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Bijlage 1, Ketens voor het optimaal wonen
Bijlage 1.a, Basisketen voor het optimaal wonen
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Bijlage 1.b, Keten voor het optimaal wonen voor alleenstaande moeders
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Bijlage 1.c, Aangepaste keten voor het 'wonen' voor alleenstaande moeders
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Bijlage 1.d, Aangepaste basisketen voor het 'wonen'
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Bijlage 2, Ketens bij de uitwerking van cases
Bijlage 2.a, Uitwerking case 1
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Bijlage 2.b, Uitwerking case 2
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Bijlage 2.c, Uitwerking case 3
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Bijlage 3, Interviews
Bijlage 3.a, Vragenlijst voor de interviews

Vragenlijst alleenstaande moeders
Inleiding
In mijn onderzoek heb ik 'wonen' breed opgevat; het houdt dus meer in dan alleen huisvesting. In
de praktijk is vaak te zien dat zaken, ook wanneer het gaat om wonen, niet op elkaar zijn
afgestemd.
Door middel van dit interview wil ik informatie verzamelen, waardoor ik de verschillende zaken die
te maken hebben met het wonen en de bereikbaarheid en samenhang van het aanbod kan bekijken
en verbeterpunten kan meenemen in het onderzoek.
De interviews zullen voor het onderzoek anoniem worden verwerkt.
Het interview zal ongeveer anderhalf uur duren.

Algemene vragen
1.a Leeftijd:

......... jaar

1.b Nationaliteit:

..................................................................

1.c Aantal kinderen:

......... kinderen

1.d Leeftijd kinderen:
Kind
Kind
Kind
Kind
Kind

1:
2:
3:
4:
5:

1.e Alleenstaand door:

.........
.........
.........
.........
.........

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

I
I
I
I
I

maanden
maanden
maanden
maanden
maanden

Scheiding (getrouwd) I
Uit elkaar gaan (niet getrouwd) I
Overlijden van partner I
Bewust alleenstaand I
Anders nl ....................................................

1.f Is er in uw situatie sprake van co-ouderschap?:

Ja I Nee

1.g Woonplaats:

Eindhoven I Best I Son en Breugel

Aan~ezien

de ~eïnterviewden ziin geselecteerd uit het huurdersbestand van Domein en Domein enkel woningen heelt
in bovenstaande gemeenten ziin enkel deze gemeenten als antwoordoe.tie gegeven.
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Vragen huidige en gewenste situatie
Om gericht interviews af te kunnen nemen bij instanties die betrokken zijn bij eenoudergezinnen, wordt in het
interview gevraagd naar instanties die betrokken zijn bij de situatie van de geïnterviewde. De geïnterviewde is vrij
om deze gegevens te geven .

Huisvesting
Aangezien de geïnterviewden zijn geselecteerd uit het huurdersbestand van Domein, huren deze mensen een woning.

2.a Wat voor woning huurt u?

Eengezinswoning I appartement I
Anders nl ........................................................................ .

2.b Hoeveel slaapkamers heeft deze woning?

......... slaapkamers

2.c Wat is de hoogte van de huur?

€ .............. .

Betrokken instanties
2.d Wanneer het gaat om huisvesting, zijn er
Ja (ga verder naar vraag 2.e) I
personen of instanties betrokken bij uw situatie? 1 Nee (ga verder naar vraag 2.k)
2.e Zo ja, wat is de naam I zijn namen van deze
personen I instanties?
2.f Waarom zijn deze personen I instanties
betrokken bij uw situatie?
2.g Wat doen ze?
2.h Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
2. i Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?

Nee
Ja, nl . ............................................................................ ..

2.j Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?

Nee
Ja, nl. door .....................................................................

Gewenste situatie
2.k Wenst u wijzigingen in uw huisvestingssituatie?

Ja (ga naar vraag 2.l) I Nee (ga naar vraag 3.a)

2.l Zo ja, op welke manier?

Aantal kamers+ - I
Hulp bij vinden van woning I
Huurprijs + - I
Ander type, nl. ............................................................ I
Andere locatie, nl. ...................................................... I
Anders nl ......................................................................

1

Zoals een woningcorporatie
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Financiën
Inkomen

3.a Hoe hoog is uw bruto jaarinkomen 2?

Minder dan € 22.000 I € 22.000 tot € 28.000 I
€ 28.000 tot € 31.000 I € 31.000 of meer

3.b Waar bestaat dit uit?
Huurtoeslag

3.c Ontvangt u huurtoeslag?

Ja (ga naar vraag 3. f) I Nee (ga naar vraag 3.d)

3.d Zo nee, heeft u hier wel recht op?;

Ja (ga naar vraag 3.e) I Nee (ga naar vraag 3. f)

3.e Indien wel recht op, waarom niet ontvangen?

Niet op de hoogte van mogelijkheden I
Niet duidelijk hoe het gereld moet worden I
Anders nl .........................................................................

Zorgtoeslag

3. f Ontvangt u zorgtoeslag?

Ja (ga naar vraag 3.i) I Nee (ga naar vraag 3.g)

3.g Zo nee, heeft u hier wel recht op?;;

Ja (ga naar vraag 3.h) I Nee (ga naar vraag 3.i)

3.h Indien wel recht op, waarom niet ontvangen?

Niet op de hoogte van mogelijkheden I
Niet duidelijk hoe het gereld moet worden I
Anders nl .........................................................................

Kindertoeslag

3. i Ontvangt u kindertoeslag?

Ja (ga naar vraag 3.1) I Nee (ga naar vraag 3.j)

3.j Zo nee, heeft u hier wel recht op?;;;

Ja (ga naar vraag 3.k) I Nee (ga naar vraag 3.1)

3.k Indien wel recht op, waarom niet ontvangen?

Niet op de hoogte van mogelijkheden I
Niet duidelijk hoe het gereld moet worden I
Anders nl .........................................................................

Kinderopvangtoeslag

3.1 Ontvangt u kinderopvangtoeslag?

Ja (ga naar vraag 3.o) I Nee (ga naar vraag 3.m)

3.m Zo nee, heeft u hier wel recht op?iv

Ja (ga naar vraag 3.n) I Nee (ga naar vraag 3.o)

3.n Indien wel recht op, waarom niet ontvangen?

Niet op de hoogte van mogelijkheden I
Niet duidelijk hoe het gereld moet worden I
Anders nl .........................................................................

Uitkering

3.o Ontvangt u een uitkering 3?

Ja (ga naar vraag 3.p) I Nee (ga naar vraag 3.q)

3.p Zo ja, wat voor uitkering?

Wet Werk en Bijstand (WWB)
Algemene kinderbijslagwet (AKW)
Algemene nabestaandenwet (ANW)
Anders nl .........................................................................
4

3.q Indien niet ontvangen, heeft u hier wel recht op ? Nee (ga naar vraag 3.s) I
Ja, nl. op .............................. (ga naar vraag 3.r)
3.r Indien wel recht op, waarom niet ontvangen?

Niet op de hoogte van mogelijkheden I
Niet duidelijk hoe het gereld moet worden I
Anders nl .........................................................................

2

Totale inkomen inclusief eventuele vakantietoeslag, 13• maand en andere toeslagen.
Zie bijlage: overzicht uitkeringen.
• Zie bijlage: overzicht uitkeringen.
3
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Alimentatie
3.s Ontvangt u (kinder-)alimentatie?

Ja I Nee

Financiële hulp
3. t Ontvangt u financiële hulp?

Ja (ga naar vraag 3.w) I Nee (ga naar vraag 3.u)

3.u Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?

Ja (ga naar vraag 3.v) I Nee (ga naar vraag 3.w)

3.v Indien wel gewenst, waarom niet ontvangen?

Niet op de hoogte van mogelijkheden I
Niet duidelijk hoe het gereld moet worden I
Anders nl ........................................................................ .

Betrokken instanties
3.w Wanneer het gaat om financiën, zijn er
Ja (ga naar vraag 3.x) I Nee (ga naar vraag 3.0)
personen of instanties betrokken bij uw situatie? 5
3.x Zo ja, wat is de naam I zijn namen van deze
personen I instanties?
3.y Waarom zijn deze personen I instanties
betrokken bij uw situatie?
3.z Wat doen ze?
3.A Hoe bent u met hen in contact gekomen?
3.B Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen? Nee
Ja, nl .............................................................................. .
3.C Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?

Nee
Ja, nl. door .................................................................... .

Gewenste situatie
3.0 Wenst u wijzigingen m.b.t. uw financiële situatie? Ja (ga naar vraag 3.E) I Nee (ga naar vraag 4.a)
3.E Zo ja, op welke manier?

5

Financiële begeleiding I
Vast inkomen I
Hoogte van het inkomen + - I
Uitkering I
Huurtoeslag I
Anders nl .........................................................................

Zoals financiële begeleiding of een uitkeringsinstantie (UWV of CWI)
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Werk
Betaald werk
4.a Verricht u betaald werk?

Ja (ga naar vraag 4.b) I Nee (ga naar vraag 4.c)

4.b Zo ja, hoeveel dagen en uren per week?

......... dagen I ......... uren

Onbetaald werk
4.c Verricht u onbetaald werk?

Ja (ga naar vraag 4.d) I Nee (ga naar vraag 4. f)

4.d Zo ja, is dit:

Vrijwilligerswerk I Mantelzorg6

4.e Hoeveel dagen en uren per week?

......... dagen I ......... uren

Betrokken instanties
4.f Wanneer het gaat om werk, zijn er personen of
instanties betrokken bij uw situatie? 7

Ja (ga naar vraag 4.g) I Nee (ga naar vraag 4.m)

4.g Zo ja, wat is de naam I zijn namen van deze
personen I instanties?
4.h Waarom zijn deze personen I instanties
betrokken bij uw situatie?
4.i Wat doen ze?
4.j Hoe bent u met hen in contact gekomen?
4.k Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen? Nee
Ja, nl ...............................................................................
4.1 Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?

Nee
Ja, nl. door .....................................................................

Gewenste situatie
4.m Wenst u wijzigingen m.b.t. uw werksituatie?
4.n Zo ja, op welke manier?

Ja (ga naar vraag 4.n) I Nee (ga naar vraag 5.a)
Betaald werk I
Onbetaald werk I
Aantal uren/dagen+- I
Geen werk I
Nieuw werk I
Anders nl .........................................................................

6

Langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of
kennis (Mezzo (2008) Mantelzorg. Informatie gewonnen op 4 januari 2008 van http: I lwww. mezzo.nl).
7
Zoals de werkgever, CWI of een reïntegratiebureau
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Huishouding
5.a Ontvangt u hulp, wanneer het gaat om de
huishouding?

Ja (ga naar vraag 5.b) I Nee (ga naar vraag 5.i)

-+Zo ja
5.b Zo ja, hoe doet u dat dan I wie helpt u?
(Wat is de naam I zijn namen van instanties
gericht op huishouding betrokken bij uw situatie?)
5.c Is dit formeel of informeel geregeld?

Formeel I lnformeel 8

5.d Waarom zijn deze personen I instanties
betrokken bij uw situatie?
5.e Wat doen ze?
5. f Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
5.g Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen? Nee
Ja, nl ...............................................................................
5.h Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?

Nee
Ja, nl . door .................................................................... .

-+Zo nee
5.i Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?

Ja (ga naar vraag 5.j) I Nee (ga naar vraag 5.k)

5.j Indien wel gewenst, waarom niet ontvangen?

Niet op de hoogte van mogelijkheden I
Niet duidelijk hoe het gereld moet worden I
Geen geld voor beschikbaar I
Anders nl ........................................................................ .

Gewenste situatie
5.k Wenst u wijzigingen m.b.t. huishouding doen?

Ja (ga naar vraag 5.l) I Nee (ga naar vraag 6.a)

5.l Zo ja, op welke manier?

Geen hulp in huishouding I
Formele hulp in huishouding I
Informele hulp in huishouding I
Aantal uren/dagen hulp+- I
Anders nl .........................................................................

8

Onder informeel is te verstaan: via familie, vrienden of kennissen. Onder formeel is te verstaan: via instanties.
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Gezondheid
6.a Belemmert uw gezondheid u wanneer het gaat
om zaken die gericht zijn op het wonen 9?

Ja (ga naar vraag 6.b) I Nee (ga naar vraag 7.a)

6.b Zo ja, zijn er personen of instanties die u
helpen wanneer het gaat om uw gezondheid?

Ja (ga naar vraag 6.c) I Nee (ga naar vraag 6.j)

-+Zo ja
6.c Zo ja, wie helpt u dan?
(Wat is de naam I zijn namen van instanties
gericht op gezondheid betrokken bij uw situatie?) ............................................................................................ .

6.d Is dit formeel of informeel geregeld?

Formeel I lnformeel10

6.e Waarom zijn deze personen I instanties
betrokken bij uw situatie?
6. f Wat doen ze?
6.g Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
6.h Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen? Nee
Ja, nl ...............................................................................
6. i Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?

Nee
Ja, nl. door .....................................................................

-+Zo nee

6.j Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
6.k Indien wel gewenst, waarom niet ontvangen?

Ja (ga naar vraag 6.k) I Nee (ga naar vraag 6.1)
Niet op de hoogte van mogelijkheden I
Niet duidelijk hoe het gereld moet worden I
Geen geld voor beschikbaar I
Anders nl ........................................................................ .

Gewenste situatie

6.1 Wenst u wijzigingen m.b.t . hulp i.v.m . uw
gezondheid?

Ja (ga naar vraag 6.m) I Nee (ga naar vraag 7.a)

6.m Zo ja, op welke manier?

Geen hulp i.v.m . uw gezondheid/
Formele hulp i.v.m. uw gezondheid I
Informele hulp i.v.m. uw gezondheid I
Aantal uren/ dagen hulp + • I
Anders nl .........................................................................
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U kunt hierbij denken aan huisvesting, werk, financiën I inkomen en huishouding.
Onder informeel is te verstaan: via familie, vrienden of kennissen . Onder formeel is te verstaan: via instanties.

10

21

Zorgtaken en kinderopvang
Naast het huishouden ziin er nog meer zorgtaken waar iemand zich mee bezig kan houden. De kinderen vormen
hierbij een belangrijk aandachtspunt.

7.a Met welke zorgtaken houdt u zich bezig?

Zorgen voor de kinderen I
Zorgen voor ouder(s) (= mantelzorg) I
Zorgen voor andere familieleden (= mantelzorg) I
Anders nl ........................................................................ .

7.b Deze zorgtaken kosten ongeveer:

......... uren per dag I week I maand

7.c Gaat I gaan uw kind(eren) naar school?

