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1. VOORWOORD
2020 was vooral het jaar van het coronavirus. Gelukkig hebben wij onze workshops voor een
groot deel online kunnen doen en konden onze schuldrustcoaches online met de deelnemers
hun financiële zaken op orde brengen. We zijn enorm blij dat we ook nu weer konden rekenen
op de steun van de verschillende fondsen voor het uitvoeren van onze projecten.
Met grote dankbaarheid maakten we gebruik van de gulle giften van Stichting Van Schulden
Naar Kansen, Kansfonds, AFK, Fonds21, VSB Fonds, Janivo Stichting, Fundatie van der
Santheuvel, Sobbe en Stichting Doen. Wij ontvingen ook een belangrijke financiële bijdrage
van Hoist Finance, het bedrijf bracht geld bijeen met een activatieprogramma onder het
personeel, waarbij ONSbank het goede doel was waar medewerkers punten voor verzamelden
door te sporten. ONSbank en Hoist zijn al sinds jaren met elkaar verbonden door de
schuldrustcoaches die bij Hoist werkzaam zijn en die als vrijwilliger verbonden zijn aan ONSbank.
We hebben in 2020 vijf basistrajecten voor vijf groepen jongeren kunnen uitvoeren in
Amsterdam, Arnhem en Zaanstad. We hebben zes preventieve trajecten op scholen
uitgevoerd, met workshops door culturele makers.
ONSbank heeft ook een Jongerenadviesraad (JAR) opgericht, met oud-deelnemers en andere
belangstellende jongeren, die ons regelmatig van feedback voorzien op onze trajecten,
plannen en ideeën. De JAR opereert vrijwillig en wordt bijgestaan door een coach uit het
bedrijfsleven, om goed te kunnen functioneren als adviesorgaan.
Wij zijn voortdurend bezig om onze methodiek verder te ontwikkelen en onze werkwijze te
laten aansluiten bij de soms weerbarstige praktijk van het helpen van jongeren die
worstelen met schulden. ONSbank zoekt onophoudelijk naar kansen en mogelijkheden om
onze bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren en onze trajecten te kunnen
aanbieden.
Ik wil heel Team ONSbank, de deelnemers en onze partners en sponsoren hartelijk danken
voor hun inzet, energie en vertrouwen.
Marie-Louise Voors,
Directeur- bestuurder
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Opnames voor de podcast ‘Not About Debts’, die de deelnemers in Arnhem samen met theatermaker
Wendelien Wouters maakten.

4

2. STICHTING ONSBANK
2.1 Visie en missie Stichting ONSbank
Stichting ONSbank streeft naar een meer menselijke omgang met schulden voor jongeren.
Onze visie is dat schulden alleen duurzaam opgelost worden als de identiteit en het gevoel
voor eigenwaarde van jongeren met schuldproblemen wordt versterkt. Hierdoor krijgt de
omgang met geld betekenis en richting.
Dit is een belangrijk onderscheid ten opzichte van alle andere aanpakken in Nederland.
Schulden worden door ons gezien als meer dan alleen een praktisch, financieel probleem.
Om de identiteit en eigenwaarde van jongeren met schulden te versterken, komen de
deelnemers in aanraking met diverse culturele uitingen.
Kunst, muziek, sport en theater helpen jongeren om een antwoord te vinden op vragen als:
wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? En wat houdt me tegen? De overtuigende
eigenzinnigheid van de kunstenaars waarmee we samenwerken, werkt inspirerend en
bevrijdend. Zij laten zien dat verandering mogelijk is. Bovendien laten ze andere vormen van
waarde, succes en kracht zien, dan die van geld, roem en uiterlijk. Het werken met mensen
die liefde hebben voor het creëren en het persoonlijk contact, geeft jongeren een ander
perspectief op het leven. Het geeft hen nieuwe kracht om hun toekomst te bepalen en
andere keuzes te maken.
Daarnaast geloven wij dat schuldproblemen alleen opgelost kunnen worden als
schuldeisende partijen actief betrokken worden bij de oplossing. Om die reden werken wij
nauw samen met individuen en partijen uit de financiële sector. Deze mensen zetten zich op
vrijwillige basis in voor Stichting ONSbank, bijvoorbeeld als schuldrustcoach. We werken
samen vanuit het idee dat we af moeten van het denken in straf en boete en dat
schuldproblemen alleen maar op te lossen zijn met oog voor de individuele situatie.
Onze doelgroep zijn jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar die schulden hebben.
We hanteren niet de voorwaarde dat er eerst inkomen of huisvestiging moet zijn voordat wij
deze jongeren helpen. Vaak bestaat onze doelgroep namelijk uit jongeren die op meerdere
gebieden in hun leven kampen met diverse problemen. Om zo effectief en efficiënt mogelijk
te werken, begeleiden wij vooral groepen jongeren die geografisch dicht bij elkaar wonen,
bij voorkeur in dezelfde wijk.

‘Je ellende delen en merken dat je niet de enige
bent. Dat geeft een enorme opluchting.’
~ Layla, deelnemer ONSbank Amsterdam in interview voor MEDE (Kansfonds magazine)
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Bij de afsluitende presentatie worden resultaten en toekomstdromen van de deelnemers getoond, benoemd en
gevierd, in aanwezigheid van vrienden en familie, ONSbank-traject in Zaanstad
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2.2 Organisatorische ontwikkelingen
Ondanks de beperkingen die de komst van Corona met zich meebracht heeft ONSbank de
ontwikkeling die in 2019 is ingezet ferm kunnen doorzetten. In 2020 is een groter aantal
trajecten dan voorgaande jaren uitgevoerd. In Amsterdam werden 3 reguliere ONSbanktrajecten afgerond en volgden 4 klassen ons preventieve traject voor MBO-studenten.
Daarnaast hebben we onze eerste stappen buiten Amsterdam kunnen zetten, met een
regulier traject in Zaandam en in Arnhem zelfs een regulier én een preventief traject voor 2
klassen. Het ONSbank team bleef dit jaar nagenoeg gelijk. De focus lag op het versterken van
de onderlinge samenwerking en het uitstippelen van een strategie voor de komende jaren.
Het team werkte meer op afstand, maar daardoor ook intenser met elkaar samen.
Tweewekelijkse online teammeetings werden in het leven geroepen om van elkaars
activiteiten op de hoogte te blijven. Daarnaast heeft het team tijdens twee online
strategiesessies gezamenlijk de doelstellingen voor ONSbank voor 2021 tot en met 2023
bepaald. In 2021 worden deze doelstellingen concreter uitgewerkt. Omdat de
coronamaatregelen het niet mogelijk maakten op kantoor te werken, is het kantoor
voorlopig opgezegd en zijn de materialen en het meubilair opgeslagen.
Directeur-bestuurder
Marie-Louise Voors heeft als statutair directeur-bestuurder diverse stappen gezet om
Stichting ONSbank de aankomende jaren te laten doorgroeien van een experimenteel
initiatief naar een bestendige stichting. Marie-Louise Voors is verantwoordelijk voor de
dagelijkse leiding van de stichting.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting ONSbank vergadert in principe vier keer per jaar en
spreekt elkaar aanvullend wanneer nodig. De nadruk in de vergaderingen ligt op het mede
bepalen en vaststellen van het beleid, het controleren en bewaken van de financiële
begroting en jaarcijfers, ontwikkeling van de stichting, de te behalen resultaten en
doelstellingen en de organisatie van de Stichting. De directeur-bestuurder is bij alle
vergaderingen van de Raad van Toezicht aanwezig. Vanuit het oogpunt van “good
governance” heeft de Raad van Toezicht vooroverleg.
De auditcommissie heeft in 2020 meer invulling gekregen en vergadert vier keer per jaar
voorafgaand aan de vergaderingen van Raad van Toezicht.
In 2020 bestond de Raad van Toezicht uit vier leden die een breed scala aan
achtergronden en expertise vertegenwoordigen
De huidige leden van de Raad van Toezicht zijn:
Ir. Isaac Kalisvaart – Voorzitter
Eigenaar Kalisvaart & Company (vm. CEO MAB Development en lid Hoofddirectie Rabo
Vastgoedgroep)
Dr. Jurenne Hooi – Lid & Auditcommissie
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Onafhankelijk adviseur en voormalig CEO MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen
Prof. mr. Nick Huls – Lid
Emeritus Professor of Socio-legal Studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en
Universiteit Leiden
Arthur Woensdregt MBA – Lid & Auditcommissie
Directeur Particulieren Rabobank Amsterdam
Vacature voor lid met artistiek profiel
Jongerenadviesraad
Bovendien is er op 18 maart een Jongeren Advies Raad (JAR) opgericht. Deze raad geeft
gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van ONSbank. De jongerenadviesraad
bestaat uit vijf leden jonger dan 27 jaar. Daarvan zijn drie leden oud-deelnemers aan
ONSbank. De overige twee deelnemers zijn studenten events en leisure management. De
adviesraad kwam in 2020 vier keer (online) bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst gaven zij o.a.
advies over de volgende onderwerpen:
- Over middelengebruik onder deelnemers van ONSbank
- Nazorg nadat het ONSbank-traject afgelopen is
Team ONSbank
Aan de stichting zijn geen vaste werknemers verbonden. De stichting werkt op projectbasis
met een vaste team van zzp-ers, die worden ingehuurd op factuurbasis. Dit zijn:
Projectleiders:

