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Voorwoord 

Dit rapport heb ik geschreven in het kader van de track ‘Science, Business and Policy’ binnen de 

master ‘Biomedical Sciences’. Het rapport is geschreven voor de Voedselbank Groningen in 

samenwerking met WIJS (Wijk Inzet Jongeren en Studenten). De stage vond zijn oorsprong toen ik bij 

de wetenschapswinkel van de Medische Faculteit opzoek ging naar een mogelijke stage. Daar was 

het tienpuntenplan van de Voedselbank Groningen via WIJS terechtgekomen. In dit tienpuntenplan 

was ook het effect van armoede en stress op handelingsperspectief vertegenwoordigd. Dit sprak mij 

aan, omdat het een interessante brug is tussen biomedische en sociale wetenschappen.  

Het onderwerp waar ik mee begon was echter heel breed. Daarom ben ik alle mensen die mij 

geholpen hebben in het kiezen van mijn focus, erg dankbaar. Onder deze mensen vallen onder 

andere mijn SBP begeleider professor Gert Jan Euverink en mijn wetenschappelijk begeleider dr. 

Sietse de Boer. Voor alle twijfels die ik had en dingen die beter konden, waarvoor de manier waarop 

een zoektocht was, had ik gelukkig ook nog fantastische begeleiding via WIJS. Suzanne, ongelofelijk 

bedankt voor al je betrokkenheid, geduld en lieve woorden. En daarnaast wil ik ook de andere 

projectleiders en mede-ambassadeurs van WIJS heel erg bedanken voor al jullie interesse en 

gezelligheid.  

In het afgelopen half jaar bracht ik vier dagen per week door op het kantoor van de voedselbank. 

Allereerst wil ik Ulfert Molenhuis en Sandra Vos bedanken voor de opdracht vanuit de voedselbank. 

Op kantoor zaten niet alleen mensen van de voedselbank, maar ook van Quiet, Present en de 

Vakantiebank. Ik vond het fijn en leerzaam dat ik ook af en toe een praatje met een van hen kon 

maken. Dit was niet alleen gezellig, het hielp ook voor een beter inzicht in het armoedeprobleem en 

hoe daarmee wordt omgegaan.  

Ik kijk terug op een half jaar waarin ik heb geleerd een probleem van heel veel verschillende kanten 

te bekijken en dit samen te brengen. Dit had ik niet kunnen doen zonder alle mensen die ik heb 

mogen spreken en interviewen. Het was heel leerzaam en interessant om met mensen van onder 

andere de Tweede Kamer, gemeente(raad) en zorgverzekeraars te kunnen praten. Ik ben dan ook 

erg dankbaar dat zij er allemaal tijd voor wilden vrijmaken. Verder heb ik in dit half jaar een brug 

mogen slaan tussen de academische wereld en de samenleving. Een van de belangrijkste wensen 

voor mijn verdere carrière is een positieve maatschappelijke impact hebben door kennis uit de 

biomedische wetenschap te vertalen naar beleid.  

  



 
 

Samenvatting 

 
De Voedselbank Groningen ziet het aantal cliënten al jaren sterk groeien en pleit daarom voor 

veranderingen en verbeteringen van het (armoede)beleid. Daarom heeft Ulfert Molenhuis, 

voorzitter van de Voedselbank Groningen, het tienpuntenplan opgesteld. De tien punten geven aan 

dat er hervormingen nodig zijn in het huidige beleid, maar ook dat er in de samenleving een 

verandering moet komen. Een van deze punten gaat over de relatie tussen armoede, stress en wat 

een individu dan geestelijk nog aankan. In dit rapport is gekeken wat de relatie is tussen armoede en 

stress en hoe dit de mentale capaciteit veranderd. Er is ook gekeken wat daarmee gedaan kan 

worden en hoe de voedselbank hier zelf op in kan spelen. 

De Voedselbank Groningen geeft dus aan dat er een relatie is tussen armoede, stress en het 

handelingsperspectief van een persoon. Dit is gebaseerd op de theorie dat armoede de bandbreedte 

van een persoon aantast, waardoor men in een tunnelvisie beland. In een tunnelvisie is het 

moeilijker om met meerdere dingen tegelijk rekening te houden en langetermijndoelen in acht te 

nemen. Armoede kan leiden tot chronische stress. Deze chronische stress heeft niet alleen gevolgen 

voor de gezondheid van een individu, maar ook invloed op de hersenen, waardoor gedrag wordt 

beïnvloed. De prefrontale cortex is belangrijk voor het maken van doelgerichte, genuanceerde 

keuzes en het remmen van onder andere emotionele impulsen vanuit de amygdala. Bij chronische 

stress worden de structuren van de prefrontale cortex aangetast, waardoor een individu anders kan 

gaan reageren.  

De invloed van stress heeft dus invloed op het handelingsperspectief van een persoon en het 

overzicht dat een individu over een situatie kan hebben. Dit zorgt vaak voor extra problemen, mede 

omdat er in de maatschappij het meeste wordt gevraagd van de mensen die dit het minst 

aankunnen. De overheid en andere actoren binnen de armoede- en schuldenproblematiek zijn zich 

al wel bewust dat alle belanghebbenden er uiteindelijk voordeel van hebben als men rekening houdt 

met de effecten van armoede en stress. Maar veel zaken in het nationale beleid zijn lastig te 

veranderen. Een van de redenen daarvoor is dat de regelgeving complex is en de uitvoering van 

armoedebeleid onder veel verschillende partijen valt.  

Het huidige bewustzijn heeft al gezorgd voor initiatieven die zich onder andere richten op het 

ontnemen van stressfactoren en begeleiding bij functies die afnemen door chronische stress. Door 

de resultaten van deze initiatieven kan meer worden geleerd van datgeen dat werkt en de reden 

daarvoor. Dit is iets waar de voedselbank gebruik van kan maken in haar eigen beleid en in het 

uitdragen van ideeën.  

Inzetten op beïnvloeding van landelijk beleid zal lastig zijn voor de voedselbank, omdat dit complex 

is en omdat landelijke politiek langzaam verandert. De Voedselbank Groningen kan eenvoudiger het 

gemeentelijk beleid beïnvloeden. De gemeenteraad zou graag meer inzicht hebben in de problemen 

waardoor cliënten bij de voedselbank terecht komen. Met dat inzicht kan de gemeente beleid 

verbeteren. Daarnaast kan beleid ook beïnvloed worden wanneer de maatschappij anders tegen een 

probleem gaat aankijken of er meer bewust van wordt. Daarom is het zinvol voor de voedselbank 

om zich in te zetten voor meer bewustwording van de armoedeproblematiek in de maatschappij en 

een verbeterde beeldvorming van de voedselbank. Tot slot zou de voedselbank zelf ook actie 

kunnen ondernemen om de stressoren bij haar cliënten te verminderen. Hiervoor kan het gebruik 

maken van kennis uit interventies zoals stress sensitieve dienstverlening en de Geweldige Wijk 

Meppel. 
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1. Introductie 
 

Armoede en stress hebben grote gevolgen voor mensen in onze samenleving. Naast de 

vooroordelen die er nog steeds zijn over mensen in armoede en het gedrag dat zij vertonen, is er 

ook steeds meer kennis en begrip voor het gedrag van deze mensen. Maar deze ontwikkeling en de 

economische groei voorkomt nog niet dat ook veel mensen in de Nederlandse samenleving niet in 

hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast ervaart de armste groep veel stress door de 

gevolgen van hun armoede. Met het uitdelen van voedselpakketten draagt de voedselbank bij aan 

het voorzien in de basisbehoeften van deze mensen, en neemt het daarmee voor hun een grote zorg 

weg. Door de inzet van de voedselbank voor de allerarmsten, zien zij ook de problemen waar de 

allerarmsten tegenaan lopen. Dit adviesrapport schetst de invloed die de voedselbank wel of niet 

kan uitoefenen om de door hun geconstateerde problemen te verkleinen.  

 

1.1 Opzet van de stage 

Dit rapport is tot stand gekomen via een stage gedaan vanuit WIJS 

Groningen. WIJS staat voor Wijk Inzet Jongeren en Studenten. WIJS 

heeft de missie om de vele studenten die zich in Groningen bevinden, 

in te zetten voor het maatschappelijk belang van de stad. Op deze 

manier hoopt het de verbinding tussen student en (andere) stadjers 

te verbeteren. Daarnaast hebben de projecten en onderzoeken die 

worden gedaan vanuit WIJS, een positieve invloed op inwoners van 

Groningen. WIJS heeft een locatie in Paddepoel, waar iedere werkdag 

studenten zitten om omwonenden te helpen met allerlei vragen. 

Dagelijks lopen hier stadjers binnen met vragen over lastige brieven, DigID, de werking van een 

smartphone,  om een adres of telefoonnummer moet opzoeken, et cetera. Iedereen met een vraag 

kan bij WIJS binnenlopen en wordt zo goed mogelijk geholpen. Alle diensten zijn gratis en 

vrijblijvend. Veel van de mensen die bij WIJS langskomen, bevinden zich in een lagere sociaal 

economische status (SES), wat vergelijkbaar is met de doelgroep van de voedselbank. Het feit dat 

mensen bij WIJS ‘op een andere manier binnenkomen’, draagt bij aan de kennis en ervaring die men 

al heeft bij de voedselbank. Want bij WIJS komen buurtbewoners voor hulp bij het oplossen van een 

probleem. Hierdoor zijn de problemen en de omgang daarmee zichtbaarder. 

 

1.2 Opdrachtgever Voedselbank Groningen  

In 2002 werd in Rotterdam de eerste Nederlandse voedselbank opgericht. 

Dit initiatief van het echtpaar Sjaak en Clara Sies kwam voort uit het besef 

dat er veel goed voedsel wordt verspild, terwijl er mensen zijn die financieel 

zo krap zitten dat ze niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Het Rotterdamse initiatief kreeg al snel aandacht in de media en politiek en 

het aantal plekken waar een voedselbank werd opgericht groeide snel. 

Momenteel is er in 96% (ofwel 365) van de Nederlandse gemeentes een 

voedselbank actief. Dit gebeurt onder de naam van 169 geregistreerde 

voedselbanken. Eind 2018 telden alle geregistreerde voedselbanken een totaal van 83.500 cliënten. 

Bij deze cliënten horen ook gezinnen en stellen waardoor er in totaal 140.000 mensen (deels) 

Figuur 2 Logo Nederlandse 
Voedselbanken 

Figuur 1: Logo WIJS Groningen 
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worden gevoed met de voedselpakketten van de voedselbank. In 2018 kon 56% van de cliënten 

binnen een jaar op eigen benen staan, maar 14% kon dit na drie jaar nog niet. Deze cijfers betekenen 

dat een iets grotere groep langdurige problemen heeft vergeleken met de jaren ervoor. 

De Voedselbank Groningen deelt iedere week aan zo’n 840 cliënten een voedselpakket uit. Om dit 

goed te laten verlopen, verdeelt men dit over zes ochtenden per week. Vanuit de grote 

distributiecentra van supermarkten komen vrachtwagens overschotten leveren en iedere ochtend 

rijden de drie eigen vrachtwagens rondes om overschotten bij voornamelijk supermarkten op te 

halen. Ulfert Molenhuis, voorzitter van de voedselbank in Groningen, luidt echter de noodklok over 

de toename aan vraag voor voedselpakketten. Molenhuis waarschuwt: ‘Als het zo doorgaat moeten 

er gaarkeukens komen’. Om dit te 

voorkomen vindt de voedselbank dat 

er structureel iets moet veranderen in 

het beleid van de overheid. 

 

 

1.3 Relevantie en aanleiding onderzoek 

Om aan te geven wat er volgens de Voedselbank Groningen structureel moet veranderen, heeft 

Molenhuis een tienpuntenplan opgesteld. Dit plan is deels geïnspireerd door wat er plaatselijk in 

Groningen gebeurt, maar het gaat ook over nationaal beleid. Het boek ‘Schaarste’ speelde een 

belangrijke rol in de opstelling ervan.1,2 Het tienpuntenplan zegt het volgende: 

1. Verbod op ‘achteraf betalen’ constructies. 

2. De schuldhulpverlening moet op de schop, traject moet sneller in werking treden. (Of 

Zweeds modeli). 

3. De kosten van schulden gaan te hard omhoog, onder andere door de marktwerking van 

incassobureaus. 

4. Maak het eigen risico inkomensafhankelijk of richt een nationaal zorgfonds op, hierdoor 

kunnen mensen in armoede ook weer gebruik maken van de medische zorg.  

5. Als mensen meer bereid zijn te delen, dan zal de voedselbank overbodig zijn. Hierbij is 

individualisering een belangrijk probleem. 

6. Arme kinderen komen door schaamte in een nog slechtere positie. Als kinderen worden 

gestimuleerd/geleerd om dit schaamtekleed af te werpen, brengt ze dat al in een betere 

positie. 

7. Arme mensen zijn in een overlevingsstand en hebben al genoeg stress in hun dagelijkse 

taken. Voordat hen wordt gevraagd aan hun sollicitatieplicht te voldoen of om cursussen te 

volgen, moeten de zorgen om de eerste levensbehoeften worden weggehaald.  

8. Groningen is een dienstverlenende stad en veel makkelijke baantjes worden vervuld door 

studenten. Hierdoor is het voor de minima nog moeilijker om uit de armoede te komen. Er 

zouden meer opties moeten zijn voor deze groep om aan een baan te komen of 

dagbesteding te hebben.  

9. Het terugdringen van armoede is erg gecompliceerd en de Rijksuniversiteit Groningen en 

Hanzehogeschool zouden een grotere rol moeten spelen om dit probleem in kaart te 

brengen en met goede oplossingen te komen.  

                                                             
i In zweden worden de schulden overgenomen door de overheid, waardoor de markt in 
betalingsachterstanden verdwijnt. 
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10. De kloof tussen arm en rijk groeit. Andere stadjers zouden meer betrokken moeten worden 

bij de armoedeproblematiek in de stad. Via het project Stadjes Hand in Hand zijn cliënten al 

succesvol geholpen door een mede-stadjer. 

Dit rapport is tot stand gekomen door de wens van de Voedselbank Groningen om dit 

tienpuntenplan verder te kunnen onderbouwen. Daarom zal dit rapport de kennis uit de 

neurowetenschappen over de invloed van stress combineren met de kennis van de invloed van 

armoede en stress op gedrag uit de sociale wetenschappen.  

 

1.4 Focus en opbouw van dit rapport 

De Voedselbank Groningen wil zich dus inzetten voor een beter armoedebeleid en preventie van 

armoede door bijvoorbeeld marktwerking van schulden tegen te gaan. Dit is een complex gebied 

waar meerdere vraagstukken voor beantwoord zouden moeten worden en vele expertises 

samenkomen. In dit rapport zal er worden gekeken naar hoe armoede zorgt voor meer stress en 

waarom een individu dan een ander soort keuzes maakt. Daarna wordt er gekeken of de 

voedselbank een rol zou kunnen spelen op dit gebied en op welke manier dit dan mogelijk zou zijn.  
Dit adviesrapport zal zich vooral richten op punt 7 van het tienpuntenplan, ook wel omschreven als 

de vermindering van bandbreedte bij schaarste. Voor dit punt heeft de Voedselbank Groningen het 

boek ‘Schaarste’ van Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir als grootste inspiratie.2 Bandbreedte 

wordt hierin door de schrijvers gedefinieerd als ‘een maatstaf voor de hoeveelheid bewerkingen die 

onze hersenen aankunnen, ons vermogen om aandacht op te brengen, om goede beslissingen te 

nemen, om vast te houden aan onze plannen en om verleidingen te weerstaan’. In ‘Schaarste’ wordt 

ook beschreven hoe een gebrek aan tijd of geld ervoor zorgt dat er anders met prioriteiten wordt 

omgegaan. De deadline waar op dat moment even de meeste druk op ligt, door wat er van buitenaf 

over wordt gezegd of gewoon puur omdat het een deadline is die het dichtstbij is, kan voor een 

tunnelvisie zorgen. Daardoor worden andere belangrijke zaken vergeten, ook al zorgt dit later juist 

voor meer problemen. Een uitgebreidere uitleg van de standpunten van Mullainathan en Shafir is te 

vinden in hoofdstuk 2.1 van dit rapport. 

Mensen met een slechte financiële positie worden vaak niet begrepen wanneer ze meer waarde 

hechten aan bepaalde goederen. Voor iemand met een lage socio-economische status (SES) ziet de 

wereld er echter wat anders uit. De focus van mensen in armoede en stress verandert naar meer 

proximaal denken, waarbij alles wat dichtbij en grijpbaar is, voorrang krijgt. Deze theorie van 

proximale versus distale beslissingen zal in hoofdstuk 2.1 van dit rapport gecombineerd worden met 

de theorie van schaarste, om zodoende de  verandering van focus en besluitvorming beter te 

begrijpen en onderbouwen. 

