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1
1.1

Samenvatting
Aanleiding
Steeds meer jongeren hebben schulden. Dat heeft grote gevolgen voor hen: het
brengt enorme stress met zich mee, kan jongeren in een sociaal isolement brengen en
kan grote consequenties hebben voor hun schoolprestaties en loopbaan. Het
project Fix Up Your Life in Tilburg helpt jongeren de regie over hun leven weer te
herpakken, en werkt samen met de jongeren aan het ordenen en hanteerbaar maken
van de schuldsituatie.

1.2

Aanpak
In Fix Up Your Life hebben het ROC Tilburg, het jongerenwerk R-newt en de
gemeente Tilburg de handen ineen geslagen. Professionals vanuit het ROC verwijzen
jongeren door en via presentaties tijdens lessen kunnen jongeren zichzelf aanmelden.
De jongeren krijgen vervolgens een training van vier avonden bij jongerenwerk Rnewt. De jongerenwerkers ondersteunen hen met intensieve individuele begeleiding.
Na dit traject stromen de jongeren die dat nodig hebben in bij schuldhulpverlening van
de gemeente Tilburg, waar drie medewerkers hen een traject op maat kunnen bieden.

1.3

Resultaat
De eerste training van Fix Up Your Life heeft plaatsgevonden in oktober 2012. Ruim een
jaar later, in december 2013, hebben 93 jongeren zich aangemeld voor de training,
waarvan er 86 de training succesvol hebben doorlopen. De meerderheid hiervan (69
jongeren) stroomde vervolgens door naar schuldhulpverlening bij de gemeente Tilburg.
Uit de maatschappelijke kosten-baten analyse van het project blijkt dat Fix Up Your
Life een sterk positief rendement heeft: elke euro die de wordt geïnvesteerd in het
project levert de gemeente op korte termijn ca. €2,- aan baten op.

1.4

Lessen
Het ROC leek bij aanvang van het project de meest logische ‘vindplaats’ om de
jongeren te werven. Het bleek niet eenvoudig om de werving te integreren in de
zorgstructuur van het ROC: dat vergt medewerking van teveel verschillende personen
(decanen, zorgadviesteams etc.). Een aanpak waarbij de jongerenwerker direct binnen
en buiten de klassen jongeren benaderden bleek eenvoudiger en effectiever. Een
tweede leerpunt: de zwaarte van de problematiek kan bijna niet onderschat worden.
De ernstige, vaak complexe situaties vergen veel van de medewerkers – en dit heeft
consequenties voor de maximale caseload van medewerkers.

1.5

Successen
De koppeling tussen de training en het schuldhulpverleningstraject is bepalend geweest
voor het succes van de aanpak. Voor de jongeren is het idee dat er een echt perspectief
is op een oplossing cruciaal: het houdt hen gemotiveerd. Daarnaast werken R -newt en de
gemeente Tilburg op dit project met ervaren, zeer capabele medewerkers die in staat
zijn het vertrouwen van de jongeren te winnen en ze te motiveren.
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2

Fix Up Your Life
In 2012 liet de gemeente Tilburg een onderzoek 1 uitvoeren naar de omvang van de
schuldenproblematiek onder jongeren. Hieruit bleek dat in 2012 zo’n 1.500 Tilburgse
jongeren met zware geldzorgen kampten. Een probleem met een dusdanige omvang,
zo oordeelde de gemeente, dat hier iets aan gedaan moest worden.
Eén van deze jongeren met geldzorgen was Ricky, MBO -student maatschappelijk werk.
Als afstudeeropdracht wilde Ricky graag samen met jongerenwerk R -newt een aanpak
ontwikkelen om deze problematiek aan te pakken. Hij ging samen met de gemeente
Tilburg en jongerenwerkster Gaby Rog aan de slag. Samen startten ze de pilot Fix Up
Your Life. Fix Up Your Life helpt jongeren de regie over hun leven weer te herpakken,
en werkt samen met de jongeren aan het ordenen en hanteerbaar maken van de
schuldsituatie. De aanpak bestaat uit vier trainingsbijeenkomsten bij het Tilburgse
jongerenwerk, met per training ca. 8-10 jongeren. Deze bijeenkomsten richten zich op
praktische zaken als post ordenen, overzicht krijgen over de schuldsituatie,
voorlichting van schuldhulpverlening, maar vooral ook op empowerment, keuzes
maken en het creëren van stabiliteit in de persoonlijke situatie. Buiten de training om
werden en worden de jongeren intensief persoonlijk begeleid. Hoewel
schuldhulpverlening moeilijk is wanneer er geen vaste vorm van inkomsten zijn, zet
de gemeente zich er voor in om, waar nodig, toch tot een regeling of hulpverlening te
komen. De pilotperiode liep van oktober 2012 tot eind 2013. Vanaf januari 2014 is het
project opgenomen in het reguliere beleid van de gemeente Tilburg met een target
van maximaal 100 trajecten bij schuldhulpverlening.

2.1

Aanleiding: het probleem
Schulden leveren jongeren veel stress en problemen op. MBO -Studenten met schulden
zijn vaker afwezig, besteden weinig aandacht aan school, kunnen school- en
boekenkosten moeilijk betalen en stoppen (daardoor) zelfs met school. Schulden
belemmeren jongeren zo om een toekomst op te bouwen. Jongeren met schulden zijn
meer bezig met het aflossen van de schulden dan met vooruit kijken naar de
toekomst. Jongerenwerkster Gaby Rog: “De ouders hebben deze jongeren thuis geen
goede administratieve opvoeding gegeven. Vaak spelen er in de thuissituatie financiële
en/of persoonlijke problemen. De ouders zijn (daardoor) ook nauwelijks betrokken bij
hun kinderen. De jongeren staan er helemaal alleen voor. Door de problemen thuis
willen de jongeren al vroeg op zichzelf wonen. Ze belanden dan in de particuliere
huursector en krijgen te maken met hoge woonlasten, kosten van zorgverzekering en
telefoon – en dan gaat het mis.”
Financiële problemen maken het voor deze jongeren moeilijker om zich te
ontwikkelen, te studeren of bijvoorbeeld op zichzelf te gaan wonen.
Niet alleen de aard, maar ook de omvang van het probleem laat zien waarom een
aanpak gericht op jongeren geen overbodige luxe is. Volgens het NIBUD vroeg in 2007
7% van de jongeren schuldhulpverlening aan. In 2012 is dit gestegen tot 12%. Verder
blijkt uit cijfers van het NIBUD dat jongeren op het MBO gemiddeld een schuld van
€ 1.256,- hebben.
1
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Om de aard en omvang van de schuldenproblematiek onder jongeren terug te
brengen, is de gemeente Tilburg gestart met het project Fix Up Your Life.

2.2

Doelgroep en Doelstelling
Do e lg r o ep
Het project richt zich op alle jongeren van 18-27 jaar met schulden, waarbij de
schulden een bedreiging vormen voor de continuïteit van opleiding en/of de stabiliteit
van hun leefsituatie. In de gemeente Tilburg gaat het daarbij om een doelgroep van
ca. 1500 jongeren.
Do e ls t el l in g
Gemeente Tilburg heeft verschillende doelen met het project Fix Up Your Life. De
belangrijkste doelstellingen zijn:
1. Jongeren regie over hun leven geven
Schulden zijn een enorme aanslag op de draagkracht en weerbaarheid van
jongeren. De jongeren hebben vaak het gevoel dat hun schuldsituatie hen
‘overkomt’ en dat ze er weinig invloed op hebben. Tegelijk is de stress over
financiën voor jongeren een blokkade in het afronden van een opleiding en het
werken aan eigen toekomstperspectief. Een belangrijk doel van Fix Up Your Life is
dan ook: het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van jongeren.
2. Situatie stabiliseren, draagkracht versterken
Om het eerste doel te bereiken is het nodig dat de draagkracht van jongeren groter
wordt. In de training wordt daarom in eerste instantie rust gecreëerd, zodat de jongeren
weer ruimte hebben om na te denken over hun toekomstperspectief. Daarnaast is er in
de training en begeleiding veel aandacht voor het vergroten van de mentale
weerbaarheid.
3. Bereiken van de doelgroep
Jongeren melden zich zelden uit eigen beweging bij hulpverlening. Toch is de
problematiek onder deze doelgroep groot. De gemeente wil met Fix Up Your Life
jongeren bereiken die zich niet uit eigen beweging zouden melden.
4. Startkwalificatie behalen
Jongeren met schulden verlaten vaker dan andere jongeren het onderwijs zonder
startkwalificatie. De gemeente hoopt dat Fix Up Your Life bijdraagt aan het voorkomen
van uitval, waardoor de jongeren mét een startkwalificatie school verlaten.
5. Methodieken testen
Nevendoel van gemeente Tilburg is het testen van vernieuwende methoden in de
schuldhulpverlening. Zoals: de inzet van nieuwe communicatiemiddelen als
WhatsApp om jongeren te herinneren aan afspraken.

