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Voorwoord
Voor u ligt de rapportage van Stichting Op Eigen Kracht met daarin de stand van zaken
en resultaten van project Op Eigen Kracht in 2012. Hierin beschrijven wij ook hoe
de deelnemers de training Op Eigen Kracht ervaren en wat deelname bij hen teweeg
kan brengen. De resultaten geven aanleiding om de training uit te breiden en verder te
ontwikkelen. In 2013 zullen wij ook een evaluatieonderzoek uitvoeren om meer inzicht
te krijgen in de effecten van deelname aan Op Eigen Kracht in relatie tot de doelen van
de training. Wij zullen u op de hoogte brengen van de uitkomsten van dit onderzoek en
tevens van een onderzoek in relatie tot motiveren van deelnemers, waar wij in 2012 al
48 interviews voor hebben afgenomen met voedselbankklanten. Deze 48 personen wil ik
speciaal bedanken voor het delen van hun persoonlijke verhalen tijdens de interviews. Wat
mij het meest trof in deze verhalen is het sociaal isolement en de gezondheidsproblematiek
wat vaak aan de orde kwam, zowel als oorzaak als gevolg van de situatie. En uit de interviews
blijkt dat voedselbankklanten veelal vanuit een heel verschillende achtergrond door een
opeenstapeling van gebeurtenissen in de (financiële) problemen terecht gekomen zijn. Om
met deze problemen om te kunnen gaan en te werken aan verbetering van de situatie vereist
veel (veer)kracht en doorzettingsvermogen. Het is makkelijker om verdwaald te raken in
een doolhof van voorzieningen, papieren, instanties en regels van schuldhulpverlening dan
om eruit te komen. Juist de mensen in deze situatie weten echter het beste hoe je kunt
‘overleven’. Daarom is en blijft het uitgangspunt van de Op Eigen Kracht training het delen
van ervaringen en tips met gelijkgestemden. Uit de interviews met oud deelnemers blijkt dat
zij door het contact met lotgenoten manieren herkennen waarop anderen met problemen
omgaan en daardoor zich ook bewuster worden van hun eigen gewoonten en gedrag.
Tegelijkertijd leren en ervaren deelnemers steun van elkaar en raken zij soms ook uit hun
isolement.
Wij willen ook alle andere mensen en organisaties bedanken voor hun inzet en
betrokkenheid, zoals bijvoorbeeld:
Onze vrijwilligers die zich inzetten voor Op Eigen Kracht bij de werving, secretariële
werkzaamheden, als gastvrouw tijdens de training of door het uitwerken van interviews.
Alles vrijwilligers van de Voedselbank Amsterdam voor de fijne samenwerking in het
motiveren van de deelnemers.
MaDiZo en specifiek Jurenne Hooi, vanwege haar betrokkenheid bij Op Eigen Kracht.
Delta Lloyd Foundation en specifiek Marie-Louise Voors, die Op Eigen Kracht blijft steunen.
Alle Madi instellingen en speciaal de trainers, die de groepen begeleiden tijdens de 11
bijeenkomsten en betrokken blijven bij de ontwikkeling van het programma.
Tenslotte danken wij de organisaties die Op Eigen Kracht financieel mogelijk maken: Delta
Lloyd Foundation, Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam, Skanfonds,
Oranje Fonds en RCOAK.
Drs. Hille Hoogland, projectmanager Stichting Op Eigen Kracht
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1. Inleiding
1.1 Wat is Op Eigen Kracht en de Stichting
Op Eigen Kracht?
Stichting Op Eigen Kracht organiseert de training Op Eigen Kracht voor de klanten van
de Voedselbank Amsterdam (hierna VBA). Daarnaast houdt de stichting zich bezig met
onderzoek. De training is speciaal voor de doelgroep ontwikkeld. Het doel van de training
is het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid en het vergroten van de eigenwaarde
van voedselbankklanten. Op Eigen Kracht neemt als uitgangspunt dat de deelnemers hun
‘eigen kracht’ (her)ontdekken en elkaar kunnen versterken. Daarom geeft de training bewust
veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en tips binnen de groep. Ook wordt de
training gegeven op een laagdrempelige locatie, zoals de voedselbank of een buurtcentrum
waar een huiskamersfeer heerst. Tijdens de bijeenkomsten leren de deelnemers van en
met elkaar om overzicht te krijgen van hun financiële situatie, rond te komen met een
klein budget, op te komen voor zichzelf en de sociale kaart van de wijk te ontdekken. De
trainers gaan ook op excursie met de groep en zij nodigen gastdocenten uit, die voorlichting
geven over bijvoorbeeld gezond eten of omgaan met stress. De laatste bijeenkomst is een
certificaatuitreiking.

Bijeenkomst Op Eigen Kracht

1.2 Hoe is Op Eigen Kracht ontstaan?
Begin 2005 is de VBA opgericht. In bijna alle stadsdelen zijn uitgiftepunten, waar inmiddels
bijna 300 vrijwilligers werken. Ze delen iedere week voedselpakketten uit aan gemiddeld circa
1400 huishoudens (www.amsterdam.voedselbank.org). De VBA ziet het verstrekken van een
voedselpakket niet als oplossing voor de problematiek, maar als tijdelijke noodhulp. Daarom
heeft VBA in 2007 de samenwerking gezocht met de Gemeente Amsterdam om de armoede
te bestrijden en onze klanten (weer) in contact te brengen met de reguliere hulpverlening.
Vanuit dit uitgangspunt is het ‘Meer dan Voedsel Alleen’ programma opgezet. Hieronder
vallen alle activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de situatie van de klanten.
VBA en MaDi Zuidoost hebben in 2007 in stadsdeel Zuidoost een outreachende aanpak van
hulpverlening voor voedselbankklanten ontwikkeld. Er werd een spreekuur georganiseerd bij
het uitdeelpunt en er is een training budgettering en assertiviteit op maat ontwikkeld voor de
doelgroep.
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Dit werd Op Eigen Kracht genoemd. Dat de training Op Eigen Kracht een succes was, bleek
onder meer uit de benoeming ervan als best practice door het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. (Stimulansz, 2008: 36). In 2009 en 2010 is de training in samenwerking
met de Maatschappelijke Dienstverlening uitgebreid naar alle stadsdelen. Dit was mogelijk
door sponsoring van de Delta Lloyd Foundation.
Vanaf najaar 2011 zijn de organisatie en verdere ontwikkeling van Op Eigen Kracht in
een aparte stichting ‘Op Eigen Kracht’ voortgezet. Op deze manier kon de VBA zich
verder richten op haar kerntaak: voedsel werven, verstrekken en intakegesprekken houden
met de klanten. Stichting Op Eigen Kracht werkt sinds oktober 2011 vanuit een kantoor
boven de voedselbank in Amsterdam Oost. Op Eigen Kracht en de VBA hebben een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De stichting organiseert de training Op Eigen
Kracht in heel Amsterdam en verricht praktijk gestuurd onderzoek. Tot nu toe hebben in
totaal 354 klanten van de voedselbank de training afgerond met een certificaat.