Met meer inzicht in de verandering van besluitvorming bij mensen die leven in armoede, kan de 

onderliggende oorzaak worden vastgesteld. Langdurige stress betekent dat er ook een langdurige 

blootstelling is aan hormonen als adrenaline, noradrenaline en cortisol. Om een duidelijk beeld te 

krijgen van de neurologische mechanismen, zal er in dit rapport vooral op cortisol worden gefocust. 

Cortisol heeft een sterk effect op de amygdala, hippocampus en prefrontale cortex. Omdat de 

prefrontale cortex het belangrijkst is op het gebied van besluitvorming en langetermijndenken, zal 

daar voornamelijk op worden gefocust. Maar in hoofdstuk 2.3 zal er ook aandacht worden besteed 

aan het effect van stress op de algehele (mentale en fysieke) gezondheid. 
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Vervolgens bevat hoofdstuk 3 een interne analyse van de Voedselbank. Deze analyse is belangrijk 

omdat de voedselbank zich wil inzetten voor verandering van het beleid. Om een goed advies 

daarover te kunnen geven, is het belangrijk om te weten hoe de organisatie van de Voedselbank in 

elkaar zit. Na de interne analyse volgt een externe analyse van partijen die een rol (kunnen) hebben 

in het verbeteren van de aanpak van de armoedeproblematiek. Daarna zal er in hoofdstuk 5 worden 

uiteengezet hoe de politiek naar het armoedeprobleem kijkt, waar verbetering mogelijk is en of de 

voedselbank daarop in kan spelen. Tot slot zullen er in hoofdstuk 6 interventies worden besproken 

waarbij onder andere rekening wordt gehouden met armoede-gerelateerde stress. Daarna zal in 

hoofdstuk 7 de conclusie en het advies aan de Voedselbank Groningen volgen. 
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2. Literatuuroverzicht  
 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de gevolgen van armoede op gedrag, stress 

en gezondheid. Allereerst zal er worden uitgelegd hoe armoede wordt gedefinieerd en welke 

gevolgen dit heeft voor het handelingsperspectief van een individu. Dit eerste deel schetst het effect 

van armoede op gedrag met informatie uit de psychologie en sociologie. Daarna zal een overzicht 

volgen over de gezondheidsverschillen die worden waargenomen als gevolg van armoede en stress. 

Tot slot volgt een overzicht van de gevolgen van stress op de hersenen, met een focus op de 

prefrontale cortex. Daarmee wordt een link gelegd met het veranderde handelingsperspectief uit 

hoofdstuk 2.2 en kennis uit de neurowetenschappen. 

 

2.2 Armoede en de invloed op handelingsperspectief  
Om iets te kunnen doen met punt 7 van het tienpuntenplan, is het belangrijk om te begrijpen wat er 

nu precies gebeurt met het gedrag van mensen die leven in armoede en lijden aan stress. Voordat 

hier een goede uitleg voor kan worden gegeven, is het belangrijk om te begrijpen wat armoede is en 

hoe dit wordt gedefinieerd. Volgens de Verenigde Naties (VN) kan armoede op verschillende 

manieren worden geïnterpreteerd en onderverdeeld.3 Wereldwijd rekent men het in bezit zijn van 1 

dollar per dag als grens voor extreme armoede. Dit is een redelijk goede manier om aan te geven 

waar de meest erbarmelijke omstandigheden in ontwikkelingslanden zich bevinden. Maar de 

economie en maatschappij zijn eigenlijk te complex om met een standaard bedrag armoede te 

definiëren. Er zijn gelukkig wel methodes waarbij hier rekening mee wordt gehouden. Armoede kan 

bijvoorbeeld verdeeld worden in absolute armoede en relatieve armoede. Bij de berekening van 

absolute armoede wordt er gekeken naar de mogelijkheid die men heeft om zichzelf te voorzien van 

basisbehoeften zoals onderdak, voedsel en kleding. In contrast met relatieve armoede houdt 

absolute armoede geen rekening met de kwaliteit van leven waar de economische situatie op 

inspeelt. Relatieve armoede vergelijkt daarentegen wél met de samenleving waarin een individu of 

familie leeft. Dit komt meer in de buurt van socio-economische status (SES). Deze definitie geeft aan 

wat iemands positie is in de samenleving, lettend op de invloed die men kan hebben op rijkdom, 

prestige en macht. In een meer moderne definitie wordt ook de mogelijkheid meegenomen voor 

een individu of familie om producten en diensten aan te schaffen of aan bieden welke in de 

maatschappij waardevol zijn.4 SES wordt onderverdeeld in hoog, midden en laag. Bij de bepaling van 

iemands SES wordt er dus gekeken naar de economische en sociale positie ten opzichte van de 

maatschappij waarin men leeft. Opleidingsniveau en inkomen spelen hierin een belangrijke rol. Een 

derde factor van het bepalen van de SES is de beroepsstatus, welke voor een deel te maken heeft 

met iemands economische status en opleidingsniveau.4  

Het gedrag van mensen in een lagere SES is vaak onderdeel van discussie en vooroordelen. Hierbij is 

men vaak van mening dat deze groep zelf niet zoveel doet om uit de problemen te komen. De vraag 

is echter of ze de keuzes die ze maken wel zo makkelijk kunnen veranderen. Daarbij speelt het effect 

van stress op de hersenen een rol, wat in hoofdstuk 2.3 zal worden uitgelicht. Daarnaast zou het zo 

kunnen zijn dat wat de mensen met een hogere SES als betere keuze zien, voor de mensen in een 

lagere SES helemaal geen betere optie is.5 Mensen die in armoede leven hebben namelijk een hele 

andere leefomgeving. Zij ondervinden vaak onzekerheid over basale levensbehoeften, zoals het 
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kunnen betalen van eten en de huur en hebben daarnaast vaak minder baanzekerheid. Dit telt ook 

allemaal op bij de belasting van de bandbreedte. 

De belasting van de bandbreedte zorgt er voor dat mensen op een andere manier gaan denken en 

keuzes gaan maken. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een laag inkomen meer waarde hechten 

aan de tegenwoordige tijd, maar ook aan dat wat sociaal en fysiek dichterbij ligt. Dit wordt in de 

psychologie ook wel uitgelegd als een shift van distaal naar proximaal denken.5,6  Het denkpatroon 

dat nodig is om meer distale beslissingen te nemen, verschilt veel van dat van het denkpatroon dat 

wordt gebruikt voor proximale beslissingen. De informatieverwerking voor proximale beslissingen is 

vaak gebaseerd op bedreigingen en concrete zaken. Voor distale beslissingen moet er juist meer 

abstract en doelgericht worden gedacht. Dit fenomeen heeft als gevolg dat mensen in armoede 

minder goed keuzes kunnen maken die hen op een langere termijn in een betere positie brengen. Ze 

doen juist makkelijker het tegenovergestelde. Hierdoor vallen ze eerder ten prooi aan kredieten met 

woekerrentes en maken ze keuzes waar ze op de langere termijn alleen maar meer last van hebben. 

Dit is iets wat we ook zien in de schaarsteval, een term die verder in dit hoofdstuk nog zal worden 

besproken. 

Naast abstract en doelgericht denken, is zelfregulatie ook een belangrijk criterium voor het maken 

van distale beslissingen. Om niet op impulsen af te gaan, moet men in staat zijn zich op de doelen te 

blijven richten wanneer er afleidende alternatieven tevoorschijn komen. Er is veel onderzoek gedaan 

naar de relatie tussen zelfregulatie en SES. Er is bewijs gevonden dat een lage SES zorgt voor 

veranderingen in de hersenstructuur. De hersenstructuren die op een andere manier ontwikkelen bij 

kinderen in lage SES, kunnen in verband worden gebracht met executive functioning.7,8 Over deze 

veranderingen in het brein en hoe dit een rol kan spelen in gedrag, zal in hoofdstuk 2.3 verder 

worden ingegaan. 

Er is aangetoond dat mensen die lager op de sociale ladder staan, meer belang hechten aan dingen 

die aanraakbaar zijn dan aan hypothetische doelen.9 Dit kan eenvoudig in verband worden gebracht 

met de shift van distaal naar proximaal denken. Een hypothetisch doel en iets wat verder in de 

toekomst ligt, valt onder distale factoren. Daarnaast is het bekend dat de mensen die zich lager op 

de sociale ladder bevinden, vaak meer waarde hechten aan zogenaamde ‘status-displaying goods’.5 

Met deze voorkeur plaatsen deze mensen zich hoger op de sociale ladder van hun directe omgeving, 

maar de algemene maatschappelijke positie van deze mensen gaat dan juist omlaag. Men zou zich 

kunnen afvragen  of deze beslissingen dan wel zo ‘onverstandig’ zijn. Mensen met een lage SES 

ondervinden namelijk vaak veel steun aan hun directe omgeving, waardoor het ook van groot belang 

kan zijn om een betere status te hebben in deze directe omgeving. Dit zorgt er echter wel voor dat 

ze moeilijker echt uit de problemen komen. Daarbovenop zorgt de focus op het proximale er ook 

voor dat een individu minder investeringen voor de toekomst doet, die op de lange termijn een 

individu juist in een betere algemeen maatschappelijke positie kunnen brengen. Dit verschil in focus 

heeft te maken met het nemen van minder risico door mensen die in armoede leven, waar later in 

dit rapport nog meer op in zal worden gegaan.10 Deze impact van armoede kan volgens 

onderzoekers eigenlijk alleen maar verbeterd worden als de materiële lasten van armoede worden 

verlicht.5 

Sendhil Mullainathan en Eldhar Shafir hebben in 2013 een boek gepubliceerd waarin helder wordt 

uitgelegd wat schaarste met iemand doet.2 Hierin nemen ze niet alleen schaarste in geld, maar ook 

schaarste in tijd mee. Beide leiden volgens het onderzoek van de schrijvers tot een zogenaamde 

‘tunnelvisie’. Door deze tunnelvisie wordt er alleen nog maar gedacht aan dat waar iemand op dat 

moment hard mee wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld een deadline, of een brand waarbij 
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brandweermannen snel aanwezig moeten zijn. Het halen van die deadline wordt dan gezien als het 

allerbelangrijkste, waar verder eigenlijk niks tussen mag komen. Maar de dingen die er tussenkomen 

kunnen ook belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor je gezondheid, familieleven of verdere deadlines. Dit 

laatste wordt beschreven als de schaarsteval; de schaarste leidt tot gedrag dat voor nog meer 

schaarste in de toekomst zorgt.11 De tunnelvisie door schaarste kan hierdoor tot veel ongewenste 

gevolgen leiden, doordat deze gevolgen niet de focus hadden die de schaarste op dat moment 

oproept.12 

Een andere mogelijke verklaring die wordt gegeven voor het gedrag waarbij men minder rekening 

houdt met de gevolgen op de langere termijn, is ‘time discounting’. Time discounting houdt in dat 

wat er nu is relatief van hogere waarde wordt geschat dan wat er in de toekomst komt.10 Er zijn 

verschillende onderzoeken gedaan waaruit bleek dat mensen door armoede en door stress meer 

risicomijdend gedrag vertonen. Dit is een bevinding die in strijd lijkt met de vooroordelen over 

mensen in armoede. Maar als ook wordt gekeken naar de gevolgen voor doelgerichtheid en het 

kiezen voor alles wat juist dichterbij is, is het wel gedrag dat daarbij past. Als men ergens voor wil 

kiezen, moet duidelijker zijn dat dit wat oplevert, in plaats van iets doen wat meer risicovol lijkt en 

pas in de toekomst voor meer zekerheid kan zorgen.5,13,14 Hierdoor zullen dus minder snel grotere 

investeringen worden gedaan die zich in de toekomst zullen uitbetalen.  
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2.3 Gezondheidseffecten van armoede 
Zoals hiervoor besproken heeft armoede een grote impact op het handelingsperspectief van een 

individu. Deze impact kan goed worden verklaard door kennis die er is in de neurowetenschappen. 

Voordat die link kan worden uitgelegd, moet er eerst worden uitgestippeld hoe stress voor 

veranderingen in de hormoonspiegels zorgt. Bij deze lichamelijke veranderingen, horen ook effecten 

op gezondheid. Daarom zal hier eerst een overzicht volgen over de gezondheidsverschillen die we 

zien wanneer mensen in armoede worden vergeleken met mensen die hoger op de sociale ladder 

staan. Daarna zal worden uitgelegd hoe stress hier ook een rol in speelt.   

 
2.3.1 Gezondheidseffecten gemeten in lage versus hoge SES 
Gezondheid is voor iedereen belangrijk, maar niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Bepaalde 

groepen in de samenleving kunnen veel meer van hun gezondheid genieten dan anderen.  Alhoewel 

er geen duidelijke meeteenheid voor gezondheid is, laten cijfers zien dat mensen met een lagere 

opleiding ongeveer 6 jaar korter leven en dan hoger opgeleiden. Daarbovenop leven mensen met 

een hogere SES 14 tot 15 jaar langer in goede gezondheid.15 Deze goede gezondheid wordt 

samengevat met behulp van drie factoren; zelf-ervaren gezondheid, aanwezigheid van chronische 

ziekte en beperking van de activiteit.16  De gezondheidsverschillen die we nu zien, zijn ontstaan 

vanaf de jaren 50, toen de gezondheidsstaat opkwam. De mensen met een hogere SES en dus ook de 

hoger opgeleiden waren veel beter in staat te profiteren van alle leefstijlinterventies die er sinds die 

tijd zijn geweest. De verschillen in gezondheid tussen sociaal economische klassen, zien we niet 

alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen.17,18 Een oorzaak hiervan kan zijn dat de 

interventies bedoeld om gezond gedrag te bevorderen, beter aansluiten bij hoger opgeleiden, 

waardoor ze bij deze groep ook effectiever zijn.19 Ook speelt natuurlijk mee dat het vaak gaat om het 

aanpassen van gedrag en als men de theorie uit schaarste in acht neemt, is de bandbreedte bij 

armoede om gedrag te kunnen beïnvloeden verminderd.  

Voor meer begrip over de invloed van stress op gezondheid in onze moderne samenleving, is het 

goed om naar een bredere definitie van gezondheid te kijken. In de afgelopen decennia is er 

namelijk een ontwikkeling geweest in wat experts als gezondheid zien. Voorheen werd gezondheid 

vooral beschouwd als de afwezigheid van lichamelijke gebreken en ziekte. De definitie van 

gezondheid, gesteld door de World Health Organisation (WHO), is ‘een staat van compleet fysiek, 

mentaal en sociaal welzijn. Deze definitie stamt uit 1948 en er is sinds die tijd veel veranderd. Door 

de ontwikkeling van de medische wetenschap en de industrie er omheen, betekent deze definitie 

dat het grootste deel van de bevolking als ‘ongezond’ kan worden bestempeld. Verder is er ook een 

grote verandering geweest in het verloop en de behandeling van ziektes of (chronische) 

aandoeningen. Al deze veranderingen zijn reden om gezondheid op een andere manier te gaan 

bekijken. Een van die manieren is door middel van Positive Health.20,21 

Positive Health is een concept waarin gezondheid wordt bekeken als ‘het vermogen om je aan te 

passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van 

het leven. Dit concept is een relevant concept voor dit rapport, omdat het veel dingen meeneemt 

waar mensen in armoede last van hebben. Positive Health heeft namelijk  6 aandachtspunten 

waarop een score wordt gegeven. Dit zijn lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, 

kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Deze pijlers voor 

gezondheid staan allemaal met elkaar in verband en mensen met een lagere SES hebben vaak meer 

moeite in een deel van deze pijlers. Mentaal welbevinden kan worden aangetast door de stress die 
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armoede veroorzaakt evenals het dagelijkse functioneren. Als, zoals uitgelegd door Mullainathan & 

Shafir, de bandbreedte bij schaarste namelijk wordt beperkt, heeft dat gevolgen voor hoe goed men 

kan functioneren. Dit wordt in hun boek ‘Schaarste’ ook geschetst door problemen die zelfs 

ontstonden bij NASA toen zij hun werknemers onder te hoge druk zetten. Dit was dan wel schaarste 

aan tijd en niet aan geld, maar dit zou op de bandbreedte en dus het functioneren hetzelfde 

primaire effect moeten hebben. Er zijn ook verschillende onderzoeken die aangeven dat mensen 

met geldproblemen meer last hebben van lichamelijke klachten, waar later verder op in zal worden 

gegaan.22,23 Daarnaast maakt een kleine portemonnee het vaak lastiger om sociaal maatschappelijk 

te participeren en kan de kwaliteit van leven 

worden aangetast door armoede. Met deze 

voorbeelden kan worden beargumenteerd dat de 

Positive Health van mensen in armoede wordt 

aangetast. Het zijn daarnaast ook onderwerpen 

waar professionals rekening mee zouden moeten 

houden. Gebieden als zingeving en sociaal 

participeren zijn namelijk gebieden zonder puur 

medische achtergrond. Hierdoor kunnen deze 

gebieden niet alleen makkelijk worden bepaald 

door professionals zonder medische achtergrond, 

het zijn ook onderwerpen waaraan makkelijk kan 

worden gewerkt. Dit is ook de reden dat het 

Positive Health web(figuur 3), of afgeleiden 

hiervan, worden aangeboden aan professionals om 

deze te gebruiken. 