Nee (ga naar vraag 7.e) I
Ja, nl.
Peuterspeelzaal I Basisschool I
Bijzonder onderwijs I Middelbare school I
Anders nl .........................................................................

7.d Indien het antwoord basisschool is, verzorgen zij Nee I
overblijfmogelijkheden of buitenschoolse opvang? Ja, nl. ............................................................................. .
7.e Wanneer u opvang of oppas nodig heeft voor uw Familie I Vrienden I Kennissen
kind(eren), hoe of met wie regelt u dit dan?
Peuterspeelzaal I Kinderdagverblijf I
Gastouder I
Anders nl .........................................................................
7. f Is dit formeel of informeel geregeld?

Formeel I lnformeel 11

7.g Dit is voor ongeveer :

......... uren I dagen per dag I week I maand

-+ Indien u gebruik maakt van opvang I oppas

7.h Wat is de naam I zijn namen van instanties
.............................................................................................
gericht op kinderopvang betrokken bij uw situatie?
7. i Waarom zijn deze personen I instanties
betrokken bij uw situatie?
7.j Wat doen ze?
7.k Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
7.1

Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen? Nee
Ja, nl ............................................................................. ..

7.m Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?

Nee
Ja, nl . door .....................................................................

-+ Indien u geen gebruik maakt van opvang I oppas

7.n Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?

Ja (ga naar vraag 7.o) I Nee (ga naar vraag 7.p)

7.o Indien wel gewenst, waarom niet ontvangen?

Niet op de hoogte van mogelijkheden I
Niet duidelijk hoe het gereld moet worden I
Geen geld voor beschikbaar I
Anders nl ........................................................................ .

11

Onder informeel is te verstaan : via familie, vrienden of kennissen . Onder formeel is te verstaan: via instanties .

22

Bijlage bij Naar een sluitende en passende keten voor het wonen

Personen I instanties betrokken bij andere zorgtaken
7.p Wanneer het gaat om zorgtaken, zijn er nog
Nee I
andere personen of instanties betrokken bij uw Ja, nl.
gezinssituatie?
Centrum voor Jeugd & Gezin I GGD I
Consultatiebureau I Opvoedingsondersteuner I
Interne begeleider op school I
Schoolmaatschappelijk werker I
Maatschappelijk werk/Gezinsondersteuner I
Gezinscoach I Bureau Jeugdzorg I

Anders nl .........................................................................
7 .q Waarom zijn deze personen I instanties
betrokken bij uw situatie?
7.r Wat doen ze?
7.s Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
7. t Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?

Nee
Ja, nl ...............................................................................

7.u Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?

Nee
Ja, nl. door .....................................................................

-+ Indien er niemand bij de andere zorgtaken betrokken is
7.v Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Ja (ga naar vraag 7.w) I Nee (ga naar vraag 7.y)

7. w Wat is dan gewenst?
7.x Indien wel gewenst, waarom niet ontvangen?

Niet op de hoogte van mogelijkheden I
Niet duidelijk hoe het gereld moet worden I
Geen geld voor beschikbaar I
Anders nl .........................................................................

Gewenste situatie
7.y Wenst u wijzigingen m.b.t. kinderopvang?

7.z Zo ja, op welke manier?

Ja (ga naar vraag 7.z) I Nee (ga naar vraag 7.A)
Geen kinderopvang I
Formele kinderopvang I
Informele kinderopvang I
Aantal uren/dagen+- I
Anders nl .........................................................................

7.A Wenst u wijzigingen m.b.t. andere zorgtaken?

Ja (ga naar vraag 7.B) I Nee (ga naar vraag 8.a)

7.B Zo ja, op welke manier?

Geen betrokken instanties I
Hulp gericht op situatie van hetleen kind/
de kinderen, nl. ............................................................
Hulp gericht op situatie van het gezin,
nl ........................................................................................
Anders nl .........................................................................
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Overige instanties

B.a Zijn er nog andere instanties betrokken bij uw

Ja (ga naar vraag 8.b) I Nee (ga naar vraag 9.a)

situatie op het gebied van wonen?
B.b Zo ja, wat is de naam I zijn namen van instanties .............................................................................................
gericht op wonen betrokken bij uw situatie?
B.c Waarom zijn deze personen I instanties
betrokken bij uw situatie?

B.d Wat doen ze?
B.e Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
8. f Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?

Nee
Ja, nl ...............................................................................

8.g Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?

Nee
Ja, nl. door .....................................................................

Afstemming
9.a Is het aanbod dat u ontvangt (goed) afgestemd
op uw situatie?

Ja (ga naar vraag 9.c) I Nee (ga naar vraag 9.b)

9.b Zo nee, welk aanbod is niet (goed (genoeg))op
uw situatie afgestemd?
9.c Is het aanbod dat u ontvangt onderling op
elkaar afgestemd?

Ja (ga naar vraag 9.d) I Nee (ga naar vraag 9.e)

9.d Zo ja, waarvoor geldt dit dan?
9.e Vindt u het nodig dat het aanbod dat u ontvangt Ja (ga naar vraag 9.f) I Nee (ga naar vraag 10.a)
(beter I meer) op elkaar wordt afgestemd?
9. f Zo ja, voor welk aanbod zou dit zo zijn?

24

Bijlage bij Naar een sluitende en passende keten voor het wonen

Ervaring huidige situatie
1O.a Ervaart u, naast het eerder genoemde,
problemen in de huidige situatie op het gebied
van wonen? 12 ?

Ja (ga naar vraag 10.b) I Nee (ga naar vraag 10.c)

10.b Zo ja, wat zijn deze problemen?
Gewenste situatie
1O.c Waarin of hoe, naast het eerder genoemde,
wenst u ondersteuning of wijziging van uw
situatie wanneer het gaat om wonen?

Overige opmerkingen

; Inkomen minder dan € 27.950, huur meer dan € 202,52, maar minder dan 1. € 343,49 (18 jr. - 22 jr. ), 2. €
491,64 (bij een huishouden van 2 personen), 3. € 526,89 (bij 3 of meer personen), 4. € 621 , 78 ( 23 jr.- 64 jr.).
(Belastingdienst (2008) Huurtoeslag : wie , wat en wanneer. Informatie gewonnen op 4 januari 2008 van
http:/ /www.toeslagen.nl)
;; U bent 18 jaar of ouder, uw inkomen is minder dan € 29.036 en u bent in Nederland verzekerd en betaalt zelf
de premie. (Belastingdienst (2008) Zorgtoeslag : wie , wat en wanneer. Informatie gewonnen op 15 januari 2008 van
http:/ /www.toeslagen.nl)
;;; U ontvangt kinderbijslag, u heeft minderjarige kinderen en u heeft een inkomen van minder dan € 46.700 per
jaar. (Belastingdienst (2008) Kindertoeslag : wie , wat en wanneer. Informatie gewonnen op 15 januari 2008 van
http:/ /www.toeslagen .nl)
ivu hebt 1 of meer inwonende kinderen die op uw woonadres ingeschreven staan en ontvangt hiervoor
kinderbijslag of een pleegouderbijdrage. Krijgt u die niet? Dan moet u per kwartaal minimaal € 393 uitgeven
aan het levensonderhoud van uw kind.
Uw kind gaat naar een kinderopvangorganisatie die bij de gemeente is geregistreerd. Of uw kinderopvang is
geregistreerd, kunt u navragen bij uw gemeente of vinden op de website van de gemeente waarin uw
kinderopvang is gevestigd.
Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang.
U werkt of u krijgt van de gemeente of UWV een bijdrage op grond van de Wet Kinderopvang.
U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Of u woont in een EU·land, Noorwegen,
IJsland, Liechtenstein of Zwitserland . (Belastingdienst (2008) Kinderopvangtoeslag : wie , wat en wanneer. Informatie
gewonnen op 4 januari 2008 van http:/ /www.toeslagen.nl)

12

Zaken die van belang zijn om te kunnen wonen .
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Bijlage
Bepaling inkomensgroepen
Sociaal minimum voor alleenstaande ouder per dag m.i.v. 1 januari 2008: € 55,85 exclusief 8 %
vakantietoeslag.
(Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2008) Bedragen sociale verzekeringen. Informatie gewonnen op 4 januari 2008
van http: I lhome.svz.nl)

Dit betekent een sociaal minimum voor alleenstaande ouders van € 20.385,25 bruto per jaar
exclusief vakantietoeslag en € 22.016,07 inclusief vakantietoeslag.
De huurtoeslaggrens voor 2008 bedraagt € 27.950 bruto per jaar.
(Belastingdienst (2008) Huurtoeslag : wie, wat en wanneer. Informatie gewonnen op 4 januari 2008 van
http: I lwww. toeslagen.nl)

Het modaal inkomen voor 2008 bedraagt € 30.975 bruto per jaar.
(Centraal Planbureau (2008 ) CPB Informatief: meest recente korte-termijnramingen. Informatie gewonnen op 4 januari 2008
van http:l lwww.cpb.nl)

De grenzen zijn afgerond op honderdtallen in euro's. Dat leidt tot de grenzen van € 22.000, €
28 .000 en € 31.000.

Overzicht uitkeringen
AKW Algemene kinderbijslagwet
Ouders van kinderen tot 18 jaar hebben recht op kinderbijslag.

AOW Algemene ouderdomswet
Als u tussen uw 15de en 65e jaar in Nederland hebt gewoond, hebt u recht op AOW.

ANW Algemene nabestaandenwet
De overleden echtgenoot , partner of ouder moet op de dag van overlijden verzekerd zijn geweest voor de ANW.
Doorgaans valt iedere inwoner van Nederland automatisch onder de ANW.
Recht op nabestaandenuitkering heeft de nabestaande die :
- een ongehuwd kind onder de 18 jaar heeft, dat niet tot het huishouden van een ander behoort of
- voor tenminste 45% arbeidsongeschikt is, of
- geboren is voor 1 januari 1950.

ZW Ziektewet
De Ziektewet is er alleen als vangnet voor mensen die geen werkgever (meer) hebben en in een paar speciale
situaties. Het gaat hierbij onder andere om werknemers die in de eerste twee ziektejaren hun baan verliezen,
uitzendkrachten zonder vast contract met het uitzendbureau, vrijwillig verzekerden, thuiswerkers , stagiairs,
werklozen .
Verder kan in de volgende gevallen gebruik worden gemaakt van de Ziektewet :
- bij ziekte voorafgaand aan of volgend op de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsuitkering waar werknemers
en ambtenaren recht op hebben op grond van de Wet arbeid en zorg
- bij faillissement van de loondoorbetalende werkgever
- bij ziekte in de eerste vijf jaar na het in dienst nemen van een werknemer met een no-risk polis (bij Wajang gerechtigden voor onbeperkte duur)
- bij ziekte door orgaandonatie.

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Alleen mensen die vóór 1 januari 2004 ziek zijn geworden.

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
De WIA regelt dat werknemers recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij volledige en duurzame
arbeidsongeschiktheid. Wie nog gedeeltelijk kan werken, krijgt een aanvulling op het loon.
Voor werknemers die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden geldt een wachttijd van 104 weken . Vervolgens
hebben zij aanspraak op een uitkering op basis van de W/A, mits zij ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn .

WW Werkloosheidswet
Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen moet iemand in ieder geval :
- jonger dan 65 jaar zijn
- minimaal vijf arbeidsuren per week kwijtraken (of voor wie minder dan tien uur per week werkte , minimaal
de helft van de arbeidsuren)
- geen recht meer hebben op loon over die verloren arbeidsuren
- beschikbaar zijn om te gaan werken
-geen Ziektewetuitkering, WAO-uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid of /VA-uitkering ontvangen
-geen WGA-uitkering ontvangen (tenzij men naast de WGA-uitkering werkte, en die baan is kwijtgeraakt)
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- voldoen aan de '26 uit 36 weken'-eis: in de 36 weken voor de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in
loondienst hebben gewerkt. Weken waarin iemand als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee. Ook weken
die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering tellen niet mee.

WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Alleen zelfstandige ondernemers die vóór die datum arbeidsongeschikt zijn geworden konden na een wachttijd
van een jaar (uiterlijk op 1 augustus 2005) in aanmerking komen voor een WAl-uitkering.

Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Iemand komt voor de Wajang-uitkering in aanmerking als hij in Nederland woont, jonger dan 65 jaar is en
-op de dag waarop hij 17 jaar wordt minstens 25% arbeidsongeschikt is of
-na deze dag (maar voor z'n JOe verjaardag) minstens 25% arbeidsongeschikt wordt en in het jaar voorafgaand
aan de arbeidsongeschiktheid ten minste zes maanden student was.

TOG Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen
Wie in Nederland woont en een gehandicapt kind thuis verzorgt komt in aanmerking voor de tegemoetkoming,
onder de volgende voorwaarden:
-de handicap van het kind is het gevolg van een of meer stoornissen van lichamelijke , verstandelijke of
geestelijke aard, waardoor een positieve indicatie zou kunnen worden voor opname in een AWBZ-instelling.
-door de handicap is het kind aanzienlijk meer afhankelijk van verzorging, begeleiding en toezicht dan een
gezond kind van dezelfde leeftijd.
- het kind is ten minste 3 jaar en niet ouder dan 17 jaar.

TW Toeslagenwet
ZW- , WW- , WAl-, Wajang-, WAO-, WIA- of Wamil-gerechtigden . Ook op de uitkering in verband met
zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg op grond van de Wet arbeid en zorg is soms een aanvulling
mogelijk.
Er is geen recht op toeslag:
- voor een thuiswonende ongehuwde beneden de 21 jaar
-voor een gehuwde/samenwonende met een partner die is geboren na 31 december 1971 en die thuis geen kind
meer heeft onder de twaalf jaar.

IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
- Werkloze werknemers die op het moment dat zij werkloos worden 50 jaar zijn, en die de loongerelateerde
uitkering (plus de vervolguitkering als zij daar nog recht op hadden) van de Werkloosheidswet (WW) hebben
doorlopen ;
- Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die al op 28 december 2005 een IOAW-uitkering ontvingen en geen recht
hebben op een toeslag via de Toeslagenwet, omdat ze een partner hebben die na 31 december 1971 is geboren
én geen kind thuis hebben dat jonger is dan twaalf jaar.

IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen
- Zelfstandigen van 55 jaar en ouder, die naar verwachting een inkomen uit beroep of bedrijf hebben van
minder dan het berekend minimuminkomen voor zelfstandigen (€ 19.708,-) en daardoor gedwongen worden hun
bedrijf of beroep te beëindigen;
-In de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag moet het gemiddelde jaarinkomen beneden € 21.914 ,- hebben
gelegen en voor de toekomst mag geen hoger inkomen dan € 19.708,- worden verwacht;
- Het bedrijf of beroep moet minimaal tien jaar zijn uitgeoefend, of drie jaar met daaraan voorafgaand zeven
jaar een functie in loondienst;
- Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die al op 28 december 2005 een IDAl-uitkering ontvingen en geen recht
hebben op een toeslag via de Toeslagenwet, omdat ze een partner hebben die na 31 december 1971 is geboren
én geen kind thuis hebben dat jonger is dan twaalf jaar.

WWB Wet Werk en Bijstand
De WWB geeft aan iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft en die onvoldoende middelen heeft om in de
noodzakelijke bestaanskosten te voorzien een minimuminkomen.
U moet wel al het mogelijke doen om zelf weer in het eigen levensonderhoud te voorzien en bent verplicht
algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. Lukt het niet om aan de slag te komen, dan kunnen de sociale
dienst, het CWI en/ of een reïntegratiebedrijf ondersteuning bieden bij het vinden van werk of scholing.

WWIK Wet werk en inkomen kunstenaars
Om voor de WWIK in aanmerking te komen , moet een startende kunstenaar een erkende kunstopleiding hebben
afgerond.
Reeds gevestigde kunstenaars moeten voldoen aan eisen op het gebied van beroepsmatigheid en inkomen:
-het inkomen moet in het jaar voorafgaand aan de aanvraag minimaal € 1.200,-- geweest zijn, en
- de kunstenaar moet worden aangemerkt als beroepsmatig kunstenaar.
(Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2008) Bedragen sociale verzekeringen. Informatie gewonnen op 4 januari 2008
van http: I /home.svz.nl)
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Bijzondere bijstand (Schoolkosten, Technologievergoeding) Gemeente Eindhoven
Of Bijzonder bijstand kan worden ontvangen hangt af van de situatie, het vermogen (niet meer dan € 10.650,·)
en het inkomen (exclusief vakantiegeld: € 1.358,50, inclusief vakantiegeld: € 1.425,50).
(Gemeente Eindhoven (2008) Bijzondere Bijstand. Informatie gewonnen op 16 januari 2008 van http: I /home.eindhoven . nl)

28

Bijlage bij Naar een sluitende en passende keten voor het wonen

Bijlage 3.b, Uitwerking interview 1

Vragenlijst alleenstaande moeders
Algemene vragen
Leeftijd:
32 jaar
Nationaliteit:
Nederlandse en Turkse
Aantal kinderen:
2 kinderen
Leeftijd kinderen:
9 jaar en 2 maanden
Alleenstaand door:
Scheiding (getrouwd geweest)
Is er in uw situatie sprake van co-ouderschap?
Ja
Woonplaats:
Eindhoven

Vragen huidige en gewenste situatie
Huisvesting
Wat voor woning huurt u?
Een eengezinswoning
Hoeveel slaapkamers heeft deze woning?
3 slaapkamers
Wat is de hoogte van de huur?
{ 302,32

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om huisvesting, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk twee woningcorporaties (Domein en Woonbedrijf) en de Politie
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
De corporaties bieden huisvesting voor de geïnterviewde. Daarnaast zijn zij en de politie betrokken
geweest in verband met het toepassen van woningruil.
De corporatie beheert en verhuurt de woning. De politie heeft de reden voor woningruil bevestigd.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Mevrouw is naar alle partijen toe gegaan.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Ja, namelijk aangaande de woningcorporaties; bij de woningruil was het namelijk niet mogelijk om een
aanpassing van de huurtoeslag te krijgen. Daarom moest de huur van beide woningen ongeveer
vergelijkbaar zijn. Daarnaast heeft de geïnterviewde de rechten en plichten van de oude huurder moeten
accepteren bij de woningruil.
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja, namelijk wanneer de woningcorporatie zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen in uw huisvestingssituatie?
Ja; een lagere huurprijs. Gezien de staat van de woning vindt mevrouw de huurprijs best hoog. Daarnaast
is een betere kwaliteit van de woning gewenst, maar dat komt er als het goed is aan. De woning is door de
keuze van een voorgaande huurder niet eerder gerenoveerd.

Financiën
Inkomen
Hoe hoog is uw bruto jaarinkomen?
Minder dan € 22.000
Waar bestaat dit uit?
Uitkering
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Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag?
Ja

Zorgtoeslag
Ontvangt u zorgtoeslag?
Ja

Kindertoeslag
Ontvangt u kindertoeslag?
Ja

Kinderopvangtoeslag
Ontvangt u kinderopvangtoeslag?
Nee, maar ze heeft hier ook geen recht op, omdat ze geen gebruik maakt van kinderopvang via een
kinderdagverblijf.

Uitkering
Ontvangt u een uitkering?
Ja, namelijk een WW-uitkering

Alimentatie
Ontvangt u (kinder-)alimentatie?
Nee

Financiële hulp
Ontvangt u financiële hulp?
Nee

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om financiën, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk de gemeente.
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
In verband met financiële tegemoetkoming.
Wat doen ze?
De gemeente verzorgt een reductieregeling (vergoeding).
Hoe bent u met hen in contact gekomen?
Mevrouw is via via achter deze regeling gekomen.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja, namelijk door een bijdrage te leveren die meer in verhouding staat tot de kosten die gemaakt worden.

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t . uw financiële situatie?
Ja, namelijk een vast inkomen.

Werk
Betaald werk
Verricht u betaald werk?
Nee

Onbetaald werk
Verricht u onbetaald werk?
Nee

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om werk, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk diverse uitzendbureaus.
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Om op deze manier aan een betaalde baan te komen .
Wat doen ze?
Ze brengen werkzoekenden in contact met werkgevers.
Hoe bent u met hen in contact gekomen?
Via het internet.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Ja, Ondanks het feit dat de geïnterviewde de benodigde informatie online heeft gezet, zoals een CV,
wordt zelden er contact opgenomen door het uitzendbureau. Dit is wel gewenst.
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Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja, namelijk door een actievere houding aan te nemen tegenover de werkzoekenden en hen te steunen bij
het zoeken naar werk.

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. uw werksituatie?
Ja, namelijk betaal.d werk

Huishouding
Ontvangt u hulp, wanneer het gaat om de huishouding?
Ja, namelijk van haar zus en haar ouders.
Is dit formeel of informeel geregeld?
Dit is informeel geregeld.
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie en wat doen ze?
De geïnterviewde is een tijdje ziek geweest, helpen zij haar met allerlei huishoudelijke taken.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Zij zijn familie van de geïnterviewde.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. huishouding doen?
Ja, mevrouw wenst formele hulp in huishouding. Omdat aan het regelen hiervan volgens mevrouw veel
papierwerk te pas komt, heeft mevrouw dit nog niet ontvangen. Daarnaast geeft mevrouw aan dat het
moeilijk is om aanspraak te maken op hulp.

Gezondheid
Belemmert uw gezondheid u wanneer het gaat om zaken die gericht zijn op het wonen?
Nee

Zorgtaken en kinderopvang
Met welke zorgtaken houdt u zich bezig?
Het zorgen voor haar kinderen.
Deze zorgtaken kosten ongeveer ...
Met deze zorgtaken is mevrouw continu bezig.
Gaan uw kinderen naar school?
Ja, het oudste kind gaat naar de basisschool.
Verzorgen zij overblijfmogelijkheden of buitenschoolse opvang?
Ja, zij bieden de mogelijkheid tot verplicht overblijven en buitenschoolse opvang.

Kinderopvang
Wanneer u opvang of oppas nodig heeft voor uw kinderen, hoe of met wie regelt u dit dan?
Via familie; namelijk de ouders van de geïnterviewde.
Is dit formeel of informeel geregeld?
Dit is informeel geregeld.
Dit is voor ongeveer ...
Ongeveer 1 keer per week is er opvang nodig.
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Omdat de kinderen niet altijd mee kunnen naar een afspraak.
Wat doen ze?
In hun eigen omgeving op de kinderen letten.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Zij zijn familie van de geïnterviewde.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. kinderopvang?
Ja, mevrouw wenst één dagdeel per week gebruik maken van buitenschoolse opvang; nu is het verplicht
om hier twee dagdelen gebruik van te maken.
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Daarnaast is flexibele oppas voor o.a . avond en weekend gewenst, dit is nog niet ontvangen omdat ze nog
geen oppasmogelijkheid heeft gevonden die flexibel genoeg is.
Personen I instanties betrokken bij andere zorgtaken

Wanneer het gaat om zorgtaken, zijn er nog andere personen of instanties betrokken bij uw gezinssituatie?
Het consultatiebureau, dat betrokken is bij kinderen t!m 4 jaar.
Baby Extra is eenmalig betrokken geweest voor het beschouwen van de relatie tussen moeder en baby. Zij
bekijken wat er 'mis' gaat tussen moeder en baby. Kijken wat voor hulp geboden kan worden. Ze is
hiermee in contact gekomen via het consultatiebureau.
Zorgteam op school, omdat het oudste kind moeite heeft met concentreren en begrijpen. Zij hebben het
kind een 'rugzakje' meegegeven met daarin ander werk dan dat de andere schoolkinderen meekrijgen.
Daarnaast verzorgen ze testen voor het kind. Het zorgteam is actief aanwezig op de school.
BSO plus (Korein), omdat het oudste kind zichzelf moeilijk bezig bij kan houden en veel bevestiging zoekt
mensen. Zij bemoedigen het kind om te spelen en ze zorgen voor dingen, die het kind kan doen. Een
nichtje van de geïnterviewde heeft haar hierop gewezen.

Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee

Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m.b.t. andere zorgtaken?
Nee

Overige instanties
Zijn er nog andere instanties betrokken bij uw situatie op het gebied van wonen?
Ja, namelijk de gemeente, mensen in de buurt, de buurtvereniging, het T +huis en de buurt-infowinkeL
Deze partijen zijn actief aanwezig in de buurt I wijk.
De buurtvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de buurt.
Het T+huis organiseert activiteiten en biedt mogelijkheden voor activiteiten. Ze vraagt na of het mogelijk
is om subsidie te ontvangen voor activiteiten die bewoners willen organiseren .

Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee

Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja, namelijk door meer dingen of activiteiten voor de buurt te organiseren. Er gebeurt niet zo heel veel in
de buurt. Daarnaast zouden er verschillende speeltoestellen I -mogelijkheden geregeld moeten worden
voor de kinderen in de buurt.

Afstemming
Is het aanbod dat u ontvangt {goed) afgestemd op uw situatie?
Nee

Zo nee, welk aanbod is niet {goed {genoeg))op uw situatie afgestemd?
Door het hoge eigen risico voor de ziektekostenverzekering zou de zorgtoeslag ook hoger moeten zijn. Of
het eigen risico kan voor bepaalde groepen mensen worden aangepast (zoals alleenstaande moeders).

Is het aanbod dat u ontvangt onderling op elkaar afgestemd?
Nee, niet merkbaar in ieder geval.

Vindt u het nodig dat het aanbod dat u ontvangt {beter I meer) op elkaar wordt afgestemd?
Ja

Zo ja, voor welk aanbod zou dit zo zijn?
Dat wanneer bijvoorbeeld de werksituatie verandert, de wijziging hiervan niet aan allerlei verschillende
instanties voor bijvoorbeeld toeslagen en uitkering afzonderlijk hoeft worden doorgegeven.

Ervaring huidige situatie
Ervaart u, naast het eerder genoemde, problemen in de huidige situatie op het gebied van wonen?
Ja; de nieuwe mensen die in de buurt komen wonen zijn vaak niet Nederlands, terwijl er nu al weinig
Nederlanders in de buurt wonen. Het zou fijn zijn wanneer er meer Nederlanders komen te wonen.
Gewenste situatie

Waarin of hoe, naast het eerder genoemde, wenst u ondersteuning of wijziging van uw situatie wanneer het
gaat om wonen?
In het onderhoud van de woning (taak van de woningcorporatie)

Overige opmerkingen
De buurt is een erg fijne plaats om te wonen. De geïnterviewde is hier opgegroeid. Ze zou hier echt niet weg
willen.
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Bijlage 3.c, Uitwerking interview 2

Vragen Iijst alleenstaande moeders
Algemene vragen
Leeftijd:

45 jaar
Nationaliteit :
Nederlandse
Aantal kinderen :
1 kind
Leeftijd kinderen :
16 jaar
Alleenstaand door:
Scheiding (getrouwd geweest)
Is er in uw situatie sprake van co-ouderschap?
Ja, maar het wordt wel steeds minder naarmate de dochter ouder wordt.
Woonplaats :
Best

Vragen huidige en gewenste situatie
Huisvesting
Wat voor woning huurt u?
Een appartement
Hoeveel slaapkamers heeft deze woning?
3 slaapkamers
Wat is de hoogte van de huur?
€ 462, 36

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om huisvesting, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk Domein
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Omdat mevrouw een woning wilde huren in Best en Domein beter bereikbaar was dan de andere
corporatie die actief is in het dorp.
Wat doen ze?
Domein beheert en verhuurt de woning van de geïnterviewde.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Via via kende ze de naam en Domein is goed zichtbaar aanwezig in Best.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja, namelijk door een klusjesman (tegen betaling) aan te bieden voor grotere klussen die eigenlijk
door de huurder zelf gedaan moeten worden, zoals het doen van het (kalk)plafond.

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen in uw huisvestingssituatie?
Nee

Financiën
Inkomen
Hoe hoog is uw bruto jaarinkomen?
Minder dan € 22.000
Waar bestaat dit uit?
Alimentatie en salaris
Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag?
Ja
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Zorgtoeslag
Ontvangt u zorgtoeslag?
Ja

Kindertoeslag
Ontvangt u kindertoeslag?
Ja, maar mevrouw vond het prettiger toen het werd verrekend door de belasting, i.v.m. ontvangen
van geld en dan weer terug storten indien teveel ontvangen. (Veel "eilandjes" bij de Belastingdienst)

Kinderopvangtoeslag
Ontvangt u kinderopvangtoeslag?
Nee, maar mevrouw heeft hier ook geen recht op, omdat er voor haar dochter geen gebruik hoeft te
worden gemaakt van kinderopvang.

Uitkering
Ontvangt u een uitkering?
Ja, namelijk algemene kinderbijslagwet (AKW)
Indien niet ontvangen, heeft u hier wel recht op?
Misschien op (aanvullende) bijstand, maar de geïnterviewde geeft aan dat ze het geld niet hard nodig
te hebben. Ze geeft aan wel aan dat ze aan de bel zal te trekken, wanneer ze het financieel niet meer
redden.

