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vragenlijsten invullen en de evaluatieworkshop 
houden.  In de workshop hebben de leden in 
korte brainstormsessies aangegeven wat ze 
hebben zien veranderen aan hun persoonlijke 
situatie door deelname aan een sparkring en 
wat hen heeft verrast bij de deelname aan de 
spaarkringen.  

Cash2Grow gebruikt het online 
managementinformatiesysteem (MIS) 
voor spaarkringprogramma’s (http://mis.
thesavix.org/login),¹ genaamd SAVIX MIS. Dit 
systeem wordt wereldwijd gebruikt voor 
spaarkringprogramma’s en kan een veelheid 
aan rapporten genereren. Twee keer per 
spaarperiode voedt Cash2Grow de MIS met de 
gegevens van iedere spaarkring en hun spaar- 
en leenactiviteiten. Dankzij SAVIX MIS kunnen 
we onder andere eenvoudig rapporteren 
hoeveel per spaarkring werd gespaard en 
geleend. 

Op basis van deze drie databronnen gaan 
we in dit verslag onderbouwen in hoeverre 
de deelname aan de spaarkringen invloed 
heeft gehad op de sociale en financiële 
weerbaarheid van de leden. De vergelijking van 
de vragenlijsten aan het begin en eind van de 
spaarperiode kan daarbij beschouwd worden 
als trend die we dan verder onderbouwen met 
kwalitatieve uitspraken van de spaarkringleden 
zelf.

Het evaluatieverslag bestaat uit vier delen. 
Eerst lichten we onze werkwijze kort toe, dan 
stellen we de spaarkringen uit het pilotproject 
één voor één voor. Daarna analyseren we 
in hoeverre de deelname aan de spaarkring 
invloed heeft gehad op de sociale en financiële 
weerbaarheid van hun leden. Tenslotte geven 
we kort weer hoe tevreden de spaarkringleden 
waren met de aanpak van Cash2Grow. 

Inleiding

Het project ‘rijker door samen sparen’ 
was een pilot. Doel van de pilot was 

voorwaarden te scheppen om op grotere 
schaal spaarkringen in Nederland te vormen 
en die te begeleiden naar zelfmanagement.

De titel van het project vat de verwachte 
impact van spaarkringen samen: figuurlijk 
word je rijker doordat je persoonlijk groeit 
en elkaar onderling ondersteunt, en letterlijk 
word je rijker door meer te doen met je eigen – 
beperkte – financiële middelen. Nu het project 
is afgerond willen we in deze eindevaluatie 
voornamelijk de impact op de spaarkringleden 
bespreken. Daarvoor presenteren we de 
gegevens uit drie verschillende databronnen: 
vragenlijsten, participatieve workshops en 
SAVIX MIS. 

Aan het begin van de spaarperiode hebben de 
meeste leden van de zeven spaarkringen een 
vragenlijst ingevuld (56 antwoorden). Aan het 
eind van de spaarperiode zijn deze vragenlijsten 
door vijf groepen opnieuw ingevuld tijdens de 
laatste spaarkringbijeenkomst (39 antwoorden). 
Eén groep had het einde van hun spaarperiode 
nog niet bereikt en vulde de vragenlijsten dus 
nog niet in. Er waren participatieve workshops 
gepland om de effecten van de spaarkringen 
helder te krijgen. De workshops zijn wel met 
alle zeven groepen gehouden. 

Als consequentie van corona hebben we de 
uitvoering moeten wijzigen en waren de meeste 
workshops beperkter dan voorzien. Vanwege 
de uitzonderlijke situatie rondom corona bleek 
het bijzonder lastig om bijeenkomsten met de 
spaarkringen te organiseren (juni/juli 2020). 
Daardoor moesten we bij de spaarkringen 
die hun eerste spaarperiode afsloten alles in 
één bijeenkomst doen: spaargeld verdelen, 
certificaten aan de spaarkringleden uitdelen, 

Inleiding

1. Daarnaast wordt een aantal van de gegevens gepubli-
ceerd op de website http://mis.thesavix.org/dashboard/
admin.
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Wie neemt deel aan een spaarkring?

In principe kan iedereen lid zijn van een 
spaarkring, de werving is echter specifiek 
gericht op de doelgroep van mensen die 
moeilijk kunnen rondkomen. Voorwaarde is 
verder dat de deelnemer naar de bijeenkomsten 
kan komen en in de gelegenheid is om de hele 
spaarperiode af te maken. Ook worden nieuwe 
leden geworven via huidige spaarkringleden. 
Als mensen al iemand kennen binnen de 
spaarkring maakt dat deelname voor hen (nog) 
laagdrempeliger.

Hoe werkt een spaarkring? 

De bijeenkomsten van een spaarkring 
kenmerken zich door vaste routines en 
daarnaast een informele sfeer. Alle deelnemers 
zijn gelijkwaardig aan elkaar. Het belangrijkste 
doel van het samen sparen is dat leden elkaar 
inspireren en ondersteunen en dat zij op deze 
manier het sparen leuk vinden. Leden luisteren 
naar elkaar, wisselen ondersteuning tips en 

Wat is een spaarkring? 

De leden van een spaarkring houden geduren-
de een overeengekomen periode regelmatig 
bijeenkomsten, waarbij zij een door Cash2Grow 
ontwikkelde structuur volgen. Binnen dat kader 
stellen de leden de spelregels voor hun speci-
fieke spaarkring vast. Per bijeenkomst spaart 
ieder lid een bedrag om het zelf geformuleer-
de spaardoel te realiseren. Leden motiveren 
elkaar en wisselen onderling tips uit. Zij leren 
verschillende rollen uit te voeren zoals voor-
zitter, boekhouder en geldteller. Naar behoefte 
worden tijdens de bijeenkomsten ook thema’s 
besproken over geld, samenwerken en aan je 
dromen werken. Een spaarkringbegeleider be-
geleidt het proces en werkt met de leden toe 
naar zelfstandigheid van de spaarkring.

De kern van de spaarkringen aanpak is natuur-
lijk de spaarkring zelf; een groep van 5-12 le-
den. Zij komen voor een periode van ongeveer 
negen maanden minimaal één keer per maand 
bijeen, maar bij voorkeur een keer in de week 
of in de twee weken, om te sparen. 

Werkwijze

ervaring uit. Zij helpen elkaar om hun financieel 
gedrag, zoals koopgedrag, te veranderen. De 
begeleiding tijdens de eerste spaarperiode 
van een spaarkring kent drie fasen; van 
training naar coaching naar zelfstandigheid. 
Na de eerste spaarperiode kan de spaarkring 
zelfstandig functioneren.

Afspraken

In de eerste bijeenkomsten van een nieuwe 
spaarkring worden afspraken gemaakt over de 
voorwaarden voor lidmaatschap, frequentie 
van de bijeenkomsten, het minimum en 
maximumbedrag dat per bijeenkomst kan 
worden gespaard, het al dan niet instellen 
van een lief en leed fonds, het wel of niet 
verstrekken van leningen, en hoe om te gaan met 
deelname en op tijd komen bij de bijeenkomst. 
Bijeenkomsten zijn niet vrijblijvend, de leden 
committeren zich aan deelname. 

Rollen, taken en spaarritueel  

In de beginperiode worden ook de taken 
verdeeld. Een spaarkring kent verschillende 
rollen; die van voorzitter, boekhouder en 
kashouder. En daarnaast twee geldtellers 
en twee sleutelhouders. De leden bepalen 
zelf hoe de taken worden verdeeld en of 
hierbij wordt gerouleerd. Cash2Grow doet 
hiervoor aanbevelingen. Belangrijk is dat 
spaarbijeenkomsten verlopen volgens een vaste 
volgorde. De structuur zorgt voor transparantie 
en draagt eraan bij dat er vertrouwen ontstaat.

Spaardoel

Leden formuleren een spaardoel voor iets dat 
zij graag willen (bijvoorbeeld een dagje uit) of 
nodig hebben (bijvoorbeeld een wasmachine). 
Zij maken voor het vastgestelde doel een 
spaarplan, waarin zij aangeven hoeveel zij per 
bijeenkomst moeten sparen om het doel te 
halen. Door hun doelen uit te spreken inspireren 
leden elkaar en gaat het voor henzelf ook leven. 

Het maken van een spaarplan draagt bij aan 
financieel bewustzijn.