1.3 Wat wil Stichting Op Eigen Kracht bereiken?
Op Eigen Kracht heeft een projectplan met de looptijd van drie jaar: 2012, 2013 en 2014.
Stichting Op Eigen Kracht richt zich vanaf de verzelfstandiging in het najaar van 2011
nadrukkelijk op de volgende activiteiten.
1. Uitbreiding. Het doel is dat meer klanten van de voedselbank de training Op
Eigen Kracht gaan volgen. Om dit te bereiken werken wij aan een methode
om voedselbankklanten te motiveren om aan de training mee te (blijven) doen.
Daarnaast onderzoeken we wat de beweegredenen zijn van voedselbankklanten om
wel of niet deel te nemen.
2. Programmaverbetering. Wij willen het trainingsprogramma blijven ontwikkelen
en verbeteren. Dit doen wij mede op basis van onderzoek. Wij brengen
onder meer de effecten in kaart van deelname aan de training in relatie tot de
(financiële) zelfredzaamheid. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek vindt
programmaverbetering plaats.
3. Communicatie en PR. Ons doel is om de doelgroep beter te bereiken middels
ontwikkeling van PR materiaal, dat is afgestemd op de doelgroep en door inzet van
ervaringsdeskundigen.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 vindt u een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van de doelgroep
van Op Eigen Kracht. Dit is vergeleken met het profiel van de voedselbankklanten.
Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze van werving van deelnemers en de resultaten qua
opkomst. Daarnaast hebben wij onderzoek gedaan naar redenen waarom mensen niet
deelnemen aan de training. In hoofdstuk 4 leest u hoe deelnemers Op Eigen Kracht hebben
ervaren en wat de training hen heeft opgeleverd. Dit hebben wij ten eerste gebaseerd op de
evaluatieformulieren die deelnemers aan het eind van de trainingen hebben ingevuld. Tot de
zomer van 2012 hebben 214 deelnemers van de in totaal 335 deelnemers dat gedaan. Ten
tweede zijn de interviews en gesprekken met deelnemers een belangrijke bron. Hierna volgt
in hoofdstuk 5 een beschrijving van de belangrijkste resultaten op projectniveau. Hoofdstuk
6 biedt u een overzicht van de samenwerkende partners en sponsoren. In de bijlagen vindt u
het persbericht over de verzelfstandiging van Stichting Op Eigen Kracht, de nieuwste flyer en
een overzicht van de berichten in de media over Op Eigen Kracht.
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2. Wat zijn de kenmerken van de
doelgroep van Op Eigen Kracht?
De doelgroep van de training Op Eigen Kracht omvat alle klanten van de VBA. Al
deze voedselbankklanten leven (tijdelijk) van een beperkt budget. De voedselbank stelt
voedselpakketten beschikbaar aan huishoudens waarvan het besteedbare inkomen (voor
onder andere voeding en kleding) onder het door de voedselbank gehanteerde normbedrag
valt.1
Op 15 oktober 2012 maakten 1.362 huishoudens in Amsterdam gebruik van de voedselbank.
Deze huishoudens bestaan uit 3.323 personen, waaronder 1.689 kinderen. Het aantal
huishoudens dat gebruikmaakt van de voedselbank is gestegen met 31,4% ten opzichte van
oktober 2011.
Van de aanvragers van het voedselpakket is 37,4% procent man en 62,6% vrouw. Dit komt
redelijk overeen met de verhouding mannen en vrouwen die deelnemen aan de training Op
Eigen Kracht. Van die deelnemers is 23% man en 77% vrouw.
De grootste groep hulpaanvragers bij de VBA is tussen de 30 en 50 jaar oud (52,6%). Een
vergelijkbare leeftijdsverdeling zien we terug bij de deelnemers aan de training Op Eigen
Kracht.
De huishoudens die gebruikmaken van de voedselbank bestaan voornamelijk uit
alleenstaanden (42,3%) of alleenstaande ouders (37,7%). Wat betreft de gezinssamenstelling
zijn de verhoudingen redelijk gelijk. Op Eigen Kracht bereikt echter wel iets minder
alleenstaande ouders (33% tegenover 37,7%). De ervaring leert dat dit veelal komt doordat
deelnemers geen oppas voor hun kinderen kunnen regelen ten tijde van de training. Een
overzicht van de gezinssamenstelling van de doelgroep van de voedselbank en Stichting Op
Eigen Kracht (OEK) vindt u in onderstaand figuur.
Gezinssamenstelling klanten VBA vs. OEK
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Belangrijke kenmerken van de doelgroep zijn dat de mensen veelal langdurig op
bijstandsniveau leven en te maken hebben met problematische schulden. De grafiek
hieronder geeft een beeld van de hoogte van de schulden.
Schulden klanten VBA
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Bij de doelgroep is ook vaak sprake van problemen op verschillende leefgebieden.
Naast financiële problemen kan er sprake zijn van lichamelijke en geestelijke
gezondheidsproblematiek, problemen in relationele sfeer, huiselijk geweld en
verslavingsproblematiek.
Uit een onderzoek van VONK komen meer kenmerken naar voren. De organisatie VONK
verzorgt een maatjesproject voor klanten van de voedselbank. Uit hun onderzoek blijkt onder
meer dat een deel van de doelgroep een taalprobleem heeft of laaggeletterd is. Hierdoor
worden brieven en formulieren slecht begrepen. Vonk geeft aan: ‘De meeste klanten zijn al
bekend bij hulpverleningsinstanties, maar een deel nog niet en voor een deel is dat contact
verstoord. Bij velen reikt het water tot aan de lippen en is het vertrouwen in de maatschappij
en de reguliere instellingen zeer laag. Tot slot leeft een deel van onze klanten in een sociaal
isolement. Zij zijn dagelijks bezig ‘te overleven.’

