
‘Zo zijn we  
niet getrouwd’ 

Alphen a/d Rijn, 18 maart 2016 



(beleidscliché) 



   

   
Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad  
staan wetten in den weg en praktische bezwaren,  
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,  
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat. 
 
 

(Uit: Willem Elsschot, Het Huwelijk, mei 1910)  
  
 

tussen droom en daad… 



Hierna: 

1. De droom 

2. De daad 

3. Het huwelijk 



Integrale beloften 



Een soort Technisch Lego… 



Of het beloofde land? 

 



“Eén gezin, één plan, één regisseur” 

 



Wie anders? 



Geen alternatief 

Beter én goedkoper 
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Waarvoor vooral? 

 



Positieve resultaten 

 



Partners die 
hebben  

afgesproken 
elkaar met  

rust te laten 



Infographic Movisie 

 



Ja, ook werk en inkomen 

Bron: Movisie, 2016 



Het glas raakt leger 

2014 2016

geen

W&I

Bron: Divosa – Movisie 2014, 2016. 

Aanwezigheid 
medewerkers 

W&I in 
wijkteams is 

sinds 2014 met 
een derde 
geslonken 

Belangrijkste doel 
sociaal wijkteam? 
2014: activeren, 

burgerkracht 
2016: voorkomen 

van zwaardere zorg 



Is dat erg dan? 

Hangt er van af 
wat je wilt 



Wat heb  
je nodig? 



Waar komen ze mee? 

 • Schulden.  

– Betreft 70% van de 
aanvragen 

– Inmiddels 500.000 
huishoudens 
problematisch 

• “regel eerst de 
schulden.”  

– snel! 

Platform 31 & VNG, september 2015 



Problemen, werk en inkomen 

Werken is gezond 

• Baanverlies en 
herintreden:  groot 
effect op welbevinden 
en gezondheid 

Geld maakt gelukkig 

• In ieder geval als je er 
weinig van hebt. 



De lessen van Noten… 



De lessen van Noten… 

De relevantie van een 
werkelijk integrale 
aanpak. 
 

De hardnekkigheid van 
de macht der gewoonte. 

 

De omvang van onze 
opgave. 



‘Nee, we verkopen geen brood’ 

  



Grote behoeften 



Vangnet 



Ondertussen bij Divosa… 



Goede vragen 



Voor wie? 



Snel verbonden? 



Wat voorin? 



Proberen en evaleren 



Bij een goed verstandshuwelijk… 



… komt de liefde vanzelf! 


