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Missie De Sterkste Schakel 

De gemeente Waalwijk en Tilburg University (TiU) hebben de gezamenlijke ambitie om te 

werken binnen het thema ‘Samen uit de Armoede’1,2.  Met het project ‘De Sterkste Schakel’ 

ambiëren deze partijen een effectieve aanpak tegen generatiearmoede te ontwikkelen en 

toe te passen: er wordt geïnvesteerd in het financieel weerbaar maken van gezinnen en 

gestreefd naar het herstellen van de autonomie van het huishouden. Het aanpakken van 

kinderarmoede zal hierbij een centrale rol spelen: mede door de (onafhankelijkheids-)positie 

van de ouder te versterken is het doel om de vicieuze cirkel van generatiearmoede te 

doorbreken1. De overkoepelende missie luidt dan ook: 

  

Financiële stress en de hersenen  

Financiële problemen hebben verschillende oorzaken: enerzijds kunnen dit gebeurtenissen zijn, 

maar kennis en vaardigheden zijn ook medebepalend. Toch krijgt niet iedereen met een laag 

inkomen of tegenslagen te maken met financiële problemen. Er is daarom steeds vaker 

aandacht voor de rol die gedrag speelt bij financiële problemen.  

  

‘Waarom nemen sommige mensen in armoede zoveel domme beslissingen?’ zo vraagt de 

Correspondent. De cijfers zijn nog harder: mensen met financiële problemen lenen meer, 

sparen minder, roken meer, sporten minder, drinken meer, voeden slechter op en eten vaker 

fastfood3”. 

 

Mensen die in armoede leven en schaarste ervaren leven vaak van dag tot dag en nemen 

nogal eens beslissingen die zorgen voor nog meer problemen waardoor er sprake is van een 

negatieve spiraal. De cognitieve neurowetenschappen bieden een verklaring voor deze 

negatieve spiraal: de financiële stress legt een groot beslag op de cognitieve capaciteit van 

mensen, en verandert de werking van de hersenen zodanig dat de vaardigheden die in dienst 

staan van het nemen van goede langere termijn beslissingen, ook wel executieve 

vaardigheden genoemd, verminderen4,5. Het nemen van verstandige beslissingen en het 

vertonen van gedrag dat leidt tot het behalen van langere termijn doelen wordt hierdoor 

moeijlijker5,6,7. Executieve vaardigheden, zoals aandacht, werkgeheugen en zelfregulatie, zijn 

‘Generatiearmoede doorbreken door mensen met een chronisch geldgebrek 

weer grip op hun toekomst én de toekomst van hun kinderen te laten krijgen 

door te investeren in het sociaal en het financieel weerbaar maken van het 

gezin.’1 
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nodig bij het maken van afgewogen keuzes, het opstellen en nastreven van doelen, het 

overwinnen van obstakels en het weerstaan van korte termijn verleidingen8. Juist deze 

vaardigheden zijn noodzakelijk om uit de problematische financiële situatie te komen: men 

moet over een lange periode in staat zijn om met uitdagingen om te gaan en de juiste keuzes 

te maken. Een grote cognitieve belasting tezamen met gebrekkige executieve vaardigheden 

verklaren veel van de keuzes die mensen in armoede maken. 

 

Generatiearmoede  

Uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 

blijkt dat één op de vijf jongeren niet de executieve vaardigheden heeft die nodig zijn om 

alledaagse financiële beslissingen te nemen9. Uit onderzoek blijkt dat het met name jongeren 

die in een kwetsbare thuissituatie opgroeien zijn die deze vaardigheden missen9,10. Wanneer 

een kind tijdens het opgroeien, als gevolg van de thuissituatie, stress ervaart heeft dit invloed 

op de werking en de ontwikkeling van de prefrontale hersenschors en wordt de kans op succes 

(in de breedste zin van het woord) op latere leeftijd kleiner. Een goede ontwikkeling van 

executieve vaardigheden kan ondersteund worden door oefening, training en goede 

voorbeelden, welke bij kinderen die opgroeien in armoede vaak ontbreken.  

 

Huidige project  

Met De Sterkste Schakel streven wij ernaar om op basis van wetenschappelijk ondersteunde 

interventies de sociaaleconomische fitheid van gezinnen te versterken, om hen weer grip op 

hun toekomst én de toekomst van hun kinderen te geven. De huidige interventie is gebaseerd 

op twee bestaande modellen: Mobility Mentoring®11 en het EFFECT-programma8 met als doel 

het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfregulatie van de deelnemers, het verminderen 

van financiële stress, om zo armoede terug te dringen.  

 

Mobility Mentoring® Mobility Mentoring® ondersteunt mensen om hun financiële en sociale 

problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven 11,12. In deze 

aanpak wordt er mentoring geboden door een professional, die uitgaat van gelijkwaardigheid 

en eraan bijdraagt dat mensen weer doelgerichter gaan handelen. Centraal staat het 

uitgangspunt dat chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen, en dat dit vraagt 

om hulp- en dienstverlening die daar rekening mee houdt6. 

 

Het EFFECT® programma bestaat uit methodieken waarvan wetenschappelijk bewezen is dat 

ze de prefrontale cortex, en de daarmee samenhangende executieve vaardigheden, helpen 

te ontwikkelen8. Dit programma zal in het kader van het huidige project ingezet worden voor 

het trainen van de executieve vaardigheden die noodzakelijk zijn bij het behalen van doelen 

en succesvol zijn in de brede zin van het woord1.  

 

Het combineren van de brug naar zelfredzaamheid van Mobility Mentoring en de 

methodieken uit het EFFECT-programma zorgt ervoor dat de gezinscoach het gedrag van de 

deelnemer beter begrijpt en daardoor deelnemers effectief en op de lange termijn kan helpen 

om uit armoede te komen en te blijven1.  

 

Impact 

Via het Impact-programma streeft TiU ernaar om kennis uit te wisselen met maatschappelijke 

partners om zo de samenleving vooruit te helpen13,14. De samenwerking met de gemeente 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/impact


  

3 

 

Waalwijk komt vanuit het thema ‘Enhancing Health & Wellbeing’. Health & Wellbeing zijn de 

belangrijkste factoren in een mensenleven. Het verbeteren van de gezondheid en het welzijn 

van mensen tijdens hun steeds langere levensloop is een grote maatschappelijke uitdaging. 

Om gezondheid en welzijn daadwerkelijk te verbeteren moeten we beslissingen nemen die 

niet alleen op de korte termijn winst opleveren maar ook op de lange termijn. Het huidige 

project richt zich op de lange termijn aanpak gericht op het ‘versterken van de eigen kracht, 

het hervinden van de autonomie van het huishouden, en het doorbereken van 

generatiearmoede’1,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Door kennis, kunde, en enthousiasme te bundelen zullen we de vicieuze 

cirkel van generatiearmoede doorbreken en gezinnen weer grip op hun 

toekomst én de toekomst van hun kinderen geven. 
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