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1. Inleiding
In deze jaarrapportage beschrijven wij onze activiteiten en resultaten in het jaar 2017 voor het
project “Samen sterker door Op Eigen Kracht”; wie onze deelnemers zijn; hoe wij hen
bereiken; de bijdrage van vrijwilligers, trainers en ervaringsdeskundigen; de resultaten van
onze trainingen; de stand van zaken van het onderzoek en met wie we samenwerken.
Het twee jaar durende project “Samen sterker door Op Eigen Kracht” 1 zet zich in voor mensen met
financiële problematiek. Doel van het project is om middels groepstrainingen de (financiële)
zelfredzaamheid van de deelnemers te bevorderen, de eigenwaarde te versterken, sociaal isolement
te verminderen, de kennis van de sociale kaart en de maatschappelijk participatie te vergroten.
Het tweejarige project (2017-2018) bestaat uit verschillende onderdelen:
- Het organiseren van reguliere Op Eigen Kracht-trainingen;
- Het organiseren van Werk aan je Toekomst-trainingen;
- Het organiseren van trainingen op maat voor de GGZ doelgroep (mensen die psychiatrische
problematiek ervaren);
- Het ontwikkelingen en organiseren van pilottrainingen op maat voor de OGGZ doelgroep
(mensen die dak- of thuisloos zijn);
- Wetenschappelijk evaluatieonderzoek met als doel om meer inzicht te krijgen in de leefwereld
van de doelgroep en de effecten van deelname aan de Op Eigen Kracht-training. Hiertoe
voeren wij praktijkgericht onderzoek uit waaronder een wetenschappelijk onderzoek op basis
van de onderzoeksmethode theory of change.2 De resultaten uit de onderzoeken worden
gebruikt om de methodiek evidence based te maken en de kwaliteit van het
trainingsprogramma te verbeteren. Er vindt continue terugkoppeling plaats vanuit onderzoek
naar de praktijk. Over de resultaten worden publicaties geschreven en ze komen aan bod
tijdens een symposium;
- Het organiseren van een symposium in het kader van kennisdeling over voorlopige resultaten
van het wetenschappelijke evaluatieonderzoek;
- Het delen van kennis en expertise aan professionals en hulporganisaties buiten Amsterdam;
- Het organiseren van train-de-trainersbijeenkomsten.
Alvorens wij ingaan op de activiteiten en resultaten van de trainingen beschrijven we in het volgende
hoofdstuk wie onze deelnemers zijn.

2. Wie zijn onze deelnemers en hoe bereiken we hen?
2.1 Kenmerken van de deelnemers
De doelgroep bestaat uit huishoudens in kwetsbare financiële posities en kampt met problemen op
verschillende leefgebieden zoals gezondheid, financiën en op gebied van relatie en opvoeding. Het
blijkt dat veel mensen moeite hebben om hun hulpvraag te formuleren of behoefte hebben aan extra
ondersteuning om zich te redden in het onoverzichtelijke ‘oerwoud’ van voorzieningen en
hulpverleningsaanbod. Tegelijkertijd observeren wij dat mensen moeite hebben met het vragen om
hulp aan professionals of het eigen netwerk. Van veel van onze deelnemers is het sociaal netwerk
uitgedund en sommigen leven in sociaal isolement. De training biedt voor hen een plek om sociale
contacten op te doen.
In de periode vanaf 2007 tot en met 2016 hebben, verspreid over Amsterdam, in totaal 912
deelnemers de training afgerond in 118 aparte groepen. Van de deelnemers aan de Op Eigen
Krachttrainingen is 80% vrouw (n=599). Ruim een derde (36%) van de deelnemers is geboren
in Nederland en in totaal zijn 59 verschillende geboortelanden genoemd (n=394). De leeftijd van
1

Zie voor de historie van Op Eigen Kracht onze eerdere jaarrapportages op
http://www.opeigenkrachttraining.org/wp2014/organisatie/rapportage/
2 Het wetenschappelijk onderzoek betreft tevens het promotieonderzoek van Hille Hoogland onder begeleiding van de
Erasmusuniversiteit.
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de deelnemers ligt tussen de 22 en 84 jaar (n=395). De meeste deelnemers zijn tussen 30 en 50
jaar (45%) of 50 en 65 jaar (45%). Wat betreft de samenstelling van het huishouden is 44%
alleenstaand, 37% alleenstaande ouder, 13% leeft met partner en kinderen en 6% woont met
een partner of huisgenoot (n=516). Op de vraag of de deelnemer kinderen heeft, antwoordt 77%
bevestigend (n=354). Het belangrijkste inkomen bestaat voor 79% van de deelnemers uit een
uitkering (n=146). Het merendeel (74%) van de deelnemers kampt met schulden (n=183). De
schulden variëren van kleine bedragen van onder de 100 euro tot grote bedragen van 350.000 euro 3.

