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Waarom?
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Urgentie
Te hoge zorgkosten 
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Urgentie
Meer zorg = minder preventie

Duurdere 
zorg

Minder geld 
preventie

Meer 
behoefte 
aan zorg

Minder 
preventie
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Multiproblem
Kaders & domeinen

Beleid Lokaal | WMO VWS Sociale zaken Sociale zaken Lokaal | WMO

Onderzoek | Kennis Mantelzorg.nl
ZonMw, NJI, landelijk

kenniscentrum etc
CBS Nibud | NNKV Movisie

Regelingen en wetgeving Respijtzorg
mantelzorgcompliment

Ziektewet Werkloosheidswet
(WW)

Wettelijke schuldsanering 
(Wsnp)

Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO)

Uitvoeringsorganisaties
Mantelzorg makelaar

Welzijnswerk
Huisarts

Eerste lijn | tweede lijn
UWV

Stadsbank
Budget advise
Bewindvoering

Sociaal team
welzijnswerk

Verrassende Signaleerders
Werkgever

Huisarts
Specialist van partner

POH
Werkgever

Wijkverpleegkundige

(ex)Werkgever
Bedrijfsarts

Sociaal team
Woningcooperatie

Bank

Buren | familie
Bewindvoerder

Thuiszorg

Mantelzorger worden Gezondheidsproblemen Verlies werk Schulden Eenzaamheid
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Iedereen doet zijn werk goed
Alleen de client houdt zich niet aan de kaders

Mantelzorg
Gezondheids-

problemen
Verlies werk Schulden

Sociaal
isolement
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Eureka!
Problemen volgen elkaar op

Eigenlijk weten professionals het 
allang en kunnen 

ervaringsdeskundigen je het ook 
vertellen

Literatuuronderzoek toont het 
aan
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De juiste persoon,
op het juiste moment, 

met de juiste interventie, 
maakt een groot verschil

Voorkomen wat gebeurd is
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Wanneer?



Life-event

Een Life Event is een fysieke, 
emotionele of sociale uitdaging die 
wordt ervaren als kantelpunt in het 
leven
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Levenslijn | life-events
Iedereen maakt ze mee
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Kwetsbaarheid
Samen spel van life-events en veerkracht 

Life-events hebben positieve en 
negatieve effecten op veerkracht.

(Buecker, S., Denissen, J. J., & 
Luhmann, M. (2020)

De effecten van life-events 
beïnvloeden het subjectieve welzijn 
kortdurend en langdurend kunnen 

(Lucas et al., 2003; Clark et al., 
2008)

Rondom life events is de bereidheid
om te veranderen en hulp te

accepteren groot.

(Bynner, 2001)

(Schoon, 2006 )
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Meest stressvolle life-events
Onderzoek uit 1967
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Kwetsbaarheid en Life-events zijn besmettelijk
Binnen een systeem

Afname inkomen

Psychische 
problemen

Sociaal isolement

Chronisch ziek

Mantelzorger Schulden

Verlies werk
Gezondheids-

problemen

Overlijden

Verlies partner
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Herkenning en signalering
Een life-event is:

Prachtig herkenbaar moment voor 
iedereen

Elk domein kan naast 
vroegsignaleren ook opvolgende 

risico’s signaleren

Rondom een life-event is 
hulpverleningsbereidheid groot

Is zelfs na 10 life-events nog een
effectief moment om in te grijpen, 

stop dan nummer 11!

©ErWelzijn



De oorzaken en gevolgen van schulden

Voorbeeld 
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Probleem | life-event domino  
Spelen en leren
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Voorlichting
Informatie richten op een grote groep mensen. Geïnformeerde mensen zijn zich bewust van komende risico’s. De informatie moet de doelgroep op 
het juiste moment bereiken.

Voorbeeld:
Geld lenen kost geld, een campagne die iedereen bewust maakt van het risico om schulden aan te gaan. 

©ErWelzijn



Vroegsignalering
Professionals en vrijwilligers zijn extra alert om problematiek te signaleren wanneer een probleem nog klein en behapbaar is. Hierbij wordt ook over 
de domein grenzen heen gesignaleerd.

