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ALL-IN 
 
Wat vinden jongeren van het lokale armoedebeleid? Hoe toegankelijk en hoe bereikbaar is het lokale 
ondersteuningsaanbod voor jongeren in armoede en/of met schulden? 
 
Het afgelopen jaar is vanuit Speaking Minds de ALL-IN tool ontwikkeld. De ALL-IN tool kan op 
gemeentelijk niveau worden ingezet om het antwoord op bovenstaande vragen te vinden. Met behulp 
van de tool wordt het gesprek tussen jongeren en professionals binnen de lokale armoede- en 
schuldenaanpak op gang gebracht. Het advies van de jongeren geeft richting aan concrete acties van 
de kant van de gemeente. Hiermee kan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het 
ondersteuningsaanbod door gemeente en lokale professionals worden verbeterd.  

https://www.speakingminds.nl/


Page | 4 

 

 
 



Page | 5 

 Inhoudsopgave 

 
Intro............................................................................................................................... 6 

Waar bestaat de ALL-IN Tool uit ............................................................................... 7 

Fase A: Voorbereiding Jongeren ................................................................................. 7 

Sociale kaart...................................................................................................................................... 7 

Jongeren gaan undercover .................................................................................................................. 8 

Professionals en gemeenten gaan undercover ................................................................................... 8 

Tips en tricks ........................................................................................................................................ 8 

Fase B: De ALL-IN sessie ........................................................................................... 10 

Ervaringsdeskundige vertelt............................................................................................................. 10 

Jongeren delen undercoverervaringen............................................................................................. 10 

Gesprekstafels.. ................................................................................................................................. 11 

De ALL-IN actielijst. ............................................................................................................................ 12 

Tips en Tricks ..................................................................................................................................... 12 

Fase C: Terugkoppeling .............................................................................................. 14 

Actielijst doornemen.........................................................................................................................14 

Terugkoppeling..................................................................................................................................14 

Tips en Tricks.....................................................................................................................................14 

ALL-IN in tijden van corona.......................................................................................15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Page | 6 

INTRO 
 
In deze handreiking 
In deze handreiking nemen we u mee in de opgedane ervaringen en opbrengsten van de ALL-IN tool, 
die de afgelopen maanden is getest in Arnhem, Bergen, Den Haag en Tilburg. Met deze handreiking 
willen we u inspireren om in uw gemeente aan de slag te gaan met ALL-IN. De handreiking zet de 
drie fasen van de ALL-IN tool uiteen en biedt tips en tricks. We hopen dat u met deze handvatten 
kan zorgen dat het lokale ondersteuningsaanbod op het gebied van armoede en schulden beter 
aansluit op de vraag van jongeren.  
 
Opbouw handreiking  
• De handreiking begint met het toelichten van de doelen van de ALL-IN tool; voor wie is de 
tool bedoeld en uit welke fasen bestaat de tool?  

• Vervolgens worden de drie fasen uiteengezet;  

• Gevolgd door een lijst met de belangrijkste handvatten om ALL-IN te organiseren binnen uw 
gemeente; 

• Naast deze handreiking zijn er twee draaiboeken te downloaden met daarin alle werkvormen 
om tot succesvolle ALL-IN sessiess te komen.   

Wat zijn de doelen van de ALL-IN tool?  
1) Het lokale aanbod van de armoede en schuldenaanpak beter aan laten sluiten bij jongeren;  

er zijn vaak wel initiatieven binnen de gemeente om jongeren hulp te bieden rondom 
geldzaken. Het komt echter geregeld voor dat deze initiatieven door de jongeren zelf niet 
gevonden worden. Met behulp van de ALL-IN tool wordt de deskundigheid van jongeren 
ingezet om het aanbod aan te scherpen op wat jongeren daadwerkelijk nodig hebben.  

2) Het taboe op armoede en schulden doorbreken;  
over armoede en schulden wordt nauwelijks gesproken. Jongeren zoeken daardoor te laat 
hulp. De ALL-IN tool biedt handvatten voor gemeentemedewerkers en professionals om het 
gesprek met jongeren aan te gaan over geldzaken, armoede en schulden.  

