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WANDELEN MET RENE 
& BETTY, EEN 
TERUGBLIK
Nadenken over preventie 
en budgettraining 
Het was een fijne en 
leerzame ontmoeting, 
donderdag 1 juli in 
Kogerveld. Met de groep 'In 
Bloei', 'gedragen' door René 
en Betty Timmermans. Met 
onder andere cursisten van 
de budgettraining, leden 
van de buurtgroep van 
Betty.  En ook onze 
wethouder Songul kwam 
even langs, heel mooi!
Bekijk even de films met 
hen:
https://vimeo.com/5102636
45
https://vimeo.com/5102103
20 

We zetten even de 
belangrijkste 'lessen' op 
een rij.

BUDGETTRAINING
Het buurtinitiatief van René 
Timmermans draait om 
budgettraining. Via 
bijvoorbeeld de app Next 
Door en sites van andere 
buurtgroepen worden 
deelnemers geworven. Ook 

via de buurtgroep van 
Betty, die onder maaltijden 
verzorgt, kunnen 
deelnemers worden 
geworven.
De training is indertijd 
overgenomen van een 
kerkinitiatief uit 
Amsterdam-Noord. De 
kosten zijn laag, 40 euro per 
deelnemer. Het gaat om 
zeker acht bijeenkomsten, 
waarbij onderwerpen 
langskomen als 
verzekeringen, 
'onverwachte uitgaven' en 
omgaan met telefoons. Het 
wordt af en toe ook wat 
persoonlijker, bijvoorbeeld 
het gesprek over de familie 
en leren omgaan met geld.
 
PREVENTIE
Elke wijk heeft via de 
sociale wijkteams een 
inlooppunt waar je naar toe 
kunt, om hulp bij (grote) 
schulden. Erg belangrijk! 
Vaak is het dan al 
'behoorlijk laat', met bij 
wijze een pakpapieren en 
rekeningen kun je dan 
melden. Ook hier werd 
weer gewezen op de inzet 
van ervaringsdeskundigen, 
die vertrouwen 
inboezemen. Dat is ook van 

de redenen waarom ook de 
sociale wijkteams veel met 
vrijwilligers werken (los 
van de 'handjes'). Cursisten 
uit de groep van René liet 
weten dat juist het verhalen 
delen met elkaar als 'grote 
plus' wordt gezien.  

VOORUITKIJKEN
In de training gaat het niet 
zozeer om achterom kijken, 
waarom is er een 'struggle' 
met geld. Het gaat vooral 
om dromen en de toekomst. 
De insteek is veel 
positiever, welke reis wil je 
ooit nog eens maken en hoe 
kun je dat realiseren? 
Omgaan met geld wordt 
benaderd als een 
inspirerende activiteit!

JONG GELEERD 
Het was een rode draad in 
het gesprek, focus op de 
jongeren. Op het 
Zilverschoonplein liepen 
toevallig 'jonkies' rond, die 
ons dingen probeerde te 
verkopen. 
Ondernemerschap, je kunt 
er niet vroeg genoeg mee 
beginnen! Twee lessen 
kwamen bovendrijven, als 
je omgaan met geld op 
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school behandelt, doe het 
niet eenmalig, met 
bijvoorbeeld alleen een 
leuke gastles. Hou even vol, 
gebruik de kracht van de 
herhaling. En ook, maak het 
speels ('gamificatie'). Geef 
opdrachten om iets te kopen 
in een supermarkt en laat 
'voelen' hoe schaars en 
soms duur spullen zijn. Aan 
bod komt oom het belang 
van andere rolmodellen. 
Kanye West die het geld 
laat rollen is helaas niet zo'n 
goede influencer voor een 
budget-training! 
In de budgettraining van 
René Timmermans zit nog 
niet echt de aandacht op 
jongeren, dat is wellicht 
voor de gemeente. 
Wethouder Songul meldde 
wel met gepaste trots dat 
ook op scholen binnenkort 
budgetlessen van start gaan, 
als proef. Die aanpak krijgt 
waardering bij de 
deelnemers. Omgaan met 
geld moet echt goed zijn 
ingebed in het beleid van 
een school. De tip is om 
eens contact te leggen met 
het straathoekwerk, zijn er 
jongeren in Kogerveld voor 
wie iets speciaals 
georganiseerd kan worden, 
op een aansprekende 
manier?   

VOLHOUDEN EN NIET 
TE TECHNISCH
Een andere rode draad was, 
om wantrouwen te 
overwinnen, 'werk aan een 
langdurige relatie'. Betty 
vertelde dat met de 
buurtgroep maaltijden 
worden verzorgd waarbij 
letterlijk van alles 
langskomt. De kernvraag 
die leidend is, is 'hoe gaat 
het?' Oprechte interesse in 
mensen, dat is de formule 
om deelnemers te bereiken 
en werven. In zo'n 
informele ontmoeting komt 
ook omgaan met schulden 
min of meer vanzelf langs. 
Dat is opnieuw een 
belangrijke les, maak een 
budgettraining niet te 

technisch. Vergelijk het met 
wiskundeles, droge 
formules werken minder 
goed dan verbonden zijn 
reële praktijksituaties!

Op zaterdag worden met 
regelmaat koffietafels 
buiten georganiseerd. Het 
duurt even om een bekend 
en vertrouwd gezicht in de 
wijk te worden. René denkt 
na over terugkom-
bijeenkomsten, waar oud-
cursisten vertellen hoe het 
met hen gaat. De tip is om 
oud-cursisten ook nog in te 
zetten bij een nieuwe 
cursus. Er wordt overigens 
voor gepleit om het mooie 
en pas opgeknapte 
Zilverschoonplein meer in 
te zetten, bijvoorbeeld voor 
een 'sociale markt'.

WERVING
René vraagt om 
bescheidensteun bij maken 
van wervingsmateriaal, van 
banner tot flyer of wellicht 
kort filmpje op bijvoorbeeld 
Facebook. Voor 
vrijwilligers die zij zijn zou 
dat goud waard zijn. Bij de 
werving wordt gepleit voor 
een echte gerichte aanpak, 
wie willen we hebben en 
langs welke kanalen kan dit 
bereikt worden!   

MEER INFORMATIE?
Op de hoogte gehouden 
worden? Wind in de Zeilen 
is een leren netwerk voor de 
aanpak van armoede in 
Zaanstad. Meld je even in 
ons platform voor meer 
informatie (zoals een 
nieuwsbrief): 
https://wijcomm.nl/wind-in-
de-zeilen 
 

Wind In
De Zeilen 
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