
OVER AMARGI
Met Amargi bevrijden mensen zich van geldzorgen.  
Ze steunen elkaar om greep te krijgen op hun inkomsten  
en uitgaven. Met elkaar, voor elkaar. 
 
Amargi is een vereniging van mensen die zich met elkaar  
willen bevrijden van geldzorgen. De filosofie van Amargi  
is dat mensen pas vrij zijn als ze niet met handen en voeten
gebonden zijn aan financiële verplichtingen. 
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Amargi wil door vroegtijdige signalering en aanmelding van mensen met geldzorgen voorkomen dat
schulden problematisch worden. De aanmelding gebeurt vrijwillig, via organisaties waarmee Amargi
samenwerkt, zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars, maatschappelijke organisaties en werk-
gevers. Zij hebben immers contact met hun klanten en weten in de beginfase wanneer de klant
geldzorgen heeft. Amargi koppelt de deelnemer vervolgens aan een vrijwilliger die samen met de
deelnemer de financiën weer op de rails probeert te krijgen. Uitgangspunt is dat de deelnemer baas
blijft over zijn eigen geld. De Amargi Vereniging biedt leden daarnaast activiteiten die helpen om geld
te besparen en een netwerk voor steun. 

Als (toekomstige) samenwerkingspartner heeft u er baat bij dat uw klanten greep krijgen en houden
op hun geld. Voor zakelijke belanghebbenden (zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie-
bedrijven, waterbedrijven en incassobureaus) scheelt het gederfde inkomsten en incasso-kosten.
Voor werkgevers is schuldpreventie van belang omdat mensen met schulden vaker ziek zijn. Voor
zorgverleners is het van belang omdat andere zorg effectiever is als de financiële basis op orde is.
Voor de gemeente vermindert het de toestroom naar schuldhulpverlening, bespaart kosten voor
maatschappelijk opvang, het neemt belemmeringen weg voor maatschappelijke participatie en het
stimuleert re-integratie in werk. 

http://amargi.nl/veel-gestelde-vragen/
http://amargi.nl/veel-gestelde-vragen/
http://amargi.nl/contact/
http://amargi.nl/


In 2017 zijn in verschillende gemeenten pilots geweest van Amargi (300 huishoudens in  
Den Haag, 80 huishoudens in Hilversum en 150 huishoudens in Leeuwarden). Amargi
heeft subsidie gekregen van het Kansenfonds van de provincie Fryslân om de aanpak
uit te breiden naar andere Friese gemeenten. 
 
De eerste uitbreidingen zijn een feit. In juli 2018 zijn we gestart in Harlingen en in september is
het startschot gegeven in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen (foto hieronder). Men is zeer
enthousiast over voorzorg in plaats van nazorg en ziet zoveel meer kansen met deze andere,
vroegtijdige aanpak.  

WAAR IS AMARGI ACTIEF?

HUIDIGE LANDELIJKE CIJFERS
Beslag op inkomen - 300.000 keer per jaar 
Vorderingen via incassobureaus - 8 miljoen per jaar 
Huishoudens met achterstanden - meer dan 1 miljoen  
Van de 153.000 huishoudens in de schuldhulpverlening zijn er 39.000
aangemeld voor wettelijke schuldsanering (bron: algemene rekenkamer) 
Teveel mensen met geldzorgen worden niet geholpen. Er zit gemiddeld vijf jaar
tussen het eerste moment van financiële problemen en het moment waarop  
mensen aankloppen voor schuldhulp.  
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Piet werkt als zelfstandig schilder. Soms heeft hij veel werk, soms minder. Hij heeft achter-
standen opgebouwd bij de zorgverzekeraar. Hij dreigt zijn aanvullende zorgverzekering kwijt te
raken. Zorgverzekeraar De Friesland heeft hem gevraagd of hij het prettig vindt als iemand hem
ondersteunt bij zijn financiën en heeft hem met de toestemming van Piet aangemeld bij Amargi.
Na een eerste gesprek wilde hij het toch zelf proberen. Maar niet lang daarna ging het weer mis.
Nu heeft hij met Amargi een geldplan gemaakt. Hij heeft ook besloten om de helft van de week
vast in dienst te gaan. Zo weet hij zeker dat hij de vaste lasten kan betalen. Piet heeft zekerheid
en is van heel veel stress af. (Klik hier voor een video over wat stress kan doen met het brein). 
 