Laura Mudde
Marjolein de Graaf
Anneke Ensink
Hester Apeldoorn

Teamcoaches:

Rosana Salden
Bastiaan Kuijt
Henna Texel

Communicatie:

Erica van Loon

Zelfstandige budgetcoaches: Ton Kreule
Dwight Arduin
Stichting ONSbank werkt ook met de inzet van vrijwilligers. Dit zijn:
Schuldrustcoaches:

Willem Los
Sander Mannessen
Jelle Dekkers
Reinier Hannink
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Hanneke van der Woud
Officemanager:

Belinda Bouhuys
Monique Ladendorff

Financiële ondersteuning:

Martin Groenhuijzen

Fiscaal Adviseur:

Etienne Spierts

2.3 Verslag Raad van Toezicht ONSbank over 2020
De gedurende 2020 begonnen zoektocht voor het invullen van de openstaande kunstenaar
vacature in de raad is inmiddels succesvol afgerond en Tatjana Macic zal tijdens de
aanstaande bestuursvergadering van 3 juni 2021 toetreden tot de raad.
De Raad van Toezicht heeft gedurende 2020 vijf keer vergaderd, namelijk op 19 februari, 20
mei, 27 augustus, 28 september en 26 november. Bij alle vergaderingen is het bestuur
aanwezig geweest. Daarnaast heeft de raad samen met een aantal leden van het ONSbank
team een strategiebespreking gehad op 21 juli. Ook heeft de raad tijdens de vergadering van
20 mei een gesprek gehad met de voorzitter van de in 2020 opgerichte jongerenraad. I.v.m.
COVID 19 hebben een aantal van de vergaderingen digitaal plaats gevonden.
ONSbank heeft in 2020 haar activiteiten verbreed door naast in Amsterdam nieuwe
trajecten op te starten in Arnhem en Zaanstad. COVID 19 heeft ook voor ONSbank flinke
uitdagingen teweeggebracht, zoals de noodzaak van digitale i.p.v. fysieke workshops en het
niet volledig kunnen realiseren van de gebudgetteerde groei in het aantal trajecten.
De ONSbank-organisatie is verder geprofessionaliseerd en er is nu sprake van een stabiel
team van schuldrustcoaches en kunstenaars, ten dele bestaande uit vrijwilligers, dat ons
inziens onder leiding van de directeur/bestuurder Marie-Louise Voors, goed gepositioneerd
staat om de activiteiten van ONSbank in 2021 verder uit te bouwen.
De zichtbaarheid en impact van ONSbank is in 2020 o.a. via mediaexposure, actieve
participatie in debatten rond de schuldenproblematiek van jongeren, een proactieve
communicatie naar stakeholders en een vernieuwde website aanzienlijk vergroot.
Financieel is 2020 afgesloten met een klein positief saldo. Het blijft wel een uitdaging om
iedere keer weer de middelen te vergaren om nieuwe trajecten op te starten. En het zeker
stellen van vervangende fondsen voor de in 2021 aflopende meerjarige steun van VSNK en
anderen is een belangrijke opgave voor 2021. De in 2020 verkregen ANBI status kan helpen
in het verder verbreden van onze donorbasis. Daarnaast kunnen de resultaten van het nu
lopende impactonderzoek van de ONSbank methode als graadmeter voor de effectiviteit van
onze nu 3 jaar lopende programma’s een belangrijke steun in de rug zijn van de
fondsenwerving.
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De Raad van Toezicht dankt langs deze weg alle ONSbank collegae voor hun enorme inzet
gedurende het toch lastige Coronajaar 2020 en wenst iedereen succes met het realiseren
van zowel zijn/haar persoonlijke en onze gezamenlijke ambities om zo veel mogelijk
jongeren met problematische schulden zo goed mogelijk te helpen op de weg naar het
realiseren van hun dromen.
De Stichting opereert zoveel mogelijk conform de Governance Codes voor Cultuur en Welzijn
en Maatschappelijke Dienstverlening. De raad heeft zichzelf in 2020 echter niet conform de
code geëvalueerd en heeft dat vanwege de bijzondere omstandigheden uitgesteld tot 2021.

2.3 Leeswijzer jaarverslag
Het jaarverslag start met een chronologisch overzicht van alle activiteiten die Stichting
ONSbank in 2020 heeft georganiseerd.
Daarna geven we per programmaonderdeel een korte toelichting en worden een aantal
hoogtepunten uitgelicht. Vervolgens bespreken wij onze resultaten in aantallen deelnemers
(kwantitatief) en de waardering van de deelnemers voor het programma (kwalitatief).
Als laatste wordt een kort overzicht gegeven van alle persuitingen waarin Stichting ONSbank
is genoemd en alle lezingen die wij hebben gegeven op uitnodiging van derden.
Het jaarverslag 2020 sluit af met een toelichting van de exploitatie en de financiële positie
van de stichting en een vooruitblik naar 2021.
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Workshop ‘Verhaal en beeld: Hoe ziet men mij?’, maskers maken d.m.v. cardboarding met kunstenaar Sjors
Knol, ONSbank-traject Amsterdam
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3. JAAROVERZICHT 2020
Januari 2020
• Looptijd ONSbank basistraject Amsterdam 1 i.s.m. Spirit!
• Looptijd ONSbank preventief programma Rijn IJsel College Arnhem (2 klassen)
• Startbijeenkomst ONSbank basistraject Arnhem
• Kansfonds honoreert aanvraag voor subsidie voor ONSbank in Amsterdam
• Het Parool artikel met jongerencoach Rachel Tokromo en oud deelnemer 'Luke':
'Jongeren met schulden: ‘Je moet zelf je shit op orde krijgen’
• Interview met groepscoach Rachel Tokromo en RvT-lid Jurenne Hooi bij AT5:
‘Optimisme over deels kwijtschelden schulden bij jongeren: 'Mits ze goed begeleid
worden’
• Nieuwsbrief ONSbank
Februari 2020
• Looptijd ONSbank basistraject Amsterdam 1 i.s.m. Spirit!
• Looptijd ONSbank preventief programma Rijn IJsel College Arnhem
• Looptijd ONSbank basistraject Arnhem
• Startbijeenkomst ONSbank regulier traject Zaanstad
• Kansfonds honoreert aanvraag voor subsidie voor ONSbank in Arnhem
• NRC interview met deelnemer ‘Julia’ en programmaker Laura Mudde:
'Schulden zijn nooit alleen een financieel probleem'
• ONSbank met stand aanwezig bij Debt Talks van Radio FunX in Het Paard in Den Haag
• Interview met groepscoach Rachel op radio FunX
Maart 2020
• Feestelijke afsluiting ONSbank basistraject Amsterdam 1 in samenwerking met Spirit!
• Afsluiting ONSbank preventief programma Rijn IJsel College Arnhem
• Werving jongeren voor ONSbank basistraject traject Amsterdam Nieuw-West 2
• Looptijd ONSbank basistraject Arnhem
• Herhaling 3DOC ‘De Schuldmachine’ op NPO3
• Coronamaatregelen worden ingevoerd en ONSbank past zich daaraan aan
April 2020
• Startbijeenkomst ONSbank basistraject Amsterdam Nieuw-West 2 (online)
• Looptijd ONSbank basistraject Arnhem
• Interviews met deelnemer ‘Thunder’ en directeur Marie-Louise Voors in item over
schulden bij Nieuwsuur
Mei 2020
• Looptijd ONSbank basistraject Amsterdam Nieuw-West 2
• Looptijd ONSbank basistraject Arnhem
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•

Kansfonds en het en Ministerie van VWS honoreren aanvraag voor subsidie voor
ONSbank i.h.k.v. actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren, voor ONSbank in
Amsterdam en Rotterdam

