Doel van het programma Van Schulden naar Kansen: het vergroten van de financiële
zelfredzaamheid. Het programma liep van 2016 tot en met 2020.*
Projecten

Financiële zelfredzaamheid
Leeuwarden

Groningen

Zwolle

De projecten richtten zich op één of meer
elementen van financiële zelfredzaamheid:
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Deelnemers
Met een enorme variëteit: jongeren, ondernemers, vrouwen
met een niet-Nederlandse achtergrond, alleenstaande
ouders, vluchtelingen etc. namen deel aan het programma.
Binnen het programma steunden
Nationale-Nederlanden en Aegon

85

projecten.
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individuele projecten
groepsgerichte projecten
combinatie projecten

huishoudens

* De projectkenmerken zijn gebaseerd op de laatste metingen over 2019 en 2020: toen waren er 66 projecten actief. De percentages zijn naar boven afgerond waardoor totalen soms boven de 100% uitkomen.

Onderzoeksresultaten
De Hogeschool van Amsterdam
onderzocht of de financiële
zelfredzaamheid van de deelnemende
huishoudens is verbeterd.

Bijna drie kwart van de respondenten
heeft méér zelfvertrouwen zes
maanden na deelname.

T0

Dit zijn enkele resultaten:
Bij ruim drie kwart van de
huishoudens is de financiële
zelfredzaamheid verbeterd

Het percentage deelnemers
met schulden dat meedeed
aan het programma werd
minder, vooral onder
minder
deelnemers aan een project
over ‘het beheersen van de
uitgaven’.

De grootste vooruitgang wordt
geboekt door mensen die bij de start
van het project relatief weinig weten
over financiële zaken en het minst
vaardig zijn in bijvoorbeeld het
ordenen van de administratie. 
 aker zijn dit mensen met schulden, mensen met een
V
lagere opleiding of mensen die zich identificeren met
een niet-Nederlandse groep. Onder deze deelnemers
zorgden projecten over ‘orde en overzicht in de
eigen administratie’ en ‘basale kennis en begrip van
financiële zaken’ voor de grootste winst.
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Opvallend:
twee op de drie personen van
de groep met problematische
schulden ( > € 3.000,-)
ontvangt (nog) geen
professionele hulp
Het aantal deelnemers met een
betaalde baan is gestegen
gestegen, waarbij
het inkomen vooral toeneemt bij
deelnemers aan projecten gericht
op ‘inkomen genereren’.

Meer weten of lezen? Alle resultaten
staan beschreven in het boek ‘Van Schulden
naar Kansen: Weten Wat Werkt’
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