2.2 Wervingsactiviteiten
Om potentiële deelnemers voor de Op Eigen Kracht-training te bereiken hebben wij een
wervingsstrategie ontwikkeld. Vanuit deze strategie oriënteren we ons continu op nieuwe
wervingsplekken en mogelijkheden. In 2017 hebben wij op de volgende manieren geworven:
- Intern binnen DRG. Sinds het voorjaar 2017 is de Informele Zorg (IZ) afdeling, waaronder Op
Eigen Kracht valt, gestart met een integrale manier van werken. De startdata van Op Eigen
Kracht en Werk aan je Toekomst worden binnen DRG gecommuniceerd, onder andere via
overleggen binnen multidisciplinaire teams, de nieuwsbrieven voor vrijwilligers met een maatje
en via de Eropuit kalender, die aan IZ-deelnemers gestuurd wordt. Daarnaast brengen wij ook
via onze collega’s van SCIP en CLIP en bij de afdeling Werk & Activering de trainingen onder
de aandacht. Tussen Op Eigen Kracht en andere IZ-collega’s vindt in beide richtingen
toeleiding plaats. IZ-collega’s geven ook voorlichting over de mogelijkheid van individuele
ondersteuning tijdens de Op Eigen Kracht-training. Tijdens de Werk aan je Toekomst-training
sluiten IZ-collega’s of collega’s van Werk & activering aan bij de speeddate. In gesprek met de
deelnemers kan naar behoefte een warme overdracht plaatsvinden naar een maatje, coach of
naar het aanbod van de afdeling Werk & Activering. Wij zien een terugval in het aantal
aanmeldingen vanuit IZ, met name voor de Op Eigen Kracht-training speciaal voor mensen
met een psychosociale of psychiatrische achtergrond. Het aanpassen van onze
wervingsstrategie vergt hierdoor extra tijdsinvestering;
- Via de Voedselbanken. Voor de werving van voedselbankklanten gaan vrijwilligers en/of
OEK-medewerkers langs bij de uitgiftepunten om in contact te komen met de doelgroep en
hen te enthousiasmeren voor de training.
- Via de Huizen van de Wijk verspreiden we pr-materiaal om de startdatum van een training
bekend te maken;
- Via de Sociale Kruidenier, een initiatief van de Diaconie Amsterdam. De Kruidenier fungeert
zowel als winkel en ontmoetingsplek ter aanvulling op de voedselbank in stadsdeel Centrum.4
Tijdens winkelopeningstijden en ontmoetingsmomenten gaan wij langs om te werven. Tevens
ligt er een inschrijflijst in de Sociale Kruidenier waardoor klanten zich ten alle tijden kunnen
inschrijven. De samenwerking ervaren wij als erg positief. De Sociale Kruidenier gaat in 2018
uitbreiden naar de stadsdelen Noord en Zuidoost. Wij gaan ons in 2018 inzetten om ook in
deze stadsdelen eenzelfde positieve samenwerking te bewerkstelligen;
- Via verwijzers van organisaties zoals de Maatschappelijk Dienstverlening (Madi).
- Via participatie- en informatiemarkten die speciaal georganiseerd worden voor onze
doelgroep in verschillende stadsdelen van Amsterdam;
- Via voorlichtingen: wij geven op verzoek voorlichtingen aan teams van professionals (zie
hoofdstuk 5).
- Online: startdata van de trainingen worden geplaatst op onze website,
(www.opeigenkrachttraining.org), onze Facebookpagina (OpEigenKrachtDRG) en op
www.jekuntmeer.nl. De startdata staan ook vermeld in de activiteitenkalender op
www.hulpvanderegenboog.org. Hiernaast verzoeken wij onze samenwerkende partners, zoals
de Madi’s en de Sociale Kruidenier om de trainingen te delen via hun eigen sociale
mediakanalen.
Een sleutel tot succes in de verschillende vormen van werving ligt in het onderhouden van relaties.
Om toegang tot de activiteiten van bijvoorbeeld de Sociale Kruidenier te borgen is het belangrijk om
3

Deze informatie over de deelnemers is verkregen middels evaluatieformulieren, die door hen zijn
ingevuld aan het eind van de training. Niet alle vragen zijn beantwoord door iedere deelnemer,
waardoor het totaal aantal antwoorden per kenmerk verschilt. De gegevens zijn ingevoerd in
SPSS (versie 23).
4
Zie voor meer informatie http://www.socialekruidenier.nl/.
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contact te houden met sleutelfiguren. Hetzelfde geldt voor verwijzers van bijvoorbeeld de Madi’s, de
Huizen van de Wijk en de verschillende uitgiftepunten van de Voedselbank Amsterdam. Vooral bij de
voedselbanken vindt veel wisseling van (vrijwillig) personeel plaats. Mede hierdoor is het nodig dat
naast de vrijwilligers ook de medewerkers van het Op Eigen Kracht-team regelmatig bij de
uitgiftepunten langsgaan. Met de mensen die zich aanmelden is het belangrijk om het contact warm te
houden. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan het nabellen en sturen wij ook ansichtkaarten
en/of sms berichten ter herinnering. Dit draagt bij aan een goede opkomst en voorkomt uitval. Tot slot
blijkt de gedrukte, online en sociale media geschikt om gemotiveerde deelnemers te bereiken.
Kandidaten melden zich vervolgens aan via een hulpverlener of via onze website of per telefoon.

3. Op Eigen Kracht en Werk aan je Toekomst voor mensen met financiële
problematiek
De Op Eigen Kracht-training en de Werk aan je Toekomst-training zijn bedoeld voor mensen die
kampen met financiële problematiek. In 2017 zijn er in totaal 18 trainingen voor mensen met financiële
problematiek georganiseerd en afgerond. In het voorjaar van 2017 zijn in totaal zes reguliere Op
Eigen Kracht-trainingen afgerond en ook in het najaar van 2017 zijn in totaal zes reguliere Op Eigen
Kracht-trainingen afgerond. In totaal waren er 85 deelnemers gestart met de training en ontvingen 79
deelnemers een certificaat in 2017. De Op Eigen Kracht-training is in alle stadsdelen georganiseerd.
In de stadsdelen Centrum, Nieuw-West, Noord, West en Zuid zijn in totaal zes Werk aan je Toekomsttrainingen afgerond. In totaal waren er 31 deelnemers gestart met de trainingen en ontvingen 26
deelnemers een certificaat.
In het voorjaar 2017 mochten wij de duizendste deelnemer verwelkomen in een van onze
trainingsgroepen. Dit is gevierd tijdens een extra feestelijke laatste bijeenkomst van de Op Eigen
Kracht-traning in het Centrum. De directeur van DRG, Hans Wijands, was aanwezig om de certificaten
uit te reiken. Een bericht over het behalen van de duizendste deelnemer is onder andere gepubliceerd
in de nieuwsbrief van Programma Schuldhulpverlening (zie Bijlage I).

