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Wat hebben we gedaan?

Literatuurstudie
Analyse cijfers
Verdiepende interviews met 45 mensen uit de 
doelgroep

 Nu bevindingen terugleggen aan uitvoerders 
en beleidsmakers. Aanscherpen aanbevelingen



Grote lijnen

Door life event ‘naar beneden’ in inkomen 
Wisselend steun van ‘vermogend netwerk’
Hechten groot belang aan werk
Vaste lasten worden betaald, zeer weinig over 
voor uitjes of vakantie 
Sparen bijna nooit mogelijk 
Meerderheid leeft met de dag



Coping strategieën (1)

Administratie op orde 
Besparen op vaste lasten: telefoon, energie
Koopjes afstruinen 
Weggeefsites, ruilen via Facebook 
Hulpbronnen inzetten: spaargeld, familie



Coping strategieën (2)

‘Gratis’ uitjes, zoals wandelen in het bos 
Stichting Leergeld, Sportfonds, Voedselbank 
Onderhandelen met instanties over schulden 
Bezuinigen op zorg, met name tandarts 
Kapotte spullen niet repareren 



Alleenstaande ouders

Problematische scheiding
Combinatie zorg & arbeid  weinig werkuren
1/3 geen alimentatie van ex
Opofferende ouder

Toekomstperspectief: mogelijkheid om meer 
uren te werken als kinderen groter zijn

Aanbeveling: gemeenten aandacht voor niet-
uitkeringsgerechtigde vrouwen (nuggers)



50 plussers

Vaak ZZP uit noodzaak
Weinig doorgroeimogelijkheden
Gezondheid

Toekomstperspectief: soms zorgen over 
pensioen

Aanbeveling: sociale partners beeldvorming 
over 50-plussers verbeteren



Flexwerkers

ZZP en tijdelijke contracten
Loon verschilt per maand
Veelal flex uit noodzaak (na ontslag/ziekte)

Toekomstperspectief: onzeker, zorgen over 
pensioen

Aanbeveling: betere voorlichting door UWV, 
gemeenten en KvK over ZZP-schap.



Schuldsanering / loonbeslag

Schulden door scheiding of ziekte
Schuldsanering: weinig invloed, weekgeld
Loonbeslag: goede baan, maar weinig 
inkomsten

Toekomstperspectief: situatie tijdelijk, 
uitzicht op meer lucht

Aanbevelingen: meer aandacht voor 
zelfredzaamheid. 



Leven op de rit

Way of life, content
Goed zicht op uitgaven en inkomsten
Soms mogelijkheid tot sparen

Toekomstperspectief: op dezelfde weg door.

Aanbevelingen: deze groep als (betaalde) 
ervaringsdeskundigen inzetten



De diepte in!

Profielen in subgroepjes, 2 rondes

Vragen per profiel:
Kom je deze mensen tegen in je werk en herken 
je de bevindingen? Aanvullingen?

Wat kun jij voor deze groep betekenen?

Wat is er nodig van anderen?



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 13 maart op 
www.samenvoordeklant.nl

 

• Praktijkdag donderdag 7 juni in Gooiland te 
Hilversum  

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/
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