De invoering van het eigen risico in de zorg heeft 

volgens verschillende professionals ook een effect op de gezondheid van mensen. Dit omdat er uit 

onderzoeken blijkt dat zorg wordt gemeden of geneesmiddelen niet bij de apotheek worden 

opgehaald. De huisarts mag dan wel uitgesloten zijn van het eigen risico, als deze besluit dat je 

doorgestuurd moet worden naar een specialist of medicatie nodig hebt, gaat dat wel van het eigen 

risico af en kost het dus extra geld. Dit heeft vaak tot effect dat klachten verergeren en de 

uiteindelijke kosten om dit te behandelen oplopen. Daarnaast zorgt het voor een verminderde 

kwaliteit van leven. Hoe groot deze invloed echter precies is, is een onderwerp van discussie. Maar 

ook zorgverzekeraars geven aan bewust te zijn van dit probleem.24 

 

2.3.2 De relatie tussen SES en stress 
Vaak zijn de gevolgen die worden gewijd aan armoede een gevolg van de stress door armoede. 

Voordat de gevolgen hiervan verder worden uitgewerkt, volgt hier een kort overzicht over de relatie 

tussen armoede en stress.  

In 2006 hebben Cohen en zijn collega’s aangetoond dat mensen met een lage SES significant hogere 

levels van de stresshormonen cortisol, adrenaline en noradrenaline hebben.25 Dit kan als bewijs 

worden gezien dat mensen met een lagere SES gemiddeld meer stress ervaren in vergelijking met 

mensen die in een sociaaleconomisch betere positie verkeren. Er is echter wel nog wat discussie 

over welke factoren van die lage SES dan voor meer stress zorgen. Er zijn, zoals in hoofdstuk 2.1 

beschreven, meerdere factoren waardoor iemands SES wordt bepaald. Mensen die leven in 

Figuur 3 Positive Health Web van Institute for Positive 
Health (IPH) 
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armoede zitten in een onvoordelige sociale situatie. Een sociale situatie is echter niet enkel 

afhankelijk van de mate van armoede. Onder onvoordelige situaties vallen ook mensen met een 

andere etnische achtergrond, een lage sociaal economische status mogelijk aanwezige handicaps. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit soort situaties tot stress leiden.25,26  

In het boek ‘Schaarste’ geven Eldar Shaffir en Sendhil Mullainathan aan dat wanneer mensen ergens 

gebrek aan hebben, voornamelijk aan tijd of geld, dit voor een tunnelvisie zorgt. De cognitieve 

capaciteit van mensen neemt als het ware af. Dit kan men zien als een gevolg van een stressreactie, 

maar nog niet als de stressreactie zelf en hoe het dan kan dat men zich zo anders gaat gedragen. De 

stress zelf komt van de gevolgen van het tekort waar ze telkens mee worden geconfronteerd. Dit 

werd bijvoorbeeld goed uitgelegd door Joop ten Dam, lector op Windesheim.27 Zijn project ‘De 

Geweldige Wijk’ in Meppel is ook op dit gegeven gericht en hier zal later nog verder op worden 

ingegaan. Verder zijn veel artikelen duidelijk over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij 

kinderen. Ook wanneer er eerst is getest op de sociaal economische status van de kinderen, blijkt 

economische instabiliteit een van de belangrijkste factoren die zorgt voor de symptomen van 

stress.28 Om beter te begrijpen hoe het kan dat stress zorgt voor een verandering in het gedrag en 

cognitief vermogen, zal er meer gekeken moeten worden naar de functies van verschillende 

hersendelen en wat daar gebeurt bij (chronische) stress. 

 

2.3.3 De fysiologie van stress 

Responsen in het lichaam kunnen worden 

onderverdeeld in twee systemen van ons 

zenuwstelsel. Dit zijn het sympathische en 

parasympathische deel van het zenuwstelsel. 

Deze delen spelen op elkaar in en houden 

elkaar in zekere zin in een balans. Het 

parasympathische deel van het zenuwstelsel 

is het deel dat verantwoordelijk is voor de 

zogenaamde ruststand van een lichaam. Dit 

betekent bijvoorbeeld dat dit deel zorgt voor 

een verlaging van de hartslag, verwijding van 

de bloedvaten en een verhoging van het 

hormoon acetylcholine, maar ook voor een 

stimulatie van de spijsvertering. Het 

sympathische deel van ons zenuwstelsel 

zorgt daarentegen voor een vernauwing van 

de bloedvaten, een verhoogde hartslag en 

adrenalinespiegel, een remming van de 

spijsverteringsmechanismen en de omzetting van glycogeen naar glucose. Deze effecten van het 

sympathische deel van het zenuwstelsel, zorgen ervoor dat we alert zijn en het lichaam klaar is om in 

actie te komen of te vluchten. Stress staat in relatie met het sympathische zenuwstelsel. Figuur 4 

geeft een mooi overzicht van de werking van het parasympathisch en sympathisch zenuwstelsel. 

Stress is een belangrijk overlevingsmechanisme. Niet alleen in vroegere tijden, maar ook nog in de 

huidige maatschappij. Soms kan het heel belangrijk zijn om je even heel snel op iets te kunnen 

focussen en tot een bepaalde actie over te gaan. Bijvoorbeeld wanneer je snel weg moet springen 

Figuur 1 Schematisch overzicht parasympathisch versus 
sympathisch zenuwstelsel. Bron: Heartfulness.be 
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voor gevaar zoals verkeer of brand. Het gevaar dat dan wordt waargenomen zorgt in eerste instantie 

voor een signaal van de amygdala naar de bijnierschors, via de hypothalamus. Hierdoor wordt er 

adrenaline afgegeven, wat voor een verhoogde focus op het gevaar zorgt. Dit is een razendsnel en 

kort proces, zodat er in een reflex kan worden gereageerd op plotseling gevaar. Als het gevaar is 

geweken wordt deze reactie ook weer heel snel afgeremd.  

Wanneer de bedreiging voor een langere tijd aanhoudt, treedt er een ander proces in werking om de 

focus langere tijd hoog te houden. Dit is een proces dat zorgt dat de reactie minder makkelijk kan 

worden afgeremd. Hierbij is de hypothalamus-hypofys-bijnierschors-as, beter bekend als 

hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis (HPA-axis), van groot belang. De HPA-axis zorgt voor een 

verhoogde spiegel van het hormoon cortisol. Als reactie op fysiologische of psychologische 

stressfactoren, wordt de HPA-axis geactiveerd. Dit zorgt er als eerste voor dat de hypothalamus het 

corticotropine-vrijmakend hormoon afgeeft. Met dit hormoon wordt de afgifte van 

adrenocorticotropine in de voorkwab van de hypofyse gestimuleerd. Adrenocorticotropine zorgt 

voor de uiteindelijke afgifte van cortisol, welke in de bijnieren worden afgegeven.29 Onder normale 

omstandigheden is er een negatieve feedbackloop, waardoor afgifte van cortisol zorgt voor 

afremming van de HPA-axis en haar gevolgen. Bij chronische stress kan deze feedbackloop 

uiteindelijk wegvallen, waardoor cortisol en andere hormonen verhoogd door de HPA-axis, langdurig 

verhoogd in het lichaam voorkomen.29,30,31 Een overzicht van de werking van de HPA-axis, is 

weergegeven in Figuur 5. Dit gebeurt 

omdat de hippocampus een signaal moet 

geven naar de hypothalamus om de 

stressreactie af te remmen. Maar een 

langer verhoogde concentratie aan 

cortisol beschadigd de hippocampus via 

apoptose van haar cellen. Hierdoor kan 

de hippocampus bij chronische stress niet 

meer goed functioneren als regulator van 

de HPA-axis. Dit zorgt vervolgens voor 

nog meer schade door de hogere 

cortisolconcentraties.32,33  

 
 

2.3.4 Effecten van stress op gezondheid 

Zoals hiervoor beschreven, zorgt stress voor een verandering in de hormoonspiegel. Deze 

hormoonspiegel heeft naast een directe invloed op de cognitieve functies van mensen, ook effect op 

lichamelijke functies. Een belangrijk gevolg van stress in namelijk een slaaptekort. Dit zorgt via 

veranderingen in de HPA-axis, voor veranderingen in het metabolisme.34 Twee belangrijke 

hormonen die beïnvloed worden door een slaaptekort, zijn leptine en ghreline. Ghreline wordt 

aangemaakt in de maag voor signalering van honger. Leptine, wat wordt aangemaakt in vetweefsel, 

zorgt juist voor een onderdrukking van honger. Dit betekent dus dat wanneer je last hebt van 

slaaptekort, je ook weer meer kans hebt op overgewicht. Het is dus zeker niet alleen de 

‘ongezondere omgeving’ en de verminderde aandacht voor gezondheidsinterventies die in de 

Figuur 2 Schematische weergave HPA-axis en de dysregulatie bij 
chronische stress, uit Joop Ten Dam, Atriumlezing ‘Armoede, Stress en 
Gezondheid’, 24 mei 2018 
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armere groepen zorgt voor een verminderde gezondheid. Ook de minder zichtbare effecten, zoals 

slaaptekort door alle stress, spelen een grote rol in zichtbare en onzichtbare gezondheidseffecten.  

 

Schulden zorgen hierbij nog voor meer negatieve gezondheidseffecten. Wanneer men in de 

schulden zit en een tekort aan geld voor rekeningen ervaart, wakkert dit stress aan. Deze stress zorgt 

dan weer voor extra mentale en fysieke problematiek.35 Van mensen met schulden is ook bekend 

dat men meer rookt, minder fruit eet, slechter ontbijt en vaker psychische en lichamelijke klachten 

heeft.22,23,36 Men rookt ook meer wanneer de schuldenlast toeneemt, behalve wanneer de prijs van 

sigaretten te hoog wordt. Er kan dus wel gesteld worden dat verschillen in levensstijl sterk worden 

beïnvloed door stress die onder andere door tekort aan geld kan worden aangewakkerd. En het lage 

budget lijkt op zichzelf een minder sterke invloed te hebben. Het zijn namelijk de gevolgen van 

armoede die zorgen voor een minder gezonde levensstijl.34 

Er is vaak discussie over de onbetaalbaarheid van een gezond dieet voor arme mensen. Maar uit 

meerdere onderzoeken blijkt dus dat inkomen maar een kleine rol speelt in de kwaliteit van iemands 

dieet. Vooral als factoren zoals 

opleidingsniveau en kennis van 

voeding worden meegeteld, blijkt de 

relatie met inkomen zwak.34 Deze 

keuzes hebben namelijk meer te 

maken met wat stress in het lichaam 

doet met de hormoonspiegels van 

onder andere cortisol, leptine en 

ghrelin en wat het in de hersenen 

met de zogenaamde ‘bandbreedte’ 

doet. Dit is weergegeven in figuur 6 , 

gepubliceerd door Barbara Laraia en 

collega’s in 2017.34 

 

 

 

  

Figuur 3 Invloed van armoede op de kwaliteit van het dieet. 
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2.4 Armoede, stress en het brein 

Hiervoor is besproken hoe armoede en stress het maken van keuzes sterk kan beïnvloeden. Er is ook 

uitgelegd hoe dit iemands maatschappelijke en financiële situatie sterk kan beïnvloeden. Om nog 

beter te begrijpen waarom dit gebeurt, is het goed om te onderzoeken wat de fundamentele 

oorzaak is. Daarom zal in dit hoofdstuk een deel van de kennis uit de neurobiologie over de relatie 

tussen armoede, stress en veranderingen in het brein, worden besproken.  

 

2.4.1 Verschillen in IQ en handelingsperspectief bij schaarste 
Het is moeilijk om te bewijzen wat specifiek armoede met je doet in experimentele vorm. Maar veel 

boeren in landen zoals India zijn de perfecte testgroepen omdat zij vaak een keer per jaar alle 

inkomsten van de oogst ontvangen, waar ze dan het hele jaar mee moeten doen. Bovendien geven 

jaren waar de oogst slecht is ook goede, natuurlijke variabelen in exact dezelfde testgroep. Dit is de 

reden dat de schrijvers van ‘Schaarste’ deze boeren als voorbeeldgroep gebruiken. Er zijn onder 

andere onderzoeken geweest waarbij het IQ van boeren werd getest. In periodes van schaarste, dus 

als er nog geoogst moest worden of wanneer het een heel slecht jaar voor de oogst was, bleek het 

IQ van deze boeren tot wel 13 punten lager te liggen.12  

Uit veel onderzoek blijkt dat tijdens een periode van schaarste en van gevaar, men veel meer 

risicomijdend gedrag laat zien. Daarnaast hebben vele onderzoekers het over ‘time-discounting’. Dit 

betekent dat dingen in de toekomst zijn in bepaalde omstandigheden veel minder waard dan dingen 

die men nu kan krijgen of moet doen.5,10,37 Dit past natuurlijk in risicomijdend gedrag, omdat de 

toekomst nooit helemaal zeker is, maar kan ook uitgelegd worden met het meer proximale denken 

van mensen in armoede zoals eerder al beschreven.5,6 

De verandering in denken en IQ kan in relatie worden gebracht met veranderingen die men ziet in de 

hersenen bij lage SES of onderzoeken met stress. Dit kan interessante inzichten bieden in waarom 

deze groep zich zo anders gaat gedragen.7  Om dit te testen kijkt men meestal naar factoren als 

inkomen (in een ratio met wat nodig is voor basisbehoeften), beroepsstatus en hoeveel van de buurt 

waarin men woont onder de armoedegrens leeft. Zo zijn er onderzoeken gedaan waarin is 

aangetoond dat zelfs bij dezelfde prestatie of hetzelfde gedrag, de signalering door neuronen anders 

is tussen de lage en de hoge SES groep.38 Dit kan betekenen dat het veel meer moeite kost om deze 

zelfde prestatie te leveren. Een voorbeeld is een onderzoek waar kinderen moesten reageren op 

twee soorten tonen en twee andere soorten tonen moesten negeren. Hierbij werden twee 

verschillende groepen gebruikt met hetzelfde prestatieniveau op school. De ene groep kwam van 

een hoge SES en de andere groep van een lage SES. Hierbij was te zien dat de kinderen even 

accuraat reageerden met het drukken op een knop bij de twee tonen waarop ze moesten reageren. 

Echter viel uit de hersenactiviteit op te maken dat de kinderen met een lage SES zich veel meer 

lieten afleiden door de tonen waar ze niet op hoefden te reageren.39 
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2.4.2 Prefrontale cortex 
Veranderingen in het brein door stress kan 

men onder andere zien in de amygdala, 

hippocampus en prefrontale cortex.40 Dit 

rapport zal vooral gericht zijn op de 

prefrontale cortex. De prefrontale cortex is 

namelijk verantwoordelijk voor de eerder 

besproken zelfregulatie, executieve functies 

en plannen. Onder executieve functies valt 

ook het maken van keuzes.41 De eerdere 

verschillen tussen proximale en distale 

keuzes, kunnen ook voor een groot deel 

worden uitgelegd door de activiteit van de 

prefrontale cortex. De prefrontale cortex zorgt er namelijk voor dat eerdere ervaringen en de 

informatie van voorheen en dat moment, worden meegenomen in een beslissing. En wanneer een 

keuze moet worden gemaakt die rekening houdt met langetermijndoelen, is het dus van belang dat 

de prefrontale cortex hier een rol in speelt. Een belangrijke functie van het brein is zorgen dat een 

dier de meest voordelige keuze maakt. Deze keuze wordt meestal gezien als een motor reflex. 

Vooral in primaten, en dus ook in mensen, is er een grote variatie aan reflexen door een complex 

motor systeem.37  

De prefrontale cortex bevindt zich voor de motor en premotor cortex, in het voorste deel van de 

frontale kwab. De prefrontale cortex is ook verbonden met de hogere orders van de sensorische 

cortex en de basale ganglia. Dit zorgt ervoor dat de prefrontale cortex een grote rol kan spelen in het 

maken van keuzes.37 De prefrontale cortex wordt ook wel de neocortex genoemd. Dit is omdat dit 

deel erg is gegroeid tijdens de evolutie van de primaten en voornamelijk tijdens het ontstaan en de 

ontwikkeling van de mens. Het is dus het meest ‘moderne’ en geavanceerde deel van de hersenen. 

