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Presenter
Presentation Notes
1 We geven een korte toelichting In 2012 publiceerden de onderzoekers Shafir en Mullainathan een boek dat een wereldwijde bestseller zou worden. De hoogleraren van harvard en princeton (de een sociaal-pyscholoog en de ander gedragseconoom) lichten in hun boek toe hoe armoede (aanhoudende geldstress) gedrag beïnvloedt. De beschrijving werd breed herkend door professionals en gaf hen een onderbouwing om aan onder meer beleidsmedewerkers en politici uit te leggen dat armoede een gijzelende dynamiek met zich mee kan brengen. 2 we maken contact met de groepWe vragen wie in de groep het boek heeft gelezen. We nodigen een a drie mensen uit om te vertellenw at hen het meest van het boek is bijgebleven, wat de inzichten hebben bijgedragen aan andere manieren van kijken naar hun deelnemers of misschien we veranderingen in manier van werken. 3 We vullen aan wat er nog niet verteld is aan inzichten uit het boekWe gaan in een tunnevisie levenGeringere bandbreedteBeschikbaarheid IQ komt onder druk met wel 13 punten4 We leggen uit dat het boek niet alleen herkenning bracht maar ook vragen opriep. Wat betekenen de inzichten voor effectieve armoedebestrijding en schuldhulpverlening? Wat moeten en kunnen we anders gaan doen? In de zoektocht naar antwoorden op die vragen leerden we veel over wat stress doet met gedrag. We kwamen in contact met EMPath de sociaal werkorganisatie in Boston die in nauwe samenwerking met Harvard het concept brain-science informed coaching ontwikkelden als basis voor de interventie Mobility Mentoring. Onderzoek naar de effectiviteit van deze interventie laat zien dat als we (geïnformeerd door de hersenwetenschappen hoe stress ons denken en ons gedrag beïnvloedt) reeds bewezen effectieve interventies in slimme combinatie inzetten en we daarbij ook nieuwe interventies ontwikkelen we mensen die leven in aanhoudende stress een context kunnen bieden waarin zij succesvoller worden. De aanpak van EMPath vormde voor ons de aanleiding om in de literatuur verder te gaan kijken naar wat effectief is voor deze doelgroep. We kwamen daardoor op een scala aan losse onderdelen die zich ook goed laten combineren. Wie rekening wil houden met de doorwerking van aanhoudend stress kan in de dienstverlening daarop aansluiten in de manier waarop we gesprekken voeren, de manier waarop we onze websites en schriftelijke communicatie inrichten, de manier waarop we de ruimten waar we mensen ontmoeten inrichten maar ook in de instrumenten die we inzetten. In deze training willen we jullie in al dat soort zaken gaan meenemen. Waarbij we nadrukkelijk ook ruimte hebben ingebouwd om jullie te voorzien in jullie interesse en behoefte. We willen niet alleen kennismaken maar ook verkennen wat deze training voor jou nuttig zou maken. We kunnen die vraag natuurlijk direct neerleggen maar de ervaring leert dat mensen deze vraag doorgaans beter kunnen beantwoorden als ze iets beter weten met wat voor soort dingen we ons gaan bezig houden. In dat kader zouden we –als jullie dat goed vinden- graag eerst nog iets meer vertellen over wat we gaan doen en dan horen wie jullie zijn en wat deze training voor jullie nuttig maakt.Disclaimers:- Wij staan hier niet om jullie te vertellen hoe je je werk moeten doen. We willen jullie graag deelgenoot maken van de inzichten die de hersenwetenschappen ons bieden over de doorwerking van aanhoudende (geld)stress en daarvan afgeleid manieren waarop we mensen die in die dynamiek leven op een effectieve wijze kunnen ondersteunen. Stel vooral vragen, ga met ons en met elkaar in gesprek en neem uit deze training mee waarvan jij denkt dat het je dagelijks werk verrijkt.-Wij staan hier niet met het idee dat iedereen die gebruikt maakt van publieke dienstverlening stress heeft. Wel zijn er goede redenen om aan te nemen dat een substantieel deel van de mensen die gebruik maken van publieke dienstverlening de nodige stress ervaren. Vraag aan de groep: wat is jullie beeld? Welk deel van de mensen waar je mee samenwerkt ervaart de nodige stress door alles wat ze op hun bordje hebben (niet alleen geldnood maar ook andere stressbronnen). Door jullie mee te nemen in manieren van werken die bewezen effectief zijn voor iedereen en waarvoor geldt dat er alle reden is om aan te nemen de aanpakken zeker ook voor mensen met aanhoudende stress effectief zijn, bieden we dus niet een manier van werken voor alleen mensen met met stress. Het is een algemene manier van werken waarmee je iedereen bedient maar waarvoor geldt dat deze sensitief is voor ervaren stress en dat je dus mag aannemen dat juist de groep die veel stress ervaart er ook baat bij heeft. Stress-sensitief wil dus zeggen: nuttig voor iedereen maar zeker voor mensen die stevige stress ervaren!