3. Werving, opkomst en no show
Wij werken aan continue ontwikkeling van de wervingsmethodiek vanuit inzichten vanuit de
praktijk en onderzoek. In 2011 kwam naar voren dat er verschillende resultaten waren qua
aantallen aanmeldingen en opkomst per stadsdeel. Daarom hebben wij twee studenten van de
Hogeschool van Amsterdam gevraagd om in het najaar van 2011 de succes- en faalfactoren
van de werving van deelnemers te onderzoeken. Daarnaast zijn we pilots gestart om de
werving te verbeteren. In dit hoofdstuk leest u welke factoren een rol spelen bij de werving en
welke activiteiten wij verricht hebben om de wervingsmethodiek te verbeteren.

3.1 Belangrijke factoren bij de werving
Een belangrijke succesfactor is het gebruik van promotiemateriaal, met foto’s en zo min
mogelijk tekst. Het wervingsmateriaal van Op Eigen Kracht is zodanig afgestemd op de
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doelgroep, dat de voedselbankklanten zich gemakkelijker een beeld kunnen vormen van de
training (zie bijlage 2). Daarnaast is de herkenbaarheid van de wervers belangrijk en mond
tot mond reclame werkt goed.
Een manier om dat te bereiken is om oud-deelnemers te betrekken bij de werving.
Uit onderzoek en praktijkervaringen blijkt dat diverse factoren op organisatorisch niveau
meespelen bij de werving. Een voorbeeld is de samenwerking tussen de wervers van Op
Eigen Kracht en de vrijwilligers van de voedselbank. Daarnaast blijkt ook de locatie waar
de training gegeven wordt van belang. De training moet op een herkenbare laagdrempelige
locatie plaatsvinden. Het liefst een locatie die al een plaats heeft in de leefwereld van de klant.
Tevens is de relatie tussen de trainer en de deelnemers en tussen de deelnemers onderling
van groot belang en kan invloed hebben op de uitval. Sociale cohesie in de groep vermindert
uitval.

3.2 Wervingsactiviteiten
In het voorjaar van 2012 hebben wij op grond van de hiervoor genoemde inzichten
verschillende activiteiten ondernomen om de werving te verbeteren. Ons doel was om
een hoger aantal aanmeldingen en een hogere opkomst te bereiken. Hieronder leest u een
beschrijving per activiteit en de resultaten.
• Centrale aanmelding
Allereerst hebben wij de aanmeldingsprocedure voor de training gecentraliseerd.
Stichting Op Eigen Kracht verzamelt alle aanmeldingen uit de hele stad. De
stichting heeft een systeem opgezet van warme overdracht. Dat houdt in dat we
vanaf de aanmelding tot de eerste bijeenkomst van de training steeds contact houden
met de deelnemers. Dit doen wij door te bellen, sms’en en ansichtkaarten te sturen.
Vlak voor het begin van de training verzorgt de stichting een warme overdracht naar
de trainers. Zij houden vanaf dat moment het contact met de deelnemers warm.
Door het actief nabellen en sms’en is de opkomst verhoogd. Wij bellen vlak
voor de start van de training iedereen die zich heeft opgegeven. Bovendien
biedt de centralisatie duidelijkheid naar alle betrokkenen in relatie tot de
aanmeldingsprocedure.
• Samenwerking met intakevrijwilligers
Om de intakevrijwilligers van de voedselbank bekend te maken met Op Eigen
Kracht hebben we de intaketeams en de intakecursus van de Voedselbank
Amsterdam bezocht. Dit heeft geleid tot een stijging van de aanmeldingen via
de intaketeams van de voedselbank. In het najaar van 2011 kwamen er via de
intake een tiental aanmeldingen binnen en in het voorjaar van 2012 was dit aantal
verzesvoudigd. Wel blijft opvallend dat er vanuit sommige intaketeams nauwelijks
aanmeldingen komen terwijl andere stadsdelen wekelijks klanten aanmelden.
• Inzet ervaringsdeskundigen bij de werving
Als experiment werd in één stadsdeel de werving volledig door ervaringsdeskundigen
uitgevoerd. Uit de observatie van een stagiair van Stichting Op Eigen Kracht
bleek dat dit niet goed werkte zonder begeleiding van de ervaringsdeskundigen.
Mede op grond van deze ervaring stellen wij nu wervingsteams samen van
ervaringsdeskundigen en Op Eigen Kracht vrijwilligers. In de zomer van 2012 is
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Opname Op Eigen Kracht promotiefilm

Stichting Op Eigen Kracht verder gegaan met de inzet van ervaringsdeskundigen.
Een aantal voedselbankklanten is inmiddels ambassadeur geworden. Ambassadeurs
zijn enthousiaste oud-deelnemers met een breder takenpakket dan de
ervaringsdeskundigen. Het ambassadeursprogramma komt verder aan de orde in
hoofdstuk 3.3.
• Experiment beloning
Een derde activiteit was een pilot met een beloningssysteem in stadsdeel Centrum.
Deelnemers kregen een waardebon in hun pakket. Als ze deze inwisselden tijdens
de eerste bijeenkomst, kregen ze een pak wasmiddel. Het resultaat hiervan was
minimaal: slechts één persoon meldde zich aan vanwege de waardebon. Wel blijkt
dat het vooruitzicht van de boodschappenexcursie waarbij de deelnemers voor € 15,boodschappen mogen doen de motivatie om aan de training mee te doen vergroot.
• Wervingshandleiding
Een vierde activiteit betrof het maken van een handleiding voor vrijwilligers die
betrokken zijn bij de werving. Hiermee is een stagiaire van de Hogeschool van
Amsterdam aan de slag gegaan. De handleiding was in juni 2012 af. Deze bevat tips
en handvatten om klanten te motiveren om deel te nemen aan de training. Hierin
besteden wij veel aandacht aan de communicatie over Op Eigen Kracht: hoe en op
welk moment breng je in gesprek met de voedselbankklant de training ter sprake?
• Proefles als drempelverlaging
Tot slot hebben wij een proefles georganiseerd om de drempel om aan de training te
starten te verlagen en deelnemers op een vrijblijvende manier kennis te laten maken
met de training. In de proefles vertellen oud-deelnemers vanuit hun eigen beleving
over de training. Daarnaast laten wij de film van Op Eigen Kracht zien. Als laatste
lichten wij het programma van de training toe. In september 2012 vond de eerste
proefles plaats in stadsdeel Oost. De proefles was een succes. Alle deelnemers aan de
proefles zijn naar de eerste bijeenkomst gekomen. Naar aanleiding van deze positieve
ervaring hebben we de proefles ook in de stadsdelen Bos & Lommer, de Baarsjes en
Zuid georganiseerd.
Na de toepassing van de hierboven genoemde activiteiten zagen wij een stijging van het
opkomstpercentage. In het voorjaar van 2012 was het opkomstpercentage 31%. In het najaar
van 2012 is dit gestegen tot 53%. Het opkomstpercentage betreft het aantal mensen dat naar
de eerste bijeenkomst komt in verhouding tot het aantal aanmeldingen. In het najaar van
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2011 was het percentage deelnemers dat uitviel tijdens de training 22%, in het voorjaar van
2012 was dit slechts 15%.

