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Om financieel kwetsbare mensen zelfredzaam te maken 

is innovatie in de financiële zorgverlening nodig. Bestaan-

de vormen van zorgverlening zijn voor veel mensen on-

voldoende om in een participatiesamenleving financieel 

het hoofd boven water te houden. Nieuwe vormen van 

samenwerking en participatie tussen overheid, markt en 

maatschappelijk middenveld is nodig. Dit om met mensen 

mensen zelfredzamer te maken.

Met het magazine ZELF dragen we ons ‘bouwsteentje’ bij 

aan zelfredzaamheid. Enthousiast en gedreven presenteren 

we u vernieuwende ontwikkelingen in de financiële zorg-

verlening. Dit met artikelen van vernieuwers voor vernieu-

wers. We publiceren evidence based onderzoek, bevragen  

de politiek en maken de praktijk zichtbaar.

Dit eerste exemplaar van ZELF reiken we uit aan een 

smaakmaker in de politiek: Jeroen Recourt, 2e kamerlid 

namens de PVDA. Hij was afgelopen jaren een belangrijke 

vernieuwer in nieuwe wetgeving rondom bewindvoering. 

In een rondetafelgesprek bespreken we het bestel van be-

windvoering en schuldhulpverlening. Hij roept  op tot meer 

samenwerking tussen de lokale overheid en maatschappe-

lijke organisaties om de financiële zorgverlening af te stem-

men op de behoefte van de zorgvrager.  

Een prachtig verhaal vanuit de praktijk is Jeanine Schreurs, 

promovendus in leven met minder geld en mede-oprich-

ting van Stichting Budgetkring. Samen met Neeltje Ande-

weg, strategisch beleidsmedewerker bij Pameijer zijn zij in 

een gesprek met Erwin Bel. Zij laten zien hoe je kan en 

soms moet leven met minder geld. Ook zijn zij actief met 

budgetkringen. Stichting Budgetkring levert hierin voor veel 

mensen op innovatieve wijze een bijdrage aan. 

Pieter Hilhorst, initiatiefnemer van De Goede Gieren,  oud 

wethouder bij de gemeente Amsterdam wil hierin nog een 

stap verder  gaan en heeft een artikel geschreven over een 

initiatief tot een financiële ANWB voor mensen die behoef-

te hebben aan financiële begeleiding maar hierbij vooral 

uitgaat van de zelfredzaamheid van de burger. 

Julia den Hartogh, onderzoeker aan de Hogeschool 

Utrecht, beschrijft vanuit de customer journey waarom 

zorgvragers eerder een beroep doen op particuliere pro-

fessionals dan gemeentelijke schuldhulpverleners.

Roeland van Geuns, Lector Armoede en Participatie en 

Jorien van der Laan, MSc, senior-onderzoeker bij het lec-

toraat Armoede en Participatie, beide verbonden aan de 

Hogeschool van Amsterdam hebben onlangs het onder-

zoek “Schuldenvrij: De weg naar werk?” gepubliceerd. In dit 

eerste exemplaar van ZELF geven ze een uiteenzetting van 

de meest opvallende bevindingen. 

Met deze vernieuwers, deze smaakmakers leggen we een 

fundament voor een veranderingsbeweging in de financië-

le zorgverlening. ZELF, voor zelfredzaamheid. Niet ‘alleen’ 

maar met u. 

‘Zelf’, met u!

voorwoord

DOOR DRS. ERWIN BEL EN MARCEL KOOI MBA
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Leven met minder, maar 
gelukkig met genoeg 
DOOR DR. JEANINE SCHREURS EN NEELTJE ANDEWEG

Het Rotterdamse Pameijer, een grote zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke 
beperking en psychiatrische problemen, slaat de handen ineen met Stichting LIFT. Samen 
zetten zij Budgetkringen op, werkgroepen waarin mensen gestimuleerd worden om be-
wust en zorgvuldig om te gaan met hun geld en hun leven. Erwin Bel gaat de dialoog aan 
met Jeanine Schreurs, directeur van Stichting LIFT en schrijver van het promotieonderzoek 
‘Living with less, Prospects for Sustainability’ en Neeltje Andeweg, leidinggevende van het 
‘Team Geld Telt’ van Pameijer, over het belang van vermaatschappelijking en de invulling die 
financiële zorgverlening hieraan kan geven.
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‘We willen dat de cliënt zoveel mogelijk 

de regie heeft over zijn eigen financiën’

N
eeltje: ‘Wat we bij Pameijer 

echt in onze genen voelen, is 

het denken in mogelijkheden. 

Wij willen onze cliënten een 

net zo normaal leven bieden als ieder 

ander. Voor de financiële zorgverlening 

betekent dit dat we de cliënt zoveel mo-

gelijk de regie over zijn eigen financiën 

willen zien houden. Maar onze maat-

schappij is erg lastig voor mensen met 

een beperking. Wat we dan ook zien, 

is dat het aantal cliënten met schulden 

zichtbaar toeneemt. Niet alleen door 

die lastige maatschappij, maar ook om-

dat cliënten vaak uit systemen komen 

waar de omgeving ook schulden heeft. 

We zitten volop in de beweging naar 

de participatiemaatschappij. Dat is voor 

onze cliënten en hun omgeving een 

hele uitdaging, omdat ze vaak met min-

der geld moeten leren leven. 

‘Jeanine, jij hebt zelf ervaren wat het is 

om met minder te moeten leven?’