Juni 2020
• Looptijd ONSbank basistraject Amsterdam Nieuw-West 2
• Startbijeenkomst ONSbank basistraject Zaanstad
• Feestelijke afsluiting ONSbank basistraject Arnhem
• Interview met schuldrustcoach Willem Los over deelnemer ‘Ivo’ in het magazine
Inzichtelijk van Stichting BKR
• Donatie van fietsen aan deelnemers basistraject Arnhem door de plaatselijke Rotary
Club
• Vacature financieel medewerker
• Nieuwsbrief ONSbank
Juli 2020
• Feestelijke afsluiting ONSbank basistraject Amsterdam Nieuw-West 2
• Looptijd ONSbank basistraject Zaanstad
• AFK honoreert aanvraag voor subsidie voor ONSbank in Amsterdam
• Vacature voor nieuwe office manager ter vervanging van Belinda Bouhuys
Augustus 2020
• Looptijd ONSbank basistraject Zaanstad
• Herhaling 3DOC ‘De Schuldmachine’ op NPO3
September 2020
• Feestelijke afsluiting ONSbank basistraject Zaanstad
• Werving voor jongeren ONSbank Amsterdam Nieuw-West 3
• Start ONSbank preventief programma op ROCTOP Business in Amsterdam (4 klassen)
• Gesprekken met gemeente en andere partijen voor opzet eerste ONSbank-traject in
Rotterdam
• Interview met deelnemers Layla en Brian in MEDE (magazine van Kansfonds)
• Podcast ‘Not About Debts’ door deelnemers Arnhem online gepubliceerd
• Nieuwsbrief ONSbank
Oktober 2020
• Startbijeenkomst ONSbank Amsterdam Nieuw-West 3 (online)
• Looptijd ONSbank preventief programma op ROC TOP Business
• Werving jongeren basistraject Rotterdam 1
• Stichting Janivo honoreert aanvraag voor subsidie voor ONSbank in Amsterdam
• Fundatie van den Santheuvel, Sobbe (uit naam van Fonds Wiggers van Kerchem)
honoreertsubsidie voor ONSbank Amsterdam Nieuw West 3
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•

Interview met directeur Marie-Louise Voors en RvT-lid Arthur Woensdregt in
Magazine Rabo&Co (Rabobank)

November 2020
• Looptijd ONSbank preventief programma op ROC TOP Business
• Looptijd ONSbank basistraject Nieuw-West 3 (online)
• Werving jongeren basistraject Rotterdam 1
• 1ste en 2de Strategiesessie met Team ONSbank (online)
• FNO honoreert aanvraag voor subsidie voor ONSbank Next Level
• Interview met directeur Marie-Louise Voors door schuldrustcoach Jelle Dekkers
(werkzaam voor Hoist) voor Hoist Challenge
• Sponsoring ONSbank door deelnemende werknemers bij Hoist aan Hoist Challenge
December 2020
• Looptijd ONSbank basistraject Nieuw-West 3 (online)
• Afsluiting ONSbank preventief programma op ROCTOP Business Amsterdam
• Werving jongeren basistraject Rotterdam 1
• Interview met oud-deelnemer Layla op Radio FUNX Rotterdam
• Interview met groepscoach Rosana Salden en workshopleider Digna Poelman in
podcast ‘Amsterdam tegen ongelijkheid’
• Donatie-campagne particulieren uitgezet
• Werving nieuwe schuldrustcoaches, o.a. d.m.v. video met interview met
schuldrustcoach Jelle Dekkers door directeur Marie-Louise Voors
• Vacature nieuw lid Raad van Toezicht
• Nieuwsbrief ONSbank
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Workshopleider Eef Veldkamp in gesprek met een van de deelnemers, tijdens de feestelijke eindpresentatie van
het ONSbank-traject in Arnhem.
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4. ONSBANK BASISTRAJECT
In 2020 organiseerden we met ondersteuning van de Stichting van Schulden naar Kansen,
het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Kansfonds, Fundatie van den Sandheuvel Sobbe,
Ministerie VWS, gemeente Zaanstad vier reguliere programma’s, de zogeheten
basistrajecten. Een vijfde traject in Amsterdam begon in 2019 en is in het eerste kwartaal
van 2020 afgerond. Eind 2020 is begonnen met kwartiermaken voor het eerste traject van
ONSbank in Rotterdam, dit traject gaat in februari 2021 van start.
Voor de basistrajecten in 2020 hebben in totaal 60 jongeren zich aangemeld die allemaal te
maken hebben met (ernstige) schuldproblemen. Zij hebben wekelijks samengewerkt met in
totaal 16 verschillende kunstenaars, culturele makers en sporters gedurende vijf keer 3
maanden tijd.
Door de corona-maatregelen zagen alle trajecten er anders uit dan was voorzien. Een aantal
trajecten hebben deels online plaatsgevonden. Andere trajecten zijn halverwege de looptijd
‘on hold’ gezet om vervolgens weer voort te zetten in een periode dat de coronamaatregelen fysieke bijeenkomsten toestonden. Dit maakt dat het een leerzaam jaar was,
waarin nieuwe kunstenaars zijn aangetrokken om de deelnemende jongeren ook online te
laten nadenken over hun gedrag, over structuur en over hun identiteit, kunnen en wensen.
De workshops hebben ook dit jaar weer zichtbaar bijgedragen aan het mentale en fysieke
welzijn van de deelnemende jongeren. De reacties die we van deelnemers waren
ontroerend.

‘Wat ik fijn vond aan ONSbank is de manier
waarop ze naar je kijken, ze zien een persoon met
mogelijkheden, talenten en kansen.’
~ Kaylee, deelnemer traject ONSbank
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Opnames voor de podcast ‘Not About Debts’, die de deelnemers in Arnhem samen met theatermaker
Wendelien Wouters maakten.

ONSbank Arnhem 1:
Het eerste basistraject van 2020 organiseerden wij in Arnhem en vond plaats tussen 29
januari en 2 juli. Projectleider Marjolein de Graaf heeft hier zelf kwartiergemaakt en de
jongeren geworven. Hierdoor was zij persoonlijk zeer betrokken bij het proces van de
jongeren. In dit traject werd samengewerkt met de wijkteams van Arnhem, PLANgroep en
Update Arnhem (coaching voor en door jongeren). Het programma dat de jongeren volgden
bestond uit twee delen: Allereerst individuele begeleiding gedurende 6 maanden op het
gebied van schulden, werk en opleiding. Dit gedeelte voerden vrijwillige schuldrustcoaches
Jelle Dekkers, Reinier Hannink en Sander Mannesen uit.
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Parallel hieraan volgden de jongeren een workshopprogramma van in totaal 3 maanden.
Bastiaan Kuijt was bij dit traject betrokken als groepscoach en vertrouwenspersoon voor de
jongeren. Samen met Marjolein hield hij een vinger aan de pols gedurende het hele traject.
Het traject begon met 13 deelnemers, waarvan er 10 overbleven. De kennismakingsbijeenkomst was eind januari en eind maart begon het workshopprogramma. Na de eerste
workshop werd het door de situatie rondom Corona onmogelijk om fysiek bij elkaar te
komen en organiseerden projectleider en groepscoach samen een wekelijkse gezamenlijke
‘hangout’ met de jongeren via een videocall. Daarnaast hielden ze individueel contact met
alle 10 jongeren en hielpen hen (soms met duwen en trekken) om de noodzakelijke stappen
te zetten; overzichten maken van schulden, solliciteren, een woning zoeken en andere zaken
die eigen initiatief vragen. In april startte ons eerste online workshop-programma,
samengesteld door het Instituut i.s.m. Arnhemse culturele makers.
Het online programma is opgedeeld in drie delen, ieder bestaande uit een maatwerkprogramma ontwikkeld en uitgevoerd door een kunstenaar. Tijdens het programma werd er
wekelijks met de groep een hangout via een video-call georganiseerd, om te reflecteren op
de individuele ervaringen met de kunstenaars.
Programmaoverzicht ONSbank Arnhem 1:
Datum
29-jan
19-jan
27-mrt
2-apr
7-apr/
9-apr
9-apr
14-apr/
16-apr
16-apr
23-apr
27-apr/
01-mei
30-apr
7-mei
14-mei
21-mei
4-jun
8-jun
18-jun
25-jun
10-jul
02-jul

Workshopleider
Bastiaan Kuyt & Marjolein
de Graaf
Erik Oexman

Thema
Vertrouwd

Omschrijving
Kennismakingsbijeenkomst

Landen in je lichaam

Simon Angel, trainer
persoonlijke ontwikkeling
Simon Angel

Maatwerkprogramma
deel 1: Wat kan ik?