Het mediale deel van de prefrontale cortex onderscheidt zich van andere delen van de hersenen, 

omdat herinneringen op een schematische manier worden ingedeeld. Dit zorgt ervoor dat 

beslissingen die worden gemaakt door de prefrontale cortex, worden gemaakt op basis van 

verschillende factoren.42 Dit is onder andere terug te zien in proeven waar, zodra een dier in een 

andere omgeving of positie is, de vuursnelheid door de neuronen al veranderd en zelfs wanneer de 

beloning voor het gedrag anders is.42,43 Voor doelgericht gedrag is het samenpakken van alle 

verschillende lagen informatie, wat via zo’n schematische manier van beslissingen nemen gebeurt, 

erg van belang.44 Verder is ook bekend dat de activiteit van de prefrontale cortex een belangrijke rol 

speelt in het maken van keuzes die op de langere termijn voordeliger zijn.37 

Onderzoeken naar de rol van de prefrontale cortex op besluitvorming, specificeren zich op 

verschillende soorten besluitvorming. Verschillende categorieën voor besluitvorming zijn ‘free-

choice’, ‘perceptual’ en ‘value-based’.41 Om de basis van keuzesmaken in de prefrontale cortex te 

begrijpen, is het goed om te kijken hoe de prefrontale cortex een rol speelt in ‘free-choice’ 

besluitvorming. De ‘free-choice’ route van besluitvorming vormt de basis voor alle andere vormen 

van keuzes. In ieder leerproces waar uiteindelijk een keuze wordt gemaakt op basis van  kennis, 

komt die kennis doordat eerst de keuze via de ‘free-choice’ route is gemaakt en daarvan is geleerd.41 

Met verschillende soorten testjes bij proefpersonen heeft men kunnen bewijzen dat ook in deze 

simpele vorm van beslissingen maken, de prefrontale cortex een belangrijke rol speelt. De activiteit 

in de prefrontale cortex vindt duidelijk plaats voordat het bijbehorende gedrag wordt uitgevoerd.41,45  

Figuur 7 Locatie van de prefrontale cortex in the brein. 
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2.4.3 Prefrontale cortex, hippocampus en amygdala bij stress 
De prefrontale cortex is verbonden met de andere 

hersenstructuren, zoals de hippocampus en de 

amygdala. Ook al focust dit rapport zich op de 

prefrontale cortex, de veranderde connecties tussen 

onder andere de amygdala en de hippocampus spelen 

een grote rol in de verandering van gedrag door 

chronische stress. En de prefrontale cortex onderscheidt 

zich van de andere, oudere hersenstructuren, omdat het 

de instinctieve reacties van de hersenstam en het 

limbisch systeem kan tegengaan.46–48 Hierdoor hebben 

de prefrontale cortex, de hippocampus en de amygdala 

een andere rol in stress en reageren ze anders op de 

activatie van de HPA-axis.49 De hippocampus en de 

amygdala behoren tot het limbische systeem van het brein. Dit deel van de hersenen bevindt zich 

onder de cortex, waar de prefrontale cortex een belangrijk onderdeel van is. Figuur 9 geeft een 

overzichtelijke weergave van hoe de HPA-axis de amygdala, hippocampus en prefrontale cortex 

verschillend beïnvloed.49  

Anders dan gewone stress, remt chronische stress 

de functie van de prefrontale cortex. Dit is 

evolutionair van belang, omdat chronische stress 

een teken is van een onveilige leefomgeving. In 

zo’n omgeving moet ieder dier snel kunnen 

reageren op gevaren en dus meer afgaan op snelle, 

instinctieve beslissingen. Hier zorgen de oudere 

hersenstructuren die onder de cortex liggen juist 

voor, zoals de amygdala en de hippocampus. De 

hippocampus is belangrijk voor het 

langetermijngeheugen en de amygdala staat 

bekend om haar betrokkenheid bij emoties.  

De hippocampus is verbonden met de prefrontale 

cortex in het gebied dat de meeste atrofie vertoont 

bij chronische stress. Dit betekent dus dat het 

langetermijngeheugen minder goed kan worden 

gebruikt bij keuzes wanneer iemand chronische 

stress heeft.50 

De amygdala is van belang voor emotie, angst en het overlevingsinstinct. Omdat de reacties van de 

amygdala vrij primair zijn, hebben de prefrontale cortex en de amygdala vaak tegenovergestelde 

reacties. De prefrontale cortex remt de amygdala in de meeste gevallen, maar wanneer er een 

sterke stimulus van angst is, is de reactie van amygdala te sterk om te worden geremd door de 

profrontale cortesx.49,50  

De prefrontale cortex remt de amygdala via haar ventromediale deel. Uit onderzoeken is echter 

gebleken dat het mediale deel van de prefrontale cortex het meest wordt aangetast door chronische 

stress. Dit betekent dat in dit deel van de prefrontale cortex de dichtheid van neuronen verminderd 

is en daarbij ook de activiteit is verlaagd. Dat zorgt ervoor dat de amygdala minder sterk kan worden 

Figuur 9: Beinvloeding van HPA-axis en de amygdala, 
hippocampus en prefrontale cortex, uit Chattarji et al., 
2015. 

Figure 8 Locatie van de prefrontale cortex, 
amygdala en hippocampus in het brein. 
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geremd bij een stimulus van angst. Op deze manier kan er sneller een reactie vanuit de amygdala 

komen die niet wordt geremd door de prefrontale cortex bij iemand met chronische stress. 

Verschillende experimenten met proefdieren laten ook zien dat wanneer het ventromediale deel is 

aangetast, dieren sneller en sterker reageren op stimuli van angst. Hierbij neemt de rol van de 

prefrontale cortex dus af, waarmee die van de amygdala kan toenemen.50  

 

2.4.4 Cortisol 

Zoals eerder beschreven is cortisol een hormoon dat wordt aangemaakt door de bijnieren. Deze 

aanmaak wordt extra bevorderd wanneer er in het lichaam een stressreactie is aangewakkerd. 

Cortisol wordt aangemaakt door een omzetting van cholesterol en bevordert zelf ook weer de 

aanmaak van cholesterol. Cortisol is een hormoon dat altijd wel in het lichaam voorkomt, maar 

onder normale omstandigheden is er een patroon dat wordt beïnvloed door het deel van de dag.51 

Dit betekent dat er een zogeheten circadiaanse regulering van de aanmaak van cortisol is. Zo zijn 

cortisollevels normaliter wanneer men wakker wordt in de 

ochtend hoger, wat zorgt voor een hongergevoel aan het 

begin van de dag. Cortisol heeft verder ook een belangrijke 

rol in metabolisme. Het bevordert glucogenese, de 

vetstofwisseling en de afbraak van eiwitten. De 

bevordering van glucogenese betekent dat cortisol de 

omzetting van glucogeen naar glucose stimuleert. Dit zorgt 

ervoor dat de bloedsuikerspiegel wordt verhoogd. Dit zorgt 

ervoor dat er energie beschikbaar is om te kunnen 

reageren op de bron van stress en om bijvoorbeeld snel te 

kunnen vluchten. Daarnaast kan het ook zorgen voor de 

afbraak van spieren, zodat hieruit ook energie en 

aminozuren vrijkomen.  

Naast het metabolisme wordt ook het afweersysteem 

beïnvloed door cortisol. Hydrocortisone, de naam van cortisol in medicijnvorm, wordt ook wel 

gebruikt als ontstekingsremmer. Dit kan ook weer in verband worden gebracht met de functie van 

het sympathische zenuwstelsel. De rol van het sympathische zenuwstelsel is namelijk om snel te 

kunnen reageren/vluchten. Wanneer dit van belang is, is het beter om geen energie te steken in 

mogelijk gevaar van bijvoorbeeld een virus of bacterie. Dit effect zorgt er ook voor dat een wond 

minder snel dicht zal zijn bij iemand die heel veel stress heeft. Want dit verdient volgens de evolutie 

en het lichaam dan minder prioriteit. 

Verschillende onderzoeken wijzen erop dat langdurige stress inderdaad zorgt voor hogere 

cortisolconcentraties en een veranderde regulering van de HPA-axis. Er zijn wel een aantal 

onderzoeken gedaan die aanwijzen dat cortisol bij lage SES groepen en bij armoede verhoogd zal 

zijn. De juiste manier om cortisolconcentraties van een langere termijn te meten, is nog een punt 

van discussie. Een potentiële manier om cortisolconcentraties van een langere termijn te kunnen 

meten, is door gebruik te maken van haarsamples.30,52 Via cortisolmetingen in haarsamples hebben 

onderzoekers wel verbanden gelegd tussen onder andere SES en verschil in cortisolconcentraties bij 

kinderen, maar deze onderzoeken zijn niet consistent.52,53,54 Recent onderzoek suggereert echter wel 

dat meer specifiek economische instabiliteit cortisolconcentraties in het haar kunnen verhogen.28  

Figuur 10: 2D structuur Cortisol. Bron: Pubchem 
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2.4.5 De effecten van stress en cortisol op de prefrontale cortex  
De chronisch verhoogde concentratie van cortisol kan ervoor zorgen dat verbindingen tussen 

neuronen worden aangetast in verschillende delen van het brein. Een van de hersengebieden die 

kan worden aangetast door verhoogd cortisol is de prefrontale cortex.55 Vanwege het belang van de 

prefrontale cortex bij het maken van keuzes, zoals hiervoor besproken, zal hier nog wat meer op 

worden ingegaan. Uit onderzoeken met mensen vanaf middelbare leeftijd blijkt dat verhoogde 

cortisollevels kunnen worden gecorreleerd met een verminderde massa van de prefrontale cortex. 

Via MRI bleek dit vooral de rechter orbitale cortex, linker voorste cingulate gyrus en de rostrale 

frontaire gyrus.56 Uit onderzoeken bij patienten met lesies in deze hersendelen, blijkt dat ze onder 

andere van belang zijn voor executive functioning en werkgeheugen.57,58 Andere onderzoeken met 

volwassenen laten ook zien dat verhoogde cortisollevels in speeksel kunnen worden gerelateerd aan 

verminderde cognitieve functies.59  

Om de effecten van stress duidelijk te kunnen meten zijn er meerdere onderzoeken gedaan met 

knaagdieren, voornamelijk ratten, waaruit blijkt dat de prefrontale cortex wordt aangetast door 

stress. Hierbij is onder andere gevonden dat de dichtheid van dendrieten in de prefrontale cortex 

afneemt wanneer ratten is een stressvolle situatie worden gezet.60,61,62 Verder is duidelijk geworden 

dat cortisol zorgt dat de plasticiteit van synapsen afneemt. Plasticiteit is belangrijk voor synapsen om 

zich aan te kunnen passen voor meer of minder activiteit. Deze veranderingen zijn belangrijk tijdens 

veranderingen van de omgeving of de situatie van een dier. Dus, hoe beter de plasticiteit, hoe beter 

het aanpassingsvermogen. Ook voor leren en geheugen is het van belang dat een synaps zich kan 

versterken. Dit betekent dus ook dat een verstoorde cortisolhuishouding het leervermogen kan 

aantasten.63 Hoe cortisol precies kan zorgen voor die verlaagde dichtheid van synapsen is nog niet 

helemaal duidelijk. Het feit dat de amygdala ook juist sterker wordt ontwikkeld, suggereert dat 

cortisol geen directe impact heeft op de atrofie van de neuronen.  

In meerdere onderzoeken is aangetoond dat er tussen kinderen in hoge en lage SES grote verschillen 

zitten in de activiteit van de prefrontale cortex en de uiteindelijke functionaliteit. Bijvoorbeeld 

wanneer er meer werd gevraagd van executieve functies (werkgeheugen). Onder die druk 

presteerden de kinderen met een hoge SES niet alleen beter; bij MRI onderzoeken zagen de 

onderzoekers ook een significant verschil in de activatie van delen van prefrontale cortex. Dat deze 

verschillen al vroeg in de ontwikkeling worden gesignaleerd, kan wijzen op prenatale en postnatale 

aanpassing aan de omgeving. Want zoals eerder al uitgelegd, zijn signalen van stress een reden om 

ervan uit te gaan dat de leefomgeving veel gevaren bevat. Als er meer gevaren zijn, is het belangrijk 

om snel op deze signalen te kunnen reageren. Dit is iets wat de prefrontale cortex juist remt. 

Daarom is het evolutionair voordeliger om deze dan minder sterk te ontwikkelen.38,39 

Verschillen in zelfregulatie en concentratie werden ook gemeten in de prefrontale cortex, maar er 

werden bij de uiteindelijke resultaten nog geen significante verschillen gemeten tussen kinderen 

met een hoge en lage SES. Dit lijkt dus te betekenen dat deze kinderen andere hersendelen kunnen 

gebruiken om de testen op dezelfde manier uit te voeren.7 
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2.5 Conclusie 
De verschillen die worden waargenomen in het handelingsperspectief bij mensen in armoede, 

kunnen worden onderbouwd met kennis uit de neurowetenschappen. Omdat door stress de 

prefrontale cortex beschadigd kan raken of zelfs anders ontwikkelt, zal iemand meer op instincten 

afgaan en minder doelgericht en genuanceerd gedrag laten zien. Dit mechanisme geeft aanleiding 

om anders te handelen. Interventies die hierop zijn gebaseerd, zullen in hoofdstuk 6 behandeld 

worden. Maar omdat de Voedselbank Groningen graag wil dat er meer rekening gehouden wordt 

met het probleem, zal er eerst een interne analyse van de Voedselbank Groningen volgen met 

daarna een analyse van het gemeentelijk en nationaal beleid.  
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3. Interne analyse  
 

3.1 Inleiding  
Zoals besproken in het tienpuntenplan, wil de Voedselbank Groningen zich inzetten voor betere 

omgang met mensen in armoede en een verbeterd armoedebeleid. Als een organisatie iets wil 

veranderen of iets aan haar takenpakket toe wil voegen, is het belangrijk een goed beeld te hebben 

van de gehele organisatie. Om een goed beeld te krijgen van hoe de Voedselbank Groningen in 

elkaar zit, volgt daarom in dit hoofdstuk een interne analyse van de voedselbank. 

 

3.2  De Voedselbank als organisatie 
De Voedselbank Groningen is, samen met 168 andere voedselbanken, lid van de Vereniging van 

Nederlandse Voedselbanken. Alle leden van de vereniging dienen zich aan dezelfde kernwaarden te 

houden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt en er nooit om 

geld of diensten kan worden gevraagd in ruil voor de voedselpakketten. De vereniging zorgt ook 

voor een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en bestuurdersaansprakelijkheids-

verzekering voor al haar leden. Verder wordt er met het systeem van verenigde voedselbanken voor 

gezorgd dat mensen niet gebruik gaan maken van meerdere voedselbanken; iedere voedselbank 

heeft zijn eigen werkgebied. 

De vereniging zorgt ook voor landelijke aandacht, bijvoorbeeld door ambassadeurs aan te stellen 

zoals René Froger en Danny Blind. Alle voedselbanken (leden) hebben zelf echter ook de vrijheid om 

acties te organiseren om geld of voedsel op te halen. De Voedselbank Groningen doet dit 

bijvoorbeeld door acties met studentenverenigingen en presentaties in kerkgemeenschappen. 
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3.3 7S-analyse 
Een handige tool die gebruikt 

kan worden voor een 

overzichtelijke interne analyse 

is het 7S-model van McKinsey. 

Dit is een managementmodel 

uit de bedrijfskunde die kan 

worden gebruikt om de 

sterkste en zwakste punten 

van een bedrijf te 

achterhalen. Het model stelt 

dat er zeven hoofdonderdelen 

in een bedrijf of organisatie 

zijn. Een optimale 

bedrijfsvoering zou ervoor 

moeten zorgen dat deze onderdelen met elkaar in evenwicht zijn. Naast het aangeven van een 

mogelijke onbalans in de organisatie, geeft dit ook een volledig overzicht van de organisatie en haar 

krachten en visie.  

 

3.3.1 Strategie  

Een van de S-factoren is de strategie. De strategie van een organisatie wordt bepaald door de 

waarden en moet hier ook door ondersteund worden. De strategie van een bedrijf of organisatie 

bevat de plannen waarmee het de visie wil realiseren. 

De strategie is ook hetgeen dat leidt tot de andere S-factoren. Daarom is het belangrijk dat de 

andere zes S-factoren dezelfde richting ingaan als de strategie.   

De hoofdmissie van de voedselbank als nationale organisatie is het verstrekken van gratis verkregen 

voedsel aan de armste mensen in Nederland met behulp van uitsluitend vrijwilligers. Daaruit komt 

de visie van de voedselbank voort. De voedselbank voorziet de armste mensen van de samenleving 

(tijdelijk) van voedselpakketten en verlicht daarmee de armoede. De voedselbank doet dat door het 

verzamelen van (voornamelijk) overschotten van supermarkten en producenten. Daarmee wordt 

niet alleen maar armoede bestreden, maar ook verspilling tegengegaan waardoor het milieu minder 

wordt belast. Voedselbanken werken samen met verschillende instellingen, bedrijven en 

(plaatselijke) overheden. Ze werken ook samen met verschillende organisaties om cliënten weer 

zelfredzaam te maken, want men vind ook bij de voedselbank dat de hulp altijd tijdelijk zou moeten 

zijn. Om alles te kunnen bekostigen (zoals transport en opslag van producten) werven ze donaties 

van bedrijven en particulieren.  