3.1 Op Eigen Kracht-training
De Op Eigen Kracht bestaat uit tien bijeenkomsten met verschillende onderwerpen in relatie tot
financiële zelfredzaamheid; sociale kaart; gezondheid en assertiviteit. De groepen worden begeleid
door een professionele trainer, ondersteunt door een gastvrouw/heer, bij voorkeur een
‘ervaringsdeskundige’. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en tips en er komen
diverse gastsprekers langs. In 2017 is de Op Eigen Kracht-training op basis van evaluaties verder
ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Ten eerste is het deelnemersmateriaal volledig vernieuwd. Hierbij
is gebruikt gemaakt van de input van vijf ervaringsdeskundigen, oud deelnemers die als
gastheer/vrouw bij de trainingen hebben geassisteerd. Belangrijke aanbeveling was om het materiaal
visueler te maken en een apart sociale kaart boekje erbij te maken. Wij zijn hiermee aan de slag
gegaan samen met een vrijwilligster die de vormgeving deed. Tussentijds is steeds feedback
gevraagd aan de ‘ervaringsdeskundigen’ en aan diverse trainers. Eind 2017 zijn de nieuwe
deelnemersmap en het sociale kaart boekje, de ‘Eigen-wijzer’, gerealiseerd en klaar voor gebruik. Ten
tweede is in het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) van De Regenboog Groep (DRG) een module
voor Op Eigen Kracht gemaakt met als doel een efficiëntere registratie van onze deelnemers. De
implementatie van de module wordt vervolgd in 2018.
Om te achterhalen wat de deelnemers aan de training hebben gehad en of zij tips hebben ter
verbetering wordt aan het einde van iedere training een evaluatie onder deelnemers afgenomen. Uit
de beoordelingen in deze evaluaties blijkt dat alle deelnemers zeer te spreken waren over zowel het
trainingsprogramma als de trainer. Wat vaak uit de evaluatie komt is de boodschap dat deelnemers
graag langer door willen gaan voor meer verdieping. Uit de evaluaties blijkt dat er verschil is tussen de
resultaten per deelnemer. Het trainingsprogramma is gebaseerd op vijf verschillende doelgebieden,
met daarbij horende onderwerpen. Iedere deelnemer haalt de voor hem/haar meest relevante
informatie eruit. Hieronder een greep uit de antwoorden op de vraag wat deelnemers hebben geleerd
of anders zijn gaan doen per doelgebied:
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A. Vergroten van financiële zelfredzaamheid.

´Ik ben meer gaan letten op energie gebruik.”
“Administratie beter op orde houden.”
“Bewustwording in uitgavenpatroon.”

B. Bevorderen sociale activering en vermindering sociaal isolement.

“Nieuwe mensen ontmoet.”
“Ik ben een cursus gaan volgen.”
“Ben minder eenzaam, uit mijn kooi gekomen.”

C. Vergroten kennis en bevorderen benutten van sociale kaart.

“Gebruik te maken van voorzieningen.”
“Geleerd waar ik terecht kan voor hulp.”
“Meer praten, hulp zoeken.”

D. Vergroten eigenwaarde en assertiviteit.

“Energie gekregen om weer dingen aan te pakken.”
“De drempel wordt lager om te proberen oplossingen te zoeken.”
“Durf nu mijn problemen kenbaar te maken.”

E. Bevorderen dat deelnemers bewuster zijn van hun gezondheid.

“Minder piekeren.”
“Geleerd dat er ook positieve stress is.”
“Leren lezen wat in voeding zit.”
In het algemeen horen wij dat deelnemers meer rust, overzicht en grip op de financiën krijgen; meer
zicht krijgen waar zij terecht kunnen voor hulp of activiteiten, doordat zij meer kennis hebben over de
sociale kaart en gegroeid zijn in hun zelfvertrouwen om problemen op te kunnen lossen. Het kunnen
delen van ervaringen met gelijkgestemden biedt ook veel steun en levert soms nieuwe contacten of
vriendschappen op! Net als afgelopen jaren blijkt dat deelnemers de praktische onderwerpen zeer
waarderen, met name de voorlichtingen over gezonde en goedkope voeding en over
energiebesparing worden als waardevol ervaren. Deze voorlichtingen worden gegeven door
vrijwilligers. Ook de voorlichting ‘omgaan met stress’, die wordt georganiseerd in samenwerking met
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Arkin Preventie (voormalig Punt P), heeft voor de deelnemers een toegevoegde waarde aan het
programma. Onze deelnemers ervaren vrijwel allen gevoelens van stress en zeggen veel te hebben
aan deze voorlichting, met name omdat het de mogelijkheid biedt om het onderwerp en de eigen
ervaring met stress te bespreken. Een mooie bijkomstigheid van de training is de positieve uitwerking
van het groepsproces en de groepsdynamiek. Deelnemers groeien tijdens de training naar elkaar toe
en raken vertrouwd met elkaar, de trainer en gastvrouw/heer. Dit maakt dat deelnemers het soms
lastig en jammer vinden als de training is afgelopen. De Op Eigen Kracht-training werkt zowel
verbindend als versterkend voor alle deelnemers; “Het heeft mijn leven veranderd, bewuster. Heb
extra bagage gekregen.”

3.2 Werk aan je Toekomst-training
Tijdens de Werk aan je Toekomst-training gaan deelnemers in vier bijeenkomsten, onder begeleiding
van een professionele trainer, aan de slag met een persoonlijk doel. Door de verschillende doelen die
de deelnemers stellen haalt iedereen andere aspecten uit de training. Zie hieronder een greep uit de
antwoorden op de vraag wat deelnemers aan de training hebben gehad:
“Voor mezelf opkomen, durven je verhaal te doen.”
“Grenzen stellen om je doel te bereiken.”
“Lief en leed delen, maar vrolijk en opgewekt doorzetten.”
“Er is meer mogelijk als ik meer geduld heb.”
“Ik heb mijzelf teruggevonden.”
“Positief denken.”
“Meer zelfvertrouwen hebben.”

Uit de evaluaties bleek dat deelnemers over het algemeen veel hebben geleerd over
communicatievaardigheden en dat zij (meer) vrijwilligerswerk of andere activiteiten willen gaan doen.
Zij geven aan nieuwe contacten en ideeën te hebben opgedaan. Ook op creatief gebied zijn enkele
deelnemers geïnspireerd geraakt. Daarnaast geven deelnemers aan veel te hebben gehad aan de
kennismaking met organisaties tijdens de ‘speeddate’ die wij tijdens de laatste bijeenkomst
organiseren. Sommige deelnemers maken direct concrete afspraken met de bezoekende organisaties.
Zo gaat een deelnemer in gesprek met de uitgeverij van SCIP om te brainstormen over het publiceren
van eigen werk. Een aantal deelnemers is van plan een werkervaringstraject te gaan volgen bij
BLOEM!. Ook gaat een deelnemer contact leggen met HvO Querido voor een stageplek.
In 2017 is tevens met de trainers geëvalueerd over de doelen en de opzet van het programma van de
Werk aan je Toekomst-trainingen. Vervolgens zijn enkele verbeteringen doorgevoerd. En is er
besproken hoe de workshopserie van Talentcoach (coaching project DRG) en de Werk aan je
Toekomst-training beter op elkaar kunnen aansluiten. Veel oud deelnemers van de Op Eigen Krachttraining hebben gebruikt gemaakt van het aanbod van workshops van Talentcoach over bijvoorbeeld
grenzen stellen.