3) Aanzet tot betekenisvolle jongerenparticipatie in de aanpak van armoede en schulden; 
kinderen en jongeren hebben het recht om mee te denken, praten en beslissen over zaken 
die hen aangaan. De ALL-IN tool biedt passende werkvormen om jongeren te informeren 
over het thema armoede en schulden. Met de verkregen informatie zijn zij in staat om mee 
te denken en te beslissen over hoe de armoede en schuldenaanpak er in hun gemeente uit 
kan zien.  

 

Voor wie is ALL-IN? 
• Voor een uitvoerende professional die zijn ondersteuning beter wil laten aansluiten op 

jongeren; 
• Voor een jongere die wil meedenken over wat financieel kwetsbare jongeren nodig hebben; 
• Voor een (burgerschap) docent die studenten wil opleiden zodat zij kritisch kunnen 

meedenken over burgerschap en maatschappij; 
• Voor een beleidsmaker die vraag en aanbod van de armoede- en schulden onderteuning 

binnen de gemeente in kaart wil brengen.  
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Waar bestaat de ALL-IN tool uit?  

ALL-IN bestaat uit drie verschillende fasen; een voorbereiding, de ALL-IN sessie en een terugkoppeling. In 
deze handreiking worden de verschillende fasen uiteengezet. Te beginnen met fase A: de voorbereiding. 

 
 
 
 
Fase A: De ALL-IN voorbereiding  

Om jongeren naar hun mening te vragen over de zaken die hen aangaan, is het essentieel hen eerst 
voldoende te informeren. Voorafgaande aan de ALL-IN sessie (fase B) waarbij jongeren, 
gemeentemedewerkers en professionals met elkaar in gesprek gaan, gaan de jongeren in de 
voorbereiding aan de slag met een klein, praktisch maar relevant onderzoek wat bestaat uit twee 
onderdelen: het maken van een sociale kaart en undercover gaan bij een lokale organisatie.  

“Ik vraag me af of de gemeenten zelf weten welke hulp er is. Zelfs het jongerenpunt is niet bekend met wat 
er allemaal is. Ik hoor regelmatig: ‘ik ga het aan mijn collega vragen.’”  

 
– Jongere uit Tilburg  

 
Sociale kaart 

De jongeren beginnen met het maken van een sociale kaart; deze opdracht vormt de basis om in de 
volgende opdracht undercover te gaan. De deelnemende jongeren komen er achter welke spelers er 
binnen de eigen gemeente actief zijn als het gaat om hulp en ondersteuning rondom armoede en 
schulden onder jongeren. Ook krijgen ze direct een idee over wat er binnen het bestaande aanbod 
mist. Deze opdracht geeft inzicht in de manier waarop jongeren naar hulp zoeken. Er wordt 
gereflecteerd op de zoektocht om erachter te komen waar de valkuilen zitten met betrekking tot het 
vinden van gepaste hulp. Hoe zoeken jongeren en hoe kan hierop ingespeeld worden?  

Een belangrijke conclusie was dat er tijdens de zoektocht in alle vier de deelnemende gemeenten veel 
landelijke of gesponsorde particuliere instanties worden gevonden. Deze partijen, waar kosten 
verbonden zijn aan diensten, verschijnen vaak bovenaan de lijst zoekresultaten. De deelnemende 
jongeren ervaarde dit als onoverzichtelijk omdat de lokale hulp hierdoor moeilijker te vinden is. Dit 
signaal geeft aan dat organisaties zich bewust moeten zijn van het feit dat ze misschien niet zo 
makkelijk gevonden worden.   

“Waarom is er niet gewoon één pagina op gewoon de site van de gemeente- met alle organisaties die iets 
doen met wat ze doen en met ook contact gegevens?” 

