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Armoede anders
bestrijden

Mobility Mentoring: veelbelovend tegen armoede
Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat armoede het moeilijker maakt om
je te focussen op langetermijndoelen. Logisch dus, dat het zo lastig is om financiële
problemen te boven te komen. Op basis van dit inzicht is in Amerika een nieuwe methode
voor armoedebestrijding ontwikkeld: Mobility Mentoring. De eerste resultaten zijn erg
positief. Kan Mobility Mentoring ook in Nederland worden toegepast? En wat zijn de
kansen binnen de jeugdhulp? JONG sprak met enkele direct betrokkenen.
Mobility Mentoring is een
nieuwe methode voor armoedebestrijding uit Amerika,
ontwikkeld door social
work-organisatie EMPath
en Harvard University. De
aanpak richt zich op het
wegnemen en compenseren van stress. Uit
Amerikaans onderzoek
is gebleken dat mensen
die in armoede leven en
daar voortdurend stress

NIEUWS

van ondervinden, minder goed
zijn in doelgericht gedrag.
Ze gaan bij de dag leven en
zijn minder bezig met
oplossingen voor
de langere termijn.
Als zij afspraken
met hulpverleners vergeten,
beloften niet
nakomen of
snel de moed
opgeven, is

dat dus niet per se onwil. Zolang
de stress niet onder controle
is, zijn veel mensen simpelweg
niet in staat om hun situatie te
verbeteren.
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Eyeopener
Dr. Nadja Jungmann is lector
Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht. In samenwerking
met Platform31 heeft zij Mobility
Mentoring in Nederland geïntroduceerd. Jungmann: “Voor veel
hulpverleners is het een eyeopener. Soms heb je het idee dat
iemand zijn problemen gewoonweg niet wíl oplossen. Maar zo zit
het dus niet. Het gedrag is niet
de oorzaak van de problemen, de
problemen zijn de oorzaak van
het gedrag.” Platform31 is inmiddels de partnerorganisatie van
EMPath in Nederland. Er is een
netwerk opgericht van organisaties die elementen van Mobility
Mentoring gaan verweven in
hun dienstverlening. De eerste
resultaten worden eind dit jaar
verwacht.
Verschillen met Amerika
Bij de vertaling naar de Nederlandse markt wordt onder andere
bekeken in hoeverre de situatie in Nederland verschilt van
die in Amerika. Jungmann: “In
Amerika is de sociale zekerheid
soberder. Het is de vraag of dat
betekent dat armoede in Amerika
ook meer stress oplevert. Formeel heb je in Nederland altijd
recht op negentig procent van de

WIE IS HIER AAN HET WOORD?
Nadja Jungmann

Lector Hogeschool Utrecht
Nadja Jungmann is lector Schulden
en Incasso aan de Hogeschool Utrecht.
Ze is een van de initiatiefnemers die
Mobility Mentoring naar Nederland
haalde.
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bijstandsnorm, maar we merken
in de praktijk dat mensen dikwijls
toch lager uitkomen. De manier
waarop de sociale zekerheid en
de hulpverlening in Nederland
zijn georganiseerd, is een van de
zaken die we meenemen in ons
onderzoek.” Nina Kox, projectleider bij Platform31, vult aan:
“Een concreet verschil is dat het
in Nederland gebruikelijk is om je
hele leven in een sociale huurwoning te wonen, terwijl voor Amerikanen het bezit van een eigen
woning echt een belangrijk doel
is. Dit is een van de dingen die we
hebben moeten aanpassen in de
Brug naar Zelfredzaamheid.”
Eigen doelen
Een ander vertalingsvraagstuk is
hoe Mobility Mentoring kan worden toegepast binnen de jeugdhulp. Jungmann: “Een belangrijk

“

Het gedrag is niet
de oorzaak van de
problemen, de problemen
zijn de oorzaak van
het gedrag

„

onderdeel van de methode is dat
je de deelnemer zijn eigen doelen
laat stellen. Maar in de jeugdhulp
is dat niet altijd wenselijk, simpelweg omdat de doelen die ouders
stellen niet altijd in het belang van
het kind zijn.” Toch is duidelijk
dat deze aanpak binnen de jeugdhulp van grote waarde kan zijn.
Een groot deel van de gezinnen
in de jeugdhulp zit immers ook in
financiële problemen.
Grote stapel enveloppen
Binnen de regio groot-Amsterdam is Altra een van de eerste

MOBILITY MENTORING®
DE 3 BELANGRIJKE INSTRUMENTEN

3
BELONINGEN

1

De grondlegger
De grondlegger van Mobility Mentoring is
dr. Elisabeth Babcock, CEO van EMPath.
Babcock ontving verschillende awards voor
haar baanbrekende werk. In een TEDx Talk
uit 2013 zegt ze dat de wereld veranderd is,
waardoor het moeilijker is om uit armoede
te raken. “Tegenwoordig vereisen bijna
alle banen waarmee je een gezin kunt
onderhouden een vervolgopleiding. Dus
moeten ouders zich met heel veel dingen
tegelijk bezighouden: voor zichzelf zorgen,
hun kinderen onderhouden, een opleiding
volgen. Dit moeten ze jaren zien vol te houden, totdat ze eindelijk een baan kunnen
zoeken waarmee ze in hun levensonderhoud
kunnen voorzien.”
Op de website van JONG hebben we de
TEDx Talk van Elisabeth Babcock geplaatst.
Kijk op www.jongamstelzaan.nl/video.