Om er zeker van te zijn dat men de mensen helpt die dit het hardst nodig hebben en om dit ook 

goed te kunnen onderbouwen naar donateurs, wordt er landelijk een grens gesteld aan het 

beschikbare maandbudget dat een cliënt mag hebben. In Groningen rekenen organisaties zoals 

Martinizorg, WIJ Groningen en Humanitas voor een potentiele cliënt uit of deze recht heeft op een 

voedselpakket en melden deze cliënt vervolgens aan. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat de 

pakketten terechtkomen bij de mensen die dit nodig hebben en kan dit ook naar de buitenwereld 

toe worden verantwoord. 

 

Figure 11 Mckinsey’s 7S model 
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3.3.2 Structuur  

De structuur van een organisatie geeft aan hoe de organisatie precies is georganiseerd. Het is 

belangrijk om te weten hoe beslissingen in een organisatie worden gemaakt en waar de 

verantwoordelijkheden liggen. Er zijn drie soorten organisatorische structuren: functioneel, 

afgesplitst of een combinatie hiervan. Bij een functionele structuur worden allereerst de hoofdtaken 

verdeeld. Bij de voedselbank betekent dit bijvoorbeeld dat er als eerste laag 

hoofdverantwoordelijken zijn voor distributie van de goederen, klantenbeleid, financiering en 

marketing. In deze vorm worden de beslissingen direct door deze gespecialiseerde 

hoofdverantwoordelijken genomen. Een afgesplitste structuur houdt in dat een organisatie is 

opgebouwd uit autonome divisies. Dit kunnen verschillende regio’s zijn of een marketingafdeling 

welke volledig los staat van een producerende of ontwerp afdeling. Boven alle afdelingen zit in deze 

structuur een algemeen bestuur. Organisaties en bedrijven met een afgesplitste structuur hebben 

een meer dynamische bedrijfscultuur.  

De Voedselbank Groningen geldt als zelfstandige organisatie met een eigen bestuur. In dit bestuur is 

ieder verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket. Dit is dus een functionele structuur. De 

Voedselbank Groningen is ook lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Deze 

vereniging heeft een landelijk bestuur. In dit bestuur heeft ook iedereen zijn eigen taak. Ook dit past 

binnen  een functionele structuur (figuur 12). Het voordeel van deze functionele structuur voor de 

voedselbank is dat de lijntjes kort zijn en door het specialisme van elke afdeling apart, kunnen deze 

heel effectief werken.  

 

 

3.3.3 Systeem  

Het systeem geeft aan hoe een bedrijf of organisatie te werk gaat. Het omvat alles wat nodig is om 

te leveren wat ze willen leveren. In het geval van de voedselbank betekent dit dat het alles is wat ze 

moet doen om haar klanten wekelijks een voedselpakket te bieden. Hiervoor moet er dagelijks 

voedsel worden opgehaald door heel Groningen, zijn er vrijwilligers nodig die alles uitzoeken, maar 

moet er bijvoorbeeld ook gezorgd worden dat alles goed kan worden bewaard. Daarnaast gaat het 

ook over de manier waarop men omgaat met het klantenbestand en alle te volgen 

voedselveiligheidsregels. 

Figuur 14: Organisatiestructuur van de voedselbank 
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Om te zorgen dat al het voedsel kan worden opgehaald in de eigen vrachtwagens, zijn de chauffeurs 

op vaste dagen ingepland en wordt door de administratieafdeling doorgegeven wanneer er extra 

overschotten of donaties kunnen worden opgehaald buiten de vaste ochtendroute. Alle andere 

vrijwilligers worden ook ingedeeld in dagen en afdelingen, zodat ieder zijn eigen taak heeft, er altijd 

duidelijk is wie er zijn en alles in goede banen kan worden geleid. 

 

3.3.4 Stijl  

De stijl van een organisatie beschrijft hoe de relatie tussen verschillende onderdelen van de 

organisatie in elkaar zit. De stijl gaat daarnaast ook over de relatie tussen management en 

werknemers. Hierbij kan er een verdeling worden gemaakt in een platte en een hiërarchische 

organisatiestructuur. Bij een platte structuur heeft een organisatie weinig tot geen 

managementlagen. Binnen een hiërarchische structuur zijn meerdere managementlagen en is iedere 

werknemer binnen de organisatie ondergeschikt aan iemand boven deze werknemer.  

Binnen de Voedselbank Groningen zijn er wel twee bedrijfsleiders en bevat iedere afdeling een 

coördinator, maar er heerst geen hiërarchische structuur. De Voedselbank Groningen heeft een 

platte structuur waar alle lijntjes kort zijn. Bedrijfsleiders en bestuur zijn erg betrokken bij wat er op 

de werkvloer gebeurd. Als er iets is, kan dit hierdoor snel worden opgelost, ook  al is het een grote 

organisatie met zo’n 170 vrijwilligers. Dit wordt gezien als een groot voordeel binnen de organisatie 

en als iets dat ook noodzakelijk is voor een organisatie als de voedselbank.64 De platte 

bedrijfsstructuur past ook beter in de waarde van de voedselbank dat iedereen als even belangrijk 

wordt gezien.  

 

 

 

3.3.5 Staf  

De staf gaat over wie er werken voor een organisatie. De voedselbank werkt uitsluitend met 

vrijwilligers. Dit geld ook voor alle bestuursfuncties. Dit zorgt soms wel voor uitdagingen, want 

volgens de voorzitter is hij ‘de beste vrijwilligers vaak als eerste kwijt, want die krijgen dan weer een 

baan’. 

Bedrijfsleiders hebben daardoor, naar eigen zeggen, ook een psychologische functie. Daarnaast is 

conflictmanagement een belangrijke taak. Een deel van de vrijwilligers heeft een grotere afstand tot 

de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door geestelijke problematiek. Dit maakt goede communicatie extra 

belangrijk, maar ook lastiger.64 Bij deze uitdagingen is het hebben van een platte 

organisatiestructuur, zoals hierboven besproken, extra belangrijk. Want daardoor kan een 

bedrijfsleider makkelijker met de andere vrijwilligers praten en erachter komen hoe het probleem zit 

en op welke manier dit het beste kan worden opgelost. Omdat de taken van de bedrijfsleiders zo 

uiteenlopend zijn, wordt er wel aangegeven dat een derde bedrijfsleider een fijne aanvulling zou 

kunnen zijn.64 

Het bestuur van de voedselbank bestaat voornamelijk uit gepensioneerden. Deze willen met hun 

vrije tijd nog iets goeds voor de samenleving willen doen. 

Een aantal mensen van de voedselbank werken er via een participatiebaan. Deze vrijwilligers krijgen 

dus wel een vergoeding, maar deze vergoeding wordt betaald vanuit de gemeente en niet vanuit de 

voedselbank.  
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3.3.6 Sleutelvaardigheden  

De sleutelvaardigheden geven aan wat de vaardigheden van de vrijwilligers in de Voedselbank 

Groningen zijn. Binnen de voedselbank zijn heel veel verschillende vrijwilligers met heel veel 

verschillende taken. Het is een grote organisatie, waarachter vanzelfsprekend veel georganiseer 

schuilgaat. Het overzicht houden over de productvoorraad en over wat er wanneer het beste naar 

de ‘winkel’ van de voedselbank kan, is een belangrijke taak binnen de organisatie. Daarnaast is het 

organiseren van de fondsenwerving een belangrijke taak. Met deze gelden dekt men de kosten die 

men moet maken om goed bewaard voedsel gratis te kunnen uitdelen. 

 

3.3.7 Significante waarden 

De significante waarden staan in het midden van het 7S model en kunnen ook omschreven worden 

als de kernwaarden van een organisatie. Deze kernwaarden deelt Voedselbank Groningen met 

Voedselbanken Nederland.  

De kernwaarden van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, zoals beschreven in haar 

beleidsplan zijn:65 

o We werken uitsluitend met vrijwilligers 

o We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt 

o We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel 

o We verstrekken uitsluitend gratis voedsel 

o We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk 

o We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) 

o We zijn transparant in onze verantwoording 

De voedselbank werkt dus uitsluitend met vrijwilligers, omdat men van mening is dat op deze 

manier iedereen gelijk is. Het maakt daarin niet uit of iemand vijf dagen per week bezig is met 

leidinggeven aan de gehele organisatie, of dat iemand twee ochtenden per week in de winkel met 

een cliënt meeloopt. Iedereen is gelijk en evenveel gewaardeerd. Daarbij hoort ook de platte 

organisatiestructuur, welke is beschreven onder ‘Stijl’. 

De voedselbank heeft ook mensen in dienst via een participatiebaan. Zij krijgen hierdoor een ritme 

in hun dagen en doen werkervaring op. Op deze manier bewijst de voedselbank nog een andere 

maatschappelijke functie, namelijk meer mensen weer dichter bij de arbeidsmarkt krijgen.  

 

3.4 Conclusie  

De Voedselbank Groningen is een grote organisatie die een belangrijke rol speelt voor haar cliënten. 

Maar naast zorgen dat haar cliënten van levensmiddelen worden voorzien, is het ook een sociale 

organisatie voor een deel van de vrijwilligers zelf. Dit is omdat een deel van de vrijwilligers een 

grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt en samenleving. Door het werken bij de voedselbank kan 

deze afstand worden verkleind en hebben mensen ook weer meer sociale contacten. Hierbij zorgt de 

platte organisatiestructuur dat iedereen zich zo prettig mogelijk kan voelen en problemen 

makkelijker kunnen worden opgelost. 

Om haar rol goed te kunnen vervullen, werkt de voedselbank samen met een verscheidenheid aan 

partijen. Deze ervaring in samenwerking kan goed gebruikt worden wanneer de Voedselbank 

Groningen de omgang met mensen in armoede in de samenleving wil verbeteren en armoedebeleid 

(indirect) wil beïnvloeden. Andere partijen die zich bezighouden met de armoede- en 

schuldenproblematiek zullen worden besproken in de externe analyse in het volgende hoofdstuk. 
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Met een deel van deze partijen heeft de voedselbank al contacten en met andere zou het kunnen 

samenwerken.  
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4. Externe analyse  

 

4.1 Inleiding 
Om goed te weten waar een organisatie of bedrijf op in kan spelen, is het niet alleen belangrijk om 

te weten wat er binnen deze organisatie gebeurt. Als organisatie ben je altijd onderdeel van een 

groter geheel, iets waar de Voedselbank Groningen ook gebruik van maakt door onder andere 

samen te werken. Om te kijken wat er gebeurt binnen de armoede- en schuldenproblematiek, volgt 

hieronder een externe analyse. Op deze manier kan worden geschetst wat er al wordt gedaan en 

waar wel of niet op ingespeeld kan worden. 

Er is een breed scala aan partijen dat baat kan hebben bij een betere aanpak van armoede. Hierbij 

moet onder andere gedacht worden aan zorgverzekeraars en woningbouwverenigingen, waar 

mensen hun huur en premie niet meer aan betalen. Uit interviews blijkt dat deze partijen wel steeds 

vaker de wil tonen om te helpen bij het armoedeprobleem. Daarom volgt hier een klein overzicht 

van partijen en netwerken die op verschillende manieren te maken hebben met mensen in 

armoede, maar ook van partijen die proberen efficiëntere oplossingen te vinden voor de 

problematiek. De Voedselbank Groningen noemt ook partijen die volgens hen meer zouden kunnen 

betekenen bij de oplossing van het probleem. Dit zijn onder andere de RUG en de Hanzehogeschool. 

Deze twee instituten zullen daarom ook worden meegenomen in deze analyse. 

 

4.2 Zorgverzekeraars  

Zorgverzekeraars hebben op een directe en een indirecte manier last van de armoede- en 

schuldenproblematiek. Zorgkosten zijn een van de grotere kostenposten waar mensen 

betalingsachterstanden oplopen als men het financieel niet meer redt. Naast de ‘last’ die 

zorgverzekeraars ondervinden doordat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen, kost 

armoedegerelateerde stress zelf ook geld.24 Mensen die last hebben van stress zijn namelijk ook 

vaker ziek. Daarnaast wordt armoede vaak in verband gebracht met minder gezond leven. Dit zijn 

variabelen die er aan bijdragen dat de zorgkosten van de armste groep het hoogst zijn. Als de 

problematiek bij deze doelgroep kan worden weggenomen, hoeft de zorgverzekering dus minder 

medische kosten te vergoeden.  

Zorgverzekeraars doen voorzichtig mee in preventie. Zo zijn er bijvoorbeeld pilots geweest waar de 

zorgverzekeraar schulden overnam met het oog op het bevorderen van de gezondheid, door een 

factor van stress weg te nemen. Verder kunnen zorgverzekeraars meedoen aan interventies voor het 

eerder detecteren van schulden, waardoor schulden minder worden opgestapeld.24,66 Dit zal 

uiteindelijk ook stress verminderen en daarmee gezondheid bevorderen. Zo worden 

zorgverzekeraars bijvoorbeeld verplicht om mee te doen aan initiatieven zoals vroegsignalering, 

elders in dit rapport besproken. Zorgverzekeraar VGZ gaf in een telefoongesprek ook aan dat het ook 

actief betalingsregelingen aan gaat met klanten.66  

Zorgverzekeraar CZ gaat zelfs nog verder. Door wat men weet over de effecten van schulden op 

ziekte en zorgkosten, heeft CZ besloten een pilot aan te gaan waar het de schulden van 

probleemgezinnen overneemt. Daarbij wordt er een integraal plan gemaakt, op maat voor het gezin, 

om de situatie te verbeteren.67,68 Ook van Zilveren Kruis Achmea is bekend dat ze actief zijn in de 

preventie van schuldenproblematiek. Achmea geeft aan dat haar verzekerden in juni 2018 in totaal 

nog 340 miljoen euro aan zorgkosten verschuldigd waren.24  
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4.3 Energiemaatschappijen en woningbouwcorporaties 

Net als de zorgverzekeraars horen de energiemaatschappijen en woningbouwcorporaties bij de 

grotere partijen waar mensen schulden bij oplopen. Ook deze partijen doen vaak wel mee aan 

interventies als vroegsignalering, maar zij lijken op minder grote schaal bezig met het probleem en 

de verspreiding van kennis hierover.24,69 Volgens zorgverzekeraars kan dit ook komen doordat een 

zorgverzekeraar meer kosten ziet van de negatieve impact van armoede en stress. Op gemeentelijk 

niveau verbinden woningcorporaties en energiemaatschappijen zich echter wel steeds vaker in 

netwerken zoals ‘Alliantie van Kracht’ om kennis en ervaringen te kunnen delen en bundelen. 

 

4.4 Overheid   

De overheid draagt een verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar burgers en heeft ook 

maatregelen ingevoerd om de armoede te verminderen.70 De overheid is onder te verdelen in de 

landelijke overheid en de gemeentes. Een deel van de problemen dat wordt aangekaart in het 

tienpuntenplan zijn natuurlijk een landelijk probleem, waar alleen landelijk een oplossing voor kan 

worden gezocht. Regels omtrent achteraf betalen en de marktwerking van schulden kunnen 

bijvoorbeeld alleen via de landelijke politiek en wetwijzigingen worden aangepast. De gemeente 

besteedt maar een klein deel van het bedrag dat men krijgt voor armoedebestrijding en -preventie 

naar eigen inzicht. Het meeste geld gaat naar projecten en regelingen die landelijk worden bepaald. 

Maar dat dit maar een klein deel is, wil nog niet zeggen dat een gemeente geen grote verschillen kan 

maken. Door afspraken te maken met partijen zoals zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en 

woningbouwcorporaties kunnen schulden in een eerder stadium worden aangepakt.69 Ook gaan veel 

dingen die vooral voor de armste mensen van groot belang zijn via de gemeente. Hierbij kun je 

denken aan bijzondere bijstand, de gemeentelijke kredietbank en de WIJ-teams. De bereikbaarheid 

van deze diensten verschilt sterk. Daarnaast is de werkwijze van de ambtenaren niet altijd in 

overeenstemming met de problematiek. Dit is juist voor de kwetsbare groep een lastig obstakel en 

wordt gestuurd via de gemeente. Alleen al in de gemeente Groningen zijn zo’n zestig organisaties 

actief die werken aan de verlichting en bestrijding van armoede. De gemeente faciliteert ook wel 

bijeenkomsten voor deze verschillende organisaties, al wil de gemeente vooral dat deze organisaties 

elkaar meer gaan opzoeken.71  

De landelijke overheid is groot en complex. Organisaties zoals de Belastingdienst zorgen vaak juist 

voor problemen bij mensen die al in armoede verkeren, omdat er zoveel regels en afdelingen 

zijn.72,73 Dit aanpassen gaat lastig en langzaam, maar men wordt wel steeds meer bewust van het 

probleem.74 De overheid stimuleert ook steeds meer interventies voor de preventie van armoede, 

maar vaak kan dit pas als op kleinere schaal al is bewezen dat iets invloed kan hebben. Om wetten te 

veranderen aangaande bijvoorbeeld woekerkredieten, moet de landelijke overheid in actie komen. 