4. Op Eigen Kracht voor mensen en met psychiatrische achtergrond en
dak- en thuislozen
Voor mensen met een psychiatrische achtergrond (GGZ doelgroep) en voor dak- en thuislozen
(OGGZ doelgroep) zijn er trainingsprogramma’s ‘op maat’ ontwikkeld, gebaseerd op de Op Eigen
Kracht werkwijze.
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4.1 Op Eigen Kracht voor mensen met psychiatrische problematiek
In 2017 zijn in totaal vier Op Eigen Kracht-trainingen voor mensen met psychiatrische problematiek
afgerond. In totaal waren er 21 deelnemers gestart met de training en ontvingen 15 deelnemers een
certificaat.
Wij observeren dat deze doelgroep een andere benadering vraagt en met name extra persoonlijke
aandacht. Het is belangrijk in het contact goed aan te sluiten en de tijd te nemen voor gesprekken.
Hiernaast zijn er specifieke voorwaarden voor de uitvoering van de training:
- structuur blijkt een belangrijk houvast voor de deelnemers. Dit kan door duidelijkheid te geven over
het programma (qua onderwerpen, tijden etc.) en het is belangrijk om hier zo min mogelijk vanaf te
wijken. Vaste gezichten (trainers en vrijwilligers) en plekken (trainingsruimte) zijn daarom ook
belangrijk;
- tijdstip van bijeenkomsten later op de ochtend of begin middag plannen;
- beperken tot een onderwerp per bijeenkomst;
- extra aandacht tijdens de training voor het maken en onderhouden van sociale contacten;
- extra aandacht voor het toeleiden naar plekken waar ontmoeting met andere mensen en/of
dagbesteding mogelijk is;
- veel tijd en aandacht voor persoonlijk contact tijdens de training;
- rekening houden met de impact van stigmatisering vanwege een psychiatrisch label;
- veiligheid en privacy is ook bij deze doelgroep een voorwaarde voor het creëren van een goeie
groepsdynamiek.
Ten behoeve van de werving zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met SCIP (Stichting
cliënt gestuurde initiatieven en projecten) en CLIP (Cliënten Informatie Punt), beide projecten van De
Regenboog Groep. SCIP zet zich in voor mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek.
Met SCIP is besproken dat er deelnemers/bezoekers naar de OEK-training doorverwezen zullen
worden. De trainingsgroepen gaan ook bij SCIP langs op excursie, zodat deelnemers kunnen zien wat
het aanbod bij SCIP is. CLIP is een informatiewinkel voor de Geestelijke Gezondheidszorg. De
medewerkers beantwoorden vragen van cliënten, familie, vrienden en buren, maar ook van
hulpverleners. CLIP informeert haar cliënten over onze trainingen en wij nodigen medewerkers van
CLIP uit tijdens de training om informatie te geven over hun aanbod. Daarnaast gaan wij voor de
werving langs bij de psychiatrie cafés in verschillende stadsdelen. Een OEK-medewerker, trainer en/of
vrijwilliger krijgt daar de tijd om de bezoekers over de training te vertellen. Ook is er dan de
gelegenheid om persoonlijk met de bezoekers in gesprek te gaan. We merken dat het belangrijk is om
veel tijd en aandacht te besteden aan persoonlijk contact voorafgaand aan de training. Voor het
motiveren van deelname voorafgaand aan de training is het ook belangrijk dat de contactpersoon
bekend is bij de potentiële deelnemer. Vertrouwen speelt een belangrijke rol!
In 2017 hebben wij nieuwe contacten gelegd of zijn we benaderd om nieuwe samenwerkingen aan te
gaan met:
- Kraaipanoase, een woongemeenschap voor mensen met een gevoeligheid voor psychose.
Het doel was om een OEK-training voor de bewoners te organiseren. Er zijn verschillende
overleggen geweest met de medewerkers van de Kraaipanoase. We hebben een behoefte
inventarisatie gedaan onder bewoners en vervolgens een introductiebijeenkomst
georganiseerd voor geïnteresseerden. Daarna is een OEK-training gepland. Helaas waren er
net voor aanvang van de training te weinig deelnemers die konden deelnemen, waardoor de
training niet door kon gaan.
- Huis van de Wijk de Rivierenbuurt. De vraag was of wij een OEK-training op maat wilden
organiseren voor bezoekers en omwonenden van het Huis van de Wijk. In het voorjaar 2017
is er een training georganiseerd in samenwerking met het Huis van de Wijk.
- Werk & Activering, een afdeling van De Regenboog Groep. Het doel was om met een OEKtraining op maat aan te sluiten op hun nieuwe werkwijze gericht op het bevorderen van de
ontwikkeling van deelnemers. We hebben een behoefte inventarisatie gedaan onder hun
deelnemers en vervolgens een introductiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden.
In 2018 start de eerste OEK-training in samenwerking met Werk & Activering
- Blijf Groep, zij bieden, coördineren en organiseren directe hulp op maat, thuis of in de opvang
aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en uitbuiting in
relaties. Het doel is om een OEK-training voor de cliënten van de Blijf Groep te organiseren,
ter aanvulling van het hulpaanbod wat intern aanwezig is. Er zijn verschillende overleggen
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-

-

-

geweest met de medewerkers van de Blijf Groep. De medewerkers hebben behoefte
geïnventariseerd onder de cliënten, waarna we vervolgens het programma hebben
vastgesteld met de medewerkers van de Blijf Groep. In 2018 vindt een introductiebijeenkomst
plaats waarna de OEK-training start.
Not For Sale, een stichting die slachtoffers van mensenhandel een nieuw perspectief op de
toekomst biedt middels leerwerktrajecten. Wij kunnen hun cliënten op de hoogte houden van
startende OEK-trainingen.
Wereldhuis, een informatie- en ontmoetingsplek voor ongedocumenteerde migranten. Het
doel is om te kijken of we een OEK-training op maat kunnen organiseren voor de bezoekers
van het Wereldhuis. In 2018 vinden verdere gesprekken plaats.
Arkin, waarbij we zijn uitgenodigd om voorlichting te geven aan haar medewerkers tijdens
intervisiebijeenkomsten.

