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Stress-sensitief werken

Nadja Jungmann

Lezing

Schulden en armoede

– Twee ontwikkelingen:
1 Aantal huishoudens in armoede neemt af

Aantal huishoudens in langdurige armoede neemt toe
2 Aantal huishoudens met financiële problemen lijkt af te nemen

Aantal met ernstige financiële problematiek lijkt toe te nemen

– Betalingsproblemen bij ruim 20 procent huishoudens
– Grote groep huishoudens vindt de weg naar de schuldhulpverlening 

niet
2

Bron: CBS 2019, Nibud 2018, Nationale Ombudsman 2018/2019
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Geldstress
Financiële problemen geven stress!
– Regio Haaglanden 24 procent inwoners hevige stress

– Relatie tussen laag inkomen en stress
Goed ronkomen: 13 procent stress
Grote moeite rondkomen: 56 procent
Biomarkers bevestigen de zelfrapportage

– Na werk en familie zijn financiën de derde stressbron

Ons brein en stress
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Limbisch 
Systeem
Hoofdkwartier van onze 
emoties en de meldkamer 
voor signalen

Prefrontale
Cortex
Executieve functies
Doelgericht handelen

Hypothalamus

Verwerking signalen
Scan veilig of niet veilig

Soort commandocentrum 
In actie brengen stress
respons

Remt aanmaak
stresshormonen
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Prefrontale cortex
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Denkfuncties
- Plannen
- Organiseren
- Tijdmanagement
- Werkgeheugen
- Metacognitie

Regulatiefuncties
- Verleidingen weerstaan
- Emoties beheersen
- In actie komen
- Aandacht vasthouden
- Flexibel zijn
- Doorzettingsvermogen

Executieve functies zijn nodig 
voor doelgericht gedrag

Impact van stress

6

Geen stress: 
prefrontale cortex heeft de leiding

Stress:
Amygdala neemt de aansturing over

Bron: Arnsten, A.F.T. (2009) 
Stress signalling pathways
that impair prefrontal cortex 
structure and function. 
National Review Neuroscience
10(6): 410-422
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Cognitieve impact
Doorwerking aanhoudende stress

– Gedreven door korte termijn belangen en directe beloningen 
– Minder goed in staat om problemen te analyseren, opties te verkennen en 

prioriteiten te stellen 
– Minder ontvankelijk voor advies en hulp (wantrouwender)
– Minder goed in staat om positieve intenties om te zetten in actie
– Meer moeite om zaken goed te organiseren en overzicht te houden
– Minder goed in leren en in zaken onthouden
– Ongenuanceerder (iemand is voor of tegen je/ voorstel is goed of slecht)
– Minder gevoelig voor feitelijke informatie
– Vooral aandacht voor eigen belang
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Stress-sensitief werken

– Geen stress toevoegen in de dienstverlening
Bv aandacht voor de inrichting van ontmoetingsruimten, formulieren etc

– Voorzien in psycho-educatie
Toelichten hoe stress doorwerkt en in dat licht strategieën uitwerken

– Helpende instrumenten, tools en beloningen
Lange termijn doelen ontwaren, korte termijn actie ondersteunen

– Steunende interactie
Methodische gespreksvoering: bewezen effectieve empatische en 
activerende technieken

– Schaarste opheffen
Corrigeren beslagvrije voet, toeslagen etc
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Stress-sensitieve aanpak
Early Childhood Education and Assistance Program (ECEAP)

Aanpak gericht op stellen en bereiken eigen doelen:
1 Significante verbeteringen t.o.v. controlegroep op onder meer reductie   

schulden, inkomen, huisvesting en opvoeding
2 De betrokken gezinnen voelen zich aanmerkelijk minder  

gestigmatiseerd
3 De betrokken gezinnen rapporteren 26 procent vaker dat zij geloven  

dat ze niet zullen terugvallen

9
Source: Washington State Department of Early Learning (2016). 
Year One Report. ECEAP Family Support Pilot. June 2015 – June 2016. Olympia, 
WA: Washington State Department of Early Learning.

1 Inrichting
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2 Psycho-educatie

11

Mijn aanpak
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3 Instrumenten
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Lange termijn 
inbrengen

Contextualiseren

3 Instrumenten

14
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3 Beloningen
– Beloningen kunnen op allerlei manieren worden ingevuld
– Voorbeelden: belonen van trouwe inname medicatie, trouw 

naar school toegaan of het verrichten van acties
– Pilot Alphen aan den Rijn: bonnen om stappen te zetten die 

op de korte termijn inspanning vragen en op de lange termijn 
baten opleveren

– Voorbeelden waarde bonnen: Aanvragen Digid 20,-, 
aanleveren compleet schuldenoverzicht 40,-

– Ook waarderen, erkennen en complimenteren
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Deze cliënt is door de bonnen dingen gaan doen die ze eigenlijk helemaal niet durfde. 
En vervolgens is ze daardoor gaan denken van: “Hey, eigenlijk kan ik dat prima zelf!” 
Dus die is toen allemaal stappen gaan zetten, zonder dat ze nog dacht dat dat wellicht 
bonnen zou opleveren

4 Steunende interactie

Professional
‘Het beleid van de gemeente is dat een auto die niet nodig is 
voor woon-werkverkeer verkocht moet worden’

Klant
Maar die auto kan echt niet weg hoor!!

Professional
‘……….’

16



26-10-19

9

Theoretisch kader
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“Mensen raken doorgaans veel beter gemotiveerd door 
de beweegredenen die zij zèlf hebben ontdekt en 
uitgesproken, dan door de redenen die anderen 
opsommen”. 

Blaise Pascal, 17e eeuws filosoof

Mensen luisteren naar zichzelf om te begrijpen wat zij vinden (Lind et al 2014)

‘Terwijl ik mezelf hoor praten, leer ik wat ik geloof en dat klinkt overtuigend omdat 
ik het zelf gezegd heb…’ (zelfperceptietheorie)

Schaarste opheffen

– Check of beslagvrije voet goed is berekend
– Check of er gebruik wordt gemaakt van toeslagen
– Check of aangifte inkomstenbelasting afgelopen vijf jaar 

plaatsvond
– Check of er gebruik wordt gemaakt van 

minimaregelingen
– Check of…..

18



26-10-19

10

Nadere uitwerking
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Boek stress-sensitief werken
Beschikbaar: februari 2019

www.socialforce.nl
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Contact en informatie

Nadja Jungmann

Nadja.jungmann@socialforce.nl

06 29 22 99 77
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Nadja Jungmann

– Adviseur en trainer Social Force
– Lector Schulden & Incasso Hogeschool Utrecht
– Bestuurslid stichting MESIS/METAS
– Lid raad van advies NVVK
– Lid erkenningscommissie Movisie maatschappelijke 

ondersteuning, participatie en veiligheid
– Lid commissie Pianoo (ondersteuning 

aanbestedingsprocedures)
– Ambassadeur Quiet 500
– Zes (stief)kinderen, twee honden en een Tinker
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