Maar zoals Rene Peters, Tweede Kamerlid namens het CDA, aangaf, gaat dit in tegen hoe onze 

economie werkt.74 

 

4.5 Rijksuniversiteit Groningen 

De universiteit is een van de partijen die in het tienpuntenplan wordt genoemd als een partij die 

onderzoek zou moeten doen naar de bestrijding van armoede. Aan de universiteit zijn onder andere 

groepen verbonden die onderzoek doet naar de intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. 

Daar wordt gekeken naar wat er voor zorgt dat deze groep in de armoede blijft en welke factoren 

mogelijk kunnen helpen om hen uit de armoede te halen. Daarmee hopen de onderzoekers met hun 
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bevindingen armoedebeleid te kunnen verbeteren en ondersteunen. Bovendien wordt er ook 

gekeken naar hoe gezinnen het leven in langdurige armoede ervaren.75 

Het project Stadjers Hand in Hand werkt samen met onder andere een Sociaal Psycholoog en een 

student van de RUG.76 Dit heeft ervoor gezorgd dat er drie jaar geleden een nieuwe visie is gekomen 

voor het project. Die nieuwe visie was belangrijk om meer coaches te krijgen. Er zitten nog steeds 

mensen van Sociale Psychologie in het kernteam van Stadjers Hand in Hand en er staat voor 

september weer een nieuw onderzoek gepland vanuit deze groep.77 Stadjers Hand in Hand wordt 

verder beschreven in hoofdstuk  

De universiteit biedt de mogelijkheid aan om vragen te stellen bij de Wetenschapswinkels. Deze 

vragen kunnen door iedereen worden gesteld en worden gratis behandeld door studenten. Het gaat 

erom dat het kennisvragen zijn, waarvan de oplossing een maatschappelijke impact kan hebben.78 

Dit is dus een laagdrempelige toegang naar wetenschappelijke kennis en hier kan dus ook de 

Voedselbank gebruik van maken.  

 

4.6 Hogescholen  

In het tienpuntenplan van de Voedselbank Groningen wordt naast de universiteit ook de 

Hanzehogeschool genoemd. Echter zal hier de rol van hogescholen in het algemeen worden 

besproken, omdat ook andere hogescholen (zoals in hoofdstuk 6 naar voren zal komen) projecten en 

onderzoeken opzetten waarmee stress en armoede verlicht zou kunnen worden. Zo heeft 

‘Hogeschool Windesheim een lectoraat ‘De Gezonde Stad’, waarvanuit het project ‘Geweldige Wijk 

Meppel’ wordt ondersteund. Joop ten Dam, van het lectoraat op Windesheim werkt ook samen met 

Nadja Jungmann. Nadje Jungmann werkt vanuit het lectoraat ‘Schulden en Incasso’ van Hogeschool 

Utrecht waarbij het doel is om via praktijk-gericht onderzoek bij te dragen aan het terugdringen van 

de schuldenproblematiek.79 Hierbij werkt ze ook aan de implementatie van Mobility Mentoring in 

Nederland en organiseert ze workshops in Mobility Mentoring voor professionals. 

De Hanzehogeschool zelf doet onderzoek naar kinderarmoede en specifiek naar de rol die scholen 

kunnen hebben. Dit onderzoek is in opdracht van de ministeries SZW en OCW en moet pragmatische 

ondersteuning en handvatten bieden voor scholen om beter met de situatie van gezinnen in 

armoede om te kunnen gaan.75 

 

4.7 Zorg Innovatie Forum 

Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) is een netwerkorganisatiein Groningen die zich inzet voor structurele 

vernieuwingen op het gebied van zorg. Het ZIF ontvangt geen subsidie, waardoor het onafhankelijk 

kan werken met haar partners en partijen die om de hulp van het ZIF vragen. Partners van het ZIF 

zijn zorginstellingen zoals Lentis en Verslavingszorg Noord Nederland; onderwijsinstellingen zoals de 

Noorderpoort, de Hanzehogeschool en het Windesheim; organisaties uit het sociale domein zoals 

MEE, WIJ-Groningen, VNO-NCW, Humanitas en de gemeente en organisaties die te maken hebben 

met gezonder ouder worden zoals GGD-instellingen, Healthy Ageing Network Northern Netherlands 

en verschillende ziekenhuizen.80 

Verder werkt het ZIF ook met zorgverzekeraars en samenwerkingsverbanden die zich richten op 

gezondheid en welzijn. Dit doen ze onder andere in de vorm van coördinatie van verschillende 

projecten of interventies. Daarnaast kijken ze ook naar de innovatie van zorg op individueel niveau, 

bijvoorbeeld wanneer een gezin hulpverlening ontvangt van meerdere instanties. Het ZIF werkt 
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echter niet alleen met grote bedrijven en organisaties; ook burgerinitiatieven kunnen de hulp 

inschakelen van het ZIF. 

In een gesprek met René van der Most, projectleider ‘Jeugd, Preventie en Public Health’ gaf ook hij 

aan dat het belangrijk is de problemen bij de wortels aan te pakken. Ook bij het ZIF is men bekend 

met het feit dat armoede op meerdere gebieden gevolgen heeft voor een individu en veel 

gezondheidsinterventies geen zin hebben, omdat deze mensen bezig zijn met hele andere 

problematiek. Het luisteren naar wat deze mensen nodig hebben is ook een belangrijk punt in de 

aanpak van zorginnovaties van het ZIF.81  

 

4.8 Alliantie van Kracht 

De Alliantie van Kracht is een netwerk dat bestaat uit verschillende organisaties zoals Lentis, GGD 

Drenthe, VNO-NCW en CMO STAMM. Dit netwerk is opgezet met het doel de armoede effectief te 

kunnen aanpakken. Door partijen, die het probleem vanuit verschillende kanten benaderen, samen 

te brengen, kunnen veel ervaringen worden gedeeld en verbanden beter worden gelegd. Het 

netwerk zorgt ook voor ondersteuning van de hulpverleners en werknemers om beter met cliënten 

in armoede te kunnen omgaan. Verder staan ze ook in contact met de onderzoekers van onder 

andere de RUG, die onderzoek doen naar intergenerationele armoede, zoals al besproken in 

hoofdstuk 4.2.  

 

4.9 Conclusie 

Grote organisaties zoals zorgverzekeraars en overheidsinstanties zijn bekend met de gevolgen die 

armoede en stress hebben voor het handelingsperspectief van een individu. Onder andere 

zorgverzekeraars delen de kennis hierover ook al met andere partijen. Zij hoeven dus niet meer te 

worden geïnformeerd of overgehaald om iets met het probleem te doen.  

Als de Voedselbank Groningen meer inzicht wil hebben aangaande bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

armoede, kan het voor deze vragen terecht bij de RUG. Maar om ervaringen en kennis uit te 

wisselen, zijn er ook meerdere netwerken waarin dit wordt gedeeld en krachten gebundeld kunnen 

worden.  

In het volgende hoofdstuk zal eerst worden besproken op welke manier deze kennis het beleid van 

de overheid beïnvloedt of kan beïnvloeden. Daarna zullen in het hoofdstuk ‘Interventies’ 

programma’s en interventies worden besproken die zijn gebaseerd op het effect van armoede op 

handelingsperspectief en de schuldenproblematiek. 
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5 Beleidsanalyse  
 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de afspraken die er in de Gemeente Groningen en in de 

nationale politiek zijn gemaakt omtrent het armoedebeleid en schuldenproblematiek. Naast de 

afspraken uit de coalitieakkoorden, zijn voor deze analyse ook de inzichten van politici (gemeentelijk 

en nationaal) en beleidsmedewerkers van gemeentes meegenomen. Dit is gedaan om te kunnen 

inschatten of en op welke punten de Voedselbank zich zou kunnen richten op beïnvloeding van 

beleid. In hoofdstuk 5.3 wordt hier een overzicht van gegeven middels een PESTEL analyse. 

 

5.2 Armoedebeleid van de overheid 

Bij overheidsinstanties verschilt het beeld dat men heeft van de voedselbank. Het besef dat de 

voedselbank wel echt nodig is, is in de laatste jaren wel groter geworden. Maar daarnaast blijkt uit 

de eerste interviews voor dit rapport wel dat gemeentes de voedselbank niet al te graag 

stimuleren.69,82 Men vind het een dilemma om mensen te helpen in hun levensonderhoud, terwijl 

het met de regelgeving die er is zo zou moeten zijn dat niemand geld te kort komt om in ieder geval 

onderdak en voedsel te kunnen betalen. Er heerst ook een angst dat de maatschappij de 

voedselbank ziet als een oplossing die er ‘gewoon’ is voor als je het niet meer redt, waardoor binnen 

de maatschappij minder naar een structurele oplossing wordt gezocht. Dit zou dan betekenen dat 

het probleem niet meer echt wordt aangepakt.82 Verder zijn er ook mensen die de voedselbank zien 

als een organisatie die, zoals iedere andere organisatie, ook gewoon wil groeien. Men ziet het als 

een probleem dat hier dan gemeentesubsidies voor aangewend moeten worden.69 Dit zijn redenen 

waarom gemeentes de voedselbank niet altijd willen subsidiëren, of alleen subsidiëren in de vorm 

van vergoeding van bijvoorbeeld huurkosten en energie. 

Wanneer de voedselbank het armoedebeleid wil beïnvloeden, is het eerst belangrijk om te weten 

wat het huidige armoedebeleid inhoudt. Hiervoor is het handig om eerst te kijken wat er in het 

huidige coalitieakkoord van de gemeente Groningen (2019-2022) staat over armoedebeleid.83 Dit 

akkoord begint al met de aantekening dat er een tweedeling is; de 

aantrekkingskracht van Groningen als internationale onderwijs- en 

werkstad groeit, maar er is ook een grote groep mensen die hier 

geen passend werk weet te vinden en de eindjes aan elkaar moet 

knopen. Er wordt duidelijk aangegeven dat men de overdracht van 

armoede van ouder op kind wil doorbreken en dat problematische 

schulden op termijn tot het verleden zouden moeten behoren.83  

De coalitie is duidelijk over haar visie om armoede te willen 

aanpakken op een brede en intensieve manier. Deze aanpak kan in 

drie delen worden opgedeeld: het op orde hebben van de 

basisbehoeften, kansen bieden en het activeren voor werk. 

Hiervoor zijn er bijvoorbeeld basisbanen geïntroduceerd door de 

gemeente. Het eerste deel van de visie is voor dit rapport en voor 

de voedselbank het meest interessant. Zoals uitgelegd in 

hoofdstuk 2, is het op orde hebben van deze basisbehoeften van 

groot belang om aan alle andere belangrijke zaken te kunnen Figuur 13 Coallitieakkoord Gemeente 
Groningen 2019-2022 
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werken. Wanneer de basisbehoeften van mensen niet vervuld zijn, is dit een grote belasting voor de 

bandbreedte. Wanneer er een grote belasting is van de bandbreedte, is het inefficiënt om iemand 

kansen aan te bieden.2,5 Hoe dit plan uiteindelijk wordt vormgegeven is echter niet duidelijk te 

herleiden uit het coalitieakkoord. Twee punten waar het coalitieakkoord ook duidelijk aandacht aan 

besteedt, zijn de problematische schulden en kinderen die opgroeien in armoede.83 Deze punten 

passen ook in het tienpuntenplan en zullen deels worden meegenomen in de rest van het rapport. 

Het coalitieakkoord geeft verder aan dat men een grotere groep mensen maatschappelijk wil 

activeren om de risico’s op armoede, schulden en eenzaamheid te verminderen. Hierin houdt men  

rekening met het feit dat niet iedereen een betaalde baan aan kan en daarom vindt men dat 

vrijwilligerswerk ook gestimuleerd moet worden. Verder willen ze mensen zoveel mogelijk uit de 

bijstand houden en mensen die hier wel inzitten er zo snel mogelijk uitkrijgen. Na drie maanden 

begeleiding bij het zoeken naar werk, wordt het programma geïntensiveerd, waarbij scholing en re-

integratie wordt geboden. De werkzoekenden zullen ook nog actiever met het bedrijfsleven in 

contact worden gebracht. De coalitie is van mening dat het belangrijk is om de intrinsieke motivatie 

van personen aan te spreken en te richten op talentontwikkeling.  Hoe men dit gaat doet, blijkt nog 

niet uit het coalitieakkoord. Wel dat het 1000-banenplan van de gemeente, waarbij het mensen uit 

de bijstand klaarstoomt voor een carrière in de bouw en techniek, succesvol verloopt. Zoals al even 

genoemd heeft de gemeente ook ‘basisbanen’ geïntroduceerd. Basisbanen zijn bedoeld voor de 

mensen die zeker wel dingen kunnen, maar het niet lukt om aan het werk te komen. Basisbanen 

worden omschreven als maatschappelijk belangrijk werk met een fatsoenlijk loon. Het zijn 

bijvoorbeeld functies als buurtconciërge, fietssteward of klasse-assistent.83 De coalitie lijkt er dus 

vooral van uit te gaan dat men mensen zoveel mogelijk moet activeren en prikkelen. Dit is niet 

helemaal in overeenstemming met de huidige kennis die er is over mensen in armoede. Zoals mooi 

beschreven in het boek ‘Schaarste’, zal een deel van de doelgroep hierbij alleen maar meer ‘brandjes 

moeten blussen’ door de tunnelvisie.2 De bandbreedte wordt volgens die theorie zo niet vergroot, 

maar juist verkleind.  

Uit de interviews met beleidsmedewerkers uit verschillende gemeentes en twee politici, blijkt dat er 

al wel een shift is in hoe men om wil gaan met armoede.69,71,74 Uit het regeerakkoord blijkt dat ook 

de landelijke politiek vind dat schulden beter moeten worden aangepakt en vooral het aantal 

mensen met problematische schulden moet worden teruggedrongen.84 In het akkoord wordt 

geschreven dat excessen in kredietverlening en verdienmodellen, waarbij mensen in de problemen 

komen door hoge rentes, moeten worden tegengegaan. Deze kredietverlening en verdienmodellen 

hebben ook volgens de voedselbank een groot aandeel in de schuldenproblematiek. Verder is het 

grootste deel er van bewust dat de overheid meer verantwoordelijkheid moet nemen bij het 

respecteren van de beslagvrije voetii. Om het oplopen van schulden nog beter te voorkomen, is er 

ook bepaald dat er beter moet worden samengewerkt met verschillende partijen. De schuldsanering 

moet ook beter met een betere toegang. Armoede en schulden zijn natuurlijk een complex 

probleem. Daarom is het ook zeker van belang dat er bepaald is ruimte te geven aan de gemeenten 

om dit op lokaal niveau aan te pakken, zodat men beter kan zien hoe maatwerk en vernieuwende 

aanpakken binnen de gemeenten kunnen helpen. Verder zal het kabinet ook extra middelen 

beschikbaar stellen voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het 

bijzonder daar waar kinderen er een onderdeel van zijn. 

                                                             
ii De beslagvrije voet is het deel van een inkomen waar een deurwaarder of andere beslaglegger geen beslag 
op mag leggen.93  
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Uit het regeerakkoord blijkt dus zeker dat de bedoelingen goed zijn en dat men er ook echt van 

bewust is dat er meer moet gebeuren in de preventie van armoede en problematische schulden. De 

uitvoering hiervan blijkt alleen een lastige opgave. Zoals Rene Peters en Rob Moenander aangaven, 

zijn er heel veel regelingen, juist bij de mensen waarvoor alles al te veel wordt. Er wordt dus meer 

gevraagd van de mensen die dit juist niet kunnen.69,74 Verder zijn er eigenlijk goede regelingen en 

wetten waardoor dingen niet fout zouden moeten gaan en waardoor mensen altijd genoeg leefgeld 

zouden moeten hebben. Het probleem is dus niet de visie van de politiek, maar de uitvoering. Het 

zal echter lastig zijn voor de voedselbank om op politiek niveau te lobbyen voor betere regelingen 

rondom de uitvoering. Wel zou het kunnen samenwerken met andere organisaties om te bedenken 

hoe deze organisaties of de gemeente de kwetsbaarste groep van de samenleving beter kunnen 

helpen.  

Organisaties en gemeentes zijn ook bezig met verschillende programma’s die mensen die last 

hebben van armoede en stress zouden kunnen helpen. Dit doet men niet alleen om mensen uit de 

problemen te krijgen, maar ook als preventief hulpmiddel. Volgens beleidsmedewerkers, politici en 

psychologen is er veel winst te behalen door middel van Mobility Mentoring en goede beeldvorming 

van het probleem in de maatschappij.27,69,85 Mobility Mentoring is gebaseerd op de wetenschap dat 

armoede en stress leidt tot verandering van de hersenfuncties, zoals hiervoor kort is besproken. Bij 

Mobility Mentoring worden mensen op een persoonlijke manier begeleid door korte en 

langetermijndoelen te stellen en te behalen. Op deze manier wordt mensen ook geleerd om meer 

doelgericht te werken, zodat iemand uiteindelijk uit de armoede, maar ook uit de vicieuze cirkel van 

nadelige besluitvorming kan stappen.  