2.3

Aanpak
De aanpak van Fix Up Your Life is te verdelen in onderdelen die tezamen het gehele
traject van werving tot nazorg beslaan. Het gaat om de volgende onderdelen:
1. Werving
2. Intake
3. Training
4. Doorstroom naar schuldhulpverlening
5. Nazorg
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In deze paragraaf lichten we de verschillende onderdelen toe.
1 . W er v in g
De aanpak van Fix Up Your Life begint met het werven van jongeren. In eerste
instantie werd daarbij gekozen voor werving via de zorgstructuur van het ROC.
Immers: wanneer jongeren hun schoolgeld of boeken niet betalen is dat een heel
belangrijke aanwijzing dat ze in een (financieel) instabiele situatie verkeren. Tussen
september 2012 en september 2013 bleek deze route helaas voor maar 20
aanmeldingen te zorgen, waarvan een relatief groot deel bovendien niet op de training
verscheen. De meeste jongeren die in het schooljaar 2012/2013 deelnamen aan de
training werden doorverwezen via het jongerenloket of waren al in beeld bij R -newt.
De methode van werven is daarom aangepast. Sinds september 2013 geeft
jongerenwerkster Gaby Rog presentaties in de lessen BUCO
(Burgerschapscompetenties). Belangrijk onderdeel van deze presentaties is een
filmpje, waarin drie jongeren vertellen over hun leven met schulden en hoe Fix Up
Your Life hen daarbij geholpen heeft. Dat levert heel veel aanmeldingen op: tussen
september 2013 en oktober 2013 meldden zich al 16 jongeren aan. Gaby Rog,
jongerenwerk: “Soms kom ik in een klas en dan denk ik: hier is eigenlijk niks aan de
hand. Maar als ik het filmpje heb laten zien, en ik vraag wie er ook wel eens zo’n
stress over geld heeft, dan steekt meer dan de helft zijn hand op. Dat had ik ook niet
verwacht. Fix Up Your Life vervult echt een behoefte van jongeren.”
2 . I n tak e
De tweede stap in de aanpak is de intake. Een belangrijke basis voor deelname aan de
training is motivatie van de jongeren. Die moeten zelf willen deelnemen.
Jongerenwerkster Gaby Rog: “De training is uitdrukkelijk niet aanbodgericht, zo van:
‘deze training is er, daar kun je gebruik van maken’. We werken vraaggericht. De
jongeren moeten een duidelijke behoefte aan ondersteuning hebben. Tijdens het
intakegesprek wordt daar heel goed naar gekeken. Daardoor komt het voor dat
jongeren die (nog) niet genoeg gemotiveerd zijn afhaken. Nu zien we dat die soms
toch 1 of 2 trainingen later wél instromen.”
De intake vindt plaats volgens de standaard methodiek van R-newt. Daarmee worden
alle leefgebieden van de jongere in kaart gebracht: wonen, opleiding, relaties. Het
intakesysteem geeft daarbij een signaal af wanneer leefgebieden voor de jongeren
echt aandachtsgebieden zijn. Dan is het duidelijk dat er op dat gebied iets moet
gebeuren. Voor de jongerenwerker, maar ook voor de jongere zelf. Gaby Rog: “Wij
kijken altijd naar het hele plaatje. De schulden zijn daar een onderdeel van.”
3 . T r a in in g
Vervolgens start de training. De training bestaat uit vier bijeenkomsten en individuele
begeleiding. Tijdens de training is er aandacht voor het op orde brengen van de
administratie en het leren budgetteren. Maar ook voor zelfvertrouwen opdoen en
persoonlijke ontwikkeling. Individueel worden de jongeren ondersteund om aan hun
toekomst te werken, school of werk weer op te pakken, inkomsten en uitgaven in
balans te brengen en stabiliteit te vinden. Per training kunnen er 8 -10 jongeren
deelnemen.
Avond 1: Kennismaking, groepsgevoel én eigen verantwoordelijkheid
De eerste trainingsavond start met een gezamenlijke maaltijd. Dit samen eten is
volgens betrokkenen een belangrijke succesfactor van het project. Gaby Rog: “Het is
heel belangrijk dat de jongeren elkaar ook leren kennen. Dat breekt het ijs. En soms
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is het ook echt een noodzaak: er zitten niet zelden jongeren tussen die geen geld
hebben voor eten en die al dagen geen gewone maaltijd hebben gehad.”
Na de maaltijd volgt een Merk Ik-training, gegeven door een externe trainer. Gaby
Rog: “Die training schept bewustwording bij de jongeren. Ze worden uitgedaagd na te
denken over hun rol in de maatschappij. En: alle mensen oordelen over je, plaatsen je
in een hokje. Maar je kunt wel zélf bepalen in welk hokje je geplaatst wilt worden!” De
training geeft de jongeren het begin van het besef van een interne locus of control:
jongeren zien in dat ze de regie over hun leven zelf in handen.
Avond 2: Ordenen financiën
Na de eerste avond krijgen de jongeren huiswerk mee: het verzamelen van
belangrijke administratiestukken. Tijdens de tweede avond helpen
vrijwilligers/medewerkers van de Thuisadministratie van Contour de Twern de
jongeren met het sorteren van de post en het ordenen van de administratie. Samen
maken ze een overzicht van de schulden en er wordt gecontroleerd of alle toeslagen,
studiefinanciering, inkomen en andere zaken goed geregeld zijn.
Avond 3: Rondkomen en verwachting van schuldhulpverlening
Tijdens de derde avond maken de jongeren kennis met een medewerker van Bureau
Schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg. De jongeren krijgen voorlichting over
wat de gemeente doet en wat schuldhulpverlening wel en niet voor de jongeren kan
betekenen. Ook krijgen de jongeren uitleg over wat schuldeisers wel en niet kunnen
vragen. Tijdens de derde avond maken alle jongeren ook een eigen budgetoverzicht.
Voor de gemeente is deze avond een belangrijk peilmoment om in te schatten welke
problemen er spelen en hoeveel instroom aan jongeren er na afloop van de training te
verwachten is bij schuldhulpverlening.
Avond 4. Presenteren
De laatste trainingsavond is gericht op ervaring opdoen met solliciteren en jezelf
presenteren. De deelnemers maken een duidelijk CV en een sollicitatiebrief. Daarnaast
is er aandacht voor het voeren van sollicitatiegesprekken.
4 . Do o rs t ro o m n a a r sc h u ld h u l p v er l en in g
Jongeren die gemotiveerd zijn en die alle trainingsavonden goed hebben doorlopen
worden, als dat nodig is, naar schuldhulpverlening doorverwezen. Niet alle jongeren
maken de stap naar schuldhulpverlening: voor ca. 10% van de jongeren is het volgen
van alleen de training voldoende: zij hebben het budgetteren onder de knie en gaan
hun situatie verder zelf oppakken.
De gemeente heeft 3 vaste medewerkers gedeeltelijk vrijgemaakt om de overige
jongeren te begeleiden. Zij gaan zich inzetten om te kijken wat ze in individuele
situaties kunnen betekenen. Voor jongeren die geen vast inkomen hebben – of die
alleen beschikken over studiefinanciering – is het treffen van een schuldregeling niet
eenvoudig. De schuldhulpverleners gaan in deze situaties toch kijken of ze een beroep
kunnen doen op de goodwill van de schuldeisers om tot een schuldregeling te komen.
De medewerkers van de gemeente hebben de betreffende jongeren tijdens de training
al een avond meegemaakt. Dat is een belangrijke succesfactor: de gemeente hee ft
hierdoor al een gezicht gekregen voor de jongeren. Dat maakt de drempel om de stap
naar gemeentelijke schuldhulpverlening te zetten een stuk minder hoog.
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De medewerkers van de gemeente hebben de opdracht gekregen waar nodig out of the box
te denken. Dat betekent concreet:


De jongeren die in training zitten hoeven zich niet zelf aan te melden, maar worden door
de gemeente benaderd.



Een no-show betekent niet het einde van het hulpverleningstraject. De jongeren mogen
relatief vaak niet verschijnen. En als een jongere niet verschijnt op een afspraak gaat de
schuldhulpverlener daar zelf actief achteraan: er wordt bijvoorbeeld navraag gedaan bij
R-newt, of gebeld voor een herinnering.



De schuldhulpverleners beschikken over een eigen smartphone met o.a. WhatsApp.
Voorafgaand aan een afspraak krijgen jongeren via de WhatsApp een reminder.



Jongeren ontvangen een incentive wanneer ze hun afspraken met schuldhulpverlener
nakomen. Wanneer een jongere vijf keer op rij aanwezig is op een afspraak, ontvangt
hij/zij bijvoorbeeld een bioscoopbon van €7,50.

Inhoudelijk blijkt dat het in de eerste gesprekken nog noodzakelijk is vertrouwen op
te bouwen. Die gesprekken gaan vooral over praktische zaken: het regelen van de
schuld, binnen het bestedingsbudget blijven etc. Wanneer de medewerker het
vertrouwen van de jongere heeft gewonnen, verandert dat en worden ook andere
onderwerpen besproken, waarmee de hulpverlening nauw aansluit op het integrale
karakter van de training.
5 . N a zo rg
Wanneer tijdens het Schuldhulpverleningstraject blijkt dat de jongeren nog verder
kunnen/moeten werken aan bijvoorbeeld het verwerven van meer inkomen of het
versterken van één van de andere leefgebieden verwijst de schuldhulpverlener ze
weer door naar R-newt. Ook na het hulpverleningstraject blijven veel jongeren bij R newt in beeld, omdat ze vaak ook deelnemen aan een of meer van de
ontspanningsactiviteiten van R-newt.

2.4

Samenwerking
Met het project Fix Up Your Life hebben het ROC Tilburg, het jongerenwerk R-newt en
de gemeente Tilburg de handen ineen geslagen. Deze samenwerking is niet vanuit het
niets tot stand gekomen: de partijen kenden elkaar al en hadden een gezamenlijke
achtergrond. Binnen het project hebben deze drie partijen ieder een eigen rol, eigen
verantwoordelijkheid en inzet in het project. In deze sectie schetsen we deze
onderdelen per samenwerkingspartner en komt de samenwerkingsstructuur aan bod.
G e me en te T ilb u rg
Achtergrond:
De gemeente Tilburg is een op samenwerking
gerichte gemeente. In beleid en projecten wordt
vaak samengewerkt met externe partners. De
gemeente sluit bovendien graag aan bij
initiatieven van partners.
Contacten
De gemeente is opdrachtgever van het jongerenwerk en er bestond daardoor al een
intensieve relatie met R-newt, maar ook in de uitvoering is er regelmatig afstemming
tussen de gemeente en R-newt. Daardoor was de gemeente snel op de hoogte van de
pilot ‘Fix Up Your Life’, en kon bureau schuldhulpverlen ing daar snel samen mee
optrekken. Vanuit de gemeente bestonden er ook al contacten met het ROC, maar
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vanuit Werk en Inkomen/ Schuldhulpverlening waren die voorafgaand aan dit project
minder gestructureerd en intensief.
Inzet
Vanuit de gemeente Tilburg zijn er 3 frontoffice medewerksters gedeeltelijk
vrijgemaakt, ieder voor ca. 24 uur per week. In die tijd begeleiden ze de jongeren die
instromen bij Bureau Schuldhulpverlening. Voor het begeleiden van een
saneringstraject staat ca. 11 uur. Daarnaast verzorgen deze medewerkers om beurten
de trainingsavond over rondkomen op locatie bij R-newt.
J o n g e r en w e rk R -n ew t
Achtergrond:
De gemeente Tilburg is voor R-newt een
belangrijke sparringpartner. Er was
voorafgaand aan het project al een
intensief contact tussen R-newt en de
gemeente. Toen het idee voor een pilot
Fix Up Your Life ontstond,
waren de lijnen dus kort en werd de gemeente daar snel bij betrokken. Vanuit R-newt
waren er voorafgaand aan Fix Up Your Life slechts sporadisch contacten met het ROC.
Contacten:
De afstemming met de gemeente verloopt ook nu nog goed. Het is bijvoorbeeld
belangrijk dat de instroom in de training en de capaciteit aan caseload bi j de
schuldhulpverleners van de gemeente gelijke tred blijven houden. Dat blijft een
continue aandachtspunt. Daarnaast is gedurende het project een samenwerking met
het ROC opgezet. Belangrijk hierbij is dat R-newt een vaste contactpersoon heeft bij
het ROC heeft in de persoon van Marion Kolster (projectleider VSV). Zij is intern
binnen het ROC een groot pleitbezorger voor Fix Up Your Life.
Inzet:
R-newt zet drie medewerkers in op het project. Eén medewerkster werkt 32 uur per
week aan Fix Up Your Life, daarnaast twee medewerkers elk nog 18 uur. Bij elke
trainingsavond zijn er twee medewerkers van R-newt aanwezig, en er is vaak een
gastdocent. Naast het verzorgen van de trainingen coördineert R -newt de
aanmeldingen, geeft presentaties op het ROC voor het werven van deelnemers en
investeren de jongerenwerkers veel tijd in de individuele begeleiding van deelnemers.
R OC T ilb u rg
Achtergrond:
Bij aanvang van het project Fix Up Your Life was Marion
Kolster, directeur van een van de scholen van het ROC
Tilburg. Zij had als directielid ook de onderwerpen Zorg
en Leerlingbegeleiding in haar portefeuille. Marion
Kolster: “Ik vind het belangrijk dat het ROC zich voor dit
project inzet. We willen als school de omslag maken naar
meer preventief beleid rondom studenten, om uitval te voorkomen. Dat betekent dus
ook dat we oplossingen moeten kunnen bieden aan jongeren met problemen.” Het
ROC wil zich dus voor het project Fix Up Your Life inzetten, bijvoorbeeld rondom de
werving van jongeren voor het project. Het werven van jongeren via contactpersonen
in de school (zoals decanen en studieloopbaanbegeleiders) blijkt praktisch echter
complex: “dan moeten alle contactpersonen die kunnen doorverwijzen de aanpak
kennen, en op het netvlies houden.” Om die reden is in samenspraak met R-newt
12

besloten de werving op te laten pakken door ‘dedicated’ medewerkers van R -newt. Het
ROC biedt hen hiervoor het platform in de lessen BUCO.
Inzet:
Binnen het ROC is Marion Kolster aanspreekpunt. Voor de inzet die zij levert aan het
project is geen specifieke tijd beschikbaar gesteld, alles is additioneel aan haar vaste
taken. Vooral in de opstartfase kostte het aanjagen van het project binnen het ROC
veel tijd. In januari 2014 heeft het ROC aangegeven jaarlijks de financiering van twe e
trainingen op zich te willen nemen.
Jongerenwerkster Gaby Rog: “De samenwerking verloopt goed omdat we allemaal
hetzelfde doel voor ogen hebben: een stabiele, goede situatie voor jongeren bereiken.
Overige partners
Naast deze drie belangrijke partners werkt R-newt in de training nog samen met
Thuisadministratie van Contour de Twern, een maatschappelijk dienstverlener uit Tilburg.
Het project Thuisadministratie bestond daar al en was gericht op het helpen ordenen van
administratie van huishoudens met schulden. De keuze was snel gemaakt om niet zelf
een vergelijkbaar project op te zetten, maar om in de training samen te gaan werken.
Contour de Twern bezoekt in haar project klanten altijd thuis. In dit geval werd besloten
de administratie te ordenen tijdens de training op locatie bij R-newt.
S a m en w e rk in g s st ru c tu u r
Vrijheid
Inhoudelijk heeft de gemeente een grote mate van vrijheid gegeven aan R-newt om
het programma in te richten. De gemeente wilde daarin geen sturende rol spelen. De
gemeente heeft alleen de boodschap meegeven aan R-newt dat het belangrijk is de
jongeren goed voor te bereiden op wat ze wel en niet kunnen verwachten van
(gemeentelijke) hulpverlening. Ook is het belangrijk dat er (administratief, in het
ordenen van de schuld) al voorbereidende stappen zijn gezet voor ze bij de gemeente
binnenkomen.
Overleg
De gemeente, R-newt en het ROC hebben elke twee maanden een structureel overleg
gepland staan. Tijdens dit overleg analyseren ze gezamenlijk knelpunten en wordt er
gezocht naar oplossingen. Tijdens dit overleg brengen de gemeente en/of R-newt
regelmatig casussen in, waarbij de situatie van een jongere wordt besproken. Dat
geeft het ROC ook een goed inzicht in het effect van de training. Marlies van Geel,
preventiemedewerker gemeente Tilburg: “Het is goed een structureel overleg in te
plannen, ook al is er soms geen urgent agendapunt. Het is wezenlijk dat het een
gezamenlijk project is en dat er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Daar
draagt het overleg aan bij.” Overig contact vindt bilateraal en/of ad hoc plaats.