3.3 Huidige wervingsmethodiek en ambassadeursprogramma
Stichting Op Eigen Kracht werft op verschillende manieren deelnemers voor de training.
Zo kunnen deelnemers zich aanmelden via de website, via VONK, via de maatschappelijke
dienstverlening of via de intake van de voedselbank. We hebben daarom regelmatig contact
met teamleiders van de intake, we gaan langs bij het intakersoverleg om de intakers van de
benodigde informatie te voorzien en hebben contact met VONK. Daarnaast staan er drie
weken voorafgaand aan de start van de training wervingsteams bij de uitgiftepunten van de
voedselbank. Deze werving vindt plaats in overleg met coördinatoren van de betreffende
uitgiftepunten en er wordt hecht samengewerkt met de vrijwilligers van de voedselbank. De
wervingsteams bestaan uit een oud-deelnemer en een vrijwilliger of medewerker van Op
Eigen Kracht. De gemengde teams zorgen voor effectieve werving.
De stichting heeft een systeem opgezet van warme overdracht. Dat houdt in dat we vanaf de
aanmelding tot de eerste bijeenkomst van de training steeds het contact warm houden met
de deelnemers. Dit doen wij door te bellen, sms’en en ansichtkaarten te sturen. Vervolgens
wordt dit contact aan de trainer overgedragen.
Zoals eerder genoemd werken wij samen met ervaringsdeskundigen, waarvan een aantal
ook een ambassadeursrol hebben gekregen. Binnen deze rol helpen de ambassadeurs met
de werving. Ook verstrekken zij informatie over Op Eigen Kracht. Ze functioneren als
het ‘gezicht’ en aanspreekpunt van Op Eigen Kracht. Wij bieden de ambassadeurs ook de
mogelijkheid om een training presentatievaardigheden te volgen. Deze vaardigheden zetten
de ambassadeurs in tijdens de proefles van Op Eigen Kracht. De ambassadeur vertelt dan
over zijn of haar ervaring met de training. Samengevat houden de ambassadeurs zich bezig
met een drietal taken:
1. Het enthousiasmeren van andere voedselbankklanten voor deelname aan Op
Eigen Kracht tijdens verschillende wervingsmomenten, zoals de uitgifte van
voedselpakketten en voorlichtingsbijeenkomsten bij de voedselbank.
2. Het geven van voorlichting over Op Eigen Kracht aan wervers, aan
voedselbankklanten en andere geinteresseerden.
3. Het geven van interviews over Op Eigen Kracht.
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3.4 Redenen no show en onderzoek
Naast de eerder genoemde organisatorische factoren spelen er op deelnemersniveau factoren
mee die beïnvloeden of mensen wel of niet komen opdagen. Dit hebben wij onderzocht.
Vanaf het najaar van 2011 zijn wij deelnemers gaan bellen die niet gekomen zijn en hebben
hun gevraagd naar de reden. We hebben 134 benaderd. De genoemde redenen zijn in te
delen in een aantal categorieën, die hieronder in het figuur staan.
Redenen no-show
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Opvallend is dat ‘werk’ genoemd wordt als reden dat mensen niet komen. Hiernaast lijkt
gezondheidsproblematiek vaak een belemmering. Om nog meer inzichten te krijgen in hoe
je voedselbankklanten beter kunt bereiken en motiveren is een onderzoek uitgevoerd. In
48 interviews met oud-deelnemers en mensen die eerst hadden toegezegd maar uiteindelijk
toch niet kwamen, komen de beweegredenen om al dan niet deel te nemen uitgebreid aan
bod. Hiernaast vragen wij naar de ervaring van de problemen en de wijze waarop zij hiermee
omgaan. De uitkomsten uit dit onderzoek volgen in 2013.

3.5

Ontwikkeling aantallen groepen en deelnemers

In 2012 hebben 123 voedselbankklanten verdeeld over 16 groepen in Centrum, Bos en
Lommer, De Baarsjes, Noord, Oost, Osdorp, Westerpark en Zuidoost de training gevolgd.
Hiermee komt het totaal aantal klanten dat de training sinds 2007 heeft afgerond op 404.

4. Op Eigen Kracht door de ogen van
deelnemers
Uit een evaluatieonderzoek in 2010 bleek dat deelname aan Op Eigen Kracht een positieve
uitwerking heeft op de deelnemers in relatie tot de volgende thema’s:
Financiële zelfredzaamheid;
Vergroten van eigenwaarde, assertiviteit;
Sociale kaart en contact met de hulpverlening;
Sociale en activerende functie
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Deze resultaten bleken uit interviews met deelnemers, oud-deelnemers en trainers
(Evaluatieverslag training Op Eigen Kracht - juni 2010). In 2011 en 2012 spraken wij weer
met een aantal deelnemers. Hiernaast vragen wij aan alle deelnemers die de training afronden
een evaluatieformulier in te vullen. Van de 335 deelnemers tot de zomer van 2012 hebben
214 deelnemers dat gedaan. In dit hoofdstuk behandelen wij de belangrijkste bevindingen
uit de evaluaties. Vervolgens geven wij vanaf 4.3 een korte toelichting per thema van de wijze
waarop deelname aan Op Eigen Kracht een bijdrage leverde aan het ‘leven’ van de deelnemers
en hoe de deelnemers dit ervaren.