jeugdhulporganisaties die met
Moblity Mentoring aan de slag is
gegaan. Heidi Offerman, strategisch adviseur bij Altra, licht toe:
“Wij werken veel met tienermoeders. We helpen zo’n jonge moeder met jeugd- en opvoedhulp,
maar daar is ze vaak helemaal niet
mee bezig. Ze maakt zich zorgen
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Wie uit de armoede wil komen,
moet nú stappen zetten die pas
op de lange termijn iets opleveren. Door te voorzien in een
beloning op de korte termijn,
synchroniseer je de focus (korte
termijn) en beloning (ook korte
termijn). Zo stimuleren beloningen mensen om in beweging te
komen voor de benodigde acties
om het doel te bereiken.
Daarnaast gaat Mobility Mentoring uit van de volgende dienstverlenende principes:

DE BRUG NAAR
ZELFREDZAAMHEID
De deelnemer moet op vijf
levensdomeinen in samenhang stappen zetten voor het
realiseren van economische
zelfredzaamheid:
familiestabiliteit
welzijn
onderwijs & training
financieel beheer
werk
Deze levensdomeinen zijn de pijlers onder de metaforische brug.
Ze vormen het fundament waarmee je de brug tussen armoede
en economische zelfredzaamheid
kunt oversteken. De levensdomeinen kunnen elkaar ondersteunen en versterken, maar ook
verzwakken en ondermijnen.
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• Vermijd nog meer stress:
ontvang de deelnemer in een
stressvrije omgeving.

2
DOEL-ACTIEPLANNEN
Naar aanleiding van het gesprek
over de brug vertaalt de mentor
de kortetermijndoelen in doel-actieplannen. Een doel-actieplan
maakt inzichtelijk welke (kleine)
stappen er gezet moeten worden in het behalen van (grotere)
doelen.

• Vermijd grote cognitieve
belasting: bied
informatie aan op
een eenvoudige manier en via meerdere
kanalen.
• Versterk de executieve functies:
doe voortdurend voor wat
het betekent
om te plannen, doelen
te stellen en
daarnaar
te leven.
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GOEDE CIJFERS
Het Intergenerational Mobility Project van EMPath
leverde onder andere de volgende resultaten op:

86%

86% van de kostwinners
boekte significante
vooruitgang in
het starten van
een opleiding, het
vinden van werk of het
overhouden van spaargeld.

71% van de families
liet meetbare
vooruitgang zien in
de orde thuis.

71%
78% van de kinderen
liet meetbare
vooruitgang zien
op zelfregulatie.

78%
100% van de
families heeft
hun omschreven
familiedoelen
bereikt.

100%

Bron: empathways.org
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WIE IS HIER AAN HET WOORD?
Inge Buffing

Financieel begeleidster Altra

Inge Buffing is financieel begeleidster
van jonge moeders bij Altra. Zij neemt
deel aan de pilot Mobility Mentoring
intergenerationeel.
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over de grote stapel enveloppen
die ze niet durft te openen, of
vraagt zich af waar ze de luiers van
moet betalen. Daarom zijn we
naast opvoedhulp ook financiële
begeleiding gaan geven. Toen ik

“Je werkt ernaartoe om
jezelf als hulpverlener
overbodig te maken

„

op het NOS Journaal een item
zag over Mobility Mentoring, heb
ik meteen contact opgenomen
met Nadja Jungmann. Nu doen
we mee met een intergenerationele pilot, waarbij we volgens de
Mobility Mentoring-methode
executieve functies trainen met
ouders en kinderen. Het sterke
aan Mobility Mentoring vind ik
de integrale aanpak met sterke
focus op de toekomst. Daarnaast
is het fijn dat je gemakkelijk
aan ouders kunt uitleggen welk
effect (financiële) stress op hen
en de kinderen heeft. En wat we
gezamenlijk kunnen doen om die
stress te verminderen, zodat het
een positief effect heeft op het
hele gezin.”
In kaart brengen
Als financieel begeleidster van
jonge moeders is Inge Buffing een
van de hulpverleners van Altra die
betrokken is bij de intergenerationele pilot. Ze is heel enthousiast
over Mobility Mentoring en dan
met name over de Brug naar Zelfredzaamheid. “Het is een heel fijn
instrument om overzicht te creeren en in kaart te brengen waar
de problemen liggen. Veel jonge
moeders hebben een behoorlijke
rugzak, waarbij een trauma niet
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Heidi Offerman