1e Workshop – Body drum
Videocall ‘hangout’ met groep
Videocall ‘hangout’ met groep – introductie

Bastiaan & Marjolein
Simon Angel
Bastiaan & Marjolein
Eef Veldkamp,
beeldend kunstenaar
Eef Veldkamp

Videocall ‘hangout’ met groep – terugkoppeling coaching
e
Coaching – 2 individuele gesprekken

maatwerkprogramma
deel 2: Wie ben ik?

Videocall ‘hangout’ met groep - terugkoppeling coaching
Videocall ‘hangout’ met groep
Decentrale workshop – individuele gesprekken

Bastiaan & Marjolein
Bastiaan & Marjolein
Bastiaan & Marjolein
Bastiaan & Marjolein
Wendelien Wouters,
theatermaker
Wendelien Wouters
Bastiaan & Marjolein
Wendelien Wouters
Wendelien Wouters
Allen

e

Coaching - 1 individuele gesprekken

maatwerkprogramma
deel 3: Wat wil ik?

Feestelijke
Eindbijeenkomst

Videocall ‘hangout’ met groep
Videocall ‘hangout’ met groep – bespreken
huiswerkopdrachten
Videocall ‘hangout’ met groep
Videocall ‘hangout’ met groep – Huiswerk door Eef
Videocall ‘hangout’ met groep – introductie
Kennismakingsgesprekken
Videocall ‘hangout’ met groep
Videocall ‘hangout’ met groep – voorbereiding podcast
Opname podcast
Uitreiking oorkondes bij De Stadskeuken Arnhem
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Workshop ‘Verhaal en beeld: Hoe ziet men mij?’, maskers maken d.m.v. cardboarding met kunstenaar Sjors
Knol, ONSbank-traject Amsterdam

ONSbank Amsterdam Nieuw-West 2:
Het tweede basistraject van 2020 werd georganiseerd in samenwerking met schuldhulpverlening PuurZuid en Levvel (voorheen Spirit!) en vond plaats in Amsterdam Nieuw-West.
Dit programma vond plaats tussen 12 maart en 28 juli.
Aan dit traject deden in totaal 13 jongeren mee die allemaal te maken hebben met (ernstige)
schuldproblemen. Ook dit traject bestond uit twee delen. De individuele begeleiding op het
gebied van schulden, werk en opleiding voerde Stichting ONSbank uit in samenwerking met
schuldhulpverlening PuurZuid en jongerenbegeleider Michiel van der Steen van Levvel.
Betrokken schuldrustcoaches in dit traject waren Jelle Dekkers, Reinier Hannink en Hanneke
van der Woud.
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Naast de aanpak van hun schulden volgden de jongeren een workshopprogramma van in
totaal 3 maanden tijd. Gewoonlijk vinden alle bijeenkomsten fysiek in groepsverband plaats,
door de coronapandemie hebben echter ook in dit traject een aantal bijeenkomsten online
plaatsgevonden. De kennismakingsbijeenkomst en de eerste twee workshops van dit
basistraject werden online uitgevoerd via Google Meet. De overige workshops vonden plaats
in het gebouw van samenwerkingspartner Levvel (voorheen Spirit!). De jongeren namen
deel aan verschillende workshops, waardoor zij achtereenvolgens werkten aan; het mentaal
en fysiek kwijtraken van stress, het versterken van hun zelfbeeld en zelfvertrouwen en het
vormen van een toekomstplan. Rosana Salden trad binnen het programma op als
teamcoach. Zij zorgde voor de rode draad van het programma en was een
vertrouwenspersoon voor de jongeren. Rosana heeft sterke affiniteit met het culturele veld,
ze werkt zelf met rap en poëzie (onder de artiestennaam Rosa Ana). Daarnaast fungeert ze
als peer-educator voor de jongeren, doordat ze haar persoonlijke verhaal met de jongeren
deelt. Zelf kwam ze ook de nodige problemen in haar leven tegen toen ze al op jonge leeftijd
alleenstaand moeder werd.
Programmaoverzicht ONSbank Nieuw-West 2:
Datum
12-mei
19-mei
26-mei
02-jun
09-jun

16-jun

23-jun

30-jun

07-jul
14-jul
21-jul
28-jul

Workshopleider
Rosana Salden,
Groepscoach
Fouad Lakbir,
Fotograaf & Storytelling coach
Simon Angel,
Verandercoach
Simon Angel,
Verandercoach
Digna Poelman,
Sporter, personal trainer en
mental coach
Digna Poelman,
Sporter, personal trainer en
mental coach
Johan Wagenaar,
Kunstenaar en directeur en
curator van Het Instituut

Thema
Kennismaken

Sport: landen in je lichaam

Omschrijving workshop
Kennismakingsbijeenkomst
Locatie: Online, via Google Meet
Introductie in Storytelling
Locatie: Online, via Google Meet
Communicatievaardigheden I
Locatie: Online, via Google Meet
Communicatievaardigheden II
Locatie: Levvel, Fred Roeskestraat 73
Bokstraining (individuele oefeningen)

Sport: landen in je lichaam

Locatie: Levvel, Fred Roeskestraat 73
Bokstraining (individuele oefeningen)

Johan Wagenaar,
Kunstenaar en directeur en
curator van Het Instituut

Wat is imago? Wat is jouw
identiteit?

Sjors Knol,
Cardboarder
Sjors Knol,
Cardboarder
Fouad Lakbir,
Fotograaf & Storytelling coach
Allen

Wat kan ik?

Wie ben ik?
Wie ben ik? Wat kan ik?
Wie ben ik? Wat kan ik?

Wat is imago? Wat is jouw
identiteit?

Locatie: Levvel, Fred Roeskestraat 73
Beeldhouwen/ boetseren I
Locatie: Levvel, Fred Roeskestraat 73
Beeldhouwen/ boetseren II
Locatie: Levvel, Fred Roeskestraat 73

Wat kan ik?
Wat heb ik geleerd?
Wat wil ik?
Eindpresentatie

Cardboarding (passende dieren van karton)
Locatie: Levvel, Fred Roeskestraat 73
Cardboarding (maskers van karton)
Locatie: Levvel, Fred Roeskestraat 73
Storytelling
Locatie: Levvel, Fred Roeskestraat 73,
Afsluiting met ouders, grootouders en zussen
Locatie: De Pitskeuken, Het IJsbaanpad 9-11,
Amsterdam
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Bij de afsluitende presentatie worden resultaten en toekomstdromen van de deelnemers getoond, benoemd en
gevierd, in aanwezigheid van vrienden en familie, ONSbank-traject in Zaanstad

Basistraject Zaanstad 1
Het traject in Zaandam werd in samenwerking met Gemeente Zaanstad uitgevoerd. Vanuit
‘Get a grip’ (gemeentelijke aanpak voor jongeren met schulden in samenwerking met
GGD/Straathoekwerk) werden jongeren voor het ONSbank-traject aangemeld. ‘Get a grip’
zorgde voor een compleet overzicht van de schulden van de jongeren, zodat schuldrustcoach
Willem Los vervolgens de schuldrust kon gaan regelen samen met de deelnemers. Ongeveer
19 jongeren werden aanvankelijk aangemeld voor ONSbank. Dwight Arduin ondersteunde
Willem in dit traject door voor een aantal jongeren schuldrust te organiseren.
Het tweede deel van dit traject, het workshop-programma van drie maanden, zou in april
starten en moest ook hier uitwijken door de komst van coronapandemie. In overleg met de
gemeente is besloten om het culturele workshopprogramma uit te stellen naar een moment

21

dat de coronamaatregelen het mogelijk maakten om in groepen bij elkaar te komen.
Uiteindelijk zijn de workshops in juni 2020 alsnog van start gegaan. Zes gemotiveerde
jongeren uit de oorspronkelijke groep bleven over en hebben het traject volledig afgerond.
Tijdens een spectaculaire eindpresentatie spraken de jongeren op een podium openhartig
over hun ervaringen.
De teamcoach in dit traject was Henna Texel. Henna is communicatieadviseur, coach en
trainer, ze houdt zich al vanaf het begin van haar carrière bezig met schuldhulpverlening en
armoedebestrijding. Zij heeft de jongeren tijdens het workshopprogramma begeleid. Samen
met projectleider Anneke Ensink, organiseerde zij de workshops in de Bullekerk en de
eindpresentatie in Podium de FLUX in Zaandam.
Programmaoverzicht ONSbank Zaanstad:
Datum

Workshopleider

Thema

Omschrijving

Locatie

18-06
25-06

Allen
Carlo Hoop,
Djembé- en percussieleraar
Kinga Wieczorek,
Beeldend kunstenaar en
curator
Fouad Lakbir,
Fotograaf &
Storytelling coach
Gulem Cagdas,
Choreograaf
Youssra Benaya,
ontwerper
Sjors Knol,
Beeldend kunstenaar
Youssra Benaya,
ontwerper

Vertrouwd
Wie ben ik?