2.5

Geleerde lessen
De volgende geleerde lessen zijn geformuleerd naar aanleiding van de pilot Fix Up
Your Life:
W e rv in g o p h e t R O C
Knelpunt
Het ROC leek bij aanvang van het project de meest logische ‘vindplaats’ om de
jongeren te werven. Oorspronkelijk was daarom de gedachte de werving en instroom
te realiseren via de zorgadviesteams, decanen, studieloopbaanbegeleiders en
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schoolmaatschappelijk werk van het ROC. Het bleek echter niet eenvoudig om de
werving te integreren in de zorgstructuur van het ROC: dat vergt medewerking van
teveel verschillende personen (decanen, zorgadviesteams etc.). Marion Kolster, ROC
Tilburg: “Dat vergt van de begeleiders op school een denkomslag. School is erg
gefixeerd op verzuim en schoolprestaties. Er zijn maar weinig jongeren die door deze
begeleiders op grond van hun financiële situatie als potentiële schoolverlater worden
gezien. Vaak wordt er pas gevraagd naar financiën als het al te laat is. Kijken naar de
financiële situatie van de jongeren vergt van school dat ze een laag dieper gaan
denken en handelen.” Bovendien: “voordat je naar een aanpak kunt doorverwijzen wil
je die aanpak kennen. Alleen wat informatie is dan niet genoeg. In de praktijk zien we
dat een project als Fix Up Your Life pas gaat leven wanneer collega’s zelf een jongere
hebben met een probleem. Als ze zien wat een waarde het heeft voor jongeren. Dan
gaan ze het delen met hun collega’s, en dan gaan de aanmeldingen lopen. Dat gaat
niet zomaar, dat vergt een lange adem.”
Aanpassing
Een aanpak waarbij een ‘dedicated’ jongerenwerker direct binnen en buiten de klassen
jongeren benaderden bleek eenvoudiger en effectiever. Marion Kolster: “we hebben
niet gewacht totdat de school die omslag had gemaakt, maar zijn overgestapt op een
andere wervingsmethode. Namelijk: het rechtstreeks benaderen van klassen. Ik schrijf
daarvoor de directeuren van scholen aan en vraag om medewerking. Dat helpt.”
Tip: Projecten als Fix Up Your Life horen niet bij de eerste focus van een school.
Marion Kolster: “Wanneer je als gemeente samenwerking met een ROC wilt inrichten,
hang je aanpak dan niet aan de zorgstructuur van de school (decanen,
zorgadviesteams, etc.). Dat vergt medewerking van veel verschillende
contactpersonen. Zoek iemand binnen de directie of in het management van de
school die deze zorgstructuur in de directieportefeuille heeft. Die kan je helpen om zo
direct mogelijk studenten te bereiken, bijvoorbeeld via de lessen of via een standje
op een voorlichtingsdag.”
I n st ro o m
Knelpunt
Het eerste jaar kwam de werving op het ROC maar mondjesmaat van de grond, ook al
had Fix up Your Life binnen het ROC een actief pleitbezorger in de persoon van Marion
Kolster. Maar zelfs dan blijkt het soms moeilijk toegang te krijgen tot lessen of
opleidingen om presentaties te verzorgen. Jongerenwerkster Gaby Rog: “Ik had op
een gegeven moment jongeren in de training die zeiden dat er studenten in hun klas
waren met nog veel grotere problemen. We benaderden toen de directeur van die
school met de vraag of we in een aantal lessen het filmpje mochten laten zien. Die
directeur zei echter: ‘die problemen spelen hier niet.’ Terwijl ik nota bene studenten
van die opleiding in de training had!”
Aanpassing
Er is vrij snel voor gekozen aanmeldingen deels via het ROC te laten verlopen, maar
voor een belangrijk deel ook via het jongerenloket en via het netwerk onder jongeren
van R-newt. Gaby Rog: “ik benader nu heel specifiek klassen. Mijn indruk is dat deze
problematiek het meest speelt bij opleidingen op MBO-niveau 1 en 2. En dan nog
vooral bij opleidingen als helpende in de zorg, AKA en sociale opleidingen. Daar
investeer ik in.”
Tip: Spreid de werving van deelnemers over meerdere bronnen. Maar beperk
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tegelijkertijd het aantal bronnen wel: wachtlijsten zijn ook ongewenst. Een te grote
wervingscampagne heeft daarom ook geen zin – het risico is dan te groot dat er meer
aanmeldingen binnenkomen dan het project kan verwerken.
C o ö rd in e ren in s t ro o m
Knelpunt en aanpassing
In de samenwerking tussen R-newt en de gemeente is het heel belangrijk dat er een
goede afstemming blijft over de inzet op het project. Jongerenwerkster Gaby Rog: “In
oktober liep het aantal aanmeldingen ineens op, maar we wilden een wachtlijst
voorkomen, omdat jongeren anders tot januari zouden moeten wachten. We hebben
daarom een periode twee trainingen tegelijk gedraaid. Maar dat betekent aan het eind
van het traject ook een grotere instroom bij schuldhulpverlening. Het is belangrijk
daar afspraken over te maken.”
I n t ak e
Knelpunt
In de eerste trainingen was de intake tijdens de eerste bijeenkomst. Stagiairesvan R newt speelden een kennismakingsspel met de groep, onderwijl er steeds iemand uit
de groep werd gehaald voor het intake-gesprek. Dit bleek niet prettig te werken. Gaby
Rog: “De achtergrondproblematiek van de jongeren is soms zo zwaar dat een intake
veel langer dan 20 minuten duurt. En het gesprek is best heftig voor de jonger en. Om
daarna weer terug de groep in te gaan om spelletjes te spelen vonden ze niet altijd
prettig.”
Aanpassing
De intake vindt nu direct na aanmelding plaats, voorafgaand aan de eerste
bijeenkomst.
Zw a a r te ac h te rg ro n d p ro b le ma t iek
Knelpunt
De achtergrondproblematiek van de jongeren is veel zwaarder en complexer dan de
gemeente vooraf had ingeschat. We verwachtten dat het probleem vooral bij
betalingsachterstanden op bijvoorbeeld telefoonrekeningen zou liggen. Maar er is
vrijwel altijd sprake van multiproblematiek. Marlies van Geel, preventiemedewerker
gemeente Tilburg: “Dat vergt veel van de medewerkers. We willen voor deze
doelgroep op onorthodoxe wijze te werk gaan, maar de vraag is ook: hoe ver gaan we
daarin?”
Aanpassing
Tijdens het structurele overleg worden casussen met een complexe achtergrond
besproken. In sommige gevallen verwijst de gemeente jongeren weer door naar het
jongerenwerk, voor aanvullende begeleiding.
Do e lg r o ep afb ak en in g
Knelpunt
De samenwerking tussen jongerenwerk en schuldhulpverlening is van belang in het
kader van eventuele doorstroom van de jongeren naar schuldhulpverlening aan het
eind van het project Fix Up Your Life. De samenwerking tussen jongerenwerk en
Bureau Schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg verloopt goed. Er zijn echter ook
deelnemers van Fix Up Your Life die niet in Tilburg wonen (het ROC heeft ook
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leerlingen van buiten Tilburg). Zij kunnen wel met de training meedoen, maar kunnen
niet terecht bij Bureau Schuldhulpverlening van de gemeente Tilbu rg. Daar is dan niet
de mooie koppeling tussen de training en schuldhulpverlening.
Aanpassing
De jongerenwerkers proberen in deze gevallen contact te zoeken met
schuldhulpverlening van de thuisgemeente van de betreffende jongeren.
Zw a re c a se lo ad
Knelpunt
De caseload is voor de hulpverleners vrij hoog. In het najaar van 2013 kwamen er in
korte tijd meer aanmeldingen binnen via het ROC. Om wachtlijsten te voorkomen zijn
er toen twee trainingsgroepen tegelijk geweest, één op dinsdag en één op
donderdagavond. Dat betekent een caseload van in totaal 20 jongeren die vanuit R newt begeleid moesten worden door 3 jongerenwerkers – en daarna ook een dubbele
instroom bij schuldhulpverlening. Gezien de zwaarte van de problematiek is een
maximale caseload vanuit jongerenwerk ca. 8 jongeren op een werkweek van 32 uur.
Dat betekent dat het team bij R-newt in totaal maximaal 16 jongeren zou kunnen
begeleiden. Ook voor de medewerkers van de gemeente is het belangrijk de caseload
goed te verdelen. Oorspronkelijk was vanuit de gemeente het plan dat de medewerker
die bij de training aanwezig is geweest alle jongeren uit die training zou begeleiden.
Maar dat betekent voor die schuldhulpverlener ineens een caseload van ca. 8 -10
jongeren. Dat is niet haalbaar.
Aanpassing
De twee parttime jongerenwerkers (2 x 18 uur) hebben tijdelijk ieder wat extra uren
voor begeleiding ingezet. En er is goed met de gemeente doorgesproken wat de
karakteristieken van de groep jongeren zijn, zodat de gemeente zich kan voorbereiden
op de (extra) instroom na afloop van de trainingen. Ook de gemeente heeft
uiteindelijk besloten de jongeren uit de trainingen te spreiden over de drie
vrijgemaakte medewerkers.
M o n i to r in g
Knelpunt
In eerste instantie is door de partijen geen administratie bijgehouden van d e
hoeveelheid inzet die zij leveren op het project (in medewerkers, tijd en geld). Ook de
output is nog niet gestructureerd vastgelegd: welke jongeren maken dankzij deze
interventie hun school af, voor hoeveel jongeren is de financiële situatie nu stabiel,
etc.
Aanpassing
In de maanden november en december 2013 heeft de gemeente Tilburg in een
evaluatie van het project deze kengetallen gereconstrueerd.