Alimentatie
Ontvangt u (kinder-)alimentatie?
Ja

Financiële hulp
Ontvangt u financiële hulp?
Nee, maar dit is ook niet gewenst.

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om financiën, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk Belastingdienst.
Wat doen ze?
De belastingdienst keert onder meer diverse toeslagen uit, die mevrouw ontvangt.
Hoe bent u met hen in contact gekomen?
Mevrouw geeft aan automatisch met hen in contact te zijn gekomen.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja, namelijk door kinderkorting te verrekenen i.p.v. toeslagen te geven.

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. uw financiële situatie?
Ja. Wanneer de situatie verandert waardoor ze meer geld nodig hebben, wil mevrouw gaan kijken of
ze aanspraak maakt op uitkering( en) en vervolgens deze tegemoetkomingen aanvragen.

Werk
Betaald werk
Verricht u betaald werk
Ja, namelijk 18 uur per week

Onbetaald werk
Verricht u onbetaald werk?
Nee

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om werk, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Nee

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. uw werksituatie?
Ja, mevrouw geeft aan meer uren te willen gaan werken.

Huishouding
Ontvangt u hulp, wanneer het gaat om de huishouding?
Nee, alleen incidenteel wanneer het gaat om iets wat ze zelf niet kan doen. Maar structurele hulp is
niet gewenst.
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Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m.b.t. huishoudins doen?
Nee

Gezondheid
Belemmert uw gezondheid u wanneer het gaat om zaken die gericht zijn op het wonen?
Nee, maar de gezondheid van de geïnterviewde wordt volgens haar wel belemmerd door de woning.
De slaapkamer is namelijk erg vochtig en mevrouw heeft het idee dat zij daardoor bijna altijd
verkouden is.

Zorgtaken en kinderopvang
Met welke zorgtaken houdt u zich bezig?
Het zorgen voor haar kind en het zorgen voor haar moeder.

Deze zorgtaken kosten ongeveer:
Mevrouw is continu met deze zorgtaken bezig. De tijd die het kost wordt minder, omdat de dochter nu
zestien is en zelfstandiger is geworden.

Gaat uw kind naar school?
Middelbare school

Verzorgen zij overblijfmogelijkheden of buitenschoolse opvang?
Nee, dit wordt op deze scholen niet verzorgd.

Wanneer u opvang of oppas nodig heeft voor uw kind, hoe of met wie regelt u dit dan?
Dit is niet nodig, de dochter is zelfstandig
-+

Indien u geen gebruik maakt van opvang I oppas

Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Nee
Personen I instanties betrokken bij andere zorgtaken

Wanneer het gaat om zorgtaken, zijn er nog andere personen of instanties betrokken bij uw gezinssituatie?
Nee
-+

Indien er niemand bij de andere zorgtaken betrokken is

Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Nee
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m.b.t. kinderopvang?
Nee

Wenst u wijzigingen m.b.t. andere zorgtaken?
Nee

Overige instanties
Zijn er nog andere instanties betrokken bij uw situatie op het gebied van wonen?
Ja, namelijk een buurtcommissie

Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Deze commissie is actief in de buurt waar de geïnterviewde woont.

Wat doen ze?
Wanneer het nodig is, is de commissie actief op het gebied van zaken met betrekking tot op de
leefomgeving.

Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee

Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja, namelijk door andere partijen actiever te krijgen, meer betrokken te krijgen bij de leefomgeving,
zoals de Domein, Woonbedrijf, de scholen en de gemeente.
-Daarnaast zou de gemeente moeten strooien in de straat wanneer het glad is, dit gebeurt nu nooit,
terwijl de straat op de noordzijde ligt. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties.
-Er is veel verkeer zoals veel fietsen, taxibusjes, schoolbusjes i.v.m. de aanwezige scholen. De auto's
rijden vaak hard. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.
-Er zijn veel kinderen op straat of die de straat oversteken i.v.m. de scholen; voor en na school en in
de pauzes. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.
-Verkeersveiligheid is erg belangrijk in de buurt!

Afstemming
Is het aanbod dat u ontvangt (goed) afgestemd op uw situatie?
Ja, op het moment wel
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Is het aanbod dat u ontvangt onderling op elkaar afgestemd?
Ja, deze afstemming ligt helemaal aan hoe je alles inplant, dus aan hoe je je tijd indeelt. Op deze
manier stem je zelf alles op elkaar af.
Vindt u het nodig dat het aanbod dat u ontvangt (beter I meer) op elkaar wordt afgestemd?
Nee

Ervaring huidige situatie
Ervaart u, naast het eerder genoemde, problemen in de huidige situatie op het gebied van wonen?
Nee
Gewenste situatie

Waarin of hoe, naast het eerder genoemde, wenst u ondersteuning of wijziging van uw situatie wanneer het
gaat om wonen?
- Het zou fijn zijn wanneer Domein meer let op de samenstelling van de bewoners van een flat, zodat
er niet verschillende nationaliteiten in een gebouw zitten die met elkaar kunnen botsen.
- Een zolder zou fijn zijn voor meer bergruimte, maar dat kan niet voor een appartement. Ook een
bad zou fijn zijn, maar dit is niet noodzakelijk.
- De hangjongeren die zich vlak voor de flat ophouden zijn erg vervelend er veroorzaken overlast. Het
zou fijn zijn als daar iets aan gedaan wordt.

Overige opmerkingen
De geinterviewde is erg tevreden met de woning. Ze heeft het hier goed naar haar zin en zou hier niet weg
willen.
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Bijlage 3.d, Uitwerking interview 3

Vragenlijst alleenstaande moeders
Algemene vragen
Leeftijd:

37 jaar
Nationaliteit :
Nederlandse
Aantal kinderen:
2 kinderen
Leeftijd kinderen:
9 en 10 jaar
Alleenstaand door:
Scheiding (getrouwd geweest)
Is er in uw situatie sprake van co-ouderschap?
Nee
Woonplaats:
Best

Vragen huidige en gewenste situatie
Huisvesting
Wat voor woning huurt u?
Eengezinswoning
Hoeveel slaapkamers heeft deze woning?
3 slaapkamers
Wat is de hoogte van de huur?
€ 409,46

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om huisvesting, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk een woningcorporatie (Domein).
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Omdat mevrouw een woning wilde huren in Best.
Wat doen ze?
Domein beheert en verhuurt de woning van de ge"interviewde.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Domein was bij haar bekend en ze is er naartoe gegaan .
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja, namelijk door eerder met het nu geplande onderhoud te beginnen.

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen in uw huisvestingssituatie?
Ja
Zo ja, op welke manier?
Het is hard nodig dat de woning gerenoveerd wordt. Mevrouw wil graag een meer praktische indeling
van de woning.

Financiën
Inkomen
Hoe hoog is uw bruto jaarinkomen?
Minder dan € 22.000
Waar bestaat dit uit?
Salaris, alimentatie, toeslagen en bijstand.

Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag?
Ja
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Zorgtoeslag

Ontvangt u zorgtoeslag?
Ja
Kindertoeslag

Ontvangt u kindertoeslag?
Ja
Kinderopvangtoeslag

Ontvangt u kinderopvangtoeslag?
Nee, maar mevrouw heeft hier ook geen recht op, omdat ze voor de kinderen gebruik maakt van
kinderopvang geregeld via familie .
Uitkering

Ontvangt u een uitkering?
Ja, namelijk Wet Werk en Bijstand (WWB) en Algemene kinderbijslagwet (AKW)
Alimentatie

Ontvangt u (kinder- )alimentatie?
Ja
Financiële hulp

Ontvangt u financiële hulp?
Nee, maar dit is ook niet gewenst.
Betrokken instanties

Wanneer het gaat om financiën, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Nee
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m .b.t. uw financiële situatie?
Ja, namelijk een hoger inkomen.

Werk
Betaald werk

Verricht u betaald werk?
Ja, namelijk 5 dagen van 2,5 uur per week.
Onbetaald werk

Verricht u onbetaald werk?
Nee
Betrokken instanties

Wanneer het gaat om werk, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk de gemeente: P.O.R. (personeelsdiensten en reïntegratie) in de vorm van klantmanager
Werk en klantmanager Financiën .

Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Gemeente wil dat mevrouw meer gaat werken.

Wat doen ze?
Ze proberen mensen naar werk te begeleiden.

Hoe bent u met hen in contact gekomen?
P.O.R./ de gemeente heeft contact opgenomen met mevrouw.

Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee

Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m.b.t. uw werksituatie?
Nee, op dit moment niet. Maar mevrouw wil straks, als het weer gaat, meer werken.

Huishouding
Ontvangt u hulp, wanneer het gaat om de huishouding?
Nee, en dit is ook niet gewenst.
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m.b.t. huishouding doen?
Nee
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Gezondheid
Belemmert uw gezondheid u wanneer het gaat om zaken die gericht zijn op het wonen?
Nee

Zorgtaken en kinderopvang
Met welke zorgtaken houdt u zich bezig?
Het zorgen voor haar kinderen

Deze zorgtaken kosten ongeveer:
Ze moet er altijd voor haar kinderen zijn, maar kunnen al veel zelf doen .

Gaan uw kinderen naar school?
Ja, namelijk naar de basisschool

Verzorgen zij overblijfmogelijkheden of buitenschoolse opvang (BSO)?
Ja, de school biedt overblijf en via Korein is BSO beschikbaar.

Wanneer u opvang of oppas nodig heeft voor uw kinderen , hoe of met wie regelt u dit dan?
Familie, dit is informeel geregeld. De oppas is vooral nodig in vakanties en op ATV-dagen
-+

Indien u gebruik maakt van opvang I oppas

Wat is de naam I zijn namen van instanties gericht op kinderopvang betrokken bij uw situatie?
Ouders

Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Omdat de geïnterviewde niet altijd zelf op kinderen kan passen.

Wat doen ze?
Zij passen op de kinderen

Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Zijn familie

Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee

Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
-+

Indien u geen gebruik maakt van formeel geregelde opvang I oppas

Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Nee
Personen I instanties betrokken bij andere zorgtaken

Wanneer het gaat om zorgtaken, zijn er nog andere personen of instanties betrokken bij uw gezinssituatie?
Nee
-+

Indien er niemand bij de andere zorgtaken betrokken is

Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Ja, indien er echt iets is.

Wat is dan gewenst?
Hulp bij wat dan nodig is.

Indien wel gewenst, waarom niet ontvangen?
Omdat het nu niet nodig is.
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m .b.t. kinderopvang?
Nee, ze zijn helemaal thuis bij opvang door opa en oma

Wenst u wijzigingen m.b.t . andere zorgtaken?
Nee

Overige instanties
Zijn er nog andere instanties betrokken bij uw situatie op het gebied van wonen?
Nee

Afstemming
Is het aanbod dat u ontvangt (goed) afgestemd op uw situatie?
Ja

Is het aanbod dat u ontvangt onderling op elkaar afgestemd?
Nee, maar zoals het nu gaat, gaat het goed .

Vindt u het nodig dat het aanbod dat u ontvangt (beter I meer) op elkaar wordt afgestemd?
Nee
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Ervaring huidige situatie
Ervaart u, naast het eerder genoemde, problemen in de huidige situatie op het gebied van wonen?
Ja

Zo ja, wat zijn deze problemen?
Wat lastig is, is dat voor de gemeente om gel.d terug te kunnen krijgen, elk briefje en bonnetje
bewaard moet blijven.
Daarnaast wordt door de gemeente niet bekend (genoeg) gemaakt waar mensen gebruik van kunnen
maken, of waar mensen in de bijstand recht op hebben, bijvoorbeeld voor vergoeding van
tandartskosten die boven het budget van de verzekering uitkomen en voor vergoeding van schriften,
sportkosten en schoolreisjes voor schoolgaande kinderen.
Gewenste situatie

Waarin of hoe, naast het eerder genoemde, wenst u ondersteuning of wijziging van uw situatie wanneer het
gaat om wonen?
Als het zo goed blijft gaan als nu, zijn er geen wijzingen nodig. De klantmanager van de gemeente zou
actiever mensen van aanvullende bijstand/tegemoetkomingen op de hoogte moeten brengen .

Overige opmerkingen
De geïnterviewde geeft aan goed te zitten waar ze nu zit.
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Bijlage 3.e, Uitwerking interview 4

Vragenlijst alleenstaande moeders
Algemene vragen
Leeftijd:
30 jaar
Nationa/i te i t :
Nederlandse, ze is afkomstig uit Dominicaanse Republiek
Aantal kinderen:
2 kinderen
Leeftijd kinderen:
4 en 9 jaar
Alleenstaand door:
Uit elkaar gaan (niet getrouwd)
Is er in uw situatie sprake van co-ouderschap?
Nee
Woonplaats:
Eindhoven

Vragen huidige en gewenste situatie
Huisvesting
Wat voor woning huurt u?
Een eengezinswoning
Hoeveel slaapkamers heeft deze woning?
3 slaapkamers en een zolder
Wat is de hoogte van de huur?
€ 458,05
Betrokken instanties
Wanneer het gaat om huisvesting, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk een woningcorporatie (Domein)_
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Omdat mevrouw via Humanitas een woning huurde van Domein .
Wat doen ze?
Domein beheert en verhuurt de woning van de geïnterviewde.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Via Humanitas
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen in uw huisvestingssituatie?
Ja, mevrouw wil graag een 2e toilet in de woning.

Financiën
Inkomen
Hoe hoog is uw bruto jaarinkomen?
Minder dan € 22.000
Waar bestaat dit uit?
Uitkering en salaris
Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag?
Ja
Zorgtoeslag
Ontvangt u zorgtoeslag?
Ja
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Kindertoeslag

Ontvangt u kindertoeslag?
Ja
Kinderopvangtoeslag

Ontvangt u kinderopvangtoeslag?
Nee, zij heeft hier ook geen recht op
Uitkering

Ontvangt u een uitkering?
Ja
Zo ja, wat voor uitkering?
Wet Werk en Bijstand (WWB) en Algemene kinderbijslagwet (AKW)
Indien niet ontvangen, heeft u hier wel recht op?
Ja, namelijk op Bijzondere Bijstand
Indien wel recht op, waarom niet ontvangen?
Niet op de hoogte van mogelijkheden
Alimentatie

Ontvangt u (kinder-)alimentatie?
Nee
Financiële hulp

Ontvangt u financiële hulp?
Ja
Betrokken instanties

Wanneer het gaat om financiën, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk Welzijn Eindhoven
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
De geïnterviewde heeft de hulp dit zelf aangevraagd_
Wat doen ze?
Ze helpen wanneer je hulp nodig hebt.
Hoe bent u met hen in contact gekomen?
Ze is via via op de hoogte gekomen van de instantie_
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m_b.t. uw financiële situatie?
Ja, namelijk een vast inkomen en aanvullende uitkering

Werk
Betaald werk

Verricht u betaald werk?
Ja
Zo ja, hoeveel dagen en uren per week?
Dit verschilt heel erg, omdat ze werkt via een uitzendbureau
Onbetaald werk

Verricht u onbetaald werk?
Nee
Betrokken instanties

Wanneer het gaat om werk, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja: Tempoteam
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
De geïnterviewde wil graag werken en heeft hen benaderd.
Wat doen ze?
Ze proberen werkgevers en werkzoekenden te koppelen.
Hoe bent u met hen in contact gekomen?
Mevrouw is zelf bij hen langsgegaan.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
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Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m.b.t . uw werksituatie?
Ja, mevrouw wil graag nieuw werk. Ze geeft aan dat ze graag vaste baan wil voor ongeveer 20 uur per
week.