Ana komt uit Oost-Europa. Ze weet niet goed hoe alle regelingen in Nederland werken. Fier
Fryslan heeft haar aangemeld bij Amargi. Ze bleek geld te laten liggen waar ze recht op heeft.  
Zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Logisch dat  
ze niet rond kwam. Ze is ook gekoppeld aan een vrijwilliger die haar helpt om greep te houden  
op haar geld. 
 
Riemer en Dette zitten al heel lang in de schulden. Tien jaar geleden is een aanvraag bij de
Kredietbank misgelopen. Sindsdien worstelen ze om het hoofd boven water te houden. Hulp
kregen ze daarbij niet. Via het CJIB zijn ze aangemeld bij Amargi. Het bleek dat het beslag dat
was gelegd op hun inkomen veel te hoog was. De vrijwilliger van Aegon is ook in de schulden
gedoken. Er bleken allerlei dingen niet te kloppen. Een schuld is zelfs helemaal kwijtgescholden.
Nu is de weg vrij voor Riemer en Dette om zich alsnog aan te melden voor een schuldsanering.  
 

PRAKTIJKVOORBEELDEN AMARGI

(alle namen zijn pseudoniemen)
meer info over Amargi? klik hier!
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PARTNERS IN FRIESLAND
LEEUWARDEN 
Onze partners (stakeholders) in Leeuwarden zijn CJIB, Woonfriesland, Elkien, SVB,  
De Friesland Zorgverzekeraar, wijkteams Amaryllis, MF uitzendburo, Reik & Fier Fryslân. 
En vanuit Aegon, De Friesland, Kracht van het oplossen, Kunst van het rondkomen,  
CJIB en diverse kerken zijn er 63 vrijwilligers beschikbaar voor steun en hulp aan deelnemers. 
 
HARLINGEN 
Onze partners (stakeholders) in Harlingen zijn Gebiedsteam, Dienst SOZA NW Friesland,
woningbouwvereniging, CJIB, Thuiszorg Friese Land, de Friesland Zorgverzekeraar. 
Vrijwilligers hebben zich aangemeld vanuit Humanitas en Schuldhulp Ido. Daarnaast willen  
de studenten van opleiding Social Work vanuit het leerbedrijf in Harlingen deelnemers helpen. 
 
TYTJERKSTERADIEL EN ACHTKARSPELEN 
De eerste partners in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn KEaRN Welzijn,de Dorpenteams,
diverse uitzendbureaus, de MOA, Thuiszorg Het Friese Land, het CJIB en De Friesland
Zorgverzekeraar.  
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Contactpersoon voor partners 
mailen annefleur@amargi.nl of 
bellen 06-14045075 

VOOR 
PARTNERS

VOOR 
VRIJWILLIGERS
LEEUWARDEN 
Naima Zoundri 
Coördinator voor de  
gemeente Leeuwarden  
mailen leeuwarden@amargi.nl 
bellen 06-11165728 
 
HARLINGEN 
Naima Zoundri 
Coördinator voor de  
gemeente Harlingen 
mailen harlingen@amargi.nl 
bellen 06-11165728 

BENT U ENTHOUSIAST? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP!

TYTJERKSTERADIEL 
Wianka Bosch (projectleider) en 
Monique Hoekstra (coördinator)  
voor de gemeente Tytjerksteradiel  
mailen t-diel@amargi.nl 
 

ACHTKARSPELEN 
Wianka Bosch (projectleider) en 
Monique Hoekstra (coördinator)   
voor de gemeente Achtkarspelen 
mailen achtkarspelen@amargi.nl 
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