Kennismakingsbijeenkomst
Djembé- en percussieles

Bullekerk
Bullekerk

Wie ben ik?

Schilderen/zelfbeeld.
Zelfportret schilderen.

Bullekerk

Wie ben ik?

De beginselen van storytelling
uitgelegd.

Bullekerk

Wat zou ik kunnen?

Dans/beweging/ritme

Bullekerk

Wat zou ik kunnen?

Bullekerk

Yaël de Groen,
Jongerenloket Gemeente
Zaanstad
Yaël de Groen,
Jongerenloket Gemeente
Zaanstad
Fouad Lakbir,
Fotograaf &
Storytelling coach

Wat kan ik en hoe?

Mode + ondernemen:
hoe zet je een eigen label op?
Beeld en presentatie.
Graffiti sign-boards maken.
Waar moet je aan denken en
welke stappen moet je zetten bij
ondernemen?
Get a Grip: budgetles

Wat kan ik en hoe?

Get a Grip: budgetles

Bullekerk

Wat heb ik geleerd?
Samenbrengen van de
ervaringen.

Bullekerk

Allen

Eindpresentatie

Je eigen verhaal vertellen.
Vervolg op de storytelling
workshop van 9 juli
Voorbereiding eindpresentatie
Avond van de Sterren:
Ervaringen presenteren aan
anderen

02-07

09-07

16-07
23-07
30-07
06-08

13-08

20-08

27-08

04-09

Wat wil ik?
Wat wil ik?

Bullekerk
Bullekerk

Bullekerk

Podium de Flux
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Workshop door theatermaker en choreograaf Nita Lima, ONSbank-traject Amsterdam

Basistraject Amsterdam Nieuw-West 3
Het derde traject van ONSbank in stadsdeel Nieuw-West vond plaats tussen 1 september
2020 en 26 januari 2021. Er waren in het totaal 15 aanmeldingen. Zeven jongeren zijn via
Spirit (jongerenwerk) bij ONSbank terecht gekomen, 2 jongeren zijn op ONSbank gewezen
door oud-deelnemers en 6 jongeren hebben zichzelf aangemeld naar aanleiding van de
documentaire of krantartikelen over ONSbank. Uiteindelijk hebben 10 deelnemers het
traject afgerond. Van de overige 5 deelnemers is in de eerste paar weken afscheid genomen
omdat zij andere prioriteiten hadden of (nog) niet in staat waren om actief deel te nemen
aan het traject.
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Net als de andere basistrajecten bestond het traject uit twee delen: de individuele
begeleiding op het gebied van schulden, werk en opleiding. Dit gedeelte voerde Stichting
ONSbank uit in samenwerking met schuldhulpverlening PuurZuid en jongerenbegeleider
Michiel van der Steen vanuit Levvel. Betrokken schuldrustcoaches in dit traject waren Jelle
Dekkers, Reinier Hannink en Hanneke van der Woud.
Door de aangescherpte Corona-maatregelen is het culturele workshopprogramma
grotendeels online uitgevoerd. In de keuze voor kunstenaars is hier rekening mee gehouden.
Deze groep is twee keer fysiek bij elkaar gekomen. Eventuele materialen voor de workshops
werden rondgebracht door projectleiding en teamcoach. Rosana Salden trad binnen het
programma op als teamcoach. Zij zorgde voor de rode draad van het programma en was een
vertrouwenspersoon voor de jongeren. In dit traject onderhield zij extra telefonisch contact
met de deelnemers. Ook de eindpresentatie van dit traject vond online plaats. Afgesproken
is, dat er zodra de maatregelen weer versoepeld worden de groep nog een keer fysiek bij
elkaar komt om afscheid te nemen en elkaars kunstwerken in het echt aan elkaar te laten
zien.
Programmaoverzicht ONSbank Nieuw-West 3:
Datum

Workshopbegeleider

Thema

Omschrijving

20-okt

Rosana Salden,
teamcoach

Kennismakingsbijeenkomst
Locatie: online

Onderlinge kennismaking

27-okt

Rosana Salden,
teamcoach

Tussenworkshop: filmkijken
Locatie: online

Film van Ashar Medina ‘ Tom
Adelaar’ gekeken

3-nov

Ashar Medina,
scenarioschrijver, regisseur en
creative producer

Wie ben ik?
Locatie: online

Personage creëren. Wat als je van
jouw leven een film zou maken?

10nov

Ashar Medina,
scenarioschrijver, regisseur en
creative producer

Wie ben ik?
Locatie: online

Scenario schrijven. Opzetten
verhaallijn en structuur.

17nov

Ashar Medina,
scenarioschrijver, regisseur en
creative producer

Wie ben ik?
Locatie: online

Behandelen zelfgemaakte scripts

24nov

Nita Liem,
choreograaf en theatermaker

Wie ben ik?
Locatie: online

Familie: waar kom je vandaan?

1-dec

Nita Liem,
choreograaf en theatermaker

Wie ben ik?
Locatie: Levvel, Fred Roeskestraat

Familie: reflectie

11-dec

Digna Poelman,
sporter, personal trainer
en mental coach

Landen in je lichaam
Locatie: Sportschool VBSK,
Albert Cuijp

Boksles. Mindfulness oefeningen en
stare-down

18-dec

Rosana Salden,
teamcoach

Omgaan met geld
Locatie: Online

Gastbezoek schuldrustcoach, Jelle
Dekkers

22-dec
29-dec

KERSTVAKANTIE
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5-jan

Youssra Benaya,
ontwerper

Wat wil ik?
Locatie: Online

Ondernemen:
Hoe zet je een eigen label op?

12-jan

Youssra Benaya,
ontwerper

Wat wil ik?
Locatie: Online

Elevator-pitch eigen onderneming

18-jan

Digna Poelman,
sporter, personal trainer en mental
coach

Wat kan ik?
Locatie: Online

Ademhalingsoefeningen en stretch
oefeningen.

19-jan

Sander Breure &
Witte Hulzen, kunstenaarsduo

Hoe bereik ik mijn doel?
Locatie: Online

Cardboarding: Hoe kun je met de
mensen en middelen om je heen je
doel bereiken?

26-jan

Sander Breure &
Witte Hulzen, kunstenaarsduo

Hoe bereik ik mijn doel?
Locatie: Online

Cardboarding: Hoe kun je met de
mensen en middelen om je heen je
doel bereiken?

26-jan

Allen + gasten

Online eindpresentatie

Alle deelnemers werden online in
het zonnetje gezet en teruggekeken
op de afgelopen weken.
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5. ONSBANK PREVENTIEF
In samenwerking met ROC TOP Business Amsterdam ontwikkelde Stichting ONSbank in 2019
een preventief programma voor leerlingen van MBO-scholen. Dit programma is gericht op
integrale persoonlijke en maatschappelijke vorming voor leerlingen van mbo- scholen waarin
kunst en cultuur een belangrijke rol speelt, daarnaast draagt dit programma bij aan het
voorkomen dan wel stabiliseren van schuldproblemen.
In 2020 heeft Stichting ONSbank in samenwerking met ROC TOP Business Amsterdam en het
Rijn IJssel College in Arnhem het preventief programma georganiseerd en uitgevoerd voor
zes klassen. Twee klassen op het Rijn IJssel College in Arnhem in het voorjaar van 2020 en in
het najaar van 2020 nogmaals vier klassen op het ROC TOP Business in Amsterdam. Elk
ONSbank preventief programma bestond uit 8 of 10 workshops van steeds 2 uur.
In dit programma werden workshops gegeven door autonome culturele makers die de
leerlingen stimuleerden in hun persoonlijke en maatschappelijke vorming. Deelnemende
kunstenaars en culturele makers waren: Khalid Amakran, Fouad Lakbir, Digna Poelman, Anya
Janssen, Nita Liem, Krista Flemming, Wendelien Wouters en Simon Angel.
Bij de uitvoering van het workshopprogramma was er een direct contact met de
budgetcoaches van de deelnemende scholen. Deze budgetcoaches hebben zich in het begin
van de reeks ook aan de leerlingen voorgesteld. In de workshops met deurwaarder Christian
Bosch is expliciet het onderwerp van schuldproblemen aan bod gekomen. In de interviews
die na afloop zijn gehouden geven deelnemende leerlingen aan dat ze in deze workshops
zich meer bewust zijn geworden van hoe snel schulden kunnen oplopen en wat ze moeten
doen om te voorkomen dat ze in de schuldproblemen komen.
Evaluatie ONSbank-Preventief
Laura Mudde heeft een uitgebreid evaluatieonderzoek gedaan naar de werking van het
workshopprogramma. Dit onderzoek heeft veel relevante kennis opgeleverd waarmee de
ONSbank-methode is verbeterd. ONSbank heeft ervoor gekozen om zich vanaf 2021 volledig
te focussen op het basistraject en de doelgroep jongeren met schulden, daarom wordt het
preventieve programma op MBO-scholen niet langer voortgezet. De kennis en ervaring die
die het evaluatie-onderzoek naar de ONSbank-methode hebben opgeleverd, blijken ook zeer
waardevol te zijn voor de basistrajecten.
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Workshop cyanotype collages maken door kunstenaar Arash Fakhim, ONSbank-Preventief, Rijn IJssel College
in Arnhem

