Dit jaar hebben 88 maatschappelijke organisaties een beroep gedaan op de Subsidieregeling tegengaan
van armoede- en schuldenproblematiek. Rekening houdend met de spelregels -behandeling volgens
volgorde van ontvangst van de aanvragen en een subsidieplafond van € 4 miljoen - en een procedurele
en inhoudelijke beoordeling van de aanvragen zijn 16 initiatieven gehonoreerd. Hieronder treft u een
overzicht aan van alle toekenningen.
1. Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders B.V.: Project “115, Schulden te Lijf”
Het in het leven roepen van een landelijke telefonische hulplijn, die de gehele toegang tot de
schuldhulpverlening snel, laagdrempelig, anoniem en transparant kan ontsluiten, in alle fasen van
financiële problemen. Burgers van alle gemeenten in Nederland die te maken hebben met financiële
problemen of schulden of mensen uit het netwerk van deze betreffende schulden kunnen telefonisch
kosteloos, anoniem en vrijblijvend hun vragen stellen over waar zij bij de gemeente terecht kunnen.
Daarbij kunnen zij gebruik maken van een 0800-8115 telefoonnummer. De systematiek wordt zo
ingericht dat elke burger met vragen over financiële problemen meteen naar de juiste (lokale) partij
wordt doorverwezen (en waar gewenst en mogelijk doorverbonden), zowel telefonisch als digitaal.
De organisatie werkt samen met SchuldendeBaas, Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland en Kredietbank
Nederland en heeft aansluiting gezocht bij de Hogeschool van Amsterdam in verband met de koppeling
met een (digitale) chatbot.
Uitvoeringsperiode: 1 juni 2019 t/m 31 mei 2020.
2. ADRIBA, Vrije Universiteit Amsterdam: Project “Blijk van waardering”
Wijkteams leren samen met ervaringsdeskundigen hoe Multi Probleem Gezinnen meer zelfregie kunnen
nemen, door positief gedrag te belonen. Hiertoe worden twee leertrajecten ontwikkeld waarbij de ABCgedragsanalyse wordt ingezet. De deelnemers zijn leden van sociale wijkteams, sociaal werkers,
medewerkers woningbouwcorporaties, politieagenten etc. Tijdens en na het leertraject trainen de leden
van de wijkteams hun eigen team. Vervolgens worden de bestuurders van de gemeente getraind in de
positieve gedragsanalyse aanpak. Tenslotte worden de lessen landelijk aangeboden via een
geaccrediteerde leergang en de projectwebsite. De gemeenten Nissewaard, Rotterdam en Weert
alsmede de woningbouwcorporaties Woonbron en de Leeuw van Putten hebben zich bereid verklaard
mee te doen aan het project.
Uitvoeringsperiode: 1 mei 2019 tot en met 30 april 2021.
3. Stichting SAMAH: Project “PAY attention to your future”
De algemene doelstelling is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van jonge alleenstaande
vluchtelingen tussen de 12-27 jaar, door middel van informatie, voorlichting, begeleiding, inzet van
ervaringsdeskundigheid en het vergroten van hun netwerk. Hiertoe worden de volgende activiteiten
uitgevoerd:







Het in samenwerking met Stichting Nidos (voogdij) en New Dutch Connections organiseren van
een AMVestival
Het opzetten van een community met SAMAH Change makers
Het produceren van een (online) magazine, toegespitst op specifieke dilemma´s en vragen
onderbouwd en beantwoord door vlogs, podcasts, website, social media van SAMAH
Het opzetten en testen van een helpdesk waar jongeren terecht kunnen voor vragen, informatie
en ondersteuning bij vraagstukken waardoor hun financiële zelfredzaamheid in het geding raakt.
De helpdesk is bereikbaar via telefoon, whatsapp, e-mail en social media.
Begeleiding op maat door SAMAH Change makers.

Uitvoeringsperiode: 1 juni 2019 t/m 31 mei 2021.

4. Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Project “Signaleren, Bespreekbaar
maken en Doorbreken van armoede”
De Werkplaatsen Sociaal Domein Utrecht, Twente en Nijmegen zullen een werkwijze ontwikkelen voor
vrijwilligers en professionals voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van processen en
structuren die tot (verborgen) armoede leiden of die bestendigen. Deze werkwijze is geïnspireerd door
een eerder door de Werkplaatsen ontwikkelde werkwijze over eenzaamheid en door het in 2009 in
Vlaanderen ontwikkelde project Bind-Kracht. De te ontwikkelen werkwijze zal bestaan uit instrumenten,
opdrachten en kennis/expertise waarmee een eigen lokale aanpak kan worden ontwikkeld. Deze aanpak
is niet alleen persoons- of cliëntnetwerkgericht, maar gaat ook om het veranderen van culturen en
benaderingen bij professionals, in maatschappelijke organisaties en bij gemeenten. Daarnaast zal een
train-de-trainer worden ontwikkeld waarbij de bij dit project betrokken docenten, ervaringsdeskundigen,
vrijwilligers en professionals hun collega’s kunnen trainen om de reikwijdte van de implementatie te
vergroten. Kennisdeling van het project zal plaatsvinden via het netwerk van de Werkplaatsen Sociaal
Domein, maar ook Movisie, Stimulanz en VNG zullen erbij betrokken zijn.
Uitvoeringsperiode: 1 juni 2019 t/m 31 mei 2021.
5. Stichting Welmoede: Project “Common.Centz”
Common.Centz beoogt een platform te worden waarmee vrijwilligers in de schuldhulpverlening
vroegtijdig, sneller en voorbereid in contact komen met hulpvragers. Met een Pop-up Display in
openbare ruimten (zoals wijkcentra, campussen en bibliotheken) wordt toegang gegeven tot een
financiële APK. De APK zal gebruikers inzicht geven in financiële risico's en problemen. Hoofddoel is om
vrijwilligers in contact te brengen met mensen met betalingsachterstanden of problematische schulden.
Op te leveren producten zijn:




Beeldmateriaal waarin de pop-up display wordt getoond en een toelichting op de werking en het
gebruik ervan.
Een demonstratie van de digitale APK-tool.
Een verslag van de projectactiviteiten, waaronder een rapportage van de testervaringen met de
pop-up display, de digitale tool en het op weg helpen van de hulpvragers.

Uitvoeringsperiode: 3 juni 2019 t/m 31 mei 2020.
6. Stichting Hogeschool van Amsterdam; Project “Huren zonder zorgen: financieel in balans
je eerste woning huren”
Woningcorporaties willen in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, INK, en het Nibud,
huurachterstanden terugdringen onder jongeren tussen de 18 en 27 jaar die hun eerste huurwoning
betrekken. Deze huurders wordt geleerd te anticiperen op wisselingen in hun financiële situatie,
waardoor ze financieel gezond aan hun wooncarrière beginnen en grotere kans hebben dit te blijven op
langere termijn. Hiervoor komen beschikbaar een webapplicatie (te bereiken via de website van
woningbouwcorporaties) en een train de trainerprogramma. Doel is te komen tot breed gedragen, goed
begeleide producten waarvan de effecten worden gemeten.
Uitvoeringsperiode: 1 juni 2019 t/m 31 mei 2021.
7. PLANgroep Schuldhulpverlening B.V.: Project “Vroegsignalering Schulden landt in
Nederland”
PLANgroep Schuldhulpverlening B.V. wil in co-creatie met Bureau EV, Asessor en de gemeenten
Amsterdam en Nijmegen een bijdrage leveren om vroegsignalering in te bedden in de aanpak van de
problematiek in Nederland. De Landelijke Kopgroep Vroegsignalering, NVVK en Divosa ondersteunen
plan van aanpak en worden betrokken bij de uitvoering. In het kader van dit project worden de volgende
producten opgeleverd:


Kennisdeling door middel van het organiseren van landelijke en provinciale bijeenkomsten.







