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Voorwoord
Voor u ligt het evaluatieverslag met daarin de bevindingen van de training OP EIGEN KRACHT, die
‘op maat’ ontwikkeld is voor de klanten van de Voedselbank Amsterdam.
Wij hebben ons vanaf de zomer van 2009 ingezet voor de stedelijke uitrol van deze in 2007 in
Zuidoost ontwikkelde training. Het was een enorme klus om met 9 verschillende organisaties in de
hele stad een start te organiseren van deze bijzondere training met een bijzondere methode van
aanpak voor de doelgroep van de Voedselbank. Maar wij zijn er van overtuigd dat deze ‘op maat’
ontwikkelde training de moeite waard is om tijd en energie in te investeren. Wij hebben mogen ervaren
dat de training een bijzondere en positieve uitwerking heeft op onze klanten en wij zijn trots om in dit
verslag de eerste resultaten te kunnen presenteren, waarbij wij specifiek ook de doelgroep aan het
woord willen laten.
Vanaf 2007 hebben diverse betrokkenen veel tijd, energie, denk- en doewerk besteed aan het
ontwikkelen, organiseren, geven en evalueren van deze training.
Wij willen de volgende mensen en organisaties bedanken voor hun inzet en betrokkenheid:
MaDiZo en specifiek Jurenne Hooi, Denise Kempenaar en Angela Gilds, die zich vanaf 2007 hebben
ingezet om deze training steeds verder te ontwikkelen.
Alle Madi instellingen die meegewerkt hebben aan deze training. Daarbij willen wij speciaal de
trainers bedanken die open stonden voor een nieuwe methode van aanpak en deze training zijn gaan
geven in de stadsdelen waar zij werkzaam zijn.
De SOM en specifiek Susan Scholma, voor het verzorgen van de ‘Train de Trainers’ en het draaiboek.
VONK bedanken wij voor de hulp bij de werving van deelnemers.
Ook bedanken wij Elisa Hagen (DWI) en Tanja van Emmerik (VONK) voor de steun en de fijne
samenwerking van de afgelopen jaren, waarin wij samen door de hele stad hebben gereisd met een
gezamenlijke doelstelling: het bereiken van verbetering van de situatie van de klanten van de
voedselbank.
En niet te vergeten: alle vrijwilligers van de Voedselbank Amsterdam, die zich ingezet hebben om de
klanten te motiveren mee te doen aan de training of meegedacht hebben over de inhoud van de
training en de uitdagende klus om de training vanaf medio 2009 te implementeren in de hele stad.
Daarbij speelde Gerard Smit (bestuurslid Voedselbank Amsterdam) vanaf het begin een belangrijke
rol door ons te blijven motiveren en er veel daadkracht tegen aan te gooien op die momenten, dat het
‘even tegen zat’.
Tenslotte danken wij de organisaties die deze training financieel mogelijk gemaakt hebben: Dienst
Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam en Delta Lloyd Groep Foundation.
Drs. Hille Hoogland
Drs. Adinda van de Beek
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1. Inleiding
Sinds 2005 zet de Voedselbank Amsterdam (VBA) zich in voor het verminderen van de (verborgen)
armoede in Amsterdam, binnen het zogenaamde Meer dan Voedsel Alleen programma (MdVA). In
2007 ondertekenden de Gemeente Amsterdam en Voedselbank Amsterdam (VBA) een
intentieverklaring, met als doelstelling ‘de armoede onder de bevolking van Amsterdam te bestrijden’
en zich actief in te zetten ‘om de zelfredzaamheid en perspectiefrijke uitstroom naar reguliere
hulpverlening, van de gebruikers van de Voedselbank te bevorderen’ (2007, Intentieverklaring
Gemeente Amsterdam en VBA, zie bijlage 1).
In dit kader is vanaf 2007 vanuit een samenwerking tussen de VBA en MaDi Zuidoost en
Diemen (MaDiZo) een training op maat ontwikkeld voor de doelgroep van de voedselbank. Deze
training is gericht op het ordenen van de administratie, omgaan met geld en aanleren van assertiviteit.
De training vindt, waar mogelijk, plaats op een locatie van de VBA in ‘huiskamersfeer’. Op het
programma staan onder meer twee excursies. Het is nadrukkelijk geen saaie cursus maar een
gezellige, interactieve training waarin klanten van elkaar leren in een rustige omgeving. Wij zagen
positieve resultaten bij de deelnemers van de training in Zuidoost en in 2008 is de training als ‘best
practice’ benoemd door het Ministerie van Sociale Zaken (Stimulanz, 2008: 36). Vervolgens heeft de
VBA aan de instellingen voor Maatschappelijke Dienstverlening (Madi) in de stad gevraagd deze
training te organiseren voor onze klanten in hun stadsdeel. Dit kwam echter niet goed tot stand. Om
die reden hebben VBA en MaDiZo financiële ondersteuning gevraagd van de Delta Lloyd Groep
Foundation om de training Op Eigen Kracht stedelijk uit te rollen. Dit betekende concreet een
uitbreiding van ons Meer dan Voedsel Alleen programma. Vanaf medio 2009 tot eind 2010 kunnen wij
ons, mede door ondersteuning van Delta Lloyd Groep Foundation, richten op het organiseren van de
trainingen in de hele stad.
In dit evaluatieverslag kunt u de resultaten lezen van deze training, die inmiddels in bijna alle
stadsdelen met een uitdeelpunt van de Voedselbank Amsterdam wordt gegeven. Allereerst zullen wij
een korte beschrijving geven van de methode die gebruikt is om de training te evalueren (hoofdstuk
2). Daarna lichten we het ‘Meer dan Voedsel Alleen’ programma toe (hoofdstuk 3), waar de training
Op Eigen Kracht onderdeel van is. In dit hoofdstuk beschrijven wij tevens de doelstelling en werkwijze
van de training. Vervolgens geven wij de resultaten weer, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve
bevindingen (hoofdstuk 4 en 5). Hierbij ligt de nadruk op de vraag wat de training voor de deelnemers
persoonlijk betekent en wat de toegevoegde waarde van de training is voor onze doelgroep. Niet
alleen willen wij overbrengen wat het bijzondere is van deze training, ook willen we een indruk geven
van de sfeer in de deelnemersgroepen. Deze groepen kunnen uit een zeer gevarieerd gezelschap
bestaan. Iedere klant van de Voedselbank heeft een uniek verhaal, maar ter illustratie zijn de
‘verhalen’ van drie deelnemers in drie verschillende stadsdelen in kaders tussen de tekst geplaatst.
Tenslotte zullen wij in de conclusie (hoofdstuk 6) de belangrijkste resultaten samenvatten en in het
laatste hoofdstuk aandachtspunten benoemen en aanbevelingen doen (hoofdstuk 7).

2. Methode van onderzoek
In deze evaluatie is onderzocht hoe deelnemers en trainers de training beoordelen en welk effect de
training heeft op de deelnemers. Dit evaluatieverslag is een weergave van de resultaten op basis van
analyse van de bevindingen uit evaluatieformulieren onder deelnemers en trainers, uit een
vervolgenquête gehouden onder 37 gecertificeerde oud deelnemers in Zuidoost een half jaar tot drie
jaar nadat zij aan de training hadden deelgenomen en uit de verslagen van bijeenkomsten van de
training geschreven door trainers.
Hiernaast is er participerende observatie verricht bij 9 bijeenkomsten van de training in 5
verschillende stadsdelen, de terugkombijeenkomst voor alle oud-deelnemers in Zuidoost en de
evaluatiebijeenkomst met alle trainers in februari 2010 bij de Stichting Ontwikkeling & Ondersteuning
Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam (SOM). Tijdens het observeren is er gelet op de sfeer,
uitspraken en houding van deelnemers en het contact tussen deelnemers onderling. Tenslotte is er
met 3 oud-deelnemers een diepte-interview gehouden, gericht op de betekenis van de training voor
hen. Hiervoor zijn twee mannen en een vrouw benaderd die de training in drie verschillende
stadsdelen gevolgd hadden.
Tenslotte is er gebruik gemaakt van diverse literatuur, waaronder het ‘Eerste evaluatieverslag
Samenwerking MaDi & Voedselbank’ (MaDiZo 2008), waarin de resultaten zijn weergegeven van een
‘op maat’ ontwikkelde methodiek bij het uitgiftepunt in Zuidoost in de periode van september 2007 tot
juni 2008. De overige bronnen staan vermeld in de bronvermelding.

© Voedselbank Amsterdam – Evaluatieverslag training Op Eigen Kracht - Juni 2010

3

3. Project Training Op Eigen Kracht
3.1 Meer dan Voedsel Alleen programma
Zoals eerder vermeld is het Meer dan Voedsel Alleen (MdVA) programma is vanaf 2007 ontwikkeld
met als doelstelling om de zelfredzaamheid van onze klanten te bevorderen. Dit vanuit de visie dat
het voedselpakket geen oplossing is voor de problematiek van de doelgroep, maar een tijdelijke
noodoplossing. In samenwerking met diverse betrokkenen van Dienst Werk en Inkomen (DWI), de
Madi instellingen en het VONK maatjesproject zijn er per stadsdeel samen met de vrijwilligers van de
desbetreffende uitdeelpunten de volgende activiteiten ontplooid:
• Voorlichtingen aan klanten van een uitdeelpunt van de voedselbank over voorzieningen voor
minima en andere thema’s (zoals schuldhulpverlening), met na afloop ruimte voor individuele
vragen;
• Aanwezigheid van de Maatschappelijke Dienstverlening bij de uitdeelpunten;
• ‘Korte lijnen’ met DWI en Madi, zodat vrijwilligers die problemen signaleren in het
hulpverleningstraject of de aanvraagprocedure van een voorziening of uitkering hier direct
navraag naar kunnen doen;
• Netwerkoverleggen per stadsdeel (met DWI, VONK, VBA, Madi en soms ook het stadsdeel);
• Een cursus van 3 bijeenkomsten voor onze intakevrijwilligers, gericht op het leren signaleren
van problemen en het gericht doorverwijzen vanuit het intakegesprek met de aanvrager. Deze
cursus wordt gefinancierd door DWI en gegeven door 2 sociaal raadslieden (MaDiZo en
Dynamo).
Vanaf 2009 kunnen wij de uitrol van de training ‘Op Eigen Kracht’ in samenwerking met de Madi
instellingen aan het MdVA programma toevoegen.