ONSbank-Preventief - 2 klassen – Rijn IJssel College in Arnhem
In 2020 heeft stichting ONSbank haar activiteiten uitgebreid naar Arnhem. Naast het
basistraject is in Arnhem een preventief programma uitgevoerd voor twee klassen op het
Rijn IJssel College. Projectleider van het ONSbank-Preventief programma was Marjolein de
Graaf, Bastiaan Kuyt trad op als coach en het programma is samengesteld door Johan
Wagenaar (artistiek directeur stichting Het Instituut).
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Bijzonder aan deze twee klassen is dat het leerlingen zijn die zelf al voor een creatieve
opleiding hebben gekozen, namelijk musical en muziek. Om het programma aan te passen
aan het profiel van deze twee groepen leerlingen is er een kennismakingsgesprek gepland
met de leerlingen en de projectleider, coach en programmamaker.
De lessen werden aan beide klassen gegeven op de vrijdagmiddag. Anders dan bij de
programma’s in Amsterdam is er voor dit programma steeds gezocht naar een lokaal dat
passend is bij de inhoud van de workshop.
De specifieke invulling van de workshops wordt overgelaten aan de desbetreffende
workshopleider. Dat is de reden waarom dit programma er inhoudelijk anders uitziet dan de
programma’s die in Amsterdam georganiseerd zijn. Stichting ONSbank geeft hierbij wel
steeds de kaders aan van de doelstellingen van elke les en houdt vast aan de ingrediënten;
de lessen moeten in ieder geval gaan over persoonlijke ontwikkeling, toekomstontwikkeling
en de relatie met geld.
Het rooster voor 2 groepen
Groep 1 = Muziek (13 studenten), groep 2 = Musical (21 studenten)
Datum

Workshopleider

Doel van inhoud

05-12-19

Bastiaan Kuijt en Marjolein de
Graaf

Vorming, bewustzijn Kennismakingsessie
en overzicht

10-01-20

Krista Fleming, bokser

Wie ben ik?

Zelfverdediging en zelfbewustzijn.
Lichaam en geest

17-01-20

Anya Janssen, kunstenaar

Wie ben ik?

Zelfportret: Verbeelden Identiteit

24-01-20

Nita Liem, choreograaf en
theatermaker

Ik en de ander

Beweging – relatie met de ander

31-01/ 07-02-20

Anya Janssen, kunstenaar

Ik en de ander

Verbeelden van de relatie met de ander.

07-02-20

Wendelien Wouters

Wat kan ik samen
met een ander?

Theater / presentatie aan de ander /
reageren op de ander

14-02-20

Arash Fakim, kunstenaar

Omgaan met het
andere

Energie en lef / Dingen durven

21-02-20

Simon Angel, verandercoach

Wat wil ik?

Benoemen en bespreken van je droom

06-03-20

Simon Angel, verandercoach

Wat wil ik en hoe
bereik ik dat?

Realisatie droom / organisatie en financiën

13-03-2020

Carien Poissonnier , social designer Wat wil ik zijn?

Jouw rol in de samenleving / voorbeeld van
een leven/ Film of fotografie

20-03-20
Feestelijke
afsluiting:
Groep 1 + 2

Wendelien Wouters, allround
dagvoorzitter en theatermaker
Wendelien Wouters

Theater / presentatie aan de ander /
reageren op de ander
–Presentatie van het geleerde.

Wat kan ik samen
met een ander?
Hoe vertel ik dat
anderen?

Wie en wat

28

Workshop door bokser Digna Poelman tijdens ONSbank-Preventief voor ROC TOP in Amsterdam. Hier twee
deelnemers tijdens een oefening van de stare-down.

ONSbank-Preventief - 4 klassen - ROC TOP Business Amsterdam
Vanwege het onlineonderwijs door de coronasituatie is het ONSbank-Preventief programma
dat voor het voorjaar van 2020 gepland stond, verplaatst naar het najaar van 2020. In de
luwte tussen coronagolf 1 en golf 2 hebben we zodoende van september tot eind oktober
fysieke workshops kunnen geven op het ROC TOP Business in Amsterdam. Dit keer namen 4
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eerstejaars-klassen deel aan het programma, twee klassen op de dinsdagen en twee klassen
op de donderdagen.
Projectleider en samensteller van het programma was Laura Mudde. Rosana Salden trad net
als in 2019 op als coach. De opzet van de lessen volgde grotendeels de opzet zoals deze in
2019 is uitgevoerd. Wel zijn hierbij de lessen uit de tussentijdse evaluatie na het programma
in Arnhem meegenomen om het programma in Amsterdam te versterken.
We hebben hierbij de volgende zaken veranderd: de eerste les is alleen door de coach,
Rosana Salden, uitgevoerd. Hierdoor had zij meer tijd en ruimte om goed kennis te maken
met de leerlingen, een vertrouwensband te creëren en de gedragsregels helder te stellen.
Ook hebben we met de betrokken workshopleiders voorafgaand aan het programma een
werksessie georganiseerd waarin de verbanden tussen de verschillende workshops beter
werden uitgewerkt. Als laatste zijn bij de eindpresentaties de klassen niet samengevoegd.
Deze verbeteringen hebben in de praktijk goed gewerkt.
Het rooster voor 4 groepen (20 leerlingen per klas) in Amsterdam met coach Rosana Salen:
Bijeenkomst
Workshop 1

Workshopleiders
Coach Rosana Salden

Thema
Kick-off: kennismaking en
vertrouwen

Toelichting doel programma en kennismaking
met elkaar

Fotograaf Khalid Amakran

Waarneming: jezelf en de
ander

Waarneming, hoe kijk jij naar de ander, hoe
ziet de ander jou en wat is het verschil hierin?

Workshop 3

Fotograaf Khalid Amakran

Ontdek jouw kwaliteiten

14-09 en 17-09
Workshop 4

Bokser Digna Poelman

Conflict en dialoog

Storyteller Fouad Lakbir

Mijn leerpad

Storyteller Fouad Lakbir

Presenteren: mijn verhaal

De leerlingen onderzoeken hun eigen
kwaliteiten en brengen dit in beeld door
middel van een zelfportret.
Aan de hand van boksoefeningen verkennen
hoe je kunt omgaan met conflictsituaties en
contact met anderen met name op momenten
dat het botst.
De leerlingen leren de beginselen van
storytelling, hoe vertel je een goed verhaal?
Dat gebruiken ze om daarna hun eigen verhaal
te creëren.
De leerlingen gaan aan de slag met de
voorbereiding van hun eindpresentatie.

Coach Rosana Salden
Gast: Christian Bosch (o.v.),
deurwaarder GGN

De toekomst en omgaan
met geld

Omgaan met geld wordt gekoppeld aan doelen
en ambities voor de toekomst. Gesprekken en
discussies worden gevoerd met de coach, de
klas en de deurwaarder.

Aanwezigheid van Rosana
Salden en Fouad Lakbir

Eindpresentatie

Met de verhalen uit de workshop met Fouad
en de zelfportretten uit de workshops met
Khalid.