Kennisdeling door middel van digitale ondersteuning in de vorm van een digitaal handboek met
stappenplan en voorbeelden van diverse gemeenten. Deze website wordt gedurende twee jaar
actief bijgehouden en blijft daarna nog twee jaar beschikbaar.
Ontwikkeling van een Monitoringsinstrument.
Het opzetten van een community Vroegsignalering als vraagbaak.
Het verspreiden van een nieuwsbrief per kwartaal.

Uitvoeringsperiode: 1 juni 2019 t/m 31 mei 2021.
8. Munity Services: Project “Ontwikkeling en implementatie structurele armoedebestrijding
en landelijke uitrol”
Beoogt wordt de ontwikkeling van structurele armoedebestrijding door het vergroten van het sociaal,
maatschappelijk en economisch kapitaal en het versterken van de sociale infrastructuur op
buurtniveau met een actieve rol voor inwoners en een ondersteunende rol van professionals. Dit
project richt zich met name op:
1. Versterken van aandacht voor armoede en schulden in het sociaal domein, onder meer in de
wijkaanpak.
2. Ondersteuning van mensen die moeite hebben om mee te doen in de maatschappij.
3. Bereiken en motiveren van moeilijk bereikbare groepen mensen met financiële problemen.
Daartoe worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
a. het implementeren van een online platform waar regionale organisaties op het gebied
van armoedebestrijding hun diensten aanbieden, waar ze elkaar in een veilige
omgeving kunnen vinden, succesvolle aanpakken en goede voorbeelden delen,
praktische problemen oplossen en samenwerken, en het koppelen hiervan aan
bestaande netwerken;
b. het opzetten van een netwerk van contactpersonen, dat ervoor zorgt dat de informatie
op het platform komt en up-to-date blijft;
c. het versterken van inwonerscommunities;
d. een maatschappelijke impactmeting en projectevaluatie met ‘lessons learned’.
e. het organiseren van bijeenkomsten en trainingssessies voor gemeenten, professionals
en inwoners om hen bewust te maken van de kansen die er liggen en praktische
vaardigheden bij te brengen;
f. het ontwikkelen en verspreiden van een magazine.
Uitvoeringsperiode: 1 juni 2019 t/m 1 november 2020.
9. Diversion Holding BV: Project “Meer vrouwen aan het werk”
Diversion wil kwetsbare vrouwen, die hun weg naar arbeidsparticipatie niet zelfstandig vinden door
middel van formele arbeidstoeleiding, faciliteren en stimuleren. Hiervoor wordt een samenwerking
opgezet
met
vrouwenorganisaties,
arbeidstoeleiders
(zoals
uitzendbureaus,
UWV,
en
welzijnsorganisaties) en gemeenten. Onderzocht zal worden wat er gebeurt wanneer arbeidstoeleiding
als doelstelling wordt toegevoegd aan een methode waarin aandacht wordt besteed aan de factoren die
beperkt aan bod komen in de reguliere arbeidstoeleidingstrajecten (zoals bijvoorbeeld culturele normen
en belemmerende gedachten). Hiervoor wordt de eerder ontwikkelde aanpak “Kiezen voor Werk”
doorontwikkeld. Er wordt voor stakeholders, partners, vrijwilligers en andere belangstellenden een
congres georganiseerd waarbij de vernieuwde website en een database van rolmodellen en
praktijkverhalen worden gepresenteerd. In de database zullen de contactgegevens van de op te leiden
peer trainsters worden opgenomen. Inbedding van de nieuwe methode zal plaatsvinden door een
intensieve samenwerking tussen gemeenten. Specifiek de volgende gemeenten hebben positief
gereageerd op de mogelijkheid tot deelname: Amsterdam, Enschede, Groningen, Hardenberg en
Schagen.
Uitvoeringsperiode: 1 juni 2019 t/m 31 mei 2021.

