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Programma van vandaag
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Tijd Onderdeel Spreker

12:00 Welkom + toelichting Niels Götz (SPDE) + Matthijs Sikkes (wethouder Diemen)

12:15 Schets fenomeen energiearmoede Koen Straver (TNO)

12:30 Armoedebeleid A’dam algemeen Geerten Kruis (gemeente Amsterdam)

12:45 Eigen activiteiten  + ervaringen/ ideeën deelnemers Niels Götz (SPDE) / Koen Straver (TNO)

13:10 Pauze

13:15 Psychologie van kwetsbaarheid Niels Götz (SPDE)

13:30 Toelichting doel + beoogde resultaten MRA traject Annette Baerveldt (wethouder Zaanstad)

13:40 Afsluiting: doorkijkje naar vervolg + dank voor deelname Niels Götz (SPDE)
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‘Startpunt’ bij doelgroep
• De wil om te besparen is er al wel
• En – noodgedwongen - ook al veel ervaring ermee

Echter: geen/ weinig erkenning voor:
• Wat ze al doen + lastige positie waarin ze verkeren
En: het ontbeert ze vaak aan:
• Steun + zorg om ze echt onderdeel e-transitie

te laten zijn

Men zet zichzelf niet zozeer buitenspel, maar het 
ontbeert ze veelal aan (mentale) capaciteit + gelegenheid
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Effect van schaarste

Ontmoet Patrick. 
En de – deprimerende – cirkel waarin hij vastzit:
- Weinig geld Æ
- leeft in hier en nu Æ
- betaalt huur telkens nét voordat uit huis gezet Æ
- huurkosten zijn hierdoor veel hoger (incasso)

‘Onder water’: 
- tunnelvisie Æ
- pas als huisuitzetting dreigt: huur in tunnel Æ
- als gevaar geweken: weer uit tunnel verdwenen Æ
- vicieuze – neerwaartse - cirkel
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Aangeleerde hulpeloosheid
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Als te vaak dingen ‘niet lukken’ Æ
wetmatigheid = ‘heeft geen zin’ Æ
• Verlies hoop = lage zelfeffectiviteits-

verwachting
• Apathie



De invloed van ‘stofjes’ + deel brein dat ‘aan’ is
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Behoeftes oerbrein Stofje Categorie stofje Te stimuleren door:

Plezier Dopamine (gelukshormoon) Æ (kortstondig) gelukÆ ‘nog een keer!’ 
(verslavend)

Ego - Taak afronden
- Complimentje krijgen

Veiligheid EndorfineÆ tempert pijn + vermindert angst Ego - Veel lachen (provocatieve psychologie)
- Fysieke inspanning (langdurig)
- Verliefdheid

Ergens bij horen/ 
verbinding

Oxytocine (knuffel hormoon) Sociaal - Fysiek contact
- Aandacht krijgen

Waardering/ 
zingeving

SerotonineÆ langdurig geluk, sterke boost verander mindset

Æwordt aangemaakt in darmen
Æ sterke samenhang met gezonde leefstijl

Sociaal - Gezond eten, bewegen, weinig stress
- Gewaardeerd worden
- Voor anderen bezig/ van nut zijn



Aan wie ben je bij de uitvoering relatief veel tijd en aandacht kwijt?

Bewoners: persona’s



Early life stress Æ fast strategy
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Onvoorspelbare en stressvolle situaties in vroege jeugd Æ ‘fast acting strategies’: 

- Vroeg volwassen worden

- Meer seksuele partners waaraan minder emotionele binding

- Op eerdere leeftijd kinderen krijgen + minder investeren in kinderen

- Verhoogde kans op ontwikkeling persoonlijkheidstrekken gelinkt aan: a) meer instabiliteit in sociale relaties, b) zelfgericht
gedrag, c) minder betrouwbare, onaangenamere persoonlijkheden

- Hier-en-nu focus, risico’s nemen/ agressief (verhogen kans op onmiddellijke beloningen te verhogen (kennen uitgestelde 
behoefte niet), ‘prioritize mating efforts’

- Socio economische status = belangrijke voorspeller

- Verklaring: bij veel onvoorspelbaarheid en hardheid neemt kans op overlijden voor voortplanten toe Æ ontwikkeling fast acting
strategies

- T.a.v. e-transitie: accepteren externe veranderingen + innovaties makkelijker

- Oost Afrika: hoogst score onzekere maatschappij, maar ook t.a.v. innovativiteit



Mobility Mentoring: nieuwe schuldhulpaanpak
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Huizona’s



Het vervolg .. de opties
Grote lijnen
• MRA-traject: verkenning mogelijkheden, voorleggen aan bestuur Æ verder met menukaart 

voor MRA-gemeenten
• Servicepunt: sowieso vervolgsessie(s) + mogelijkheid meenemen vanuit leerlabs
• Optioneel: opzetten programma (vanuit MRA, Servicepunt, provincie, Rijk/ kwetsbare wijken)

Concrete vervolgacties voor komende periode (tot september)
• Voorbereiding advies richting bestuurders (zijn er mensen / gemeenten die willen aansluiten 

of input willen leveren ‘op afstand’?) 
• Kennissessie – samen - met bestuurders eind augustus
• Besluitvorming over het vervolg in het Portefeuillehoudersoverleg duurzaamheid van 9 

september
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Contact:
info@servicepuntde.nl
http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/
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