 
          - Jongere Den Haag 
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Jongeren gaan undercover  

Daarna focussen de jongeren zich op één 
lokale organisatie om te onderzoeken of 
deze hen kan helpen met een hulpvraag. De 
jongeren kiezen een casus met het verhaal 
van een leeftijdsgenoot met een financiële 
hulpvraag of bedenken zelf een casus die gaat 
over een jongere met een financieel 
probleem (voorbeeldcasussen zijn te vinden 
in het gratis te downloaden draaiboek).  

De jongeren doen alsof ze een vriend of 
vriendin zijn van de persoon uit de casus en 
benaderen de organisatie om hulp te vragen. 
Hoe vinden de jongeren dat ze worden 
geholpen? Voelde de jongeren zich gehoord? 
Welke tips en tops hebben de jongeren voor 
de organisatie?  

De uitkomsten van de undercover opdracht 
worden door de jongeren gepresenteerd op 
de ALL-IN sessie. De lokale organisaties die 
bij de undercover onder de loep zijn 
genomen worden uitgenodigd op de sessie 
en gaan met de jongeren in gesprek.  
         

Professionals en gemeente gaan undercover 

De uitgenodigde professionals en de gemeente bereiden zich ook voor op de ALL-IN sessie. Aan de 
hand van een soort gelijke undercover opdracht reflecteren zij op het eigen aanbod van 
ondersteuning. Kunnen zij de jongere uit de casus zelf de gewenste hulp bieden of moeten ze 
doorverwijzen? Weten ze naar wie door te verwijzen en zijn zij zelf tevreden hoe deze 
doorverwijzing doorgaans verloopt?  

Tips en Tricks  

• Het is aan te raden een extra voorbereidend moment met de jongeren in te plannen. Dit 
moment kan gebruikt worden om verder in te zoomen op de gekozen organisatie. Tijdens de 
ALL-IN sessie presenteren de jongeren de bevindingen van de undercover opdracht. Het is 
belangrijk extra aandacht te besteden aan het voorbereiden van de presentaties omdat 
presenteren als spannend wordt ervaren.  

• Let op! Zoals hierboven benoemd laat de undercover opdracht zien dat het voor sommige 
jongeren moeilijk kan zijn om telefonisch hulp te zoeken. Een kort moment van in de wacht 
staan kan er al voor zorgen dat de spanning oploopt.  

• Voer de voorbereidende sessie uit samen met de jongerenwerker of docent die de jongeren 
kent. Het is prettig als deze op de hoogte is wat er in de sessie wordt besproken om hier 
eventueel met de jongeren op terug te komen in aanloop van de ALL-IN sessie.  

Download hier het bijbehorende draaiboek waar de voorbereidende sessie uitgewerkt 

https://speakingminds.nl/wp-content/uploads/2022/01/1.-Draaiboek-ALL-IN-Voorbereidende-sessie.pdf
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Fase B: De ALL-IN sessie  

Op de ALL-IN sessie komen alle partijen samen met de informatie, kennis en ervaringen die zijn 
verzameld tijdens de voorbereiding. De partijen die in de voorbereiding door de jongeren onder de 
loep zijn genomen, zijn aanwezig om samen met de jongeren te kijken hoe het ondersteuningsaanbod 
beter aan zou kunnen sluiten op de 
vragen en behoeften van de jongeren.  

Ervaringsdeskundige vertelt!  

Tijdens de sessie staan de jongeren 
centraal. Om alle ogen dezelfde richting 
op te laten kijken is het een mooi om 
een ervaringsdeskundige de sessie te 
laten openen. In zowel Tilburg als Den 
Haag werd de sessie geopend door een 
jongere die vertelde hoe zij ooit hulp 
heeft gevraagd bij verschillende partijen 
en hoe ze dit hebben ervaren. Hiermee 
worden er direct mismatches aan de kaak gesteld, verbeterpunten benoemd en complimenten 
uitgedeeld.  

Jongeren delen undercover ervaringen  

Daarna presenteren de jongeren de ervaringen die ze tijdens de undercover opdracht hebben 
opgedaan. De jongeren laten weten welke tips en verbeterpunten ze hebben voor de aanwezige 
organisaties. Ook is er ruimte voor het uitdelen van complimenten en het benoemen van de zaken 
die er al goed gaan!  