Huishouding
Ontvangt u hulp, wanneer het gaat om de huishouding?
Ja, de zus van de geïnterviewde helpt haar. Dit is informeel geregeld.

Waarom is deze persoon bij uw situatie?
Zodat wanneer de geïnterviewde geen tijd heeft, het huishouden toch goed wordt gedaan.

Wat doet ze?
Ze helpt haar mee wanneer dat nodig is.

Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Zij is familie van de geïnterviewde.

Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee

Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m.b.t. huishouding doen?
Nee, mevrouw willieve geen formeel geregelde hulp bij de huishoudelijke taken .

Gezondheid
Belemmert uw gezondheid u wanneer het gaat om zaken die gericht zijn op het wonen?
Nee

Zorgtaken en kinderopvang
Met welke zorgtaken houdt u zich bezig?
Het zorgen voor haar kinderen.

Deze zorgtaken kosten ongeveer:
Mevrouw is hier iedere dag de gehele dag mee bezig.

Gaan uw kinderen naar school?
Ja, namelijk naar de basisschool.

Verzorgen zij overblijfmogelijkheden of buitenschoolse opvang?
Ja, de school biedt de mogelijkheid voor kinderen om over te blijven

Wanneer u opvang of oppas nodig heeft voor uw kinderen , hoe of met wie regelt u dit dan?
Familie, dit is informeel geregeld.

Dit is voor ongeveer
-+

4 uren per dag
Indien u gebruik maakt van opvang I oppas

Wat is de naam I zijn namen van instanties gericht op kinderopvang betrokken bij uw situatie?
Familie

Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Zodat op de kinderen gelet wordt, wanneer de geïnterviewde er zelf niet kan zijn.

Wat doen ze?
Zij passen op de kinderen.

Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Het is familie van de geïnterviewde.

Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee

Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
-+

Nee
Indien u geen gebruik maakt van formeel geregelde opvang I oppas

Indien formele opvang niet wordt ontvangen, is dit wel gewenst?
Ja, mevrouw is bezig met het regelen van deze opvang.
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Personen I instanties betrokken bij andere zorgtaken
Wanneer het gaat om zorgtaken, zijn er nog andere personen of instanties betrokken bij uw gezinssituatie?
Nee
-+

Indien er niemand bij de andere zorgtaken betrokken is

Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Nee
Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. kinderopvang?
Ja, namelijk formeel geregelde kinderopvang
Wenst u wijzigingen m.b.t. andere zorgtaken?
Nee

Overige instanties
Zijn er nog andere instanties betrokken bij uw situatie op het gebied van wonen?
Ja, namelijk een buurtcommissie (in samenwerking met Domein)
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
De commissie is gericht op de buurt waar de geïnterviewde woont.
Wat doen ze?
Zij organiseert zaken in de buurt, komt op voor bewoners en als er iets is dan komt de buurtcommissie
daarvoor op.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
De commissie is actief in de buurt
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee

Afstemming
Is het aanbod dat u ontvangt (goed) afgestemd op uw situatie?
Nee
Zo nee, welk aanbod is niet (goed (genoeg))op uw situatie afgestemd?
Kinderbijslag en huurtoeslag zijn te laag, wanneer je ze afzet tegen de kosten die moeten worden
gemaakt en het inkomen dat beschikbaar is.
Is het aanbod dat u ontvangt onderling op elkaar afgestemd?
Nee
Vindt u het nodig dat het aanbod dat u ontvangt (beter I meer) op elkaar wordt afgestemd?
Ja, de huurtoeslag moet beter worden afgestemd op het inkomen en de huurkosten.

Ervaring huidige situatie
Ervaart u, naast het eerder genoemde, problemen in de huidige situatie op het gebied van wonen?
Nee
Gewenste situatie
Waarin of hoe, naast het eerder genoemde, wenst u ondersteuning of wijziging van uw situatie wanneer het
gaat om wonen?
Mevrouw zou een grotere woning prettig vinden. De woning hoeft voor haar niet meer kamers te
hebben, maar een grotere oppervlakte. Daarnaast wonen de buurt veel oudere mensen, waar meer
rekening mee gehouden moet worden. Mevrouw vindt het fijn als er meer jongere mensen in de buurt
komen wonen.
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Bijlage 3.f, Uitwerking interview 5

Vragenlijst alleenstaande moeders
Algemene vragen
Leeftijd:
35 jaar

Nationaliteit :
Nederlandse

Aantal kinderen:
1 kind

Leeftijd kind:
10 jaar
Alleenstaand door:
Uit elkaar gaan (niet getrouwd)

Is er in uw situatie sprake van co-ouderschap?
Nee

Woonplaats:
Eindhoven

Vragen huidige en gewenste situatie
Huisvesting
Wat voor woning huurt u?
Eengezinswoning

Hoeveel slaapkamers heeft deze woning?
3 slaapkamers

Wat is de hoogte van de huur?
€431 ,99
Betrokken instanties

Wanneer het gaat om huisvesting, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk een woningcorporatie (Domein) .

Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
De geïnterviewde huurt een woning van Domein.

Wat doen ze?
Domein onderhoudt en verhuurt de woning .

Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Mevrouw heeft zich vroeger bij Domein ingeschreven als woningzoekende.

Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee

Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen in uw huisvestingssituatie?
Ja, de geïnterviewde wil graag minder overlast van de buren hebben.

Financiën
Inkomen

Hoe hoog is uw bruto jaarinkomen?
Minder dan € 22 .000
Waar bestaat dit uit?
Salaris
Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag?
Ja
Zorgtoeslag
Ontvangt u zorgtoeslag?
Ja
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Kindertoeslag
Ontvangt u kindertoeslag?
Nee. Mevrouw heeft hier wel recht op, maar ze is niet op de hoogte van de mogelijkheden.

Kinderopvangtoeslag
Ontvangt u kinderopvangtoeslag?
Ja

Uitkering
Ontvangt u een uitkering?
Ja, namelijk Algemene kinderbijslagwet (AKW). Daarnaast is de geïnterviewde bezig met het
aanvragen van alleenstaande-oudertoeslag.

Alimentatie
Ontvangt u (kinder- )alimentatie?
Nee

Financiële hulp
Ontvangt u financiële hulp?
Nee, dit is ook niet gewenst.

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om financiën, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk de gemeente.
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Zij verzorgt de uitkering waar de geïnterviewde recht op heeft.
Wat doen ze?
Zij verzorgt onder andere het uitbetalen van uitkeringen.
Hoe bent u met hen in contact gekomen?
Automatisch
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Ja, de gemeente gaat namelijk heel omslachtig te werk, wanneer het gaat om het opzetten van een
eigen bedrijf door iemand die een uitkering ontvangt. De opzet en het bedrijfsplan moeten namelijk
uitvoerig gepresenteerd en verdedigd worden.
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. uw financiële situatie?
Ja, mevrouw wil graag een hoger inkomen en ze wil graag alleenstaande oudertoeslag en van
kindertoeslag ontvangen.

Werk
Betaald werk
Verricht u betaald werk?
Ja, namelijk 3 dagen per week.

Onbetaald werk
Verricht u onbetaald werk?
Nee

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om werk, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, een detacheringsbureau
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Dit is de werkgever van de geïnterviewde.
Wat doen ze?
Zij 'lenen' mensen uit aan bedrijven die hen nodig hebben als werknemer.
Hoe bent u met hen in contact gekomen?
Ge"l"nterviewde heeft gezocht naar een werkgever en is hen daarbij tegengekomen.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
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Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. uw werksituatie?
Ja, de geïnterviewde wil alleen tijdens schooluren werken. Daarnaast is zij bezig met het opzetten
van een eigen bedrijf.

Huishouding
Ontvangt u hulp, wanneer het gaat om de huishouding?
Nee

-+Zo nee
Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Ja, maar de geïnterviewde vindt het niet prettig wanneer een vreemde het huishouden doet en heeft
geen geld voor beschikbaar voor deze ondersteuning.

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. huishouding doen?
Ja, de geïnterviewde vindt het prettig wanneer er iemand komt, die haar uitlegt hoe zij het
huishouden het beste aan kan pakken, of haar hier richtlijnen voor geeft.

Gezondheid
Belemmert uw gezondheid u wanneer het gaat om zaken die gericht zijn op het wonen?
Nee

Zorgtaken en kinderopvang
Met welke zorgtaken houdt u zich bezig?
Het zorgen voor haar kind
Deze zorgtaken kosten ongeveer:
Continu de tijd, dus vooral na school en in weekenden.
Gaat uw kind naar school?
Ja, namelijk naar de basisschool
Verzorgen zij overblijfmogelijkheden of buitenschoolse opvang?
Ja, er wordt de mogelijkheid geboden tot overblijf. BSO is geregeld op een locatie die ver van de
school gelegen is, in plaats van op school. Op school is er te weinig animo voor BSO.
Wanneer u opvang of oppas nodig heeft voor uw kind, hoe of met wie regelt u dit dan?
Met familie, vrienden en een kinderdagverblijf
In de huidige situatie zijn het kinderdagverblijf Korein en de school vooral van belang, maar door de
gewijzigde situatie zal hulp van familie en vrienden misschien belangrijker worden.
Is dit formeel of informeel geregeld?
Formeel en Informeel
Dit is voor ongeveer:
3 dagen per week

-+ Indien u gebruik maakt van opvang I oppas
Wat is de naam I zijn namen van instanties gericht op kinderopvang betrokken bij uw situatie?
Korein
Basisschool
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Beide partijen zijn betrokken, omdat de geïnterviewde werkt en er daarom niet altijd kan zijn
wanneer haar kind uit school komt.
Wat doen ze?
Korein verzorgt voor- en naschoolse opvang.
De basisschool verzorgt overblijfmogelijkheden en activiteiten na schooltijd.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Mevrouw heeft via via Korein leren kennen. Daarnaast is Korein goed zichtbaar aanwezig.
De basisschool is de enige basisschool die in de wijk zit.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja, Korein zou meer kunnen betekenen door eerder open te zijn dan half 8 's ochtends.

-+ Indien u geen gebruik maakt van informeel geregelde opvang I oppas
Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Nee
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Personen I instanties betrokken bij andere zorgtaken
Wanneer het gaat om zorgtaken, zijn er nog andere personen of instanties betrokken bij uw gezinssituatie?
Ja, namelijk GGzE.
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
De GGzE is betrokken, omdat de dochter van de geïnterviewde ADHD heeft en dit van grote invloed is
op haar gedrag.
Wat doen ze?
De GGzE bekijkt op welke manier er ondersteuning geboden kan worden (zoals door het verstrekken
van medicijnen).
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Via medewerker van Welzijn Eindhoven (Maatschappelijk werkeriGezinsondersteuner), waarmee de
gezinssituatie werd besproken, is mevrouw op de mogelijkheden gewezen en heeft zij informatie
aangevraagd.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee

... Indien er niemand bij de andere zorgtaken betrokken is
Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Ja, zou wel fijn zijn, maar zoals het nu gaat is ook prima.
Indien wel gewenst, waarom niet ontvangen?
Er komt straks een SPILcentrum (combinatie van basisschool, kinderdagverblijf en peterspeelzaal),
maar dat is er nu nog niet, dus daarom kan er nu nog geen gebruik worden gemaakt van die diensten.

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. kinderopvang?
Ja
Zo ja, op welke manier?
Het is nu onduidelijk waar de opvang (Korein) heen gaat. BSO is nu geregeld via school in
samenwerking met Skon. Mevrouw geeft aan dat het fijn zou zijn wanneer er BSO in de buurt aanwezig
is.
Wenst u wijzigingen m.b.t. andere zorgtaken?
Ja, namelijk hulp gericht op situatie van het kind, de geïnterviewde namelijk is bezig met aanvraag
van een 'rugzakje' voor het kind. Het is nog onduidelijk hoe dit vorm gaat krijgen.

Overige instanties
Zijn er nog andere instanties betrokken bij uw situatie op het gebied van wonen?
Ja
Zo ja, wat is de naam I zijn namen van instanties gericht op gezondheid betrokken bij uw situatie?
Buren, Politie en Wijkbelang 't Ven
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
De buren zijn aanwezig in de wijk en zij zijn van belang voor de tolerantie in de wijk.
De politie zorgt voor een veilig gevoel in de buurt.
Wijkbelang 't Ven is hierbij betrokken omdat zij actief zijn in de buurt waar de geïnterviewde woont.
Wat doen ze?
De buren wonen in de buurt en dragen bij aan de beleving
De politie surveilleren in de buurt
Het Wijkbelang vergadert met politie, gemeente, Domein en huurders over o.a. nieuwbouw en hekken
voor bladafvaL
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Alle genoemde partijen zijn (actief) in de wijk aanwezig.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee

Afstemming
Is het aanbod dat u ontvangt (goed) afgestemd op uw situatie?
Nee
Zo nee, welk aanbod is niet (goed (genoeg))op uw situatie afgestemd?
De openingstijden van de kinderopvang, mevrouw heeft graag dat het kinderdagverblijf eerder open
is, in verband met haar werktijden.
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Er zijn lange wachtlijsten bij kinderopvang, waardoor er (op korte termijn) geen gebruik van gemaakt
kan worden, terwijl dit gebruik eigenlijk wel gewenst is.
Is het aanbod dat u ontvangt onderling op elkaar afgestemd?
Nee, dit wordt niet zo ervaren.
Vindt u het nodig dat het aanbod dat u ontvangt (beter I meer) op elkaar wordt afgestemd?
Ja
Zo ja, voor welk aanbod zou dit zo zijn?
Financiën, uitkering en inkomen uit werk zouden namelijk meer op elkaar afgestemd moeten worden.
In de situatie van de geïnterviewde is het zo dat zij, door meer te gaan werken, er geld op zou moeten
inleveren. Dit komt doordat de kosten voor kinderopvang hoger zijn, wanneer er meer gewerkt wordt
en de uitkering dan naar beneden wordt aangepast. De groei van het salaris is echter minder dan de
extra kosten en daling van uitkering samen.