ONS BREIN
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Limbisch systeem
Hoofdkwartier van onze 
emoties en de meldkamer 
voor signalen

Amygdala
Verwerking signalen
Scan veilig of  
niet veilig

Hypothalamus
Soort commandocentrum 
in actie brengen
stress respons

Hippocampus
Remt aanmaak
stresshormonen



EXECUTIEVE FUNCTIES
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Denkfuncties

- Plannen

- Organiseren

- Tijdmanagement

- Werkgeheugen

- Metacognitie

Regulatiefuncties

- Verleidingen weerstaan

- Emoties beheersen

- In actie komen

- Aandacht vasthouden

- Flexibel zijn

- Doorzettingsvermogen



COGNITIEVE IMPACT
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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Presenter
Presentation Notes
We gaan nu wat dieper in op de cognitieve impact van aanhoudende stress. Hoe we reageren op aanhoudende stress verschilt van persoon tot persoon. Het doet er toe hoe hevig de stress is, hoe lang de stress aanhoudt maar ook wat we eerder al meemaakten, of we man of vrouw zijn etc. Wie door de wetenschappelijke literatuur gaat komt een lijst aan veelvoorkomende reacties tegen die ons tegenwerken als we ons willen ontworstelen uit armoede en schulden. We behandelen hier een lijst met veelvoorkomende reacties op aanhoudende stress.We doen dat in drie delenPer blokje gaan we met de groep het gesprek aan wat deze impact betekent voor hetgeen we in de werkprocessen van mensen vragen. Wat gaat er mis als je vaker dingen vergeet, bij de dag leeft, minder ontvankelijk bent voor advies etc? Voorbeeld verschil in reactie tussen mannen en vrouwenHuman studies have shown that there are gender specific differences in how stress influences decision-making. It is not completely clear whether the gender differences are due to differences in neural activation patterns and how stress affects this neural network  [75]. In addition, men and women differ in their sensitivity to stress depending on the type of the stressor. In general, men are more sensitive to achievement tasks such as TSST, whereas women are more sensitive to social rejection, both indicated by differences in cortisol level [75]. Bronnen- Sandi G, Pinelo-Nava (2007) Stress and memory: behavioral effects and neurobiological mechanisms Neural plasticity Volume 2007 - https://www.huffingtonpost.com/jeanne-ball/keeping-your-prefrontal-c_b_679290.html?guccounter=1- https://pdfs.semanticscholar.org/2b4a/b1682fbcdde0dcdb3b4564386e6740b15147.pdf- http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797615605807- FeldmanHall O, Raio C M Kutoba J T Seiler, MG Phelps E A (2015) The effects of social context and acute stress on decison making under uncertainty Association for psychological science 1-9- Arnsten 2009- scriptie UU invloed op beslissingen- Starcke, K., et al., Does stress alter everyday moral decision-making? Psychoneuroendocrinology, 2011. 36(2): p. 210-- Schwabe L Wolf T (2010) Learning under stress impairs memory formation Neurobiology of learning and memory Volume 93, issue 2 p 183-188- Guerry e.a. (2009) Effects of chronisc stress on memory decline in cognitively normal and mildly impaired older adults- Gosh, S. Laxmi, T.R. Chattarji, S. Functional Connectivity from the Amygdala to the Hippocampus Grows Stronger after Stress The Journal of Neuroscience, April 24, 2013 • 33(17):7234 –7244 - Pittenger, C Duman, R S (2008) Stress, depression and neuroplasticity: a convergence of mechanisms Neuropsychopharmacology reviews 33 88-109- Duncko, R. Johnson, L. Merikangas, K, Grillon, C. (2009) Working memory performance after acute exposure to the cold pressor stress in healthy volunteers Neurobiological Learn memory 91(4) 377-381



NIET-LUKKERS
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In alles trekt stress door: 
Ruzie thuis krijgen met de 

kinderen, omdat je gewoon 
niet meer kan luisteren naar 
wat ze te zeggen hebben 

Ik durf niet eens mijn e-mail meer te openen, ik krijg alleen maar incasso’s. Ik kan 
gewoon niks meer, ik heb moeite met slapen. En dan zit ik daar. En alleen maar 
denken en denken, ik kan niet stoppen met denken, ik wil stoppen met denken, maar 
het lukt niet. Overal waar ik ben blijf ik denken, denken, ik kan niet meer stoppen. 

