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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 22 november 2016          
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
(RvO, artikel 40) over Mobility Mentoring. 
 
 
Geacht college, 
 
In Alphen aan den Rijn is een pilot gestart waarin gezinnen op een nieuwe manier begeleidt gaan 
worden. Een experiment met ‘Mobility Mentoring’, een in Amerika ontwikkelde interventie waarbij 
gezinnen in armoede op een andere manier begeleid worden, gebaseerd op hersenwetenschap. 
 
Bij Mobility mentoring wordt ingezet op economische zelfredzaamheid. De re-integratie is niet primair 
gericht op het vinden van betaald werk, maar op het vinden van betaald werk dat voldoende oplevert 
om ervan rond te komen. Om dat doel te bereiken is het voor veel gezinnen nodig om ook te werken 
aan zaken als betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende opleiding en een goede 
gezondheid. In het besef dat al deze pijlers een randvoorwaarde vormen voor duurzame economische 
zelfredzaamheid, ondersteunen zogeheten mobility mentors de gezinnen bij het maken van een 
samenhangend plan. 
 
Het vertrekpunt van Mobility Mentoring is dat stress het gedrag van mensen ontregelt waardoor ze 
worden belemmerd om de stappen te zetten die ze wel degelijk willen zetten. Stress ontregelt ons 
functioneren. We vergeten (belangrijke) zaken, hebben meer moeite om onze emoties te reguleren en 
om doelgericht te handelen. Met deze methode worden inwoners met bijvoorbeeld schulden 
ondersteund bij het stellen van doelen. Daarbij wordt het gedrag voornamelijk gestuurd door 
beloningen in plaats van door ‘straffen’. 
 
Het positieve effect van deze benadering in begeleiding, is wetenschappelijk bewezen in nauwe 
samenwerking met Harvard University. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat deze methode 
effectiever is dan de reguliere hulpverlening. De pilot in Alphen aan den Rijn zal drie maanden duren, 
waarna het de bedoeling is dat deze methode als een olievlek over heel Nederland wordt uitgerold. 
 
Vragen 
PvdA Ridderkerk heeft veel artikelen gelezen over deze methode, is enthousiast en ziet de 
mogelijkheden voor onze inwoners.  
We hebben hierover de volgende vragen aan het college: 
 
1.       Wilt u in overleg treden met de gemeente Alphen aan den Rijn om kennis te nemen van het 
project in deze gemeente en de voortgang daarvan. 
 
2.       Wilt u de raad op de hoogte stellen van het eindresultaat van het project. 
 
3.       Als de resultaten van het project positief zijn, bent u dan bereid Ridderkerk als volgende pilot-
gemeente aan te bieden. Zo ja, kunt u de termijn aangeven waarop dat dan aan de orde zal zijn. Zo 
neen, waarom niet. 
 
4.       Heeft u inzicht in hoe effectief en vooral duurzaam de huidige benadering c.q. methode is om de 
economische zelfredzaamheid van mensen met geldzorgen te vergroten, zowel waar het gaat om 
gezinnen als personen. Graag beiden met onderbouwing. 
 
5.       Bent u tevreden over de effectiviteit en duurzaamheid van de huidige methode. Is er aandacht 
voor om deze verder te verbeteren en zo ja hoe. 
 
6.       Welke andere methodes heeft het college overwogen om te kijken of deze positief inzetbaar zijn 
voor onze Ridderkerkse inwoners? En waarom zijn deze wel of niet toegepast? Graag met 
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onderbouwing.    
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 
schriftelijke beantwoording van deze vragen.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Arianne Ripmeester, PvdA 


