Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie jaarbericht 2017
Het LSTA informeert, adviseert en stimuleert gemeenten, lokale organisaties, bedrijven, hulpvragers en vrijwilligers.

Symposium ‘Sleutels tot financiële
(zelf)redzaamheid’
11 oktober 2017
Met De Regenboog Groep, Will Tiemeijer (WRR), Gejo
Duinkerken (Sturen op Zelfsturing), Koen Vansevenant (Bindkracht in Armoede) en Jesse Frederik (De Correspondent) en
sessies over o.a. deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en
ketensamenwerking. Lees hier het verslag.

Handreiking Thuisadministratie
In oktober 2017 publiceerde het LSTA de
vernieuwde Handreiking Thuisadministratie.
De handreiking is een uiteenzetting van de tot op
heden opgebouwde kennis, inzichten en ervaringen
omtrent thuisadministratie. De handreiking is gratis
te downloaden van www.lsta.nl

Regiobijeenkomsten en workshops
Het LSTA organiseerde:
- Regiobijeenkomst Utrecht-Zeist
- Regiobijeenkomst Drechtsteden
- Regiobijeenkomst Twente en Achterhoek
- Regiobijeenkomst Arnhem-Nijmegen
- Workshop Ketensamenwerking in Eindhoven

Nieuwsbrief:
Er zijn 7 nieuwsbrieven verstuurd
aan meer dan 450 adressen
Website:
In 2017 bezochten in totaal 5.429
bezoekers de website 7.100 x
bezoekers de website x keer

Infosheets
- Wet bescherming persoonsgegevens
- Kosten van thuisadministratie
- Programma van eisen voor trainingen
- Ketensamenwerking

Onderzoek
* Overkoepelend beeld Thuisadministratie
Nederland
Naar aanleiding van de vragenlijst die het LSTA in
2017 voorlegde aan coördinatoren van de 170 lokale
organisaties zonder landelijke koepel, werd in
november 2017 het rapport Thuisadministratie in
Nederland gepubliceerd en het Factsheet
Thuisadministratie 2017.

Sturen op Zelfsturing
Training in de basishouding en gesprekstechnieken die leiden tot verandering in financieel
gedrag, uitgaande van de eigen motivatie en
kracht van de hulpvrager.
In 2017 hebben 13 deelnemers de 4-daagse
training gevolgd. In 2015-2017 zijn 46
thuisadministratie coördinatoren getraind, die
vervolgens de vrijwilligers kunnen inspireren en
trainen.
Op 10 juli 2017 was er een terugkomdag voor alle
getrainde coördinatoren. Er waren 20 deelnemers
aanwezig.

* Resultaten van Thuisadministratie
Het LSTA onderzoekt de resultaten van ondersteuning
bij de financiële administratie met de inzet van
vrijwilligers op de financiële zelfredzaamheid en het
welzijn van hulpvragers. In februari 2017 verscheen
het artikel ‘Schuldhulpverlening: knelpunten en
dilemma’s van coördinatoren die vrijwilligers
aansturen’ in het Journal of Social Intervention.
In het rapport ‘Schuldsituatie en kenmerken van
hulpvragers Thuisadministratie’ zijn de resultaten van
de nulmeting van deelnemende hulpvragers aan het
onderzoek gepresenteerd.
gepresenteerd.
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Op een mooi en inspiratievol 2018!
AnneMieke Sprenger, Jansje van Middendorp, Hanan Achalhi, Eline de Smet,
Kees Zwart en Anneline Smit

