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Vakmanschap
Mijn voorganger Christophe Geus
kens blikte in de eerste krant met
trots terug op een bijzonder dyna
misch en waardevol jaar. Ik wil in dit
voorwoord graag vooruitkijken. Naar
hoe we met de vijf samenwerkings
partijen vakmanschap nog meer
centraal kunnen stellen.
Vakmanschap is meer dan professio
naliteit. Professionaliteit gaat over
kennis en vaardigheden. Vakman
schap gaat over ervaring opdoen,
blijven leren en werken vanuit ge
meenschappelijke waarden. Daarbij
gaat het om jullie: de professionals.
Daarom willen we jullie veel vaker
gaan opzoeken. Jullie weten immers
wat nodig is om uit te groeien tot
vakvrouw of vakman. Ons program
ma helpt, verbindt en voedt.
We gaan aan de slag met lerende
praktijken, met het verbinden van de
wetenschap aan de praktijk en er
wordt een beroepsprofiel ontwikkeld.
Ook bijeenkomsten zoals de Steden
estafette blijven op het programma
staan.
En wil je binnen je regio met een
thema aan de slag of een bijeen
komst organiseren? Neem dan vooral
contact met ons op!

DREMPELS
VERLAGEN
Anya Wiersma is schuldhulpverlener van het jaar en werkt met daklozen en mensen in de opvang. Dat vraagt om
een soepele aanpak en toewijding. ‘Onze cliënten voelen meteen of er echte aandacht is. Bij hen is het vertrouwen
al heel vaak beschaamd, dus je loopt over een dun lijntje. Je moet voortdurend precies doen wat je met ze af
spreekt.’ In deze krant lees je een reportage over Anya’s werk als drempelverlager, flexdenker en zorgenverlichter.
>> lees verder op pagina 6
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Dylan: ‘Hartkloppingen als
er rekeningen binnenkomen’
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Scrummen in Deventer
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DEZE KRANT DIGITAAL LEZEN?
Bekijk dan de pdf op:
www.schouderseronder.nl/krant2

113 Zelfmoordpreventie:
ga het gesprek aan!
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Dylan, jong en in de schulden

‘HET IS NIET MIJN SCHULD, WEL
MIJN VERANTWOORDELIJKHEID’
Op zijn achttiende staat Dylan
er opeens alleen voor. Noodgedwongen maakt hij schulden. Een slechte start waar hij
zes jaar later nog steeds last
van heeft, want bij geldzaken
krijgt hij extra last van zijn
posttraumatische stressstoornis. ‘Ik werk hard om uit
de schulden te komen, maar
heb daar wel hulp bij nodig.’

D

ylan (24) kreeg van thuis uit
niet het ideale voorbeeld. ‘Na
een faillissement leefden we
met vijf personen op bijstands
niveau. We leefden van paycheck naar
paycheck. Sparen heb ik niet geleerd.’ Als
hij, net 18, thuiskomt van een vakantie
met zijn toenmalige vriendin en haar
ouders, treft hij het huurhuis van z’n
moeder leeg aan. Zij is gaan samen
wonen en de huur is opgezegd. Binnen
twee maanden staat hij op straat. Met
niets.

Vrijwillige bewindvoering

In zijn tienerjaren liep Dylan een post
traumatische stress-stoornis (PTSS) op.
De PTSS maakt het voor Dylan lastig om
zelf zijn financiële administratie te doen.
‘Het gaat wel beter dan vroeger, maar
het gebeurt nog steeds dat ik meteen
zweethanden en hartkloppingen krijg als
er rekeningen binnenkomen.’ Het is de
reden dat Dylan vrijwillig bewindvoering
heeft aangevraagd. ‘De bewindvoerder
regelt de vaste lasten en de afbetalingen
naar de schuldeisers. Wij krijgen leefgeld.
Dat geeft rust.’ Tegelijkertijd maakt
Dylan zich ook zorgen om deze con
structie. ‘Het is best duur en ik ontdekte
laatst dat er fouten werden gemaakt.’

Starterslening

De zorgzame Dylan heeft ideeën over

Dylan maakt lange werkdagen als vrachtwagenchauffeur. Alles om die schuld van zo’n 10.000 euro af te kunnen lossen.
Op dit moment is het lastiger. Zijn vriendin Debby zit thuis na een zware operatie. Daardoor werkt ze niet en heeft Dylan
meer zorgtaken. ‘De aflossing gaat nu minder snel, maar we gaan ervoor.’
hoe je jongeren met zo’n slechte start
kunt helpen. ‘Bijvoorbeeld met een
goedkope starterslening, zoals jonge
huizenkopers die ook kunnen krijgen.
Daarmee had ik m’n opleiding kunnen
afmaken, m’n rijbewijs gehaald. De
dingen die nodig zijn om het leven vorm
te geven, om een beter betaalde baan te
vinden. Nu heb ik dat met vallen en
opstaan zelf gedaan, maar zit ik nog wel
met die schuld.’
Daarnaast hoopt Dylan op meer begrip
en maatwerk voor mensen met schul
den. ‘We zijn niet over een kam te

scheren. Hulpverleners hebben bij mij
bijvoorbeeld al snel de indruk dat ik
dingen zelfstandig kan oplossen omdat
ik mijn verhaal goed kan vertellen. Maar
het feit dat ik snap wat ik moet doen, wil
niet zeggen dat ik dat ook doe. Mijn PTSS
zorgt dat ik regelmatig niet rationeel
handel. Ik heb dus meer begeleiding
nodig, liefst van iemand die me echt
begrijpt.’

Schaamte

schulden, nu staat hij in deze krant. ‘Er
heerst een taboe op schulden en
natuurlijk voel ik wel schaamte. Maar ik
weet ook dat het niet mijn schuld is. Ik
had pech. Het is echter wel mijn verant
woordelijkheid. Als ik een steentje kan
bijdragen aan het doorbreken van het
taboe, dan doe ik dat. Door die lezing
heeft een bedrijf een begeleidende brief
in Jip-en Janneketaal geschreven,
waardoor veel onbegrip en leed wordt
voorkomen. Dat is toch enorme winst?’

Eerder gaf Dylan een lezing voor
schuldhulpverleners over zijn leven met

WAT KUNNEN WE VAN DYLAN LEREN?

