
 

Het verhaal achter Lift 

 

Het Lift Je Leven actieprogramma 

Het LiftjeLeven programma ondersteunt mensen om bewuster en effectiever te worden op het gebied van 

Geld, Groen & Gezondheid. Het actieprogramma geeft handvatten zodat echt aan gedragsverandering wordt 

gewerkt. De gekwalificeerde begeleiders zorgen ervoor dat daarbij ook actief de zelfredzaamheid wordt 

bevorderd. 

 

Ontwikkeld vanuit een wetenschappelijke basis 

Het Liftjeleven programma is in 2012 ontwikkeld en heeft als doel om een duurzame leefstijl te bevorderen. 

Het programma is voortgekomen uit het promotieonderzoek van Jeanine Schreurs ‘Living with Less: Prospects 

for Sustainability’ (2010). Schreurs onderzocht op welke manier mensen hun leefstijl (moeten) aanpassen als ze 

met minder geld moeten gaan leven. In haar visie hangen deze – soms noodgedwongen - aanpassingen samen 

met duurzaamheid in de zin van: goed met geld omgaan, milieubewust gedrag, welzijn en een betere 

gezondheid.  

 

 Inzichten uit het promotieonderzoek zijn onder meer:

1. Leven met minder is voor veel mensen een negatieve en stressvolle aangelegenheid is, maar 

gaandeweg hebben mensen ook positieve belevingen; 

2. Een (gedwongen) terugval in bestedingsmogelijkheden is een zeer ingrijpende levenservaring; 

3. Iedereen die zijn leefstijl aanpast, ongeacht de financiële positie, zoekt oplossingen op het gebied van 

besparingen, energie, wonen, sociale contacten, identiteit en zelfrespect: het is niet belangrijk hoeveel 

geld iemand heeft, maar hoe men met het budget weet om te gaan (Schreurs, 2010).  

Aan de hand van deze inzichten is het Liftjeleven programma ontwikkeld. 

  



 

 

Evaluatie onderzoek Maastricht University 

De Universiteit Maastricht heeft in 2019 een onderzoek uitgevoerd om het Liftjeleven programma te 

evalueren. Met behulp van diepte-interviews, groepsinterviews en vragenlijsten die afgenomen zijn bij oud-

deelnemers en begeleiders, is onderzocht in hoeverre het programma invloed heeft op de leefstijl en 

duurzaamheid. 

De conclusie luidt: deelnemers aan het Liftjeleven programma zijn tevreden over wat ze geleerd hebben. Ze 

schrijven die positieve effecten toe aan de begeleiders, het werken in de groep, en de gestructureerde 

activiteiten. Deelnemers ervaren minder stress en geven aan dat de sociale contacten en vaardigheden zijn 

verbeterd. 

Het programma wordt gemiddeld gewaardeerd met een 8,6. 

 

Een bewezen effectieve sociale interventie 

Bij MoVisie is de methodiek onlangs voorgedragen voor erkenning als een effectieve sociale interventie in de 

categorie ‘goed onderbouwd’. In de loop van 2020 wordt deze erkenning officieel. 

 

‘Ik werd er blij van te lezen dat mensen het een verrijkende ervaring vonden. 

Dat was ook mijn intentie toen ik het programma bedacht: 

ik wilde dat het werken aan financiële problemen een positieve ervaring zou zijn; 

een change for the better.’ 

- Jeanine Schreurs, oprichter Stichting Lift 

 

 

 

 

  



 

Een vernieuwende leermethode 
 

Dit alles maakt het Liftjeleven programma een hoogwaardig programma, gefundeerd op wetenschappelijk 

onderzoek en wetenschappelijk beproefd. Daarnaast werkend vanuit actuele maatschappelijke vraagstukken 

rondom duurzaamheid, hyperconsumptie en sociale cohesie.   

 

Action Learning 

Het Liftjeleven actieprogramma is een praktische leermethode vanuit de Action Learning methodiek. 

Gedragsverandering komt voort uit de beweging om doelen te stellen, te leren door ervaring en zo 

verbeteringen te realiseren. Door deze cirkel tijdens het programma maar liefst 12 maal te doorlopen (in drie 

maanden tijd), maakt gewoontegedrag plaats voor nieuw, gewenst gedrag.  

Daarnaast zorgt deze methode voor meer groepsdynamiek zodat de bijeenkomsten veel levendiger zijn voor de 

deelnemers. De meeste deelnemers blijven tot het einde volledig betrokken bij het programma.    

 

 

Een positieve leermethode 

Belangrijk binnen het Liftjeleven programma is de positieve benadering. Het programma is geschikt is voor 

iedereen. Of je nu geldproblemen hebt of niet, een opleiding hebt afgerond of niet, iedereen doet mee. 