Jeanine: ‘Ja, ik ben ervaringsdeskun-

dige en heb een radicale downshifting 

aan den lijve ondervonden. Rond mijn 

vijftigste kreeg ik een enorme terugval 

in inkomen. Ik had een management-

functie in de ontwikkelingssamenwer-

king bij een organisatie die vernieuwing 

tot stand moest brengen in de interna-

tionale samenwerking. De overheid had 

een duurzaam ontwikkelingsverdrag 

met verschillende landen, waaronder 

met Bhutan in Azië. Daar heb ik een 

ernstige ziekte opgelopen, waardoor ik 

bedlegerig werd. Ik raakte uitgeput en 

ben niet meer aan het werk gegaan. Ik 

zou 100 procent arbeidsongeschikt ra-

ken, maar die procedure heb ik stopge-

zet. Ik weigerde om het etiket arbeids-

ongeschikt opgeplakt te krijgen, omdat 

ik vond dat ik nog wel wat kon, bijvoor-

beeld schrijven. Dit was meer een wan-

hoopsdaad van me dan dat ik politiek 

correct wilde zijn.’ 

‘Het heeft je dus niet afhankelijk ge-

maakt van de samenleving?’

Jeanine: ‘Nee, ik was gewoon te trots 

en vond het een ondraaglijk idee om 

arbeidsinvalide te zijn en nooit meer te 

mogen werken. Het feit dat mijn werk-

gever weigerde om me een helpende 

hand toe te steken heeft mij een active-

rende energie gegeven. Ik heb letterlijk 

een hoge prijs betaald, want ik ging ver 

terug in inkomen, maar ik wilde niet af-

hankelijk zijn van anderen en gewoon 

eigen baas zijn. “Liever een arme baas 

dan een rijke knecht”, zei m’n vader al-

tijd die vroeger een boerderij had. Zo is 

het begonnen. In overleg met m’n man 

besloot ik toen om met veel minder in-

komen voor mezelf te beginnen. Dat 

betekende streng budgetteren om ons 

gezin draaiende te kunnen houden.’

‘Wat heb je moeten schrappen?’

Jeanine: ‘Ik heb niks moeten schrappen 

wat pijn deed. Ons uitgavenpatroon 

werd natuurlijk wel anders. We hebben 

bezuinigd op impulsaankopen, kleding, 

uitgaan, voeding, energie en vakanties. 

Op alle fronten hebben we uitgaven 

teruggebracht. Uiteindelijk zijn mijn 

man en ik met twee kinderen op min-

der dan bijstandsniveau gaan leven, ik 

denk dat we moesten rondkomen van 

1.200 euro per maand. Verder ben ik 

een moestuin begonnen, dat scheelde 

ook in de kosten en was goed voor m’n 

gezondheid. Back to basics was de in-

steek’. 

‘En toen was je toe aan een volgende 

stap?’

Jeanine: ‘Die periode heeft me doen 

beseffen dat leven met minder moge-

lijk is. Ik dacht voorheen in termen van 

overheidsbeleid over duurzaamheid. 

Ik was gewend om op een bepaald 

niveau te leven en m’n persoonlijke 

consumptie werd in belangrijke mate 

aangestuurd door de omgeving en de 

commercie. Ik startte met studeren en 

heb van dit onderwerp mijn specialisme 

gemaakt en ben zelf duurzaam gaan le-

ven. Al snel werd ik hoofdredacteur van 

het tijdschrift Genoeg, een magazine 

voor iedereen die meer wil doen met 

minder. In de Verenigde Staten bleek 

hieromtrent al een beweging te be-

staan: ‘simple living’ of ‘downshifting’. 

Dat zijn mensen die ofwel vrijwillig of 

door omstandigheden gedwongen zijn 

te leven met minder geld.’

‘We koppelen onze eigenwaarde aan 

een hoeveelheid geld’

‘Welke dominante krachten maken het 

moeilijk om te leven met minder geld?’

Jeanine: ‘De aanjager is de commer-

cie. Er zijn vaak bewust gekozen pio-

niers die ervoor zorgen dat trends heel 

snel worden overgenomen. Bloggers 

bijvoorbeeld of hippe mensen die het 

nieuwste van het nieuwste dragen, zo-

dat anderen dat overnemen. Zo wordt 

er voortdurend een brug geslagen tus-

sen uitvinders, het bedrijfsleven en pio-

niers. Een tweede kracht is de sociale 

groep. Via sociale media worden zaken 

vandaag de dag heel snel en wereldwijd 

verspreid. Maar tegenwoordig draait 

alles om geld. Dat was in de jaren ze-

ventig helemaal niet zo. Overal heb je 

geld voor nodig. Er is een enorme com-

mercialisering gekomen van ons eigen 

leven. Je bent pas succesvol als je een 

bepaalde hoeveelheid geld verdient. Dit 

is het vrijemarktdenken, dat we ons al-

lemaal hebben eigen gemaakt. We kop-

pelen onze eigenwaarde nu aan een 

hoeveelheid geld.’

‘Je bent een onderzoek gestart naar 

leven met minder?’