We vragen twee experts om een reactie. Wat kunnen we van het verhaal van Dylan leren?

Zelfredzaamheid

Kans op nieuwe start

‘Wat moedig dat Dylan zijn verhaal wil delen, want dat gevoel
van schaamte zien wij vaker. De wens om regie te houden
over de eigen financiën is ook herkenbaar. Zelfredzaamheid is
natuurlijk een belangrijk doel van de hulpverlening: dat de
jongere leert om weloverwogen keuzes te maken en dat er
zowel op de korte termijn als op de lange termijn balans komt
in de financiën. Het is vaak een traject met vallen en opstaan.
Een jongere wil zo snel mogelijk naar een oplossing, terwijl de
onderliggende problematiek nog hetzelfde is. Ik heb het idee
dat Dylan veel zelfinzicht heeft. We hopen dat er goed naar
hem - en naar andere jongeren - geluisterd wordt. Alleen dan
kun je maatwerk leveren en iemand echt helpen.’

“We zien veel mensen met schulden, jong en oud, die niet
kunnen of willen inzien hoe ernstig hun situatie is en dat zij
hulp nodig hebben. Dylan laat zien hoe het ook kan; hij heeft
inzicht en vraagt zelf om hulp. Ik vind dat de maatschappij
hem daarin mag steunen. Er zijn allerlei mooie voorbeelden in
gemeenten waar schulden van jongeren worden afgekocht
die vervolgens onder gunstige voorwaarden terugbetaald
moeten worden. Dit soort initiatieven neemt stress weg en
geeft jongeren kans op een nieuwe start. Ik vind het wel
belangrijk dat ze iets leren van die periode. Er is namelijk niet
zelden sprake van een nalatige financiële opvoeding. Met een
budgetcursus of met budgetbegeleiding doen jongeren
alsnog de nodige financiële kennis en vaardigheden op.”

Andrea Prophitius (l) en Titania
Meijering, Groningse Kredietbank

Gea Schonewille, wetenschappelijk
medewerker Nibud

LEER
TIP
1 op de 9 kinderen groeit
op in armoede. De stress
die dit oplevert heeft
langdurig en negatief
effect op de hersenontwikkeling. Stichting
Leergeld en Stimulanz
maakten online een
leerbericht voor leerkrachten. Dit is ook
leerzaam voor schuldhulpverleners. Gratis
te downloaden op
www.augeo.nl/Demo/
Leerbericht-15/
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CJIB WERKT AAN HELDERE COMMUNICATIE

‘Begin klein en bouw stap voor stap uit’
Relatief veel mensen met
problematische schulden zijn
laaggeletterd of hebben een
taalachterstand. Iedereen wil
duidelijke brieven in heldere
taal, maar voor deze groep is
dit van extra belang. Het
Centraal Justitieel Incasso
Bureau (CJIB) werkt hier hard
aan.

De letter M
verwijst naar het
soort boete dat u
hebt gekregen, in
dit geval een
verkeersboete.

V

rijwel iedereen herkent de
situatie; je krijgt een brief die
belangrijk oogt, maar je begrijpt
niet goed wat je nu moet doen
of wat je nog mag verwachten van de
afzender. Moet je betalen? Wachten?
Iets invullen? Het is frustrerend als je de
afzender moet bellen omdat je de brief
niet begrijpt. ‘Heldere communicatie is
voor iedereen van belang’, stelt Anne
Moeton-Tuinstra, adviseur communica
tie bij het CJIB. ‘Ook voor de organisatie
die informatie opstelt en verstuurt.
Immers: als iedereen een brief meteen
begrijpt, scheelt dat een heleboel
telefoontjes.’

Betaalinformatie

Bereikbaarheid

Hoe zorg je voor heldere communicatie?
‘Begrijpelijke taal is dan natuurlijk
belangrijk, liefst zonder moeilijke
woorden of lange zinnen. Niveau B1
wordt dat ook wel genoemd’, zegt Anne.
‘Maar er is zoveel meer waarmee je het
verschil kan maken, zoals met vormge
ving. Kijk maar naar de verkeersboete.
Door het ontwerp ziet de ontvanger
sneller wat er van hem verwacht wordt.’
Het CJIB gebruikt vaker infographics of
video’s om iets uit te leggen. ‘En onze
website is tegenwoordig ingericht naar
toptaken, zodat de meeste bezoekers
snel vinden wat zij zoeken. Ten slotte is
ook de bereikbaarheid van belang. Naast
de traditionele contactkanalen kan men
ook via webcare (Facebook en Twitter)

DE STELLING

Informatie over
bezwaar maken, in
delen betalen en
contactgegevens.

Informatie over
de overtreding,
de locatie en
het voertuig.

De vormgeving van de verkeersboete werd aangepast en het taalgebruik
is simpeler. Op dit moment wordt gewerkt aan verduidelijking van andere
communicatiemiddelen.
en WhatsApp (06-22716329) contact
met ons opnemen.’

Werkgroepen

Bij het CJIB werken multidisciplinaire
werkgroepen aan begrijpelijke brieven,
formulieren en websitepagina’s. Anne:
‘Het is soms puzzelen, want we werken
vanuit verschillende disciplines. Een
jurist wil wat anders dan een functioneel

beheerder of een communicatiespecia
list. Maar het gemeenschappelijke doel
– begrijpelijk communiceren - leidt altijd
naar een oplossing.’

Digivaardig

Digitaal via selfservice waar het kan,
persoonlijk contact waar het nodig is.
Dat is het uitgangspunt bij het CJIB.
Voor de groep die onvoldoende digivaar

dig is, worden ook andere oplossingen
gezocht. Zo gaan de partijen uit de
Manifestgroep (een netwerk van zestien
uitvoeringsorganisaties zoals DUO, SVB,
CJIB en de Belastingdienst) in een pilot
samenwerken met bibliotheken. ‘Vanaf
1 juli krijgen medewerkers bij vijftien
bibliotheken training om minder
digivaardige mensen door websites te
leiden. Ook kunnen we actiever verwij
zen naar de cursussen ‘Klik en Tik’ en
‘Digisterker’ van de bibliotheek.’

