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Van overleven naar leven
Grip op het leven voor gezinnen met complexe problemen

Wat is VONL?

Werkzame elementen VONL

VONL is een succesvolle aanpak voor huishoudens
die vastlopen op meerdere leefgebieden en officiële
instanties wantrouwen. De ondersteuning waarbij een
outreachende sociaal werker samen met een ervaringsdeskundige een tandem vormt, maakt verschil omdat
VONL werkt vanuit professionele vriendschap op basis
van vertrouwen. Uniek aan onze aanpak is dat die zich
richt op het zo snel mogelijk stabiliseren van de financiële
situatie en schulden. Hiermee worden de huishoudens
die eerder uit beeld geraakt zijn, bereikt en ontstaat er
voor hen weer ruimte om na te denken over de toekomst.
Door de samenhang van factoren aan te pakken dragen
wij bij aan de vermindering van armoede en schulden. De
gezinnen ervaren na onze ondersteuning meer financiële
stabiliteit, grip op hun leven en zijn meer zelfredzaam.

– Outreachend werken
– Betaalde ervaringsdeskundigen
– Integraal werken
– Benadering vanuit
professionele vriendschap

Kenmerken VONL gezin
–
–
–
–

Er is financiële instabiliteit, vaak van structurele aard;
Er zijn (problematische) schulden;
Het gezin loopt vast op meerdere leefgebieden;
Het gezin is uit beeld van de reguliere hulpverlening
geraakt;
– Er is een hoge mate van wantrouwen naar officiële
instanties.

VONL focus
–
–
–
–

Financiële situatie stabiliseren
Urgente problemen op orde brengen.
Deelnemers leren de regie te voeren.
Deelnemers leren zelfredzaam te worden

Maatschappelijke baten zijn groter
dan de maatschappelijke kosten:
€ 1,00 levert € 1,92 op.
Doorlezen over VONL
Website: www.sezo.nl/vonl

Feiten en cijfers

Van Overleven naar Leven heeft 85 gezinnen begeleid
116 volwassenen en 204 kinderen geholpen
22 keer afname van meer dan 10.000 euro schuld
6 keer huisuitzetting voorkomen
23 gezinnen ervaren afname van stress als belangrijkste
resultaat
Voor 14 gezinnen is het belangrijkste resultaat: toename
van armoede voorkomen
Na afloop van de ondersteuning is 80% van de deelnemers tevreden over de kwaliteit van hun leven, terwijl bij
de start slechts 10% tevreden was.
Na afloop van de ondersteuning zeggen de deelnemers
veel minder stress te ervaren. 67% is tevreden over zijn/
haar psychisch functioneren, tegenover 18% bij aanvang.
Cruciaal resultaat, want hierdoor ontstaat ruimte voor
herstel, een bredere toekomstblik en voor andere noodzakelijk hulp.
De meeste deelnemers hebben hun financiële situatie
erop vooruit zien gaan.

Doorlooptijd van alle casussen

Eindconclusies van het HvA

Aantal casussen
12

Uit het onderzoek naar de impact op de financiële situatie, kwaliteit van leven en gevoel van grip op het leven
bij deelnemers komt naar voren dat VONL een positieve
bijdrage levert.
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Al met al kunnen we zeggen dat deelnemers een verbetering ervaren in hun financiële situatie en hun kwaliteit
van leven op verschillende leefgebieden. Tegelijkertijd
moeten we ook concluderen dat de financiële ruimte
voor veel deelnemers nog steeds zeer krap is en zij op
dagelijkse basis moeten bekijken hoe zij rond kunnen
komen. De financiële stress en het gevoel van overleven
lijkt daarbij wel afgenomen. Deelnemers ervaren meer
ruimte om na te denken over hun dromen voor de nabije
toekomst en zetten zich in om hun doelen te bereiken.
Dat wil niet zeggen dat de gezinnen volledig zelfredzaam zijn geworden. Zij ervaren meer rust omdat zij zich
gesteund voelen en grote financiële stress is afgenomen, maar de meeste deelnemers geven aan op een of
meerdere leefgebieden nog wel ondersteuning nodig te
hebben.
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Algemene projectgegevens

Toekomstplannen

Projectperiode: juli 2017 – december 2020
Projecturen: 5.946 uur (veldwerkers en ervaringsdeskundigen)
Projectteam: 3 tandems van veldwerker en ervaringsdeskundige + projectleider
Projectsubsidie: € 953.394 (waarvan € 593.294
bestemd voor kosten hulpverlening en € 417.304 ten
behoeve van het ontwikkelen van de aanpak).

SEZO/BTO NW heeft met VONL een mooie systemische,
onderbouwde aanpak ontwikkeld, wat goed blijkt te werken voor gezinnen met VONL kenmerken. De werkzame
elementen hierin zijn outreachend werken, werken met
ervaringsdeskundigen, de benadering van de Amsterdammer als professionele vriend, breed en integraal
werken vanuit één plan. Gezinnen met VONL kenmerken
zullen we blijven tegenkomen in Amsterdam. SEZO/BTO
NW wil daarom samen met haar samenwerkingspartners
blijven leren en kennis blijven delen over hoe we door
heel Amsterdam deze gezinnen het beste kunnen blijven
bereiken. Wij zullen middels de aangestelde kwartiermaker – Mirte Bunte – onderzoeken hoe wij de aandacht
kunnen leggen op de geleerde VONL-lessen om sociaal
werkers te versterken in hun aanpak. Zij is te bereiken via
m.bunte@buurtteamamsterdamnieuwwest.nl

‘Ik kan haar altijd bellen met vragen. Ze staat
altijd voor mij klaar, helpt waar ze kan en ik
zie dat zij het ook echt vanuit haar hart doet.’
Deelnemer VONL.

‘Ik voelde me gelijk gehoord. Ik kwam
echt met een gerust gevoel er vandaan,
de eerste dag al.’
Deelnemer VONL.
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