Ervaring huidige situatie
Ervaart u, naast het eerder genoemde, problemen in de huidige situatie op het gebied van wonen?
Ja
Zo ja, wat zijn deze problemen?
- Het winkelaanbod (waaronder de supermarkt) is uit de wijk vertrokken, waardoor het
dichtstbijzijnde winkelaanbod ver uit de buurt ligt.
- De geïnterviewde vindt het vervelend dat alle toeslagen apart moeten worden aangevraagd. Het zou
fijn zijn wanneer dit centraal geregeld kan worden, aangezien voor alle aanvragen ongeveer dezelfde
informatie verstrekt moet worden.
- Het aantal instanties die op de hoogte moeten worden gebracht bij een gewijzigd rekeningnummer is
erg groot. Dit vindt de geïnterviewde erg lastig.
- Bij het opstarten van een eigen bedrijf, wanneer men een uitkering heeft, wordt volgens de
geïnterviewde teveel uitgegaan van het negatieve, het wordt mensen (onnodig) moeilijk gemaakt.
-Wanneer het nodig is, is het volgens de geïnterviewde erg moeilijk om aan een woning te komen. Dit
gebeurt volgens mevrouw vaak onverwacht dat er een woning nodig is en dan is er vaak een lange
wachttijd nodig bij een woningbouwstichting om in aanmerking te komen voor een woning.

Overige opmerkingen
De geïnterviewde geeft aan dat het niet allemaal gemakkelijker voor mensen hoeft te worden. Mensen moeten
volgens haar zelf ook dingen blijven doen. "Om dingen te bereiken, moet men er zelf wel energie instoppen."
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Bijlage 3.g, Uitwerking interview 6

Vragenlijst alleenstaande moeders
Algemene vragen
Leeftijd:

36 jaar
Nationaliteit:
Nederlandse
Aantal kinderen:
2 kinderen
Leeftijd kinderen:
3 en 13 jaar
Alleenstaand door:
Uit elkaar gaan (niet getrouwd) I
Is er in uw situatie sprake van co-ouderschap?
Nee
Woonplaats:
Eindhoven

Vragen huidige en gewenste situatie
Huisvesting
Wat voor woning huurt u?
Eengezinswoning
Hoeveel slaapkamers heeft deze woning?
3 slaapkamers
Wat is de hoogte van de huur?
€ 340,46

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om huisvesting, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk een woningcorporatie (Domein).
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Domein verhuurt de woning waar de geïnterviewde in woont.
Wat doen ze?
Domein onderhoudt en verhuurt de woning.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Mevrouw is via via op de hoogte gekomen van Domein.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen in uw huisvestingssituatie?
Nee, maar de geïnterviewde vindt het erg jammer dat de buurt waarin ze woont geherstructureerd
gaat worden.

Financiën
Inkomen
Hoe hoog is uw bruto jaarinkomen?
Minder dan € 22.000
Waar bestaat dit uit?
Uitkering (basisuitkering en aanvulling)

Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag?
Ja
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Zorgtoeslag
Ontvan~t

u zor~toesla~?

Ja
Kindertoeslag
Ontvan~t

u

kindertoesla~?

Ja
Kinderopvangtoeslag
Ontvan~t

u

kinderopvan~toesla~?

Nee, mevrouw heeft hier ook geen recht op, omdat zij geen gebruik maakt van kinderopvang.
Uitkering
Ontvan~t

u een

uitkerin~?

Ja, namelijk Wet Werk en Bijstand (WWB), Algemene kinderbijslagwet (AKW) en Tegemoetkoming
schoolkosten (IB·groep)
Alimentatie
Ontvan~t

u (kinder- )alimentatie?

Nee
Financiële hulp
Ontvan~t

u financiële hulp?

Nee
Betrokken instanties

Wanneer het ~aat om financiën, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Nee, mevrouw is blij dat ze alles zelf kan.
Gewenste situatie

Wenst u

wijzi~in~en

m.b.t. uw financiële situatie?

Ja, namelijk een vast inkomen

Werk
Betaald werk

Verricht u betaald werk?
Nee
Onbetaald werk

Verricht u onbetaald werk?
Nee
Betrokken instanties

Wanneer het ~aat om werk, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, maar momenteel niet actief, over een paar maanden begint het reïntegratietraject voor de
geïnterviewde.

Zo ja, wat is de naam I zijn namen van deze personen I instanties?
CWI en Sociale dienst

Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Omdat de geïnterviewde ingeschreven is voor een uitkering, daarom moet ze actief werk zoeken.

Wat doen ze?
Het CWI verzamelt vacatures; zij bemiddelt tussen bedrijven en werkzoekenden.

Hoe bent u met hen in contact ~ekomen?
Via de gemeente, in verband met het ontvangen van een uitkering.

Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee

Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
Gewenste situatie

Wenst u

wijzi~in~en

m.b.t. uw werksituatie?

Ja, namelijk betaald werk

Huishouding
Ontvan~t

u hulp, wanneer het ~aat om de huishoudin~?
Nee, maar dit is ook niet gewenst
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Gewenste situatie
Wenst u wijziBiwsen m.b.t. huishoudinB doen?
Nee

Gezondheid
Belemmert uw Bezondheid u wanneer het Baat om zaken die Bericht zijn op het wonen?
Nee
.

Zorgtaken en kinderopvang
Met welke zorBtaken houdt u zich beziB?
Met het zorgen voor haar kinderen
Deze zorBtaken kosten onBeveer
Mevrouw is continu bezig met het zorgen voor haar kinderen.
Gaan uw kinderen naar school?
Ja, haar jongste kind gaat namelijk naar de peuterspeelzaal en haar oudste naar het Speciaal VMBO.
Wanneer u opvanB of oppas nodiB heeft voor uw kinderen, hoe of met wie reBelt u dit dan?
Vrienden en peuterspeelzaal
Is dit formeel of informeel BereBeld?
Formeel en informeel
Dit is voor onBeveer
5 uur per maand
-+

Indien u gebruik maakt van opvang I oppas

Wat is de naam I zijn namen van instanties Bericht op kinderopvanB betrokken bij uw situatie?
Peuterspeelzaal
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Omdat de geïnterviewde dit gewenst vindt i.v.m. de sociale ontwikkeling van haar jongste kind.
Wat doen ze?
De peuterspeelzaal biedt kinderen tot 4 jaar speelmogelijkheden, waarbij ze samen zijn met andere
kinderen.
Hoe bent u hiermee in contact Bekomen?
De geïnterviewde wist hier via via van het bestaan van de peuterspeelzaal.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee

Personen I instanties betrokken bij andere zorgtaken
Wanneer het Baat om zorBtaken, zijn er noBandere personen of instanties betrokken bij uw Bezinssituatie?
Ja, namelijk Consultatiebureau voor haar jongste kind en Bureau Jeugdzorg en Pedagogische
ondersteuning van Jeugdzorg via de Combinatie (Boddaert) voor haar oudste kind.
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Bureau Jeugdzorg is betrokken doordat er door o.a. politie aan de bel getrokken is in verband met de
voormalige gezinssituatie (o.a. verbaal geweld).
Wat doen ze?
Bij Boddaert houden ze het oudste kind in de gaten. Ze letten op zijn gedrag, begeleiden hem bij het
huiswerk maken en hij moet daar eten. Het kind is erg druk; zo druk dat hij nu tot 18.00u moet
blijven, later zal dit tot 20.00u zijn.
Hoe bent u hiermee in contact Bekomen?
Via de politie is mevrouw met Bureau Jeugdzorg in contact gekomen.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee

Gewenste situatie
Wenst u wijziBinBen m.b.t. kinderopvanB?
Nee, meer opvang zou teveel zijn voor het jongste kind en het zou te duur worden.
Wenst u wijziBinBen m.b.t. andere zorBtaken?
Nee
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Overige instanties
Zijn er nog andere instanties betrokken bij uw situatie op het gebied van wonen?
Nee

Afstemming
Is het aanbod dat u ontvangt (goed) afgestemd op uw situatie?

Ja
Is het aanbod dat u ontvangt onderling op elkaar afgestemd?

Ja
Zo ja , waarvoor geldt dit dan?
School en de zorg voor het oudste kind .
Vindt u het nodig dat het aanbod dat u ontvangt (beter I meer) op elkaar wordt afgestemd?

Ja
Zo ja, voor welk aanbod zou dit zo zijn?
In de situatie van de geïnterviewde moet ze betalen voor de peuterspeelzaal, omdat het kind geen
achterstand heeft. Indien mevrouw uitkering ontvangt (wat nu het geval is) en het kind wel een
achterstand zou hebben, zou de peuterspeelzaal worden vergoed door de gemeente. Dit kan dus beter
op elkaar worden afgestemd (al geeft mevrouw zelf aan dat het om niet zo heel veel geld gaat).

Ervaring huidige situatie
Ervaart u, naast het eerder genoemde, problemen in de huidige situatie op het gebied van wonen?
Nee

Overige opmerkingen
De geïnterviewde geeft aan dat ze zelf goed wegwijs is : ze weet waar ze terecht moet met zaken en ze geeft
aan dat deze instanties klaarstaan voor haar als het nodig is.
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Bijlage 3.h, Uitwerking interview 7

Vragenlijst alleenstaande moeders
Algemene vragen
Leeftijd:
41 jaar
Nationaliteit :
Nederlandse (geboren in Duitsland)
Aantal kinderen:
1 kind
Leeftijd kinderen:
4 jaar
Alleenstaand door:
Bewust alleenstaand
Is er in uw situatie sprake van co-ouderschap?
Nee
Woonplaats:
Eindhoven

Vragen huidige en gewenste situatie
Huisvesting
Wat voor woning huurt u?
Een eengezinswoning
Hoeveel slaapkamers heeft deze woning?
3 slaapkamers
Wat is de hoogte van de huur?
€ 278,01

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om huisvesting, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk een woningcorporatie (Domein)
Waarom zijn deze personen I instanties
betrokken bij uw situatie?
De geïnterviewde huurt een woning van Domein.
Wat doen ze?
Domein verhuurt en onderhoudt de woning en is bezig met de aanloop naar de herstructurering van de
buurt door o.a. interviews met bewoners .
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Mevrouw had gehoord van het bestaan van Domein .
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja, namelijk door meer naar de persoonlijke situatie van mensen te kijken en daar naar te handelen.

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen in uw huisvestingssituatie?
Ja
Zo ja, op welke manier?
Mevrouw heeft graag hulp bij vinden van nieuwe woning. Zij wil namelijk weg uit de huidige buurt.
Daarnaast heeft ze graag een meer moderne woning die voldoet aan de huidige eisen van mensen.

Financiën
Inkomen
Hoe hoog is uw bruto jaarinkomen?
Minder dan € 22.000
Waar bestaat dit uit?
Salaris en tegemoetkoming alleenstaande ouders
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Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag?
Ja
Zorgtoeslag

Ontvangt u zorgtoeslag?
Ja
Kindertoeslag

Ontvangt u kindertoeslag?
Ja
Kinderopvangtoeslag

Ontvangt u kinderopvangtoeslag?
Nee, maar zij heeft hier geen recht op, omdat zij geen gebruikt maakt van formeel geregelde
kinderopvang.
Uitkering

Ontvangt u een uitkering?
Ja, namelijk Algemene kinderbijslagwet (AKW), Tegemoetkoming herintredende moeders (omdat
mevrouw een studie volgt) en Vergoeding overblijftoeslag (in verband met afstand tussen woning en
school).
Alimentatie

Ontvangt u (kinder·)alimentatie?
Nee
Financiële hulp

Ontvangt u financiële hulp?
Nee, dit is niet gewenst.
Betrokken instanties

Wanneer het gaat om financiën, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Nee
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m.b.t. uw financiële situatie?
Ja, namelijk een hoger en een vast inkomen

Werk
Betaald werk

Verricht u betaald werk?
Nee, de geïnterviewde loopt stage in verband met haar studie en krijgt hier geen vergoeding voor. Ze
ontvangt wel tegemoetkoming herintredende moeders.

Zo ja, hoeveel dagen en uren per week?
20 uren
Onbetaald werk

Verricht u onbetaald werk?
Ja, namelijk vrijwilligerswerk

Hoeveel dagen en uren per week?
Dit is zeer onregelmatig, het hangt af van wanneer er iets te doen is (er te helpen valt) en van
wanneer mevrouw tijd heeft.
Betrokken instanties

Wanneer het gaat om werk, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja

Zo ja, wat is de naam I zijn namen van deze personen I instanties?
Het ROC en een peuterspeelzaal

Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Het ROC verzorgt de opleiding die geïnterviewde volgt.
De peuterspeelzaal biedt een stageplaats, die nodig is voor de opleiding.

Wat doen ze?
Het ROC verzorgt opleidingen, waaronder opleiding tot peuterleidster, die de geïnterviewde volgt.
De peuterspeelzaal zorgt ervoor dat kinderen kunnen wennen aan het naar school gaan en leren samen
spelen en bieden de geïnterviewde een plaats waar zij stage kan lopen.
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Hoe bent u met hen in contact gekomen?
Geïnterviewde is als vrijwilligster begonnen bij de peuterspeelzaal. Ze heeft daarna, mede door de
mensen die bij de peuterspeelzaal werken, besloten om er echt haar werk van te gaan maken. Zij is
toen gewezen op de opleiding.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja, het ROC zou de studie meer aan moeten passen aan de functie peuterleidster. Er zit nu weinig
verschil tussen de opleiding PABO en Peuterleidster. De eisen in de opleiding voor peuterleidster zijn
naar haar mening te hoog.