Financiële educatie en spreken over andere 
thema’s 

Naar behoefte van de spaarkring spreken 
leden na het spaarritueel over financiële of 
andere thema’s. Er zijn een aantal thema’s 
uitgewerkt in de ledenmap over geld, over 
samenwerken en over het realiseren van 
dromen. De handreikingen omvatten diverse 
opdrachten en gespreksvragen die leden naar 
behoefte in de spaarkring kunnen uitvoeren 
en bespreken. De taal is eenvoudig (A2 niveau) 
zodat anderstaligen en laaggeletterden ook 
overweg kunnen met het materiaal.

Wat doen de spaarkringbegeleiders? 

Om een spaarkring te starten is begeleiding 
nodig. Hiertoe werft Cash2Grow vrijwilligers 
maar ook beroepskrachten die het leuk 
vinden om spaarkringbegeleider te worden. 
Om spaarkringbegeleider te zijn dient 
iemand Nederlands te spreken en schrijven, 
basisvaardigheden taal en rekenen te beheersen 
en over bepaalde sociale vaardigheden 
te beschikken zoals luisteren, goed met 
mensen om kunnen gaan en leiding kunnen 
geven. Begeleiders krijgen een tweedaagse 
training, daarnaast worden voor hen vier 
inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Ook 
ontvangen zij de materialen die Cash2Grow 
heeft ontwikkeld; een begeleidersmap en 
de – bovengenoemde- map voor leden. De 
begeleiders van de huidige spaarkringen zijn 
een diverse groep. Sommigen zijn werkzaam 
bij een maatschappelijke organisatie, anderen 
zijn betrokken bij bewonersinitiatieven of zijn 
als lid van een spaarkring gemotiveerd geraakt 
om zelf een spaarkring te begeleiden. 

De werkwijze van stichting Cash2Grow

Spaarkringen van Cash2Grow zijn een 
aanpak om een groep mensen via een 

eenvoudig systeem geld te laten sparen 
en lenen. De kern van deze aanpak is dat 
mensen dit volgens een vaste structuur doen, 
binnen een veilige en gezellige sfeer, waar 
ook ruimte is voor het bespreken van andere 
(financiële) thema’s.²

2. Deze toelichting is gebaseerd op onze Effectenevaluatie 
van Movisie 2021.



spaarkringen wordt opgeschaald. Uiteraard 
heeft de coronacrisis een wissel getrokken op 
de uitrol van de spaarkringen. Eind december 
2020 zijn er desondanks vijftien spaarkringen 
actief of in het stadium van voorbereiding.

Profiel van de zeven spaarkringen 

Vanzelfsprekend zijn spaarkringen heel divers 
qua samenstelling. Maar we zien ook een groot 
aantal overeenkomsten bij de leden. Op één 
persoon na zijn alle spaarkringleden vrouwen. 
Behalve bij een spaarkring in De Bilt hebben 
de meeste leden een migratieachtergrond.  

De leeftijd van de leden verschilde nogal, 
namelijk van 25 tot 65, waarbij de meeste 
leden in de categorie 25-45 vallen. 

In het eerste pilotjaar zijn zeven 
spaarkringbegeleiders onder begeleiding 

van Cash2Grow spaarkringen gestart. 

De eerste zes startten in 2019. Begin 2020 
startte een zevende groep als onderdeel 
van het pilotproject. Het project duurde 
tot 1 september 2020. Het gaat om twee 
groepen in Amsterdam, twee in Den Haag, 
een in Schiedam, een in de Bilt en een in 
Maastricht. Vanaf september voert Cash2Grow 
een vervolgproject uit, waarbij het aantal 

Profiel

De meeste huishoudens van de spaarkringen 
waren samengesteld uit partners met 
inwonende kinderen. Daarnaast waren er ook 
een groot aantal alleenstaande leden met en 
zonder inwonende kinderen. 

De inkomensbronnen van de leden waren 
redelijk verschillend. Opvallend was dat het 
grootste aandeel van de leden een  uitkering 
ontvangt. 

Aan hand van de bovenstaande diagram wordt 
duidelijk dat slechts 25 % van de ondervraagde 
leden van de zeven spaarkringen aan het begin 
van hun spaarcyclus een financiële buffer van 
400 euro tot hun beschikking hadden.

Het profiel van de spaarkringen

Leeftijd Huishouden Inkomen

25 - 45

45 - 65

65+

Alleenstaand met inwonende kinderen

Alleenstaand zonder inwonende kinderen

Partner met inwonende kinderen

Partner zonder inwonende kinderen

Eigen bedrijf / ZZP

Inkomen via partner / kind

Loondienst

Uitkering (Bijstand, WW, WIA, 
WAO, Wajong, AOW, pensioen

50%

39% 45% 18%

41% 21%

26%

11% 12% 12%

25%

25%

9%

20%

28%

Zou je aan 400 euro kunnen komen als je dit volgende 
week nodig zou hebben vanwege een noodsituatie?

Ja, ik kan mijn spaargeld gebruiken

Ja, ik kan geld lenen van een vriend of 
familielid

Ja, ik kan rood gaan staan op mijn 
bankrekening

Nee, dat is onmogelijk

18%

Ja, mijn spaargeld in combinatie met rood 
staaan/lenen

98
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De meeste leden zijn 65-plussers. Eén lid 
heeft tijden de spaarperiode de groep verlaten 
vanwege een verhuizing. Twee leden hebben 
- met de begeleidster - al in Lift-je-leven 
groepen gezeten: een vrouw die nog nèt onder 
bewind stond aan het begin van de spaarkring 
en een vrouw die financieel even heel moeilijk 
zat tijdens de spaarkring. Het vierde lid is een 
gepensioneerde man die na een aankondiging 
in een lokaal blaadje bij de groep is gekomen.  
Hij heeft het niet breed, maar is in een betere 
financiële positie dan de beide dames. 

Profiel

Deze spaarkring is opgericht in okto-
ber 2019. Zij bestaat uit 4 leden inclu-

sief de Cash2Grow begeleidster. 

Sterrenbank - De Bilt

Huishouden Inkomen

Alleenstaand met inwonende kinderen

Alleenstaand zonder inwonende kinderen

Partner met inwonende kinderen

Partner zonder inwonende kinderen

Eigen bedrijf / ZZP

Inkomen via partner / kind

Loondienst

Uitkering (Bijstand, WW, WIA, 
WAO, Wajong, AOW, pensioen

75%25% 100%

Bijeenkomst: De groep komt bijeen in een 
buurthuis in De Bilt. Via loting rouleren de 
taken van voorzitter, boekhouder en geldtellers. 
Door de kleine groepsgrootte heeft de groep 
veel aan thema’s kunnen werken en heeft de 
begeleidster ook veel individuele aandacht 
aan de leden kunnen besteden. De thema’s 
waren bijvoorbeeld: het kiezen van een 
ziektekostenverzekering, de huishoudboom 
met soorten inkomsten en uitgaven, begroting, 
kasboek. Deze groep organiseerde ook een 
ruiltafel: de leden brachten dingen mee die ze 
niet meer gebruikten, waar anderen soms weer 
wat aan hadden. 

Met alle leden heeft de begeleidster 
individueel een maandbegroting gemaakt, 
volgens een Excel-bestand dat begeleidster 
zelf had ontworpen (en die is opgenomen in 
het werkmateriaal voor leden en begeleiders). 

Corona: Deze groep spaart via de email, want 
niet alle leden hebben een smartphone. Eerst 
hebben ze allemaal een spaarpot geknutseld 
die je niet zomaar open kan maken. De groep 
start de onlinebijeenkomst als iedereen heeft 
gemaild: ‘ik ben er!’. Ze doen eerst het rondje 
voor het lief- en leedfonds. Daarna sparen ze 
en aansluitend behandelen ze een thema of 
spreken ze een actie af.

De spaarkringleden stimuleren elkaar 
activiteiten te ondernemen. Eén van de 
spaarders van deze spaarkring zit sinds kort 
in een telefooncirkel om eenzame mensen te 
bellen, een andere spaarder doet boodschappen 
voor buren. Ook hebben ze persoonlijke acties: 
de tuin spitten, onkruid weghalen, buiten de 
bovenverdieping schuren en schilderen of 
plantjes plaatsen in het openbare plantsoen. 
Doordat ze samen afspreken welke actie ze 
willen doen, is het makkelijker om de afspraak 
ook na te komen.
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begeleider een hele klus om structuur aan te 
brengen. De groep heeft gekozen voor vaste 
taken (voorzitter, 2 boekhouders, 2 geldtellers, 
en sleutelhouders en kashouder zijn altijd vast). 