2.6

Successen
Naast lessen, waren er ook directe successen.
A an sp rek en d e PR
In de PR moet je je zichtbaar maken op een manier die voor jongeren goed te
behappen is. R-newt kan dat heel erg goed.
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Marion Kolster: “R-newt werkt met heel aansprekende mensen. Zij zijn laagdrempelig.
Dat maakt het voor jongeren eigenlijk ook makkelijker om zich bij hen aan te mel den
dan bij een zorgcoördinator of studieloopbaanbegeleider.” De basis van die
laagdrempelige aanpak is dat R-newt het hebben van schulden naar de jongeren toe
niet presenteert als een fout of een minpunt. Marion Kolster: “Ze steken het in als: dit
is een kans om aan je leven te gaan werken. Ga bewuste keuzes maken. En ze maakt
de thematiek klein voor de jongeren. Hoe doe je dat, als je een schuld op je
telefoonrekening moet afbetalen, maar je moet ook je vaste lasten betalen en je wilt
met je vrienden uit?” Dat maakt de problematiek helder voor de doelgroep.
De promotiefilm die van de aanpak is gemaakt werkt daarbij ook heel goed en is voor
jongeren heel herkenbaar. Jongerenwerkster Gaby Rog: “ Jongeren denken heel lang:
dit gaat niet over mij. Maar achteraf hoor ik vaak dat ze tijdens het zien van het
filmpje dachten: ‘Hé, zoals dat meisje zich voelt, zo voel ik me ook vaak.’ Het is die
herkenning die de jongeren het onderwerp intrekt.”
Tip: Gebruikt echte verhalen van jongeren om het onderwerp bij de doelgroep te
introduceren. Benader in de PR voor de aanpak schulden niet als een probleem –
waarbij het ordenen van de schuld het doel is. Maar probeer duidelijk te maken dat
het erom gaat dat jongeren de regie over hun leven in handen nemen – en dat het
ordenen van de schuld daar een voorwaarde voor is.
M a a tw e rk
De aanpak is maatwerk. Er wordt per jongere gekeken welke ondersteuning nodig is.
Jongeren blijven gemotiveerd door de individuele benadering. Daarbij wordt er niet
alleen naar de schuldenproblematiek gekeken, maar ook naar het oplossen van
achterliggende individuele problematiek en het versterken van draagkracht.
Tip: het bieden van maatwerk heeft consequenties voor de uitvoering. Om alle
jongeren individueel te kunnen begeleiden blijft de groepsgrootte beperkt tot ca. 810 deelnemers per training.
L o c a ti e
De fysieke locaties van het project hebben in Tilburg veel verschil gemaakt. Ten
eerste heeft R-newt een centraal gelegen, toegankelijk pand tot de beschikking. De
benedenverdieping van het pand is beschikbaar als werkruimte voor jongeren. Gaby
Rog: “In de ruimte zijn lockers waar laptops in opgeslagen liggen. De jongeren die
hier in training zijn kunnen daar gebruik van maken om hun huiswerk te maken, een
sollicitatiebrief te schrijven of nieuwe woonruimte te zoeken. Doordat ze hier kunnen
komen wanneer ze maar willen wordt R-newt voor hen een prettige plek waar ze altijd
terecht kunnen met vragen, maar ook gewoon om aan de slag te gaan .”
De schuldhulpverleners van de gemeente kozen ook bewust voor een heel vrije
aanpak. Jongeren konden zelf kiezen waar ze de gesprekken met schuldhulpverleners
wilden voeren. Dat kon bij R-newt, thuis, op school, of bij de gemeente. Of de
jongeren gingen een uur wandelen met de hulpverlener. Voor jongeren was het gevoel
dat ze daarin zelf konden kiezen heel belangrijk. Marlies van Geel, gemeente Tilburg:
“Uiteindelijk waren heel veel gesprekken toch gewoon bij de gemeente. Maar de keuze
die jongeren hadden nam de drempel voor hen wel weg.”
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Tip: in niet alle gemeenten heeft jongerenwerk een eigen pand. Probeer in dat geval
een andere locatie te vinden (bijv. een buurthuis) waar jongeren terecht kunnen.
Laat jongeren zelf kiezen waar ze gesprekken met een schuldhulpverlener willen
voeren.
C o mb in ee r zw a a r en lu c h t ig
Koppel een heftig individueel traject als Fix Up Your Life aan positieve activiteiten.
Jongeren in de training worden actief gevraagd ook in te stromen in andere
activiteiten bij R-newt. Zoals: kookworkshops, theater, dansworkshops etc. Die
activiteiten zijn nu niet het ‘lokkertje’ om jongeren binnen te krijgen en contact met
ze te krijgen, maar worden ingezet als een stimulans voor de jongeren om het zware
persoonlijke traject vol te houden. De positieve activiteiten maken het traject minder
zwaar. Jongerenwerkster Gaby Rog: “In de individuele begeleiding komen heftige
dingen aan bod. Jongeren gaan bijvoorbeeld met een psycholoog praten over heftige
gebeurtenissen in hun leven. Of ze gaan voor het eerst in jaren weer contacten met
(stief)ouders intensiveren. Dan is het hard nodig om daar ook een luchtige activiteit
tegenover te stellen. We laten ze daarom instromen in activiteiten die bij hun
interesse passen. Zo werken we ook aan positieve talentontwikkeling.” Daar is niet
altijd een georganiseerde activiteit bij nodig, vertelt Gaby: “Een paar trainingen op rij
waren er meiden in de groep die helemaal op zichzelf waren. Alleen, nauwelijks
netwerk, nauwelijks leuke activiteiten. Die meiden heb ik eens allemaal tegelijk hier
uitgenodigd en aan elkaar gekoppeld. Dat werkte – er ontstond een vriendengroep van
meiden die nu elkaar helpen en elkaar oppeppen als dat nodig is.”
Tip: het op orde brengen van de persoonlijke (financiële) situatie kan voor jongeren
een zwaar traject zijn. Koppel het traject daarom aan positieve activiteiten. Ook bij
schuldhulpverlening wordt dit gedaan, door de jongeren te belonen met bijvoorbeeld
een bioscoopbon wanneer ze een aantal keer op rij hun afspraken nakomen. Die
incentive geeft een positieve twist aan het traject.
C a p a c i t ei t en j o n g e ren w e rk er s
Als jongerenwerker moet je behoorlijk wat in huis hebben om een project als Fix Up
Your Life goed uit te kunnen voeren en om jongeren goed te kunnen begeleiden. Als
jongerenwerker moet je volgens Gaby Rog ver willen gaan. “Je moet er echt voor ze
zijn. Dat betekent: ook in het weekend je telefoon aan hebben. Ik ga mee naar eerste
consulten met psychologen. Ik ga mee bij eerste gesprekken met stiefvaders, ik help
interveniëren in complexe situaties.” Die beschikbaarheid heeft ook een keerzijde.
Gaby: “Je moet ook goed afstand kunnen nemen. Het zijn zware problemen. Die moet
je achter je kunnen laten als je niet werkt, anders ga je er zelf aan onderdoor.”
Ook vanuit de gemeente is er bewust geselecteerd welke schuldhulpverleners op het
project werken. Marlies van Geel, preventiemedewerker gemeente Tilburg: “De
medewerkers die wij hebben vrijgemaakt zijn alle drie jonge meiden. Dat werkt goed.
Ze hebben een enorme klik met de doelgroep. Het gaat ze natuurlijk af.”
Tip: selecteer bewust welke medewerkers voor een jongerenproject worden ingezet.
Het moet iemand zijn die snel het vertrouwen wint van de jongeren. Iemand die voor
de jongeren een identificatiefiguur is. Het leeftijdsverschil met de doelgroep moet
niet al te groot zijn. Tegelijk is het belangrijk dat de medewerkers al wel ervaren zijn
en sterk in hun schoenen staan.
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I n ze t v an vr ij w il l ig e rs
De intensieve persoonlijke begeleiding van de jongeren vergt nogal wat van de tijd en
inzet van de jongerenwerkers bij R-newt. Het is een belangrijke keuze geweest om de
begeleidingstaken op te knippen en de ‘eenvoudigere’ taken uit te besteden aan
vrijwilligers en stagiaires. Elke jongere in de training wordt gek oppeld aan een
jongerenwerker, die voor hem of haar het aanspreekpunt is. Maar elke jongere wordt
ook gekoppeld aan een stagiaire of vrijwilliger. Die ondersteunen de jongeren bij het
zoeken naar werk, het zoeken naar een nieuwe (goedkopere) woonruimte, he t
ordenen van administratie of het maken van een planning. Gaby Rog: “Dat zijn heel
belangrijke contacten voor de jongeren. Maar als wij dat er als jongerenwerkers
allemaal nog bij moeten doen dan wordt het te veel. Dat gaat gewoon niet.”
Tip: maak gebruik van de inzet van stagiaires en/of vrijwilligers.
G e k o p p e ld e a an p ak
In Fix Up Your Life wordt de training van vier avonden opgevolgd door een
schuldhulpverleningstraject bij de gemeente. Deze koppeling is bepalend geweest voor
het succes van de aanpak. Marion Kolster, ROC Tilburg: “Alleen een training is niet
genoeg. Er moet daarna ook echt iets kunnen gebeuren met de schulden van de
jongeren. Voor de jongeren is het idee dat er een echt perspectief is op een oplossing
ook heel erg belangrijk. Uiteindelijk blijkt misschien dat bij de helft van de jongeren
een schuldregeling niet nodig is, maar dat de oplossing er wel kán komen als het
nodig is, is essentieel voor de jongeren.”
Om tot oplossingen voor jongeren te komen is het voor de gemeente nodig om echt
out of the box te werken, zowel in het contact met jongeren als ten opzichte van
schuldeisers. Ook naar de schuldeisers toe werken de hulpverleners onorthodox. Zo
zijn de hulpverleners extra vasthoudend in het over de streep trekken van
schuldeisers die huiverig zijn om een schuldregeling te treffen voor jongeren met een
instabiel inkomen. Door te benadrukken dat de jongeren deel uitmaken van een
intensief trainingsproject lukt het vaak wel om crediteuren mee te krijgen.
Tip: de koppeling tussen jongerenwerk en de inzet van schuldhulpverlening heeft veel
toegevoegde waarde voor het project. Het helpt daarbij als de schuldhulpverleners de
ruimte krijgen om met onorthodoxe methodieken te werken en de jongeren
outreachend kunnen benaderen.
S l u i t aan b ij b e st a an d e s tru c tu ren
Het project Fix Up Your Life is ontstaan vanuit een duidelijke behoefte bij de
doelgroep zelf. Dat het project in redelijk korte tijd succesvol is geworden heeft daar
veel mee te maken. Maar de opzet van Fix Up Your Life paste ook erg goed bij de al
bestaande samenwerkingsstructuren. De gemeente heeft de opzet van het project niet
naar eigen hand willen zetten, maar heeft R-newt veel eigen vrijheid gegeven in het
inrichten van de training. Daarbij zijn bestaande elementen (zoals het pand va n Rnewt en het administratie-project van maatschappelijk dienstverlener Contour de
Twern) geïntegreerd. Marlies van Geel, gemeente Tilburg: “ Het ontwikkelen en op
elkaar afstemmen van de aanpak is een groeiend proces geweest. De inhoud van de
training is een paar keer veranderd, en ook uitvoeringsaspecten zoals de verdeling
van de caseload. Het is een succesfactor van het project dat we met vertrouwen zijn
begonnen, maar tijdens de uitvoering steeds kritisch en direct bijsturen .”
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Tip: inventariseer welke sterke elementen er nu al zijn in de gemeente, in het
jongerenwerk, op ROC’s, of in de hulpverlening. Voeg die samen en bouw daar een
project omheen. Dat het aansluit bij wat er al is, is vaak belangrijker dan de exacte
opzet.

2.7

Resultaten
Het project richt zich op alle jongeren van 18-27 jaar met schulden, waarbij de
schulden een bedreiging vormen voor de continuïteit van opleiding en/of de stabiliteit
van hun leefsituatie. In de gemeente Tilburg gaat het om een doelgroep van ca. 15 00
jongeren. Tussen maart 2012 en oktober 2013 hebben 119 jongeren zich aangemeld
voor de training Fix Up Your Life.
G e me en te: su c c e sv o l le sc h u ld h u lp ve r eln in g st r aj e c t en
Van de 119 jongeren die zich voor de training aanmeldden, zijn er 93 daadwerkelijk
verschenen, waarvan 88 jongeren de training helemaal afmaakten. Van deze jongeren
zijn er 69 aangemeld voor een schuldhulpverleningstraject bij de gemeente. In een
aantal gevallen bleek schuldhulpverlening uiteindelijk toch niet nodig – zij hadden
voldoende aan de training bij R-newt. Een aantal jongeren woont niet in Tilburg.
Uitgangspunt is dan dat R-newt deze jongeren toeleidt naar hulpverlening in de plaats
waar deze jongeren woonachtig zijn.
Na aanmelding bij schuldhulpverlening zijn 11 jongeren alsnog u itgevallen. 55 bleven
in het proces, waarvan bij 14 jongeren het schuldtraject nu volledig is afgerond. Niet
alle ‘afhakers’ zijn echt uitvallers. Jongerenwerkster Gaby Rog: “ Het kan zijn dat de
stap van R-newt naar schuldhulpverlening toch nog te groot was. Maar vaker geldt dat
jongeren na een eerste gesprek met de gemeente inzien: ik ga het zelf wel redden.
Een ander deel heeft later in het traject het budgetteren zelf onder de knie gekregen,
heeft nu genoeg financiële ruimte en gaat het zelf oppakken. Da n is alleen het traject
niet netjes afgerond met een exitgesprek. Ook zijn er een paar jongeren
teruggekomen naar R-newt omdat ze eerst op zoek gaan naar meer of ander werk
voordat er een schuldregeling getroffen kan worden.”
Schematisch zien de resultaten er als volgt uit 2:

Achmed Ajjaji, beleidsmedewerker gemeente Tilburg: "Zonder Fix Up Your Life hadden
we deze jongeren als gemeente niet binnengekregen. Maar als ze al waren gekomen
hadden we ook veel minder voor ze kunnen betekenen. Dankzij dit proj ect kunnen we
schuldhulp op maat bieden aan jongeren die geen stabiel inkomen hebben. Doordat
we met andere ogen naar deze jongeren kijken en kiezen voor een aanpak die bij hen
past is er nauwelijks uitval. Dat de jongeren in de voorfase een (collectieve) training
2
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BSH staat voor Bureau Schuldhulpverlening.