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b. t . uw werksituatie?
Ja, namelijk betaald werk

Huishouding
Ontvangt u hulp, wanneer het gaat om de huishouding?
Nee
... Zo nee
Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Nee

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. huishouding doen?
Nee

Gezondheid
Belemmert uw gezondheid u wanneer het gaat om zaken die gericht zijn op het wonen?
Nee

Zorgtaken en kinderopvang
Met welke zorgtaken houdt u zich bezig?
Het zorgen voor haar kind
Deze zorgtaken kosten ongeveer:
Ondanks dat er sprake is van een nieuw ritme, nu haar zoontje is begonnen bij de basisschool, is
mevrouw hier continu mee bezig.
Gaat uw kind naar school?
Ja, namelijk naar de basisschool
Verzorgen zij overblijfmogelijkheden of buitenschoolse opvang?
Ja, zij bieden overblijfmogelijkheden en Buitenschoolse opvang.
Wanneer u opvang of oppas nodig heeft voor uw kind, hoe of met wie regelt u dit dan?
Via kennissen
Is dit formeel of informeel geregeld?
Dit is informeel geregeld
Dit is voor ongeveer:
1 dag per maand

... Indien u gebruik maakt van opvang I oppas
Wat is de naam I zijn namen van personen of instanties gericht op kinderopvang betrokken bij uw situatie?
Haar buurmeisje
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Voor het geval dat de geïnterviewde niet zelf op haar zoontje kan passen i.v.m. opleiding of
afspraken.
Wat doen ze?
Het buurmeisje let op het zoontje van geïnterviewde.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Zij woont in de straat
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
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-+

Indien u geen gebruik maakt van formeel geregelde opvang I oppas

Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Nee

Personen I instanties betrokken bij andere zorgtaken
Wanneer het gaat om zorgtaken, zijn er nog andere personen of instanties betrokken bij uw gezinssituatie?
Ja, namelijk GGD
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
De GGD heeft de rol van het consultatiebureau overgenomen op het gebied van gezondheid.
Wat doen ze?
De GGD houdt de gezondheid van het zoontje van de geïnterviewde in de gaten.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Dit gebeurt automatisch.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. kinderopvang?
Nee, liever niet, maar als het echt moet en haar zoontje er niet onder lijdt, dan zou mevrouw formele
kinderopvang willen.
Wenst u wijzigingen m.b.t. andere zorgtaken?
Nee

Overige instanties
Zijn er nog andere instanties betrokken bij uw situatie op het gebied van wonen?
Nee

Afstemming
Is het aanbod dat u ontvangt (goed) afgestemd op uw situatie?
Nee
Zo nee, welk aanbod is niet (goed (genoeg))op uw situatie afgestemd?
Er zou door Domein flexibeler omgegaan moeten worden met de mensen die weg willen uit de te
herstructureren wijk. Nu wordt er vastgehouden aan te strakke regels.
Is het aanbod dat u ontvangt onderling op elkaar afgestemd?
Ja
Zo ja, waarvoor geldt dit dan?
De werktijden bij de stage en de tijden van school zijn nu nog op elkaar afgestemd.
Vindt u het nodig dat het aanbod dat u ontvangt (beter I meer) op elkaar wordt afgestemd?
Ja
Zo ja, voor welk aanbod zou dit zo zijn?
De locatie van de school en de woonlocatie. Dit zou meer op het toekomstbeeld van de geïnterviewde
moeten worden afgestemd. Ze liggen nu ver uit elkaar.

Ervaring huidige situatie
Ervaart u, naast het eerder genoemde, problemen in de huidige situatie op het gebied van wonen?
Ja
Zo ja, wat zijn deze problemen?
· Er zijn lange wachttijden bij woningcorporaties. Dit zou meer zoals in Duitsland moeten zijn, waarbij
er op grote schaal sprake is van particuliere verhuur, zonder wachttijden.
- Er is sprake van veel overlast in de buurt.

Gewenste situatie
Waarin of hoe, naast het eerder genoemde, wenst u ondersteuning of wijziging van uw situatie wanneer het
gaat om wonen?
- Er zou meer op de persoonlijke situatie van mensen ingespeeld moeten worden
- De urgentieregeling is volgens de geïnterviewde nu een beetje krom geregeld; het is erg streng en
alleen van toepassing op uiterste noodgevallen

Overige opmerkingen
De geïnterviewde geeft aan dat woningcorporaties iets menselijker/persoonlijker met situaties zouden om
mogen gaan en dus meer rekening zouden moeten houden met de situatie van de persoon.
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Bijlage 3.i, Uitwerking interview 8

Vragenlijst alleenstaande moeders
Algemene vragen
Leeftijd:

33 jaar
Nationaliteit:
Nederlandse, afkomstig uit Indonesië
Aantal kinderen:
1 kind
Leeftijd kinderen:
13 jaar
Alleenstaand door:
Scheiding (getrouwd geweest)
Is er in uw situatie sprake van co-ouderschap?
Nee
Woonplaats:
Best

Vragen huidige en gewenste situatie
Huisvesting
Wat voor woning huurt u?
een appartement
Hoeveel slaapkamers heeft deze woning?
2 slaapkamers
Wat is de hoogte van de huur?
€ 531,84

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om huisvesting, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk een woningcorporatie (Domein)
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
De ge"l"nterviewde woont in een woning van Domein
Wat doen ze?
Domein onderhoudt en verhuurt woningen.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Via de begeleiding van het Blijf van mijn Lijf-huis.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Ja, de geïnterviewde geeft aan dat haar beloofd was dat ze een nieuwe afzuigkap zou krijgen. Maar
toen er voor de vierde keer iemand langs kwam, werd de belofte teruggenomen.
Daarnaast is zou mevrouw een nieuwe sleutel krijgen, omdat ze de woning sinds kort huurt. Men weet
namelijk niet of alle sleutels die er zijn van de woning zijn ingeleverd. Echter de huismeester gaf later
aan dat ze geen nieuwe sleutel zou krijgen, omdat dit niet nodig was.
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja, namelijk door technische tekeningen van de woning aan de geïnterviewde ter beschikking te
stellen (in verband met boren en dergelijke)

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen in uw huisvestingssituatie?
Ja. mevrouw wil graag grotere slaapkamer en meer parkeerplaatsen bij het appartementencomplex.
Bij voorkeur heeft zij graag een woning met meer kamers, het liefst een eengezinswoning.

Financiën
Inkomen
Hoe hoog is uw bruto jaarinkomen?
Minder dan € 22.000
Waar bestaat dit uit?
Uitkering vanuit de Ziektewet
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Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag?
Nee, maar de geïnterviewde heeft hier wel recht op. Zij is bezig met het regelen van de toeslag.
Eerder was het voor haar niet duidelijk hoe het geregeld moest worden

Zorgtoeslag
Ontvangt u zorgtoeslag?
Ja

Kindertoeslag
Ontvangt u kindertoeslag?
Ja

Kinderopvangtoeslag
Ontvangt u kinderopvangtoeslag?
Nee, maar zij heeft hier ook geen recht op, aangezien voor haar dochter van 13 jaar geen gebruik
maakt van kinderopvang.

Uitkering
Ontvangt u een uitkering
Ja, namelijk Algemene kinderbijslagwet (AKW) en Ziektewet

Alimentatie
Ontvangt u (kinder- )alimentatie?
Ja

Financiële hulp
Ontvangt u financiële hulp?
Nee, dit is niet gewenst.

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om financiën, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja
Zo ja, wat is de naam I zijn namen van deze personen I instanties?
Het UWV en een Zorgbegeleider (vanuit Blijf van mijn Lijf-huis)
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Het UWV is betrokken, omdat zij de Ziektewetvergoeding uitkeren.
De zorgbegeleider is betrokken, omdat de geïnterviewde deze begeleiding wil.
Wat doen ze?
Het UWV keert de vergoeding uit aan de geïnterviewde
De zorgbegeleider biedt hulp bij o.a. de belastingaangifte
Hoe bent u met hen in contact gekomen?
De geïnterviewde is automatisch in contact gekomen met het UWV.
Zij is Via het Blijf van mijn Lijf-huis I Maatschappelijk werk in contact gekomen met de
Zorgbegeleider.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee, maar het duurt soms lang voor de zorgbegeleider tijd heeft. Soms leggen ze uit wat de
geïnterviewde moet doen.
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja. Mevrouw zou het fijn vinden, als de zorgbegeleider haar meer wegwijs maakt, in contact brengt
met mensen die haar hulp kunnen bieden bij grotere klussen en meer leert over hoe alles in Nederland
werkt (mevrouw woont sinds een paar jaar in Nederland).

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. uw financiële situatie?
Ja, namelijk een hoger en vast inkomen, wanneer het beter gaat met de geïnterviewde. Daarnaast wil
zij graag huurtoeslag ontvangen.

Werk
Betaald werk
Verricht u betaald werk?
Nee

Onbetaald werk
Verricht u onbetaald werk?
Nee, vroeger wel maar voorlopig even niet.
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Betrokken instanties

Wanneer het gaat om werk , zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Nee
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m.b.t. uw werksituatie?
Ja, namelijk betaald werk

Huishouding
Ontvangt u hulp, wanneer het gaat om de huishouding?
Nee, dit is niet gewenst
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m.b.t . huishouding doen?
Nee

Gezondheid
Belemmert uw gezondheid u wanneer het gaat om zaken die gericht zijn op het wonen?
Nee, de geïnterviewde zou het wel fijn vinden als er meer ramen open zouden kunnen.

Zorgtaken en kinderopvang
Met welke zorgtaken houdt u zich bezig?
Het zorgen voor haar kind.

Deze zorgtaken kosten ongeveer:
Dit kost niet heel veel energie, want de dochter is al best zelfstandig. Desondanks is ze er altijd wel
mee bezig.

Gaat I gaan uw kind naar school?
Ja, namelijk naar de middelbare school
-+

Indien u geen gebruik maakt van opvang I oppas

Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Nee, haar dochter is oud en zelfstandig genoeg.
Personen I instanties betrokken bij andere zorgtaken

Wanneer het gaat om zorgtaken, zijn er nog andere personen of instanties betrokken bij uw gezinssituatie?
-+

Nee
Indien er niemand bij de andere zorgtaken betrokken is

Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Ja, het zou fijn zijn wanneer haar dochter begeleiding krijgt bij het leren van de Nederlandse taal.
Haar dochter is namelijk pas 1, 5 jaar in Nederland.

Indien wel gewenst, waarom niet ontvangen?
Volgens de geYnterviewde is er geen persoon of instantie die zoiets verzorgt. Ze heeft hiervoor ook bij
vrijwilligers geïnformeerd.
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m.b.t. kinderopvang?
Nee

Wenst u wijzigingen m .b.t . andere zorgtaken?
Ja, namelijk begeleiding voor haar dochter bij het leren van de Nederlandse taal.

Overige instanties
Zijn er nog andere instanties betrokken bij uw situatie op het gebied van wonen?
Ja, namelijk een maatschappelijk werker

Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Deze maatschappelijk werker heeft de begeleiding van mevrouw overgenomen, nadat het Blijf van
mijn Lijf huis dat heeft overgedragen .

Wat doen ze?
De maatschappelijk werker biedt de geïnterviewde hulp bij papierwerk, zoals belastingzaken .

Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Via Blijf van mijn Lijf-huis

Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee

Zouden ze meer voor u kunnen betekenen
Misschien, maar dat hangt af van de situatie. De situatie van de geïnterviewde is namelijk onderhevig
(geweest) aan veel veranderingen (woonsituatie, werk).
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Afstemming
Is het aanbod dat u ontvangt (goed) afgestemd op uw situatie?
Ja
Is het aanbod dat u ontvangt onderling op elkaar afgestemd?
Nee
Vindt u het nodig dat het aanbod dat u ontvangt (beter I meer) op elkaar wordt afgestemd?
Ja
Zo ja, voor welk aanbod zou dit zo zijn?
De huur en het inkomen, maar de geïnterviewde is nu bezig met de aanvraag van huurtoeslag en geeft
aan er vertrouwen in te hebben dat het dan goed komt.
De geïnterviewde geeft ook aan dat ze het idee heeft dat de woning en de bijbehorende huur niet
echt op elkaar zijn afgestemd . Ze vindt de huur best duur voor een appartement, zeker wanneer ze
dit vergelijkt met de huurprijs van de eengezinswoning van een vriendin .

Ervaring huidige situatie
Ervaart u, naast het eerder genoemde, problemen in de huidige situatie op het gebied van wonen?
Nee

Gewenste situatie
Waarin of hoe, naast het eerder genoemde, wenst u ondersteuning of wijziging van uw situatie wanneer het
gaat om wonen ?
De geïnterviewde vindt het een beetje vreemd, dat er door de huisbaas andere dingen worden gezegd,
dan door een andere medewerker van Domein.
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Bijlage 3.j, Uitwerking interview 9

Vragenlijst alleenstaande moeders
Algemene vragen
Leeftijd:
26 jaar

Nationaliteit :
Antilliaanse

Aantal kinderen:
1 kind

Leeftijd kinderen:
7 jaar
Alleenstaand door:
Bewust alleenstaand

Is er in uw situatie sprake van co-ouderschap?
Nee

Woonplaats:
Eindhoven

Vragen huidige en gewenste situatie
Huisvesting
Wat voor woning huurt u?
Een eengezinswoning

Hoeveel slaapkamers heeft deze woning?
2 slaapkamers
Wat is de hoogte van de huur?
€ 372

Betrokken instanties

Wanneer het gaat om huisvesting, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja

Zo ja, wat is de naam I zijn namen van deze personen I instanties?
Stichting M.AJ (Maatjes in Ambulante Jeugdzorg) en een woningcorporatie

Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
De geïnterviewde kwam vanuit Rotterdam naar Eindhoven om hier een nieuwe start te maken en had
het idee dit niet zelf te kunnen. Ze heeft daarom zelf M.AJ benaderd, omdat ze hulp wilde.
Omdat ze via M.AJ een eigen woning toegewezen heeft gekregen bij een woningcorporatie, is deze
betrokken bij haar situatie.

Wat doen ze?
Stichting M.AJ begeleidt haar onder meer bij het wonen.
De woningcorporatie onderhoudt en verhuurt de woning van de geïnterviewde.

Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Ze had hiervan gehoord van stichting MAJ.
Via stichting M.AJ is ze in contact gekomen met de woningcorporatie.

Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee

Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen in uw huisvestingssituatie?
Ja, namelijk een andere omgeving. De omgeving van de nieuwe woning van de geïnterviewde is niet
haar eerste keuze. Een reden daarvoor is dat de afstand tussen de woning en de school van haar
zoontje erg groot is.