Bijeenkomst: De spaarkringleden van het 
Hemelse Spaarpotje komen een keer per 
week bij elkaar in een wijkcentrum van 
welzijnsorganisatie Mooi in Wateringse Veld. 
Veel leden nemen hun kinderen mee naar de 
bijeenkomst. Ze komen om 10 uur bij elkaar 
en volgen altijd dezelfde stappen. Eerst 
sparen, dan een thema bespreken en dan een 
gezamenlijke brunch waarvoor iedereen iets 
heeft meegenomen. Gezelligheid en samenzijn 
is heel belangrijk voor deze groep; het eten 
wordt als een verbindende factor gezien. 

Profiel

Deze spaarkring is opgericht in oktober 
2019 en  bestaat uit 13 vrouwen 

met een Turkse migratieachtergrond. De 
groep werd bij elkaar gebracht door een 
zogenaamde ‘wijkcontactvrouw’ van Stichting 
Avrasya in Wateringse Veld. 

In deze spaarkring zitten veel vrouwen die 
geïsoleerd leven, weinig sociale contacten 
hebben en beperkt of geen Nederlands 
spreken. De meeste spaarkringleden zijn ook 
niet gewend om formeel te vergaderen. Ze 
leren met elkaar hoe je de formele stappen 
van een spaarkring kunt doorlopen. Voor een 

Het Hemelse Spaarpotje - Den Haag

Naast het individueel sparen hebben deze 
spaarkringleden ook een lief- en leedfonds. Er 
is een keer geld gegeven aan een Turks gezin 
dat in grote geldnood zat. Daarnaast steunde 
de spaarkring ook een familie in Turkije die 
slachtoffer van de aardbeving werd. 

De thema’s die besproken zijn in deze groep: 
de huishoudboom met de verschillende 
soorten inkomsten en uitgaven, je inkomsten 
en uitgaven bijhouden, het kasboekje. 

Corona: De leden zijn goed blijven sparen 
tijdens corona. Groepsleden hebben iedere week 
individueel gespaard via de spaarpotjes van 
Cash2Grow. Op het tijdstip van de bijeenkomst 
deelden zij foto’s van het gespaarde bedrag 
via WhatsApp. De voorzitter hield bij hoeveel 
er per keer gespaard werd. De spaarpotjes 
werden tijdens de laatste bijeenkomst in juli, 
toen de leden hun spaargeld weer terugkregen, 
opengemaakt met blikopeners. 

Leeftijd Huishouden Inkomen

25 - 45

45 - 65

65+

Alleenstaand met inwonende kinderen

Alleenstaand zonder inwonende kinderen

Partner met inwonende kinderen

Partner zonder inwonende kinderen

Eigen bedrijf / ZZP

Inkomen via partner / kind

Loondienst

Uitkering (Bijstand, WW, WIA, 
WAO, Wajong, AOW, pensioen

17%

83%

17%

83%

25% 25%

8% 42%
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Profiel

Bijeenkomst: De groep komt een keer in de 
veertien dagen op zaterdag bij elkaar. De 
spaarkringleden brengen iets lekkers mee voor 
de bijeenkomst, dat hoort bij de gezelligheid. 
De groep had voor de coronaperiode de 
stappen van het spaarproces nog net niet onder 
de knie. Daarom zijn er ook nog geen thema’s 
besproken. De groep heeft gekozen voor vaste 
taken.  

Deze spaarkring is opgericht eind ja-
nuari 2020 en bestaat uit tien vrouwen 

met voornamelijk Turkse, maar ook Iraanse 
en Indonesische migratieachtergrond. De 
vrouwen van deze groep spreken Nederlands. 
Ze komen bijeen in het gebouw van het Mul-
ticultureel Ontmoetingscentrum (MOC) in de 
Schilderswijk. 

Avrasya Haagse Coöperatie - Den Haag

12%

Leeftijd Huishouden Inkomen

25 - 45

45 - 65

65+

Alleenstaand met inwonende kinderen

Alleenstaand zonder inwonende kinderen

Partner met inwonende kinderen

Partner zonder inwonende kinderen

Eigen bedrijf / ZZP

Inkomen via partner / kind

Loondienst

Uitkering (Bijstand, WW, WIA, 
WAO, Wajong, AOW, pensioen

25%

62%

50%

38%

64%
12%

12%

13%

12%

Corona: Deze groep had vóór de coronaperiode 
nog maar 2 keer gespaard. Het is de enige 
groep die niet systematisch gespaard heeft 
via WhatsApp of op een andere manier tijdens 
corona. Het zat nog onvoldoende in hun 
‘systeem’. Een andere beperkende factor in deze 
groep is dat de leden geen actieve gebruikers 
zijn van Whatsapp.  Veel reageren niet op 
appjes. Ook voor deze groep had Cash2Grow 
spaarpotjes laten bezorgen, in overleg met de 
voorzitter van de stichting Avrasya. De vrouwen 
zouden die spaarpotjes bij Avrasya kunnen 

ophalen. Helaas heeft lang niet iedereen zo’n 
spaarpotje opgehaald. Sommigen hebben 
de discipline kunnen opbrengen om door te 
sparen in de spaarpotjes of in eigen potjes. 
Echter, verschillende leden hebben helemaal 
niet gespaard. Deze groep heeft ten tijde 
van het beëindigen van dit verslag nog geen 
bijeenkomst kunnen houden om het spaargeld 
terug te krijgen. De leden hebben daarom ook 
niet de vragenlijst aan het eind van de periode 
ingevuld.
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Profiel

De spaarkring Dappere Dames Bank is 
opgericht in oktober 2019 en bestaat 

uit 13 vrouwen met een migratieachtergrond 
(voornamelijk Marokko, ook Ethiopië en 
Suriname). De meeste vrouwen zijn van 
middelbare leeftijd en leven samen met 
partner en thuiswonende kinderen.

Dappere Dames Bank - Amsterdam

25%

Leeftijd Huishouden Inkomen

25 - 45

45 - 65

65+

Alleenstaand met inwonende kinderen

Alleenstaand zonder inwonende kinderen

Partner met inwonende kinderen

Partner zonde inwonende kinderen

Eigen bedrijf / ZZP

Inkomen via partner / kind

Loondienst

Uitkering (Bijstand, WW, WIA, 
WAO, Wajong, AOW, pensioen

58% 50% 38% 17%
8%

50%

42%

12%

Bijeenkomst: De Dappere Dames Bank 
komt eens per veertien dagen bij elkaar 
in een buurthuis in Amsterdam-Oost. De 
spaarkringleden sparen veel. De bijeenkomsten 
verlopen heel voorbeeldig wat betreft structuur 
en transparantie. De groep heeft gekozen voor 
vaste taken. De Dappere Dames Bank heeft geen 
lief- en leedfonds ingesteld; zij hebben hun 
eigen systemen om iemand te ondersteunen 
als het nodig is. De Dappere Dames hadden 
al een cursus ‘grip op je geld’ achter de rug en 
wilden niet veel aandacht besteden aan thema’s 
over geld. Ze hebben ‘spaardoelen’ besproken. 
Verder vonden ze het leuk om over het thema 
‘stoppen met shoppen’ te spreken, waar ze twee 
bijeenkomsten aan hebben gewijd waarbij zij 
ook vrouwen van buiten de spaarkring hadden 
uitgenodigd. 

Corona: De spaarkringleden hebben gespaard 
via de spaarpotjes die de spaarkringbegeleider 
bij ieder heeft langsgebracht. Ondanks de 
uitdagingen tijdens de coronaperiode hebben 
de leden veel gespaard.   

Echter, twee leden hebben door persoonlijke 
omstandigheden in coronatijd niet kunnen 
sparen. Tot hun grote spijt denken ze niet 
mee te kunnen doen aan een volgende ronde. 
Anderen zeiden dat ze minder geld hadden 
omdat hun partners vanwege corona minder 
konden werken en dus minder verdienden. 

16
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Profiel

Deze spaarkring is opgericht in decem-
ber 2019. De groep begon met 8 leden 

en heeft een lid erbij gekregen na aanvang 
van de spaarperiode.