Deze aanpak van begeleiding past in punt tien van het tienpuntenplan Stadjers Hand in Hand, waar 

het de bedoeling is dat cliënten van de Voedselbank Groningen worden gekoppeld aan mensen uit 

de hogere SES, zoals succesvolle ondernemers. Meer informatie over Mobility Mentoring en andere 

initiatieven is te vinden in hoofdstuk 6. 
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5.3 PESTEL 

Als samenvatting van de kansen waar de 

voedselbank gebruik van zou kunnen 

maken, volgt hieronder een PESTEL 

analyse. Deze analyse komt uit de 

bedrijfskunde en kijkt naar externe 

factoren die invloed hebben op een 

organisatie of bedrijf. In een PESTEL 

analyse worden daarom politieke context 

(P), macro-economische trends (E), 

sociale trends (S), technologisch klimaat 

(T), ecologische factoren (E), en juridische 

aspecten (L) bij elkaar genomen om te 

zien of er kansen liggen om een product op de markt te brengen. De voedselbank is er natuurlijk niet 

om een product op de markt te brengen, maar deze analyse kan wel helpen om samen te vatten op 

welke manier de voedselbank een oplossing kan bieden voor het probleem dat men ziet. Uiteindelijk 

is een product dat een bedrijf op de markt wil brengen ook ergens een oplossing voor.  

 

 

5.3.1 Politieke Context 

Toen de voedselbank net bestond, kwamen er vanuit de politiek geluiden dat het over een paar jaar 

niet meer zou bestaan. Het bestaat nu echter al 17 jaar en ook al is men nog steeds wel van mening 

dat het niet zou moeten bestaan, men ziet wel dat de voedselbank een grote maatschappelijke rol 

speelt voor de kwetsbaarste groep. Verschillende medewerkers van de gemeente en de 

gemeenteraad geven ook aan dat ze de voedselbank wel als een organisatie zien waar problemen 

snel kunnen worden opgemerkt. Een aantal van de mensen die voor dit rapport zijn geïnterviewd, 

hebben dus het idee dat de voedselbank ook een duidelijk signalerende functie heeft. Dit klopt niet 

helemaal; cliënten komen wel wekelijks langs voor hun boodschappen, maar het is niet zo dat ze 

wekelijks door dezelfde vrijwilliger(s) worden geholpen. Bovendien moet volgens mensen bij de 

voedselbank, de voedselbank ook een plek blijven waar mensen gewoon hun boodschappen kunnen 

ophalen, zonder dat ze het idee hebben ook nog maatschappelijke hulp en controle te krijgen.  

Verschillende aspecten die worden aangekaart in het tienpuntenplan zijn afhankelijk van landelijk 

beleid. Landelijk beleid en vooral wetten zijn lastig te beïnvloeden. Bovendien lijkt men zich in de 

politiek zelf goed bewust te zijn van de problemen rondom armoede, stress en fouten van 

instanties.74 Wel zijn vooral de lokale politici en gemeenteraadsleden geïnteresseerd in wat de 

voedselbank ziet en als problemen kan aankaarten, vooral als ze dit doet in samenwerking met 

andere organisaties.  

 

5.3.2 Macro-economische trends 

Het aantal mensen dat van een laag inkomen moet rondkomen neemt af, alhoewel het aantal 

huishoudens dat langdurig moet rondkomen van een laag inkomen juist toeneemt. Ook neemt het 

aantal cliënten van de Voedselbank Groningen toe.  

  

Figuur 14 Factoren van een PESTEL analyse 
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5.3.3 Sociale trends 

De voedselbank in Groningen groeit, maar ook het aantal organisaties dat zich wil inzetten voor 

armoede is in de laatste jaren gegroeid. Dit zou een kantelpunt kunnen zijn na de sterke 

individualisering welke in de laatste decennia heeft plaatsgevonden. Omdat er zoveel organisaties 

zijn, zullen mensen sneller horen van het probleem. Een gevaar is wel dat mensen die zelf niet in de 

armoede zitten, van teveel  verschillende kanten verschillende belangen en ideeën horen.  

 

5.3.4 Ecologische factoren 

Groningen behoort tot de steden met de meeste armoede. Het aantal cliënten dat de Voedselbank 

Groningen wekelijks voorziet van voedselpakketten is de afgelopen zes jaar verdrievoudigd naar 840 

cliënten.1 Deze stijging in Groningen is niet ook op landelijk niveau te zien. Landelijk bereikte het 

aantal cliënten in 2013 namelijk een hoogtepunt, waarna het aantal cliënten tot 2016 daalde. Sinds 

2016 is er wel weer een stijging te zien, maar het aantal is nog steeds lager dan in 2013 86  

In Groningen zijn vele organisaties actief met het doel om armoede te bestrijden en te verzachten. 

Daarmee kan de Voedselbank Groningen dus ook kennis delen en krachten bundelen. Verder heeft 

de gemeente nu ook plannen om haar aanpak meer te verschuiven naar de preventie van armoede. 

Hierbij kan de informatie die de voedselbank heeft van haar cliënten ook helpen. 

 

5.3.5 Juridische aspecten 

De doorverkoop in schulden zorgt bij veel mensen met schulden niet alleen voor extra hoge 

schulden, maar ook voor onduidelijkheid en stress. Voor een deel is deze markt al beperkt met 

nieuwe regels. Maar een verbod op praktijken als woekerkredieten is lastig, omdat dit hoort bij de 

vrije markt die we in Nederland hebben.74 

Voor initiatieven als ‘vroegsignalering’ komen er wetten aan die partijen zoals zorgverzekeringen en 

nutsmaatschappijen verplicht maken om mee te werken. Hierbij kunnen mensen ook meer worden 

geholpen en beschermd voordat men in de problematische schulden komt. 

 

5.3.6 Wetenschappelijk klimaat 

Op de problematiek rondom armoede en stress die we hier behandelen, heeft het technologische 

klimaat niet echt invloed. Maar er is nog wel het wetenschappelijke klimaat. En daarin is in de 

afgelopen decennia wel steeds meer duidelijk geworden over de effecten van stress, zoals eerder 

ook besproken. Door deze bewijzen zijn er interventies zoals Mobility Mentoring ontstaan. 

Daarnaast kan alle kennis die er is ook gedeeld worden met onder andere beleidsmedewerkers om 

hun bewust te maken van een andere omgangsmanier met mensen in armoede. En dit gebeurt ook 

al en blijkt ook zijn vruchten af te werken.24,69 Onderzoekers werken verder ook samen met 

maatschappelijke organisaties om onderzoek te doen naar oorzaken van armoede en betere 

interventies. 
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5.4 Waar beleid tekortschiet 

Punt 2 van het tienpuntenplan gaat over de problemen in de schuldsanering en punt 3 over de 

werkwijze van incassobureaus en deurwaarders. Deze punten zijn veroorzakers van extra stress en 

armoede; iets wat we willen verminderen. Daarbij komt dat alle lastige regelingen juist veel 

aandacht vragen van de mensen die het nodig hebben. Dit is iets waar de doelgroep juist moeite 

mee heeft, zoals eerder aangegeven. Hieronder zal kort worden uitgelegd welke punten van het 

huidige beleid verbeterd kunnen worden. Een aantal problemen ontstaan doordat er wel wetten en 

regels zijn, maar hier niet altijd goed mee wordt omgegaan. Dit is uitgelegd in rapporten van de 

Ombudsman en tevens door Rene Peters.72,73 
Mensen die niet genoeg te besteden hebben, hebben een andere manier van aankopen doen en 

prioriteiten stellen (zoals uitgelegd in hoofdstuk 2). Hierdoor komen zij makkelijker in de verleiding 

om gebruik te maken van producten die ze achteraf mogen betalen, wat uiteindelijk meer geld kost 

en ze niet helpt om uit de problemen te komen. De veroorzaker wegnemen klinkt ideaal. Maar 

wettelijk gezien is het lastig om constructies als afterpay of betalen op termijn (met vaak 

woekerrentes) te verbieden.74 

De overheid zelf is ook een belangrijke schuldeiser en het is niet altijd makkelijk om een goede 

regeling met hen te treffen.72 De Nationale ombudsman heeft hier in 2013 al aandacht voor 

gevraagd. Er blijkt zelfs dat er geen rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet, waardoor 

mensen alleen maar meer 

stress en problemen 

ondervinden. Maar zoals 

ook bleek uit de interviews 

met onder andere Rene 

Peters en Rob Moenander, 

zijn mensen in de politiek 

en in de gemeente ook al goed op de hoogte van deze problemen. Omdat er zoveel regels zijn en 

instanties die naast elkaar werken, blijkt het voor instanties in praktijk moeilijk om met alles 

rekening te houden. Hier worden mensen met problematische schulden en stress dan het eerst de 

dupe van, omdat het hen ook moeilijker lukt zelf achter de instanties aan te gaan die de fouten 

maken. 

Een ander probleem dat zich voordoet door het grote aantal regelingen en instanties, is dat het voor 

mensen moeilijk is om te weten waar ze recht op hebben. Er zijn veel soorten regelingen en 

toeslagen, zoals de bijzondere bijstand, vastgoedregelingen, kindpakketten, kindgebonden budget 

en huurtoeslag. Deze regelingen moeten vaak apart worden aangevraagd, en bij verandering van 

situatie of werk, moet dit op tijd worden doorgegeven. Naast het feit dat het soms lastig is om te 

weten waar men recht op heeft, is het soms ook lastig om bepaalde veranderingen tijdig te kunnen 

doorgeven. Hierdoor kan het ook voorkomen dat een bepaalde toeslag toch weer moet worden 

terugbetaald, terwijl het geld al is uitgegeven. Ook bij beleidsmedewerkers en in de politiek is wel 

bekend dat er heel veel wordt gevraagd van een doelgroep waarvoor de samenleving al ingewikkeld 

genoeg is.  
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5.5 Hoe kan de Voedselbank inspelen op beter beleid? 
Veranderingen in de politiek gaan langzaam, waardoor het aanpassen van nationaal beleid een 

langdurig proces is. In de politiek gaan dingen echter sneller als er een groter maatschappelijk 

bewustzijn is van een probleem. Dit heeft te maken met de ‘window of opportunity’. Deze ‘window 

of opportunity’ is nodig als men beleid wil 

beïnvloeden. Het ‘streams model’ (figuur 15) 

legt uit dat een ‘Window of Opportunity’ kan 

ontstaan wanneer de stroom voor erkenning van 

het probleem, de stroom voor oplossingen van 

het probleem en de politieke stroom, 

samenkomen.87 De stroom voor oplossingen van 

het probleem bevat bijvoorbeeld interventies 

(die in het volgende hoofdstuk zullen worden 

besproken) en een andere werkwijze van de 

belastingdienst. Voor het beïnvloeden van de 

politieke stroom is het van belang dat er 

voldoende geluiden zijn vanuit de samenleving of professionals dat iets anders moet. Erkenning van 

het probleem is er al wel bij grotere organisaties en de overheid, zoals al eerder besproken. Er zijn 

ook al redelijk goede mogelijkheden om dit probleem te verkleinen. Om de politieke stroom te 

beïnvloeden is meer beeldvorming van het probleem in de samenleving nodig. Door deze 

beeldvorming te beïnvloeden kan de voedselbank dus op een meer indirecte manier het 

armoedebeleid beïnvloeden. Verder is hierboven ook al aangegeven dat men in de politiek een 

redelijk beeld heeft van de armoedegerelateerde problemen. Een beter inzicht in de problemen die 

er voor zorgen dat cliënten uiteindelijk bij de voedselbank terechtkomen, is echter wel gewenst 

binnen de gemeente. Dan krijgt de gemeente een beter idee van dat probleem en kan het daarvoor 

ook oplossingen zoeken. 
 
 

5.6 Conclusie 
Er is in grote organisaties en in de politiek al steeds meer begrip voor de stress waar armoede voor 

zorgt en daar wordt ook al steeds meer rekening mee gehouden. Maar mensen in armoede hebben 

met veel meer organisaties, toeslagen en regels te maken dan mensen die niet in armoede leven. De 

voedselbank zou aangepast beleid kunnen stimuleren door de stroom van erkenning van het 

probleem te stimuleren en de beeldvorming in de samenleving te veranderen. De kennis van de 

verschillende initiatieven/mogelijke oplossingen die er al zijn, kan hiervoor ook worden gebruikt. Een 

aantal van deze initiatieven zal in het volgende hoofdstuk worden besproken.  

 

  

Figuur 15 Streams model voor Window of Opportunity 
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6. Interventies 

6.1 Inleiding  
Zoals in de hoofdstukken hiervoor duidelijk is geworden, is er een steeds groter begrip voor de 

problemen die armoede en stress met zich meenemen. Meerdere partijen hebben daarom ook al 

programma’s ontwikkeld om te zorgen dat mensen in een dergelijke stressvolle situatie beter 

geholpen kunnen worden, of de stressoren niet verder toenemen door bijvoorbeeld de negatieve 

spiraal sneller te doorbreken. Het is nuttig om de informatie van deze initiatieven te gebruiken, 

omdat dat een goed beeld geeft van wat in de praktijk wel en niet werkt en hoe goed het is toe te 

passen. Daarom zullen hieronder verschillende initiatieven worden besproken die te maken hebben 

met armoede en stress, maar ook met nazorg van de schuldsanering. 

 

6.2 Mobility Mentoring  
Mobility Mentoring is een aanpak voor mensen in stressvolle situaties. Deze aanpak is ontwikkeld 

met behulp van recente waarnemingen in de cognitieve wetenschap.88 De combinatie van deze 

kennis en ervaringen van professionals hebben gezorgd voor de ontwikkeling van een aanpak die 

rekening houdt met de eerder besproken verminderde bandbreedte en tunnelvisie van cliënten. Het 

eerder besproken boek ‘Schaarste’ heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling en de populariteit 

van Mobility Mentoring. Dit gaf een omslagpunt in de gedachte over armoede; men kan het niet 

langer wegschuiven als een ‘state of mind’.85 

Mobility Mentoring is opgezet door de Amerikaanse ‘social work’ organisatie EMPath, in 

samenwerking met de Harvard universiteit. Omdat de mensen van EMPath gingen samenwerken 

met de hersenonderzoekers van Harvard, kwamen ze tot het inzicht dat het belangrijk was om meer 

te kijken naar de rol van de executieve functies in de aanpak van armoede en schulden. Een uitleg 

van de veranderingen in de hersenen waar deze theorie op is gebaseerd, is te vinden in hoofdstuk 

2.3. 

De aanpak wordt door steeds meer organisaties toegepast en in hun programma’s voor 

armoedebestrijding gebruikt. Via Nadja Jungmann, lector ‘schulden en incasso’ aan de Hogeschool 

Utrecht, is dit programma nu ook naar Nederland gehaald.85 Het lectoraat van Nadja Jungmann wil 

ook verder bijdragen aan het terugdringen van schuldenproblematiek met behulp van praktijkgericht 

onderzoek.89  

De aanpak van Mobility Mentoring houdt in dat er meer rekening wordt gehouden met het feit dat 

mensen in armoede moeilijker langetermijndoelen kunnen stellen (door de stressvolle situatie 

waarin deze mensen verkeren). Daarom worden mensen bijvoorbeeld via de ‘Bridge to Self-

Sufficiency®’ begeleid met het stellen van doelen en het beschrijven van de daarbij behorende 

acties. Verder gebruikt men ook de ‘Economic Independence Index’. Daarmee wordt allereerst 

gekeken naar wat iemand nodig heeft om economisch zelfredzaam te zijn. Maar het gebruiken en 

bespreken van deze index, geeft ook veel inzichten in het belang van economische zelfredzaamheid. 

Hierdoor kunnen verbanden worden gelegd die een cliënt voorheen helemaal niet meer kon zien.85  

 

6.3 Stress-sensitieve dienstverlening 
Zoals hierboven blijkt, is het niet alleen belangrijk om Mobility Mentoring in programma’s voor 

armoedebestrijding te integreren, maar juist ook om hulpverleners en ambtenaren in het veld meer 

kennis te laten maken met de ideeën van Mobility Mentoring. Hiervoor wordt door Joop ten Dam, 
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lector Gezonde Stad van het Windesheim, samen met Nadja Jungmann ook trainingen verzorgd. 

Deze trainingen zijn er dus om mensen in het veld bewust te maken van de grote verschillen die je 

kan maken met een subtiel verschil in de benadering van een cliënt. Verder hebben deze trainingen 

ook de potentie om voor veel meer begrip in het werkveld te zorgen en daarmee meer begrip in de 

gehele samenleving.  

 

6.4 Stadjers Hand in Hand 
Stadjers Hand in Hand is een coachingsproject 

dat is ontstaan vanuit de Voedselbank 

Groningen. Sinds eind 2015 worden cliënten 

van de voedselbank gekoppeld aan een coach. 