bij R-Newt hebben gevolgd en daardoor goed voorbereid bij schuldhulpverlening
komen draagt hier ook aan bij."
R OC: vo o rk o m en v an s c h o o lu i t va l
Marion Kolster, ROC Tilburg: “Ik schat in dat bijna de helft van de ROC-studenten die
aan Fix Up Your Life heeft meegedaan hun opleiding niet had afgemaakt als dit project
er niet was geweest.” Bij een deel van de jongeren die toch zijn gestopt met hun
opleiding was uitval onontkoombaar, door slechte studieresultaten of een te grote
studie-achterstand. De meesten van hen zijn gaan werken om de schulden sneller te
kunnen aflossen. Marion Kolster: “En: sommigen vallen uit, maar stromen een
cursusjaar later wel weer in.”
Het ROC heeft naast een sterk sociaal belang ook een financieel belang bij het
voorkomen van schooluitval: per uitgevallen jongere ontvangt het ROC een VSV boete
ter hoogte van €3.000,-.
Marion Kolster, ROC Tilburg: “Ik geloof helemaal in deze aanpak. Want ik zie in de
ogen van de jongeren dat ze tijdens Fix Up Your Life echt iets g eleerd hebben, dat ze
gegroeid zijn. Ze gaan erin als onzekere pubers en ze komen eruit als steady
volwassenen. Het kan niet anders dan dat dat beklijft.”
M a a t sc h ap p e l ij k : b esp a rin g o p m a a tsc h ap p el ij k e k o s ten
Wanneer jongeren instromen spelen er vaak al meerdere problemen. Er zijn jongeren
die hun huis kwijt zijn geraakt doordat ze na een huurachterstand uit huis zijn gezet.
Andere jongeren bevinden zich dichtbij dat punt. Sommigen van hen kunnen weer
thuis gaan wonen. Maar de meesten gaan bij vrienden slapen en zwerven overdag op
straat.
Van de jongeren die instromen hebben enkelen al te maken met
beschermingsbewindvoering. Van de bewindvoerder krijgen deze jongeren per week
een klein bedrag om van te leven de rest van het inkomen wordt gebruikt om af te
lossen. Vaak is de afloscapaciteit van jongeren heel, heel erg laag. De schulden
worden dus maar heel kleinschalig afgelost. Zo’n traject duurt voor jongeren
eindeloos. Gaby Rog: “Een jongere die een paar jaar in zo’n situatie zit is helemaal
op. Psychisch helemaal ontregeld. Dan is er geen mogelijkheid meer om naar school te
gaan. Er is geen toekomstperspectief. Alle energie gaat op aan het overleven van de
dag, de week. Er is geen focus op school of werk. En erger nog: de schulden die ze
hadden die de aanleiding vormden voor de beschermingsbewindvoering zijn vaak nog
verdubbeld ook. Vaak sluiten jongeren nieuwe leningen af bij vrienden of familie”
Marion Kolster, ROC Tilburg: “Vroeger leerde je op school een vak. Nu leer je er ook
een vak. Maar we moeten de jongeren ook leren hoe ze klaar zijn voor de
maatschappij. Dat krijgen ze thuis niet altijd meer mee. Ik zie dat Fix Up Your Life
daar aan bijdraagt. Jongeren staan weer sterker in hun schoenen.”
Wanneer jongeren met schulden ondersteund worden om hun situatie te stabiliseren
kunnen ze zich weer focussen op hun toekomst: werk en opleiding. Door de
samenwerking met schuldhulpverlening hebben ze bovendien het uitzicht dat ze i n ca.
3 jaar weer helemaal stabiel en schuldenvrij zijn. Dat geeft de jongeren veel ruimte.
En dat bespaart veel maatschappelijke kosten: de opvang voor jongeren die op straat
zwerven, huisuitzettingen, langdurige werkloosheid, etc. Uit de maatschappelijke
kosten-baten analyse van het project blijkt dat Fix Up Your Life een sterk positief
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rendement heeft: elke euro die de wordt geïnvesteerd in het project levert de
gemeente op korte termijn ca. €2,- aan baten op.

2.8

Inbedding van de pilot in het gemeentelijk beleid
Het project Fix Up Your Life past goed binnen de visie van de gemeente Tilburg.
Beleidsmedewerker Marlies van Geel: “De gemeente vindt het versterken van de
eigen verantwoordelijkheid en eigen draagkracht een belangrijk uitgangspunt.” In het
Tilburgse Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2016 zijn de aandachtspunten
‘inzetten op schuldpreventie’, ‘op tijd signaleren’ en ‘nazorg’ benoemd. Het
preventieplan is daarmee gekoppeld aan het meerjaren beleidsplan
schuldhulpverlening.
Zowel in het beleid rond schuldhulpverlening als in het preventiebeleid richt de
gemeente Tilburg zich op deze pijlers: Het bereiken van risicogroepen, en integraliteit
in de benadering, mede door samenwerking met andere organisaties.
In het preventieplan schuldhulpverlening 2013-2016 zijn een aantal nieuwe
activiteiten ontwikkeld specifiek gericht op risicogroepen. De gemeente gaat Tilburgse
minima individueel benaderen om hen over hun situatie te adviseren. Zzp -ers wordt
een budgetcursus aangeboden. Daarmee krijgt deze groep met teruglopende
inkomsten of beginnende schulden een extra dienst die hen kan helpen verdere
financiële problemen te voorkomen of te beperken. In een in 2013 nieuw gestart
project gaat de gemeente toch zoeken naar manieren om zzp’ers met
schuldproblematiek vanuit schuldhulpverlening te ondersteunen. Wethouder Sociale
Zaken Auke Blaauwbroek zei hierover in 2013: “Problematische schuldensituaties
moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Vooral in deze economisch zware tijden
waarin huishoudens het steeds moeilijker krijgen om rond te komen willen wij
schuldpreventie verstevigen en gerichter gaan inzetten.”
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3
3.1

Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Inleiding en aanpak
Het meten van maatschappelijk rendement geeft antwoord op de vraag wat een
activiteit kost en wat het oplevert. Het gaat, anders gezegd, om de verhouding tussen
de benodigde investering in geld, mensen en/of middelen (input) enerzijds en de
maatschappelijke baten (outcome) anderzijds. Zo kunnen preventieve activiteiten
leiden tot besparingen op kosten van schuldhulpverlening.
Nul-alternatief
De eerste stap in de analyse is het formuleren van het ‘nul-alternatief’. Het nulalternatief in de business case bestaat uit een beschrijving van de situatie wanneer
het project niet wordt uitgevoerd.


1-scenario: op basis van uitstroomgegevens van het project en bekende gegevens
uit de literatuur is een inschatting gemaakt bij hoeveel procent van de deelnemers
de situatie uiteindelijk opgelost wordt, stabiliseert of toch escaleert.



0-scenario: op basis van ervaringen uit het verleden, bekende gegevens uit de
literatuur en inschattingen van respondenten in de diepte-interviews is daarnaast
ingeschat hoe de situatie zich zou hebben ontwikkeld bij de doelgroep van het
project wanneer er geen interventie was geweest. Ook hier is een inschatting
gemaakt bij hoeveel procent van de deelnemers de situatie uiteindelijk opgelost
wordt, stabiliseert of toch escaleert.

K os t en
Een tweede stap is het inzichtelijk maken van de gemaakte kosten voor de uitvoering
van het project (in een bepaalde periode). Aan de kostenkant maken we onderscheid
tussen directe (variabele) kosten en indirecte (grotendeels vaste) kosten. Directe
kosten zijn kosten die direct samenhangen met de omvang van de bereikte doelgro ep.
Indirecte kosten zijn niet direct afhankelijk van de omvang van de doelgroep.
Baten: opbrengsten en maatschappelijke effecten
Naast de meetbare, kwantificeerbare baten leveren de activiteiten ook kwalitatieve,
maatschappelijke rendementen op. In deze stap van de analyses brengen we zowel de
gemonetariseerde ‘baten’ als de maatschappelijke effecten in beeld door ze toe te
kennen aan één of meer van de bij het project betrokken partijen. Dat maakt duidelijk:
1)

Wat de effecten van het project zijn geweest, zowel monetair als maatschappelijk, en

2)

Bij welke incaseerders deze effecten zijn geland: burgers, overheden,
samenwerkingspartners etc.

Samen met de beschrijving van het project en de knelpuntenanalyse geeft dit een zeer
compleet beeld van de businesscase en de maatschappelijke opbrengsten ervan.

3.2

Doelgroepen
1 - sc ena r io : me t F i x Up Y ou r L if e
Een eerste stap is het inschatten van de manier waarop de schuldenproblematiek zich
ontwikkelt bij de jongeren die hebben deelgenomen aan Fix Up Your Life.

23

Deze inschatting is gebaseerd op de cijfers over instroom, doorstroom en uitstroom die
zijn opgenomen in de interne evaluatie van het project Fix Up Your Life. 3 Hieruit blijkt
dat 93 jongeren hebben deelgenomen aan (ten minste één avond van) de training bi j
het jongerenwerk. Onderstaande tabel vat de route van deze jongeren samen.

Aantal

Start

Training

Instroom bij

In traject

Traject

training

afgerond

SHV

bij SHV

afgerond

93

86

69

55

16

7

17

14

39 (in traject)

93

86

69

55

jongeren
Uitval
Totaal

93

Uit gesprekken met jongerenwerkers blijkt dat een deel van de jongeren die “uitvalt”
gedurende het proces op eigen kracht de financiële situatie weet te stabiliseren. Bij
een ander deel escaleert de situatie alsnog. Voor een deel van de jongeren die de
training succesvol hebben doorlopen en voor de jongeren die een traject hebben
afgerond geldt dat de situatie is opgelost. Dit resulteert in de volgende uitkomst: 4
Aantal deelnemers

%

27

29%

Stabilisatie

54.5

59%

Escalatie

11.5

12%

93

100%

Oplossing

Totaal
0 - sc ena r io : z ond e r F i x U p Y ou r L i fe

Uit eerder onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening 5 weten we dat
schuldenaren zónder schuldhulpverlening (0-scenario) gemiddeld 12% kans hebben op
een oplossing van hun schuldenproblematiek, 29% kans op stabilisatie, en 59% kans
op escalatie van hun schulden. Na een korte toetsing of deze cijfers aannemelijk zijn
voor de doelgroep van Fix Up Your Life is besloten voor de 0 -variant van dit project
deze aantallen aan te houden.
Met Fix Up Your Life

Zonder Fix Up Your Life

Oplossing

29%

12%

Stabilisatie

59%

29%

Escalatie

12%

59%

100% (93 deelnemers)

100% (93 deelnemers)

Totaal

We kunnen dus aannemen dat het aandeel jongeren waarvan de schuldenproblematiek
wordt opgelost door de inzet van Fix Up Your Life is toegenomen. Het aandeel
jongeren waarbij de schuldenproblematiek escaleert, neemt met de inzet van het
project juist af. Dat betekent dat er baten kunnen worden toegerekend aan de extra
groep jongeren voor wie de schuldenproblematiek met de inzet van Fix Up Your Life is
opgelost (+17%), én aan de extra groep jongeren voor wie de schuldenproblematiek
door de inzet van het project niet geëscaleerd is (+47%).
3

Geel, M. van (intern document gemeente Tilburg). Eindrapportage Pilot ‘Jongeren en Schulden’ gemeente
Tilburg. Evaluatie, cijfers en casuïstiek. Januari 2014.
4
Zie paragraaf 3.1. voor de uitgebreide berekening.
5
R. van Geuns et al (2011), Schuldhulpverlening loont! Een onderzoek naar de kosten en baten van
schuldhulpverlening.