Financiën
Inkomen

Hoe hoog is uw bruto jaarinkomen?
Minder dan € 22.000
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Waar bestaat dit uit?
Salaris
Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag?
Nee, mevrouw heeft hier wel recht op. De situatie van het huishouden is net veranderd en de
geïnterviewde is dit aan het regelen. Voor deze wijziging had ze geen recht op huurtoeslag.
Zorgtoeslag

Ontvangt u zorgtoeslag?
Ja
Kindertoeslag

Ontvangt u kindertoeslag?
Nee, maar mevrouw heeft hier wel recht op. Ze was echter niet op de hoogte van mogelijkheden. Ze
is net bezig met het regelen van de kindertoeslag .
Kinderopvangtoeslag

Ontvangt u kinderopvangtoeslag?
Nee, maar de geïnterviewde heeft hier geen recht op . Er wordt namelijk geen gebruik gemaakt van
opvang.
Uitkering

Ontvangt u een uitkering?
Ja, namelijk Algemene kinderbijslagwet (AKW)
Ze heeft ook recht op aanvullende uitkering. Deze ontvangt ze nog niet doordat de situatie van het
huishouden recent is gewijzigd. De geïnterviewde is deze uitkering nu aan het regelen.
Alimentatie

Ontvangt u (kinder- )alimentatie?
Nee
Financiële hulp

Ontvangt u financiële hulp?
Ja
Betrokken instanties

Wanneer het gaat om financiën, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja

Zo ja, wat is de naam I zijn namen van deze personen I instanties?
Stichting MAJ en OBIM

Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Stichting MAJ is betrokken, omdat de geïnterviewde heeft aangegeven dat zij ondersteuning wilt.
OBIM is betrokken in verband met schuldsanering, die nodig is door de studieschuld die de
geïnterviewde heeft door het niet afronden van haar studie.

Wat doen ze?
Stichting MAJ helpt de geïnterviewde om beter met haar financiën om te gaan.
OBIM helpt de geïnterviewde bij het aflossen van haar schulden, waardoor ze eerder klaar is met
aflossen dan wanneer ze dit zelf zou doen.

Hoe bent u met hen in contact gekomen?
De geïnterviewde had van stichting MAJ gehoord en heeft zelf contact met hen opgenomen.
Via stichting MAJ is zij in contact gekomen met OBIM.

Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee

Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m.b.t. uw financiële situatie?
Ja, namelijk een hoger inkomen. Daarnaast wil de geïnterviewde dat er meer geld beschikbaar is voor
alleenstaande moeders. Nu is het zo dat wanneer je meer gaat werken, je er op achteruit gaat, omdat
je meer moet betalen voor de kinderopvang.

Werk
Betaald werk

Verricht u betaald werk?
Ja, namelijk 20 uur per week.
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Onbetaald werk
Verricht u onbetaald werk?
Nee

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om werk , zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja
Zo ja, wat is de naam I zijn namen van deze personen I instanties?
Een detacheringsbureau en het Leger des Heils.
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Het detacheringsbureau is werkgever van mevrouw. Via hen werkt zij bij Leger des Heils.
Wat doen ze?
Het detacheringsbureau brengt arbeidskrachten en bedrijven met elkaar in contact.
Het Leger des Heils zet zich onder andere in voor personen die minder bedeeld zijn .
Hoe bent u met hen in contact gekomen?
De geYnterviewde heeft gezocht naar werkgever en is toen bij het detacheringsbureau terecht
gekomen. Via hen is ze in contact gekomen met het Leger des Heils.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t . uw werksituatie?
Ja, de geïnterviewde wil graag een andere functie bij het Leger des Heils. Zij wil graag activiteiten
voor jeugd begeleiden of zich inzetten voor jeugdreclassering. Zij geeft zelf wel aan dat zij daar nog
een opleiding voor moet doen en een vast contract moet krijgen . Zij heeft diverse mensen binnen het
bedrijf zien 'doorstromen' en ze hoopt dat dit ook voor haar mogelijk is.

Huishouding
Ontvangt u hulp, wanneer het gaat om de huishouding?
Nee, maar dit is wel gewenst. De geïnterviewde ontvangt deze hulp niet omdat zij hier geen geld voor
beschikbaar heeft.

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t . huishouding doen?
Nee

Gezondheid
Belemmert uw gezondheid u wanneer het gaat om zaken die gericht zijn op het wonen?
Nee

Zorgtaken en kinderopvang
Met welke zorgtaken houdt u zich bezig?
Het zorgen voor haar kind
Deze zorgtaken kosten ongeveer:
De geïnterviewde is continu bezig met het zorgen voor haar zoon.
Gaat uw kind naar school?
Ja, namelijk naar de basisschool
Indien het antwoord basisschool is, verzorgen zij overblijfmogelijkheden of buitenschoolse opvang?
Ja, de school biedt overblijfmogelijkheden; ze maken er gebruik van een zogenaamd 'continurooster ', waarbij kinderen tussendoor niet naar huis gaan.
Wanneer u opvang of oppas nodig heeft voor uw kind, hoe of met wie regelt u dit dan?
Via familie
Is dit formeel of informeel geregeld?
Dit is informeel geregeld
Dit is voor ongeveer:
5 dagen per maand
-+

Indien u gebruik maakt van opvang I oppas

Wat is de naam I zijn namen van instanties gericht op kinderopvang betrokken bij uw situatie?
De ouders van de geïnterviewde.
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Omdat mevrouw er niet altijd kan zijn voor haar zoontje, onder meer in verband met werk.
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Wat doen ze?
Haar ouders letten op haar zoontje letten.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
Zij zijn familie.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
-+

Indien u geen gebruik maakt van opvang I oppas

Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Ja, maar hiervoor is geen geld voor beschikbaar

Personen I instanties betrokken bij andere zorgtaken
Wanneer het gaat om zorgtaken, zijn er nog andere personen of instanties betrokken bij uw gezinssituatie?
Ja, namelijk Interne begeleider op school en Stichting MAJ
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
De interne begeleider is betrokken, omdat de zoon van de geïnterviewde soms extreem druk is en
uitbarstingen kan hebben. Stichting MAJ is betrokken, omdat dit hoort bij de hulpverlening die MAJ
levert.
Wat doen ze?
De interne begeleider zorgt ervoor dat het kind weer rustig wordt.
Stichting MAJ begeleiden de geïnterviewde en haar zoon onder andere bij de opvoeding.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
De intern begeleider is op school aanwezig.
De geïnterviewde had gehoord van het bestaan van Stichting MAJ.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee, de interne begeleider is erg betrokken. Dit vindt de geïnterviewde erg fijn, omdat de zij en haar
zoon al vaak zijn verhuisd.
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja, Stichting MAJ zou meer kunnen betekenen door iets meer betrokken te zijn bij de situatie van de
geïnterviewde en haar zoon.

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. kinderopvang?
Ja, mevrouw zou graag gebruik maken van formeel geregelde kinderopvang.
Wenst u wijzigingen m.b.t. andere zorgtaken?
Nee

Overige instanties
Zijn er nog andere instanties betrokken bij uw situatie op het gebied van wonen?
Ja, namelijk de Sociale Dienst
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
De Sociale dienst is betrokken in verband met het recht, dat de geïnterviewde heeft, op vergoeding
van de inrichtingskosten van de nieuwe woning
Wat doen ze?
De Sociale Dienst vergoedt de inrichtingskosten van de nieuwe woning van mevrouw.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
De geïnterviewde is via Stichting MAJ in contact gekomen met de Sociale Dienst.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Ja, de vergoeding laat namelijk erg lang op zich wachten
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee

Afstemming
Is het aanbod dat u ontvangt (goed) afgestemd op uw situatie?
Nee
Zo nee, welk aanbod is niet (goed (genoeg))op uw situatie afgestemd?
Er zou, volgens de geïnterviewde, door de woningcorporatie meer rekening gehouden moeten worden
met de persoonlijke situatie van mensen.
Is het aanbod dat u ontvangt onderling op elkaar afgestemd?
Nee
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Vindt u het nodig dat het aanbod dat u ontvangt (beter I meer) op elkaar wordt afgestemd?

Ja
Zo ja, voor welk aanbod zou dit zo zijn?
De locatie van de school en de locatie van de nieuwe woning.

Ervaring huidige situatie
Ervaart u, naast het eerder genoemde, problemen in de huidige situatie op het gebied van wonen?
Nee

Gewenste situatie
Waarin of hoe, naast het eerder genoemde, wenst u ondersteuning of wijziging van uw situatie wanneer het
gaat om wonen?
De geïnterviewde krijgt ook na haar verhuizing begeleiding vanuit Stichting MAJ. Daarnaast heeft zij
niets extra nodig.
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Bijlage 3.k, Uitwerking interview 10

Vragenlijst alleenstaande moeders
Algemene vragen
Leeftijd:

36 jaar
Nationaliteit :
Nederlandse, afkomstig uit Soedan
Aantal kinderen :
3 kinderen
Leeftijd kinderen:
3, 7 en 8 jaar
Alleenstaand door:
Scheiding (getrouwd geweest)
Is er in uw situatie sprake van co-ouderschap?
Nee
Woonplaats:
Eindhoven

Vragen huidige en gewenste situatie
Huisvesting
Wat voor wonins huurt u?
Een eengezinswoning
Hoeveel slaapkamers heeft deze wonins?
3 slaapkamers
Wat is de hooste van de huur?

{ 327,45
Betrokken instanties
Wanneer het saat om huisvestins, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk een woningcorporatie (Domein)
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
Domein verhuurt de woning waar de geïnterviewde woont.
Wat doen ze?
Domein onderhoudt en verhuurt de woning.
Hoe bent u hiermee in contact sekomen?
Mevrouw is hiermee in contact gekomen via de website
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Ja, namelijk door te reageren I actie te ondernemen bij een reparatieverzoek.

Gewenste situatie
Wenst u wijzisinsen in uw huisvestinsssituatie?
Ja, namelijk meer kamers, zodat elk kind zijn of haar eigen kamer heeft

Financiën
Inkomen
Hoe hoos is uw bruto jaarinkomen?
{ 22.000 tot { 28.000
Waar bestaat dit uit?
Uitkering en toeslagen

Huurtoeslag
Ontvanst u huurtoeslas?
Ja

Zorgtoeslag
Ontvanst u zorstoeslas?
Ja
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Kindertoeslag
Ontvangt u kindertoeslag?.
Ja

Kinderopvangtoeslag
Ontvangt u kinderopvangtoeslag?
Nee, mevrouw heeft hier ook geen recht op, omdat zij geen gebruik maakt van kinderopvang.

Uitkering
Ontvangt u een uitkering?
Ja, namelijk Wet Werk en Bijstand (WWB) en Algemene kinderbijslagwet (AKW)

Alimentatie
Ontvangt u (kinder-)alimentatie?
Nee

Financiële hulp
Ontvangt u financiële hulp?
Nee, dit is niet gewenst

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om financiën, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Ja, namelijk de Sociale Dienst I Dienst Werk Zorg en Inkomen
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
De sociale dienst is betrokken in verband met de uitkering die de geïnterviewde ontvangt sinds de
scheiding.
Wat doen ze?
De Sociale Dienst betaalt de uitkering uit.
Hoe bent u met hen in contact gekomen?
Bij de scheiding is door de gemeente aangegeven, dat zij de uitkering kon regelen via de Sociale
Dienst.
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b.t. uw financiële situatie?
Ja, namelijk een hoger inkomen

Werk
Betaald werk
Verricht u betaald werk?
Nee

Onbetaald werk
Verricht u onbetaald werk?
Nee

Betrokken instanties
Wanneer het gaat om werk, zijn er personen of instanties betrokken bij uw situatie?
Nee

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m .b .t. uw werksituatie?
Nee, wanneer het jongste kind naar de basisschool gaat, wil ze wel parttime betaald werk gaan doen.

Huishouding
Ontvangt u hulp, wanneer het gaat om de huishouding?
Nee, maar deze hulp is wel gewenst. Er zijn geen vrienden of familieleden die haar kunnen helpen,
maar ze heeft er ook nog niet om gevraagd. Het is volgens haar ook niet heel erg hard nodig.

Gewenste situatie
Wenst u wijzigingen m.b .t. huishouding doen?
Ja, namelijk informeel geregelde hulp in huishouding, bij voorkeur van vrienden.

Gezondheid
Belemmert uw gezondheid u wanneer het gaat om zaken die gericht zijn op het wonen?
Nee
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Zorgtaken en kinderopvang
Met welke zorgtaken houdt u zich bezig?
Het zorgen voor haar kinderen
Deze zorgtaken kosten ongeveer:
Mevrouw is continu bezig met het zorgen voor haar kinderen.
Gaan uw kinderen naar school?
Ja, de jongste gaat naar de peuterspeelzaal en de twee oudere kinderen gaan naar de basisschool
Indien het antwoord basisschool is, verzorgen zij overblijfmogelijkheden of buitenschoolse opvang?
Ja, de basisschool biedt overblijfmogelijkheden.
Wanneer u opvang of oppas nodig heeft voor uw kinderen, hoe of met wie regelt u dit dan?
Niet, de geïnterviewde moet het in haar eentje oplossen; kinderen zijn altijd bij haar.
-+

Indien u geen gebruik maakt van opvang I oppas

Indien niet ontvangen, is dit wel gewenst?
Ja, maar ze heeft nog niet kunnen vinden wat ze zoekt.
Personen I instanties betrokken bij andere zorgtaken

Wanneer het gaat om zorgtaken, zijn er nog andere personen of instanties betrokken bij uw gezinssituatie?
Ja, namelijk een Interne begeleider op school
Waarom zijn deze personen I instanties betrokken bij uw situatie?
De interne begeleider is betrokken, omdat haar oudste kind problemen heeft met rekenen
Wat doen ze?
De begeleider helpt haar oudste kind met rekenen.
Hoe bent u hiermee in contact gekomen?
De interne begeleider is actief aanwezig op school
Ervaart u problemen of moeilijkheden met hen?
Nee
Zouden ze meer voor u kunnen betekenen?
Nee
Gewenste situatie

Wenst u wijzigingen m.b.t. kinderopvang?
Ja, mevrouw zou graag formeel geregelde kinderopvang willen.
Wenst u wijzigingen m.b.t. andere zorgtaken?
Nee

Overige instanties
Zijn er nog andere instanties betrokken bij uw situatie op het gebied van wonen?
Nee

Afstemming
Is het aanbod dat u ontvangt (goed) afgestemd op uw situatie?
Ja
Is het aanbod dat u ontvangt onderling op elkaar afgestemd?
Nee
Vindt u het nodig dat het aanbod dat u ontvangt (beter I meer) op elkaar wordt afgestemd?
Nee

Ervaring huidige situatie
Ervaart u, naast het eerder genoemde, problemen in de huidige situatie op het gebied van wonen?
Nee
Gewenste situatie

Waarin of hoe, naast het eerder genoemde, wenst u ondersteuning of wijziging van uw situatie wanneer het
gaat om wonen?
De geïnterviewde wil graag in contact worden gebracht met instanties en lof regelingen die haar
inkomen kunnen vergroten.
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