TIPS VOOR MEER BEGRIJPELIJKE
COMMUNICATIE

• Begin klein en bouw stap voor
stap verder. Leer van ieder nieuw
product.
• Toets nieuwe producten bij je
doelgroep en maak dat niet te
ingewikkeld. Vraag een aantal
cliënten of mensen uit je doel
groep om mee te kijken.
• Kijk niet alleen naar taalgebruik,
maar ook naar vormgeving,
benaderbaarheid, beeldgebruik
en klantgedrag. Het geheel van
de dienstverlening telt.
• Gebruik handige tools voor hulp
bij begrijpelijk communiceren.
Denk aan www.synoniemen.net
en www.ishetb1.nl

INFOTIP
De website van het CJIB heeft
een speciaal dossier voor inter
mediairs en schuldhulpverleners
op de website: www.CJIB.nl/shv.
Kan dit dossier beter? Wat
ontbreekt er nog? Meld het via de
feedbackfunctie op de website.

Belangrijke post wordt vaak niet goed begrepen door het gebruik van ingewikkelde taal. Soms betalen mensen niet omdat niet duidelijk
is dat een brief een rekening is, waarom ze die rekening krijgen of hoe ze de rekening kunnen betalen. Iedereen, maar vooral de groep
laaggeletterden, is enorm geholpen met heldere brieven in begrijpelijke taal.

Organisaties en bedrijven die een rekening willen innen,
moeten zorgen voor heldere brieven in begrijpelijke taal.
MARK SCHIPPER, MEDEWERKER
BUDGETADVISERING & SCHULD
HULPVERLENING, GEMEENTE EPE

Vraag ’t de doelgroep
‘Iedereen schrijft z’n teksten vanuit z’n eigen achter
grond, kennis en ervaring. Voor de zekerheid kijken we
dan nog even naar het taalniveau. En dan denken we
dat we goed zitten. In die zin zijn we allemaal een
beetje leesblind. Het verbaast me dan ook niets dat er
zoveel trainingen worden aangeboden om begrijpelijk
te leren schrijven. Wij, de professionals, zijn daar
kennelijk (nog) niet toe in staat. Misschien is het een
idee om juist aan de doelgroep te vragen wat zij nodig
hebben? En bij hen onze teksten te toetsen?’

JAN ACHTERBERG, SCHULDH ULP
VERLENER BIJ DORAS, AMSTERDAM

KAROLINA ESTOWSKI, ADMINISTRATIEF
ONDERSTEUNER, GEMEENTE ZWOLLE

Brief toelichten

Geen lange teksten

‘Het is bekend dat veel mensen met schulden laagge
letterd zijn. Dan is het logisch dat eenvoudige brieven
belangrijk zijn om je boodschap over te laten komen.
Maar, een ingewikkelde brief kan cliënten niet van hun
betalingsverplichting ontslaan. Ik kom nog regelmatig
formulieren en brieven tegen van verschillende
instanties die veel tekst bevatten en lastig zijn om in
te vullen. Wij houden rekening met laaggeletterdheid.
Daarnaast communiceren we (bijna) nooit alleen per
brief. Bijna altijd lichten we een en ander toe, telefo
nisch dan wel face to face.’

‘Ik ben goed opgeleid, maar ik vind het ook weleens
lastig om te beoordelen wat ik met een brief moet.
Een keer liet ik collega’s meekijken naar een lastige
brief van een schuldeiser; we begrepen ‘m alle drie
anders! Brievenschrijvers willen nog weleens te
volledig zijn. Dat levert lange lappen tekst op. Als ze
dan ook nog deftige en chique taal gebruiken, slaan ze
al snel de plank mis. Gelukkig heeft de gemeente
Zwolle veel aandacht hiervoor. Klanten krijgen een
helder informatieboekje mee na de intake. En ik hoop
dat ze om hulp vragen als ze iets niet begrijpen.’
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Deventer werkt in sprints

‘Scrummen geeft sturing en we
hebben minder uitval’
Bij het Budget Adviesbureau
Deventer (BAD) scrummen ze,
een werkwijze uit de ICT. ‘Het
traject van schuldhulpverlening is prima in concrete
stappen in te delen. In sprints
van drie weken maak je die
stappen; je weet precies wat je
te doen staat.’

W

at scrummen is, is het
makkelijkst uit te leggen
aan de hand van het grote
whiteboard met daarop
van boven naar beneden alle stappen;
van aanmelding tot concreet einddoel.
Van links naar rechts zijn er de kolom
men ‘doen’, ‘bezig’ en ‘klaar’. Klanten
hangen als briefjes op dit bord. Een
achterliggend document is het ‘definiti
on of done’: hierop staat per stap en in
kleurcodes aangegeven: ‘wat is er klaar’,
‘wat merkt de klant’ en ‘wat doet de
klant’. In ‘sprints’ van drie weken worden
de stappen genomen en schuiven de
klanten als het goed is naar de kolom
‘klaar’.

Gezamenlijke caseload

Marion Bijveld is procesbegeleider
stabilisatie en schuldregeling. Ze weet
nog hoe ze zich vroeger voelde na een
werkdag. ‘Dat ik eigenlijk niet eens meer
wist wat ik nou precies had gedaan. We
werken nu niet minder hard, maar de
drukte voelt minder drukkend. Ik heb
continu zicht op wat me te doen staat

en ik zie de briefjes op het bord ver
schuiven. Dat geeft helderheid en
voldoening.’ Ieder team van zo’n 3,5 fte
heeft een gezamenlijke caseload van 150
tot 200 dossiers. ‘Cliënten hebben wel
een vast aanspreekpunt, maar ze weten
dat andere hulpverleners ook kunnen
helpen. Bij ziekte of vakantie valt er dus
geen dossier stil. Daarnaast is het
makkelijker om afspraken in te plannen,
omdat collega’s cliënten altijd op kunnen
vangen.’

spoedzaken of wil iemand een lastige
case bespreken? Eens in de drie weken
maakt Marion als scrummaster voor
haar team het schema voor de komende
sprint. ‘Dat betekent keuzes maken,
want je kunt niet alle klanten tegelijker
tijd op het bord hebben. Zielig? Nee,
want je weet zeker dat iemand in een
volgende sprint weer aan de beurt komt.
Zo maak je een haalbare planning
waarbij ieder dossier voortgang blijft
maken.’

wal en schip raken omdat we iedere drie
weken nieuwe taken plannen voor de
volgende sprint. Spoedvragen doen we
nog steeds, maar wij bepalen wat spoed
is en wat kan wachten tot een volgende
sprint. Daarnaast krijgt de klant ook
beter zicht op wat hij moet doen op welk
moment en welke resultaten er al
geboekt zijn. We ervaren daadwerkelijk
minder uitval.’