Voorbeeld:
De woningbouwcorporatie signaleert een eerste maand huurachterstand. Hierop wordt de schuldhulpverlening ingezet om direct het gesprek aan te 
gaan of er sprake is van schuldenproblematiek

©ErWelzijn



Vroegsignalering van opvolgende problematiek
Door een client in de hulpverlening regelmatig te bevragen op de verschillende leefgebieden worden opvolgende problemen sneller gesignaleerd 
Professionals en vrijwilligers zijn extra alert om opvolgende (multi)problematiek te signaleren. Hierbij wordt gericht over de domein grenzen heen 
gesignaleerd.

Voorbeeld:
Een mantelzorger vereenzaamd met gezondheidsproblematiek tot gevolg.
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Signaleren over de domeinen heen
Professionals en vrijwilligers signaleren een life-event en signaleren daarmee het toegenomen risico  op problematiek 

Voorbeeld:
Een kind maakt een echtscheiding van de ouders mee. Een scheiding heeft altijd gevolgen voor de kinderen. De leraar signaleert dit toenemende 
risico op opvolgende problematiek en meld dit bij het schoolmaatschappelijk werk. 
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Gericht voorkomen van opvolgende problematiek
Professionals en vrijwilligers signaleren een life-event en anticiperen gericht  op het voorkomen van opvolgende problematiek 

Voorbeeld:
Een echtpaar gaat scheiden (40% van de vrouwen heeft na scheiding schulden). De betrokken scheidingsbemiddelaar is bekend met dit risico en biedt 
i.v.m. de veranderende inkomens situatie een interventie aan die inzicht geeft in toeslagen, voorzieningen en financiële gevolgen van de scheiding.  
De interventie wordt door deskundige vrijwilligers  uitgevoerd.
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Versterken van veerkracht
Door rondom een life-event de (tijdelijke) kwetsbaarheid te verminderen door gericht de veerkracht te versterken wordt het risico op opvolgende 
problematiek verkleint.

Voorbeeld:
Mevrouw heeft net haar partner verloren na een lang ziekbed. Gedurende de mantelzorg periode is het netwerk behoorlijk kleiner geworden met 
grote gevolgen voor haar veerkracht. De netwerk coaching wordt het netwerk en daarmee haar veerkracht versterkt.

©ErWelzijn



26

Wat?
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Vicieuze cirkel
Afname veerkracht veroorzaakt 
toename risico op opvolgende 
problematiek

Life-event

Minder 
Veerkracht 

Minder
Veerkracht

Life-event

©ErWelzijn



(Tijdelijk) Kwetsbaar 
V
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Tijd

Geboorte

Verhuizing

Basis 
school

Gepest 
worden

Scheiding 
ouders

Havo

Blijven 
zitten

Schorsing 
school

Toch 
wonen 
bij papa

Verkering

HBO

Eerste 
baan

Samen-
wonen

Verkering 
2

Verhuizen

schulden

werkloos

ontslagen

Geboorte
eerste 
kind

trouwen

Nieuwe 
baan

Relatie 
problemen

Gezondh
eid slecht 
/ stress

Verlies 
vader

Geboorte 
tweede 

kind

Start 
opleiding 
Master

Nieuwe 
baan

Kwetsbaar
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Veerkracht:

Het vermogen je aan te passen en je 
eigen regie te voeren, in het licht van 
de sociale, fysieke en 

emotionele uitdagingen van het leven.

Veerkracht 
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Zingeving

Lichamelijk 
gezondheid

(vrijwilligers) 
Werk 

Leef-
omgeving

Veiligheid

Stabiele 
financiën

Netwerk
gemeenschap

Mentaal 
vermogen

Persoonlijke 
kenmerken 
Voorkeurs-

gedrag
Levens 

ervaring 

Wat heeft invloed op veerkracht

Factoren
Inter-

persoonlijke 
relaties 

Kennis

Risico’s

Waarden 
overtuiging

Leefstijl:

Slapen, 

eten 

bewegen

Professioneel 

vangnet 

Sociaal 
historisch 
context Coping 

strategie
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Meten factoren van veerkracht

Meten 

Kwalitatief Kwantitatief 
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Hoe is het met jou veerkracht?
Kwalitatieve en kwalitatieve meeting