Tijdens de ALL-IN sessie in Den Haag begon het eerste presenterende groepje jongeren met het 
uitdelen van een compliment aan de organisatie die ze tijdens de undercover opdracht hadden 
onderzocht. Deze groep bestond voornamelijk uit ervaringsdeskundigen, wat wil zeggen dat de 
jongeren eerder hulp hebben gekregen van de uitgelichte organisatie. Voordat ze een aantal tips en 
verbeterpunten kenbaar maakten wilden ze benadrukken dat ze heel blij waren met het bestaan van 
de organisatie: “De manier waarop jullie te werk gaan geeft niet alleen financiële steun maar draagt ook bij 
aan het ontwikkelen van sociaal maatschappelijk skills doordat je aan de slag mag met een maatschappelijke 
stage. Jongeren krijgen door het traject weer een visie op de toekomst. Wanneer je schulden hebt zit je in een 
negatieve spiraal en is het moeilijk om vooruit te kijken. Door jullie krijg je de kans om op een gezonde 
manier van je schulden af te komen en ondertussen ook te studeren. Dit is een hele motiverende manier!”  

Een tip die zowel in Arnhem, Bergen, Den Haag als Tilburg terugkwam had betrekking op de 
websites van de gemeente. In Den Haag werd er door de jongeren benoemd dat er te vaak moet 
worden doorgeklikt om bij de gewenste informatie te komen: “ik zou dan eerder gelijk op contact 
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klikken en bellen om mijn vraag te stellen dan door heel de site heen klikken”. Aan de hand van deze 
feedback gaven de jongeren concrete tips om de website aan te passen zodat het duidelijker wordt 
waar de informatie over geldzaken te vinden is.  

Een andere jongere laat weten dat hij tijdens de undercover opdracht door wordt verwezen naar de 
gemeente terwijl de organisatie zelf een financieel spreekuur aanbiedt op de eigen website. Tijdens de 
ALL-IN sessie geeft hij aan dat het fijner was geweest wanneer hij wel was doorverwezen naar het 
spreekuur van de organisatie: “ik voelde me niet gehoord doordat ik meteen werd doorverwezen, ik had 
graag nog mijn verhaal willen doen.” 

Ook in Tilburg gingen een aantal punten van feedback over het contact moment met de organisatie.  
Zo verteld een jongere tijdens haar presentatie dat de organisatie haar in antwoord op haar vraag 
terug zou bellen met meer informatie. Dit gebeurde niet. De jongere gaf aan dit als heel vervelend te 
hebben ervaren.  

Een ander groepje vertelt dat ze, voordat de hulpvraag gesteld kon worden, eerst een aantal 
persoonlijke vragen moesten beantwoorden en adresgegevens moesten opgegeven: “ik werd zo 
zenuwachtig toen ik eerst al mijn gegevens moest geven. Ik kon niet eerst mijn vraag stellen”.  Dit was nodig 
om een dossier aan te maken volgens de telefoniste. De jongere ervaarde dit als intimiderend en 
hadden liever eerst hun vraag gesteld voordat ze gegevens doorgaven.   

Gesprekstafels 

Na de presentaties vinden er gesprekstafels plaats. De jongeren gaan met de organisaties rond de 
tafel om verder met elkaar in gesprek te gaan over 
hun ervaringen en ideeën. Tijdens de ALL-IN 
sessie in Den Haag en Arnhem zijn er tijdens de 
gesprekstafels een aantal websites onder de loep 
genomen door de jongeren en organisaties. Direct 
zijn de eerste aanpassingen gedaan om de website 
duidelijker te maken voor de gebruiker; financieel 
kwetsbare jongeren.  