4.1 Beoordeling van de training, duur, de trainer en het
lesmateriaal
De overgrote meerderheid van de deelnemers (83%) beoordeelt de training met ‘Goed’
en 17% van de deelnemers vond de training ‘Voldoende’. Van de 214 respondenten vond
niemand de training onvoldoende. Van de respondenten vond 65% de duur van de training
goed en 33% vond de training zelfs te kort. Slechts 2% vond te training te lang duren.
De trainers kregen van 85% van de respondenten de beoordeling goed en van 13% de
beoordeling voldoende. Geen enkele trainer kreeg de beoordeling onvoldoende. De uitleg
aan de cursisten werd door 89% van de respondenten als duidelijk beoordeeld. De uitleg
vond 4% te moeilijk en 7% te gemakkelijk. Het lesmateriaal beoordeelde 81% van de
respondenten als goed en 5% vond het te gemakkelijk en 6% te moeilijk.
In de evaluatie komt ook de waardering van de specifieke onderwerpen aan bod. Hieruit
komt naar voren dat deelnemers veel hebben gehad aan de onderwerpen: administratie,
assertiviteit, de sociale kaart, de supermarkt excursie en de excursie in de wijk. Zie de figuur
hieronder.

Top 5 Onderwerpen training OEK

Geeft aan: veel
aan gehad*

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

4. Excursie in
de wijk

3. Administratie

2. Sociale
Kaart

1. Supermarkt...

5. Assertiviteit

5%
0%

*uiterste in de categorieën: niets aan gehad, iets aan gehad, veel aan gehad.
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4.2 Aanraden andere klanten en vervolg
Maar liefst 99% van de respondenten zou de training Op Eigen Kracht aanraden aan andere
klanten van de voedselbank en 77% gaf aan een vervolg te willen op de training. Uit een
analyse van het gewenste vervolg komt naar voren dat de deelnemers vooral belang hechten
en meer behoefte hebben aan een vervolg met nadruk op: het sociale (groeps)aspect van de
training; bewustwording & zelfkennis; excursies en de sociale kaart. In de onderstaande tabel
vindt u het volledige overzicht van wat de deelnemers invulden als gewenst vervolg.
Thema’s voor vervolgtraining

Percentage

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%

4.3

Overig*

Herhaling van de stof

Niet gespecificeerd vervolg

Bewustwording, zelfkennis...

Omgaan met stress

Gezondheid en voeding

Omgang met hulpverleners

Beweging / sport

Nadruk op groep/ sociaal...

Belasting, juridische zaken...

Excursies/ sociale...

Ordening en administratie

Werk

0%

Financieel bewustzijn en zelfredzaamheid

Een belangrijke doelstelling van Op Eigen Kracht is het bevorderen van de financiële
zelfredzaamheid. Dat begint met het krijgen van overzicht in de administratie, de
inkomsten en uitgaven, dat als rode draad in het programma aan bod komt. Deelnemers
krijgen en geven elkaar ook veel tips over rondkomen met een beperkt budget. Ook de
boodschappenexcursie is een vast onderdeel van de training.
Tijdens het programma komt de administratie als eerste onderwerp aan bod. Het blijkt dat
veel mensen hun post niet meer openen en geen overzicht hebben van hun administratie.
Gedurende de drie maanden krijgen de deelnemers langzamerhand het overzicht terug en
brengen zij hun administratie meer op orde. Dit geeft een deelneemster aan:
Marheyni
‘Ik ben door de training veel netter geworden in mijn administratie, die heb ik nu
grotendeels op orde. Daar ben ik heel blij mee. Door de training heb ik hele oude
post weer geopend en kreeg ik de kriebels om alles te sorteren.’
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Deelneemster Op Eigen Kracht bij de supermarktexcursie

De volgende stap is het krijgen van overzicht in de inkomsten en uitgaven, zodat deelnemers
weten welk bedrag zij te besteden hebben en ook inzicht krijgen in hun bestedingsbedrag en
-gedrag:

Avoda (59 jaar)
‘Voorheen wist niemand dat ik rood stond en zag ik dat niet als schuld. Ik stond
voor iedereen klaar en kocht makkelijker dingen, ook voor anderen. Door de
training heb ik dit gedrag doorbroken.’

4.4 Vergroten van eigenwaarde, assertiviteit
Als tweede rode draad van Op Eigen Kracht is er gedurende het programma aandacht
voor het vergroten van assertiviteit. Voorbeelden hiervan zijn: oefenen met gesprekken met
instanties, ‘nee’ leren zeggen en weerstand bieden aan verleidingen.
Voor een groot deel van de deelnemers blijkt juist dit aspect belangrijk te zijn. Het brengt in
verschillende gevallen echt een verandering in het leven van deelnemers teweeg.

Marijke
‘Ik ben nu veel bewuster in wat ik koop en ga ik minder vaak naar winkels. Ik
neem meer verantwoordelijkheid en kom meer voor mezelf op.’
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Een deelneemster zag een andere deelnemer opbloeien tijdens de training:

Petra (41 jaar)
‘Waar ik heel blij van werd, is dat er een jongen helemaal opbloeide tijdens de
training. Hij werd zo enthousiast en vertelde met trots aan de trainer dat hij deze
week geld over had gehouden! Hij is door de training niet rijker geworden qua
portemonnee, maar wel rijker qua hoe hij in zijn vel zit. Dat was zo mooi om te
zien!’

4.5 Sociale kaart en contact met de hulpverlening
De derde rode draad in de training is de ‘sociale kaart’. Hierbij gaat het om het creëren van
bewustzijn van de mogelijkheden die er zijn qua voorzieningen, hulpaanbod of goedkope
activiteiten. Deelnemers leren met welke vragen je bij welke organisaties terecht kunt en
welke voorzieningen zij kunnen aanvragen. Er worden gedurende de hele training in alle
stadsdelen, continu tips uitgewisseld over waar je bijvoorbeeld terecht kunt voor goedkoop
eten, gratis knippen of goedkope cursussen.

Thea (61 jaar)
‘Wat ik vooral leuk vond aan de training was het kennismaken met de buurt. Ik
kende Noord nog niet, dus dat was echt een eyeopener. De trainster nam ons
bijvoorbeeld mee naar een weggeefwinkel die ik nog niet kende. Ik denk dat de
training daarom ook juist voor mensen met een andere culturele achtergrond heel
nuttig is. Je leert namelijk veel over de buurt en je leert andere mensen in de buurt
kennen.’

Hiernaast komen in de training verschillende voorzieningen voor minima aan bod. Zoals
kwijtschelding gemeentebelasting, huurtoeslag, stadspas en bijzondere bijstand. In sommige
stadsdelen wordt hiervoor een gastdocent uitgenodigd van de Dienst Werk en Inkomen
(DWI). Daarnaast kwam VONK bij bijna alle groepen vertellen over het maatjesproject.