Uit de evaluaties bleek dat deelnemers niet alleen veel hebben gehad aan onderwerpen als: ‘omgaan
met stress’ en ‘het sociale netwerk’, maar ook aangeven te hebben geleerd op het gebied van
administratie en financiën en de sociale kaart. Ook werd benoemd dat de training positieve energie
gaf om dingen aan te pakken. Zo benoemt een deelnemer “nieuwe moed” te hebben gekregen en
dat zij nu “flink aan de slag” is gegaan. Een andere deelnemer vertelt: “Ik durfde nu een
tegemoetkoming aan te vragen”. De deelnemers waren allen zeer tevreden over het programma.
Sommigen gaven aan meer bijeenkomsten te willen en dat de training langer mag duren, zodat er tijd
is voor verdieping. Het was bijzonder om te zien dat de deelnemers naar elkaar toe zijn gegroeid en
dat ze zich veilig voelen in een groep, wat niet altijd vanzelfsprekend is. Zo benoemt een deelnemer
trots op zichzelf te zijn dat zij maar één bijeenkomst gemist heeft “ik ben namelijk altijd bang in
groepen, maar deze voelde veilig”. Er is een duidelijke sociale cohesie ontstaan. Na afronding van
de training zijn de groepen met elkaar uit eten geweest in een buurtrestaurant van De Regenboog of
in een Resto van Harte. Deelnemers spreken de wens uit om contact te houden met elkaar na de
trainingen, een aantal deelnemers houden ook daadwerkelijk contact met elkaar na afloop van de
training. We zien dat de training een verbindend effect heeft.

4.2 Op Eigen Kracht- ‘De Basis op Orde’ voor dak- en thuislozen
In het jaar 2017 zijn in totaal twee pilottrainingen Op Eigen Kracht ‘De Basis op Orde’ ontwikkeld en
georganiseerd voor dak- en thuislozen. De eerste pilottraining was in het voorjaar voor deelnemers
van een werkproject van de afdeling Werk & Activering (DRG) in Amsterdam Noord. De tweede
pilottraining is in de Sociale Kruidenier georganiseerd voor onder andere cliënten die budgetbeheer
krijgen van FIBU. In totaal zijn er 12 deelnemers gestart en hebben 8 deelnemers een certificaat
ontvangen.
Dit voorjaar is er een pilottraining uitgevoerd voor deelnemers van een werkproject van de afdeling
Werk & Activering van DRG in Amsterdam Noord. Deelnemers hebben de training als onderdeel van
hun werktraject gevolgd. Voor de start is met de begeleider van de groep van het werkproject
geïnventariseerd waar de behoefte en wensen van de potentiële deelnemers liggen. Tevens was er
een kennismaking met de deelnemers. Tijdens deze gesprekken kwam naar voren dat de volgende
onderwerpen relevant bleken: ‘Waar sta je en wat wil je?; ‘Hoe voer je een goed gesprek?’; ‘Waar kun
je terecht voor hulp?’ (sociale kaart); Hoe kun je omgaan met stress?’. Er is een programma met
deze onderwerpen samengesteld van zes bijeenkomsten met tijdens de laatste bijeenkomst de
boodschappenexcursie en de certificaatuitreiking. De groep is begeleid door een professionele trainer
en vond plaats in het Huis van de Wijk de Meeuw, waar de groep altijd verzamelt voordat ze start met
werken. Voor de werving van deelnemers heeft de begeleider van het werkproject de deelnemers
benaderd en vertelt over de Op Eigen Kracht-training. Ook zijn er flyers uitgedeeld. Wij zijn in gesprek
over de mogelijkheid om deze training nogmaals te organiseren in 2018.
Ter voorbereiding voor een training voor dak- en thuislozen dit najaar zijn er twee bijeenkomsten
georganiseerd, waarbij ervaringen en ideeën zijn uitgewisseld over de werving en het programma. Er
zijn bewust ervaringsdeskundigen uitgenodigd om hun ideeën en wensen vanuit cliënt perspectief
mee te kunnen nemen in de uitwerking. Er waren cliënten en professionals van FIBU, HvO Querido en
MEE Amstel en Zaan aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan. Hieruit is een voorstel
voortgekomen om in samenwerking met bovengenoemde organisaties trainingen te organiseren na de
zomer 2017. Voor de training in het najaar hebben consulenten van FIBU een aantal cliënten
geselecteerd, benaderd en uitgenodigd per brief. Een aantal had geen interesse of was niet in staat
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om te komen. Via deze manier van werving hebben wij gemerkt dat een selectie op maat en een
persoonlijke benadering een belangrijke voorwaarde is voor het winnen van het vertrouwen van de
deze doelgroep om mee te doen aan een groepstraining. Naast werving via de FIBU is geworven bij
de verschillende inloophuizen van DRG. Zo zijn medewerkers en de locatiehoofden van de
inloophuizen gevraagd om het aanbod van Op Eigen Kracht OGGZ te bespreken met bezoekers en
de geïnteresseerden aan te melden. Ook is geworven bij de Kaarsen-en Fietsenmakerij van DRG.
Daarnaast is geworven bij het Leger des Heils, Centram en Grip op je Geld (locatie Sociale
Kruidenier). Met alle deelnemers die zich hebben aangemeld is contact gehouden voor de start.
Deelnemers zijn nagebeld en ontvingen een sms ter herinnering.
Bij beide trainingen is tijdens de laatste bijeenkomst een evaluatie afgenomen onder de deelnemers.
Deelnemers vonden het prettig dat er ruimte was om met elkaar in gesprek te gaan en de “ruimte om
te vertellen wat belangrijk is”. Het delen van ervaringen met groepsgenoten werd als waardevol
ervaren door de deelnemers. Zo benoemt een deelnemer: “Ik was niet gewend om problemen te
delen. Ik heb nu een ruimere kijk op het leven en voel me sterker en heb motivatie om je kop
niet te laten hangen.”. Een andere deelnemer vertelt door de training anders om te gaan met zijn
emoties.
Vooral het kunnen delen van ervaringen en tips met gelijkgestemden blijkt een nieuwe en positieve
ervaring. Zo vertelt een deelnemer:
Ik ben iemand die zijn problemen altijd zelf probeert op te lossen. Soms slaap ik er een
paar dagen over en hoop ik dat ik me weer beter voel als ik wakker word. Ik neem uit
deze training mee dat het goed is om met anderen over mijn problemen te praten. Als ik
erover praat voel ik me beter. En de anderen hebben vaak een andere visie die mij
misschien kan helpen.
Daarnaast benoemen deelnemers dat ze de herkenning in elkaars verhalen als prettig ervaren.
Deelnemers noemen de cursus “gezellig”. De boodschappenexcursie, de sociale kaart en de
voorlichting ‘omgaan met stress’ zijn de meest gewaardeerde onderwerpen. Als tip gaven deelnemers
mee om meer bijeenkomsten te organiseren, zodat er meer ruimte is voor verdieping en ook om
elkaar (nog) beter te leren kennen. Dit laatste punt komt voort uit de behoefte aan een veilige en
vertrouwelijke sfeer in de groep.
Net als afgelopen jaar vormden de deelnemers een heel gemêleerd gezelschap en deze diversiteit
zagen wij ook weerspiegeld in de trainingsgroepen. Hierdoor konden ook de behoeften en
capaciteiten van de deelnemers verschillen. Het is belangrijk met deze diversiteit rekening te houden
en ook met het feit dat deze doelgroep zich ‘buiten de samenleving’ voelt staan.