25%

Leeftijd Huishouden Inkomen

25 - 45

45 - 65

65+

Alleenstaand met inwonende kinderen

Alleenstaand zonder inwonende kinderen

Partner met inwonende kinderen

Partner zonde inwonende kinderen

Eigen bedrijf / ZZP

Inkomen via partner / kind

Loondienst

Uitkering (Bijstand, WW, WIA, 
WAO, Wajong, AOW, pensioen

87,5% 37,5% 37,5% 62,50%
12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

De deelnemers hebben veelal een 
migratieachtergrond, uit verschillende 
landen. De groep is bijeengebracht 
door twee opbouwwerkers van het Wijk 
Ondersteuningsteam in Schiedam (werkzaam 
bij Dock). Zij begeleiden de groep met zijn 
tweeën.

Bijeenkomst: De groep komt bij elkaar in de 
ouderkamer van basisschool de Singel in 
Schiedam. De consulent van de ouderkamer, 
werkzaam bij Stichting Aanzet, is ook 
betrokken bij deze spaarkring. Veel van de 
spaarkringleden volgen ook andere activiteiten 
in deze ouderkamer, en zijn zo al ‘opgewarmd’ 
voordat de spaarkringbijeenkomst begint. De 
groep heeft gekozen voor vaste taken. 

Deze groep heeft behalve over spaardoelen, 
geen thema’s besproken. De tijd die beschikbaar 
was voor de spaarkring in de ouderkamer was 
te kort om behalve het sparen ook nog andere 
activiteiten te doen. 

Corona: De begeleiders hadden de 
spaarkringleden aangeraden om van goedkoop 
materiaal zelf een spaarpotje te maken dat je 
kapot moet maken om het spaargeld eruit te 
halen. Een van begeleiders had zelfs een video 
opgenomen waarin ze laat zien hoe je van 
een wc-rol, karton en papier een spaarpot kan 
maken. De groep heeft soms bijeenkomsten 
via Zoom gehouden, en soms via fotootjes op 
WhatsApp. 

Een lid had niets gespaard. Alle andere leden 
hadden meer gespaard in de coronatijd, dan 
daarvoor. Waarom hadden zij meer gespaard? 
“Je zit veel thuis en gaat niet naar buiten. 
Daardoor geef je ook minder uit.” 

De Singel - Schiedam

18



Een van de leden woont in Purmerend. Alle 
anderen wonen in Amsterdam Oost, Centrum 
en Noord. De leden zijn heel verschillend, van 
ondernemer op markten tot medewerker in de 
kinderopvang, samenwonend of alleenstaand, 
met of zonder kinderen.  

Bijeenkomst: Het was een rommelig begin 
met de groep. Ze maakten kennis met 4 
andere mogelijke leden, die allen uiteindelijk 
besloten niet mee te doen. De Mozambikaanse 
Nederlandse was degene die de mensen 

Profiel

Deze spaarkring is opgericht in okto-
ber 2019 en heeft zes leden waaron-

der de directeur van Cash2Grow. De andere 
leden komen – eerste generatie - allen uit 
verschillende landen in Afrika: Zimbabwe, 
Ghana, Mozambique, Nigeria en Siërra Leone. 
Ze kennen elkaar via een kerkgemeenschap. 

Precious Pearls - Amsterdam

60%

Leeftijd Huishouden Inkomen

25 - 45

45 - 65

65+

Alleenstaand met inwonende kinderen

Alleenstaand zonder inwonende kinderen

Partner met inwonende kinderen

Partner zonde inwonende kinderen

Eigen bedrijf / ZZP

Inkomen via partner / kind

Loondienst

Uitkering (Bijstand, WW, WIA, 
WAO, Wajong, AOW, pensioen

80% 20% 60% 20% 20%

20%

20%

aanbracht. In deze groep rouleren de taken. 
Iedereen doet om de beurt de boekhouding, 
en ook het voorzitterschap heeft gerouleerd. 
Het nadeel van het rouleren met een groep 
die maar 1 keer in de maand bijeen komt, is 
dat iedere keer ‘het wiel uitgevonden’ moet 
worden.  Deze groep wilde geen thema’s 
bespreken, maar wilde naast het sparen vooral 
gezelligheid en samen eten. Over spaardoelen 
is wel gesproken, zoals in iedere groep. Ieder 
lid heeft haar eigen spaardoel bepaald.

Corona: Tijdens de coronaperiode kwam de 
groep maandelijks via Zoom samen voor een 
bijeenkomst en om te sparen. De sessies via Zoom 
duurden een uur. Via Zoom bleef het contact in 
stand, werden ervaringen gedeeld en bleven de 
leden elkaar stimuleren om te sparen. Een van 
de spaarkringleden was in januari voor twee 
maanden op familiebezoek naar Mozambique 
gegaan, maar kon uiteindelijk niet terugkomen 
vanwege corona. Ze is uiteindelijk pas eind 
augustus teruggekeerd. Ze heeft wel gespaard 
door steeds een bedrag te sturen naar een van 
de spaarkringleden, die het dan vervolgens 
pinde en het in een spaarpotje stopte, en later 
meenam naar de bijeenkomst.  Vanwege een 
slechte internetverbinding vanuit Mozambique 
kon zij niet deelnemen aan de bijeenkomsten 
via Zoom.
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Profiel

 
Bijeenkomst: De groep komt maandelijks bij elkaar en was voor de coronaperiode nog 
maar twee keer bij elkaar geweest. Ze sparen tot december 2020. De bijeenkomsten 
worden gehouden bij één van de leden thuis. De groep heeft gesproken over spaardoelen, 
maar was voordat corona begon, nog niet toegekomen aan het bespreken van thema’s. 
 
Corona: Het sociale contact misten ze. Toch hadden ze geen behoefte om elkaar 
regelmatiger te spreken of te videobellen via facebook messenger. Dat hebben ze 
maar één keer gedaan. Echter, ze zien elkaar ook bij de kerk. De kerk gaat ook online. 
Tijdens de coronaperiode heeft iedereen doorgespaard. Bij de bijeenkomst na de 
eerste lockdown lieten ze het geld dat tijdens coronaperiode is gespaard aan de 
groep zien en daarna stopten ze het in dichtgeplakte enveloppen met hun naam 
erop in de geldkist.  Om het contact met het geld te vermijden.

Deze spaarkring is opgericht in januari 2019.  Alle vrouwen komen van de 
Filipijnen - eerste generatie in Nederland – en zijn gekomen ‘voor de liefde’. 

Ze komen allemaal uit dezelfde regio in de Filipijnen en spreken hetzelfde dialect. 
Ze spreken allen goed Nederlands. Aan het eind van 2019 is één van de leden over-
leden.

Filipino Limburg - Maastricht

60%

Leeftijd Huishouden Inkomen

25 - 45

45 - 65

65+

Alleenstaand met inwonende kinderen

Alleenstaand zonder inwonende kinderen

Partner met inwonende kinderen

Partner zonde inwonende kinderen

Eigen bedrijf / ZZP

Inkomen via partner / kind

Loondienst

Uitkering (Bijstand, WW, WIA, 
WAO, Wajong, AOW, pensioen

20% 40% 60% 40% 20%80%
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In het onderstaande overzicht wordt duidelijk hoe verschillend de groepen hebben gefunctioneerd. De meeste groepen kwamen om de week bij 
elkaar en twee groepen zelfs slechts één keer per maand. Cash2Grow adviseert één keer per week. Op die manier komt het sparen in het systeem, 

is er meer tijd om de thema’s te bespreken en leren de leden sneller hoe de stappen en verschillende rollen in een spaarkring werken. 

Het Functioneren van de groepen

Profiel

Het valt op dat er weinig fluctuatie van 
spaarkringleden heeft plaatsgevonden na het 
opstarten van de groepen. In totaal zijn er 
tijdens de spaarperiode maar drie groepsleden 
afgevallen, maar ook zijn er slechts drie leden 
tussentijds bijgekomen. 

In de totale projectperiode werd maar één 
lening verstrekt. Het grootste verschil tussen 
de groepen is te vinden in het spaarbedrag. 
Verschillende factoren kunnen hier een 
rol bij spelen: zoals onderling vertrouwen, 
spaarcapaciteit, frequentie van samenkomen. 
De ervaring in het Mondiale Zuiden 
toont aan spaarkringleden in de tweede 
spaarperiode meer gaan sparen. De eerste 
spaarperiode is vaak een proefperiode waarin 
de spaarkringleden kijken hoe het werkt en 
onderling vertrouwen opbouwen. Of dat in 
Nederland ook gaat gebeuren gaan we volgen 
via het invoeren van de gegevens in het 
managementinformatiesysteem SAVIX. 