3.2 Doelgroep
De doelgroep van de training omvat alle klanten van de Voedselbank Amsterdam. Vooraf zijn geen
specifieke selectiecriteria bepaald.
De klanten van de Voedselbank Amsterdam zijn allemaal getoetst aan de landelijke
voedselbanknorm waarbij wordt gekeken naar het besteedbare bedrag per maand voor kleding, eten
en sociale activiteiten (zie www.amterdam.voedslbank.org). Voor een alleenstaande is de norm 175
euro, voor kinderen t/m 12 jaar komt er 25 euro bij de norm, voor thuiswonende kinderen vanaf 13 jaar
50 euro, voor een volwassene 60 euro.
Op 25 mei 2010 maakten 1.135 huishoudens gebruik van de Voedselbank. Dat komt neer op
2.747 personen, waarvan 1367 kinderen. Van de aanvragers van het voedselpakket is 37,4% procent
man en 62,6% vrouw. De grootste groep aanvragers is tussen de 30 en 50 jaar oud (54,5%),
alleenstaand (43,8%) of alleenstaande ouder (34,8%).
De meeste mensen worden naar de Voedselbank verwezen door Algemeen Maatschappelijk
Werk en Schuldhulpverlening maar er komen ook aanvragers direct bij de Voedselbank binnenlopen.
Gemiddeld worden er maandelijks zo’n 265 (her)intakegesprekken gehouden. Tijdens deze
gesprekken worden problemen gesignaleerd en kunnen klanten worden doorverwezen naar
bijvoorbeeld Schuldhulpverlening, Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadslieden. Aangezien de Madi
instellingen deze 3 types hulpverleners in huis hebben, verwijst VBA het liefst naar deze instellingen.
Er is sprake van continu in- en uitstroom, dus het klantenbestand is voortdurend aan verandering
onderhevig.
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de klanten van de voedselbanken veelal langdurig
op bijstandsniveau leven, te maken hebben met problematische schulden en dat er vaak sprake is van
meerdere problemen op verschillende leefgebieden (Regioplan 2006 & MaDiZo 2008). Naast
financiële problemen kan er sprake zijn van lichamelijk en geestelijke gezondheidsproblematiek,
problemen in relationele sfeer, huiselijk geweld en verslavingsproblematiek. Een deel van de
doelgroep heeft een taalprobleem of is laaggeletterd, waardoor brieven en formulieren slecht
begrepen worden. ‘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.’ (VONK, 2007). Uit een eerdere
evaluatie onder klanten van de Voedselbank in Zuidoost bleek dat 38% nog niet bekend was bij de
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MaDiZo (MaDiZo, 2008: 10). Tenslotte leeft een deel van onze klanten in een isolement en is dagelijks
bezig ‘te overleven’.

3.3 Training Op Eigen Kracht: ontstaan en doelstelling
Vanaf het ontstaan van de VBA in 2005 zijn er gesprekken geweest tussen VBA en MaDiZo over het
beter bedienen van de klanten van de Voedselbank door aanwezigheid van MaDIZo bij het uitgiftepunt
zowel voor hulpverlening als voor het aanbieden van trainingen. Het programma van de training Op
Eigen Kracht werd in 2007 door MaDiZo en VBA verder ontwikkeld, gericht op de volgende twee
punten:
1. Een bijdrage leveren in het aanbrengen van structuur in het leven van deze klanten (met name
de financiële administratie);
2. Het vergroten van eigenwaarde waardoor zij beter toegerust zijn om zelfredzamer in de
samenleving te staan.’ (MaDiZo 2008: 6).
Het programma van 11 bijeenkomsten ontstond op basis van materiaal vanuit bestaande
budgetteringscursussen, met daaraan toegevoegd het aanleren van assertiviteit. De training werd
bewust aangeboden op de locatie van de Voedselbank in Zuidoost. De deelnemers werden geworven
bij de voedselbank en de eerste training begon in september 2007 (foto 1 van de fotobijlage). Al snel
bleek dat niet alleen het programma, maar vooral de gekozen vorm goed aansloot bij de doelgroep,
die veelal het vertrouwen in de hulpverlening kwijt was geraakt en die vaak met meerdere problemen
tegelijkertijd geconfronteerd werd. Het ging onder andere om de persoonlijke benadering van de
trainster, het nabellen, de huiskamersfeer die werd gecreëerd, de laagdrempelige locatie en de
interactieve vorm met veel ruimte en aandacht voor het verhaal van de deelnemers.
In algemene termen is de doelstelling van deze training: het vergroten van de (financiële)
zelfredzaamheid en empowerment van de klanten van de Voedselbank Amsterdam.
Het programma van de training (zie bijlage 2) bevat diverse onderdelen gericht op financiële
zelfredzaamheid, zoals het ordenen en op orde houden van de administratie, overzicht creëren in de
verschillende inkomsten en uitgaven en de totale financiële situatie, het maken van een
maandbegroting en bewuster om leren gaan met geld (budgetteren). Ten behoeve van het bereiken
van empowerment zijn trainingsonderdelen opgenomen in het programma die deelnemers leren voor
zichzelf op te komen en zich bewust te worden van (de consequenties van) hun gedrag. Deze
onderdelen werden door middel van rollenspellen geoefend.

3.4 Stedelijk uitrol training Op Eigen Kracht
Nadat er vanaf 1 juli 2009 financiering kwam via Delta Lloyd Groep Foundation is er vanuit een
samenwerking tussen SOM, MaDiZo en VBA gewerkt aan een stedelijke draaiboek voor de trainers
en een programma om trainers op te leiden om deze training voor de voedselbankklanten te geven
(‘Train de Trainer’).
In de zomer van 2009 werd er een programma samengesteld door een stedelijke werkgroep
met daarin twee ervaren trainers van Dynamo en MaDiZo, de coördinator Meer dan Voedsel Alleen
van de VBA en de scholingsverantwoordelijke van de SOM. Op basis van dit programma is er een
stedelijk draaiboek geschreven, inclusief instructie voor de trainers, lesmateriaal voor de deelnemers
en diverse bijlagen met betrekking tot de methode van aanpak rondom het werven en zien vast te
houden van de deelnemers.
In september 2009 werd een tweedaagse ‘Train de Trainer‘-training gegeven door een bureau
dat ingehuurd was door de SOM. In totaal namen hier 10 (ervaren en onervaren) trainers aan deel van
7 verschillende Madi instellingen. Vooraf waren alle Madi instellingen in Amsterdam door de SOM
uitgenodigd om deel te nemen vanuit de gedachte dat de training het beste gegeven kan worden door
de professionele hulpverlening in de wijk. Hierdoor wordt de kennis van de sociale kaart in de wijk
ingezet en kan er worden doorverwezen naar de back office van de desbetreffende Madi instelling
(denk hier bijvoorbeeld aan schulphulpverlening). Voor trainers van de Madi instellingen in Osdorp en
Oud Zuid is begin 2010 een inhaalprogramma georganiseerd en gegeven door SOM en VBA.
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Na de ‘Train de Trainer’ in september 2009, bleken er bij de Madi instellingen nog vragen te
zijn over het draaiboek en het bijzondere van de training qua inhoud en methode van aanpak. Om de
methode van aanpak toe te lichten is er door de VBA een ‘Stappenplan’ ontwikkeld, dit is uitgedeeld
en toegelicht tijdens een aanvullende bijeenkomst. De belangrijkste elementen van deze methode
betreffen een goede voorbereiding van de training in samenwerking met de betrokkenen van de Madi
instellingen en de vrijwilligers van de VBA en het werven van klanten op diverse momenten (tijdens
uitdelen, intakegesprekken en via de maatjes). Daarnaast is het belangrijk om vanaf het moment van
aanmelden de deelnemers te (blijven) motiveren naar de bijeenkomsten te komen, door een
persoonlijke benadering (bijvoorbeeld door na te bellen als iemand niet naar de training gekomen is
en interesse te tonen in de reden).
Een tweede aanvullende bijeenkomst met de trainers en managers van de Madi instellingen is
in november georganiseerd. Hierbij is met name het belang van een outreachende aanpak benadrukt.
Voor de meerderheid bleek de methode van organiseren en geven van trainingen ‘nieuw’ te zijn en
werd deze deels in twijfel getrokken. De twijfels betroffen met name de volgende aspecten: de duur
van de training, het ondernemen van activiteiten met de groep (excursies), het werven van
deelnemers en het geven van een training op een laagdrempelige locatie in een huiskamersfeer
(buiten het eigen kantoor, zonder beamers, etc.).
Daarnaast is de sponsoring voor deze training besproken. Voor iedere deelnemer kan de
desbetreffende Madi instelling bij 80% aanwezigheid een vergoeding via DWI aanvragen, waarmee
alle kosten vergoed konden worden. De Voedselbank Amsterdam heeft het wervingsmateriaal
ontwikkeld en beschikbaar gesteld (zie bijlage 4), en Delta Lloyd bood de groepen een lunch aan. Er
is afgesproken om in alle stadsdelen ervaring op te doen met het voorgestelde programma en dit
vervolgens te evalueren.
In augustus 2009 is er bij de Voedselbank Amsterdam een medewerker aangenomen om de
Coördinator Intake en Meer dan Voedsel Alleen te ondersteunen. Vanaf die periode zijn wij in twee
fasen druk bezig geweest met de uitrol van de trainingen in alle stadsdelen met een uitdeelpunt van
de Voedselbank Amsterdam.

4. Resultaten en analyse deel I
Start trainingen, aantal deelnemers, opkomst en beoordeling van de
training door de deelnemers
Dit eerste kwantitatieve deel van de resultaten is hoofdzakelijk gericht op de beoordeling van de
training door (oud-)deelnemers en trainers op basis van analyse van de uitkomsten van de
evaluatieformulieren.

4.1 Start trainingen en aantal gecertificeerde deelnemers
Er is afgesproken om de training in twee uitrolfasen (najaar 2009 en voorjaar 2010) te organiseren in
alle stadsdelen met een uitdeelpunt van de VBA.
• In het najaar van 2009 werden trainingen georganiseerd voor 5 uitdeelpunten in de volgende
stadsdelen: De Baarsjes, Noord, Oost-WGM/Zeeburg, Zuidoost en het Centrum/Oud West. In
Noord werd de start uitgesteld (vanwege financiering) en in het Centrum is de training na 3
bijeenkomsten afgelast vanwege een te lage opkomst van deelnemers.
• In 2010 zijn in de volgende stadsdelen trainingen gestart: Zuidoost, Westerpark, Noord,
Centrum/Oud West, Bos en Lommer, Oud Zuid en De Baarsjes. De laatste 4 groepen zijn op
dit moment nog bezig, met gemiddeld zo’n 10 deelnemers per groep.
Naar verwachting zullen er in de zomer van 2010 totaal circa 120 deelnemers de training Op Eigen
Kracht hebben afgerond in 15 verschillende groepen. Met uitzondering van Osdorp is in alle
stadsdelen ervaring opgedaan met de training Op Eigen Kracht.
In totaal hebben tot op heden 77 deelnemers daadwerkelijk de training afgerond en een
certificaat ontvangen. Van deze 77 waren er in Zuidoost al 32 gecertificeerden bij 5 groepen vanaf
2007 tot september 2009. Van de 77 deelnemers is veruit het grootste gedeelte: vrouw (62,3%),
tussen de 41 en 60 jaar oud (62,4%) en alleenstaand (46,8%) of alleenstaande ouder (32,5%).
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Tabel 1. Geslacht gecertificeerde deelnemers training Op Eigen Kracht
Geslacht deelnemers

Aantal (%)

Man
Vrouw

29 (37,7%)
48 (62,3%)

Totaal

77 (100%)

Tabel 2. Leeftijd gecertificeerde deelnemers training Op Eigen Kracht
Leeftijd

Aantal (%)

20 of jonger
21-30
31-40
41-50
51-60
61 of ouder
Onbekend

0 (0%)
4 (5,2 %)
9 (11,7%)
26 (33,7%)
22 (28,6%)
11 (14,3%)
5 (6,5%)

Totaal

77 (100%)

Tabel 3. Gezinssamenstelling gecertificeerde deelnemers training Op Eigen Kracht
Gezinssamenstelling

Aantal (%)

Gehuwd/stel
Alleenstaand
Alleenstaande ouder
Gezin
Onbekend

6 (7,8%)
36 (46,7%)
25 (32,5%)
7 (9,1%)
3 (3,9%)

Totaal

77 (100%)

4.2 Opkomst van deelnemers bij de training Op Eigen Kracht
Vanaf september 2009 is het aantal aanmeldingen bijgehouden en bleek dat er van de 217
aanmeldingen 89 mensen ook daadwerkelijk met de training begonnen zijn. Dit betekent dat bijna
60% van de mensen die zich aanmeldt uiteindelijk niet aan de training begint (figuur 1).
Figuur 1. Klanten die zich hebben opgegeven voor de training Op Eigen Kracht vanaf
september 2009

Bij diverse uitdeelpunten is navraag gedaan onder aangemelde klanten en de vrijwilligers wat de
reden was van No show. De meest genoemde redenen om niet deel te nemen aan de training waren:
het tijdstip of de dag komt niet uit; klant is al een in een ander traject of volgt een andere cursus of
heeft andere activiteiten op het tijdstip; de locatie is te ver of onbekend; geen kinderopvang; klant
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bedacht achteraf ‘geen problemen te hebben’; ziek; vergeten dat de training begon. Verschillende
andere factoren blijken het aantal aanmeldingen en de uiteindelijke opkomst te kunnen beïnvloeden:
een te laat of niet opgestarte werving; gebrek aan tijd om deelnemers vooraf te persoonlijk te
benaderen; de locatie is te ver van het uitdeelpunt of onbekend voor de klanten. In de stadsdelen
waar de training op een locatie van de Voedselbank is gehouden werden de beste resultaten bereikt
qua opkomst.
Het vermoeden is dat een deel van de klanten sociaal wenselijk antwoordt wanneer aan hen
gevraagd wordt of zij willen deelnemen aan de training. Dit was voor de betrokkenen van de MaDi
instellingen een bekend verschijnsel. Deze bevindingen bevestigden de conclusie gesteld in ‘Eerste
evaluatie samenwerking MaDi & Voedselbank’ (MaDiZo 2008: 8), dat het van essentieel belang is
aandacht te besteden aan het werven, toeleiden en vasthouden van de deelnemers.