Tijdens de gesprekstafels is er ruimte om 
verdiepende vragen te stellen. Zo stelde een 
aanwezige gemeentewerker in Den Haag aan zijn 
gesprekstafel de volgende vraag: wat is er nodig 
om de hulp voor jullie vindbaar te maken? Met de 
groep kwamen ze tot het volgende antwoord: 
Pas de website aan en geen kastje naar de muur 
meer! Daarnaast moeten er verschillende kanalen 
zijn waar jongeren hun vragen op kunnen stellen 
via whatsapp en social media bijvoorbeeld.  

Het doel van de gesprektafels is het opstellen van 
actiepunten. In fase C, de terugkoppeling worden 
de opgestelde actiepunten teruggekoppeld naar de jongeren. Wat is er met de ideeën van jongeren 
gebeurd? Het is daarom waardevol om tijdens de gesprekstafels ook de terugkoppeling te bespreken. 
Wanneer, maar vooral ook hoe, zouden de jongeren de actiepunten teruggekoppeld willen zien? Op 
welke manier voelen zij zich gehoord en serieus genomen?  
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De ALL-IN Actielijst  

In de plenaire afsluiting worden de opgestelde actiepunten uit iedere gesprekstafel onder elkaar gezet 
in een grote actielijst. Daarnaast worden de ideeën over de vorm en deadline van de terugkoppeling 
besproken.  

“We hebben met elkaar een standaard systeem gemaakt en dat is niet voor iedereen toepasbaar. We 
moeten kijken wat voor iedereen nodig is. De problemen stoppen niet na 17.00 uur.” 

          - Sociale raad Tilburg  

Tips en Tricks   

• Tussen de ALL-IN sessie en de terugkoppeling is het aan te raden een moment te plannen 
waarbij alle organisaties bij elkaar komen. Naast het feit dat de sessie inzicht geeft in hoe het aanbod 
beter te laten aansluiten op de hulpvraag van jongeren, nodigt het ook uit tot samenwerken. 
Bijvoorbeeld: weten wij elkaar te vinden en verwijzen wij op de juiste manier door?  

• Neem de actiepunten door en maak afspraken. Bij welke punten is extra input van jongeren 
gewenst? Hoe organiseren we dat?  

 

Download hier het bijbehorende draaiboek om aan de slag te gaan met de ALL-IN sessie 

https://speakingminds.nl/wp-content/uploads/2022/01/2.-Draaiboek-ALL-IN-ALL-IN-sessie-Terugkoppeling.pdf
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Fase C: Terugkoppeling  

Naar aanleiding van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de ALL-IN sessie wordt een terugkoppeling 
gemaakt naar de jongeren. Aan de professionals is het de taak om het advies van jongeren mee te 
nemen en terug te koppelen hoe ze dit advies gaan omvormen tot acties. Deze terugkoppeling vindt 
plaats op basis van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de ALL-IN sessie.  

Actielijst doornemen 
 
ALL-IN kan een mooie start zijn voor verdere samenwerking tussen alle betrokken partijen. Als 
gemeente is het waardevol om na de ALL-IN sessie met alle partijen samen te komen ter 
voorbereiding op de terugkoppeling. Wat waren de actiepunten? Waar zien we mogelijke 
samenwerkingen? Hoe zorgen we er voor dat we samen met de actiepunten aan de slag kunnen? 
Wat is er nodig vanuit de gemeente en wat vanuit de organisaties? Een van de actiepunten die uit een 
van de ALL-IN sessies kwam was dat er één website moet komen waarop alles rondom geldzaken 
voor jongeren én organisaties te vinden is. In de desbetreffende gemeente was deze website er al, 
maar werd deze tijdens het maken van de sociale kaart door de jongeren niet gevonden. Tijdens de 
ALL-IN sessie kwam naar voren dat ook de aanwezige organisaties niet allemaal op de hoogte waren 
van het bestaan van deze pagina. In dit voorbereidende moment met de gemeente en professionals 
werd besproken wat er nodig is voor de organisaties die direct met jongeren werken om deze pagina 
te gebruiken/ ernaar door te verwijzen. Een medewerker van een van de deelnemende organisaties 
geeft aan dit element van nabespreken en voorbereiden op de terugkoppeling belangrijk te vinden. Ze 
benoemd dat er al veel gedaan wordt binnen de gemeente en dat het belangrijk is dat “wij als 
organisaties” elkaar weten te vinden zodat er geen dingen worden opgetuigd die er al zijn. 
 