Keuzes maken

Iedere ochtend is er een stand-up bij het
bord; wat gaan we vandaag doen, zijn er

Minder uitval

De werkdruk was een
van de redenen om dit
experiment aan te gaan.
‘Spoedvragen slokken je
op en weinig overzicht
geeft stress. Door het
hele proces in stapjes te
knippen en gericht aan de
slag te gaan in sprints, geef
je meer sturing. Dossiers
kunnen niet meer tussen

MINDER UITVAL CLIËNTEN DOOR:
• Inzicht in taken en plannen voor
professionals
• Duidelijkheid voor cliënten
• Continuïteit in alle dossiers
• Als een cliënt op het scrumbord
staat, wordt er in die sprint contact
met hem opgenomen
• Sneller signalering van (dreigende)
uitval
• Sneller contact met andere hulp
verlening bij (dreigende) uitval

Marion Bijveld: ‘Meer overzicht, minder
werkdruk en minder uitval van cliënten;
wij zijn heel tevreden met het scrummen.’

SAMENWERKEN WERKT

ONSbank biedt nieuw perspectief met kunst
De ONSbank biedt jongeren
met schulden weer toekomstperspectief door intensieve
begeleiding in een sociaalcultureel leertraject. Tegelijkertijd is er een financieel traject
dat schuldrust biedt. De
ONSbank is geen traditionele
bank, eerder een kunstwerk,
stellen financiële man Willem
Los en beeldend kunstenaar
Johan Wagenaar.
Johan Wagenaar, beeldend
kunstenaar en directeur van
kunststichting Het Instituut:

Nieuw perspectief

‘Het startte allemaal toen onze kunst
stichting gevraagd werd mee te denken
over jongeren met schulden. Opvallend
vonden wij het zwakke zelfbeeld van
jongeren en de rol van schuldeisers. Zij
werken in onze ogen niet mee aan
oplossingen maar verergeren een
situatie alleen maar.
De problematiek greep me zo aan dat ik
met deze groep aan de slag wilde. Met
kunst laten we ervaren dat iedereen van

Willem

‘Via ONSbank krijgen
jongeren een tweede kans.’

waarde is en dat dat niet afhangt van
roem, rijkdom of uiterlijk. We bieden een
nieuw perspectief op henzelf en hun
leefwereld. In kleine groepen, met veel
persoonlijke aandacht, werken we
samen met kunstenaars, sporters,
musici, schrijvers en dansers aan het
zelfbeeld van de jongeren. Doel is
zelfredzaamheid en een nieuwe start in
de vorm van werk of een studie.
Omdat ik wist dat de schulden zelf ook
aangepakt moesten worden, klopte ik
aan bij het trustfund van Delta Lloyd

Johan

(nu Nationale Nederlanden). Met
Willem was er meteen een klik. Inmid
dels zijn we drie jaar verder en hebben
we de ONSbank opgericht en tientallen
jongeren weer op de rails gezet.’

Willem Los, Manager Business
Innovation Consumer Lending
Nationale Nederlanden:

Foundation aangeraden zijn project te
financieren. Het was mooi, nieuw en
vooral heel noodzakelijk. Ik heb Johan
ook meteen gevraagd wat ik zelf kon
doen, zo geïnspireerd raakte ik door zijn
plannen. Sindsdien hebben we bijna
dagelijks contact.
Schuldrust is een belangrijk onderdeel
van het traject, omdat je niet aan nieuw
gedrag kunt werken als je tegelijkertijd
stress van schuldeisers hebt. Samen
met de jongeren bel ik de schuldeisers
om saneringsafspraken te maken. De
ene keer neemt de ONSbank de schuld
over en lost de jongere zijn lening op
termijn bij ons af. Het kan ook zijn dat
we afspraken maken met de schuldei
sers. Net wat de mogelijkheden zijn en
wat het beste werkt voor de jongere.
Onlangs kregen we een grote bos
bloemen van een van de jongeren van
het eerste uur. Hij had een goede baan,
was schuldenvrij en zat lekker in z’n vel.
Via ONSbank kreeg hij een tweede kans.
Onbetaalbaar.’

Schuldrust

‘Toen Johan zijn ideeën ontvouwde, heb
ik de manager van de Delta Lloyd

MEER WETEN: www.onsbank.nl
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Twee gebruikers over de Kennisbundel:

KENNIS DELEN EN
MAKKELIJK TERUGVINDEN
Hoe vind je slimme interventies die elders hun waarde
hebben bewezen? Waar staat achtergrondinformatie
over schuldhulpverlening op een overzichtelijke manier bij elkaar? Twee vakgenoten vertellen hoe ze met
de Kennisbundel op de hoogte blijven en hun kennis
delen met collega’s, coördinatoren en vrijwilligers.
Jantien Petersen was budgetbegeleider bij de gemeente Den Bosch.
Sinds kort werkt ze als beleidsmedewerker schulden bij de VNG.

‘HANDIG EXTERN GEHEUGEN’
‘Als schuldhulpverleners zijn we erg
gericht op het helpen van onze
klanten. We vergeten dat we ook
onze eigen kennis moeten vergroten,
want daarmee kunnen we onze klan
ten nog beter van dienst zijn. Wat
doen andere gemeenten? Wat
zeggen wetenschappers op basis
van hun onderzoek?
Ik vind het heel fijn om via de
Kennisbundel op een bepaald
onderwerp te surfen en op die
manier alle informatie te vinden die
ik nodig heb. Dankzij de toegankelijke
database kun je op thema zoeken,
zodat je niet eindeloze hoeveelhe
den artikelen hoeft na te pluizen.

Fijn naslagwerk

van onderzoeker Nadja Jungmann
over mobility mentoring (aanpak op
basis van inzichten uit de hersenwe
tenschap, red.). Dat bracht ons op
ideeën hoe we deze methode zelf
kunnen toepassen. Naar aanleiding
daarvan hebben we onze formulie
ren versimpeld.
De Kennisbundel vind ik niet alleen
interessant voor betaalde professio
nals, maar ook voor vrijwilligers. Als je
geen collega hebt om iedere dag
mee te sparren, dan is de Kennis
bundel een fijn naslagwerk. En het is
een handig extern geheugen, dat je
inschakelt op het moment dat je het
nodig hebt. Want er is zoveel kennis
beschikbaar; die hoef je echt niet
allemaal paraat te hebben.’