4.3 Beoordeling van de training door deelnemers
Direct na afloop van de training werd de deelnemers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.
Aangezien het evaluatieformulier uit het draaiboek beperkt was hebben diverse trainers hun eigen
evaluatieformulieren gebruikt. De vragen die hieruit overeenkwamen zijn gebruikt voor de resultaten.
Algemene beoordeling
Over het algemeen werd de training beoordeeld met ‘goed’ (89,6 %) of voldoende (8,3%). Van de 56
respondenten vond niemand de training onvoldoende (figuur 2).
Figuur 2. Algemene beoordeling van de training door 56 deelnemers

Duur van de training
Vooraf was door diverse trainers aangegeven dat de training ‘te lang zou zijn voor de deelnemers’.
Achteraf blijkt echter dat de deelnemers de training zelf niet als te lang ervaren. Van de 61
deelnemers die de vraag beantwoordden vond 77% de duur van de training goed, 9,8 % vond de
training te lang en 11,5% vond de training te kort (figuur 3). Tijdens de evaluatie met de trainers gaven
diverse trainers aan dat zij zich hierover verbaasd hadden.
Figuur 3. Beoordeling van de duur van de training door 61 deelnemers
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Trainer en cursusmateriaal
Geen enkele trainer werd door de 21 deelnemers, die deze vraag beantwoorden, met een
‘onvoldoende’ beoordeeld. De meeste deelnemers beoordeelden de trainer met ‘goed (81%)’ of
‘voldoende’ 19%. Ook het cursusmateriaal werd door 56 deelnemers over het algemeen goed
beoordeeld (92,9 %), enkele deelnemers vond de geboden stof te gemakkelijk (5,4%).
Aanraden aan andere klanten van de voedselbank
45 van de 56 (80,4%) van de deelnemers zei de training aan te raden aan andere klanten van de
Voedselbank (figuur 4). Redenen die gegeven worden zijn: ‘Je krijgt een beeld hoe je om kunt gaan
met geld; contacten met anderen; even in een andere omgeving zijn; anderen hebben dezelfde
problemen; de training is gezellig; je leert opkomen voor jezelf; je kunt veel leren van de tips van
anderen.
Figuur 4. Zou u de training aanraden aan andere klanten van de Voedselbank?

Belangrijkste onderwerpen en gemiste onderwerpen
In de vervolgenquête is 15 oud-deelnemers gevraagd wat zij het belangrijkste vonden dat ze geleerd
hadden tijdens de training. Genoemd werd: ‘hoe je goedkoop inkopen kunt doen’ (21,9%) en
‘financieel overzicht’ (21,9%). Zie figuur 5 voor een top 6.
Figuur 5. Kunt u een top 3 maken van het belangrijkste dat u tijdens de training geleerd heeft?

Tevens werd aan 45 deelnemers gevraagd of zij veel, iets of niets aan verschillende onderwerpen
gehad hadden. Hierbij sprongen administratie en assertiviteit eruit. Aan administratie van inkomsten
en uitgaven had 53,5% veel gehad en 42,2% iets gehad. Aan het onderwerp assertiviteit had 55,8%
veel gehad en 30,2% iets gehad.
Deelnemers gaven aan in de training ‘het omgaan met deurwaarders’ en ‘het bezoeken van instanties’
te missen. Daarnaast is er behoefte aan computercursussen, taallessen, opvoedlessen en opleiding in
brede zin ‘cursussen waarmee ik mijn brood kan verdienen’. Een paar deelnemers zouden meer
creatieve activiteiten willen ontplooien.
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Vervolg
Tenslotte werd aan klanten gevraagd of zij behoefte zouden hebben aan een vervolg op de training.
26 van de 38 (68,4%) deelnemers gaf aan een vervolg te willen op de training (figuur 6). De meningen
over de inhoud en vorm van het vervolg waren verdeeld.
Figuur 6. Zou u vervolg willen op de training Op Eigen Kracht?

Uit de evaluatie onder de trainers bleek dat zij allen voor een vervolg waren, ze konden meerdere
opties kiezen. Van de 5 trainers waren 3 voor een vervolg in de vorm van een 1-op-1 contact met een
coach; 2 van de 5 voor een vervolgbijeenkomsten met nieuwe thema’s en 2 van de 5 voor een
vervolgbijeenkomst met herhaling van lesstof. Een trainer koos voor een ander vorm, zij stelde een
‘schuif-maar-aan met vaste onderdelen’ voor.

5. Resultaten en analyse deel II
Financiële zelfredzaamheid, empowerment, sociale kaart en contact met
de hulpverlening, sociale en activerende functie
In dit hoofdstuk volgen de resultaten van de evaluatie onder trainers, observaties verkregen uit het
bijwonen van de trainingen en uitspraken van deelnemers tijdens de trainingen. Ook zijn er drie
diepte-interviews met klanten toegevoegd, om een beeld te schetsen van onze klanten en de
betekenis van de training voor hen.
5.1 Financieel bewustzijn en zelfredzaamheid
Als ‘rode draad’ door de hele training komen er steeds weer tips en onderwerpen naar voren die
gericht zijn op het vergroten van bewustzijn over de financiële situatie en het uitgavenpatroon. Het
gaat om een categorie onderwerpen die gerelateerd is aan administreren en budgetteren.
De training begint met tips om de administratie te ordenen en het bijhouden van de uitgaven in
een kasboekje zodat er een begrotingsoverzicht gemaakt kan worden van uitgaven en inkomsten. Uit
de evaluatie onder de trainers bleek dat dit onderdeel beter in ‘hapbare brokken’ verspreid over de
hele training gegeven kan worden. De mate waarin deelnemers voor aanvang van de training hun
administratie al op orde hebben blijkt erg te verschillen. Sommige deelnemers hebben hun
administratie al goed op orde, bijvoorbeeld dankzij een maatje van VONK. Een deelneemster in Oost
vertelt trots in de groep over haar bewustwording van het nut om de papieren op orde te hebben:

Nadat we bij de Belastingdienst waren geweest fietsten mijn maatje en ik
naar huis. Mijn maatje vroeg aan mij: ‘Vind je dat een goede voorbereiding?
Al je papieren in je tas stoppen, ze op tafel gooien en tegen degene die je
helpt zeggen: ‘Zoek maar uit wat je nodig hebt.’? Mijn voorbereiding was dus
lang niet zo goed als ik dacht. Dat gesprek op de fiets is mij altijd bijgebleven.
Haha! Het belangrijkste van een maatje is dat je het sámen doet.
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In Noord zijn er 3 vrijwilligers via Delta Lloyd uitgenodigd tijdens één van de bijeenkomsten om te
assisteren bij het ordenen van de administratie. Dit is zowel de klanten als de trainers goed bevallen.
Omdat bekend is dat het voor sommige klanten niet gebruikelijk is de post te openen, is in sommige
stadsdelen onaangekondigd door de trainer een brief gestuurd. In Noord stond bijvoorbeeld in de brief
dat de deelnemers die hun brief meenemen naar de training een rekenmachine krijgen. Tijdens de 4e
bijeenkomst wordt gevraagd of iedereen de brief heeft ontvangen. Een deelneemster verraadt zichzelf
door te vragen: ‘Welke brief?’. Zij opent haar post niet uit angst voor acceptgiro’s.
Uit diverse uitspraken van deelnemers blijkt dat zij zich bewuster zijn geworden van hun gedrag en dit
veranderd hebben. Tijdens een terugkombijeenkomst in Zuidoost vertelt een oud-deelnemer die na de
training met een maatje van VONK verder is gegaan: ‘mijn leven was saai zonder de spanning van
aanmaningen en brieven van deurwaarders; nu heb ik mijn oude hobby weer opgepakt. Ik ga
bewuster met de tijd om en ‘spaar’ klusjes ‘op’ (flessen wegbrengen, boodschappen doen of andere
dingen regelen), zodat ik maar één keer de kosten voor het openbaar vervoer hoef te betalen.’
In het programma van de training is een ‘koopexcursie’ opgenomen met als doel de deelnemers
prijsbewust en goedkoop inkopen te leren doen. Tijdens de evaluatie met de trainers blijkt dat niet
iedereen die excursie georganiseerd heeft. Een trainer vindt het ‘zonde van het geld’. In Oost had de
trainster vooraf bedenkingen, maar bleek het achteraf ‘haar favoriete onderdeel’, zij vond het
‘aandoenlijk te zien hoe blij de mensen waren met hun boodschappen.
Een deelnemer vertelt tijdens de training over de koopexcursie van vorige
week: Hij had van het geld niet alleen boodschappen gedaan, maar had (op
aandringen van de vrouwelijke deelnemers) ook een bos bloemen voor zijn
vrouw meegenomen. Zijn vrouw was verrast en het deed hem goed om haar blij
te zien. Een andere deelnemer vertelt ook over zijn thuiskomst van de
koopexcursie. Hij had de meeste boodschappen gedaan van de groep en zijn
gezin was trots op hem. De kinderen ook blij want hij had een ander soort
drinken voor ze meegenomen. ‘Dat was niet goedkoop, maar wel in de bonus!’
Een duidelijke instructie en opdracht blijkt wel belangrijk te zijn voor deze excursie concluderen alle
trainers. Tijdens de voorbereiding van de koopexcursie in Noord blijkt hoe moeilijk de deelnemers het
vinden om vooraf een keuze te maken waar zij het bedrag aan gaan besteden:
Bij enkele mensen bleken de uitgaven voor de huisdieren de overhand te
hebben en bij één dame was het zelfs 75 procent, ze eet zelf nauwelijks en is
alleen maar met haar beesten bezig. De meesten kunnen niet echt goed
rekenen en er werd hardop geaarzeld over bv koffie, chocolade of toch maar
shag. En dan werd er bijna altijd voor de shag gekozen. We hebben de lijstjes
op een flap gezet zonder de naam van de maker, maar meer om eens te kijken
waar iemand voor kiest en wat dan de consequentie is van zo’n keuze. De
woorden groente en fruit werden maar door één cursist gebruikt, dus ik
adviseer om bij een volgende cursus ook een hoofdstukje “gezond eten voor
weinig geld” toe te voegen
De trainster in Zuidoost legt tijdens de evaluatie met de trainers uit hoe zij de voorbereiding doet: ze
laat mensen boodschappen doen voor verschillende maaltijden: men moet van de 20 euro minimaal
een paar dagen kunnen eten! Tips om aan de mensen te geven zijn bijvoorbeeld om niet met een lege
maag naar de winkel te gaan, zich goed voor te bereiden op een keuze voor wat ze écht nodig
hebben (laat ze tijdens de voorafgaande bijeenkomst een boodschappenlijstje maken) en gezonde
inkopen te doen. Daarnaast moeten mensen goed kijken naar aanbiedingen en goedkope merken en
artikelen. Men krijgt de opdracht een breed pakket aan boodschappen te doen en er wordt
gezamenlijk geëvalueerd: hoeveel boodschappen heeft men kunnen kopen? Wie heeft zich aan de
tips gehouden?
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Mirela (50 jaar, alleenstaande) maakte bijna 2 jaar gebruik van het
voedselpakket en volgde in 2008 in Zuidoost de training Op Eigen
Kracht.
Na een scheiding ging haar ex-man terug naar Roemenie en liet haar ‘met niets’ achter. Om toch
een dak boven haar hoofd te kunnen hebben ging ze een doorlopend krediet aan bij een bank.
Tot overmaat van ramp werd zij ook nog ziek ‘lichamelijk en geestelijk’. Toen zij bij de apotheek
stond te wachten om haar medicijnen op te halen zag zij een flyer van de Voedselbank Diemen
liggen. ‘Mijn eerste gedachte was: ‘Dat zou ik niet durven’, toch noteerde Mirela het
telefoonnummer op een oude krant. Na een maand had ze de moed om de Voedselbank te
bellen. Mirela vertelt: ‘Ik schaamde me dood, jarenlang had ik gewerkt en anderen geholpen en
nu moest ik zelf hulp vragen. De meneer aan de telefoon was gelukkig heel aardig.
‘De eerste keer dat ik mijn pakket kwam halen vroeg Gerda (Smit, coördinator Voedselbank
Diemen) of ik het leuk zou vinden koffie en thee te zetten voor de vrijwilligers en de mensen die
hun pakket kwamen ophalen. Dat deed ik en daardoor voelde ik me meer op mijn gemak.’ Mirela
benadrukt het belang van de rol van gastvrouw op het uitgiftepunt: ‘Het is fijn voor de klanten als
er iemand is die ze op hun gemak kan stellen. De schaamte blijft, dat weet ik, dat was bij mij ook
zo. Klanten vertellen makkelijker iets aan mij dan aan andere vrijwilligers, ik heb namelijk in
dezelfde situatie gezeten.’
Na een paar maanden gastvrouw te zijn geweest vroeg Gerda aan Mirela of zij de training Op
Eigen Kracht wilde volgen. In eerste instantie om een paar bijeenkomsten bij te wonen en te
kijken of de training (die toen alleen in Zuidoost werd aangeboden) iets voor de klanten van de
Voedselbank in Diemen was. Na een paar bijeenkomsten was Mirela zo enthousiast dat ze
besloot de hele training te volgen: ‘Mijn dossiers thuis waren een rommel, ik wist niet wat ik mee
moest nemen als ik naar een instantie ging. Als het zo’n rommel is dan blijft het opstapelen en
word je vanzelf depressief .’ Mirela: ‘Ik geloof sterk in de training. Deze training is voor iedereen
goed, ook voor mensen die niet in de problemen zitten. Voorkomen is beter dan genezen toch?
Ik had niet verwacht dat de training zo netjes en uitgebreid zou zijn. Ik heb bij een import/exportbedrijf gewerkt dus ik dacht dat ik alles wel kon qua administratie. Maar in de training
leerde ik voor het eerst hoe ik een jaarbegroting moest maken en hoe ik al mijn papieren moest
opbergen.’
Mirela vertelt dat zij zich tijdens de training ‘sterker en sterker’ is gaan voelen en steeds meer
zelfvertrouwen kreeg: ‘Nu kom ik op voor mijn rechten. Als ik vroeger een kantoor belde en ‘nee’
te horen kreeg dan liet ik het daarbij zitten. Nu bel ik een paar dagen later nog een keer met een
andere houding en een andere stem, dan krijg ik ‘ja’. Mirela besloot na de training dat ze ook
anderen wilde helpen en is nu ‘maatje’ van klanten van de Voedselbank. Een maatje komt een
dagdeel per week langs en biedt administratieve, financiële en sociale ondersteuning. Door
klanten te koppelen aan een maatje hervinden ze vaak het contact met de reguliere
hulpverlening. Vandaag gaat ze op pad om een pro-deo advocaat te vinden voor haar klant.
‘Deze mevrouw is zeven jaar geleden uit Irak gekomen en heeft sindsdien een uitkering voor een
alleenstaande ouder. Maar nu is haar man gekomen en dat heeft ze niet doorgegeven aan de
sociale dienst. Daarom moet ze ineens een hoog bedrag terugbetalen. Vanochtend was ik bij
een sociaal raadsman maar die kan dit niet oplossen. Er is iemand nodig die meer verstand van
de wet heeft.’
Mirela vertelt vol trots dat ze al 10 maanden geen klant meer is van de Voedselbank: ‘Heerlijk.’
Vandaag gaat ze schuldhulp aanvragen: ‘Niet dat mijn schulden zo hoog zijn maar ik wil er
gewoon van af. Ik heb van Angela geleerd dat je beter niet rood kunt staan. Ik wil weer wat beter
kunnen slapen ’s nachts.’ Mirela moet nog inpakken voor haar vakantie: ‘Ik ga morgen om 12 uur
met de bus naar Oostenrijk, daar ga ik bij een vriendin logeren. De bus kostte maar 45 euro, die
kans kon ik niet laten lopen.’ Maar: ’Eerst die advocaat regelen, ik kan die mensen toch niet
laten zitten?’
De naam Mirela is gefingeerd.
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Tijdens de terugkomstbijeenkomst blijkt uit de antwoorden op de vraag wat de deelnemers geleerd
hebben in de training in hoeverre de training hun bewust gemaakt heeft van het belang van
budgetteren:
‘Ik pin niet meer in winkels.’
‘Hoe je geld opzij kan zetten voor aankopen.’
‘Hoe je met 20 euro toch veel boodschappen kan doen.’
‘Dat je bij alles moet denken: “Heb ik dit wel nodig?”, en die zin op de deur
moet plakken en in mijn portemonnee moet doen.’
‘Ik kook alleen voor mezelf en niet teveel.’
‘Ik trap niet meer in 2-voor-de-prijs-van-1 aanbiedingen, dat eten staat toch te
verrotten.’
‘Het heeft geen nut je geld op te drinken in de kroeg.’
‘Ik spaar nu 5 euro per maand, ook al heb ik nog zo weinig.’

Uit de evaluatie onder de trainers blijkt dat allen het ermee eens zijn dat de training het financiële
bewustzijn bevordert, maar twee trainers gaven aan dat voor sommigen de financiële zelfredzaamheid
een ‘stap te ver is’ en er nog hulp nodig is.

5.2 Empowerment
Als tweede rode draad in deze training komen onderwerpen, maar voornamelijk werkvormen, steeds
naar voren, die erop gericht zijn de deelnemers te trainen in assertiviteit. Voorbeelden hiervan zijn:
‘hoe kan men op tijd hulp vragen, ‘nee’ leren zeggen en weerstand bieden aan verleidingen die
schulden kunnen veroorzaken, gesprekstechnieken die behulpzaam kunnen zijn bij bijvoorbeeld
hulpverlenende instanties en banken (MaDiZo 2008: 6).’
Voor een groot deel van de deelnemers blijkt juist deze empowerment belangrijk te zijn en
heeft in sommige gevallen heeft dit een verandering in hun leven teweeg gebracht. Dit blijkt uit de
interviews met de oud deelnemers en specifiek met Mirela, die vertelt dat zij zich tijdens de training
steeds ‘sterker en sterker’ is gaan voelen en steeds meer zelfvertrouwen kreeg. Uit de
vervolgevaluatie onder 15 deelnemers bleek dat 66,7% van de deelnemers zich sterker voelt na het
volgen van de training (figuur 7).

Figuur 7. antwoord op de vraag of klanten zich sterker voelen na de training.

Tijdens de terugkombijeenkomst in Zuidoost geven oud deelnemers aan ‘meer zelfvertrouwen te
hebben gekregen, meer voor zichzelf op te komen en vaker ‘nee’ te zeggen tegen verzoeken van
anderen.’ De deelnemers komen tijdens de bijeenkomst zelfverzekerd over en zijn niet bang te
spreken in de groep. Er worden onderling tips uitgewisseld en mensen praten openlijk over problemen
die ze tegenkomen. Zij zijn zich meer bewust geworden van hun eigen gedrag en hebben meer oog
voor de consequenties daarvan. Een vrouw gaat erbij staan als zij vertelt dat zij ‘vroeger kookte voor
de hele galerij, zodat iedereen altijd kon mee eten.’ Nu kookt zij niet meer eten dan zij zelf nodig heeft.
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Een andere deelnemer vertelt hoe zij zich bewust is geworden van haar eigen valkuil: ‘Als ik me
verdrietig voel ga ik naar het winkelcentrum om tassen te kopen, nu weet ik dat dat mijn valkuil is, niet
dat ik het niet meer doe maar ik ben me er wel bewust van en doe het daardoor minder.’ Een
deelnemer van de training in Oost vertelt tijdens de tiende bijeenkomst, dat hij voor het eerst ‘nee’
heeft gezegd tegen zijn zoon: ‘Eerst keek hij me raar aan, hij is het niet gewend dat zijn vader nee
zegt. Daarna was het duidelijk voor hem.’
Uit de volgende uitspraken tijdens bijeenkomsten en interviews, blijkt dat deelnemers hebben
leren opkomen voor zichzelf:
‘Ik ben minder bang om dingen voor mezelf te doen’
‘Ik ben kritischer in contact met instanties, het draait om mij’
‘Ik kom voor mezelf op’
‘Ik mag afspraken afzeggen’
‘Ik heb geleerd ‘nee te zeggen tegen mijn kinderen’
‘Er is altijd een uitweg’
De trainers bevestigen in de evaluatie dat de training versterkend, empowerend werkt, door
bijvoorbeeld ‘gesprekken met instanties en andere praktijksituaties te oefenen in rollenspellen, door
herkenning, steun en door de tips van en voor elkaar.’ En het bleek volgens hen een positief effect te
hebben als de deelnemers ‘van elkaar hoorden hoe andere deelnemers soms succes boekten.’
Tijdens de interviews met de deelnemers en diverse bijeenkomsten, werd wel aangegeven door de
deelnemers, dat er behoefte is om (nog meer) te oefenen in het voeren van gesprekken met
bijvoorbeeld deurwaarders of instanties.