5. Communicatie
5.1 Onderzoek en publicaties
In oktober 2017 is door het OEK-team een succesvol symposium georganiseerd in samenwerking met
Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie over “Sleutels tot financiële zelfredzaamheid”. Zie
voor meer informatie hierover paragraaf 5.3.
In december is een artikel gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Social
Intervention, met bevindingen uit het kwalitatieve evaluatieonderzoek door Hille Hoogland: Wat levert
een training voor voedselbankklanten op? Bevindingen uit een kwalitatieve studie. 5
Zie voor de Nederlandse samenvatting uit het artikel het kader op de volgende pagina. De centrale
vraag die wij beantwoorden is: “wat levert deelname aan de Op Eigen Krachttraining op voor
voedselbankklanten?” De inzichten van deze studie kunnen bijdragen aan het vergroten van de kennis
5

Bronvermelding: H. Hoogland en D. Mul. Journal of Social Intervention: Theory and Practice -2017 – Volume 26, Issue 4:

pp. 28-46. Zie: https://www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.550/
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over interventies voor voedselbankklanten. Tot op heden is er namelijk nauwelijks onderzoek gedaan
naar effecten van interventies voor voedselbankklanten. Ook naar de effectiviteit van interventies in
relatie tot het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid zijn weinig studies verricht in Nederland. 6
De inzichten van deze studie zijn tevens te gebruiken voor verbetering van interventies voor mensen
die financiële problemen ervaren.
Vanaf 2016 werken wij ook mee aan het onderzoek van Delta Lloyd Foundation en de Hogeschool
van Amsterdam naar de impact van projecten in relatie tot financiële zelfredzaamheid, gesteund door
DLF. Dit onderzoek zal een aantal jaren lopen en wordt uitgevoerd in het kader van het programma
“van Schulden naar kansen”, met als ambitie om in de periode 2015-2020 in vijf steden in Nederland
het aantal huishoudens dat in armoede leeft door probleemschulden met 15% te laten afnemen
(11.625 huishoudens).

Wat levert een training voor voedselbankklanten op? Bevindingen uit een kwalitatieve
studie.
H. Hoogland en D. Mul. Journal of Social Intervention: Theory and Practice -2017 – Volume 26,
Issue 4: pp. 28-46.
Samenvatting
Wat levert een training voor voedselbankklanten op? Bevindingen uit een kwalitatieve studie
Voedselbanken delen in Nederland al vijftien jaar voedselpakketten uit aan mensen die kampen
met financiële problemen en daarnaast gezondheidsproblemen en “psychologisch lijden”
ervaren. In Amsterdam is voor voedselbankklanten een trainingsprogramma ontwikkeld met het
doel hen zoveel mogelijk “op eigen benen te laten staan”. Om te achterhalen wat de training
teweeg brengt is een kwalitatieve studie gedaan op basis van de “Theory of Change”-methode.
In dit artikel presenteren wij bevindingen uit interviews met vijftien respondenten, die per
respondent zijn gehouden op drie verschillende momenten; gesprekken met trainers en
observaties bij vijf trainingsgroepen. De inzichten kunnen bijdragen aan het vergroten van de
kennis over interventies voor voedselbankklanten en gebruikt worden voor
kwaliteitsverbetering. De centrale vraag die wij in dit artikel beantwoorden is: wat levert
deelname aan de Op Eigen Krachttraining op voor voedselbankklanten? De opbrengst van de
training wordt bekeken in termen van vijf doelgebieden, die door de trainers benoemd zijn en
onderdeel vormen van het trainingsprogramma: financiële zelfredzaamheid; sociale activering
en verminderen van sociaal isolement; sociale kaart; eigenwaarde en assertiviteit en
gezondheid. Dit onderzoek richt zich op de resultaten voor deelnemers aan de hand van deze
vijf doelgebieden. De resultaten zijn vergeleken met bevindingen uit evaluaties van
vergelijkbare interventies voor voedselbankklanten. Uit deze studie komen vijf resultaten naar
voren. Ten eerste is er sprake van toename van kennis over financiële zaken en van
verandering van het omgaan met het beschikbare budget. Ten tweede verbindt de training
deelnemers met elkaar en levert het sociale contacten en steun op. Dit komt tevens naar voren
uit de evaluatie van een cursus voor voedselbankklanten buiten Amsterdam. Ten derde is er
een toename van kennis over de sociale kaart, maar blijkt het voor respondenten moeilijk te zijn
om deze kennis toe te passen vanwege een beperkt vertrouwen in zichzelf of in de omgeving.
Ten vierde is er een groter bewustzijn over gezonde voeding, zoals ook het resultaat is van een
Australisch gezondheidsprogramma. Tenslotte ervaren alle respondenten de training als
positief en zien we als “bijvangst” dat de training een positief effect heeft op hun welbevinden.