31-08 en 03-09
Workshop 2
07-09 en 10-09

21-09 en 24-09
Workshop 5
28-09 en 01-10
Workshop 6
05-10 en 08-10
Workshop 7
19-10 en 22-10
Afsluiting
26-10 en 29-10
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ONSbank was uitgenodigd om deel te nemen aan Debt Talks, een avond georganiseerd door Radio FunX, over
de schuldenproblematiek onder jongeren. We nodigden bezoekers uit om mee te doen aan Money Watching,
een uitdagend en confronterend concept van kunstenaar Cesare Pietroiusti
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6. PUBLIEKE EVENEMENTEN EN MEDIA-AANDACHT
Afsluitende presentaties van de trajecten
In 2020 waren er minder mogelijkheden om publieke evenementen te organiseren in
verband met de maatregelen om het corona-virus in te dammen. Toch hebben er een paar
bescheiden publieke evenementen plaatsgevonden:
10-03-2020
Eindpresentatie Amsterdam Zuid – De Pits
Bij de eindpresentatie in Amsterdam-Zuid met de groep vanuit Spirit! konden we nog een
breder publiek uitnodigen. Het was mooi om te zien dat de jongeren ook familieleden
en vrienden hadden uitgenodigd, een belangrijk teken dat ze het programma gewaardeerd
hebben. De eindpresentatie vond plaats bij restaurant De Pits. De eindresultaten werden
gepresenteerd als een kleine tentoonstelling en er werd samen gegeten.
02-07-2020
Feestelijke afsluiting ONSbank basistraject Arnhem
De eindbijeenkomst van het traject vond plaats in De Stadskeuken in Arnhem (ook een
sociaal maatschappelijk initiatief). Door de pandemie kon er slechts een bescheiden publiek
aanwezig zijn. Naast de deelnemers, de projectleider en teamcoach waren de workshopleiders, de programmamaker en directeur van ONSbank aanwezig. Jongeren ontvingen
lofbetuigingen en een certificaat van deelname. Aan een grote tafel werd door de jongeren
nagepraat over hun ervaringen van de afgelopen maanden.
De deelnemers in Arnhem maakten samen met workshopleider Wendelien Wouters de
podcast ‘Not About Debts’, online te beluisteren.
28-07-2020
Feestelijke afsluiting Amsterdam Nieuw-West 2 – De Pits
Ook het tweede traject in Amsterdam Nieuw-West in samenwerking me Levvel (voorheen
Spirit!) werd afgesloten in De Pitskeuken. De in de workshop gemaakte beelden in klei en de
maskers uit de workshop cardboarding werden gepresenteerd. De jongeren hadden samen
met Fouad ieder een speech over hun geleerde lessen en ervaring met ONSbank voorbereid.
De speeches zorgden voor bewondering van de aanwezige vrienden en familie. Met in
achtneming van de coronaregels werden de jongeren een voor een toegesproken en
ontvingen zij ter afsluiting een oorkonde en een presentje als aandenken aan hun deelname.
04-09-2020
“Avond van de Sterren” afsluiting Zaanstad – Podium de Flux
In samenwerking met Gemeente Zaanstad, Get a Grip en Fluxus werd in september ook het
traject in Zaanstad feestelijk afgesloten met de “Avond van de Sterren”. Prachtig uitgelicht
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op een podium in en hun mooiste kleren deelden de deelnemers ontroerend en eerlijk hun
persoonlijke levensverhaal. De aanwezigen, familie, programmamakers, workshopleiders en
begeleiders, zaten verspreid (i.v.m. corona) in de zaal. Na het optreden van de jongeren
konden vragen worden gesteld, waar de jongeren eerlijk en enthousiast antwoord op gaven.
Een deelnemer trad op met een persoonlijke rap. De jongeren werden toegesproken door de
teamcoach en de begeleider vanuit Get a Grip. Ze ontvingen een goody-bag ter afsluiting van
het traject.

ONSbank in de media
20 januari 2020
AT5 uitzending + artikel: ‘Optimisme over deels kwijtschelden schulden bij jongeren: 'Mits ze
goed begeleid worden'’
Interviews met groepscoach Rachel Tokromo en RvT-lid Jurenne Hooi

'Als ze gaan zitten moet je naast ze gaan zitten. Als
ze gaan lopen, loop je mee. En als ze gaan rennen,
ren je mee om het op te lossen. Maar je moet
proberen de verantwoordelijkheid neer te leggen bij
de jongere, want zo leren ze het.'
24 januari 2020
Het Parool: 'Jongeren met schulden: ‘Je moet zelf je shit op orde krijgen’
Met interviews met jongerencoach Rachel Tokromo en oud deelnemer 'Luke'

'Dat ik in zo’n korte tijd, met de juiste hulp, een
nieuwe start heb kunnen maken, had ik mijn
stoutste dromen niet durven dromen'
30 januari 2020
NRC Handelsblad: 'Schulden zijn nooit alleen een financieel probleem'
Interview met deelnemer ‘Julia’ en programmaker Laura Mudde:
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‘ONSbank zorgt vooral voor rust. Door hun
belletjes bevroren mijn schuldeisers een half jaar
mijn schuld en is er een plan gemaakt’
2 februari 2020
Radio FunX
Groepscoach Rachel Tokromo vertelt vanuit haar positie als groepscoach voor ONSbank en
als ervaringsdeskundige over schulden in het programma TopiX van FunX. Samen met FunX's
Jeansen en presentator Natasja beantwoordt ze vragen van luisteraars.
Luister hier naar een fragment
6 februari 2020
Debt Talks, een FunX event in Het Paard, Den Haag
Tijdens de Debt Talk gaan jongeren en instanties met elkaar in gesprek over de
schuldenproblematiek in Nederland.
ONSbank was uitgenodigd om deel te nemen aan Debt Talks. We nodigden de bezoekers uit
om mee te doen aan Money Watching, een uitdagend en confronterend concept van
kunstenaar Cesare Pietroiusti. En vertelden hen over het ONSbank-programma.
5 maart 2020
Herhaling van de documentaire ‘De Schuldmachine’ op NPO3
3 april 2020
Nieuwsuur
Item over jongeren die in geldproblemen raken, nu meer dan ooit door de coronacrisis, zo
concludeerde het NIBUD.
Interviews met deelnemer ‘Thunder’ en directeur Marie-Louise Voors
Je kijkt de uitzending hier terug (start item bij min. 30)
9 juni 2020
Inzichtelijk (magazine van Stichting BKR)
Interview met schuldrustcoach Willem Los over ‘Ivo’, deelnemer aan het pilottraject in 2016.

“We drinken nog regelmatig koffie. De jongeman
van nu is een totaal ander persoon dan de
twintigjarige met schulden. Het gaat goed met hem
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en hij vertelde eens dat hij het soms raar vindt om
geen schulden te hebben. Logisch als je vanaf je
dertiende alleen maar armoede en schulden kent en
uiteindelijk op je tweeëntwintigste schuldenvrij
bent. Maar hij is slim en tegelijkertijd streetwise.
Ivo komt er wel.”
20 augustus 2020
Herhaling van de documentaire ‘De schuldmachine’ op NPO3

18 september 2020
MEDE (magazine van Kansfonds)
‘Schuldrust’
Interview met deelnemers Layla en Brian en verschillende teamleden van ONSbank
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‘Al snel hadden we geen woning meer en logeerden
we bij vrienden. De rekeningen liepen intussen op.
Zorgpremie, telefoon, ga zo maar door. Maand na
maand, rente op rente, boete op boete.’
Oktober 2020
Rabo&Co (magazine Rabobank)
Interview met directeur Marie-Louise Voors en RvT-lid Arthur Woensdregt in Magazine

‘Natuurlijk speelt gedrag een rol bij schulden, maar
kansenongelijkheid en opvoeding evengoed. Het is
een systeem dat je als individu moeilijk kunt
doorbreken, maar waar je wel hopeloos verstrikt in
kunt raken’
9 december 2020
FunX
Kort interview met oud-deelnemer Layla op Radio FUNX Rotterdam, plus oproep aan
jongeren om zich aan te melden voor het aanstaande programma in Rotterdam.
December 2020
Interview met groepscoach Rosana Salden en workshopleider Digna Poelman in podcast
‘Amsterdam tegen ongelijkheid’
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Bij de afsluitende presentatie worden resultaten en toekomstdromen van de deelnemers getoond, benoemd en
gevierd, in aanwezigheid van vrienden en familie, ONSbank-traject in Amsterdam
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7. BEHAALDE RESULTATEN
In 2020 bereikte Stichting ONSbank in totaal 174 jongeren met het basistraject en het
preventief programma.

Deelnemers ONSbank
programma's 2020

49,2%

50,8%

ONSbank basistraject
ONSbank Preventief programma

6
5
In totaal hebben 60 jongeren zich%aangemeld voor een ONSbank basistraject dat plaatsvond
in 2020. Daarvan hebben 40 jongeren het volledige traject afgerond.