24

3.3

Kosten
De kosten van het project zijn terug te voeren op verschillende partijen. Het ROC,
jongerenwerk, maatschappelijk werk en de gemeentelijke schuldhulpverlening maken
elk kosten om het project uit te voeren. In het project worden jaarlijks 10 trainingen
uitgevoerd. Per jaar maken de partners samen ruim € 200.000,- aan kosten gemaakt.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kostenposten. Een overzicht van
achterliggende berekeningen wordt gegeven in 3.2.
Kostenpost

Actor

Kosten

Werving jongeren

Gemeente: jongerenwerk

€

1.500,-

Gemeente: promotiemateriaal

€

5.000,-

Gemeente: jongerenwerk

€

19.885,-

Gemeente: schuldhulpverlening

€

2.400,-

Gemeente: jongerenwerk

€

91.475,-

Gemeente: maatschappelijk

€

12.780,-

Training jongeren

Individuele begeleiding jongeren

werk

3.4

Schuldhulpverlening

Gemeente: schuldhulpverlening

€

50.820,-

Organisatie van het project

ROC

€

2.400,-

(overleg en beleidsondersteuning)

Gemeente: jongerenwerk

€

720,-

Gemeente: schuldhulpverlening

€

6.960,-

Overig (locatie trainingen)

Gemeente: jongerenwerk

€

4.000,-

Totaal:

ROC

€

2.400,-

Gemeente

€

197.941,-

Totaal

€ 200.341,-

Baten
Deze stap maakt inzichtelijk welke baten het oplossen van schuldenproblematiek en
het voorkomen van escalatie van deze problematiek voor deze groepen jongeren met
zich meebrengen. Deze baten hebben vooral betrekking hebben op het voorkomen van
kosten die gemeenten en maatschappelijke organisaties zouden moeten maken bij
voortdurende (en verergerende) schuldenproblematiek. Zo kan schuldhulpverlening
helpen voorkomen dat jongeren met schuldenproblematiek ook op andere
levensdomeinen (school, werk, wonen, gezondheid) in de problemen raken en hierb ij
ondersteuning nodig hebben. Deze baten zijn waar mogelijk in geldelijke waarde
uitgedrukt (gemonetariseerd) en toegerekend aan de groep jongeren waarvoor deze
kosten dankzij het project zijn voorkomen.
D i r e ct e b a t en
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gegenereerde baten. Een nadere
toelichting op de hier opgenomen batenposten is te vinden in hoofdstuk 4. De tabel
laat alleen de directe te kwantificeren baten zien:
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Bespaarde kosten

Actor

Bespaarde uitkeringskosten WWB en WW

Gemeente: sociale

(door toegenomen beschikbaarheid voor

dienst

Baten
€

190.428,-

€

74.995,-

ROC

€

38.837,-

Bespaarde kosten huisuitzettingen en

Woningcorporaties

€

14.439,-

herhuisvesting

Gemeente

€

4.934,-

Bespaarde kosten maatschappelijk werk

Gemeente:

€

10.225,-

€

25.088,-

€

9.701,-

school of werk)
Bespaarde kosten re-integratietrajecten WWB

Gemeente: sociale
dienst

Bespaarde kosten VSV-boete (door
vermindering schooluitval)

maatschappelijk
werk
Bespaarde kosten GGZ en verslavingszorg

Gemeente/zorgverze
keraars

Bespaarde kosten dakloosheid

Gemeente:
crisisopvang

Voorkomen escalatie omvang schuldenpakket

Jongeren

€

139.367,-

Totaal:

Gemeente

€

310.437,-

ROC

€

38.837,-

Woningcorporaties

€

14.439,-

Jongeren

€

139.367,-

Totaal

€

508.014,-

M a a ts cha pp e l i jk r end em en t
Het project levert daarnaast nog verschillende niet of moeilijk te kwantificeren baten
op, zoals een betere eigenwaarde, een beter toekomstperspectief en meer sociale
participatie onder jongeren. Op langere termijn zijn bovendien nog andere baten te
verwachten. Zo zal het opleidingsniveau onder jongeren die geen problematische
schulden (meer) hebben toenemen, en realiseren zij daarmee samenhangend op
langere termijn een hogere arbeidsproductiviteit (gemiddeld leidt elk extra jaar
onderwijs tot een stijging van de arbeidsproductiviteit met 5%). Daarbij reduceert een
hoger opleidingsniveau ook op langere termijn de kans op werk loosheid en instroom in
de uitkering. Een hoger opleidingsniveau hangt ook samen met een minder intensief
beroep op gezondheidszorg. Bovendien geldt voor de jongeren zelf dat met een hoger
opleidingsniveau ook het brutoloon stijgt. Verder hangt een vermindering van de
schuldenproblematiek samen met een vermindering van de criminaliteit en de kosten
die dit genereert. Op lange termijn zullen de maatschappelijke baten van het project
daarom nog groter zijn.

3.5

Rendement: verhouding kosten en baten
Door de directe kosten en baten van het project tegen elkaar af te zetten, krijgen we
zicht op het rendement van het project. We kijken daarbij naar het maatschappelijk
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rendement, het rendement voor de gemeente Tilburg en naar het minimale rendement
dat het project andere gemeenten zal opleveren wanneer zij de interventie overnemen. 6
Maatschappij

Gemeente

Andere

Tilburg

gemeenten

Kosten

€ 200.341,-

€ 197.941,-

€ 200.341,-

Baten

€ 508.014,-

€ 310.437,-

€ 310.437,-

1:2,55

1:1,57

1:1,55

Verhouding kosten en baten
Toelichting

Onder maatschappij staat het totaal van alle kosten vermeld, die door alle partijen
samen zijn gemaakt. Bij de baten is eveneens het totaal van alle directe baten
opgenomen, dus zowel de directe baten die ten gunste van de gemeente vallen, als
ook de baten die ten gunste komen van andere partijen (voorbeeld specifiek voor
case: ROC, woningcorporatie oid).
Onder gemeente Tilburg staat het totaal van de kosten die worden gedragen door de
gemeente Tilburg. Ten opzichte van de eerste kolom zijn hier de kosten die door
samenwerkingspartners (bijv. het ROC of jongerenwerk) worden gedragen op in
mindering gebracht. Aan de batenkant staan hier ook alleen de di recte baten vermeld
die (in bovenstaand baten-overzicht) zijn toegerekend aan de gemeente. Deze kolom
geeft zo dus de verhouding weer tussen de kosten die voor rekening van de gemeente
Tilburg komen en de directe baten die naar de gemeente Tilburg terugvlo eien.
Voor andere gemeenten is deze balans mogelijk anders. Zij kunnen, wanneer ze
besluiten een (vergelijkbaar) project in te voeren, niet automatisch op cofinanciering
rekenen. Voor deze gemeenten is dus uitgegaan van de situatie waarin zij alle kosten
dragen. Aan de batenkant zijn ook hier alleen de directe baten vermeld die (in
bovenstaand baten-overzicht) ten goede komen aan de gemeente. Dit geeft een
conservatieve schatting weer van het te verwachten rendement voor andere
gemeenten.
Rendement
De tabel laat zien dat Fix Up Your Life zowel de (lokale) samenleving als geheel, als de
gemeente als organisatie een positief rendement oplevert. Uit de tabel blijkt dat elke
euro die er in dit project is geïnvesteerd, de maatschappij € 2,55 heeft opgeleverd.
Voor gemeenten die deze interventie overnemen, kan het rendement op elke euro in
elk geval € 1,55 bedragen.

6

Voor het berekenen van het rendement bij adoptie door andere gemeenten, rekenen we alle gemaakte kosten
(dus ook de door het ROC gemaakte kosten) toe aan de gemeente. Dit, omdat het bij overname van dit project
in andere gemeenten niet zeker is dat het ROC ook hier bereid is een deel van de kosten te dragen.
Veiligheidshalve gaan we er daarom van uit dat deze gemeenten alle kosten zelf zullen moeten dragen.
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4

Bronnen en berekeningen
In onderstaande paragrafen zijn de berekeningen weergegeven die achter de in H3
gepresenteerde tabellen liggen. De hier gehanteerde percentages en tarieven zijn zo
veel mogelijk gebaseerd op feitelijke (uitstroom)gegevens of op eerder onderzoek. De
bronnen zijn daarbij tussen haakjes vermeld aan het eind van iedere zin (bron).

4.1

Doelgroepen
B er ek en i ng en
Deze inschatting is gebaseerd op de cijfers over instroom, doorstroom en uitstroom
die zijn opgenomen in de interne evaluatie van het project Fix Up Your Li fe. 7 Hieruit
blijkt dat 93 jongeren hebben deelgenomen aan (ten minste één avond van) de
training bij het jongerenwerk. Onderstaande tabel vat de route van deze jongeren
samen.
Start

Training

Instroom bij

In traject

Traject

training

afgerond

SHV

bij SHV

afgerond

93

86

69

55

16

7

17

14

39 (in traject)

93

86

69

55

Aantal
jongeren
Uitval
Totaal

93

Van de jongeren die startten met de training hebben er 86 de training succesvol
afgerond. Van de 7 jongeren die zijn uitgevallen is, op basis van gesprekken met de
jongerenwerkers, ingeschat dat 50% alsnog op eigen kracht stabiliseert (dus 3.5). Bij
de andere helft van deze groep (eveneens 3.5) escaleert de situatie naar alle
waarschijnlijkheid.
Van 86 jongeren die de training hebben afgerond hebben er 69 ee n intake gehad bij
Schuldhulpverlening. Uit gesprekken met jongerenwerk blijkt dat 2/3 van de 17
jongeren die niet doorstroomden genoeg hadden aan de training. Voor 11 jongeren
leidde de training daarmee al tot een oplossing van de situatie. Bij de 6 jonge ren die
wel schuldhulpverlening nodig hadden is eveneens ingeschat dat 50% alsnog op eigen
kracht stabiliseert. Bij de andere helft van deze groep escaleert de situatie naar alle
waarschijnlijkheid.
Op het moment van de evaluatie hadden er 55 jongeren een traject bij SHV (gehad).
Dat betekent dat er 14 jongeren zijn uitgevallen uit het hulpverleningstraject. Ook
hier geldt dat een groot deel van deze jongeren na het intakegesprek op eigen kracht
de situatie verder aankon. Er is daarom gerekend met 2/3 stabilisatie (9 jongeren),
1/3 escalatie (5 jongeren). Voor 16 jongeren was de interventie door
schuldhulpverlening al afgerond. Hun situatie geldt als opgelost. De overige 39
jongeren bevinden zich nog in een traject. Deze zijn ingeschat als “stabiel”.

7

Geel, M. van (intern document gemeente Tilburg). Eindrapportage Pilot ‘Jongeren en Schulden’ gemeente
Tilburg. Evaluatie, cijfers en casuïstiek. Januari 2014.
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Tijdens/na

Na

Tijdens

Na traject

training

instroom

Traject

SHV

SHV

SHV

Escalatie

3.5

3

5

Stabilisatie

3.5

3

9

Oplossing

11

Totaal

7

17

14

Totaal

%

11.5

12%

39

54.5

59%

16

27

29%

55

93 100%

Uit eerder onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening 8 weten we dat
schuldenaren zónder schuldhulpverlening (0-scenario) gemiddeld 12% kans hebben op
een oplossing van hun schuldenproblematiek, 29% kans op stabilisatie, en 59% kans
op escalatie van hun schulden. Na een korte toetsing of deze cijfers aannemelijk zijn
voor de doelgroep van Fix Up Your Life is besloten voor de 0 -variant van dit project
deze aantallen aan te houden.

%

Met Fix Up Your Life
Aantal

Zonder Fix Up Your Life
%
Aantal

Oplossing

29%

28

12%

11

Stabilisatie

59%

55

29%

25

Escalatie

12%

11

59%

57

100%

93

100%

93

Totaal
B ro nn en

Uitstroomgegevens Fix Up Your Life: Geel, M. van (intern document gemeente
Tilburg). Eindrapportage Pilot ‘Jongeren en Schulden’ gemeente Tilburg. Evaluatie,
cijfers en casuïstiek. Januari 2014.
Percentages 0-situatie: R. van Geuns et al (2011), Schuldhulpverlening loont! Een
onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening. Regioplan, Amsterdam. P.20.

4.2

Kosten
W e rv i ng jon g er en
De gemeente Tilburg heeft een promotiefilmpje laten ontwikkelen dat wordt ingezet
voor de werving van de jongeren. De geschatte kosten hiervoor bedragen €5.000 ,-.
Voor de werving wordt daarnaast een jongerenwerker van R-newt ingezet, die (met
het filmpje) presentaties geeft tijdens lessen op het ROC op tijdens open
dagen/schoolactiviteiten. Er is gerekend met 25 presentaties per jaar, van een uur.
Actor

Onderdeel

Jongerenwerk Werving

Toelichting
25 presentaties

Aantal

Tarief

Totaal

25

€ 60,-

€ 1.500,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

à 1 uur
Gemeente
Totaal

8

Werving

Promotiefilmpje

€ 6.500,-

R. van Geuns et al (2011), Schuldhulpverlening loont! Een onderzoek naar de kosten en baten van
schuldhulpverlening.
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T ra in in g j on ge r en
In 2013 zijn 10 trainingen gegeven, en ook in 2014 staan er voor Fix Up Your Life in
totaal 10 trainingen gepland waaraan gemiddeld 8-10 jongeren kunnen deelnemen.
Dit resulteert in jaarlijks aantal van ca. 93 deelnemers (zie doelgroep). Hiervoor
worden de volgende kosten gemaakt:
1. Personele inzet jongerenwerkers R-newt. Elke trainingsavond zijn er twee
jongerenwerkers van R-newt aanwezig. Er is gerekend met 4 trainingsavonden à 4 uur
per avond.
2. Personele inzet medewerkers schuldhulpverlening: tijdens elke training wordt er één
avond verzorgd door schuldhulpverlening. Er is gerekend met een inzet van 4 uur per
avond.
3. Beleidsondersteuning: per training wordt er ca. 4 uur beleidsondersteuning ingezet. Dit
komt neer op een totaal van 40 uur ondersteuning.
4. Thuisadministratie/ inzet van vrijwilligers. Tijdens één van de avonden ondersteunen
vrijwilligers van Contour de Twern Thuisadministratie de jongeren met het ordenen van
hun administratie. De kosten hiervoor zijn geschat op basis van een eerdere kostenbatenanalyse, waarbij in kaart is gebracht welke kosten samenhangen met de inzet van
50 vrijwilligers bij thuisadministratie/schuldhulpverlening, die samen 106 klanten
ondersteunden.9 Onderstaande tabel geeft inzicht aan de kosten die samenhangen met
de inzet van vrijwilligers voor deze avonden en de vertaling daarvoor naar de Tilburgse
situatie:
Referentiesituatie: kosten op basis van 50 vrijwilligers en 106 klanten
Post
Opleiding