Nina Kox

Strategisch adviseur bij Altra

Projectleider Platform31

Heidi Offerman is strategisch adviseur bij
Altra, expert op het gebied van onderwijs
en jeugd & opvoedhulp. Heidi is orthopedagoog en gz-psycholoog.

ongebruikelijk is. Als hulpverlener
is het soms moeilijk om duidelijk
te krijgen wat er allemaal speelt.
Met de Brug naar Zelfredzaamheid wordt dat sneller inzichtelijk. Het mooie is ook dat het
voor ouders de spanning vermindert om hun verhaal te vertellen.
Je kijkt samen naar het papier, in
plaats van dat je tegenover elkaar
zit. Moeders hebben bovendien
zelf de regie over hun prioriteiten.
De Brug geeft hun veel inzicht in

Nina Kox is projectleider bij kennisen netwerkorganisatie Platform31. Als
partner van EMPath zorgt Platform31
voor vertaling en doorontwikkeling van
Mobility Mentoring in Nederland.

bereikt. Dat is ook logisch. Als
de inschrijving bij een woningsite
vijftien euro kost, betekent dat
dat je die week geen eten kunt
kopen voor je dochter.
Dus stel je de inschrijving een
week uit, en nog
een week. Maar als
er een vergoeding van

“

Met de Brug naar
Zelfredzaamheid wordt
sneller duidelijk wat er
allemaal speelt

„

waar ze staan en waar ze naartoe
willen. Mobility Mentoring vraagt
wel veel aandacht van hulpverleners en regelmaat in de afspraken.
Maar ik vind dat de toegevoegde
waarde heel groot is.”
Compensatie
Een kritiekpunt dat soms klinkt,
is dat het werken met beloningen
betuttelend is en de zelfredzaamheid van mensen ondermijnt.
Jungmann is er heel duidelijk
over: “In Amerika is gebleken dat
je met beloningen minder geld
kwijt bent aan de uitvoering van
de hulpverlening en sneller doelen
JONG ROND AMSTEL & ZAAN #04

twintig euro tegenover staat,
regel je het meteen. Dan kun je
voor die vijf euro misschien die
slippers bij de Wibra kopen voor
je dochter, want het wordt de komende week mooi weer. Iemand
met schulden leeft bij de dag en
zo sluit je daar als hulpverlening
bij aan. In Amerika noemen ze
het incentive, dat wordt in het
Nederlands meestal vertaald als
‘beloning’. Maar ik spreek liever
over compensatie; dat omschrijft
beter waar het om gaat.”
Andere rol
Mobility Mentoring
vraagt een andere werkwijze dan sommige hulpverleners
gewend zijn. “Voor jeugdhulpverleners is het vaak nieuw om
de problemen vanuit schulden
te benaderen. Dat is voor hen
nog onbekend terrein. Daarom is
samenwerking heel belangrijk”,
aldus Nina. “Verder is de gelijkwaardige relatie tussen hulpverlener en gezin een fundamentele
waarde van Mobility Mentoring.
Je opereert als team. Als hulpverlener coach je ze om in beweging
te komen en zélf hun doelen te
bereiken. Veel hulpverleners
hebben van nature de neiging om
waar mogelijk de problemen voor
iemand op te lossen. Die neiging
moet je dus laten varen. Je werkt
ernaartoe om jezelf als hulpverlener overbodig te maken.”
Inzicht niet overboord
Het is nog te vroeg om iets te
zeggen over de kans dat Mobility
Mentoring algemeen zal worden
geïntroduceerd binnen de Nederlandse hulpverlening. Daarvoor
moeten de resultaten van de pilot
worden afgewacht, eind dit jaar.

MOBILITY MENTORING

Jungmann: “Als Mobility Mentoring niet voldoende blijkt te werken, dan is dat een belangrijke les.
Maar dan moeten we niet meteen
het inzicht overboord zetten dat
stress ervoor zorgt dat het moeilijker is om op de lange termijn te
focussen. Dat is wetenschappelijk
bewezen. We ontnemen onszelf
kansen als we dat inzicht niet gebruiken in de inrichting van onze
dienstverlening.”

MEER WETEN?
De publicatie Mobility Mentoring®
Hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak
van armoede en schulden van Nadja
Jungmann en Peter Wesdorp is te
downloaden op de website van Platform31: platform31.nl/publicaties/
mobility-mentoring.
•
Wil je bespreken hoe Mobility Mentoring zou kunnen worden ingezet in
jouw organisatie? Neem dan contact
op met Nina Kox van Platform31
(tel: 06 35 11 58 15) of kijk op
platform31.nl.
•
Op 20 september organiseert Platform31 een congres over Mobility
Mentoring in Utrecht. Je kunt tijdens
deze dag kennismaken met Elisabeth
Babcock, mensen ontmoeten die al
werken met Mobility Mentoring en
alle nieuwste inzichten horen. Aanmelden kan op de site van Platform31.
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