Petra (41 jaar)
‘Bij de training leer je heel veel nuttige dingen. Zo wisten heel veel mensen
niet wat voor rechten ze hebben, bijvoorbeeld dat ze recht hebben op
langdurigheidstoeslag. Hoewel ik dit al wel wist, zijn er altijd mensen in de
training die dit niet weten en het is heel goed dat dit wordt uitgelegd.’
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4.6 Sociale en activerende functie
Ten slotte blijkt dat Op Eigen Kracht een sociale en activerende functie heeft. Het sociale
aspect van de training is zeer belangrijk voor de deelnemers. Dit blijkt uit de vele malen dat
deelnemers roepen dat zij het zo ‘gezellig vonden’.
Avoda (59 jaar)
‘Ik vond de training onnoemelijk gezellig en keek er elke keer weer naar uit. Bij
binnenkomst rook je de koffie al en stonden er koekjes op tafel. Iedereen zei
goedemorgen en was blij elkaar te zien. Ondanks dat we volslagen vreemden
waren, groeiden we naar elkaar toe.’

Binnen de gemêleerde gezelschappen van de groepen is er sprake van sociale cohesie en de
deelnemers ervaren steun aan elkaar.

Thea (61 jaar)
‘Ik had een enorme steun aan de andere deelnemers in de groep. Ik was
namelijk heel erg bang door de schulden die ik had. Ik was moe van alles regelen
en van het bang zijn. Ik leerde dat de anderen dat ook hadden en dat was een
enorme steun. Ik werd minder bang en kreeg weer energie.’

Een aantal deelnemers is door Op Eigen Kracht in aanraking gekomen met een activiteit in
de buurt en geïnspireerd om hieraan deel te nemen. Zo vertelt Thea

Thea (61 jaar)
‘Door Op Eigen Kracht heb ik geleerd wat er allemaal in de buurt te doen was
en zo ben ik bij het terugspeeltheater terechtgekomen. We kregen van hen een
workshop theater bij een bijeenkomst. Ik vond dit zo leuk dat ik me daarna heb
aangemeld en ik speel nog steeds theater bij deze groep.’
Deelname aan Op Eigen Kracht blijkt ook het sociale netwerk te vergroten. Zo zijn
er een aantal deelnemers als vrijwilliger aan de slag gegaan, een ‘ambassadeursrol’ gaan
vervullen voor Op Eigen Kracht of zelf activiteiten gaan organiseren zoals een kookclub,
voedselbankkrant of modeshow.
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5. Resultaten van project
Op Eigen Kracht in 2012
In het eerste hoofdstuk benoemen wij wat de belangrijkste activiteiten waar wij ons
op richten binnen project Op Eigen Kracht: uitbreiding, programmaverbetering en
communicatie & PR. In dit hoofdstuk beschrijven wij welke stappen al zijn ondernomen,
wat de eerste resultaten zijn en hoe wij dit voortzetten in 2013.

5.1 Uitbreiding groepen Op Eigen Kracht
Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de Voedselbank Amsterdam is ten opzichte
van oktober 2011 met 31,4% gestegen. In 2012 zijn er in totaal 16 groepen Op Eigen
Kracht georganiseerd en behaalden 123 deelnemers een certificaat. Ons doel voor 2013
is om 22 groepen te organiseren voor voedselbankklanten in Amsterdam en Diemen. Dit
aantal is gebaseerd op een te verwachten stijging van instroom van nieuwe klanten bij
de voedselbanken. De grootste uitdaging zit in het motiveren van de doelgroep om deel
te (blijven) nemen. In hoofdstuk 3 beschreven wij de verschillende wervingsactiviteiten.
Vooral het inzetten van teams bestaande uit ervaringsdeskundigen en vrijwilligers bleek
succesvol. Deze teams zetten wij ook in voor de werving van deelnemers in 2013. Naast het
experimenteren met verschillende werving- en motivatietechnieken, loopt er een onderzoek
onder oud-deelnemers en voedselbankklanten die zich aangemeld hadden maar uiteindelijk
niet kwamen. De uitkomsten van dit onderzoek moeten meer inzicht geven in hoe we de
doelgroep nog beter kunnen bereiken om uiteindelijk meer deelnemers de training te laten
volgen. Op basis van deze inzichten zal de methode van aanpak qua motiveren en binden van
deelnemers in 2013 verder aangepast worden.
Stichting Op Eigen kracht ontvangt ook regelmatig verzoeken van andere organisaties
met vergelijkbare doelgroepen (denk aan cliënten met schulden) en soms van andere
voedselbanken in Nederland. In 2013 maken we een inventarisatie van de mogelijkheden
tot uitbreiding naar andere doelgroepen. Daarbij kijken wij ook op welke manieren we de
uitbreiding kunnen invullen.
Bij voldoende belangstelling organiseren we in 2013 een workshop over de methodiek Op
Eigen Kracht voor de organisaties die al interesse hebben getoond.