Omschrijving

Totaal

Totaal

Kosten/

dagdelen

kosten

dagdeel

350

€ 2.276,-

€ 6,50

424

€ 2.653,-

€ 6,26

424

€ 8.025,-

€ 18,92

7 keer per jaar 1 dagdeel
scholing

Onkosten (reiskosten,

106 x 4 dagdelen

kopieën etc.)

ondersteuning

Onkostenvergoeding

106 x 4 dagdelen
ondersteuning

Tilburgse situatie: kosten op basis van 4 verschillende vrijwilligers en jaarlijks 10
trainingsavonden waarbij steeds 2 vrijwilligers aanwezig zijn.
Tarief per

Totaal

dagdeel
Opleidingskosten

7 keer per jaar 1 dagdeel

28

€ 6,50

€ 182,-

20

€ 6,26

€ 125,20

20

€ 18,92

€ 378,54

scholing
Onkosten (reiskosten,

10 trainingen x 2 aanwezige

kopieën etc.)

vrijwilligers

Onkostenvergoeding

10 trainingen x 2 aanwezige
vrijwilligers

Totaal voor 10 trainingen

€ 685,76

9

Kruis, G., Jungmann, N. & M. Blommesteijn (2011). Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de
schuldhulpverlening. Regioplan, Amsterdam. Pagina 21.
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In totaal kunnen de kosten voor de training aan jongeren dus als volgt worden samengevat:
Actor

Onderde

Toelichting

Aantal

10 avonden x 2

320

Tarief

Totaal

el
Jongerenwerk

Training

€ 60,- € 19.200,-

medewerkers
Jongerenwerk:

Training

10 avonden x 2

vrijwilligers
Gemeente

€ 68,58

€ 685,76

40

€ 60,-

€ 2.400,-

40

€ 60,-

€ 2.400,-

vrijwilligers
Training

10 avonden
schuldhulpverlener

Gemeente

Training

Beleidsondersteuning

Totaal

€ 24.686,-

I nd i v idu e l e b eg e le i d in g
Een derde onderdeel van het project is de individuele begeleiding van de jongere. Op
basis van gesprekken met jongerenwerkers en cijfers uit de evaluatie van het project
blijkt dat investeringen die op dit gebied worden gemaakt bestaan uit de volgende
componenten:
1. Voor de 93 jongeren die aan de training deelnamen: gemiddeld 15 uur begeleiding door
een jongerenwerker.
2. Voor de 93 jongeren die aan de training deelnamen: drie kwartier intakegesprek door
een jongerenwerker.
3. De inschatting van jongerenwerkers is dat 50% van de jongeren nog aanvullende
ondersteuning nodig (psychische of juridische begeleiding) door een professional. Er is
gerekend met ca. 3 uur aan benodigde extra ondersteuning tegen een uurtarief van 90
euro per uur.
4. Jongeren kunnen daarnaast altijd terecht op de locatie van R-newt, waar regelmatig
vrijwilligers en/of stagiaires aanwezig zijn om hen nog verder te ondersteunen bij
praktische vragen. Hier is gerekend vrijwilligers die gedurende de 4 weken dat de
training loopt steeds 2 dagdelen aanwezig zijn (= totaal 80 dagdelen. Kosten per dagdeel
bestaan uit de onkosten voor materiaal à € 6,26 en de onkostenvergoeding voor
vrijwilligers à € 18,92 per dagdeel = € 25,10 per dagdeel)
Actor

Onderdeel

Toelichting

Jongerenwerk

Intake

45 minuten per

Aantal

Tarief

Totaal

71

€ 60

€ 4.260,-

1420

€ 60

€ 85.200,-

142

€ 90

€ 12.780,-

80

€ 25,10

€ 2.015,-

jongere
Jongerenwerk

Begeleiding

15 uur per
jongere

Maatschappelij

Maatschap-

3 uur begeleiding

k werk

pelijk werk

voor 50% van de
jongeren

Jongerenwerk:

Begeleiding

80 dagdelen

vrijwilligers
Totaal

€ 104.255,-

S c hu l dhu l pv e r le ni ng jon g er en
Na afloop van de training stroomt een deel van de jongeren door naar
schuldhulpverlening bij de gemeente Tilburg. 69 jongeren maken hier gebruik van.
Voor 55 jongeren gelden daarbij de kosten van een geheel traject. 14 jongeren zijn
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uitgevallen, voor hen zijn de kosten van een half traject gerekend. Wanneer er
schuldbemiddeling of schuldregeling plaatsvindt wordt ook een backoffice -traject
gestart. Dit heeft in elk geval voor 16 jongeren plaatsgevonden. De kosten zijn iets
ruimer berekend, er is gerekend met een groep van 20 jongeren. Uit de evaluatie van
het project Fix Up Your Life die de gemeente Tilburg heeft uitgevoerd blijk dat de
kosten bestaan uit:
1. Begeleiding van trajecten: begeleiding van 16 uitgevallen jongeren à 50% x 11 uur en
begeleiding van 55 jongeren à 11 uur per traject (inventarisatie van de schulden,
gesprekken met klant, verslaglegging, overleg met ketenpartners en casuïstiek).
2. Backoffice-traject: voor 14 jongeren à 11 uur per traject (aanschrijven en onderhandelen
met schuldeisers, administratieve verwerking, afhandeling krediet met GKB).
Actor

Onderdeel

Toelichting

Aantal

Tarief

Totaal

Gemeente

Begeleiding

Uitval: 16 x 5,5 uur

88

€ 60

€ 5.280,-

Gemeente

Begeleiding

55 x 11 uur

605

€ 60

€ 36.300,-

Gemeente

Backoffice

14 x 11 uur

154

€ 60

€ 9.240,-

Totaal

€ 50.820,-

P ro j ec t le i d in g en o ve r l eg
Alle betrokken samenwerkingspartijen investeren daarnaast in aansturing, coördinatie
en begeleiding van het project. Bovendien vindt er tweemaandelijks een overleg
plaats tussen de samenwerkende partijen waarin casussen worden doorgesproken en
het project wordt gevolgd. Dit leidt tot de volgende kosten:
Actor

Onderdeel

Toelichting

Gemeente

Overleg

Projectleiding 2 uur/

Aantal

Tarief

Totaal

116

€ 60

€ 6960,-

week en overleg
Jongerenwerk

Overleg

Overleg

12

€ 60

€ 720,-

ROC

Overleg

Aansturing 2 uu/

32

€ 75

€ 2.400,-

maand + Overleg
Totaal

€ 10.080,-

O ve r i g
R-newt maakt voor de trainingen gebruik van een locatie. Ook voor overnemende
gemeenten is het gebruik van een locatie voor de trainingsavonden noodzakelijk. Er is
gerekend met 10 trainingen x 4 avonden. In totaal is er dus voor 40 avonden een
locatie nodig à een basistarief van 100 euro per avond.
Actor
Jongerenwerk
Totaal

Onderdeel

Toelichting

Aantal

Tarief

Totaal

Locatie

40 avonden locatie

40

€ 100

€ 4.000,€ 4.000,-
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O ve r z ich t

k o st en

Onderstaande tabel bevat een totaaloverzicht van de kosten:
Actor

Toelichting

Aantal

Tarief

Som

Werving

€ 6.500,-

Jongerenwerk

25 presentaties à 1 uur

Gemeente

Promotiefilmpje

25

€ 60,-

€ 1.500,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

Training

€ 24.686,-

Jongerenwerk

10 avonden x 2

320

€ 60,-

€ 19.200,-

€ 68,58

€ 685,76

40

€ 60,-

€ 2.400,-

40

€ 60,-

€ 2.400,-

medewerkers
Jongerenwerk:

10 avonden x 2 vrijwilligers

vrijwilligers
Gemeente

10 avonden
schuldhulpverlener

Gemeente

Beleidsondersteuning

Individuele begeleiding
Jongerenwerk

Intake

Jongerenwerk

Individuele begeleiding

Maatschappelijk

Specialistische begeleiding

€ 104.255,71

€ 60

€ 4.260,-

1420

€ 60

€ 85.200,-

142

€ 90

€ 12.780,-

80

€ 25,10

€ 2.015,-

werk
Jongerenwerk:

Praktische ondersteuning

vrijwilligers

vrijwilligers

Schuldhulpverlening
Gemeente

Begeleiding uitval

Gemeente
Gemeente

€ 50.820,88

€ 60

€ 5.280,-

Begeleiding algemeen

605

€ 60

€ 36.300,-

Backoffice

154

€ 60

€ 9.240,-

Projectleiding en overleg
Gemeente

Projectleiding en overleg

Jongerenwerk
ROC

€ 10.080,116

€ 60

€ 6.960,-

Overleg

12

€ 60

€ 720,-

Aansturing en overleg

32

€ 75

€ 2.400,-

Overig

€ 4.000,-

Jongerenwerk

Locatie

40

€ 100,-

€ 4.000,-

Totaal
B ro nn en
Ureninzet en tarieven: Geel, M. van (intern document gemeente Tilburg).
Eindrapportage Pilot ‘Jongeren en Schulden’ gemeente Tilburg. Evaluatie, cijfers en
casuïstiek. Januari 2014.
Inzet vrijwilligers: Kruis, G., Jungmann, N. & M. Blommesteijn (2011).
Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de schuldhulpverlening.
Regioplan, Amsterdam. Pagina 21.
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€ 200.341,-

4.3

Baten
Deze stap maakt inzichtelijk welke baten het oplossen van schuldenproblematiek en
het voorkomen van escalatie van deze problematiek voor deze groepen jongeren met
zich meebrengen.
D i r e ct e ba t en
De hier gepresenteerde directe baten hebben vooral betrekking op het voorkomen van
kosten die gemeenten en maatschappelijke organisaties zouden moeten maken bij
voortdurende (en verergerende) schuldenproblematiek. Deze baten zijn waar mogelijk
gemonetariseerd en toegerekend aan de groep jongeren waarvoor deze kosten dankzij
het project zijn voorkomen. Dat wil zeggen: de baten worden alleen toegerekend aan
de groep jongeren die nu zijn gestabiliseerd en/of waar een oplossing is bereikt, maar
waar zonder het project sprake zou zijn van een escalatie. In paragraaf 4.1. staan de
achterliggende berekeningen bij onderstaande tabel nader toegelicht. Daaruit bleek
dat de (schuld)situatie van 28 jongeren dankzij de inzet van het project Fix Up Your
Life is opgelost. Zonder de inzet van Fix Up Your Life zouden naar verwachting zo’n 11
jongeren op eigen kracht ook tot oplossing komen. Het positieve verschil (+17) is
daarom toe te schrijven aan Fix Up Your Life.
Dit is weergegeven in onderstaande tabel (zie ook paragraaf 4.1).
Met Fix Up Your Life
%
Aantal

Zonder Fix Up Your Life
%
Aantal

Verschil

Oplossing (O)

29%

28

12%

11

+17

Stabilisatie (S)

59%

55

29%

25

+28

Escalatie (E)

12%

11

59%

57

-44

100%

93

100%

93

Totaal

De volgende baten zijn te benoemen. De gehanteerde tarieven zijn grotendeels
gebaseerd op eerder onderzoek; een overzicht is opgenomen in de bronnenlijst aan
het einde van deze sectie.
Bespaarde uitkeringskosten WWB en WW
Een toegenomen beschikbaarheid voor school of werk voor de jongeren zorgt voor een
verminderd beroep op WWB en/of WW. Er is gerekend met een gemiddelde uitkeringsduur
van 8 maanden uitkering à het uitkeringsbedrag van €634,80 voor jongeren (van Geuns
e.a., 2011). Uit onderzoek weten we dat 84% van de jongeren met schulden een grote
afstand tot de arbeidsmarkt heeft (Culenaere, 2009). De baten zijn toegerekend aan 84%
van de 44 jongeren die dankzij het project zijn gestabiliseerd of waar de situatie is opgelost
(37 jongeren).
Actor

