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Aanleiding van het project
In 2017 is door de Nationale Ombudsman onderzoek gedaan naar de (financiële) situatie van cliënten in
de vrouwenopvang. De conclusie van dit onderzoek is dat cliënten risico lopen op het opbouwen van
(extra) schulden. Dit komt door opname en verblijf in de vrouwenopvang. Het regelen van een eigen
inkomen is ingewikkeld en neemt veel tijd in beslag. Daarnaast heeft een groot deel van de cliënten
schulden bij binnenkomst.
Doel van het project
Uit onderzoek blijkt dat armoede en schulden stress veroorzaken, die van invloed is op het
denkvermogen. Mensen met schulden en in armoede zijn vaak niet goed meer in staat om doelgericht
en probleemoplossend te handelen. Om onze cliënten te helpen start de Combine het project
‘Financiële zelfredzaamheid in de vrouwenopvang’. Samen gebruiken we onze expertise om cliënten te
ondersteunen bij het voorkomen van schulden en het tegemoet zien van een financieel gezonde(re)
toekomst.
Samenwerkingspartners
De Combine werkt voor dit project samen met de Hogeschool van Amsterdam en de Delta Lloyd
Foundation. De Hogeschool van Amsterdam meet gedurende het project het effect van de
hulpverlening. We werken samen met de Delta Lloyd Foundation vanwege het programma ‘Van
Schulden naar Kansen’. Dit programma vormt de basis voor de hulpverlening die wordt toegepast.
Financiële zelfredzaamheid
Het programma ‘Van Schulden naar Kansen’ heeft als uitgangspunt dat structurele financiële
zelfredzaamheid de oplossing is voor probleemschulden en het risico daarop. Financiële
zelfredzaamheid wordt bereikt door te bouwen aan vier bouwstenen: orde en overzicht van
administratie, basale kennis en begrip van financiële zaken, inkomen genereren en uitgaven beheersen.
De structuur van het programma van de Delta Lloyd Foundation wordt aangevuld met modules uit
InZicht. Het gaat om de modules ‘werk’, ‘vrije tijd’ en ‘financiën’.
Er is specifieke aandacht voor de financiële positie van de kinderen. Door het intensief inzetten van
financiële deskundigheid tijdens de crisisopvang, het betrekken van de partner en specifiek oog voor de
financiële van kinderen, ontstaat na de crisisperiode meer ruimte voor schuldhulpverlening en
oriëntatie op (betaald) werk.
Project levert bruikbare methodiek op
Tijdens de looptijd van het project worden 4 verschillende werkwijzen getoetst. In de vorm van 4
deelprojecten wordt onderzocht welke methode het beste aansluit bij welke situatie. Er wordt een
rapport met verschillende werkwijzers ontwikkeld, waarvan de impact is aangetoond. Dit rapport is
landelijk bruikbaar voor andere vrouwenopvang instellingen.
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