Het rapport hieronder is genereerd door de 
SAVIX MIS. De gegevens zijn verzameld aan het 
eind van de spaarperiode van de spaarkringen, 
behalve van groep G. Die had de eerste 
spaarperiode nog niet afgesloten. 

Groep aantal leden    uitval groei binnen de 
spaarkringen

gespaard per 
groep

geannualiseerd 
bedrag per lid

lief-en-leedfonds freequentie van 
bijeenkomsten

A 13 0% 18,2% 15.015 1.628 0 om de week

B 13 0% 0% 6.870 784 127 wekelijks

C 4 22,2% -20% 920 324 24 om de week

D 5 20% 0% 7.450 1.586 17 maandelijks

E 6 15,4% -14,3% 1.120 254 56 maandelijks

F 8 12,5% 0% 960 223 0 om de week

G 10 0% 0% 115 27 23 om de week

Totaal 59 32.449 246

Gemiddeld 8 10% -2,3% 4.635 660 37

*Geannualiseerd spaarbedrag per lid: dit is het spaarbedrag 
dat wordt omgerekend naar een jaar: het geschatte spaar-
bedrag per lid als het spaargedrag hetzelfde blijft over een 
periode van een jaar. Dit is om deelnemers van spaarkringen 
die op verschillende momenten zijn begonnen, onderling te 
kunnen vergelijken.

*Spaarkring G heeft een zeer laag geannualiseerd spaarbe-
drag. Deze groep heeft namelijk vanaf half maart nauwelijks 
gespaard, vanwege de coronaperiode en de eerste spaarpe-
riode nog niet afgesloten.

24



Weerbaarheid
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Dane Smith
deelnemer spaarkring 

Penny Wise - Amsterdam-Oost
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Analyse 

Bij de analyse van de kwantitatieve gegevens 
viel op, dat de antwoorden van de twee 
spaarkringen die maandelijks bij elkaar 
komen, soms afweken van de reacties uit de 
vier spaarkringen die wekelijks of om de twee 
weken bij elkaar kwamen.   In het vervolg geven 
we aan waar het van toepassing was en komen 
we hierop terug in de conclusie. 

Om een idee te krijgen of deze doelen ook bij de 
leden speelden, hebben we de leden gevraagd 
welke aspecten ze belangrijk achten. 

Sociale en financiële weerbaarheid 

In het projectplan van ‘Rijken door 
samen sparen’ wilden we de volgende 

doelen op deelnemersniveau bereiken: 

Weerbaarheid

Sociale aspecten 

Zoals verwacht werd in de eerste vragenlijst 
(Q1) vooral het ‘geld sparen’ en ‘gezelligheid 
en sociale contacten’ centraal gesteld. De 
spaarkringleden wilden voornamelijk geld 
sparen en met elkaar een goede tijd doorbrengen 
en hun sociale contacten verdiepen. Geld lenen 
werd het minst belangrijk geacht. Hoewel het 
in de vragenlijst nog een redelijk cijfer kreeg, 
werd in de realiteit slechts één lening verstrekt.  

 
De vragenlijst na deelname (Q2) laat een 
verschuiving zien. Spaarkringleden ervoeren 
de sociale aspecten, namelijk ‘gezelligheid 
en sociale contacten’ en ‘elkaar motiveren en 
inspireren’ als belangrijker dan aan het begin 
van de spaarperiode, en zelfs iets belangrijker 
als het geld sparen. Deze trend bevestigt onze 
basisaanname dat voor de deelname aan 
spaarkringen dus niet alleen de financiële 
aspecten, maar zeker ook de sociale aspecten 
een grote rol spelen. In het vervolg werken we 
deze aspecten uit in het kader van financiële 
en sociale weerbaarheid. 

In deze grafiek worden het totale aantal antwoorden van de eerste vragenlijst (56) met de 
tweede vragenlijst (39) vergeleken. 

Door deelnemers vastgestelde 
spaardoelen bereikt

Verbeterd financieel gedrag en 
vaardigheden om financiële moeilijkheden 
te vermijden of te overwinnen

Meer zelfvertrouwen door het bereikte 
resultaat met sparen, door zelfmanagement 
van de spaarkring, verantwoordelijkheid 
nemen en teamwerk

Een ondersteunend sociaal netwerk

Een financieel vangnet: mogelijkheid 
tot opname van spaargeld en toegang tot 
kleine leningen voor het managen van 
onregelmatig inkomen en onverwachte 
uitgaven

8,6 8,8
8,1

9 8,5
9,2

5,7 5,8

vragenlijst aan het begin van de spaarperiode vragenlijst aan het eind van de spaarperiode 

Hoe belangrijk zijn voor jou de volgende aspecten van een spaarkring? 

Geld besparen
Elkaar motiveren 

en inspireren
Gezelligheid en 

sociale contacten
Mogelijkheid 
om te lenen
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Fnanciële weerbaarheid 

Een van de belangrijkste onderdelen 
van de deelname aan een spaarkring 

is het bepalen van een spaardoel. De 
spaarkringleden in dit pilotproject spaarden 
voor onder meer de volgende doelen: een 
financiële buffer; studie van kinderen; een 
nieuwe wasmachine of droger; een vakantie 
of dagje uit en sommige ook voor een kleine 
investering in het eigen bedrijf zoals een 
kappersstoel en een behandelstoel voor de 
pedicure. 

Meer spaargeld

Weerbaarheid

Voor veel spaarkringleden was het bijzonder 
belangrijk dat ze met spaargeld eindelijk iets 
voor zichzelf konden doen, zonder dat het 
helemaal gespecificeerd werd. Veel van hen 
waren gewend altijd in dienst te staan voor 
de anderen in het huishouden, vooral voor 
de kinderen. Het gespaarde bedrag wilden zij 
daarom voornamelijk voor zichzelf houden.

Spaar je nu meer dan voordat 
je deelnam aan de spaarkring?

10%

90%

Ja Nee

 
“Eindelijk heb ik geld voor mezelf, zonder 
het te hoeven vragen. Ik ga er iets mee 
doen voor mezelf! Je denkt altijd aan de 
kinderen, nooit aan jezelf. Nu is dit geld 
echt voor mezelf! (De Singel Schiedam).

 
“Ik spaar nu echt voor mezelf, dat is 
nieuw. Normaal denk ik alleen aan 
de kinderen.” (Avrasya Coöperatie)

Spaargeld kon worden opgenomen als dat 
nodig was, maar ook leningen uit het gespaarde 
geld van de groep waren een optie. In de zeven 
spaarkringen heeft uiteindelijk niemand haar 
spaargeld eerder teruggevraagd en maar één 
persoon heeft een lening opgenomen. Met 
de lening kon het spaarkringlid een nieuwe 
wasmachine en droger aanschaffen. De lening 
werd spoedig en op tijd terugbetaald. 

Op basis van de vragenlijst werd duidelijk dat het 
de grote meerderheid van de spaarkringleden 
gelukt was om hun spaardoel te halen.  

Is het gelukt voldoende te 
sparen voor je spaardoel?

63%

10%

27%

Ja Deels Nee

 
“We zijn blij met het eindresultaat: het 
gespaarde bedrag!” (Hemelse Spaarpotje)

Maar leden gaven ook aan dat ze het sparen 
zelf als iets plezierigs ervaren: 

 
“Het is leuk om te sparen!” (Sterrenbank)

 
“Ik dacht dat ik niet kon sparen, 
maar ik kan het toch!” (Sterrenbank) 

 
“We hebben gemerkt dat we tóch 
kunnen sparen!” (Dappere Dames)

Anderen waren verrast dat het hen gelukt was 
hun persoonlijk spaardoel zelfs te overtreffen: 

 
“Ik heb veel meer gespaard dan ik dacht te 
kunnen!” (Sterrenbank).  

Het succes van het behalen van hun spaardoelen 
baseerden de spaarkringleden voornamelijk op 
het sparen in groepsverband en buiten hun 
huis: 

 
“Je doet het samen, met de groep, 
je bent ‘één’, dat motiveert enorm 
om te sparen.” (Filipino Limburg)

Daarnaast waren de leden ook positief verrast 
over zichzelf dat ze zo veel bij elkaar konden 
sparen. Sommigen waren er eerder van 
overtuigd dat ze niet in staat waren om te 
sparen:

En zoals met de weergave van een aantal 
citaten uit de eindevaluatie hieronder duidelijk 
wordt, heeft het behalen van deze spaardoelen 
zeer veel voor de verschillende spaarkringleden 
betekend. 