Heel inspirerend vond ik de artikelen

HOE WERKT HET?
In de Kennisbundel vind je
wetenschappelijke rappor
ten, handreikingen en andere
vakliteratuur over schuld
hulpverlening. Je kunt
makkelijk zoeken en sorte
ren. Dankzij de samenvat
tingen zie je snel waar het
artikel of rapport over gaat.
Ook kun je zelf overzichten
(Kennisbundels) maken van
wat je interessant vindt en
dat delen met anderen. De
tool is eveneens beschikbaar
in een app (via App Store en
Google Play Store), zodat
alle informatie makkelijk
toegankelijk is.
Kennisbundel.nl

TIPS VAN CORINNE
Er valt zoveel te leren in ons vak, op zoveel
gebieden. En op zoveel manieren. Corinne Berhitu
is adviseur schuldhulpverlening bij Stimulansz en
geeft tips en inspiratie.

Rapporten van De Nationale Ombudman

‘De rapporten van de Nationale Ombudsman
triggeren mij regelmatig. Ze houden organisaties en
overheden een spiegel voor. Zoals het rapport
‘Burgerperspectief op schuldhulpverlening’, dat stelt
dat de overheid onterecht te veel uitgaat van de
zelfredzaamheid van burgers bij de gemeentelijke
schuldhulpverlening. Zoek op de site naar ‘schuld
hulpverlening’ en je vindt meer interessante
rapporten. Het fijne vind ik dat ze niet alleen het
probleem blootleggen, maar ook heldere oplossings
richtingen aandragen.’
www.nationaleombudsman.nl

Training ‘Schuldenaanpak mensen met
een lichte verstandelijke beperking’
Jansje van Middendorp is wetenschappelijk medewerker bij het
Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie

‘ZOWEL CIJFERS ALS VERDIEPING’
‘Onze organisatie ondersteunt lokale organisaties
bij de inzet van vrijwilligers en deelt daar kennis
over. Wat hebben vrijwilligers nodig en hoe
ondersteun je daarbij, hoe stem je de samenwer
king met beroepskrachten af, hoe ga je om met
werving en training en hoe houd je vrijwilligers
vast?
Via de Kennisbundel kan ik de benodigde kennis
lezen en verzamelen. Ik heb een persoonlijke
bundel gemaakt over vrijwilligers in de schuld
dienstverlening. Hierin kan ik rapporten opslaan
die ik later nog eens kan lezen.
Als er interessante stukken in mijn bundel staan,
kan ik deze ook delen met anderen. Dat lijkt me
erg handig. Ook kan ik een voorselectie delen met

coördinatoren of vrijwilligers die zich verder willen
verdiepen in een thema.

Verdieping

De Kennisbundel biedt zowel cijfers als verdie
ping. Als ik zelf een rapport schrijf, kan ik gemak
kelijk de benodigde cijfers vinden. Het is ook
handig om te zien wat andere organisaties
ontwikkeld hebben.
Naast kennis ophalen en bundelen lijkt het me
prettig om onze eigen ervaringen te delen met
andere organisaties. We kunnen onze handreiking
en onderzoeksrapporten toesturen aan de
redactie van de Kennisbundel, zodat anderen er
ook hun voordeel mee kunnen doen.’

‘Deze training van MEE richt zich op het vergroten
van kennis over mensen met een licht verstandelijke
beperking (LVB) en schulden. Hij is bedoeld voor
zowel professionals als vrijwilligers die zich met
schuldhulpverlening bezighouden en daarbij te
maken hebben met mensen met een lager IQ. Er is
ook een training beschikbaar die algemene kennis
biedt over mensen met een LVB.’
www.mee.nl

Documentaire ‘Vergeef me mijn schulden’

‘De documentaire ‘Vergeef me mijn schulden’
toont zittingen in de rechtbank van Den Haag waar
rechters toetsen of mensen in aanmerking komen
voor schuldsanering via de WSNP. De documentaire
laat zien hoe divers de verhalen zijn, welke vragen
rechters stellen en hoe het eraan toegaat in de
rechtbank. Zo’n documentaire verbreedt je blik.’
www.kennisbundel.nl
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SCHULDHULPVERLENER VAN HET JAAR

ERONDER

‘Dakloze is bezig met biertjes drinken,
niet met DigiD’s’

ALTIJD DENKEN
IN EEN BOCHTJE

Op bezoek bij
Hennie, een
van haar vaste
cliënten. ‘Er
gaat veel
energie zitten
in het winnen
van vertrou
wen.’

Anya zoekt
een van haar
cliënten op in
het park, waar
hij zijn vaste
bankje heeft.

Anya Wiersma (budgetconsulent bij De Tussenvoorziening)
is schuldhulpverlener van het
jaar. Zij houdt van mensen
met wat gekkigheid. Een
inkijk in het leven van Anya:
drempelverlager, flexdenker
en zorgenverlichter.

E

en man die muizen voert aan zijn
gifslangen in een terrarium? Of
een vrouw bij wie iedere twee
weken een schoonmaakdienst
langs moet komen om haar huis
begaanbaar te houden? Anya komt ze
tegen. Naast haar bureauwerk vindt
Anya het leuk om ‘vreemde vogels’ op te
zoeken. ‘Mijn behoefte aan prikkels’,
lacht ze. Haar cliënten vinden haar
bezoekjes ook prettig, weet ze. ‘Als
mensen met grote schulden naar een
anoniem gebouw moeten komen, is dat
vaak een hoge drempel.’

Multiproblemen

Anya werkt al meer dan twaalf jaar voor
de Tussenvoorziening, de organisatie die
opvang en begeleiding biedt voor
‘trekvogels en stadsmussen die uit het
nest dreigen te vallen’. Als budgetcon
sulent doet ze onder meer inkomens
beheer voor daklozen in Amersfoort en
schuldsanering voor cliënten in Utrecht.
Vandaag probeert ze contact te krijgen
met Frank, die lijdt aan verzameldwang.
Ze heeft ‘s middags een afspraak met
hem, maar ze heeft geen idee waar ze
elkaar zullen treffen. ‘De uitdaging is
allereerst om vertrouwen te winnen,
zodat ze open staan voor begeleiding en
financieel beheer.’