Jeanine: ‘Klopt, ik ben als onafhankelijk 

onderzoeker voor de Universiteit van 

Maastricht een onderzoek gestart naar 

leven met minder geld en duurzaam-

heid: Living with Less: Prospects for 

Sustainability. Gericht op een duurza-

me leefstijl: goed met geld, goed met 

groen en goed in je vel. Ik heb de defi-

nitie People, Planet, Profit, die gebruikt 

wordt voor maatschappelijk onder-

nemen, vertaald naar een leefstijl, een 

manier van leven. Wat een duurzame 

manier van leven is? Je moet genoeg 

geld hebben, maar je moet ook goed in 

je vel zitten. Het is hoogst noodzakelijk 

dat we op een verantwoorde voet leven, 

hoe we leven mag de aarde niet verder 

uitputten. Voor dit onderzoek heb ik 

verschillende studies gebruikt en laat ik 

zien wat mensen doen als ze sterk in in-

komen achteruit gaan. Daarnaast heb ik 

empirisch onderzoek, een kwantitatieve 

en een kwalitatieve studie gedaan. In de 

laatste heb ik het veranderingsproces in 

kaart gebracht, het transformatiemodel 

Leven met minder geld. Aan het empiri-

sche onderzoek hebben 1.100 mensen 

meegedaan en dat heeft een heleboel 

feiten en cijfers opgeleverd. Waaraan 

geven mensen meer of minder geld uit 

als ze teruggaan in inkomen? Welke ef-

fecten heeft dat op het milieu? Al deze 

feiten heb ik verzameld om te kunnen 

gebruiken voor de drie onderdelen van 

de duurzame leefstijl goed met geld, 

goed met groen en goed in je vel.’
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‘Zelf heb je ook ervaren wat het is om 

met minder te moeten leven. Herken 

je ervaringen van mensen in de doel-

groep die je hebt onderzocht?’ 

Jeanine: ‘Jazeker. De deelnemers aan 

het onderzoek waren de lezers van 

Genoeg. Dat is een speciale groep. 

Een derde van de onderzochte groep 

bestond uit vrijwillige downshifters. Zij 

hebben er bewust voor gekozen om 

met minder geld te leven. Een derde 

was door omstandigheden gedwongen 

om met minder geld te leven en een 

derde bestond uit niet- downshifters. 

Dit maakte mooie vergelijkingen mo-

gelijk.’

‘Hoe reageren mensen die niet vrijwil-

lig kiezen voor leven met minder op 

wat hen overkomt?’

Jeanine: ‘Mensen die niet bewust voor 

leven met minder kiezen, hebben een 

langere aanloop nodig om in de fa-

cing reality-fase te komen. Ik heb een 

zevenfasenmodel gemaakt, dat ook 

herkenbaar is in de Budgetkringen. 

Deelnemers blijven soms hangen in de 

eerste fase: het ontkennen, het niet wil-

len accepteren, zichzelf een slachtoffer 

vinden. Ik heb vooral de acties en da-

den van mensen onderzocht en wat ik 

constateer, is dat mensen bijvoorbeeld 

maar blijven uitgeven of enveloppen 

niet open maken. Andere reacties zijn 

in bed blijven liggen of zelfs excessief 

gaan kopen. Natuurlijk zijn er niet alleen 

maar negatieve reacties.

De reacties waarmee je verder komt 

heb ik ook in kaart gebracht; dat ge-

drag willen we versterken in de Bud-

getkringen. Overigens hebben zowel 

de vrijwillige downshifters als degene 

die door omstandigheden gedwongen 

zijn om met minder te leven, allemaal 

hetzelfde veranderingsproces doorge-

maakt. Dat is een belangrijk gegeven.’

‘Als je geen afstand kan nemen om naar 

je eigen gedrag te kijken, dan wordt het 

erg lastig om een neerwaartse spiraal 

om te keren’

‘Wat herken je Neeltje?’

Neeltje: ‘Het gedrag dat Jeanine schetst 

van mensen die het financieel moeilijk 

hebben is heel herkenbaar. Kijkend naar 

het soort beperkingen dat mensen heb-

ben, zie je deze heel vaak samengaan 

met een gering vermogen om te reflec-

teren. Als je geen afstand kan nemen 

om naar je eigen gedrag te kijken van-

wege autisme, ADHD, verslavingspro-

blematiek of een laag IQ, dan wordt het 

erg lastig om een neerwaartse spiraal 

om te keren. De meeste van onze cli-

enten komen er zelf niet uit en hebben 

professionele hulp nodig of een heel 

sterk iemand in hun omgeving, dat kan 

natuurlijk ook. Wij hebben cliënten met 

een goed netwerk, waarin moeders, 

broers of zussen die rol overnemen. 

Dat komt vaak voor bij mensen met een 

verstandelijke beperking. Maar lopen de 

problemen bij mensen met een psychi-

sche beperking uit de hand, dan heeft 

dit ook gevolgen voor het netwerk. Cli-

enten gaan stelen van vader, moeder, 

broers of zussen. De deurwaarder is 

dan aan de deur geweest en de rek is 

uit het netwerk.’

‘Welk gedrag vertonen mensen in de 

praktijk die in een neerwaartse spiraal 

terechtkomen?’

Neeltje: ‘Wij zien onze cliënten hun post 

niet meer open maken en het ene gat 

met het andere proberen te dichten. Als 

ze bij de ene provider niet meer terecht 

kunnen omdat ze een betalingsachter-

stand hebben, dan stappen ze over naar 

de volgende. Op een bepaald moment 

staan ze bekend als niet meer krediet-

waardig en dan lopen ze vast. Wat ik in 

de praktijk zie gebeuren, is dat cliënten 

hun zorgverzekering niet meer betalen. 