5.2 Programma- en kwaliteitsverbetering
Op Eigen Kracht is continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de methodiek
Op Eigen Kracht, inclusief de methode van werven en motiveren. Wij werken hiernaast
aan de kwaliteit van Op Eigen Kracht door ontwikkeling van het trainingsprogramma en
deskundigheidsbevordering.
• Programmaverbetering
Het programma ontwikkelen wij in overleg met de professionals die de training
geven en baseren wij mede op basis van inzichten uit onderzoek naar de
behoeften van de deelnemers en naar de effecten van deelname aan Op Eigen
Kracht. Vanaf december 2011 organiseert Stichting Op Eigen Kracht periodiek
trainersbijeenkomsten, waarbij afgestemd is op de doelen, inhoud en werkvormen.
In 2012 zijn de doelen en kerningrediënten gedefinieerd. Uit deze bijeenkomsten is
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een werkgroep gevormd Deze werkgroep is twee keer bij elkaar geweest om aan de
hand van de afgestemde doelen vernieuwing van het programma, het draaiboek en
de deelnemersmap te bespreken. Deze werkgroep vond plaats onder leiding van de
projectmanager van de stichting en in 2013 zullen de voorgestelde vernieuwingen
doorgevoerd worden. Op basis van dit voorstel ontwikkelt de stichting een draaiboek
voor de trainers en een bijbehorende map om aan de deelnemers mee te geven. Een
eerste conceptversie van de deelnemersmap wordt momenteel uitgeprobeerd bij een
groep.
Hiernaast zijn er ter uitbreiding van het programma in 2012 nieuwe voorlichtingen
op maat ontwikkeld voor de groepen. Denk hierbij aan een workshop over gezonde
voeding en een voorlichting over besparen van energie. Tevens gaan wij de behoeften
van de doelgroep verder inventariseren. Een groot deel van de deelnemers heeft al
aangegeven een vervolg te willen op de training (zie 4.2). Hier zullen wij in 2013
verder mee aan de slag gaan om in kaart te brengen op welk gebied die behoefte
ligt. Wij denken bijvoorbeeld aan sociale activiteiten of het ontwikkelen van
vaardigheden. Mogelijkheden voor ontwikkeling van een vervolg zal de stichting
uitwerken in een voorstel. In 2013 zullen ook de effecten verder in kaart gebracht
worden aan de hand van de participatieve onderzoeksmethode Theory of Change.
• Deskundigheidsbevordering voor trainers en ervaringsdeskundigen
In het afgelopen jaar zijn er verschillende trainersbijeenkomsten georganiseerd
door de stichting. Tijdens deze bijeenkomsten wisselden trainers ervaringen uit
en spraken wij over het motiveren van deelnemers, de inhoud van het programma
en de mogelijke werkvormen. Deze bijeenkomsten zullen in 2013 gecontinueerd
worden in het kader van deskundigheidsbevordering. Zodra het vernieuwde
draaiboek in 2013 gereed is zal er naar behoefte van de trainers een “Train de
trainers” georganiseerd worden. In 2012 en 2013 houdt de stichting zich hiernaast
ook bezig met het ontwikkelen van deskundigheidsbevordering en begeleiding voor
vrijwilligers en specifiek de ervaringsdeskundigen die zich inzetten voor de werving
of als ambassadeur.

5.3 Kwaliteitsborging: evaluatie, onderzoek en
klankbordgroep
Door middel van evaluaties en onderzoek volgen wij continu de ontwikkelingen van de
trainingen.
De bevindingen uit de onderzoeken vertalen we weer naar de praktijk. Met ingang van het
najaar van 2012 vernieuwen wij het evaluatieformulier bijvoorbeeld met aanvullingen gericht
op een behoefteanalyse vanuit perspectief van de doelgroep.
Ook starten we in 2013 met een evaluatieonderzoek naar de effecten van Op Eigen Kracht
op deelnemersniveau in relatie tot de gestelde doelen. Op basis van de uitkomsten van de
onderzoeken verbeteren wij in 2012 en 2013 het trainingsprogramma en –werkwijze, ook
qua motiveren.
Hiernaast zijn wij in 2012 met een klankbordgroep Op Eigen Kracht gestart. Hieraan nemen
afgevaardigden deel van Voedselbank Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen, Doras, Stichting
MEE, VONK, Hogeschool van Amsterdam, Dynamo, stadsdeel Oost en de Landelijke
Thuisadministratie. In deze klankbordgroep vindt inhoudelijke afstemming plaats over
activiteiten van Stichting Op Eigen Kracht en over de mogelijkheden tot samenwerking.
Tenslotte is afgelopen jaar in het kader van kwaliteit hard gewerkt aan het opbouwen van
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een database en een administratiesysteem, zodat wij de ontwikkelingen kunnen registeren en
monitoren.

5.4 Communicatie met de doelgroep
Om de doelgroep beter te bereiken hebben we diverse activiteiten op het gebied van
communicatie en PR ontwikkeld. Deze activiteiten staan hieronder met een korte
toelichting.
• Ontwikkeling van de website: www.opeigenkrachttraining.org
Ten eerste hebben wij een website ontwikkeld, die is gebouwd door Workvoices.
De site www.opeigenkrachttraining.org ging in december 2011 online. Naast
de informatie over de werkwijze van Op Eigen Kracht staan er ook verhalen van
deelnemers en een trainer op de site.
• Wervingsmateriaal
Het wervingsmateriaal bestaat onder meer uit flyers, ansichtkaarten, een poster, Op
Eigen Kracht buttons en een film. In 2011 hebben wij een nieuw logo ontwikkeld.
De flyers zijn aangepast aan de hand van tips van de doelgroep zelf. Er staat minder
tekst op en meer beeldmateriaal. In de zomer van 2012 is een film gemaakt om een
beeld te geven van Op Eigen Kracht. De film staat op de website en gebruiken wij
bij de werving en tijdens proeflessen om deelnemers kennis te laten maken met de
training. Hoe beter deelnemers weten wat ze kunnen verwachten, hoe kleiner de stap
om mee te doen.
• Ambassadeursprogramma
Bij de werving spelen onze ambassadeurs een belangrijke rol. Ambassadeurs
zijn oud-deelnemers van de training Op Eigen Kracht met een PR-functie. Een
ambassadeur geeft voorlichting over Op Eigen Kracht vanuit zijn/haar ervaring met
de training. Dit doen zij bij voedselbanken, voorlichtingen maar op verzoek ook op
scholen of bij organisaties. De ambassadeur kan andere voedselbankklanten goed
enthousiasmeren voor de training. Tot nu toe hebben vijf ervaringsdeskundigen zich
aangemeld als Ambassadeur en wij zijn op zoek naar meer oud deelnemers die zich
in willen zetten voor Op Eigen Kracht. Voor deze ambassadeurs zal de stichting een
aanbod van training en begeleiding opzetten. Er is in 2012 al een eerste bijeenkomst
georganiseerd voor de ambassadeurs.

Ambassadeurs Op Eigen Kracht
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5.5 Op Eigen Krachtpublicaties
Over Op Eigen Kracht zijn verschillende artikelen verschenen. De artikelen
verschenen in uiteenlopende publicaties van het vaktijdschrift Schuldsanering tot Het
Parool. Het overzicht en de verschillende artikelen staan op de website en in de bijlage.
Hiernaast communiceren we met onze relaties via een vaste rubriek over Op Eigen
Kracht in de tweemaandelijkse nieuwsbrief van de VBA. Tijdens de netwerkoverleggen
van de voedselbanken komt Op Eigen Kracht ook aan de orde. De stichting Op
Eigen Kracht blijft in 2013 ook deelnemen aan deze overleggen, die per stadsdeel
georganiseerd worden.
In 2013 zal het online kanaal een belangrijke rol gaan spelen. De website blijft hierin
belangrijk en wij gaan de mogelijkheden onderzoeken om sociale media te gebruiken
om de doelgroepen van Op Eigen Kracht (voedselbankklanten, geïnteresseerde
organisaties en vrijwilligers) beter te bereiken.