Activeringscode

Ondertussen maakt ze zich ernstige
zorgen over Ko, ooit hoofd bij een
schoonmaakbedrijf. Hij heeft een ernstig
alcoholprobleem en is daardoor alles
kwijtgeraakt: vrouw, kinderen, werk,
woning. Afgelopen week ging Ko de
‘detox’ in, nadat hij maagbloedingen had
gekregen. Maar dezelfde avond raakte hij
weer aan de drank. ‘Zolang hij niet stabiel
is, begin ik niet aan een saneringsrege
ling’, zegt Anya. ‘Ik kan nu alleen kleinere
regelingen voor hem treffen.’
Voor de Belastingdienst heeft ze zijn
DigiD nodig. ‘Maar Ko is bezig met
biertjes drinken, niet met DigiD’s. De
digitalisering maakt het voor deze
doelgroep wel erg ingewikkeld. Formeel
moeten we altijd samen met de cliënt
inloggen, maar dat werkt voor hen niet
altijd.’
Van veel cliënten weet ze inmiddels
waardoor ze in de stress schieten. Haar
aanpak? Niet tegenspreken, maar

meebewegen. Doet de spreekkamer een
cliënt aan de gevangeniscel denken?
Geen probleem, dan doet ze al wande
lend een intake. Staat een drugsdealer
iedere dag bij haar cliënt op de stoep
omdat hij zijn geld opeist? Dan is ze best
bereid om deze cliënt een voorschot te
geven. ‘En die betaalt hij nu netjes terug.’

Stoom afblazen

Een andere cliënt ging door het lint
omdat hij dacht dat hij een dierbaar
voorwerp moest verkopen vanwege de
saneringsregeling. Hij dreigde met
zelfmoord en brandstichting. Ze liet hem
stoom afblazen, zodat ze daarna kon
uitleggen hoe de vork precies in de steel
zit. ‘Hij overzag het niet en raakte in
paniek. Maar nu heeft hij het plan van
aanpak ondertekend.’
‘En dit was nog mijn meest stabiele
cliënt’, glimlacht ze. ‘Ik heb er grote
bewondering voor hoe mensen elke keer
weer opkrabbelen. Die veerkracht van

mensen prikkelt mij, want ik kan zelf ook
in zo’n situatie terecht komen.’

Dun lijntje

Ze heeft diverse cliënten die telkens
bellen omdat ze extra geld willen.
Bloedirritant, vond ze eerst. Sinds ze zelf
mediteert kan ze er beter mee omgaan.
Ze gaat open het gesprek in en wacht af
wat de vraag is. ‘Dat levert een beter
gesprek op, alleen al omdat mijn toon
anders is.’
Ineens ziet ze in haar ooghoek dat haar
telefoon gaat. Het is Frank, die haar
voorstelt om elkaar bij het station te
ontmoeten. ‘Jammer’, grinnikt ze, nadat
het gesprek afgesloten is. ‘Ik was heel
graag bij hem thuis geweest om zijn
verzamelingen te zien.’
De namen van cliënten in dit artikel
zijn gefingeerd.

Drie tips om mensen met geldstress te helpen

1

 Let op je cliënt

Aanhoudende stress ontregelt het
denkvermogen van je cliënt. Maak
daarom gebruik van eenvoudige
procedures en aanvraagformulieren.
Verdeel het traject in korte, behapbare
stappen. Creëer een vriendelijke
spreekkamer, waar een cliënt zich op
zijn gemak kan voelen.

2

 Regel overzicht

Ga er niet vanuit dat iemand in
geldstress zelf financieel over
zicht heeft. Maak een overzicht van
alle (mogelijke) inkomsten en uitgaven
en ga na wat er betaald kan worden.
Controleer of je cliënt alle inkomens
voorzieningen aangevraagd heeft.
Vraag aan wat nodig is, zoals een
aanvullende uitkering of toeslag.

3

 Blijf je cliënt volgen

De toegang tot de schuldhulp
verlening is voor mensen in de
opvang nog te beperkt. Blijf daarom
altijd denken in mogelijkheden.
Wanneer de cliënt nog niet voldoet
aan de voorwaarden voor schuldhulp
verlening, blijf de cliënt dan volgen en
ondersteunen. Motiveer de cliënt,
zodat deze later alsnog kan door
stromen naar een schuldhulptraject.

Deze tips zijn een samenvatting van adviezen van Federatie Opvang. Meer informatie: www.schuldenindeopvangenbw.nl.
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ZELFMOORDPREVENTIE
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Zelfmoordgedachten signaleren:

‘Ontwar eerst de kluwen’
Wat als ik een piekerende
cliënt juist op de gedachte
breng van zelfmoord? Wat
als ik me op een ongepaste
manier opdring? Het zijn
vaak mythes, zegt Jacqueline
Regeling van 113 Zelfmoordpreventie. ‘De ervaring leert
juist dat het uiten van zelfmoordgedachten de spanning
minder hoog maakt, en daarmee ook de crisis. Ga dus juist
wel het gesprek aan.’

intensief, maar per saldo boek je op deze
manier juist tijdwinst.’
Behalve doorverwijzing naar huisarts of
maatschappelijk werk heeft de schuld
hulpverlener zelf ook een belangrijk
aandeel in de oplossing. Hij kan rust
brengen, bijvoorbeeld door te voorko
men dat de cliënt uit huis gezet wordt.
‘Schuldhulpverleners zijn kordate
mensen die goed een crisis kunnen
bezweren’, zegt Ricco. ‘Juist in de
samenwerking met andere hulpverle
ners kunnen zij heel goed iemand
helpen.’

Piekeren

E

Wanhopige mensen hebben een kluwen in hun hoofd, waarin eerst meer lucht
en ordening moet komen. Pas als er meer helderheid is, kun je als schuldhulp
verlener het gesprek aangaan over het oplossen van de financiële problemen.