Ze kopen eerder eerste levensbehoef-

ten als een pakje shag of een kratje bier, 

dan dat ze hun zorgverzekering of huur 

betalen. Dat is veel verder van hun bed.’

‘Dit zijn relatief kleine signalen…’

Neeltje: ‘Klopt. Onze doelgroep bevat 

ook mensen met een matige of lichte 

verstandelijke beperking, waarvan je 

aan de buitenkant niet ziet dat ze iets 

hebben. Die groep kan heel lang de 

schijn ophouden en verbloemen dat er 

‘Als je geen afstand kunt 
nemen om naar je eigen 
gedrag te kijken, dan wordt het 
erg lastig om een neerwaartse 
spiraal om te keren’
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iets aan de hand is. Als er dan iets aan 

het licht komt, praat je meteen over for-

se problemen. Wij komen eigenlijk pas 

in beeld als het te laat is.’

‘Wat kan de zorg in dat geval doen om 

cliënten een relativeringsproces te la-

ten doormaken en hun leven een an-

dere kant op te sturen?’

Neeltje: ‘Een heleboel. Ik ben als lei-

dinggevende van het Team Geld Telt 

betrokken bij het bieden van financiële 

ondersteuning aan cliënten, maar ook 

aan medewerkers die het lastig vinden 

om cliënten met financiële problemen 

te ondersteunen. Wij hebben een aan-

tal concrete hulpverleningsmogelijk-

heden voor cliënten. Bijvoorbeeld het 

toeleiden naar een traject van schuld-

hulpverlening bij de Kredietbank. We 

proberen dan de schulden in kaart te 

brengen, wat vaak het probleem is. Bij 

aanvang weten we meestal niet welke 

schulden iemand allemaal heeft. Onze 

cliënten hebben vaak gezworven van 

de ene vriend naar de andere. Daarom 

maken de medewerkers van Geld Telt 

een overzicht van de schuldeisers en 

proberen zo een compleet overzicht 

te krijgen van wat de schuldenomvang 

is en wie daarbij betrokken zijn. Als de 

cliënt stabiel is, kunnen we hem aan-

melden bij de Kredietbank en kan er 

een driejarig WSNP-traject starten. In 

wat minder ernstige gevallen is het mo-

gelijk om een traject leren budgetteren 

aan te bieden, waarbij we inkomsten en 

uitgaven in kaart brengen en met de cli-

ent een budgetplan maken. Aan de ene 

kant richten we ons dus op schulden en 

financiële problemen verminderen en 

aan de andere kant bieden we de cliënt 

cursussen aan, zoals Grip op je geld, 

om te kijken of we wat in de gedrags-

verandering op gang kunnen brengen.’

‘Dat is ook een van de aanleidingen 

om met Budgetkringen aan de slag te 

gaan. Ervoor zorgen dat je zorgvuldig 

omgaat met je geld en je leven. Een 

filosofie die natuurlijk prima past bin-

nen Pameijer.’

Neeltje: ‘Jazeker, Jeanine meldde zich 

op een gegeven moment bij ons om te 

vragen of wij interesse hadden in een 

samenwerkingsverband met Stichting 

LIFT, waarvan zij de oprichter is. Stich-

ting LIFT is de bedenker van de Budget-

kringen en wat ons hierin vooral aan-

spreekt is het denken in mogelijkheden 

in plaats van in beperkingen.’

Jeanine: ‘Een nieuw aspect in dit vraag-

stuk, is het feit dat ik mensen in mijn 

onderzoek ook heb gevraagd naar hun 

positieve ervaringen van het leven met 

minder geld. Daarmee ben ik de eerste 

wetenschapper die leven met minder 

geld vanuit die hoek heeft benaderd. 

Natuurlijk zijn er ook negatieve ervarin-

gen, maar die zijn tot nu toe altijd als 

vanzelfsprekend  gekoppeld aan ar-

moede. Maar het woord armoede komt 

in mijn onderzoek helemaal niet voor. 

Armoede is een interpretatie, een idee, 

een waardering.’

‘We zijn toch eigenlijk met elkaar ge-

indoctrineerd door het groeimodel? 

Alles draait om groei en succes, uitge-

drukt in cijfers. Vanuit het perspectief 

van groei is in armoede leven een ne-

gatieve waardering. Het lijkt dan alsof 

je krimpt, maar dat hoeft helemaal niet 

zo te zijn.’

Jeanine: ‘Nee, helemaal niet. De realiteit 

van heel veel mensen wijst ook een an-

dere kant op. Ik heb interviews gehou-

den met mensen die onder het officiële 

armoedeniveau leefden en vonden dat 

ze een heel goed leven hadden. Cijfers 

zeggen niet zoveel.’

‘Geld is niet meer dan een middel om 

welzijn te creëren’

‘Om nog even terug te komen op Peo-

ple, Planet, Profit. Zou je van de P van 

Profit niet Purpose moeten maken? 

Leven vanuit een bedoeling, die niet 

gaat over welvaart maar over welzijn. 

Daarin zit veel meer de voldoening, 

zodat je tevreden kan zijn met minder.’