10. Stichting Platform31: Project “De slimste weg naar lonend, duurzaam werk”
Het project is gericht op het toepassen van de Career Compass Tool als onderdeel van het uit de VS
overgewaaide Mobility Mentoring. Hierbij worden deelnemers uit de doelgroep door professionals via
een stress-sensitieve aanpak bemiddeld naar een baan met voldoende inkomen. De doelgroep van de
pilot zijn kwetsbare, maar geen kansloze, groepen op de arbeidsmarkt, namelijk bijstandsgerechtigden
(zij die minder dan 5 jaar bijstand ontvangen). Deze aanpak zal met behulp van het Nibud en UWV
worden vertaald naar een Nederlands model, waarbij onderzoek wordt gedaan naar het aanbod van
banen per regio en naar de behoefte aan bepaalde banen. De regio’s Groningen en Maastricht maken
onderdeel uit van de pilot. Voornoemde gemeenten zullen 10 professionals trainen in Moblity Mentoring,
in combinatie met de Career Compass methodiek. Iedere professional zal 15 klanten volgens deze
aanpak begeleiden. In totaal zullen 300 klanten worden begeleid. De praktische methodiekbeschrijving
voor uitvoerende professionals zal worden opgenomen binnen het werkproces van de gemeenten.
Uitvoeringsperiode: 1 mei 2019 t/m 30 april 2021.
11. Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders: Project “Schuldenwijzer”
De doelstelling van dit project is om ook burgers door middel van een online platform een kosteloos,
eenvoudig, beveiligd inzicht te geven in de eigen schulden vanuit de centrale voorziening. Om een
efficiënter verloop van de schuldhulpverlening mogelijk te maken, is het ook de bedoeling genoemd
inzicht ook beschikbaar te maken voor gemachtigde hulpverleners van professionele organisaties,
zoals gemeentelijke schuldhulpverleners. De activiteiten die uitgevoerd gaan worden zijn:







het uitbreiden en verbeteren van het bestaande digitaal beslagregister, met als naam
Schuldenwijzer.nl;
het ontwikkelen van het platform;
het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment;
toetsing door gemeenten of het gebruik van Schuldenwijzer door cliënten een toegevoegde
waarde heeft voor de schuldhulpverlening;
toetsing bruikbaarheid bij laaggeletterden;
tussentijds realiseren functionele en technische aanpassingen naar aanleiding van Pilot(s).

Uitvoeringsperiode: 10 juni 2019 t/m 6 december 2020.
12. Save the children: Project “ALL-IN; jongeren als aanjagers van verbinding lokale
armoede- en schuldenaanpak”
ALL-IN nodigt uit tot direct contact tussen professional en financieel kwetsbare jongeren in de
leeftijdscategorie van 14-24 jaar en verbindt hen op laagdrempelige wijze. Om het doel te bereiken, het
bevorderen van het ondersteuningsaanbod en de toegankelijkheid daarvan voor financieel kwetsbare
jongeren, worden de volgende activiteiten uitgevoerd:





Het ontwikkelen van het ALL-Instrument.
Het opzetten van een landelijke pool met (ervarings)deskundige jongeren (ALL-Instructeurs).
ALL-IN Tour langs 10 gemeenten met het ALL-Instrument.
Terugkoppeling van ervaringen en resultaten op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau
(ALL-INzicht).

Uitvoeringsperiode: 1 augustus 2019 t/m 30 januari 2021.
13. Stichting Vaste Lasten Pakket: Project “Zelfstandig Budget Beheer”
Het project “Zelfstandig Budget Beheer” richt zich op het ontwikkelen van een technische oplossing
waarmee mensen hun budget beter kunnen beheren. De vaste lasten worden apart gezet zodat deze
tijdig betaald kunnen worden en mensen gestimuleerd worden om geld opzij te zetten. Het testen en
het landelijk uitrollen maakt onderdeel uit van het project.
Uitvoeringsperiode: 1 juni 2019 t/m 30 november 2020.

14. Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting: Project “Status Financieel wegwijs”
Het project richt zich op statushouders en mensen met een licht verstandelijke beperking. Beide groepen
lopen een verhoogd risico op financiële problemen door een gebrek aan inzicht in hun budgettaire
situatie. In het kader van dit project worden de volgende activiteiten uitgevoerd:



het ontwikkelen en uitvoeren van een budgetcursus voor statushouders en mensen met een
licht verstandelijke beperking;
het ontwikkelen en implementeren van een Geldplan Statushouders.