© Stichting Op Eigen Kracht december 2012

18

6. Samenwerkende partners en
sponsoren
Stichting Op Eigen Kracht werkt in dit project samen met:
• Voedselbank Amsterdam (afspraken zijn vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst),
• de organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam (MaDiZo,
Centram, Dynamo, PuurZuid, Combiwel, Doras en Sezo)
• Vonk maatjesproject (de Regenbooggroep),
• Talentcoach,
• MEE Amstel en Zaan,
• Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam,
• Delta Lloyd Foundation,
• Hogeschool van Amsterdam,
• Erasmus Universiteit,
• Vrijwilligerscentrale Amsterdam.
De Op Eigen Kracht training is in 2012 mede mogelijk gemaakt door:
• Delta Lloyd Foundation (www.deltalloydfoundation.nl/)
• het Oranje Fonds (www.oranjefonds.nl/oranjefonds/)
• Skanfonds (www.skanfonds.nl/)
• Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam
• Rotary Club Amsterdam-Arena (www.rotary.nl/amsterdamarena/)
• RCOAK (www.rcoak.nl/)

Onze Sponsoren:
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Bijlage A Persbericht
15 december 2011
MEER VOEDSELBANKKLANTEN VOLGEN
TRAINING ‘OP EIGEN KRACHT’
Op Eigen Kracht is een gratis training voor klanten van de Voedselbank Amsterdam met als doel
het vergroten van de (financiële) zelfredzaamheid en het in staat stellen eigenmachtig te handelen en
te beslissen.
Steeds meer klanten van de Voedselbank gaan de training ‘Op Eigen Kracht’ volgen. Wethouder
Freek Ossel: “Ik zou graag willen dat alle klanten van de Voedselbank zo’n training gaan volgen. Ze
leren hun eigen krachten en mogelijkheden en hun zelfvertrouwen te (her)vinden. Belangrijk voor
Amsterdammers om een stap verder te komen en belangrijk voor de wijken waar ze wonen.”
De training is in 2007 door de Maatschappelijke Dienstverlening in Zuidoost en Diemen en de
Voedselbank Amsterdam opgezet. In 2008 werd de training als best practice beoordeeld door het
ministerie van Sociale Zaken.
Inmiddels kan iedere klant van de Voedselbank Amsterdam de training in zijn/haar stadsdeel
volgen, mede dankzij financiële ondersteuning van Delta Lloyd Groep Foundation. Marie-Louise
Voors, projectmanager van Delta Lloyd Groep Foundation: “Wij ondersteunen de training ‘Op
Eigen Kracht’, omdat wij het belangrijk vinden dat klanten van de Voedselbank leren hoe zij beter
inzicht kunnen krijgen in hun financiële situatie en leren er op een dergelijke wijze mee om te gaan,
dat zij op den duur financieel zelfredzaam worden.”
Vanaf oktober 2011 gaat de Stichting Op Eigen Kracht in samenwerking met de Voedselbank
Amsterdam en met financiële ondersteuning van het Oranje Fonds de training verder organiseren
en aan meer voedselbankklanten aanbieden. Tevens zal de Stichting zich bezig houden met een
onderzoek om de training nog verder te optimaliseren. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in
samenwerking met de Erasmus Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Hille Hoogland,
projectmanager op Eigen Kracht: “Wij willen graag meer inzicht verwerven in de effecten van de
training om zodoende nog meer mensen te stimuleren deel te nemen aan deze training. Wij denken
hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van ervaringsdeskundigen.”
Overigens bleek uit eerder onderzoek dat de training de financiële zelfredzaamheid bevordert en
hiernaast ook een heel belangrijke sociale en activerende functie heeft. Inmiddels hebben 245
klanten van de Voedselbank de training afgerond.
Op Eigen Kracht wordt mede mogelijk gemaakt door Dienst Werk en Inkomen van Gemeente
Amsterdam, Delta Lloyd Groep Foundation, het Oranje Fonds en Rotary Zuidoost.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Drs. Hille Hoogland, Projectmanager Op Eigen Kracht
M.:		
06 304 198 18 / 020 66 307 53
E-mail:		
hille@opeigenkrachttraining.org
Website:		
www.opeigenkrachttraining.org
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Gratis training
voor voedselbankklanten

Op Eigen Kracht
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Of neem contact op via:
T: 020 663 07 53
M: info@opeigenkrachttraining.org

Kijk voor meer informatie en voor
een startdatum in uw wijk op:
www.opeigenkrachttraining.org

‘Ik krijg energie uit de groep!’

‘Ik spaar nu € 5,- in de maand, ook al heb ik nog
zo weinig.’

‘Ik ben veel mondiger geworden.’

‘Ik heb geleerd bij alles wat ik wil kopen te
denken: Heb ik dit wel nodig? Die zin heb ik in
mijn portemonnee en op de koelkast geplakt.’

‘Ik heb leuke mensen ontmoet
bij de training.’

Deelnemers over Op Eigen Kracht:

Bijlage B Flyer
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Bijlage C Overzicht
Op Eigen Kracht in de media
Titel van artikel

Blad

Datum

Op Eigen Kracht, een training
‘op maat’ voor voedselbankklanten

Schuldsanering,
afl. 2, pag. 28

Juni 2012

Centram: met niet meer dan 20 euro
naar de supermarkt

Mug Magazine

September 2011

Voedselbank voorkomt honger
in de stad

Mug Magazine

Juli 2011

Rondje Zelfredzaamheid

Parool

December 2010

Meer dan Voedsel Alleen

Sprank

Juli 2010

Madi-Zuidoost versterkt
probleemoplossend vermogen

Som Magazine

Nr. 4 2010

Shop slim met briefje van twintig

Parool

28 juni 2010

Klanten voedselbank volgen training
financiële zelfredzaamheid

www.divosa.nl

16 juni 2010

‘Ja maar, dat doe je toch niet?’

Parool

11 mei 2011

Weer regie over eigen financiële leven

Stadsblad

10 februari 2010

Rondleiding langs sociale kaart

Echo

6 januari 2009

Bukken voor goedkope boodschappen

Reformatorisch Dagblad 16 oktober 2009

Niet bij brood alleen

Vangnet

Maart 2008

Iedereen let op bij de cursus rekeningen
betalen

Parool

19 februari 2008
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Colofon
Uitgave
Stichting Op Eigen Kracht
1e Oosterparkstraat 114-1
Telefoon (020) 6630753
www.opeigenkrachttraining.org
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