Jeanine: ‘Een interessante suggestie, 

maar voor mijn onderzoek ben ik voor-

al uitgegaan van het feit dat geld niet 

meer is dan een middel om welzijn 

te creëren. Iedereen wil een optimaal 

welzijn, maar we krijgen vooral voor-

gespiegeld dat je materiële zaken moet 

hebben om gelukkig te zijn. Daarnaast 

bestaan een heleboel andere mogelijk-

heden. Naarmate je meer mogelijkhe-

den hebt om je leven vorm te geven, 

kun je ook in deze tijd een fantastisch 

leven hebben, ook al verdien je geen 

100.000 euro per jaar.’
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‘Je onderzoek richtte zich dus veel 

meer op de praktische kant?’

Jeanine: ‘Ja, vooral op het gedrag en 

handelen van mensen. Ik heb zicht 

gekregen op wat je eigenlijk niet moet 

doen, wat inefficiënt gedrag is en wat 

de positieve ervaringen zijn van leven 

met minder geld. Dat laatste is een be-

langrijke factor geworden in het ont-

werp van de aanpak van de Budgetkrin-

gen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 

mensen mogelijkheden krijgen en dat 

het positieve van leven met minder geld 

meer gestimuleerd wordt.’

‘Neeltje, kun jij voorbeelden geven van 

die mogelijkheden?’

Neeltje: ‘Een mooi voorbeeld is de op 

een Engels model gebaseerde Buurt-

cirkel die Pameijer is gestart. Wij willen 

dat onze cliënten zoveel mogelijk in de 

wijk wonen, met een eigen voordeur en 

dat ze zo min mogelijk afhankelijk zijn 

van professionele zorg. Daarom zijn we 

Buurtcirkels gaan maken, waarin onze 

cliënten op loopafstand van elkaar in 

een wijk wonen. Om te kunnen toetre-

den tot de Buurtcirkel, moet een cliënt 

zich bereid tonen om iets waarin hij 

goed is in te zetten voor andere men-

sen. Er zijn vrijwilligers die deze Buurt-

cirkels begeleiden. Zij wonen ook in de 

wijk en kennen de buurt goed. Deze 

vrijwilligers worden begeleid door een 

professional van Pameijer. In de Buurt-

cirkel koppelen we een cliënt die soci-

aal gezien makkelijk integreert maar die 

financieel minder kan, aan een cliënt 

die financieel zijn zaken goed op orde 

heeft maar problemen heeft in de so-

ciale interactie. Zo helpen de cliënten 

elkaar, waardoor ze minder professio-

nele hulp nodig hebben en weer een 

eigen netwerk kunnen opbouwen. Ook 

ontstaan hierdoor andere verbindingen, 

mensen die samen gaan eten bijvoor-

beeld of samen oud en nieuw vieren. 

Een mooi voorbeeld van hoe wij onze 

visie tot uiting brengen.’

‘Die is psychosociaal van karakter. Is 

dat ook een van de hoofdstromingen 

van de Budgetkring?’

‘Een sterke sociale context is goed voor 

je welzijn en zorgt ervoor dat je minder 

geld hoeft uit te geven’

Jeanine: ‘Een wethouder uit Maastricht 

vroeg me naar aanleiding van mijn 

promotieonderzoek of ik niet iets kon 

bedenken voor mensen met financiële 

problemen. Dat is het Budgetkring-pro-

gramma geworden. Een vertaalslag van 

wetenschappelijk onderbouwde inzich-

ten en resultaten naar de praktijk van 

mensen. Breng mensen bij elkaar, net 

zoals in de Buurtcirkel, zodat ze steun 

ervaren, maar ook ideeën en tips kun-

nen uitwisselen. Dat is een kenmerk van 

de Budgetkring. Een sterke sociale con-

text, zo blijkt ook uit mijn onderzoek, 

is goed voor je welzijn en zorgt er ook 

voor dat je minder hoeft uit te geven, 

omdat je elkaar helpt. Hoe individualis-

tischer, hoe hoger het consumptiege-

drag. Een patroon dat je heel makkelijk 

kunt doorbreken. Een tweede kenmerk 

is om met veranderingen aan de slag 

te gaan en zelf de regie te pakken. Niet 

door te focussen op wat allemaal ver-

keerd en slecht is, maar door bewust-

wording. Stel jezelf de vragen wat heb 

ik en wat kan ik. Bewustwording en in-

spiratie om zaken anders aan te pakken 

zijn belangrijke pijlers. Het lesmateriaal 

van de Budgetkring heeft als titel Geluk-

kig met genoeg en focust op de drie pij-

lers van de duurzame leefstijl: goed met 

geld, goed met groen en goed in je vel. 

We voegen nog een vierde katern aan 

de lesstof toe over omgaan met proble-

men. Degenen die succesvol downshif-

ten kunnen goed omgaan met proble-

men. Maar ook luisteren naar elkaar, 

communicatieve vaardigheden, werken 

aan je eigenwaarde en lief zijn voor je-

zelf passeren de revue. Het allereerste 

en belangrijkste hoofdstuk is getiteld 

‘Kiezen voor verandering’ en heeft alles 

te maken met die noodzakelijke eerste 

stap: facing reality.’ 

‘Als je mensen klein houdt, gaan ze zich 

klein gedragen’

‘Is dit haalbaar?’

Neeltje: ‘Ik geloof wel in de kracht van 

het collectief. Voor sommige mensen 

zal het heel moeilijk zijn om zo’n be-

weging solistisch op gang te brengen. 

