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Met: Anneke Hiemstra, Sanne Niemer, Rowan Noomen, Ingrid 
Leentvaar en Frank van Jeveren 

Webinar 13 december 

Financiële problemen en 
(mentale) gezondheid bij 
jongeren

Het terugdringen van grote 
gezondheidsverschillen.

Missie

Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Uitgangspunt
Gezondheid en kwaliteit van zorg voor 
iedereen in Nederland.
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• Introductie samenhang tussen financiële problemen en gezondheid (Sanne Niemer)

• Het JPF in een notendop (Rowan Noomen)

• Interview gemeente Den Haag: ervaringen JPF (Ingrid Leentvaar)

• Resultaten onderzoek JPF (Frank van Jeveren)

• Panelgesprek met Sanne, Rowan, Frank en Ingrid

Programma

Ben je aan de slag met een ‘integrale of brede jongerenaanpak financieel en gezond’? 

A. Nvt.

B. Nee

C. Nog niet, maar ik denk erover na

D. Nog niet, maar we zijn aan het voorbereiden

E. Ja, in de opstartfase

F. Ja, volop aan de slag

G. Ja, volop aan de slag en zetten stappen om te verbeteren, te verbreden en/of te borgen

Maar eerst een vraag vooraf
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Sanne Niemer, senior adviseur / projectleider bij Pharos 
s.niemer@pharos.nl

https://www.linkedin.com/in/sanneniemer/

De relatie tussen armoede, schulden en gezondheid

• Sociaal economische (gezondheids)verschillen 

nemen toe

• Opeenstapeling van sociale en medische 

problematiek

Rapport RV&S 
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• Ongezonde leefstijl

• Minder goede toegang tot preventie en zorg 

• Sociale netwerk wordt kleiner 

• Ongezonde arbeidsomstandigheden

• Ongezonde leefomgeving 

• Minder kans op gezond opgroeien 

Leefomstandigheden 

Bestaanszekerheid & Gezondheid
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• Gezondheidsproblemen kunnen leiden tot (meer) 

financiële problemen

• Veel zorgkosten maken

• Gedwongen minder moet gaan werken  vermindering inkomen

• Werk verliezen 

De ervaring is dat mensen vaak in een negatieve spiraal 

terecht komen waarin zowel de gezondheidsproblemen 

als de financiële problemen toenemen. 

Wisselwerking! 

Gezondheid

Armoede en 
schulden
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1. Zet in op een brede, domeinoverstijgende aanpak

2. Differentieer waar nodig

3. Benut kansen in verschillende levensfasen

4. Werk samen met de mensen om wie het gaat

5. Werk persoonsgericht

6. Versterk geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid

7. Stuur op al doende leren en experimenteren

8. Investeer in goede monitoring en evaluatie

9. Werk aan borging van kennis en effectieve aanpakken in praktijk, 

beleid, uitvoering en opleidingen 

Link volledig publicatie & de samenvatting

De 9 principes voor een succesvolle strategie

Vragen? Neem contact op via: 
info@gezondin.nu. 

Bedankt voor jullie 
aandacht!

Webinar Financiële problemen en (mentale) 
gezondheid bij jongeren
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Het JPF in een notendop

Het doel van de aanpak is om jongeren 
die door schulden vastlopen in hun 
leven, ruimte te geven om aan hun 

toekomstperspectief te werken

Doel Aanpak

Centraal revolverend fonds 
als hulpmiddel om 
gemeente te helpen om 
kredieten snel te saneren 

 2 jaar coaching op alle leefgebieden + 
nazorg

 Saneringskrediet + budgetbeheer

 Maatschappelijke tegenprestatie 

Voor wie?

Jongeren (18-27) die geen toegang 
hebben tot reguliere schuldhulpverlening 

of voor wie dit niet passend is 