©ErWelzijn



33

wie?
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Deskundige match client
Vrijwilligers en professionals
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Inzichten
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Preventie is kiezen 
Welke interventie heeft op welk moment de meeste impact

SchuldenPensioen

Eenzaamheid

Inkomensdaling
Onvoldoende 

opbouw
Depressie

Verweduwing

Werkloosheid

Verslaving

Voorbereiding op 
pensioen 

Voorbereiding op 
inkomensdaling: inzicht, 
overzicht en toeslagen 

Voorbereiding kosten 
en inkomsten in balans 
brengen

Zingeving om depressie 
te voorkomen

Netwerk coaching

Wijzen op de risico’s 
waaronder verslaving. 
Weerstandsvermogen 
vergroten.
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Preventie 
Van voorkomen tot nazorg

Inzet preventieve interventies

Life-event domino voorkomen Vroegsignalering
& Schulden oplossen

Alert zijn op verslaving  
Weerstandsvermogen versterken

Gerichte inzet preventieve interventies ter 
voorkoming van depressie en 

eenzaamheid

Hulpverlening

Basis veerkracht

SchuldenPensioen

Eenzaamheid

Inkomensdaling
Onvoldoende 

opbouw
Depressie

Verweduwing

Werkloosheid

Verslaving
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Praktijk voorbeelden
Welke impact op de normale manier van werken heeft ErWelzijn?

Pesten

Verhuizing ondersteunen

Vroeg schoolverlaat

Veerkracht versterken in nablijf
lokaal

Schulden

Voorlichting en voorzieningen
bij scheiding in beeld

Scheiding

Ouders met beperkt kind in de 
relatie begeleiden
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Producten en diensten

Onderzoek Pilots
Kennis
Delen
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o Een mooi startdocument voor het lokale netwerk met 
daarin de probleemanalyse, urgentie.

o Netwerk met een doel: Overzicht van te betrekken 
organisaties, professionals en ervaringsdeskundigen.

o Oorzaken en gevolgen op basis van wetenschappelijke 
kennis en praktijkervaring zijn in beeld gebracht in 
een ‘praatplaat’ die we als instrument inzetten om 
met het netwerk te innoveren.

o Sociale kaart met huidig aanbod een overzicht van 
bestaand lokaal aanbod rondom een centraal thema.

o Wensen en behoefte van ervaringsdeskundigen, 
kansen om verbinden te versterken en kansen om 
meer impact te hebben zijn in beeld.

o Meerdere beloftevolle projectvoorstellen waarin we 
op het juiste moment, met de juiste persoon met de 
juiste ondersteuning opvolgende problemen 
voorkomen.

o Opstellen van indicatoren om de meerwaarde van de 
innovaties te kunnen monitoren en evalueren.

Resultaten Innovatieroute

Innovatieroute

40
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Product ervaringen
Waardering van deelnemers en opdrachtgevers 

41

8.1

Ga zo door! Een hele fijne 
manier van werken, blijft 
elke bijeenkomst 
boeiend, ruimte voor 
creatie (niet vooraf al 
vastgesteld).

Bewustwording en mooie 
samenwerking met andere partijen. 
Samenwerking tussen medisch en 
sociaal domein kan sterker!

Ik vond het een prima en open 
project 

Mooi met n vleugje humor

Hopelijk blijft het bestaan en wordt het wiel niet 
weer opnieuw uitgevonden 

Top!

Dank voor jullie boeiende project 
en betrokkenheid 

Enthousiastelingen! Met kennis en 
ervaring in dit thema. Erg Leuk! Dank voor jullie 

expertise

Bedankt voor jullie 
waardevolle bijdrage!

Met veel passie heb ik aan dit 
geweldige project meegewerkt. 

Inzicht en kansen

Verbinding

Inzicht, bewustwording, 
kennis en samenwerking Inspiratie en actiepunten voor ons 

als netwerk samen! 

Enthousiasme, verbinding, bruikbare 
kaders, projectideeën

Inzicht
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Steun de beweging
Onze opdrachtgevers en partners

42
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Ons adres:
ErWelzijn 
Maatmansweg 3 

7425 NC Deventer
info@erwelzijn.nl

www.erwelzijn.nl

https://www.erwelzijn.nl/