Je zit gewoon in een 
overlevingsstand. Dus je 
bent bezig om de dag 
door te komen. En je 

bent echt niet bezig met 
‘Wat zal ik morgen eens 

gaan doen met mijn 
kinderen’ 



STRESS-SENSITIEF WERKEN
1. Steunende interactie
 Methodische gespreksvoering: bewezen effectieve empathische en activerende 

technieken

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

3. Voorzien in psycho-educatie
 Toelichten hoe stress doorwerkt (levert grotere interesse in samenwerking op)

4. Helpende instrumenten en tools
 Lange termijn doelen ontwaren, korte termijn actie ondersteunen

5. Coachen op executieve functies
 Assessment op krachten en belemmeringen

6. Incentives

Presenter
Presentation Notes
Stress-sensitieve dienstverlening steunt op een aantal pijlers. De toegevoegde waarde zit in het in samenhang verbeteren op deze pijlers. Tegelijkertijd bieden de pijlers juist ook ruimte om niet in een keer alles aan te hoeven pakken. Ze bieden een kader om stap voor stap de dienstverlening stress-sensitiever te maken. De laatste pijler gaat over inkomensondersteuning, corrigeren beslagvrije voet, tegengaan niet-gebruik, mensen ondersteunen om meer te gaan werken/verdienen. Als er wat meer financiële ruimte is, dan mag aangenomen worden dat dit positief uitwerkt op de stress niveaus van mensen en daarmee direct op hun functioneren. Het materieel opheffen van schaarste is derhalve ook een belangrijke pijler. Niets nieuws, wel belangrijk!



THEORY OF CHANGE
1. Cliënten leren en verbeteren alleen/met name als zij werken aan zelfgekozen 

betekenisvolle (lange termijn) doelen

2. Het is niet een tekort aan motivatie dat werken aan een duurzame verbetering 
in de weg staat maar een tekort aan zelfregulatie en inzicht in de oorzaken 
daarvan
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Instrumenten
Bepalen doelen             maken plannen                     monitoren voortgang

Presenter
Presentation Notes
Brain scaffold   hulpmiddel voor je brein



OPBRENGSTEN
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Early Childhood Education and Assistance Program (ECEAP)

Washington: twee groepen gezinnen met opgroeiende kinderen en multi-problematiek

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

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.



ANDERE OPBRENGSTEN
Minnesota 

Re-integratie aanpak gericht op volwassenen

1. Cliënten komen vaker op afspraken

2. Samenwerking cliënt–professional is verbeterd

3. Ook zeer moeilijk te bewegen cliënten behalen doelen

Connecticut 

Twee generatie-aanpak gericht op moeders en kinderen

1. > 15 uur betaald werk (15% -> 39% na zes maanden)

2. Grotere interventietrouw (78 vs 30 procent)

3. Afname depressieve gevoelens ( -76%) en ervaren stress (-67%)

4. Verbeteringen op executief functioneren 10



1 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

‘……….’
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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)



2 INRICHTING
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3 PSYCHO-EDUCATIE
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3 PSYCHO-EDUCATIE
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5 COACHEN OP EXECUTIEVE FUNCTIES

Mogelijkheden

1. Bespreken / bevragen

2. Waarnemen / ervaren

3. Vragenlijst (bv EFSQ)

4. Diagnosticeren (bv BRIEF)
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Presenter
Presentation Notes
Als klant en professional erg verschillen neemt de kans op conflicten toe omdat het begrijpen lastiger wordt en om te bedenken welke strategie het beste werkt.



Als mensen bij de dag leven

Moeite hebben om in actie te 
komen

Moeite hebben om door te zetten

Vooral aandacht hebben voor 
daar waar ze een tekort aan 
hebben

Soms niet bewegen vanwege 
financiële drempels
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Dan kan het mensen helpen als 
gedrag dat belangrijk is om 
lange termijn doelen te halen 
wordt beloond

6 INCENTIVES



BEDANKT!



NADJA JUNGMANN
Adviseur en trainer Social Force

Lector Schulden en Incasso
Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht

Andere functies

Bestuurslid stichting MESIS/METAS

Lid raad van advies NVVK

Lid erkenningscommissie Movisie maatschappelijke 
ondersteuning, participatie en veiligheid

Ambassadeur Quiet 500

Ambassadeur Juupu

Zes kinderen, twee honden en een Tinker
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