De meeste mensen duiken weg in hun 

ellende. Het verhaal van Jeanine past 

zo goed bij het Pameijer-verhaal van de 

Buurtcirkels en cliënten die in het be-

drijfsleven werken. Laatst gaf een job-

coach aan dat onze cliënten zelfs nog 

meer konden dan dat hij van tevoren 

had gedacht. Dat is toch mooi? Als je 

mensen klein houdt, gaan ze zich klein 

gedragen. Spreek je mensen aan op 

hun mogelijkheden, dan bloeien ze op.’

‘Moet het niet sterker zijn dan erin ge-

loven?’

Neeltje: ‘Het zit in onze genen als je dat 

bedoelt. Wij handelen uit het geven van 

vertrouwen en hebben hiermee negen-

tig jaar ervaring. Wij voelen het gewoon 

als noodzaak om Budgetkringen op te 

starten. Voor ons is het wel spannend. 

In de folder communiceren we name-

lijk dat de Budgetkring niet geschikt is 

voor mensen die acute financiële pro-

blemen hebben door een verslaving of 

psychiatrische problematiek. Wij gaan 

op zoek naar cliënten die tot de doel-

groep behoren, maar die wel stabiel 

zijn. Dit doen we samen met stichting 

Samen 010 die vrijwilligersprojecten uit-

voert voor kwetsbare burgers, totdat ze 

zichzelf weer kunnen redden. We wil-

len dus de Pameijer-cliënten mixen met 

de Samen 010-cliënten. We lopen ook 

voorop in het werken met ervaringsdes-

kundigen. In de opleiding tot ervarings-

deskundige die wij geven, zeggen we 

tegen de cliënten: stap uit je cliëntrol 

en word professional. Het zou natuurlijk 

mooi zijn om straks ook Budgetkringen 

voor mensen met een psychische be-

perking te kunnen organiseren’. 

Jeanine: ‘De Budgetkringen leveren 

zoveel moois op! Een Budgetkring-pro-

gramma bestaat uit gemiddeld vijftien 

bijeenkomsten. Gisteravond was ik bij 

de laatste sessie van een werkgroep in 

Renkum. Je ziet enorme veranderingen 

in vergelijking met de eerste bijeen-

komst. Het werkt zo goed, omdat men-

sen concrete ervaringen uit hun eigen 

leven inbrengen. Ook de begeleiders 

spelen een belangrijke rol. Dat zijn bij-

na allemaal vrijwilligers die worden ge-

traind voor een coachende rol.’

Neeltje: ‘Wat ons opviel bij het werven 

van vrijwilligers, is dat er zich veel men-

sen aanmeldden die zelf in het verleden 

ook te maken hebben gehad met finan-

ciële problematiek.’

Jeanine: ‘In de Budgetkring-aanpak 

moeten mensen zelf aan de slag met 

zaken die ze lastig vinden. De begelei-

ders zorgen ervoor dat de deelnemers 

hierin kleine stapjes zetten. De sfeer is 

heel positief, de feedback ook. Gekeken 

wordt naar wat het je oplevert en niet 

naar de moeite die het je heeft gekost. 

De deelnemers krijgen training in het 

eerst letten op zaken die goed zijn ge-

gaan. Al gauw zit men dan op het juiste 
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spoor en geven mensen elkaar over en 

weer complimenten. Dat is een belang-

rijk tegenwicht voor alle negativiteit en 

zelfkritiek en het jezelf klein houden.’

‘De crux van de Budgetkring is vooral 

de verbinding’

‘Bied je concluderend eigenlijk een 

nieuw rolmodel aan dat maakt dat 

mensen de realiteit onder ogen zien?’

Jeanine: ‘De crux van de Budgetkring is 

vooral de verbinding. Mensen moeten 

weer verbinding maken met zichzelf 

en bevestigd worden in hun bestaan. 

Daarom praten we niet over armoede 

versus graaiers, nee hoe red je het met 

40 euro in de week? Deel eens met an-

deren hoe je dat doet. Vooruit en verder 

komen, daar gaat het om! Negatieve 

kritiek houdt dat proces tegen.’

‘Welke praktische moeilijkheden ko-

men jullie tegen bij de implementatie 

van Budgetkringen?’

Neeltje: ‘Voor Pameijer was het heel 

moeilijk om vrijwilligers te vinden. Er 

bleek in de gemeente Rotterdam al een 

heleboel aanbod te zijn op dit gebied. 

De Budgetkring was op een of andere 

manier niet onderscheidend genoeg. 

Op aanraden van Jeanine hebben we  

gekozen voor een persoonlijke bena-

dering en nu hebben we voldoende 

vrijwilligers om te starten. Dat was ons 

voornaamste probleem.’

Jeanine: ‘Ik stuit op een aantal hob-

bels. Er zijn bijvoorbeeld gemeentes die 

ons willen inschakelen, maar waar de 

uitvoerende organisaties die hiervoor 

nodig zijn er nog niet aan toe zijn. Zij 

vinden het bedreigend voor hun positie. 

Verder breek ik m’n hoofd over hoe we 

ervoor kunnen zorgen dat vrijwilligers 

aanblijven, nadat ze een kring begeleid 

hebben. Omdat het vrijwilligers zijn is er 

nogal wat verloop. Een andere kwestie 

waarover ik me zorgen maak, is dat be-

windvoerders bij de hulpverlening rond 

financiële problematiek, het ontzorgen 

als belangrijkste focus hebben. Eigenlijk 

nemen zij de problemen over, waar-

door mensen niet zelfredzaam worden. 

Het wordt mensen te makkelijk ge-

maakt, doordat er teveel voor ze wordt 

geregeld. Dit staat haaks op de ambitie 

van de Budgetkring. Mensen moeten 

zelf de regie pakken.’

