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2020 

1. Eenvoudig en benaderbaar aanspreekpunt voor elke inwoner 

We hopen door het vereenvoudigen van de communicatie richting de inwoner meer mensen te kunnen 

bereiken. 

2. Inwoner in zijn kracht zetten met Mobility Mentoring® 

We willen de inwoners de vaardigheden leren die noodzakelijk zijn om economisch zelfredzaam te worden 

en te blijven. 

3. Kinderen blijven voorop staan! 

Kinderen kiezen er niet voor om in geldzorgen op te groeien. 

4. Preventie door voorlichting/advies en educatieve projecten voor jongeren 

Op scholen of in verenigingsleven willen wij de jeugd opzoeken om hen te leren hoe zij financieel 

gezonde(re) keuzes kunnen maken. 



5. Meedoen in de Hardenbergse samenleving 

Iedereen, ongeacht zijn financiële situatie, moet kunnen deelnemen aan de samenleving. 

6. Stevige toegang en passende schulddienstverlening 

We willen verder bouwen aan een duidelijke en stevige toegang voor inwoners als het gaat om 
schulddienstverlening. 

7. De handen ineen om armoede te voorkomen en/of te beperken 

Alleen door intensieve samenwerking met onze ketenpartners kunnen we armoede en schuldenproblematiek 

in de gemeente aanpakken. 

8. Jongeren tot 18 jaar zijn of maken we schuldenvrij! 

Jongeren hebben geen schuldenlast. In voorkomende gevallen kopen we die af met als voorwaarde een 
verplicht traject. 

 



MOBILITY 
MENTORING  



WAAROM ARME MENSEN DOMME DINGEN 
DOEN 



HUIDIGE (ALGEMENE) WERKWIJZE? 

• Sanctioneren  

• Veel informatie vooraf inleveren voordat een traject kan starten 

• ‘Niet willen’ versus ‘Niet kunnen’  

 

 

 



ONS BREIN 



ONDERDELEN VAN HET BREIN 

• Reptielenbrein:  Evenwicht, coördinatie, hormoonhuishouden  

• Limbische brein: Hoofdkwartier van alle emoties. Emoties werken sneller 

dan je verstand!  

• Frontaalkwab:  plannen, problemen oplossen, organiseren (executieve 

functies) en rempedaal op je emoties (eten, roken, drinken)  

• Een sterke doorbloeding van het limbisch systeem (heftige emoties) geeft 

een verminderde doorbloeding van de frontaalkwab.  De kunst is dat 

deze 2 gebieden met elkaar blijven samenwerken, dat emotie en 

verstand allebei blijven meedoen.  

 



NADEEL VAN VEEL EMOTIES EN STRESS: 
TUNNELVISIE! JE WORDT GEWOON WAT 
DOMMER, GEGIJZELD DOOR JE LIMBISCH 
SYSTEEM 

 



EN JE HERSENEN? 

Angst leidt tot:  

• Vluchten 

• Vechten 

• Bevriezen  



IN GEDRAG LEIDT ANGST TOT:  

• Terugtrekken, post niet open 

maken, etc. 

• Apathie, niets doen en emoties 

proberen te dempen met roken, 

drank of  andere slechte 

gewoontes die kortdurend een 

goed gevoel geven.  

• Niet kunnen organiseren. 

• Slechts 1 perspectief kunnen zien 

(het eigen). 

 



MOBILITY MENTORING 

• Theoretische basis is veel breder dan schaarste 

• Opgroeien in stress draagt bij aan minder goed ontwikkelde EF 

• Langdurig leven in stress draagt bij aan beschikbaarheid EF 

• Dankzij de plasticiteit van ons brein kunnen EF verbeteren 

• De reikwijdte is veel breder dan schulden 

• Opvoeden van kinderen, vinden van werk, verbeteren 

arbeidsmarktpositie, fysieke en psychische gezondheid 

 



STRESS BESPREEKBAAR MAKEN 

• Uitgangspunt: Als de klant begrijpt hoe stress zijn/haar gedrag beïnvloedt 

geeft dat hoop en perspectief 

Resultaten: 

• Klanten gaan richting groeimindset (omstandigheden maken dat ik me 

gedraag zoals ik doe) 

• Kennis over impact leidt op zich al tot betere zelfregulatie  

 



WERKWIJZE MOBILITY MENTORING  



WERKWIJZE MOBILITY MENTORING  

WERKWIJZE 

• Successen vieren en laten zien 

• Brug naar zelfredzaamheid  

• Rekenmodule benodigd inkomen 

• Doel-actie plannen maken 

  





WAT VERDIEN JE OVER HET ALGEMEEN MET? 

• Deze denkwijze vereist 

samenwerking tussen de 

inkomen- en werkconsulenten 

• Wij zien met regelmaat dat het 

gebiedsteam ook bij een casus 

betrokken is 

• De meningen over ‘de beste 

oplossing’ kunnen per persoon 

verschillen. Dit vraagt afstemming 

met Mobility Mentoring als 

uitgangspunt.  



BELONEN ?! 

Als stress ons functioneren negatief beïnvloedt dan help ik je juist met doel-

actieplannen en reminders om je eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen 

 

Resultaten: 

• Beloningen versnellen acties 

• Dankzij de stappen die ik zet vergroot ik mijn  geloof in eigen kunnen (self-

efficacy) 

 

Maar: hiervoor moet je wel de handen op elkaar krijgen binnen de uitvoering,  

het college en de raad! 

 



TRAINING MOBILITY MENTORING 

• Teams: werk, inkomen, Samen Doen, schulddienstverlening en EuroWijzer 

• Training op ‘sturen op zelfsturing’ en Mobility Mentoring (en instrumenten) 

• Oefenen met het stellen van de juiste vragen en het inzetten van de 

instrumenten 

• Nieuwe trainingsronde  

• De uitdaging van borging  