Deze coach is een vrijwilliger die ‘naast de 

cliënt staat’ en daardoor goed kan zien wat er 

aan de hand is en wat deze persoon nodig 

heeft. Een coach kan bijvoorbeeld (mee)kijken 

waar iemand recht op heeft qua bijstand en 

vergoedingen, of bellen voor betalingsregelingen. Een coach heeft, meer dan een reguliere 

hulpverlener, persoonlijk contact met de cliënt. De coach kan bijvoorbeeld ook mee naar afspraken 

met de kredietbank of bij het WIJ-team, en de coach kan ook contact opnemen met bijvoorbeeld het 

WIJ-team als duidelijk is dat er ook professionele hulp nodig is. Maar in een verder stadium kan een 

coach ook helpen met langetermijndoelen opstellen. Dit is ook de bedoeling, omdat de bedoeling 

van het project is dat de cliënt weer zelfredzaam wordt.  Het feit dat de vrijwilligers niet 

professioneel zijn, zorgt volgens de projectleider van Stadjers Hand in Hand (Mirjam Nagelmaker) 

juist voor het succes van het project. Want de doelgroep geeft vaak aan dat ze bij reguliere 

hulpverleners meer een masker opzetten, omdat het professionele hulpverleners zijn. 

Momenteel zijn er 25 koppels van coach en cliënt. Volgens de projectleider zou ongeveer 75% van 

de cliënten van de voedselbank baat hebben bij het project. Het is echter lastig om aan meer 

coaches te komen. 

De aanpak is succesvol, want tot nu toe is 100% van de cliënten na de hulp van een coach succesvol 

uitgestroomd uit de voedselbank. Verder merkt de projectleider dat mensen al meteen na het 

intakegesprek positiever naar de toekomst kijken. En tijdens het traject zien de coaches dat de stress 

van de cliënt echt afneemt en men in staat is meer te doen.  

 

6.5 De Gezonde Stad 
Hogeschool Windesheim en de gemeente Zwolle werken voor het project De Gezonde Stad samen. 

Het doel van het project is het verminderen van armoede en het verkleinen van 

gezondheidsverschillen. Om dit voor elkaar te krijgen wordt een gezonde levensstijl bevorderd en 

wordt er een gezonde leefomgeving gecreëerd. In Zwolle wordt er echter vooral gericht op het 

beïnvloeden van gezondheid en stimuleren van beweging, bijvoorbeeld door interactieve 

speelvelden. Er wordt hierbij nog weinig gedaan met het achterliggende probleem van de 

gezondheidsverschillen die men ziet tussen de sociaal-economische klassen in Zwolle zelf.  

Figuur 16: Logo Stadjers Hand in Hand, bron: 
www.stadjershandinhand.nl 
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6.6 Geweldige Wijk Meppel 
Het lectoraat ‘De Gezonde Stad’ van het Windesheim in Zwolle is al meer dan tien jaar bezig met het 

verbeteren van de gezondheidsverschillen tussen de hogere en lagere sociaal-economische groepen. 

Vele interventies bleken weinig effect te hebben. Joop ten Dam, lector van ‘De Gezonde Stad’ aan 

Windesheim, zag dat de stress, waar armoede voor zorgt, het effect van de interventies op 

gezondheid afremde. Daarom besloot hij zich meer te gaan richten op het verlichten van deze stress; 

als dit kan worden weggenomen, kan er pas aan dingen als gezondheid worden gedacht. 

Een initiatief ontstaan uit deze hernieuwde focus is ‘Geweldige Wijk Meppel’. Dit initiatief is een 

samenwerking met GeluksBV, een sociaal ondernemer die zich onder andere richt op de toekomst 

van gezinnen in armoede. Met het project ‘Geweldige Wijk Meppel’ wil men de stress van mensen 

reduceren door het voor hun makkelijk te maken om om hulp te vragen. In dit rapport is namelijk al 

eerder besproken dat men in onze maatschappij het meeste vraagt van de mensen die dit het minst 

aankunnen. Dit geldt niet alleen voor alle toeslagen en teruggaven die mogelijk zijn en aangevraagd 

kunnen worden. Er zijn namelijk ook veel mogelijkheden om gebruik te maken van (praktische) hulp. 

Maar om deze hulp te kunnen ontvangen, moet men wel eerst weten op welke plek deze hulp 

aangevraagd kan worden. Alles moet namelijk op een andere plek en dat maakt het alleen maar 

ingewikkelder. Omdat het zo ingewikkeld is en men door de stress al minder bandbreedte heeft, 

wordt hier minder gebruik van gemaakt.27 

In Meppel kunnen wijkbewoners zich nu aansluiten via een app. Deze app kan gezien worden als een 

soort marktplaats, maar dan alleen voor vragen. Alleen de mensen die het echt nodig hebben 

kunnen om hier hulp vragen, maar iedereen die wil kan zich aansluiten om de vragen te 

beantwoorden en hulp te bieden. Het zijn niet alleen de wijkbewoners zelf die elkaar kunnen helpen, 

maar ook ondernemers die af en toe iemand uit de brand kunnen helpen door iets aan te bieden. 

Dus wanneer de kraan lekt kan een handige wijkbewoner helpen om dit op te lossen, maar als er een 

wasmachine kapot is van een alleenstaande bijstandsmoeder, kan de plaatselijke witgoedhandelaar 

dit ook zien en voor een keer een wasmachine schenken.27 

6.7 Vroegsignalering  

Er zijn verschillende projecten in Nederland om betalingsachterstanden op tijd te signaleren. Uit 

eerdere gesprekken met mensen van de gemeente, bleek dit ook een belangrijk punt. Een van de 

projecten waar ze werken met vroegsignalering is ‘Vroeg Eropaf’. Deze aanpak wordt onder andere 

toegepast in steden als Arnhem, Almere en Amsterdam. Voor deze aanpak werken organisaties als 

de zorgverzekeraar, woningcorporaties, energieleveranciers en waterleveranciers samen om een 

opstapeling van kortlopende schulden snel op te sporen. In een recente pilot in Arnhem werd 

mensen die twee verschillende schulden in een maand hadden, of in twee opeenvolgende maanden, 

hulp aangeboden. Wanneer mensen deze hulp aanvaardden, werden de schulden voor een maand 

bevroren, zodat er tijd was om in contact te komen met de cliënten en afspraken te maken met de 

crediteuren.90 

Omdat meerdere steden Arnhem al waren voorgegaan, kon het team in Arnhem de ervaringen 

hiervan gebruiken om hun aanpak aan te passen. Hierdoor gingen ze bijvoorbeeld onaangekondigd 

bij de cliënten langs, omdat persoonlijk langsgaan en je verhaal doen beter werkt dan een formele 

brief. Het bleek ook dat het onaangekondigd langsgaan wel even een overweldigend effect kon 

hebben, maar dat dit een positieve impact had op het aanvaarden van de hulp. Het team van ‘Vroeg 

Eropaf’ kon helpen met administratie en contact leggen met de crediteuren, maar ze konden ook 
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kijken naar de uitgaven en hoe deze konden worden aangepast, of cliënten doorsturen naar andere 

organisaties.90  

6.8 Schouders eronder  

Schouders eronder is een landelijk programma waarin de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG), 

Divosa, Sociaal Werk Nederland, de Landelijke Cliëntenraad ‘zeggenschap in werk en inkomen’ en de 

vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) samenwerken. Het doel van het 

programma is om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren.91 Het programma is in 2017 

begonnen en is net door haar eerste fase heen. Dit betekent dat er vooral veel kennis is verzameld 

en ervaringen zijn gedeeld door professionals uit de schuldhulpverlening. Sinds mei 2019 kunnen alle 

professionals gebruik maken van een ‘kennisbank’. Daarin vindt men allerlei samenvattingen van 

vakliteratuur en wetenschappelijke rapporten die van belang kunnen zijn in een efficiënte 

schuldhulpverlening. 
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7. Conclusie en Advies 

 
7.1 Conclusie  

Dit advies gaat over de bredere rol die de Voedselbank Groningen wil hebben. Een belangrijke vraag 

hierbij was in hoeverre de voedselbank de goede contacten en kennis bezit om dit te doen. De 

voedselbank heeft echter wel een sterk signalerende functie, omdat ze merken hoeveel mensen niet 

in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Dus op welke manier zou de voedselbank haar ideeën het 

beste naar buiten kunnen brengen en kunnen lobbyen voor een beter beleid? 

Met een aantal van de punten van het tienpuntenplan, geeft de Voedselbank Groningen aan dat er 

flinke hervormingen nodig zijn in het huidige beleid. Dit geldt dan ook niet alleen voor 

armoedebeleid, maar ook voor regels omtrent zaken zoals ‘afterpay’. Volgens onder andere Rene 

Peters is het wel lastig om het beleid direct te beïnvloeden. Men is zich in de politiek ook al sterk 

bewust van het armoedeprobleem. Het inzicht in de problematiek zoals beschreven in Schaarste, 

heeft al steeds meer draagvlak onder beleidsmakers en leiders van grote organisaties.24,74 Ook is de 

politiek al een tijd van mening dat misstanden, zoals het niet respecteren van de beslagvrije voet, 

niet zou mogen voorkomen. Het probleem zit echter nog in de wettelijke kaders en de protocollen 

die daaruit voortkomen. Om hier sneller verandering in te kunnen krijgen, is een ‘Window of 

Opportunity’ nodig. Om dit te stimuleren kan de Voedselbank Groningen de beeldvorming in de 

samenleving proberen te veranderen. Verder zou de voedselbank de gemeente ook kunnen helpen  

door hun een beter inzicht te geven in de problemen die er voor zorgen dat mensen niet meer in de 

eigen levensbehoeften kunnen voorzien.  

De Voedselbank Groningen heeft zelf een aantal jaar geleden het project Stadjers Hand in Hand 

opgezet. Dit is een succesvol project gebleken, waarbij mensen worden begeleid en tegelijkertijd de 

beeldvorming in de samenleving wordt veranderd. Met Stadjers Hand in Hand wordt niet alleen de 

herkenbaarheid van de voedselbank vergroot, maar ook het bewustzijn van de problemen en 

moeilijkheden waar de cliënten tegenaan lopen. Hierdoor wordt gezorgd voor bewustzijn van het 

probleem in brede zin en dit is belangrijk om dingen te kunnen veranderen. Verder is Stadjers Hand 

in Hand een mooi voorbeeld van een initiatief van de voedselbank waar ook andere partijen bij zijn 

betrokken. Zo hebben een universitair docent en zijn leerlingen meegeholpen met het opstellen van 

een visie en is er contact met de gemeente over uitbreiding van het project.77 

 

7.2 Advies 
De beeldvorming in de samenleving kan worden beïnvloed door het 

probleem duidelijker zichtbaar te maken. Het grootste deel van de 

Groningse bevolking weet niet wat er speelt binnen en rondom de 

voedselbank. Ook weet men niet wanneer en waardoor mensen ervoor in 

aanmerking komen. Om dit te verbeteren zou er een open dag kunnen 

worden georganiseerd. Wanneer de voedselbank dit niet zelf doet, maar 

het laat doen door studenten, bespaart dit niet alleen tijd, maar kunnen 

ze ook vanuit een andere hoek een hele andere doelgroep aanspreken. Met WIJS kan er gekeken 

worden naar de mogelijkheid om in het voorjaar van 2020 daar een groep communicatiestudenten 

voor in te zetten.  
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Om het probleem nog beter in kaart te kunnen brengen, is het ook belangrijk dat de voedselbank 

mensen heeft die op een continue basis literatuur en verandering in de politiek bijhouden. En 

daarnaast is het ook belangrijk om goed contacten te onderhouden. Maar vanwege de moeite die 

gemeentes nu al hebben om subsidie te geven aan de voedselbank, is het niet aan te raden om 

hiervan een betaalde functie te maken. Wel is het eventueel mogelijk voor de voedselbank om 

gebruik te maken van de basisbanen die de gemeente aanbiedt.82 Via deze manier kan er voor 

langere tijd een vaste kracht beschikbaar komen. Die kan bijvoorbeeld projecten leiden waarbij 

samen met studenten gezorgd wordt voor meer bekendheid van de voedselbank en de problemen 

waar men tegenaan loopt in de rest van de samenleving. Verder zou iemand met een basisbaan in 

beeld kunnen brengen tegen welke problemen de mensen bij de voedselbank het meest aanlopen. 

De gemeenteraad zou namelijk graag een beter beeld willen hebben van deze problemen, om zich 

beter op de preventie ervan te kunnen richten. 

Op gemeentelijk niveau is het haalbaarder voor de voedselbank om beleid te beïnvloeden dan op 

landelijk niveau. Hiervoor is het van belang dat de lijntjes met de gemeente kort worden gehouden, 

maar de gemeente vindt wel dat alle organisaties omtrent verlichting van armoede wel eerst 

verschillende andere instanties moeten opzoeken om mogelijk mee samen te werken.71 Er zijn in 

Groningen namelijk zo’n 60 a 70 instanties die zich bezighouden met armoede. Zoals ook genoemd 

in de externe analyse, zijn er verschillende netwerken van instanties die zich inzetten voor beter 

beleid en waar krachten en kennis worden gedeeld en gebundeld. Het is dus voor de voedselbank 

van belang om hier vooral goed mee samen te werken, voordat men naar de gemeente stapt.71 

Omdat armoede en stress ervoor zorgen dat mensen anders keuzes maken en anders reageren, is 

het belangrijk dat er op een andere manier met deze mensen wordt omgegaan. De vrijwilligers van 

de voedselbank staan in direct contact met mensen die in een stressvolle situatie zitten. Kleine 

veranderingen in de manier waarop men vragen stelt of opmerkingen maakt, kunnen een groot 

verschil maken. Een workshop over stress-sensitieve dienstverlening kan deze vrijwilligers helpen de 

cliënten op een andere manier te benaderen. Een voorbeeld: wanneer een vrijwilliger bij de 

administratie van de voedselbank gebeld wordt door een cliënt aangaande een verhindering om 

naar de intake of de aangewezen uitdeelochtend te komen, kan het voor deze vrijwilliger lastig zijn 

om aan te voelen hoe hij/zij het beste op deze cliënt kan reageren.92 Omdat cliënten onder andere 

via WIJ-teams bij de voedselbank komen, zou de voedselbank eventueel ook de WIJ-teams kunnen 

betrekken bij deze workshops. Professionals zien het daar namelijk ook nog wel eens mis gaan.92 

Verder zou dit ook kunnen helpen in het maken van gezondere keuzes op het moment dat een 

vrijwilliger met een cliënt door de ‘winkel’ van de voedselbank loopt. Men moet echter wel 

voorzichtig zijn met deze optie, want mensen helpen met het maken van gezondere keuzes is lastig 

wanneer deze nog in een onvoordelige economische en sociale situatie verkeren.27 Om te 

beoordelen voor welke vrijwilligers deze workshops echt interessant zijn en hoe dit precies 

aangepakt kan worden, zou een student Toegepaste Psychologie kunnen worden ingezet. 

Zoals ook al besproken onder ‘Geweldige Wijk Meppel’ en blijkt uit gesprekken met 

beleidsmedewerkers, is het ook belangrijk om op een laagdrempelige manier hulp aan te bieden. 

Hieruit kwam eerst het idee om bijvoorbeeld iemand van de kredietbank in de koffieruimte 

aanwezig te laten zijn. Zo is de drempel voor cliënten lager om erheen te gaan en kunnen 

vrijwilligers helpen de cliënten te motiveren.71 Het is echter wel van belang dat er niet te veel 

verschillende plekken of mensen zijn waar cliënten met verschillende vragen heen kunnen. Het is 

dus beter om te zorgen dat cliënten hun vragen voor verschillende organisaties of onderwerpen bij 

een centraal persoon kunnen stellen, of gewoon bij de vrijwilliger die ze helpt. Anders heeft een 
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cliënt met veel te veel mensen te maken en dit werkt vaak juist niet. Een mogelijkheid is daarom om 

in de koffieruimte van de voedselbank iemand van WIJS aanwezig te laten zijn. Zoals in de 

introductie besproken is de kracht van WIJS dat iedereen langs mag komen met een hulpvraag en 

deze vraag dan of gelijk wordt opgelost, of dat er wordt uitgezocht hoe de vraag kan worden 

opgelost. 

 

7.3 Belangrijkste actiepunten in het kort 
 

1. Breng het probleem van de cliënten beter in kaart door middel van een rapport over de 

meest opvallende problemen van de doelgroep en de redenen waardoor deze zelf niet meer 

voldoende geld heeft voor het levensonderhoud. 

2. Zorg voor meer erkenning van de problematiek en van het belang van de voedselbank in de 

samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een open dag, georganiseerd door 

studenten. 

3. Houd de lijntjes met de gemeente kort, maar houd vooral ook goede contacten met de 

netwerken van alle organisaties omtrent armoede in Groningen. 

4. Laat (een deel van) de vrijwilligers kennismaken met Mobility Mentoring of stress-sensitieve 

dienstverlening. 

5. Kijk naar de mogelijkheid voor een algemeen aanspreekpunt in de koffieruimte van de 

voedselbank, zodat cliënten daar heel laagdrempelig om hulp voor allerlei zaken kunnen 

vragen. 
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