Ten eerste gaat het vaak om pure blijdschap 
over het behaalde resultaat:



Daarnaast heeft sparen in groepsverband ook 
een competitief element. Als een lid van een 
spaarkring ziet dat een ander wél in staat is om 
een bepaald bedrag bij elkaar te sparen, dan 
wil zij dat ook voor elkaar krijgen: 

 
“Je voelt een soort van competitie om 
meer te sparen dan de anderen in de 
groep!” (Dappere Dames)

 
“We waren blij met het sparen, het spaargeld 
dat buiten je bereik is en je dus niet kunt 
uitgeven.” (Precious Pearls). 

Tevens is het belangrijk voor de spaarkringleden 
dat het geld buiten je eigen bereik blijft. Als 
spaargeld thuis wordt bewaard, wordt het 
voor snelle noodzakelijke uitgaven toch snel 
weer uitgegeven. In een spaarkring is het geld 
veilig en blijft het bewaard tot het einde van 
de spaarperiode. Behalve natuurlijk als er een 
grote noodsituatie ontstaat: 

Samen sparen met anderen vergt een hoge 
mate aan discipline omdat je de anderen in de 
groep niet teleur wilt stellen met wanprestatie, 
zodat je regelmatig naar de vergaderingen 
komt en gestaag geld spaart.

 
“Met elkaar breng je de discipline 
op om te sparen.” (Sterrenbank)

Hoe vind je het om te sparen? 

Q2 = vragenlijst aan het begin van de spaarperiode Q1 = vragenlijst aan het eind van de spaarperiode 

Avrasya Haagse 
Coöperatie

Dappere 
Dames Bank

De Singel Hemels 
Spaarpotje

Precious 
Pearls 

Sterrenbank Filipino 
Limburg

Grand Total

7,1
6,4

6,9 7,3

8,5

5,8

8,2

7,2
6,4

7
7,7 7,4

8,3

6,7

7,6

Weerbaarheid
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Meer grip op geld

Weerbaarheid

Met de opdracht zich een spaardoel te stellen, 
werd verwacht dat de deelnemers bewuster 
met hun geld om zouden gaan en meer inzicht 
gingen krijgen in hun inkomsten en uitgaves. 

Als resultaat van het hebben van meer grip 
op je geld werd dus verwacht dat leden meer 
geld over zouden hebben voor belangrijke en 
noodzakelijke uitgaven en eventueel ook voor 
extra activiteiten tijdens de feestdagen, vrije 
tijd en vakanties. In onze vragenlijst vroegen we 
daarom de deelnemers in hoeverre ze genoeg 
geld hebben voor vaste uitgaven (zoals eten, 
wonen, verzekeringen, ziektekosten) en extra 
uitgaven (zoals kleding, vrije tijd en vakanties).  

eten wonen eneriekosten ziektekosten-
verzekering

ziektekosten, 
bril of 

gehoorapparaat

kleding vrije tijd, zoals 
sport, uitjes, 

cultuur

vakantie

nee

niet altijd

ja

Voor: ik heb genoeg geld voor ... 

eten wonen eneriekosten ziektekosten-
verzekering

ziektekosten, 
bril of 

gehoorapparaat

kleding vrije tijd, zoals 
sport, uitjes, 

cultuur

vakantie

nee

niet altijd

ja

Na: ik heb genoeg geld voor ... 

*In deze grafiek worden het totale aantal antwoorden van de eerste vragenlijst (56) met de tweede vragenlijst (39) vergeleken.

Bij het vergelijken van de vragenlijsten voor en 
na de deelname aan de spaarkring valt op dat 
de meeste spaarkringleden vooral meer grip 
lijken te hebben gekregen op hun vaste lasten, 
maar ook meer geld over te hebben voor het 
aanschaffen van kleding. 

Dit patroon valt te verklaren. Bij het krijgen van 
meer grip op de financiële situatie wordt eerst 
meer aandacht besteed aan de noodzakelijke 
vaste uitgaven, vooral als er eerder het 
gevoel bestond hiervoor niet genoeg geld 
ter beschikking te hebben. Als gevolg van 
meer grip op de financiële situatie is ook de 
tevredenheid van de leden van vier van de zes 
spaarkringen met de financiële situatie van hun 
huishouden positief veranderd. Hierbij valt op 
dat de twee spaarkringen die alleen een keer 
per maand bij elkaar kwamen aan het eind van 
de spaarperiode het minst positief waren over 
hun financiële situatie. 
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Meer grip op geld

Weerbaarheid

Ten eerste geven veel leden aan dat het sparen 
hun heeft geleerd bewuster met geld om te 
gaan: 

Hoe tevreden ben je over de financiële sitautie van je huishouden? 

Q2 = vragenlijst aan het begin van de spaarperiode Q1 = vragenlijst aan het eind van de spaarperiode 

Avrasya Haagse 
Coöperatie

Dappere 
Dames Bank

De Singel Hemels 
Spaarpotje

Precious 
Pearls 

Sterrenbank Filipino 
Limburg

Grand Total

5,4

6,8
7,3 7,1

8
7,3

6,4

7,4
6,8

8,2

7

5,8

8

6,8
7,2

*In deze grafiek worden het totale aantal 
antwoorden van de eerste vragenlijst (56) met de 
tweede vragenlijst (39) vergeleken.

Door het vergroten van deze vaardigheden 
is het vele spaarkringleden gelukt om hun 
gedrag aan te passen. Sommige leden hebben 
nu geleerd om hun huishoudboekje op orde te 
krijgen: 

 
“Ik ga bewuster met geld om.” 

(Sterrenbank)

 
“Ik ben me nu bewust: ik kan ook voor mezelf 
sparen!” (Spaarkring Avrasya Cooperatie)

Deze bewustwording leidde tot nieuwe 
vaardigheden bij de spaarkringleden. De 
meeste vaardigheden gingen over persoonlijk 
boekhouden: 

 
“Ik heb geleerd om een begroting te maken, 
en reserveer nu geld.” (Sterrenbank)

 
“We hebben het kasboekje ook 
geoefend. Dat helpt om overzicht te 
houden.” (Filipino-Limburg)

Andere vaardigheden zijn direct te linken aan 
de activiteiten in de groep: 

 
“We hebben vaardigheden geleerd, ik kan 
nu heel goed geldtellen bijvoorbeeld. Eerst 
lukte dat niet zo goed.” (Hemelse Spaarpotje).  

 
“Ik heb geleerd om eerst de rekeningen te 
betalen, zodat ik geld heb om te overleven 
met wat overblijft. En met dat geld ga ik 
sparen.” (De Singel)

 
“Bepaalde dingen waardoor ik in de 
financiële problemen kwam doe ik nu niet 
meer.” (Sterrenbank)

 
“Ik heb geleerd om een begroting 
te maken, en reserveer nu geld.” 
(Sterrenbank)

 
“Eerst spaarde ik alleen wat ik overhield aan 
het eind van de maand. Nu leg ik meteen wat 
apart als mijn salaris binnenkomt. En dan 
spaar ik nog een keer als ik wat overhoud.” 
(Filipino-Limburg)

Weer andere leden hebben ook hun consumptief 
gedrag kunnen aanpassen, zoals bewuster te 
gaan winkelen en beter op aanbiedingen en 
prijzen te letten. 

 
“Ik ben door het thema ‘stoppen met shoppen’ 
bewuster geworden van hoe de winkels je 
willen verleiden om te kopen. Dat helpt om 
niet te bezwijken onder de ‘lokkers’ om te 
kopen.” (Dappere Dames). 

 
“Door het sparen leer je ook beter met je 
geld omgaan, je leert budgetteren. En als de 
spaardag eraan komt, ga je vanzelf zuiniger 
worden!” (Dappere Dames). 