‘Het gedachtegoed van de Budgetkring, die als ondertitel Lift je leven heeft, 
is ondergebracht in Stichting LIFT. Op naar een duurzame leefstijl. Het Oran-
jefonds heeft de Budgetkringaanpak in 2012 als een veelbelovende sociale 
innovatie in Nederland geselecteerd. De stichting heeft om die reden de af-
gelopen drieënhalf jaar ontwikkelgeld ontvangen van het Oranjefonds groei-
programma. Stichting LIFT zoekt partnerschappen met organisaties, levert 
kennis en traint mensen. De stichting werkt toe naar verzelfstandiging. 



12  ZELF | MEI 2016

Eerste hulp 
bij financiële 
tegenslag

S
chulden staan bij de meeste 

sociale wijkteams bovenaan 

op de top tien van problemen 

van bewoners. Een wijkteam-

manager uit Rotterdam schat zelfs dat 

negen van de tien mensen dat bij zijn 

wijkteam aanklopt in financiële nood 

verkeert. Eén van de beloften van de 

decentralisaties is dat problemen op 

alle leefdomeinen (wonen, werken, in-

komen, relaties) in een vroeg stadium 

in hun samenhang worden aangepakt. 

Dan is het essentieel om ook iets aan 

de schulden te doen, want schulden 

zijn een pechmagneet. Alle proble-

men klonteren samen rond een gebrek 

aan bestaanszekerheid. En als er geen 

oplossing in het verschiet ligt voor de 

schulden is het moeilijker iets te doen 

aan andere problemen. Mensen met 

schulden zijn langer werkloos en vaker 

ziek. Iedereen is inmiddels wel door-

drongen van het desastreuze effect 

van schulden op de samenleving. Het 

NIBUD schat de kosten voor de samen-

leving op 11 miljard euro. 

 Tegelijkertijd weten we dat mensen 

lang wachten voor ze om hulp vragen. 

De schuld is dan door incassokos-

ten en gerechtelijke kosten al enorm 

opgelopen. Mensen die aankloppen 

bij de schuldhulp hebben gemiddeld 

een schuld van € 38.500,-. Ongeveer 

30 procent van dat bedrag bestaat uit 

extra kosten. We weten ook dat veel 

mensen om allerlei redenen niet voor 

schuldsanering in aanmerking komen. 

Het hoogste doel voor hen is het stabi-

liseren van de schulden. Dat komt erop 

neer dat mensen jaren lang moeten 

leven van een absoluut minimum. Per-

spectief op inkomensverbetering is er 

niet en dus is er ook geen prikkel om te 

werken. 

 Waarom doen we niks aan de oor-

zaak van deze sociale ellende? 

Ongerijmdheden van financiële 
zelfredzaamheid

Dat komt omdat onze omgang met 

financiële zelfredzaamheid getekend 

wordt door drie ongerijmdheden. Ten 

eerste geloven we heilig in eigen ver-

antwoordelijkheid, maar weigeren om 

de ultieme consequenties te accepte-

ren van die eigen verantwoordelijkheid. 

We willen namelijk niet dat ouders met 

kinderen op straat belanden. En dus 

tuigen we – dat is de tweede onge-

rijmdheid - een heel duur systeem op 

om mensen die de eigen verantwoor-

delijkheid niet aan kunnen te discipline-

ren met incassobureaus, gerechtsdeur-

waarders, gemeentelijke kredietbanken, 

gemeentelijke schuldhulpverlening en 

bewindvoerders. Is het niet slimmer om 

minder geld te steken in het dweilen en 

meer geld te steken in het repareren 

van de kraan? En tot slot wordt er wel 

DOOR DRS. PIETER HILHORST 

Pieter Hilhorst is politicoloog en publicist, 
tot maart 2014 was hij wethouder in 
Amsterdam; Hij is mede oprichter van 
de Goede Gieren coöperatie, een groep 
onderzoekers die zich richten op maat-
schappelijke innovaties op het terrein van 
armoede schulden en emancipatie. 

Schuldhulpverlening komt altijd te laat. Daarom is het tijd 
voor radicale schuldpreventie. Pieter Hilhorst bepleit een 
nieuwe aanpak: een systeem van Zelfverzekerde Financiën. 
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wat gedaan aan preventie, maar is dat 

vooral gericht op een verstandige om-

gang met geld en leren budgetteren. 

Tegelijkertijd weten we uit Amerikaans 

onderzoek van Sendhil Mullainathan 

en Eldar Shafir, dat mensen die te ma-

ken hebben met schaarste juist moei-

lijker verstandige beslissingen nemen. 

Er is een grote gerichtheid op de korte 

termijn en door de geldzorgen-stress 

wordt juist een deel van het verstand 

uitgeschakeld. 

Het wordt tijd om deze drie ongerijmd-

heden op zijn kop te zetten. Het wordt 

tijd voor radicale schuldpreventie. Dat 

kan door veel gerichter te investeren 

in het voorkomen van schulden. De 

meeste mensen die in schulden ver-

strikt raken hebben geen zicht op hun 

inkomsten en uitgaven. Daar moet de 

aanpak beginnen. Nu gebeurt dat pas 

als mensen zakken voor het financië-

le zelfredzaamheidsexamen. Pas dan 

komen ze in aanmerking voor budget-

beheer of beschermingsbewind. Het 

is beter om eerder te onderzoeken of 

mensen het met ondersteuning wel 

kunnen. 