6

Jungmann, N., & Madern T. (2016). Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag. Droom of werkelijkheid? Den Haag:
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
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5.2 Voorlichting en PR
Er zijn in 2017 diverse voorlichtingen over Op Eigen Kracht gegeven, waarbij indien mogelijk een
ervaringsdeskundige bij betrokken was, aan onder meer:
- diverse projecten/locaties van De Regenboog Groep (afdeling Informele Zorg, afdeling Werk &
Activering, inloophuizen voor dak- en thuislozen, SCIP en CLIP);
- psychiatrie cafés;
- FIBU (afdeling budgetbeheer voor de OGGZ doelgroep);
- deelnemers van de themasessie van Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen;
- medewerkers en bewoners van de Kraaipanoase;
- beleidsmedewerkers Gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum.
In het kader van PR activiteiten was het Op Eigen Kracht-team ook betrokken bij verschillende
symposia en bijeenkomsten, zoals: co-creatie sessie bij de Volksbank (georganiseerd door DRG en
de Volksbank); 1000e deelnemer OEK viering Sociale Kruidenier (Diaconie) (zie Bijlage I);
bijeenkomst in het kader van Week van de Eenzaamheid in Pakhuis de Zwijger; Omarmprijs
Amsterdam; Participatiemarkt in Huis van de Wijk de Buurtzaak; Congres Hogeschaal van Amsterdam
‘Het kan echt beter’; Apple Event met medewerkers van Apple over mogelijke inzet voor DRG
doelgroep; Herfstmarkt Armoede Centrum; Talentenmarkt West; opening Sociale Kruidenier Noord;
Leerwerkmarkt Post Oost; Pak je Kans Noord; Thuis in de Wijk bijeenkomsten van Gemeente
Amsterdam.
Hiernaast zijn wij vanaf het voorjaar jaar actiever op Facebook. Middels onze Facebookpagina willen
wij oude deelnemers aan ons binden en nieuwe bereiken. Op de pagina delen wij tips over omgaan
met een klein budget en goedkope/gratis activiteiten in de stad. Ook presenteren wij de startende
trainingen in de vorm van een evenement op de pagina.
Samen met een coaching project van DRG is het totaal aanbod van cursussen, trainingen en
workshops binnen DRG geïnvesteerd. Het overzicht wat hieruit is voortgekomen is verwerkt in een
informatiefolder met daarin individueel- en groepsaanbod van DRG.
Tenslotte is in het Relatieblad van Movisie een interview verschenen met Hille Hoogland, met als
focus het belang van trainingsaanbod voor voedselbankklanten (zie Bijlage II).

5.3 Uitwisseling van kennis en expertise buiten Amsterdam
In het najaar 2017 is door het OEK-team in samenwerking met het Landelijk Stimuleringsnetwerk
Thuis Administratie (LSTA) het symposium ‘Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid’ georganiseerd in
Utrecht. Het doel van het symposium was om kennis en ervaringen te delen uit onderzoek en praktijk
over wat werkt in relatie tot individuele en groepsondersteuning. Hierbij is tevens de expertise gedeeld
van de Op Eigen Kracht-training, in relatie tot de deelnemers, hoe wij hen bereiken, wat de training
oplevert voor deelnemers en wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle training. In samenwerking
met de afdeling communicatie van DRG hebben wij een handout opgesteld waarin de bevindingen
gepresenteerd worden. Zie Bijlage III voor de handout ‘Wat levert deelname op’
Het was een positieve middag waarbij bezoekers vanuit allerlei windstreken en met verschillende
professionele achtergronden met elkaar in gesprek gingen. Zo waren er coördinatoren van lokale
Thuisadministratieprojecten, trainers en samenwerkende partners van Op Eigen Kracht, deskundigen
en gemeentelijke beleidsmedewerkers op het gebied van financiële (zelf)redzaamheid en armoede
aanwezig. Het symposium bood een podium om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en te
netwerken en sloeg een brug tussen wetenschap en praktijk. Zo gaf Will Tiemijer, van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, tijdens het plenaire gedeelte een
gedragswetenschappelijk perspectief op hulpvragers met financiële problemen en een aantal
aanbevelingen voor beleid en praktijk. In de verdiepingssessies is ingegaan op ‘sturen op zelfsturing’
en ‘bind-kracht in armoede’. Tijdens ‘wat werkt sessies’ zijn bezoekers met elkaar in gesprek gegaan
over succesvolle ondersteuning op zowel individueel als groepsverband niveau. Zie Bijlage IIII voor
een kort impressie van het symposium uit de nieuwsbrief van LTSTA.
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6. Organisatie
Het Op Eigen Kracht-team bestond in 2017 uit drie betaalde medewerkers: de projectmanager (Hille
Hoogland, 32 uur); de projectcoördinator (Jacqueline Wielaart, 16 uur) en de projectassistent (Dorien
Mul, 16 uur). Het projectteam is verantwoordelijk voor de projectactiviteiten van het project “Samen
sterker door Op Eigen Kracht”, maar kan dit niet realiseren zonder de inzet van stagiaires, vrijwilligers,
ervaringsdeskundigen en trainers.