5.3 Sociale kaart en contact met de hulpverlening
De derde rode draad is de ‘sociale kaart’ gericht op het creëren van bewustzijn van de mogelijkheden
in de wijk. Het gaat erom te leren met welke vragen je bij welke organisaties terecht kan en welke
voorzieningen er aan te vragen zijn. En te leren hoe je hiervan op de hoogte blijft. Tijdens het
samenstellen van het stedelijke programma is daartoe speciaal een excursie bedacht, die langs een
paar plekken van de ‘sociale kaart’ in de wijk gaat. Hiermee beoogden wij de deelnemers te
stimuleren om de mogelijkheden te leren benutten. In De Baarsjes is deze excursie ‘Ontdek je wijk’
voor het eerst gehouden. Volgens de trainer kostte de voorbereiding hiervan deze eerste keer veel
tijd, maar bleek het wel een succes. Er was een route vooraf uitgestippeld langs bijvoorbeeld een
Weggeefwinkel, een buurtcentrum en Stichting Dock, waar bewoners van het stadsdeel een budget
en begeleiding kunnen aanvragen om een activiteit in de buurt te organiseren. Dit bracht enkele
deelnemers direct op ideeën en na de training is er een bingo georganiseerd voor klanten van de
voedselbank. Uit de evaluatie onder de trainers blijkt dat 80% het ermee eens dat deelnemers de
sociale kaart in hun wijk beter gaan gebruiken door de training. Dit is niet alleen het resultaat van de
excursie, maar komt tevens voort uit de informatie die de deelnemers zelf meebrengen en delen in de
groep.
Er worden gedurende de hele training in alle stadsdelen, continu tips uitgewisseld waar je bv.
terecht kunt voor goedkoop eten, gratis knippen, goedkope cursussen. In Noord wisselen de
deelnemers tips uit over energieleveranciers. ‘Welke is het goedkoopst en is overstappen echt zo
makkelijk? Waar moet je op letten?’. De negen vrouwen die in Westerpark de training volgen, geven
elkaar continu tips die met eten te maken hebben: waar de kip in de aanbieding is, welk recept je kunt
maken met producten uit het voedselpakket die week. Aan het einde van de training belooft de
trainster een ‘receptenboekje’ met alle recepten die genoemd zijn. Hiernaast wordt door de trainer
voorlichting gegeven over de verschillende voorzieningen voor minima (kwijtschelding
gemeentebelasting, huurtoeslag, stadspas, bijzondere bijstand). In sommige stadsdelen hiervoor een
gastdocent uitgenodigd van DWI. En bij bijna alle groepen is VONK komen vertellen over het
maatjesproject.
Tijdens de tiende bijeenkomst is VONK aanwezig om uitleg te geven over
VONK Maatjesproject. Een deelnemer, die al een maatjes heeft vertelt over
haar ervaring en 2 deelnemers geven na deze presentatie aan een Maatje te
willen om hen te helpen hun administratie op orde te brengen en contact te
leggen met hulporganisaties. De trainster wil een van de afwezige deelnemers
ook aan een maatje proberen te koppelen.
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Robert (66 jaar, getrouwd, 4 zonen), heeft samen met zijn vrouw in
Amsterdam Noord in 2010 mee gedaan met de training Op Eigen
Kracht.
Robert is inmiddels 2 jaar klant van de Voedselbank. Hij leeft momenteel van zijn AOW. Zijn
vrouw is voor 80 tot 90% afgekeurd. In 2001 jaar geleden leerde hij zijn huidige vrouw kennen, zij
lag toen nog in echtscheiding. Omdat ze van plan waren binnen een paar maanden te trouwen
en te gaan samenwonen meldden ze zich keurig bij de sociale dienst. Het was een prettig
gesprek waarin de gegevens genoteerd werden. 6 weken later werden echter zowel de uitkering
van Robert, als die van zijn vrouw stopgezet. De reden? ‘We hadden samen een bankrekening
geopend, daarom ging de sociale dienst ervan uit dat we een gezamenlijke huishouding
voerden.’ Beiden konden ze hun vaste lasten niet meer betalen. De schulden liepen op.
Inmiddels zijn ze getrouwd en wonen ze samen met hun 2 honden, 5 parkieten en kat op 40
vierkante meter. Ze proberen in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening. ‘Dat traject loopt
niet zo snel, je moet eerst ‘stabiel’ zijn, een aantal maanden je vaste lasten betalen.’ Robert baalt
ervan dat het zo lang duurt: ‘Je loopt steeds achteruit. Een tandartsrekening van 30 euro die je
niet kan betalen? Binnen een paar weken is die rekening opgelopen tot 150 euro. Je gaat steeds
verder het schip in.’
Door gebruik te maken van het persoonsgebonden budget kon hij een brommobiel kopen.
Helaas werd hij een tijdje later aangereden. De schade werd vergoed en alles leek goed te zijn
afgelopen. Nog geen 2 weken later werd er een scheur in het motorblok ontdekt: ‘Waarschijnlijk
nog van het ongeluk.’ De scheur kon niet gemaakt worden en een nieuw motorblok was
onbetaalbaar. ‘Wat doen je dan? Verkopen natuurlijk. Maar nu zit ik zonder vervoer.’ Gelukkig is
Robert positief ingesteld: ‘Ik blijf niet stilzitten. Elke ochtend sta ik op, loop ik de trap af en begin
ik meteen met het opknappen van een computer.’ Ook verkoopt hij regelmatig spullen van
zichzelf en bekenden via internet. Enthousiast laat hij zien: ‘Kijk, als je op Marktplaats ‘gratis’
intypt met je eigen postcode vind je best veel gratis spullen in je buurt!’
Robert was een ander leven gewend, hij gaf stijldansdemonstraties voor televisie, was monteur
op Schiphol, werkte in Duitland als lasser, stond op de markt met ‘Madonna bh’s’ en had zijn
eigen bedrijf als glazenwasser. ‘Als er een verkoper de kroeg instapte met Noorse leren jassen
voor 50 gulden per stuk kocht ik er meteen 2.’ Voor zijn derde huwelijk huurde hij een hele kroeg
af: ‘Dat deed ik toen gewoon.’ Op de vraag waarom hij na een genomen ontslag geen werk meer
kon vinden antwoord hij: ‘Dat ging niet meer, ik heb kanker gehad, er is 30 centimeter uit mijn
darm gesneden ik heb een versleten rug en ik (klopt op zijn rechterbeen) heb een beenprothese.’
Inmiddels leeft hij al jaren van een minimuminkomen met een schuld van ‘duizenden euro’s’: ‘Je
leeft met een tekort, je schuift het steeds weg. Er staan steeds deurwaarders voor de deur, daar
maak je dan een afspraak mee, maar er komen er meer.’
Hij had ‘heel veel’ verwacht van de training Op Eigen Kracht. Dat is er niet helemaal uitgekomen
vindt hij, vooral omdat hij eigenlijk al veel wist over de meeste onderwerpen die behandeld
werden. ‘Het maken van een maandoverzicht van inkomsten en uitgaven, dat doe je toch altijd
al?’ Aan de ‘gesprekken onderling’ heeft hij het meest gehad: ‘de raadgevingen en tips.’ ‘Dat je
voor het schrijven van een bezwaarbrief naar een sociaal raadsman moet wist ik ook al.’ De
boodschappenexcursie was ‘leuk, we hebben uitvoerig bekeken wat we konden kopen. Maar dat
doen we eigenlijk altijd als we boodschappen doen. Mijn vrouw heeft een flesje wijn
meegenomen, je moet ook een beetje kunnen leven.’ Andere deelnemers van de training Op
Eigen Kracht komt hij weleens tegen op straat: ‘Dan maak je toch even een praatje.’ Robert had
graag geleerd hoe je onder een beslaglegging of verplichting van betaling uit kunt komen. En
hoe je het best kunt omgaan met deurwaarders. De toekomst ziet hij zonnig in: ‘Ik word 66, het
wordt tijd dat ik rustig kan leven, zonder kopzorgen. In de tussentijd blijf ik bezig, ik zit nooit stil.’
De naam Robert is gefingeerd.
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Uit de laatste vijf trainingen zijn van de 35 deelnemers totaal 13 klanten gekoppeld aan een Maatje
van VONK (figuur 8).
Figuur 8. Aantal klanten dat de training afsluit met een Maatje van VONK