Aanmeldingen ONSbank Basistraject

35%

Afgeronde trajecten

65%

Afgebroken of niet gestart

Van de 40 jongeren die ONSbank basistraject hebben afgerond zijn er 23 jongeren na de
(gedeeltelijke) schuldrust overgedragen aan hulpverlenende organisaties zoals
maatschappelijke dienstverlening, PLANgroep, het wijkteam of jeugdzorg. Dertien
deelnemers hebben na hulp door een van de schuldrustcoaches een overzicht van hun
financiën en komen zelfstandig haalbare afbetalingsregelingen na. Met vier deelnemers is
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het contact moeizaam en uiteindelijk toch niet meer op gang gekomen, het is onduidelijk
waar zij staan met hun financiële situatie.

Schuldsituatie na afsluiting ONSbank basistraject
10%

57,5%

32,5%

23 deelnemers zijn na (gedeeltelijke schuldrust) overgedragen aan hulpverleningsorganisatie
13 deelnemers hebben overzicht en individuele haalbare afbetalingsregelingen
4 deelnemers zijn eigen weg ingeslagen of waren niet meer bereikbaar

65%

Werk of opleiding na afloop ONSbank basistraject
(Arnhem, Amsterdam Nieuw West 2 en 3)
11%
22%
11%
56%

Volgt een opleiding

Volgt een opleiding en werkt

Werkt

Werkt niet, krijgt een uitkering
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Bij de afsluitende presentatie worden resultaten en toekomstdromen van de deelnemers getoond, benoemd en
gevierd, in aanwezigheid van vrienden en familie, ONSbank-traject in Amsterdam
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8. DANK AAN ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS EN
FONDSEN
Wij kunnen niet zonder onze maatschappelijk betrokken sponsors en partners. Dankzij hun
financiële bijdrage kunnen wij onze doelstellingen halen en een menselijke aanpak van
schulden voor jongeren realiseren.

In 2020 ontving stichting ONSbank ondersteuning van de volgende fondsen:
Van schulden naar kansen
Amsterdams fonds voor de kunsten
Kansfonds
Janivo Stichting
Stichting Doen
Fonds 21
VSB Fonds
Fundatie van den Santheuvel Sobbe

Onze overige partners waren:
Het Instituut
ROC TOP
RijnIJssel College (zie logo van internet)
Levvel (nieuwe logo)
PuurZuid
Update Arnhem (zie logo internet)
Gemeente Zaanstad
Straathoekwerk (Get a grip)
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Gemeente Rotterdam
WMO Radar
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9. FINANCIËLE VERANTWOORDING
In 2020 is de ontwikkeling van ONSbank naar een volwassen toekomstbestendige stichting
verder voortgezet. De financiële administratie is zorgvuldig beheerd en was dit jaar op orde.
De modelbegroting voor de basistrajecten is halverwege 2020 naar beneden bijgesteld op
basis van ervaringen van voorgaande trajecten. Inmiddels kan worden gesteld dat de
trajectbegroting realistisch en haalbaar is.
ONSbank heeft een gezonde groei van financiële middelen laten zien in 2020. Deze middelen
worden zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord beheerd. Deze ontwikkeling zetten wij
in 2021 voort en wij streven tevens naar meer duurzame meerjarige financiering.
Stichting ONSbank heeft geen eigen vermogen en is afhankelijk van donateurs en subsidie-,
en fondsverstrekkers. De initiële begroting voor 2020 was een ruwe schets gebaseerd op
ervaringscijfers van 2019 in combinatie met de ambitie voor 2020. Een aantal fondsen
besloot een lagere bijdrage te doen dan in eerste instantie was aangevraagd. De meeste
financieringsaanvragen zijn op trajectbasis toegekend. Een tweetal trajecten is in 2020
gestart en liep door in 2021, de baten voor deze trajecten zijn daarom doorgeschoven naar
het volgende jaar. Bovendien is voor het preventief programma halverwege 2020 de
begroting naar beneden bijgesteld, waardoor de toezegging van VSB Fonds en Fonds 21 ook
zijn aangepast. Dat verklaart waarom onze jaarcijfers over 2020 laten zien dat er een
substantieel verschil is tussen de begrote baten en inkomsten en de daadwerkelijk
ontvangen baten en inkomsten.
De lagere modelbegroting voor basistrajecten, de lagere kosten voor het preventief
programma en verplaatsing van de ontwikkeling van een nieuw project naar 2021 hebben
als gevolg dat de totale gerealiseerde projectkosten in 2020 lager zijn dan begroot.
De jaarrekening is gecontroleerd en vastgesteld door een externe onafhankelijke
accountant. De auditcommissie en de Raad van Toezicht van Stichting ONSbank hebben de
jaarrekening goedgekeurd 3 juni 2021. De jaarrekening is opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving RJk C1.
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Jaarrekening (verkorte versie)
BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (in EUR na resultaatbestemming)
31-12-2020
ACTIVA
vorderingen
liquide middelen
TOTAAL

56.402
122.091
178.493

PASSIVA
algemene reserve
bestemmingsreserve
kortlopende schulden
TOTAAL

6.445
25.000
147.048
178.493

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
2020

BATEN
directe opbrengsten
donaties
bijdragen van private fondsen
subsidies
TOTAAL

75.364
13.875
233.694
11.126
334.059

LASTEN
beheerlasten
activiteitenlasten
TOTAAL

51.088
253.440
304.528

SALDO BATEN EN LASTEN

29.531

financiële baten en lasten

0

EXPLOITATIERESULTAAT

29.531

resultatenbestemming
mutatie algemene reserve
mutatie bestemmingsreserve
totaal

4.531
25.000
29.531

Algemeen
Stichting ONSbank streeft naar een meer menselijke omgang met schulden voor jongeren.
Onze visie is dat schulden alleen duurzaam opgelost worden als de identiteit en het gevoel
voor eigenwaarde worden versterkt, waardoor omgaan met geld betekenis en richting krijgt.
Wij werken aan deze oplossing.
Dit is een belangrijk onderscheid ten opzichte van alle andere aanpakken in Nederland.
Schulden worden door ons gezien als meer dan alleen een praktisch, financieel probleem.
Om de identiteit en eigenwaarde van jongeren met schulden te versterken, komen de
deelnemers bij Stichting ONSbank in aanraking met diverse culturele uitingen.
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Waarderingsgrondslagen
Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde in euro's. Met eventuele
oninbaarheid wordt rekening gehouden. De baten en lasten worden toegerekend aan de
periode waarop deze betrekking hebben.
Toelichting bij de balans
De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.
Toelichting bij de staat van baten en lasten
In 2020 werden 6 programma's uitgevoerd. Voor de trajecten werden dekkende bijdragen
ontvangen van subsidie- en fondsverstrekkers.
De modelbegroting voor de basistrajecten is halverwege 2020 naar beneden bijgesteld op
basis van ervaringen van voorafgaande trajecten.
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In december startten we met een donatie-campagne voor particulieren. Bij een donatie vanaf 50 euro ontvangt
men een ONSbank-tas. Tekst door Rosa Ana (artiestennaam van groepscoach, dichter en rapper Rosana Salden)
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10. VOORUITBLIK 2021
Ons doel in 2021 is om de stichting en de ONSbank-methode verder te blijven
doorontwikkelen, en onze aanpak te delen, zodat meer jongeren uit hun situatie kunnen
worden geholpen. We starten in 2021 ook met een nieuw traject ‘Next Level’, dat als doel
heeft om jongeren voor te bereiden op een rol als woordvoerder en rolmodel om in gesprek
te gaan met schuldeisers en andere jongeren die in de schulden zitten.
We willen in de steden Amsterdam en Rotterdam verder uitbreiden en in nieuwe steden
groepen gaan starten, waaronder Den Haag en Leeuwarden. Maar ook andere steden
hebben onze interesse. Omdat de ONSbank-aanpak een groepsgewijze aanpak is,
concentreren we ons op steden en met name wijken in steden, waar jongeren makkelijk
kunnen samenkomen voor de workshops.
De website van ONSbank wordt doorontwikkeld om beter te kunnen communiceren met de
doelgroep en ook ONSbank aantrekkelijker te presenteren aan jongeren.
ONSbank richt zich in 2021 voornamelijk op het basistraject voor jongeren die kampen met
schulden. Het preventieve traject op scholen laten wij los.
We zullen meer en nieuwe partnerships aangaan met stakeholders. We richten ons daarbij
op partnerships voor het werven van jongeren voor onze trajecten, goede nazorg voor ouddeelnemers, het financieel mogelijk maken van ONSbank, het werven van schuldrustcoaches
en goede informatie voor jongeren over schulden en schuldeisers.

Afbeeldingen op de cover en volgende pagina zijn het resultaat van de workshop ‘Ik en de Ander’ door fotograaf
Khalid Amakran, ONSbank-traject Amsterdam.
Overige foto’s door Omri Bigetz en Rosana Salden.
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