Terugkoppeling  

De vorm hiervoor staat vrij, en is besproken tijdens de ALL-IN sessie. Het dient in ieder geval voor 
de jongeren helder te worden wat er met de tips en ideeën is gebeurd óf gaat gebeuren. In het beste 
geval weten de professionals en de beleidsmedewerkers de jongeren nu te vinden wanneer ze een 
beroep willen doen op hun mening en ideeën.   

“We moeten niet alleen met de jongeren in gesprek, maar ook met elkaar. Er is heel veel aanbod, maar hoe 
vinden we elkaar?” 

         - Jongerenwerker R-Newt  

Tips en Tricks  

• Hoe energiek de ALL-IN sessie ook was, het blijft moeilijk om iedereen aangehaakt te 
houden als deze voorbij is. Toch is de terugkoppeling een heel belangrijk element van de 
ALL-IN tool. Om het vertrouwen van de jongeren te houden dien je de gemaakte afspraken 
op de ALL-IN sessie na te komen. Houdt de lijnen kort en zorg dat de terugkoppeling er 
komt!  

• Wees eerlijk en realistisch. Als iets niet mogelijk is communiceer dit op een heldere manier. 
Leg uit wat er niet mogelijk is  en waarom niet.  

• Uit ervaringsverhalen komt naar voren dat jongeren die zelf hulp vragen bij financiën niet 
zitten te wachten op tips en tricks die ze: “ook op google kunnen vinden”. Als je jongeren 
vraagt om mee te denken met een specifieke hulpvraag, neem deze jongeren dan ook serieus.  



Page | 15 

 

ALL-IN in tijden van Corona  

In periode met beperkende coronamaatregelen is het niet altijd verstandig met grote groepen fysiek 
bij een te komen. Gelukkig zijn er voldoende goed werkende onlinemethoden om elkaar te zien en te 
spreken. Het is mogelijk om digitaal aan de slag te gaan met ALL-IN. Wees hierbij wel bewust van de 
bijhorende voor- en nadelen.  
 
Voordeel 

• Het laten doorgaan van een waardevolle sessie is een voordeel op zich. Ondanks de beperkte 
coronamaatregelen worden er toch stappen gezet om jongeren te ondersteunen waar nodig.  

Nadeel 

• De informatie die tijdens de sessie wordt uitgewisseld komt via het scherm minder goed over. 
Jongeren voelen zich minder vrij om persoonlijke verhalen en ervaringen te delen. Als 
gespreksleider is het hierbij moeilijker om een safe space te creëren en iedereen te horen en te 
zien.  

• Het is moeilijk online op elkaar te reageren. Wanneer er een punt wordt aangesneden in de 
presentaties kan hier online moeilijker op gereageerd worden dan wanneer je met elkaar in een 
ruimte zit. Online is het moeilijker elkaar in de pauzes of naderhand op te zoeken voor verdere 
kennismaking, vragen of ideeën tot samenwerken.   

Hybride 

Wanneer niet iedereen zich fijn voelt om in een groep bijeen te komen kan er ook gekozen worden 
om de groep op te splitsen. Laat de jongeren samenkomen en nodig de professionals uit op het 
scherm. Zo is er toch een heldere verdeling en kan er een begin gemaakt worden met het 
uitwisselen van ideeën. Let wel op! Niet alle jongeren beschikken over een QR-code, de sessie door 
laten gaan op een locatie waar deze verplicht is maakt de sessie niet inclusief.  
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Meer informatie 
Wilt u graag meer informatie over ALL-IN of één van onze andere 
programma’s?  

Neem dan contact op met info@speakingminds.nl  
of kijk op www.speakingminds.nl/all-in 

mailto:info@speakingminds.nl
http://www.speakingminds.nl/all-in
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