• Alle vrijwilligers en professionals waren erg negatief over het filmpje, want ze vonden het 
te zakelijk. De ervaringsdeskundige waardeerde juist de zakelijke manier van bespreken. 
Zij ergerde zich juist aan de empathische aanpak van hulpverleners. Want het maakt je 
vaak klein als hulpvrager.  

 

• Bijna elke gemeente heeft een armoedebeleid. Doelstellingen hiervan zijn: bieden van 
bestaanszekerheid. Toegankelijke voorzieningen als onderwijs, cultuur, sport etc. 
Bevorderen van zelfredzaamheid en empowerment. 

• SIBA wil graag een element toevoegen, namelijk een relationele component. Er is steeds 
meer ruimtelijke segregatie. Arme en rijke mensen hebben steeds minder met elkaar te 
maken en er ontstaan gescheiden werelden. Dat heeft ook invloed op contact tussen 
hulpverleners en hulpvragers. 

 

• Uit rapport ‘Drempels Slechten’ van lectoraat Armoede in Utrecht blijkt dat er barrières in 
het contact tussen hulpverlener en hulpvrager zijn. Dat begint al bij het aanmelden op de 
website, de onbegrijpelijkheid van ambtelijke processen, of dat een ambtenaar niet weet 
hoe het is om hulp te vragen. 

• Hoe doorbreken we dat? Door ontmoetingen te creëren met mensen met verschillende 
achtergronden, bijv. mensen met ervaringskennis, beroepskrachten, managers, 
bestuurders, politici. Dit willen ze uitbouwen naar lokale netwerken. 
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• Het project heet SIBA en het begint dus bij Signaleren. Signalen zijn nooit eenduidig. 
Sommige mensen doen van alles om niets te laten merken. Dus kijk niet alleen naar 
waarneembare feiten, maar ook vooral naar gedrag, met name ineffectieve coping-
strategieën.  

• Voorbeelden: vluchten, armoede verstoppen, ontkennen, afstand nemen van andere 
mensen in armoede of zich terugtrekken uit sociale contacten. 

• Je hebt dus niet genoeg aan alleen een signalenlijstje, maar je moet ook over de signalen 
in gesprek gaan om ze te kunnen duiden. Ineffectieve manieren van coping kunnen pas 
dan worden omgezet in veerkracht en om oorzaken te kunnen aanpakken. Dat kan op 
individueel en lokaal niveau. 

• Inspiratiebron is het gedachtegoed ‘bindkracht in armoede’. De nadruk ligt op dialoog en 
participatie, het leggen van verbinding. Het kan helpen dat een cliënt begrijpt waarom 
een hulpverlener zich op een bepaalde manier opstelt. 
 

• Hoe te werk gegaan: in gesprek met mensen met verschillende perspectieven in divers 
samengestelde projectgroepen. Hier zijn werkvormen ontwikkeld.  

• Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Diverse samenstelling is erg belangrijk; het kost tijd 
voor mensen om opvattingen bij te stellen; sommige mensen verwachtten een training, 
dus verwachtingen moesten worden bijgesteld.  

• Hoe gaan ze verder? Groepen uitbouwen in netwerkcentrum, landelijk een ‘train de 
trainer’ opleiding beginnen, gereedschapskist met werkvormen ontwikkelen,  

 
               Voor extra informatie/tekst, zie dia’s powerpoint in de bijlage 
 

 
15.30-15.40 Vier elevator pitches van 2 min over projecten van binnen en buiten de 

Werkplaats Sociaal Domein  
 
1. Kwadraad – Boris Stil over onderzoek naar online/blended schuldhulpverlening  

• In 2020 onderzoek gestart met Hogeschool Leiden naar online schuldhulpverlening.  

• Bij Kwadraad wordt gewerkt met een klantreis en verschillende fases. Aan de hand van de 
klantbehoefte richten ze ook het aanbod in.  
 

        Het onderzoek bestaat uit 2 delen: 

• Deel 1 was inventariserend onderzoek in 2020 en viel samen met begin van de 
coronacrisis. Voordelen van online werken was: efficiëntie, mensen komen op tijd, de 
papieren zijn altijd thuis aanwezig, maatwerk is meer mogelijk, webinars en individuele 
gesprekken kunnen online. De nadelen van online werken zat in verminderde digitale en 
taalvaardigheden bij mensen. 
 

• Deel 2 is een onderzoek naar hoe interventies van online/blended schuldhulpverlening 
duurzaam ingezet kunnen worden. Wat vraagt dat van het interventiepalet van 
professionals? 

 
2. Welzijnskwartier in Katwijk –Margreet Adam over signaleren/werken in een leergemeenschap  

• In Katwijk schamen mensen zich voor armoede en vinden het moeilijk om erover te 
praten. Veel blijft achter gesloten deuren. De gemeente wil daarom specifiek hierop 
inzetten.  

• Zodoende is een samenwerking aangegaan met Hogeschool Leiden om dit vraagstuk op te 
pakken. De stagiaires in het vierde jaar koppelden hun ervaring terug aan organisatie.  
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• Thema’s: signaleren en bespreekbaar maken als organisatie en nu wordt gestart met een 
leerwerkgemeenschap in Katwijk. Binnenkort is een startbijeenkomst met mensen met 
een verschillende achtergrond. Volgend jaar schuiven dan ook nieuwe stagiaires aan en 
doen nieuwe onderzoekjes.  