Toelichting

Gemeente

8 maanden besparing

Groep

Aantal

Tarief

Totaal

84%x45

37,49

€ 5.078,40

€ 190.428,-

WWB-WW a € 634,80
Bespaarde kosten re-integratie
Wanneer jongeren aanspraak maken op een uitkeringsvoorziening zetten gemeenten diverse
instrumenten in waarmee de jongeren teruggeleid worden naar school en/of werk. Voor
WWB’ers geldt hiervoor een gemiddeld tarief van €4.000,- per traject (van Geuns e.a.,
2011). Voor jongeren is dit bedrag gehalveerd, aangezien daarvoor doorgaans directere,
goedkopere trajecten worden ingezet (vouchers, startersbeurs). De baten zijn, evenals bij
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de kosten voor de WWB, toegerekend aan 84% van de 45 jongeren die dankzij het project
zijn gestabiliseerd of waar de situatie is opgelost (37 jongeren).
Actor

Toelichting

Gemeente

Besparing trajecten

Groep

Aantal

Tarief

Totaal

84%x45

37,49

€ 2.000,-

€ 74.995,-

WWB
Voorkomen VSV-boete
Wanneer jongeren uitvallen uit hun opleiding wordt er een boete van €3.000,- berekend aan
het ROC. Uit de instroomcijfers van de evaluatie van Fix Up Your Life (van Geel, 2014) blijkt
dat 29% van de jongeren in Fix Up Your Life is doorverwezen door het ROC. De baten zijn
daarom toegerekend aan 29% x het aantal jongeren dat dankzij het project is gestabiliseerd
of waar de situatie is opgelost (45 jongeren).
Actor

Toelichting

ROC

Besparing VSV-boete

Groep

Aantal

Tarief

Totaal

29%x45

12,95

€ 3.000,-

€ 38.837,-

Bespaarde kosten huisuitzettingen
De gemiddelde kosten voor een ontruiming bedragen €5.853,- (van Geuns e.a., 2011). 33%
van de voortijdig schoolverlaters woont zelfstandig (CBS Statline, 2014). We nemen aan dat
de jongeren die aan Fix Up Your Life deelnemen een vergelijkbare groep zijn, en dat ook
hier 33% zelfstandig woont. Uit onderzoek weten we dat 1 op de 6 huishoudens met
schulden een (groot) risico loopt op ontruiming (Aedes, 2013). Dit is toegepast op de groep
die dankzij Fix Up Your Life niet escaleert (44 jongeren). Voor deze groep worden bovendien
kosten gemaakt voor herhuisvesting à €2.000,- (Baan e.a., 2010).
Actor

Toelichting

Corporaties

Besparing ontruiming

Groep

Aantal

Tarief

Totaal

16,6%x

2,45

€ 5.853,-

€ 14.439,-

2,45

€ 2.000,-

€ 4.934,-

33%x45
Gemeente

Herhuisvesting

16,6%x
33%x45

Bespaarde kosten crisisopvang bij dakloosheid
Na een eventuele ontruiming kan een deel van de ontruimde jongeren terecht bij vrienden,
ouders en/of familie. Ongeveer 25% van de jongeren zal aanspraak moeten maken op
crisisopvang/ maatschappelijke opvang bij dakloosheid (Cebeon, 2011). De kosten hiervoor
bedragen gemiddeld €15.730,- (Cebeon, 2011).
Actor

Toelichting

Gemeente

Besparing
crisisopvang

Groep

Aantal

25% van

0,6

2,45

Tarief

Totaal

€

€ 9.701,-

15.730,-

Bespaarde kosten GGZ en verslavingszorg
Uit de evaluatie van Fix Up Your Life blijkt dat zeker 50% van de jongeren op het moment
van instroom in het project een overlevingsstrategie heeft ontwikkeld waarin criminaliteit,
verslaving etc. een rol spelen (van Geel, 2014). Deze jongeren zouden zonder het project in
de toekomst terugvallen op gespecialiseerde zorg. De kosten hiervoor zijn €1.124,- per
klant (van Geuns e.a., 2011). Dit bedrag is toegerekend aan 50% van de groep die dankzij
het project stabiliseert of tot een oplossing van de schulden komt (45 jongeren).
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Actor

Toelichting

Gemeente

Besparing GGZ en

Groep

Aantal

Tarief

Totaal

50%x45

22,5

€ 1.124,-

€ 25.088,-

verslavingszorg
Bespaarde kosten maatschappelijk werk
Bij 45% van de huishoudens in een schuldsituatie wordt, bij preventief ingrijpen, een (extra)
beroep op maatschappelijk werk à €509,- voorkomen (van Geuns e.a., 2011). Dit bedrag is
toegerekend aan 45% van de groep die dankzij het project stabiliseert of tot een oplossing
van de schulden komt (45 jongeren).
Actor

Toelichting

Gemeente

Besparing

Groep

Aantal

Tarief

Totaal

45%x45

20

€ 509,-

€ 10.225,-

maatschappelijk werk
Voorkomen escalatie omvang schuldenpakket
De gemiddelde schuldenlast van de jongeren bij instroom in het project bedraagt
€10.407,71. Er is de conservatieve aanname gedaan dat deze schuld met 30% groeit zonder
het project. Dit komt neer op een bedrag van €3.122,-. Dit bedrag is toegerekend de groep
die dankzij het project stabiliseert of tot een oplossing van de schulden komt (45 jongeren).
Actor

Toelichting

Jongeren

Voorkomen escalatie

Groep

Aantal

Tarief

Totaal

45

45

€ 3.122,-

€ 139.367,-

schulden met +30%
R e nd e me nt la ng e re t e rm i j n
Ook op de langere termijn kent het project Fixed Up Your Life (maatschappelijke)
baten. Het gaat dan om:
Lagere kans op ontslag of werkloosheid
Op de langere termijn raakt ca. 39% van de jongeren die voortijdig hun opleiding
afbreken gedurende hun werkzame leven voor kortere of langere tijd werkloos. Bij de
schoolverlaters mét kwalificatie is dit slechts 16% (Cuelenaere, B. e.a., 2009). Eerder
zagen we dat dankzij Fix Up Your Life bij ca. 13 jongeren voorkomen wordt dat ze hun
opleiding afbreken. Dat betekent dat voor ca. 3 jongeren een periode van (langdurige)
werkloosheid op de lange termijn wordt voorkomen. Er is gerekend met een periode
van 12 maanden, en ook voor deze berekening is het (lage) uitkeringsbedrag van
€634,80 aangehouden. Voor deze groep jongeren geldt eveneens een bespaarde inzet
van WWB-trajecten.
Actor

Toelichting

Groep

Aantal

Tarief

Totaal

Gemeente

12 maanden besparing

23% x

2,98

€ 7.617,60

€ 22.681,-

2,98

€ 4.000,-

€ 11.910,-

WWB a €634,80
Gemeente

Besparing trajecten
WWB

12,95
23% x
12,95

Lagere kosten voor gezondheidszorg
Voor deze berekening is gebruik gemaakt van de inzichten over de relatie tussen een
jaar extra onderwijs op de gezondheid, in de vorm van Quality Adjusted Years (QALY).
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Het QALY-gewicht van een jaar extra onderwijs is voor voortijdig schoolverlaters
0,008. Een QALY is (in een conservatieve schatting) te monetariseren tot een bedrag
van ca. € 75.000,- (Cuelenaere, B. e.a., 2009).
Actor

Toelichting

Groep

Aantal

Tarief

Totaal

Maatschappij/

Lagere kosten van

12,95

12,95

€ 600,-

€ 7.767,-

Jongeren

gezondheidszorg/
hogere kwaliteit
van leven à 0,008 x
€ 75.000,-

Lagere criminaliteit
Uit de evaluatie van Fix Up Your Life blijkt dat zeker 50% van de jongeren op het
moment van instroom in het project een overlevingsstrategie heeft ontwikkeld waarin
criminaliteit een rol speelt. Op de langere termijn zorgt het stabiliseren van de
schuldsituaties ook tot een vermindering van de criminaliteit. In een conservatieve
schatting leidt 1 jaar extra onderwijs tot een totaal aan bespaarde kosten van
€2.467,- (Cuelenaere, B. e.a., 2009). In werkelijkheid zal de besparing op dit vlak
w.s. hoger uitvallen.
Actor

Toelichting

Groep

Aantal

Tarief

Totaal

Maatschappij/

Bespaarde kosten

12,95

12,95

€ 2.467,-

€ 31.939,-

Justitie

door lagere
criminaliteit

Hoger brutoloon
Een jaar extra onderwijs leidt niet alleen tot minder werkloosheid, maar ook tot een
betere positie op de arbeidsmarkt. Wanneer jongeren niet uitvallen uit een opleiding
maar een startkwalificatie behalen, levert dit dus een hoger brutoloon op voor de
jongeren. Uit onderzoek blijkt dat elk jaar extra onderwijs voor een Voortijdig
Schoolverlater een stijging van €1.555,- in het brutojaarloon teweegbrengt
(Cuelenaere, B. e.a., 2009).
Actor

Toelichting

Groep

Aantal

Tarief

Totaal

Jongere

Hoger

12,95

12,95

€ 1.555,-

€ 20.130,-

Brutojaarinkomen
M a a ts cha pp e l i jk e ba t en
Het project levert daarnaast nog verschillende niet of moeilijk te kwantificeren baten
op, zoals een betere eigenwaarde, een beter toekomstperspectief en meer sociale
participatie onder jongeren. Elk jaar extra onderwijs leidt bovendien tot een stijging
van de arbeidsproductiviteit van een werknemer met ca. 5% (Cuelenaere, B. e.a.,
2009). Hoewel deze baten voor de jongeren van cruciaal belang zijn, zijn ze moeilijk
in geld te waarderen.
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O ve r z ich t ba t en
Onderstaande tabel bevat een totaaloverzicht van de baten:
Actor

Toelichting

Aantal

Tarief

Totaal

Bespaarde uitkeringskosten

37,49

€ 5.078,40

€ 190.428,-

Directe baten
Gemeente

WWB (8 maanden)
Gemeente

Besparing trajecten WWB

37,49

€ 4.000,-

€ 74.995,-

ROC

Besparing VSV-boete

12,95

€ 3.000,-

€ 38.837,-

Corporaties

Besparing ontruiming

2,45

€ 5.853,-

€ 14.439,-

Gemeente

Herhuisvesting

2,45

€ 2.000,-

€ 4.934,-

Gemeente

Besparing crisisopvang

€ 15.730,-

€ 9.701,-

Gemeente

Besparing GGZ en

€ 1.124,-

€ 25.088,-

20

€ 509,-

€ 10.225,-

45

€ 3.122,-

€ 139.367,-

Totaal directe baten ten goede van de gemeente

€ 310.437,-

Totaal directe baten

€ 508.014,-

0,6
22,5

verslavingszorg
Gemeente

Besparing maatschappelijk
werk

Jongeren

Voorkomen escalatie
schulden met +30%

Indirecte baten
Gemeente

Besparing WWB (12

2,98

€ 7.617,60

€ 22.681,-

2,98

€ 4.000,-

€ 11.910,-

12,95

€ 600,-

€ 7.767,-

12,95

€ 2.467,-

€ 31.939,-

12,95

€ 1.555,-

€ 20.130,-

Totaal indirecte baten

€ 94.428,-

Totaal alle baten

€ 602.442,-

maanden)
Gemeente

Besparing trajecten WWB

Maatschappij/

Lagere kosten van

Jongeren

gezondheidszorg/hogere
QALY (0,008 * € 75.000,-)

Maatschappij/

Bespaarde kosten door

Justitie

lagere criminaliteit

Jongere

Hoger Brutojaarinkomen

39

B ro nn en
Post

Tarief

Bron

VSV-boete

€ 3.000,-

Interview ROC

Hoogte uitkering

€ 634,80

Norm bijstandsuitkering voor 2127 jaar. Zie http://www.ipsz.nl/

Re-integratietraject

€ 4.000,-: Kosten WWB-

Geuns, R. van & N. Jungmann

trajecten variëren tussen

(2011), p.48

€ 1.500 - € 8.000.
Huisuitzetting

€ 5.830,-

Geuns, R. van & N. Jungmann
(2011), p. 50

Crisisopvang

€ 15.730,-

dakloosheid
Inzet maatschappelijk

(2011), p.57
€ 509,-

werk
Inzet GGZ en

Ministerie van VWS/Cebeon
Geuns, R. van & N. Jungmann
(2011), p.55

€ 1.124,-

verslavingszorg

Geuns, R. van & N. Jungmann
(2011), p.56

Quality Adjusted Life

Gerekend met € 75.000,-

Year (QALY)

(schattingen variëren van

Cuelenaere, B. e.a. (2009), p.45

€ 100.000-€ 230.000)
Criminaliteit

€ 2.467,-

Cuelenaere, B. e.a. (2009), p.48

Toename

€ 1.555,-

Cuelenaere, B. e.a. (2009), p.39
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