Beide activiteiten worden ontwikkeld voor de hulpverleners die de doelgroep ondersteunen bij het grip
krijgen en houden op hun huishoudfinanciën.
Uitvoeringsperiode: 1 mei 2019 t/m 31 maart 2021.
15. Stichting Urgente Noden Nederland: project ‘SUNN 2.0’ (vormen vereniging SUNnoodhulpbureaus)
Onder het motto “Alleen ben je sneller, samen komen we verder” is SUNN ervan overtuigd dat
krachtenbundeling leidt tot een betere ontsluiting en verrijking van kennis. Mede vanwege
(gebieds)grensoverschrijdende activiteiten die de plaatselijke en/of regionale bureaus niet kunnen
invullen, is het nodig om voor 27 zelfstandige stichtingen te komen tot één juridische entiteit. Het project
‘SUNN 2.0’ richt zich op het opzetten van:



een vereniging om het bereik, de slagkracht en de naamsbekendheid te vergroten; en
een DATA-dashboard en een Kenniscentrum/Intranet om toe te kunnen werken naar een vaste
samenwerkingsrelatie met de overheid en andere partijen.

De rol van een SUN-noodhulpbureau op het brede terrein van armoede, schulden en urgente noden is
gericht op het verzachten van nood, op het voorkomen van nood en ook op nieuwe of praktische vormen
van bestrijding van nood.
Uitvoeringsperiode: 1 september 2019 t/m 31 augustus 2021.
16. De Stichting Mens en Maatschappij: project Sterk uit Armoede
Met Sterk uit Armoede gaan opgeleide ‘ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale
uitsluiting’, in een grote diversiteit aan maatschappelijke organisaties aan het werk in een betaalde
baan, om de kloof tussen de mensen in armoede en professionals te overbruggen, zodat interventies
effectiever ingezet worden. De ervaringsdeskundigen weten mensen in armoede beter te bereiken. Er
wordt gewerkt aan (h)erkenning van de persoonlijke situatie, het bieden van perspectief, empowerment
en zelfregie. Er wordt uitgegaan van wederzijdse gelijkwaardigheid in de aanpak tussen mensen in
armoede en professionals. De aanpak leidt naar een kanteling voor organisaties in denken en doen en
tot betaalde banen voor ervaringsdeskundigen in onder andere wijkteams. De organisaties waar
opgeleide ervaringsdeskundigen werken zijn onder andere jeugdzorg en onderwijs. Met name richt de
aanpak zich op het doorbreken van generatie armoede. De deelnemers en de cliënten die bereikt worden
leren patronen te herkennen en doorbreken. Hierdoor zijn zij rolmodel voor hun kinderen en sociale
omgeving. De aanpak zal in samenwerking met anderen landelijk verspreid worden. In het
expertisecentrum wordt naar een toenemende mate van eigenaarschap van ervaringsdeskundigen
toegewerkt. Het expertisecentrum heeft een verbindende rol naar stakeholders, met name naar de
gemeenten, zodat deze hun taak beter kunnen uitvoeren.
Uitvoeringsperiode: 1 september 2019 t/m 31 augustus 2021.
Buiten de sfeer van de Subsidieregeling tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek
Hoewel de subsidieverlening aan de Stichting De Bewaarschool een andere formele grondslag heeft, is
haar project “Het Fort” zeker het vermelden waard. “Het Fort” is een innovatieve aanpak van
kinderarmoede. Geraakt door het groeiende probleem van kinderarmoede in Nederland, is ruim twee

jaar lang research gedaan en gezocht naar een antwoord op de vraag wat nu een goede aanpak is van
kinderarmoede in Nederland. Voor het project “Het Fort” leidt dit tot het volgende:





het realiseren van het contactprogramma voor 10 gemeenten en het maken
subsidieafspraken voor de uitrol van het project;
een opstartinvestering voor 10 gemeenten;
het doorontwikkelen van de reeds bestaande methodiek;
het uitvoeren van en onderzoek naar de impact van het project (Impactmeasurement).

Uitvoeringsperiode: 1 juli 2019 t/m 30 juni 2021.
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