Het is niet vanzelfsprekend voor klanten van de voedselbank om (op tijd) hulp te gaan vragen. Dit
heeft deels te maken met schaamte en juist een heel sterk gevoel ‘het zelf op te moeten lossen’. Dit
komt heel sterk naar voren tijdens het interview met Theo, die verborgen hield voor zijn familie dat hij
op straat leefde en vond dat ‘hij zijn eigen problemen moest oplossen omdat het zijn eigen schuld was
dat hij in die problemen kwam.’ Een deelnemer geeft aan dat ‘de schaamte over het moeten
aankloppen bij instanties en de hand moeten ophouden blijft’. In een stadsdeel blijken deelnemers de
weg naar de hulpverlening al goed vinden. Een aantal van hen brengt bv. regelmatig een bezoek aan
een sociaal raadsman in het buurthuis. Maar tijdens de certificaatuitreiking van deze groep spreekt de
trainster alle deelnemers toe en blijkt dat voor een van de deelneemster het contact met de
hulpverlening weer hersteld is. Zij had een teleurstellende ervaring en ‘loopt’ nu bij een andere
hulpverleenster om het ‘opnieuw te proberen’.
Dat de training een positieve invloed heeft op het gebruik maken van de sociale kaart en
voorzieningen, blijkt onder andere uit de vervolgevaluatie. Van alle ondervraagden blijkt de helft hulp
te zoeken bij een ‘moeilijke brief’: 31,3% zegt hiermee naar de maatschappelijke dienstverlening te
gaan en 12,5 % vraagt hulp aan een bekende (figuur 9). Van de trainers geeft 80% aan dat de training
de ‘drempel verlaagt naar de hulpverlening’. Hierbij noemen zij de volgende voorbeelden: ‘het is
prettig voor cliënt om een contactpersoon bij de Madi te hebben; dienstencentrum wordt bekend
terrein en toegankelijker; hulpverlening krijgt een gezicht en door gezamenlijk naar diverse instanties
te gaan wordt de drempel verlaagd. ‘ Vanuit het perspectief van de deelnemer kan de ‘drempel’ van
hulpverlening soms nog ‘hoog’ worden bevonden. Theo laat tijdens het interview duidelijk merken wat
hem ‘dwars zit’, namelijk de bereikbaarheid van de hulpverlening: ‘je moet eerst altijd bellen voor en
afspraak, terwijl je op plaatsen waar je gratis kunt bellen geen 0900 nummers mag bellen. Zo wordt je
van het kastje naar de muur gestuurd.’ Tevens geeft hij aan dat hij het jammer vind dat bepaalde
voorzieningen alleen voor bewoners van bepaalde stadsdelen zijn of voor een specifieke doelgroep.
Hij noemt daarbij eetplekken, waar je dan ‘pasjes’ voor moet hebben.
Figuur 9. Wat doe je als je een moeilijke brief krijgt?
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Theo (42 jaar, alleenstaande) haalt sinds december 2008 zijn
voedselpakket in De Baarsjes en volgde daar in 2009 de training
Op Eigen Kracht.
Sinds 1,5 jaar zit Theo in de schuldsanering, nadat hij er 6 jaar over gedaan heeft om toegelaten
te worden tot de WSNP. In de tussentijd stapelden de schulden zich op ‘door de rente is mijn
schuld inmiddels verdubbeld.’ Theo is blij dat hij eindelijk is toegelaten: ‘Nu weet ik tenminste
zeker dat mijn vaste lasten betaald worden. Dat betekent dat ik niet uit mijn huis gezet kan
worden.’ In 2002 is dat wel gebeurd. Begin 2002 raakte Theo zijn baan kwijt, hij nam zelf ontslag.
Achteraf noemt hij dat ‘een slechte keuze’, doordat hij zelf ontslag nam verloor hij zijn recht op
een werkeloosheidsuitkering. Omdat hij zijn rekeningen niet meer kon betalen werd hij in april
(met zijn 2 katten) op straat gezet. ‘Het was toen buiten 13 graden onder nul.’ Theo is niet
iemand die hulp vraagt of accepteert: ‘Het was mijn eigen schuld dat ik in de problemen kwam,
dan moet je er zelf uitkomen. Zo ben ik opgevoed.’ Zijn familie in Friesland kwam er pas achter
dat hij op straat leefde toen ze hem op televisie voorbij zagen flitsen in een item over de
Soepbus: ‘Ik zei altijd dat het allemaal goed met me ging.’ Uiteindelijk besloot hij toch hulp te
zoeken, vooral omdat hij zijn 2 katten een beter leven gunde. De katten en zijn werk zijn Theo
zijn houvast. ‘Ik krijg nu 40 euro leefgeld per week, daar moet ik alles van betalen. Als mijn
vrienden uitgaan wil ik graag mee, maar daar heb ik geen geld voor. Als ik mee zou gaan zouden
ze alles voor me moeten betalen, dat voelt niet goed. Dus dan ga ik niet mee. Je sociale leven
wordt aan banden gelegd.’ Door zijn beperkte budget speelt zijn sociale leven zich grotendeels af
in de loods van de voedselbank, waar hij nu 3 maanden werkzaam is. Na een jaar te hebben
gewerkt bij het uitgiftepunt heeft hij ervoor gezorgd dat Pantar hem detacheerde bij de
voedselbank, waar hij nu 32 uur per week in de loods werkt.
Theo zegt de training Op Eigen Kracht vooral te zijn gaan volgen zodat hij anderen iets kon
leren, met name hoe je om kunt gaan met een beperkt budget. In de training viel het hem op dat
veel mensen in dezelfde situatie zitten: ‘Met sommige mensen had ik echt een klik.’ Een paar
andere deelnemers spreekt hij nog bij de pakkettenuitgifte. De training vond hij ‘top, perfect’, hij
heeft de trainer aangeboden de training in zijn eigen stadsdeel (Theo woont in Geuzenveld) te
gaan geven. Het onderwerp in de training dat hem geholpen heeft is het stellen van prioriteiten:
‘Het bekijken van je uitgaven aan de hand van bonnetjes, sommige mensen deden per week
voor 80 euro boodschappen bij Albert Heijn, dat is mijn dubbele maandbudget!’ Het heeft Theo
geërgerd dat sommige deelnemers alleen naar de training kwamen als er iets te halen viel: ‘Je
moet er een verplichting van maken zodat de mensen alle bijeenkomsten moeten komen.’
Sinds 3 weken heeft Theo via het VONK Maatjesproject een ‘maatje’. Volgens hem kunnen alle
mensen wel een maatje gebruiken op weg naar de schuldsanering: ‘Het is zwaar om het alleen
te doen, je verliest het overzicht en laat het er bij zitten. Vroeger stopte ik al mijn post ongeopend
in een vuilniszak, het is gewenning.’ Ook heeft Theo tips voor de hulpverlening in Amsterdam.
‘De hulpverlening sluit mensen uit, je kunt dan alleen hulp krijgen als je in een bepaald stadsdeel
woont of als je verslaafd of dakloos bent. Zo had ik na de excursie ‘Ontdek je wijk’ tijdens een
bezoek aan DOCK het idee iets te organiseren van het geld dat daarvoor beschikbaar zou zijn.
Dat bleek niet te kunnen omdat ik niet in De Baarsjes woon. Er zijn ook veel eetplekken in
Amsterdam waar je gratis of goedkoop kan eten, maar daar moet je vaak een ‘pasje’ voor
hebben.’ Wat hem dwars zit is de manier waarop de hulpverlening te bereiken is: ‘Je moet altijd
eerst bellen voor een afspraak, terwijl je op de plaatsen waar je gratis kunt bellen geen 0900nummers mag bellen. Zo word je van het kastje naar de muur gestuurd.’ Wat Theo gemist heeft
in de training zijn rollenspellen gericht op het omgaan met instanties en deurwaarders. Theo zou
graag begrip kweken bij andere mensen voor klanten van de voedselbank: ‘Het kan iedereen
gebeuren, op het ene moment heb je een baan en een huis, het volgende moment sta je op
straat met schulden.’ Theo weet al wat hij gaat doen als hij over 1,5 jaar klaar is met de
schuldsanering: ‘Terug naar een dorp in Friesland, een burgerventje worden.’
De naam Theo is gefingeerd.
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5.4 Sociale en activerende functie
Tenslotte is een zeer belangrijk resultaat van deze training de sociale en activerende functie. Het
sociale aspect van de training blijkt zeer belangrijk te zijn voor de deelnemers. Dit blijkt uit de vele
malen dat deelnemers roepen dat zij het zo ‘gezellig vonden’. Ook de sfeer bij alle groepen blijkt heel
goed te zijn, er wordt soms druk door elkaar heen gepraat of gediscussieerd, maar ook veel gelachen.
Er is sprake van sociale cohesie in de groepen die bestaan uit gemêleerde gezelschappen. Uit de
verslagen van een trainster in Noord, blijkt dat er onderling in de groep veel gediscussieerd wordt,
maar ook lief en leed wordt gedeeld:
Aan het eind van de training barstte één van de dames in tranen uit omdat haar
(zwangere) dochter niet meer bij haar thuis wil wonen. Ze meldde ook dat ze
niets meer aan haar huishouden doet en zich afsluit achter de computer. Er is
dus nog een hoop werk te doen voor de hulpverlening met deze doelgroep. Wel
roerend om te zien dat de deelnemers dan prompt uitgeschreeuwd zijn over de
prijzen van het kattenvoer maar de verdrietige dame lief troosten en proberen
op te beuren! Het lotgenotencontact is dan wel weer de kracht van de training!
Bij sommige groepen is zo’n hechte band ontstaan dat er na afloop van de training nog afgesproken
wordt en gezamenlijke activiteiten georganiseerd. In Westerpark volgde een groep vrouwen samen de
training, bij wie voor de meesten ‘de gezelligheid, het uitwisselen van tips en het delen van lief en
leed’ bovenaan staat. Een deelnemer vertelt tijdens de 11e bijeenkomst: ‘voor de training dacht ik dat
ik zware dingen voor mezelf moest houden, ik dacht dat ik alleen was, maar tijdens de training blijkt
dat we in hetzelfde schuitje zitten.’ Een ander zegt: ‘We hebben samen gelachen maar ook gehuild
om elkaars verhalen’. De training wordt omschreven als een ‘warm bad’ en ‘een houvast’. Ze vinden
het zo jammer dat de groep stopt, dat ze besloten hebben elke woensdagmiddag samen te blijven
koken en eten bij ‘Effe bij moeder an’.
Trainers bevestigen tevens dat de training het sociale netwerk vergroot. Soms door contacten
die direct zijn overgehouden aan de training, anderen doordat zij meer gebruik gaan maken van de
sociale kaart in de omgeving (buurthuis, club, verenigingen) waar ze weer sociale contacten opdoen.
In Noord wordt tijdens een van de bijeenkomst de verjaardag van een deelneemster gevierd:
Een deelnemer werd vandaag 50 jaar, ze had een prachtig soort kroon/ muts
op waar 50 opstond. Ze had al weken aangekondigd dat ze appeltaart zou
bakken maar nu kwam ze toch maar met een driekwart taartje aanzetten want
ze had al bezoek gehad vanochtend en de appels zijn duur dit jaar. Daarom
had ze aan haar moeder gevraagd om geld voor te schieten zodat ze een cake
kon kopen en die kosten wilde ze wel graag van ons terug, ook die van de dure
appels. We hebben haar uitgebreid gefeliciteerd en toegezongen en haar een
klein cadeautje gegeven.

Dat de training ook activerend werkt blijkt uit het feit dat sommige deelnemers een ‘maatje’ genomen
hebben en dat trainers bevestigen dat diverse deelnemers vrijwilligerswerk zijn gaan doen of zich
opgegeven hebben voor een computer- of een andere cursus. En in 2 stadsdelen zijn deelnemers met
elkaar een activiteit gaan organiseren, zoals in De Baarsjes een bingo voor andere klanten van de
voedselbank. Er zijn vanuit diverse groepen ook oud deelnemers die zich als ‘ervaringsdeskundige’
ingezet hebben voor de werving van een volgende training of zelfs als assistent bij een groep blijven.
In Zuidoost is een vrouw van 68 jaar, die al meerdere malen de training gevolgd heeft en een beetje
helpt met de koffie en thee. Voor haar is het een fijn moment om even onder de mensen te zijn.
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Uit de volgende uitspraken van deelnemers blijkt dat er meer tot actie over gegaan wordt, wat
voorheen niet vanzelfsprekend was.
‘Ik kom nu op tijd in actie’
‘Ik probeer altijd mijn post open te maken’
‘Ik orden mijn post’
‘Ik zorg dat mijn post geordend is als je bij instanties langsga’
‘Ik heb geleerd dat je door problemen uit de weg te gaan de problemen niet
oplost.’
‘Ik kreeg energie uit de groep, bij thuiskomst had ik de energie om te gaan
aanpakken.’
‘wij moeten beseffen dat anderen niet alleen kunnen vissen en wij roeien, wij
moeten soms stoppen met roeien en zelf vissen.’

Met name het uitwisselen van ervaringen, een persoonlijke benadering door de trainer, aandacht voor
het ‘verhaal’ van de deelnemers, kortom het creëren van een laagdrempelige sfeer brengt met zich
mee, dat er een sociale cohesie ontstaat in de groepen. Dit wordt versterkt door de ervaring van
‘lotgenotencontact’. Veel deelnemers geven aan het fijn te vinden te ‘weten dat je niet de enige bent
met deze problemen’, maar ook om ‘leuke mensen te ontmoeten’.