Hierdoor is er geen negatief imago dat deelnemers ‘iets fout hebben gedaan’ of dat zij ‘niet met geld kunnen 

omgaan’. In plaats van deze negatieve propositie gaat het Liftjeleven actieprogramma uit van de eigen kracht 

van mensen en sluit de methode aan bij de specifieke persoonlijke doelen die de deelnemers voor zichzelf 

stellen. 

  



 

“Ik heb een boost in zelfvertrouwen gekregen.” 

- deelnemer Liftjeleven programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend bij de actualiteit   

Schreurs had destijds in haar promotie onderzoek een vooruitziende blik. Waar zij onderzoek deed naar het 

hyperconsumentisme en een meer duurzame leefstijl, is dit inmiddels een uitgangspunt dat in de huidige 

samenleving steeds duidelijk wordt omarmd. Mensen zijn zich meer bewust van hun koopgedrag en de 

‘footprint’ op deze aardbol. De vraag is hoe dat gedrag te veranderen. Het Liftjeleven programma heeft hier 

inmiddels 8 jaar ervaring in opgedaan en kan voor een brede doelgroep precies deze vragen niet alleen 

beantwoorden, maar ook bijdragen aan duurzame gedragsverandering. 

 

Geld, Groen en Gezondheid 

Door het programma op drie pijlers te baseren, geeft het niet alleen diversiteit in onderwerpen en 

mogelijkheden, maar bevordert het ook de onderlinge groepsdynamiek. Deelnemers verschillen in de mate 

waarin ze affiniteit hebben met de onderwerpen. Op deze manier kunnen deelnemers elkaar inspireren en 

ervaren dat ze zelf ook bruikbare kennis en ervaring in huis hebben voor anderen. Juist doordat er meerdere 

thema’s aan bod komen. 

 

“In één  jaar tijd heb ik 5.000 euro schuld afgelost.” 

- deelnemer Liftjeleven programma 

 

 

  



Gekwalificeerde begeleiders 

In het onderzoek van Maastricht University wordt als één van de succesfactoren de begeleiding genoemd. We 

zijn trots op ons ‘kwaliteitshuis’. We hebben geen leraar die vertelt hoe je iets wel of niet moet doen, maar 

werken uitsluitend met betrokken en deskundige begeleiders die één zijn met de groep en zelf eveneens 

deelnemer zijn. Hierdoor ontstaat er vertrouwen, openheid en een gezamenlijke sfeer om persoonlijke doelen 

te realiseren. Het helpt enorm bij de motivatie van deelnemers te zien dat de begeleider één van hen is en ook 

persoonlijke ervaringen deelt tijdens de bijeenkomsten.  Alle begeleiders volgen jaarlijks 

‘inspiratiebijeenkomsten’ om opgenomen te blijven in het kwaliteitshuis. 

 

“Er wordt echt naar je geluisterd en er is een heel fijne sfeer.” 

- deelnemer Liftjeleven programma 

 

Met elkaar werken aan persoonlijke thema’s 

De nadruk ligt op ‘samen doen’. Deelnemers leren van elkaar en de begeleider is één van hen. Door met elkaar 

te werken aan verschillende thema’s ontstaat een bredere kijk op persoonlijke problematiek. Het geeft de 

ruimte om aan je persoonlijke thema’s te werken. Je kiest dus zelf de acties waarmee je aan de slag gaat. 

Deelnemers geven elkaar daarbij tips. Doordat deelnemers, in de regel, in een nieuwe groep komen ontstaan 

nieuwe sociale contacten. Dit betekent een verbreding van het sociale netwerk met vaak positieve gevolgen.  

 

Sociale duurzaamheid 

Onze visie is dat er veel meer partijen nodig zijn binnen het sociale domein om onder anderen de 

schuldhulpverlening beter te organiseren. Het project is dan ook meer dan alleen een sociale interventie die 

actiegericht ingezet kan worden. Het past naadloos in de ‘erop af’ aanpak en is als sociale interventie zowel 

probleemoplossend als preventief inzetbaar. Het programma is voor iedereen geschikt en in het bijzonder voor 

mensen met de behoefte aan hulp op het gebied van geld en gezondheid. Stichting Lift richt zich op meer 

leefgebieden dan alleen het budget. En daarnaast laten we zien dat het actieprogramma voor iedereen 

interessant is, niet uitsluitend voor mensen met een krappe beurs. Op die manier halen we het stigma ‘dat 

mensen met financiële problemen niet met geld kunnen omgaan’ eraf.  

 