 
3. Hogeschool Leiden Sociaal Vitaal Lectoraat Sociale Innovatie – Camilla Jaspers over Doelgroep 

GGZ – de extra stress die armoede met zich meebrengt  

• Mensen met een GGZ-achtergrond hebben te maken met een dubbel stigma: armoede én 
psychische aandoeningen.  

• Psychiatrische aandoeningen brengen stress met zich mee waardoor de executieve 
functies ook verminderen. Daarbovenop komt stress rondom armoede en stress door het 
omgaan met het stigma.  

• Een hulpverlener moet goed naar armoede kijken. Bij bepaalde psychiatrische 
aandoeningen is het risico op armoede groter. Bijvoorbeeld ADHD, psychoses, depressie, 
bipolaire stoornis, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen. 

• Wat is helpend om te doen als sociaal werker? Vergroten van kennis op psychiatrische 
aandoeningen, aandacht voor alle leefgebieden, eigen ideeën en referentiekader onder de 
loep nemen, geduld en liefde voor de doelgroep hebben. 

 
4. Schuldenlab070/organisatie Jongeren Informatiepunt (JIP) Haaglanden – Regilio Sabajo 

• Jongeren zijn steeds meer vertegenwoordigd in de aanvragen in de bijstand. 
Schuldenlab070 wil meer aandacht voor een preventieve aanpak voor jongeren 

• ‘Schuldzero’  is een project waar jongeren bij worden betrokken. Doel is beter afgestemde 
projecten rondom preventie van schulden, gebruik van wetenschappelijk onderbouwde 
kennis voor educatie, eenduidige communicatie naar jongeren en hulpverleners zodat 
jongeren durven hulp te vragen, aandacht voor laaggeletterdheid en laaggecijferdheid. 

• Acties om te realiseren: campagne richting jongeren om hen te informeren over de 
Haagse sociale kaart, het oprichten een project ‘Bureau Schuldzero’ waarin jongeren 
vertegenwoordigd zijn en een pilot rondom financiële educatie in Den Haag 

 

 
15.40-16.50 Opmerkingen uit centraal gesprek met alle aanwezigen 

• De manier waarop je mensen benaderd. Het is beter om naast de cliënt te gaan staan. 
Hoe doe je dat dan? Het gesprek aangaan;  

• Kijken waar behoefte aan is. Cliënt sturen. Concrete vragen stellen. Niet cliënt in 
slachtofferpositie zetten, maar meedenken;  

• Kijk naar de leefsituatie van mensen, dat kan indirect iets zeggen. Nieuwe armen hebben 
de meeste problemen met hulp zoeken, uit schaamte en onwetendheid. Help/stuur ze 
sneller de goede richting op; 

• Behandel mensen als gelijke en gebruik voorbeelden, betrek jezelf er ook in (‘ik heb ook 
moeite met dit en dat’); 

• ‘Ontwikkelmakelaar’ als ander woord voor hulpverlener gebruiken. Help mensen door 
zichzelf te helpen. Zorg dat de basis van mensen op orde is; 

• Veel mensen met problemen zie je niet. Blijf alert op vroeg-signalering; 

• Als maatschappij zorgen voor structurele oplossingen. Overheid zorgt voor 
bureaucratische problemen en moet mede zelf zorgen voor oplossingen;  

• Hulpverlener moet meer durven buiten de lijntjes te kleuren. Niet alles volgens het boekje 
doen, maar de cliënt op de eerste plek te zetten. En vanuit dat punt te denken en te 
handelen; 

• Hulpverleners willen meer helpen, maar dat kan ook niet altijd. Het is niet altijd onwil, 
maar ook deels onmacht. Het verschilt ook per gemeente, hoe er geholpen kan worden. 
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Ook kennis is hierbij belangrijk. Door gemeentes, kerken, professionals etc. er fysiek meer 
bij te betrekken; 

 
Input/suggesties voor de prioriteiten van de Werkplaats Sociaal Domein op dit thema 

• Een boekje/handleiding om als hulpverlener te gebruiken, zodat je kunt kijken wat je voor 
een cliënt kunt doen; 

• Preventieve activiteiten/cursussen in de wijk en in de klas om kinderen te leren met geld 
om te gaan; 

• Zowel op de basisschool als middelbare school kinderen leren omgaan met geld; wat kost 
alles? 

 
Suggestie voor thema volgend leeraterlier: 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat voedselbanken niet meer hoeven te bestaan? 
 

 
16.50-17.00 Afsluiting en vervolg door Ronald Schurer 
Ronald Schurer bedankt alle aanwezigen, in het bijzonder de sprekers, voor hun interessante 
bijdragen en sluit het leeratelier. 
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Bijlage: powerpointsheets Leeratelier 
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er aar      a  doe  e da  

   u       

 ector Sociale innova e en ondernemerschap programmaleider  SD  Suzan van der  as pas.vd.s hsleiden.nl

 rekker leernetwerk Armoede en Schulden  SD   onald Schurer schurer.r hsleiden.nl

 rojectco rdinator  SD   iep Staal staal.w hsleiden.nl
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  e   s e  u de o  he   e  ed  a  aa  ra e  a   oesla e e mo el   hede  a  de 
 emee  eom me se d e la  dur     armoede  er ere me    z  ro lema e     e
s aa me  aa  ra e   

  eduld e l e de  oor de doel roe     
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