6.1 Onze vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
In 2017 zijn 18 vrijwilligers actief geweest in verschillende functies. Er zijn ongeveer 7 nieuwe
vrijwilligers geworven, geselecteerd en ingewerkt. De vrijwilligers leverden een bijdrage aan de
werving van deelnemers; ondersteuning van de trainers en het projectteam bij de organisatie en
administratie. Tevens zijn er vrijwilligers die in de training voorlichting geven over energie besparen of
over gezonde en goedkope voeding. Voor deze laatste voorlichting zoeken wij vrijwilligers met een
specifieke achtergrond, bijvoorbeeld een opleiding diëtiek of gezondheidswetenschappen. Ook is er
dit jaar een vrijwilliger geworven om te werken aan het vernieuwen van de deelnemersmap en een
vrijwilliger die zich specifiek bezighoudt met Facebook en communicatie en PR. Voor het trainen van
vrijwilligers werken wij samen met de Vrijwilligersacademie. Hieronder ziet u een overzicht van de
trainingen die zijn gevolgd door onze vrijwilligers in 2017:

Training

Aantal deelnemers

Werken met groepen

3

Oplossingsgericht werken

1

‘Ervaringsdeskundigen’
Aan oud deelnemers van de training vragen wij of zij interesse hebben om een vrijwilligersrol te
bekleden. Er zijn vijf oud deelnemers binnen ons project doorontwikkeld tot gastvrouw/heer. Het blijkt
veel meerwaarde te hebben voor de groepen om een ‘ervaringsdeskundige’ een rol te geven.
Bovendien biedt het voor de oud deelnemers een kans tot verdere ontwikkeling. Een andere
meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen, is dat zij met een andere blik naar onze
trainingen kijken. Hierdoor kunnen zij ook waardevolle tips en ideeën in relatie tot de werving van
deelnemers en de training met ons delen. Ook oud deelnemers kunnen als ambassadeur
voorlichtingen geven aan onder andere studenten, beleidsmedewerkers of andere mensen die
armoede ervaren. Zo is een van onze ambassadeurs in november meegegaan naar de ‘Pak Je Kans
Lunch’ in Amsterdam Noord die was georganiseerd voor Voedselbankklanten. De ambassadeurs
waren op verschillende informatiemarkten en talentenmarkten aanwezig, zoals de Participatiemarkt in
Huis van de Wijk de Buurtzaak (Nieuw-West) en de Herfstmarkt Armoede in Buurtcentrum de
Boomspijker (Centrum)

6.2 Onze trainers
De trainers die de groepen begeleiden, zijn veelal werkzaam bij een van de Madi instellingen
waarmee wij samenwerken. Zij hebben een achtergrond als bijvoorbeeld maatschappelijk werker,
schuldhulpverlener of preventieconsulent. In 2017 waren er vanuit de Madi’s zeven trainers actief.
Hiernaast waren er in 2017 vijf trainers (tijdelijk) niet inzetbaar. Voor de Op Eigen Kracht-trainingen
voor specifieke doelgroepen psychiatrie en dak- en thuislozen werken wij samen met vier trainers, die
opgeleid zijn als trainer en affiniteit/ervaring hebben met deze doelgroepen.

Om de trainers handvatten te bieden om de groepen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden,
organiseren wij jaarlijks een train de trainersprogramma. In het voorjaar is er een trainersbijeenkomst
georganiseerd voor alle trainers die de Op Eigen Kracht-trainingen geven in heel Amsterdam.
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Hoofdthema van de training was: Wat heb je nodig om een succesvolle training te organiseren? Aan
bod kwamen de volgende onderwerpen:
- De kapstok en voorwaarden voor iedere training (locatie, opstelling, ontvangst, veiligheid, ed.);
- Hoe creëer je een positieve sfeer?;
- En hoe ga je om met lastig gedrag?;
- Tips voor gebruik van werkvormen.
De training is gegeven door een senior trainer van BMC. In totaal waren er zes trainers, die heel
positief waren om de tips te ontvangen en daarmee te kunnen oefenen. Er is ook voorafgaand overleg
geweest met de trainers over de resultaten en ontwikkelingen van afgelopen voorjaar. En een
gastspreker van Delta Lloyd Foundation kwam langs om te vertellen over het programma ‘Van
Schulden naar Kansen’.

7. Samenwerking en sponsoren
Intern werkt OEK samen met verschillende afdelingen van de Regenboog Groep; Informele Zorg,
Werk & Activering, SCIP, CLIP, Maatschappelijk Werk en diverse inloophuizen.
Extern werkt Op Eigen Kracht samen met de organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening en
met de Voedselbank Amsterdam, waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten.
Naast de hierboven genoemde partijen werkte OEK in 2017 onder meer samen met: Arkin (Preventie);
Blijf Groep; BMC; Delta Lloyd Foundation; Landelijke Thuisadministratie; Movisie; Nibud; De
Buurtzaak; Volksbank; De Sociale Kruidenier (Diaconie); Stichting MEE; de Vrijwilligersacademie; de
Vrijwilligers Centrale Amsterdam; WOON!; WPI en FIBU (Gemeente Amsterdam) en lokale
welzijnsorganisaties, buurthuizen en Huizen van de Wijk.
In samenwerking met WOON! werken we sinds dit voorjaar mee aan het ‘Energie Coach project’.
Onze vrijwilligers die voorlichting geven over energie besparen krijgen een training om aan huis
adviezen te geven over energie besparen en mogen hiervoor een pakket ter waarde van 25 euro aan
energiebesparende materialen geven.
In 2017 hebben wij nieuwe contacten gelegd of zijn we benaderd voor nieuwe
samenwerkingsverbanden met o.a.: Kraaipanoase; Huis van de Wijk De Rivierenbuurt; de Sociale
Kruidenier Noord; Blijf Groep; Not for sale; Wereldhuis; Willem de Zwijgerkerk (Diaconie) en Arkin.
De sponsoren van OEK in 2017 zijn: Delta Lloyd Foundation; Kansfonds; Pasman Stichting; Porticus
en VSB Fonds. Hiernaast is er financiering van de Gemeente Amsterdam.
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Bijlagen
Bijlage I. Nieuwsbericht duizendste deelnemer Nieuwsbrief Programma
Schulhulpverlening7

7

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/participatie/nieuwsbrief-1/nieuwsbrief1/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=20170615&utm_content=link_ID0AKBCI0WBCI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Programma
%20Schuldhulpverlening%20Juni%202017, verkregen op 18 juli 2017.
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Bijlage II. Interview Movisie8

8

https://www.movisie.nl/formulier/relatieblad-movisies, verkregen op 18 juli 2017.
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Bijlage III Handout ‘Wat levert deelname op’
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Bijlage IIII. Sleutels tot succes voor het bereiken en motiveren van
deelnemers en het organiseren van een succesvolle training9

9

Zie voor het gehele verslag van het symposium ‘Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid’:
file:///C:/Users/dmul/Downloads/Verslag%20Symposium%20Sleutels%20tot%20financiele%20(zelf)redzaamheid%202017%
20(1).pdf
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