 
“Eerst spaarde ik alleen wat ik overhield aan 
het eind van de maand. Nu leg ik meteen wat 
apart als mijn salaris binnenkomt. En dan 
spaar ik nog een keer als ik wat overhoud.” 
(Filipino-Limburg)
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Weerbaarheid

Vergroten van inkomen 

Er waren ook groepen die geen thema wilden bespreken, of er 
beperkt aandacht aan wilden besteden. Om verschillende redenen:

• De Dappere Dames Bank: de leden hadden net een cursus 
gedaan ‘grip op je geld’

• De Singel: de ouderkamer was niet lang genoeg beschikbaar 
om nog andere activiteiten te doen dan sparen

• De Precious Pearls: gaven de voorkeur aan informele 
uitwisseling en genieten van samen eten

Door het bespreken van een aantal thema’s worden de leden zich 
onder meer bewust van rechten op toeslagen en kwijtscheldingen 
van gemeentelijke regelingen voor specifieke groepen en behoeften. 

Doordat in tijden van corona minder werd ingegaan op de thema’s, 
kwamen deze onderwerpen ook minder aan bod. Daardoor is de 
impact op het vergroten van inkomen bij de spaarkringleden 
niet duidelijk te zien.  Ook zijn er in deze spaarperiodes geen 
investeringen gedaan met spaargeld, noch zijn er leningen 
opgenomen voor een eigen bedrijf (om meer inkomen te krijgen). 
Wel werd het zelfvertrouwen verstevigd; met meer zelfvertrouwen 
neem je eerder stappen voor het krijgen van een baan, en voor 
een zelfstandige kan zelfvertrouwen je verdiensten verhogen. 
Dat meer zelfvertrouwen ook impact heeft op het inkomen, 
moet nog in het vervolgproject verder worden onderzocht. 
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Cash2Grow is ervan overtuigd dat het bespreken van 
thema’s meerwaarde heeft voor de spaarkringleden en 
dat dit het effect van het sparen in een spaarkring kan 
versterken. Cash2Grow wil het bespreken van thema’s niet 
verplicht stellen; als een spaarkring om een of andere 
reden alleen wil sparen, dan kan dat ook. Tenslotte is het 
deelnemen aan een spaarkring op zich al een vorm van 
financiële educatie. En zijn de leden de baas.

In de pilotperiode hadden we thema’s ontwikkeld voor de 
spaarkringen, gerelateerd aan geld. De thema’s zijn niet 
zo uit de verf gekomen, als de bedoeling was. Dit komt 
grotendeels door de coronacrisis: enkele groepen waren 
pas aan thema’s toe tegen de tijd dat de coronacrisis 
uitbrak, waardoor er ineens geen fysieke bijeenkomsten 
meer mogelijk waren. Dit geldt met name voor de groepen 
die in januari begonnen: Filipino Limburg en Avrasya 
Vrouwen Coöperatie. 

Het Hemels Spaarpotje deed er relatief lang over om 
het spaarproces goed onder de knie te krijgen, waardoor 
er weinig tijd overbleef om tijdens de bijeenkomsten 
te werken aan de thema’s. Het Hemels Spaarpotje heeft 
de huishoudboom met soorten inkomsten en uitgaven 
besproken, en het bij houden van uitgaven via een 
kasboekje of app. 

De Sterrenbank in de Bilt heeft tijdens de lockdown aan 
thema’s kunnen werken doordat ze communiceerden via de 
email waarin ze afgesproken acties besproken. Cash2Grow 
heeft wekelijks spaartips op facebook gepubliceerd, die 
door sommige begeleiders werden doorgegeven aan 
de spaarkring via WhatsApp of email. Maar die kunnen 
natuurlijk het bespreken van thema’s niet vervangen. 

Er is één thema waar iedere groep aandacht aan heeft 
besteed, en dat zijn ‘spaardoelen’. Ieder lid heeft een eigen 
spaardoel bepaald en ook berekend welk bedrag gemiddeld 
nodig was om dat doel te bereiken.
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Sociale weerbaarheid

Het deel uit maken van een groep was 
zeer belangrijk voor een groot deel van 

de deelnemers. De tevredenheid over sociale 
contacten vergrootte bij het merendeel van 
de spaarkringleden tijdens de spaarperiode.  
Alleen bij de leden van de twee spaarkringen 
die maandelijks bij elkaar kwamen, was de 
tevredenheid over hun sociale contacten 
zelfs verminderd.   

Vergroten van sociaal netwerk 

Weerbaarheid

Hoe tevreden ben je over je sociale contacten?

Q2 = vragenlijst aan het begin van de spaarperiode Q1 = vragenlijst aan het eind van de spaarperiode 

Avrasya Haagse 
Coöperatie

Dappere 
Dames Bank

De Singel Hemels 
Spaarpotje

Precious 
Pearls 

Sterrenbank Filipino 
Limburg

Grand Total

8 8,2 8,3
7,6

8,6

7

9
8,3

9,4 9,2
8,6

7,3
7,7 7,8

8,8

Voor sommige vrouwen was het vooral 
belangrijk om uit hun isolement te komen 
en andere mensen te ontmoeten buiten hun 
familiekring: 

 
“Steeds weer samenkomen, en uit huis zijn. 
Anders ben je alleen maar in huis bezig en 
met je kinderen.” (Hemelse Spaarpotje) 

 
“De groep kwam voor de gezelligheid en voor 
het sparen. We voerden gesprekken ‘over het 
leven’ en we zijn erg op elkaar betrokken. De 
bijeenkomsten waren levendig en voelden 
als een warm bad.” (Precious Pearls). 

 
“Ik heb beter in een groep leren functioneren. 
Ik praatte steeds veel te veel en ik ging alle 
kanten op.” (Sterrenbank)

Voor anderen was het juist van groot belang 
wel te praten en zich in een groep te uiten:

Daarnaast leerden de spaarkringleden ook 
om taken te verdelen en zij maakten zich de 
vaardigheden eigen van de verschillende rollen 
in de spaarkring: voorzitter, penningmeester, 
geldtellers. In sommige groepen werden de 
taken aan vaste leden gegeven. Zij konden 
zich helemaal verdiepen in het ontwikkelen 
van verschillende eigenschappen. In andere 
groepen rouleerden de taken juist. Het 
voordeel hiervan was dat alle leden alle taken 
een keer op zich konden nemen, waardoor het 
proces van boekhouden voor iedereen extra 
transparant werd: 

 
“Ik vond het goed dat de taken 
rouleerden. Eerst dacht ik, dat kan ik 
niet, maar ik kan het wel! (Sterrenbank). 

Door deelname aan de spaarkringen leren de 
leden niet alleen om beter te sparen en grip 
op hun financiën te krijgen, maar zij verbeteren 
ook hun sociale vaardigheden. 

Ten eerste leerden de leden om in teamverband 
te functioneren en te vergaderen. Sommigen 
merkten juist dat ze de anderen niet genoeg 
ruimte gaven en leerden zich in te houden: 

Voor de meeste was het daarnaast heel 
belangrijk dat er snel een gevoel van vertrouwen 
onder de spaarkringleden ontstond; ze genoten 
bewust van het gezelschap van anderen. Met 
andere woorden, het sociale aspect blijkt heel 
belangrijk in een spaarkring en is één van de 
motivaties om aan een spaarkring mee te doen: 

Voor velen was het samenkomen daarom net 
zo belangrijk als het sparen: 

 
“Ik vind het sociaal samenkomen het 
belangrijkst; je sociale situatie is 
belangrijker dan sparen; het stukje 
samen bij elkaar is het belangrijkste.” 
(Avrasya Cooperatie)

De spaarkring werd dus niet alleen gewaardeerd 
als een gezellige plek om bij elkaar te komen 
maar ook als klankbord en als ondersteunend 
sociaal netwerk: 

 
“De groep! De solidariteit, het vertrouwen, de 
veiligheid.” (Dappere Dames)

Door het regelmatig deelnemen aan de 
spaarkringen raken de leden bij elkaars 
leven betrokken en staan voor elkaar klaar in 
moeilijke tijden:

Verbeteren van sociale vaardigheden 

 
“Ik vind het moeilijk om in een groep te 
praten. Ik heb gemerkt: het lukt me wel!” 

 
“Het groepsgevoel, dat was heel sterk.”  
(Hemelse Spaarpotje)

 
“Ik vind het sociaal samenkomen het 
belangrijkst; je sociale situatie is belangrijker 
dan sparen; het stukje samen bij elkaar is het 
belangrijkste.” (Avrasya Cooperatie). 
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Weerbaarheid

Door het meer grip krijgen op hun geld 
worden leden trots op zichzelf, omdat het hen 
lukt om te sparen. Daarnaast leren de leden 
verantwoordelijkheid nemen in de groep en 
oefenen zij financiële en sociale vaardigheden. 
Deze nieuwe vaardigheden hebben een 
positieve invloed op het zelfvertrouwen van de 
individuele deelnemers. 