6. Conclusie
De training Op Eigen Kracht is een ‘op maat’ ontwikkelde training, die vanwege het programma en de
methodiek goed aansluit bij de klanten van de voedselbank. De training bevordert bewustwording en
brengt bij sommige deelnemers zelfs een gedragsverandering teweeg op verschillende gebieden.
Allereerst wordt het financiële bewustzijn vergroot, door te werken aan het ordenen van de
administratie; overzicht in de financiële situatie te creëren en kennis te vermeerderen over
voorzieningen. Hiernaast is er veel aandacht voor budgetteren en geven deelnemers elkaar onderling
heel veel tips hoe bewuster met tijd en geld om te gaan. Voor een deel van de deelnemers is er
tevens sprake van het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid. Dit is in grote mate afhankelijk
van de kennis en capaciteiten van de deelnemer en eventuele hulp of begeleiding, die zij al bij de
administratie krijgen. Veel deelnemers zeggen met trots dat zij de map met administratie op orde
hebben, de post weer zijn gaan openen, meer overzicht hebben in inkomsten en uitgaven en in het
algemeen beter met tijd en geld om kunnen gaan. Voor een aantal deelnemers bleek het nog echter
een stap te ver te zijn om een budgetbegroting te maken en zijn aanvullende bijeenkomsten gewenst
en/of is meer begeleiding nodig.
Ten tweede heeft de training een groot empowerend effect. Wij zien veel deelnemers met
meer kracht de training uitkomen. Zowel deelnemers als trainers bevestigen dit. Deelnemers gaan
zich gedurende de training ‘sterker’ voelen en komen beter voor zichzelf op. Dit heeft een positieve
invloed op de manier van omgaan met problemen en zorgt ervoor dat zij sneller naar de hulpverlening
stappen of andere mogelijkheden gaan zien en benutten.
Ten derde is er tijdens de training veel aandacht voor de sociale kaart. Door letterlijk met
elkaar de wijk in te gaan, ontdekken de deelnemers nieuwe plekken, waar goedkope of gratis
activiteiten zijn. Deelnemers gaan de sociale kaart vervolgens beter benutten.
Tenslotte blijkt de training een sociale en activerende functie te hebben. Een aantal
deelnemers is geactiveerd in de zin, dat zij als vrijwilliger aan de slag zijn gegaan, een
‘ambassadeursrol’ voor de training zijn gaan invullen of zelfs activiteiten samen zijn gaan organiseren.
Het sociale aspect van de training blijkt enorm belangrijk en bevordert ook het ‘leren’. Het is geen
‘saaie cursus’, maar een traject van gezellige bijeenkomsten, waarbij er door veel interactie binnen de
groep en het ondernemen van activiteiten er een sociale cohesie in de groepen ontstaat, die enorm
empowerend werkt. Dit maakt deze training speciaal ten opzichte van de reguliere
budgetteringscursussen bij de instanties en sluit beter aan bij de doelgroep van de Voedselbank, die
veelal het vertrouwen is kwijt geraakt in de hulpverlening en geen uitzicht heeft op verbetering van de
persoonlijke situatie op korte termijn.
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7. Aandachtspunten en aanbevelingen
Gezien de resultaten bevelen wij aan om de training Op Eigen Kracht voort te zetten en verder te
ontwikkelen met gebruikmaking van de resultaten van deze evaluatie. Uit de ervaringen tot nu toe is
gebleken dat er enkele aandachtspunten zijn, die van belang zijn voor het slagen van de training:
• Een goede voorbereiding ruim voor het starten van de training. Het gaat hierbij om het
plannen van een startdatum, regelen van een locatie, plannen en organiseren van de werving
op verschillende momenten. En het is van belang betrokkenen continu te informeren over de
planning.
• Voor de werving en toeleiding van deelnemers is een goede samenwerking tussen de
vrijwilligers en de trainers van groot belang. De vrijwilligers kennen de klanten en hebben hun
‘vertrouwen’. Hierdoor kunnen zij de klanten (blijven) motiveren mee te doen aan de training.
• Een laagdrempelige locatie heeft een positieve invloed op de opkomst. Maak bij voorkeur
gebruik van de locatie van de Voedselbank.
• Het creëren van een huiskamersfeer heeft een positieve invloed op de sfeer. De training mag
ook gezellig zijn, dit bevordert juist het leren.
• Een persoonlijke benadering van de trainer tijdens de bijeenkomsten en persoonlijk contact
daarbuiten, is van groot belang.
• Neem tijd voor individuele problemen, die naar voren worden gebracht door deelnemers.
Regel indien nodig een vervolgafspraak bij de back office voor deelnemers
• Besteed aandacht aan ieders verhaal.
• Maak gebruik van verschillende werkvormen, die aansluiten bij de groep
(huiswerkopdrachten, rollenspellen, evaluatierondes).
• Hou de training heel interactief, door alle deelnemers verdeeld aan het woord te laten.
• Doe de praktijkexcursies. Doen en zien bevordert de toepassing van het geleerde en de
sociale cohesie in de groep.
• Volg de hoofdlijnen van het programma, maar durf dit ook ‘los te laten’ omdat er een
verjaardag gevierd wordt.
• Pas het tempo aan de groep aan.
• Organiseer een vervolg, in de vorm van een terugkombijeenkomst met een speciaal thema,
evaluatie of herhaling van lesstof.
• Maak gebruik van de ‘kracht’ van de training: empowerment, lotgenotencontact.
De resultaten tonen aan dat de training Op Eigen Kracht de moeite waard is om te blijven aanbieden
aan de doelgroep van de Voedselbank. Tegelijkertijd dient de methodiek van deze training verder
ontwikkeld te worden. Er zou met name gekeken kunnen worden op welke wijze de opkomst van de
deelnemers vergroot zou kunnen worden. Voor een deel van de deelnemers is het van groot belang
hen niet ‘los te laten na de training, maar om hen nog verdere begeleiding te bieden in een
‘nazorgtraject’. Tijdens de training kan ook meer begeleiding gewenst zijn voor een aantal
deelnemers. En er zou gekeken moeten worden hoe er meer rekening gehouden kan worden met de
individuele problematiek en de behoeften van de verschillende deelnemers, zonder dat het ten koste
gaat van de sociale cohesie, die ontstaat in de groepen. Dit versterkt namelijk de empowerment, de
sociale en activerende functie van deze training.
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Bijlage A: Intentieverklaring
Intentieverklaring
De ondergetekenden:
De Wethouder Werk en Inkomen de heer A. Aboutaleb en het Bestuur van de Voedselbank
Amsterdam vertegenwoordigd door de voorzitter de heer Th. Fransman.
Overwegende dat:
•
•

•

de Gemeente Amsterdam en de Voedselbank Amsterdam een overeenkomstige
doelstelling hebben om de Armoede onder de bevolking van Amsterdam te bestrijden.
beide partijen zich vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor deze doelgroep inzetten.
De gemeente middels het inzetten van inkomensondersteunde maatregelen en reintegratie instrumenten. De Voedselbank Amsterdam door het bieden van noodhulp
middels voedselpakketten om in de eerste levensbehoefte te voorzien.
partijen zich actief inzetten, om de zelfredzaamheid en perspectiefrijke uitstroom naar
reguliere hulpverlening, van de gebruikers van de Voedselbank te bevorderen.

Spreken de intentie uit:
•
•
•
•

•

•
•

het gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen en re-integratietrajecten te
stimuleren
samen te werken om zo de gezamenlijke doelstelling de gebruikers van de Voedselbank
(weer) in contact te brengen met de reguliere hulpverlening te realiseren.
de samenwerking met de stadsdelen en hulpverlening tot stand te brengen om een
efficiënte doorgeleiding van de cliënten van de Voedselbank te bevorderen.
zo nodig het huidige aanbod van de reguliere hulpverlening zodanig aan te passen dat
de groep beter bereikt wordt. Stadsdelen , Voedselbank en centrale stad zoeken daartoe
naar nieuwe vormen van publieke en private samenwerking. Een voorbeeld daarvan is
het Maatjesproject.
er aan bij te dragen dat de intakers van de Voedselbank worden opgeleid en hiermee de
deskundigheid bij de uitgiftepunten van de Voedselbank wordt verbeterd. Zodat een
eenduidige beoordeling van de aanvragen zal plaatsvinden. Zo kan verwijzing naar
voorliggende inkomensvoorzieningen en reguliere hulpverlening direct beoordeeld en
uitgevoerd worden.
systematisch informatie te verzamelen bij de intake van het profiel van degenen die zich
tot de Voedselbank wenden, van de achterliggende redenen en eventuele
belemmeringen om van het reguliere aanbod gebruik te maken.
de vertrouwensband tussen Voedselbank en de doelgroep te respecteren. De
samenwerking wordt op zodanige wijze vormgegeven dat die vertrouwensband niet
wordt geschaad. De Voedselbank zal actief op die voorzieningen wijzen en duidelijk
maken dat bij gebruikmaking van de Voedselbank tijdelijkheid uitgangspunt is.

Amsterdam, 19 januari 2007
Wethouder Werk en Inkomen
van de Gemeente Amsterdam,
……………………………………………………………………………………….
Namens de Stichting Voedselbank Amsterdam,
……………………………………………
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Bijlage B: Flyer en programma

Op Eigen Kracht
Voedselbank Amsterdam organiseert in samenwerking met de maatschappelijke dienstverlening
stadsbreed de training ‘Op Eigen Kracht’ voor klanten van Voedselbank Amsterdam. Het doel van
deze training is het vergroten van de zelfredzaamheid van klanten van de Voedselbank. Samengevat
gaat de training over: administratie, budgetteren en assertiviteit. Mensen leren in groepsverband, op
een laagdrempelige locatie in de wijk in 11 gezellige bijeenkomsten hoe ze: met weinig geld om
kunnen gaan, de mogelijkheden binnen hun wijk kunnen benutten, voorzieningen aan kunnen vragen
en voor zichzelf kunnen opkomen. De training wordt gegeven door de maatschappelijke
dienstverlening in de wijk. Hieronder vindt u het programma per bijeenkomst.

Programma van de training Op Eigen Kracht:
Bijeenkomst 1; Kennismaking, leerdoelen & administratie van post
Bijeenkomst 2; Administratie, inkomsten & uitgaven, budgetbegroting
Bijeenkomst 3; Prioriteiten stellen, voorzieningen
Bijeenkomst 4; Een tweede bankrekening, gesprekstechnieken
Bijeenkomst 5; Sociale kaart, informatie over verzekeringen, geld lenen etc
Bijeenkomst 6; Praktijkexcursie 1 “Ontdek je wijk”
Bijeenkomst 7; Samenvatting, assertiviteit, vergroten zelfredzaamheid
Bijeenkomst 8; Informatie over goedkope uitgaansmogelijkheden, bewust inkopen doen
Bijeenkomst 9; Praktijkexcursie 2 “Supermarkt” (voor 20 euro boodschappen doen!)
Bijeenkomst 10; Sociale kaart, evaluatie
Bijeenkomst 11; Certificaatuitreiking en diner
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Bijlage C: evaluatieformulier voor deelnemers (2 pagina’s)

EVALUATIEFORMULIER TRAINING OP EIGEN KRACHT
Datum: …………………………. Training gevolgd in stadsdeel: …..………………..
Naam: ………………………..…. Leeftijd: ……………

Geslacht: M/V

Gezinssamenstelling: Alleenstaand/ alleenstaande ouder/ gezin/ stel
Wat vond u van de training in het algemeen?
□ goed
□ voldoende
□ onvoldoende

Kwam iedereen voldoende aan bod?
□ ja
□ nee
□ geen mening

Wat vond u van de duur van de training?
□ te kort
□ goed
□ te lang

Kwam u zelf voldoende aan bod?
□ ja
□ nee
□ geen mening

Wat vond u van de trainer?
□ goed
□ voldoende
□ onvoldoende

Heeft u iets gehad aan de tips van anderen?
□ veel aan gehad
□ iets aan gehad
□ niets aan gehad

Hoe was de trainingsruimte?
□ goed
□ voldoende
□ onvoldoende

Zou u de training aanraden aan andere
klanten van de voedselbank?
□ ja
□ nee

Hoe was de uitleg?
□ te moeilijk
□ duidelijk
□ te gemakkelijk

Waarom wel/niet?
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Wat vond u van het tempo?
□ te hoog
□ goed
□ te laag
Wat vond u van het lesprogramma?
□ te moeilijk
□ goed
□ te gemakkelijk

………………………………………………………..
………………………………………………………..

Welke dingen gaat u veranderen door deze
training?
………………………………………………………..

Wat vond u van het lesboek en andere
uitgedeelde materialen?
□ te moeilijk
□ goed
□ te gemakkelijk

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
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Onderstaande onderwerpen zijn aan bod
gekomen tijdens de training, kunt u aangeven
of u hier veel, iets of niets aan gehad heeft?
(Als een onderwerp niet behandeld is of niet
van toepassing is laat u de vraag open.)