Onderzoek veerkracht

Dat gesprek is ook belangrijk met
mensen die hun gedachten niet of op
verkapte wijze uiten. ‘Schuldhulpverle
ners zijn vaak heel oplossingsgericht,
maar slaan daardoor soms een stap
over’, zegt Jacqueline. ‘Vraag allereerst:
hoe gaat het met u? Trekt u het nog?
Onderzoek hoeveel veerkracht er nog
zit. Heeft iemand steun nodig, kijk dan of
je door kunt verwijzen naar een maat
schappelijk werker of de huisarts.’
Praten is hoe dan ook zinvol, benadruk
ken beiden. Chronische stress, zoals
armoede, leidt ertoe dat mensen hun
emoties en impulsen slecht kunnen
controleren. Voor de hand liggende
manieren om problemen op te lossen
zien ze daardoor niet meer. Ook is het
moeilijk om keuzes voor de lange termijn
te maken.

‘Iemand die het niet
zegt, dat is lastiger’

‘Natuurlijk vroeg ik me af of ik het had
moeten zien. Maar ik heb geaccepteerd
dat dat niet altijd kan. Deze man was erg
gestrest, maar leek ook opgelucht toen
wij de financiële last van zijn schouders
namen. Wel was duidelijk dat hij zich
schaamde. In een van de laatste
gesprekken gaf hij voor het eerst toe dat

Een persoonlijk gesprek helpt de cliënt
om de regie op het leven weer terug te
pakken. Jacqueline: ‘Wanhopige mensen
hebben een kluwen in hun hoofd, waarin
eerst meer ordening en lucht moet
komen. Pas als er meer helderheid is, kun
je als schuldhulpverlener het gesprek
aangaan over het oplossen van de
financiële problemen. Het lijkt tijds

113 Zelfmoordpreventie is 24/7 te bereiken via 0900-0113 (gratis) of 113.nl.
Naast hulp is er een breed ondersteuningsaanbod voor professionals.
• Trainingen: wat doe je bij zelfmoordsignalen van klanten, gatekeeperstraining.
• App: VraagMaar (gratis). Deze leert hoe je een gesprek over zelfmoordgedach
ten begint.
• Collegiale overleglijn voor professionals in het sociaal domein: 020-3113888.
• Website: 113.nl met handreikingen, stappenplannen, crisiskaartjes, etc.

ZELFMOORD IN CIJFERS

Melissa Reijnen:

Melissa Reijnen, schuldhulpverlener bij Kredietbank
Limburg, weet hoe moeilijk
sommige klanten over hun
gedachten over zelfdoding
praten. Maar dat een jonge
vader een zelfmoordpoging
zou doen, zag ze niet aan
komen.

Eerst meer helderheid

Als mensen nog niet al te diep in de put
zitten is het makkelijker om zelfmoord te
voorkomen dan wanneer iemand al
verder in de spiraal van negatieve
gedachten is beland. Jacqueline: ‘In het
begin denken mensen misschien twee
keer per maand aan zelfmoord om zo
een einde te maken aan hun zorgen.
Maar hoe vaker ze eraan denken, hoe
meer die gedachte inslijt en reëler wordt.
Stel daarom ook mildere vragen aan
cliënten. Slaapt u slecht? Piekert u veel?
Zo ja, dan heb je als professional echt
wel iets te doen. Als er een vervelend
telefoontje komt, kan de emmer bij de
cliënt in zo’n situatie zomaar overlopen.’
Vraag in ieder geval door om te ontdek
ken wat er precies aan de hand is. Ricco:
‘Mensen met zelfmoordgedachten zijn
meestal niet boos, maar eerder gefrus
treerd en verdrietig. Vaak hebben
organisaties wel agressieprotocollen
maar geen protocollen voor het omgaan
met kwetsbare personen.’

hij het niet meer alleen kon. Hij had
dat ook aan zijn vrouw verteld. Bij de
huisarts had hij zijn mond niet open
gedaan.
Ik heb regelmatig cliënten die zeggen
dat ze het leven niet meer zien zitten.
Het is een noodkreet waar ik iets mee
kan. Maar iemand die het niet zegt, dat
is lastiger. Sinds de zelfmoordpoging van
deze vader vraag ik vaker door: hoe
gelukkig bent u, op een schaal van 1 tot
10? Bij een 2 of 3 ga ik er dieper op in.
Echt luisteren en zorgen voor een
warme overdracht richting huisarts of
andere begeleiding is zo belangrijk. Vaak
ben ik de enige hulpverlener die mensen
spreken. En de vader? De therapie sloeg
aan en hij zit nu in de schuldbemidde
ling. Ons contact is goed.’

Mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering plegen

5 x vaker zelfmoord dan andere mensen.
De grootste groep die daadwerkelijk
zelfmoord pleegt bestaat uit

40

40%

bij
van de zelfmoorden
zijn mensen in beeld
bij zorginstellingen.

60

mannen van
tot
jaar
met een laag inkomen of een
uitkering.

2 van de 3 zelfmoorden worden gepleegd
door mannen. Vrouwen doen meer pogingen.

113 Zelfmoordpreventie krijgt bijna
per jaar via de chat en telefoon.

80.000 hulpvragen

Elke dag komen

5

Elke dag plegen
mensen zelfmoord.

40

mensen na een poging
tot zelfmoord op de
Spoedeisende Hulp.

INFOGRAPHIC: NOINOLOI.NL

r zijn nogal wat misverstanden
rondom het benoemen van
zelfmoordgedachten. Zoals de
cliënt die op dramatische wijze
aankondigt dat hij er een einde aan gaat
maken: is dat niet vooral manipulatief
gedrag? ‘Dat wordt inderdaad vaak
gedacht, waardoor hulpverleners om het
signaal heenlopen’, zegt Jacqueline
Regeling. Samen met Ricco de Goede is
zij actief als kwartiermaker voor de
sociaaleconomische sector bij 113
Zelfmoordpreventie. ‘Maar door dit niet
te benoemen, mis je een belangrijke
kans om werkelijk contact te leggen.’
Wat kan een schuldhulpverlener het
beste doen als iemand met zelfmoord
dreigt? Onderzoek wat er aan de hand is,
zegt Jacqueline. ‘Antwoord bijvoorbeeld:
goh, daar zeg je nogal wat. Moet ik me
zorgen maken? Daardoor moet de cliënt
direct zijn kaarten op tafel leggen. En
dan weet je meteen hoe serieus de
uitspraak is.’
Dat schuldhulpverleners aarzelen om dit
gesprek aan te gaan begrijpen ze wel.
‘Het gaat over leven en dood en in dat
gesprek kom je jezelf echt wel tegen’,
zegt Ricco de Goede. ‘Maar schulden
komen vrijwel nooit alleen. Ik zie steeds
meer schuldhulpverleners breder kijken
dan de financiën. Het gesprek over
gedachten aan zelfmoord en achterlig
gende oorzaken past in die ontwikkeling.
Als je dit gesprek kunt voeren, kun je
eigenlijk alle gesprekken aan.’
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ONDER COLLEGA’S
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RECHTER ERIK BOERMA:

DE PORTEMONNEE VAN

‘Iedereen ligt weleens wakker
van zijn huishoudboekje’
Erik Boerma is al 25 jaar rechter en
motorfiets onlangs gekocht met geleend geld.
Verstandig? Wellicht niet, maar ik ben er zo blij
weet inmiddels dat iedereen finanmee.’
cieel in de problemen kan komen.
‘Zeker life events kunnen erin hakWaar erger je je aan in dit vakgebied?
ken. Ik wil dat mensen sneller met
‘De nogal rechtse Pavlov-reactie dat als je
een schone lei verder kunnen met
schulden hebt, je dat aan jezelf te wijten hebt
hun leven. Want leven met schulden en dat je lui en dom bent. Zo simpel ligt het niet.
put je uit en niemand wordt er beter Ik ben nu 25 jaar rechter en in verschillende
hoedanigheden werkzaam op dit gebied. Daarbij
van. Een schuldeiser ook niet.’
denk ik steeds vaker: “wie ben ik om te oorde
len?” M’n leeftijd zal ook meespelen; hoe grijzer
hoe wijzer, zeg maar.’

Rechters hebben geen financiële
problemen toch?

‘Nou, iedereen kan in de problemen komen
hoor, dat is wat ik in al die jaren wel heb geleerd.
Juist mensen met een hoger inkomen hebben
vaak veel moeite met het terugschakelen in hun
uitgaven, met schulden als gevolg. Soms om de
schijn op te houden, of uit schaamte, maar er
zijn talloze andere redenen. Oordeel niet te snel,
wil ik maar zeggen.’

‘Deze nieuwe
motorfiets
kocht ik met
geleend geld’

Maar zelf geen zorgen?

‘Nee, mijn zorgen vallen in het niet bij wat ik in
mijn werk regelmatig tegenkom. Tijdens mijn
scheiding heb ik wel zelf ervaren dat zo’n life
event flink wat teweegbrengt, ook financieel.
Gebeurtenissen als werkeloosheid, ziekte en
faillissement kunnen je behoorlijk uit het lood
slaan. Ik weet inmiddels dat iedereen weleens
wakker ligt van zijn huishoudboekje of minder
handige beslissingen maakt. Zo heb ik deze

COLLEGIALE CONSULTATIE

Starten als zzp-er tijdens
schuldbemiddeling; mag dat?
CASE:
• Cliënt heeft schuldbemiddeling op verzoek van zijn bewindvoerder;
• Hij wil als zzp-er aan de slag om zijn inkomsten te verhogen zodat
hij sneller kan aflossen;
• Er is geen startkapitaal nodig en er is hoge werkzekerheid;
• Mag deze cliënt een bedrijf starten gedurende schuldbemiddeling?
Wat adviseer je als schuldhulpverlener?
Deze vraag werd op het forum van
NVVK ingediend door Seija Teeuwen,
schuldregelaar van de gemeente
Utrecht. Zij dacht dat klanten tijdens
schuldbemiddeling geen zakelijke
activiteiten mogen ondernemen, gezien
het risico op nieuwe schulden. ‘Maar ik
hoorde dat deze eis steeds vaker wordt
losgelaten als de kans op nieuwe
schulden gering is. Overigens is het plan
van deze meneer niet doorgegaan. De
bewindvoerder heeft ontslag aange
vraagd en we hadden te weinig vertrou
wen dat de klant als zzp-er zijn financië
le administratie zelf op orde zou kunnen
houden.’
PETER BENARD, JURIST:

‘Ik zou niet weten waarom het niet kan
en verboden is het zeker niet. Je moet

de cliënt wel goed uitleggen dat de
omzet geen netto inkomen is, denk
alleen al aan de afdracht van btw en de
inkomstenbelasting. Deze constructie
vraagt ook meer werk van een bewind
voerder. Hij zal hiermee akkoord moeten
gaan.’

Wat moet er anders?

‘Ik maak me druk dat het vaak jaren duurt
voordat iemand weer een schone lei heeft en
verder kan met z’n leven. Terwijl grote bedrijven
in no-time failliet worden verklaard en na twee
weken een doorstart maken. Niemand gaat
voor de lol failliet. Financiële problemen knagen
aan je. Het hele systeem eromheen zuigt en
zeurt, kosten lopen op. De schaamte en het
schuldgevoel zorgen dat mensen doormodde
ren. Ik vind dat natuurlijke rechtspersonen
sneller een nieuwe kans moeten krijgen. Dat is
beter voor de persoon zelf, voor de schuldeisers
en voor de maatschappij.’

En jouw motto?

‘Betitel mensen niet als boef, maar blijf de mens
zien. En zorg dat mensen na hun schuld niet
terugvallen, want die valkuil is reëel.’

INFO
TIP
Het onderzoek LEZEN ≠ BEGRIJPEN
onderzoekt de relatie tussen
lees- en rekenvaardigheden en
financiële problemen. De site
lezenisnietbegrijpen.nl biedt behalve
informatie over de voortgang van
het onderzoek, veel nuttige kennis
en praktische tips. Het is een onder
zoek van Syncasso, Kredietbank
Nederland, de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG) en stichting
Lezen & Schrijven.

Deze krant is gemaakt in opdracht van Schouders Eronder,
een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke
Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.

KAREN STOFFELS,
SENIOR BELEIDSADVISEUR NVVK:

‘Meer inkomsten verwerven met weinig
risico is een goede zaak. Of het daad
werkelijk uitvoerbaar is hangt onder
andere af van de combinatie met een
eventuele uitkering of loondienstver
band. Daarnaast is het verstandig om
het voornemen te overleggen met de
Belastingdienst. Als er belastingschul
den in de bemiddeling zijn opgenomen,
trekken zij mogelijk hun akkoord in.’
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