 
“We hebben geleerd ervaringen te delen” 
(Hemels Spaarpotje)

Ook leerden de groepsleden hun verschillen 
te herkennen en te waarderen. Juist over geld 
wordt heel weinig gesproken en het open 
benoemen van hun eigen financiële situatie 
was voor velen een verhelderende ervaring: 

 
“Ik ben me meer bewust geworden 
van de verschillende situaties van de 
groepsleden en van hun verschillende 
financiële situaties.” (Dappere Dames) 

Ook hier is het weer opvallend dat juist in de 
twee spaarkringen waar de leden elkaar minder 
vaak zien het onderling vertrouwen is gedaald. 

Vergroten van zelfvertrouwen van deelnemersTenslotte worden de communicatieve 
vaardigheden versterkt door ervaringen te 
delen, naar elkaar te luisteren en thema’s te 
bespreken. Leden begonnen echt naar elkaar 
te luisteren en ervaringen van anderen te 
waarderen en ervan te leren: 

 
“Onderling vertrouwen is top! Heel groot.” 
(Hemelse Spaarpotje)

Hoeveel vertrouwen heb je in de deelnemers?

Q2 = vragenlijst aan het begin van de spaarperiode Q1 = vragenlijst aan het eind van de spaarperiode 

Avrasya Haagse 
Coöperatie

Dappere 
Dames Bank

De Singel Hemels 
Spaarpotje

Precious 
Pearls 

Sterrenbank Filipino 
Limburg

Grand Total

8,4
8,8

9,3
8,6

9,7 9,9 10
9,2

8,2
9

8,3
7,8

9 8,9
9,4

Daarnaast leren de spaarkringleden de ander 
te vertrouwen en zelf betrouwbaar te zijn.  Aan 
de hand van onderstaande grafiek is duidelijk 
een groei van het vertrouwen in de andere 
leden te zien. Bij bijna elke spaarkring is het 
vertrouwen in elkaar toegenomen:

Het vergroten van het onderlinge vertrouwen 
betekent niet alleen dat de leden geleerd 
hebben elkaar te vertrouwen, maar dat ze 
dus ook zelf geprobeerd hebben betrouwbaar 
voor een ander te zijn. En dat laatste is één 
van de aspecten die het zelfvertrouwen van 
de individuele leden kan vergroten. Dat kan 
verklaren waarom sommige spaarkringleden 
expliciet benoemden dat ze “beter hun in vel 
zitten.” (Sterrenbank).
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Tevredenheid

Tevredenheid van de spaarkringleden
  met de methode van Cash2Grow

Een belangrijke uitkomst van de 
vragenlijst was dat na een jaar de meeste 

leden door willen gaan met hun spaarkring. 
Dat betekent dat een van de belangrijkste 
doelstellingen, namelijk het onderhouden en 
opbouwen van duurzame sociale netwerken 
voor de spaarkringleden gerealiseerd is. 
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Ja, ik wil weer verder met deze groep

Ja, maar ik wil doorgaan in een andere groep

Nee, ik ga niet meer meedoen

10%

88%

2%

Wil je weer meedoen aan een 
spaarkring?

Dane Smith
deelnemer spaarkring 

Penny Wise - Amsterdam-Oost



Tevredenheid

De mate van duurzaamheid van de spaarkringen in dit pilotproject is eveneens af te lezen 
aan de enquêtevraag over het vertrouwen in de methode van de spaarkring. Vooraf bleken de 
spaarkringleden al veel vertrouwen te hebben in die methode, aan het eind van de spaakringperiode 
was dat vertrouwen bij alle spaakringen die elkaar wekelijks of om de twee weken zien hoger. De 
twee spaarkringen die maandelijks bij elkaar die elkaar minder vaak zagen waren minder positief 
over de methode.

Hoeveel vertrouwen in de methode? 

Q2 = vragenlijst aan het begin van de spaarperiode Q1 = vragenlijst aan het eind van de spaarperiode 

Avrasya Haagse 
Coöperatie

Dappere 
Dames Bank

De Singel Hemels 
Spaarpotje

Precious 
Pearls 

Sterrenbank Filipino 
Limburg

Grand Total

7,6
8

8,9 8,9 8,8

9,7 10

8,4
8

9

7,2

8,5
9

8,6
9

Wat vind je van de begeleiding? 

Dappere 
Dames 
Bank De Singel

Hemels 
Spaarpotje

Precious 
Pearls Sterrenbank

Filipino 
Limburg

9,3

8,3

9,8
9,3

9
8,2

Wat vind je van het materiaal dat je hebt gekregen? 

Dappere 
Dames 
Bank De Singel

Hemels 
Spaarpotje

Precious 
Pearls Sterrenbank

Filipino 
Limburg

8,6
8,3

9,6
9

8,3
78

Daarnaast heeft ook het trainingsmateriaal een hoge waardering van 
de leden gekregen.
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Het vertrouwen in de spaarkringen wordt ook zeker versterkt 
door de hoge waardering die de begeleiding heeft gekregen. De 
spaarkringbelegeleiders spelen hierin een cruciale rol.



spaarkringleden meer grip op hun eigen 
geldzaken. Bijna alle spaarkringleden waren 
blij verrast dat ze hun spaardoel bereikt of zelfs 
overtroffen hadden en meer overzicht over hun 
huishoudelijke financiën kregen. Alleen zou het 
hun niet gelukt zijn, maar samen met steun van 
de andere spaarkringleden lukte het wel.

Daarnaast konden we in deze evaluatie 
ook laten zien dat de spaarkringleden zeer 
tevreden waren met de toegepaste methode 
en de begeleiding van Cash2Grow. Door de 
invloed van corona op het functioneren van de 
spaarkringen was het bespreken van de ‘thema’s’ 
minder aan bod gekomen dan oorspronkelijk 
de bedoeling was. In de toekomst hopen we 
op basis van het uitgebreid en vernieuwde 
materiaal de thema’s verder in werkwijze van 
Cash2Grow te verankeren. 

Hoewel het beperkte aantal spaarkringen 
geen algemeen geldende uitspraken toelaten, 
kunnen we in het algemeen een positiever 
effect bij de leden constateren die elkaar 
maandelijks of wekelijks dan bij de leden 
die maar maandelijks bij elkaar kwamen. De 
twee spaarkringen die maandelijks bij elkaar 
kwamen, zagen hun financieel huishouding 
niet positief veranderen en hadden ook minder 
groot vertrouwen in elkaar en de spaarkring 
methode van Cash2Grow. Dit bevestigt onze 
aanname dat het van groot belang is dat de 
leden van de spaarkringen vaak bij elkaar 
komen. Op deze manier leren ze elkaar beter 
kennen, versterken ze hun spaargedrag en 
kunnen ze de methode van Cash2Grow sneller 
beheersen.   

In dit evaluatieverslag hebben we 
de zeven spaarkringen voorgesteld en 

nader onderzocht. Aan de hand van drie 
verschillende databronnen lieten we zien 
wat de deelname aan spaarkringen voor de 
spaarkringleden heeft betekend. 

Het doel van de evaluatie was om inzicht te 
krijgen in hoeverre we de titel van dit project 
konden waarmaken: rijker door samen sparen. 
Figuurlijk rijker door persoonlijke groei en 
onderlinge ondersteuning, én letterlijk rijker 
door meer te doen met eigen – beperkte – 
financiële middelen.  Dat deden we aan hand 
van een analyse van de invloed van deelname 
op de sociale en financiële weerbaarheid van 
de spaarkringleden. 

De resultaten lieten onder andere zien dat 
spaarkringleden de deelname aan de spaarkring 
waardeerden en blij van werden. Veel leden 
kwamen naar de gezellige bijeenkomsten 
om uit sociaal isolement te komen en een 
daardoor een sterker sociaal netwerk op te 
bouwen. Spaarkringleden waren ook in staat 
om hun sociale vaardigheden te verbeteren: 
ze leerden bijvoorbeeld in teamverband 
te functioneren, naar elkaar te luisteren 
en een vertrouwensrelatie op te bouwen. 
Ze leerden verschillende rollen op zich te 
nemen zoals voorzitter, geldteller, boekhouder. 
Door onderlinge ondersteuning kregen de 

Conclusie
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