Excursie: ontdek je wijk!
□ veel aan gehad
□ iets aan gehad
□ niets aan gehad

Ordening van post
□ veel aan gehad
□ iets aan gehad
□ niets aan gehad

Assertiviteit
□ veel aan gehad
□ iets aan gehad
□ niets aan gehad

Administratie van inkomsten en uitgaven
□ veel aan gehad
□ iets aan gehad
□ niets aan gehad

Excursie: Supermarkt
□ veel aan gehad
□ iets aan gehad
□ niets aan gehad

Financiële voorzieningen
□ veel aan gehad
□ iets aan gehad
□ niets aan gehad

Informatie over het VONK Maatjesproject
□ veel aan gehad
□ iets aan gehad
□ niets aan gehad

Een tweede bankrekening
□ veel aan gehad
□ iets aan gehad
□ niets aan gehad

Zou u een vervolg willen op de training?
□ ja
□ nee (sla de volgende vraag over)

Sociale kaart (waar kun je goedkoop
boodschappen doen, internetten, naar de
kapper, etc.)
□ veel aan gehad
□ iets aan gehad
□ niets aan gehad
Geld lenen: valkuilen
□ veel aan gehad
□ iets aan gehad
□ niets aan gehad
Rol van kinderen in het budget
□ veel aan gehad
□ iets aan gehad
□ niets aan gehad
Verzekeringen
□ veel aan gehad
□ iets aan gehad
□ niets aan gehad
Betaalmogelijkheden
□ veel aan gehad
□ iets aan gehad
□ niets aan gehad

Zo ja, in welke vorm:
□ een 1-op-1 contact met een coach of maatje,
die het geleerde helpt toe te passen
□ vervolgbijeenkomsten met herhaling van de
lesstof
□ vervolgbijeenkomsten met nieuwe thema’s,
namelijk
………………………………………………………..
□ een ander vervolg, namelijk
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Heeft u iets gemist in de training?
□ ja
□ nee
Zo ja, kunt u onderwerpen noemen?
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
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Bijlage D: foto’s van de training Op Eigen Kracht
Eerste groep deelnemers met een certificaat in Zuidoost (2007)

Excursie ‘Ontdek je wijk’ in De Baarsjes (2010)
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Bijlage E: Publiciteit
Reformatorisch Dagblad (16-10-2009)
Zo verstandig mogelijk leren omgaan met een beperkt inkomen en nee leren zeggen tegen opdringerige
verkopers. Dat zijn enkele ingrediënten van de budgetcursus Op Eigen Kracht die de voedselbank
Amsterdam-Zuidoost zijn klanten aanbiedt. Een impressie uit de praktijk.

Ze staan allemaal voor dezelfde uitdaging: rondkomen met weinig geld. Tijdens een budgetcursus krijgen klanten
van de voedselbank in Amsterdam-Zuidoost praktische tips en leren ze van elkaars ervaringen. „Als iemand een
zielig verhaal had, gaf ik soms gewoon geld weg.” „De mensen zijn laat vandaag.” Om zeven minuten over tien
kijkt cursusleider Angela Gilds in een lege zaal in een torenhoge flat in de Bijlmer op de klok. De bijeenkomst start
officieel om 10 uur, maar de deelnemers kijken niet op een paar minuten. Langzaam maar zeker druppelen er
zeven dames binnen. De drie heren uit de groep laten het vandaag afweten.
De vijfde bijeenkomst van de budgetcursus Op Eigen Kracht staat grotendeels in het teken van boodschappen
doen. Deze les vormt de voorbereiding op een koopexcursie die een week later plaatsheeft. Gilds legt uit dat elke
deelnemer dan 20 euro krijgt om weekendinkopen te doen bij de Albert Heijn in de wijk. „Houd er rekening mee
dat je drie gezonde, gevarieerde maaltijden per dag moet samenstellen: ontbijt, lunch, diner.”
„Albert Heijn, is dat een goed idee? Lidl is toch goedkoper?” reageert cursist Linda. Gilds licht toe dat AH de
enige supermarkt op loopafstand van de cursuslocatie is. „Wist je trouwens dat die winkel ook goedkope merken
heeft, zoals Euroshopper? Let er wel op dat goedkope merken vaak helemaal onderin of juist bovenaan staan.
Daarvoor moet je dus bukken of je uitstrekken. En kijk goed naar de koopjes”, tipt Gilds.
Doel van de excursie is, zo vervolgt ze, te leren omgaan met een beperkt budget. „Je hebt 20 euro, niet meer en
niet minder. Het is belangrijk dat je vooraf een boodschappenlijstje maakt en je daaraan houdt. Anders stop je je
kar al snel vol met producten die je niet echt nodig hebt. Zorg ook dat je vooraf hebt gegeten. Als je met een lege
maag naar de winkel gaat, is het moeilijker producten die lekker ruiken te laten liggen.”
Geen vlees
Na de introductie wisselen de deelnemers hun ervaringen met inkopen doen uit. Elvie vertelt dat ze nooit
boodschappenlijstjes maakt. „Ik koop alleen de noodzakelijke dingen. Als ik niet uit kom, neem ik geen vlees.”
Gilds knikt: „Je past je menu dus aan je budget aan. Dat vind ik heel goed. Je leert te leven met wat je hebt.”
Linda erkent ruiterlijk dat shoppen niet haar sterkste kant is. „Ik gooi m’n karretje gewoon vol en bij de kassa pin
ik. Dan ben ik zo 50 euro kwijt. Thuis stapel ik alles op in een kast. In de zomer heb ik die een keer goed
opgeruimd. Toen had ik twee vuilniszakken vol met spullen die ik niet meer kon gebruiken. Van sommige wist ik
niet eens meer dat ik ze in huis had.”
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Gilds verlegt de aandacht naar de aanschaf van kleren. Elvie gaat vaak naar Zeeman en heeft ook positieve
ervaringen met een winkel voor tweedehands kleding. Marijnie struint regelmatig over rommelmarkten. „Soms
vind ik voor 50 cent of een euro jeans of een trui. Ik koop alleen geen tweedehands schoenen meer, want die
moet je helemaal ontsmetten.”
Hoe gaan de deelnemers om met het geven van cadeautjes op bijvoorbeeld verjaardagen? wil Gilds weten. Elvie
zoekt attenties tussen de aanbiedingen in de winkel, Marijnie plukt in de herfst kilo’s bramen en vlierbessen in de
vrije natuur en maakt daar potjes jam van. „Ik doe er een mooi stoflapje om. Iedereen vindt het leuk.”
Schuldhulpverlening
Alle deelnemers zijn via de lokale voedselbank terechtgekomen bij de budgetcursus, die wordt georganiseerd
door Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zuidoost (MaDi). „Als mensen een intake hebben bij de
voedselbank, worden ze meteen op ons cursusaanbod geattendeerd. Bij de uitdeling van de pakketten op
donderdagmiddag zijn ook altijd twee medewerkers van MaDi aanwezig om advies te geven over financiële
vragen van klanten”, zegt preventieconsulent Gilds.
De eerste lessen van de cursus Op Eigen Kracht, die twaalf bijeenkomsten beslaat, helpen de deelnemers inzicht
te krijgen in hun administratie en het overzicht te houden. „We maken hen duidelijk dat het belangrijk is dagelijks
de post te openen en te lezen. Brieven over financiële zaken moet worden afgehandeld en opgeborgen in een
map. Het goed organiseren van de administratie is een belangrijke basis van de cursus.”
Het is niet vanzelfsprekend dat de deelnemers, die de cursus kosteloos volgen, elke les aanwezig zijn. Maar
Gilds streeft wel naar een trouwe deelname. „Wanneer ik mensen mis, bel ik hen op. Ik probeer een band met de
deelnemers op te bouwen. Als ik de contacten niet onderhoud, is het uitvalspercentage hoog.”
Inmiddels hebben zo’n vijftig klanten van de voedselbank in Amsterdam-Zuidoost de budgetcursus gevolgd. Dat
heeft er nog niet toe geleid dat ze de wekelijkse voedselpakketten niet meer nodig hebben. Volgens Gilds heeft
dat met de complexiteit van hun problemen te maken. Een groot aantal deelnemers, van wie velen een
buitenlandse achtergrond hebben, zit in een traject van schuldhulpverlening. Ook zaken als gebroken relaties en
arbeidsongeschiktheid kenmerken veel van hun levensverhalen.
Hoewel Op Eigen Kracht zich in de eerste plaats richt op het verstandig omgaan met geld, merkt Gilds dat de
cursus positieve neveneffecten heeft. „We horen regelmatig dat mensen met hulpverleningstrajecten bij
bijvoorbeeld het algemeen maatschappelijk werk of sociaal raadslieden zijn gestopt. Velen hebben het
vertrouwen in instanties verloren. In een aantal gevallen kunnen wij hen terug begeleiden naar de hulpverlening.”
Voor diverse deelnemers geldt dat de cursus hen uit een sociaal isolement haalt. „Mensen die weinig geld
hebben te besteden, zitten vaak veel in huis, missen contacten. De ontmoeting met andere cursisten ervaren ze
als positief. Daardoor komen ze even uit hun eigen, kleine kringetje.”
Herkenning
De onderlinge contacten in de huidige groep zijn merkbaar goed. De deelnemers reageren tijdens de cursus
spontaan op elkaar. En er wordt veel en hartelijk gelachen. Maar er is ook ruimte om tranen de vrije loop te laten,
bijvoorbeeld op het moment dat een van de deelnemers vertelt over het verlies van haar vader en broers, lang
geleden in Indonesië.
In het tweede deel van de vijfde les komt het onderwerp assertiviteit aan de orde. ”Opkomen voor jezelf”, schrijft
Gilds met grote letters op het bord. Het thema roept herkenning op bij de vrouwen, die dat vanuit hun culturele
achtergrond vaak niet hebben geleerd. Dat heeft sommigen in de problemen gebracht, bijvoorbeeld als
familieleden of vrienden geld van hen wilden lenen. Ze hadden het niet, maar konden geen nee zeggen.
„Vroeger zou ik mijn armband verpanden als iemand me vroeg geld te lenen, terwijl ik dat niet had”, zegt Linda.
„Ik ben nu 53 jaar. Pas sinds een paar jaar weet ik wat assertiviteit is. Ik ben zo blij dat ik tegenwoordig nee kan
zeggen.” Gilds onderstreept het belang daarvan. „Wees duidelijk als iemand geld wil lenen, maar je het zelf niet
kunt missen: Sorry, ik heb het niet.”
Ook Jane, een Surinaamse vrouw, zegt vroeger niet te hebben geleerd grenzen aan te geven. „Iedereen kon geld
van me lenen. Soms gaf ik gewoon geld weg, als iemand een zielig verhaal had. Als ik geld had uitgeleend, kreeg
ik het trouwens vaak niet terug. Ik vertrouw mensen te snel. Dat is nog steeds een zwak punt van me.”
Omgaan met emoties
Een van de deelnemers heeft de lachers op haar hand. Ze vertelt met enige trots dat ze vroeger altijd over zich
heen liet lopen, maar dat ze onlangs een ongeduldige vriend een paar voorwerpen naar zijn hoofd heeft
geslingerd. „Dat is niet assertief, dat is agressief”, reageert Gilds. „Probeer een goede balans vinden in het
omgaan met je emoties. Je moet jezelf niet tekortdoen, maar een ander ook niet.”
De deelnemers krijgen een lijst met assertieve zinnetjes als: „Dat wil ik niet” en „Daar begin ik niet aan.” Ze
moeten oefenen die overtuigend uit te spreken. Gilds adviseert hun een paar van zulke zinnen uit het hoofd te
leren, zodat ze die paraat hebben als bijvoorbeeld een marktkoopman zijn best doet hun meer appels te laten
kopen dan ze nodig hebben. „Zorg dat je hele houding duidelijk maakt dat je dat niet wilt.” „Moeilijk hoor, echt
moeilijk”, zucht Marijnie.
In een evaluatieronde geven de deelnemers aan wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd. Een belangrijke les die
Linda in praktijk probeert te brengen is het opwarmen van restjes eten. Tot voor kort gooide ze alles wat overbleef
weg. „Dat heb ik vroeger zo meegekregen. Eten moet vers zijn, niet opgewarmd.”
Het kost haar moeite dit patroon te veranderen, maar ze is ermee aan het oefenen. „Ik heb pas een keer een
restje van de vorige dag opgewarmd. Het was best te eten en ik ben er niet ziek van geworden. Ik moet gewoon
geen eten meer weggooien.”
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Bijlage F: Publiciteit
Het Parool (15-01-2010)
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