Financiële ANWB

Wij willen daarvoor een nieuwe aanpak 

ontwikkelen. We noemen dat Zelfver-

zekerde Financiën.  De ondersteuning 

binnen een systeem van Zelfverzekerde 

Financiën bestaat uit drie elementen. 

Met een budgetscan kunnen mensen 

kijken waar ze kunnen besparen op 

energie, verzekeringen of mobiele tele-

fonie en of ze wel gebruik maken van 

alle regelingen die er zijn voor mensen 

met een bescheiden inkomen. Met een 

budgetplan wordt vervolgens een plan 

bedacht hoe de tering naar de nering 

gezet kan worden. Een heel bepalend 

element van dit plan is dat er een vaste 

lastenrekening is en een leefgeldreke-

ning. 

 Het laatste onderdeel is een abon-

nement op een Eerste Hulp bij Finan-

ciële tegenslag. In het budgetplan is 

afgesproken wanneer het systeem een 

alarm af laat gaan bij deze financiële 

ANWB. Dat kan als het saldo onder een 

bepaalde grens zakt, maar ook als een 

niet geplande overboeking toekomsti-

ge verplichtingen (huur, zorgverzeke-

ring of leefgeld) in gevaar brengt. Dat 

alarm heeft de vorm van een sms naar 

de rekeninghouder en naar de financië-

le dienstverlener. De financiële dienst-

verlener kan een (gemeentelijke) instel-

ling zijn die nu budgetbeheer uitvoert. 

Het kan ook worden uitgevoerd door 

een bedrijfsmaatschappelijk werker. Of 

worden gedaan door extra opgeleide 

vrijwilligers die al betrokken zijn bij een 

bewoner als maatje of hulp bij het op 
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orde krijgen van de administratie. De fi-

nanciële eerste hulp neemt contact op 

met de klant en kijkt wat er aan de hand 

is en wat daaraan gedaan kan worden. 

Het kan gaan om minder inkomen van-

wege een verrekening van de fiscus 

met een toeslag of een overheidsvor-

dering. Het kan ook zijn dat er te weinig 

inkomsten zijn, waardoor er recht is op 

aanvullende bijstand. 

 Het voordeel van deze financië-

le ANWB is dat de eerste hulp aan de 

kant staat van de bewoner niet van de 

schuldeiser en veel makkelijker toe-

gang kan krijgen tot overheidsdiensten 

als de belastingdienst dan burgers. Het 

kan ook zijn dat de klant uitgaven heeft 

gedaan die niet passen in het budget-

plan. Ook daar kan hulp bij worden ge-

geven. De financiële dienstverlener is 

een vertrouwenspersoon van de klant.  

De dienstverlener kan de klant niet ver-

bieden geld over te maken van de ene 

rekening naar de ander. Met zo’n eer-

ste hulp bij financiële tegenslag wor-

den mensen ondersteund om de eigen 

verantwoordelijkheid waar te maken. 

Mensen winnen zo aan financiële veer-

kracht. 

Kosten vallen in het niet 
bij kosten van de huidige 
schuldhulpverlening 

Voor bewoners is het heel aantrekkelijk 

om mee te doen met zo’n systeem van 

Zelfverzekerde Financiën. De schrijver 

James Baldwin heeft geschreven dat 

het heel duur is om arm te zijn. Men-

sen met een laag inkomen zijn veel 

geld kwijt aan incassokosten en aan-

maningskosten. Zo betalen mensen die 

6 maanden achterstand hebben bij de 

zorgverzekering een slordige 50 euro 

per maand meer voor hun basisverze-

kering. Dat is zeshonderd euro per jaar. 

Het gaat hier om 330.000 wanbetalers. 

Meedoen met een systeem van Zelfver-

zekerde Financiën scheelt veel mensen 

veel stress en veel hoofdpijn. 

 Een systeem van Zelfverzekerde Fi-

nanciën is niet gratis. Zoals de huidige 

budgetbeheer en beschermingsbewind 

ook niet gratis is. Maar de kosten ervan 

vallen in het niet bij de 11 miljard die 

de samenleving nu aan schulden kwijt 

is. De kosten kunnen worden verdeeld 

tussen de ontvangers van vaste lasten 

(woningcorporaties, zorgverzekeraars, 

energieleveranciers) en de gemeente 

die immers geld bespaart op de schuld-

hulpverlening. Bij diverse belangrijke 

momenten in het leven van bewoners, 

zoals het betrekken van een nieuwe 

woning, een echtscheiding of het ver-

lies van een baan kunnen bewoners 

worden verleid om over te stappen op 

een systeem van zelfverzekerde financi-

en. Corporaties kunnen het aanbieden 

aan nieuwe huurders. Sociale diensten 

kunnen het aanbieden bij mensen die 

voor het eerst een uitkering ontvangen. 

Werkgevers kunnen het aanbieden aan 

hun werknemers. Dat is bedrijfsecono-

misch aantrekkelijk, want uit onderzoek 

is bekend dat mensen met schulden 

zich negen dagen per jaar meer ziek 

melden. En tot slot kunnen ook soci-

ale wijkteams mensen aanbieden om 

financieel schoon schip te maken met 

een systeem van Zelfverzekerde Finan-

ciën. Het organiseren van bestaans-

zekerheid is ook een hele effectieve 

vorm van jeugdzorg. En de kosten die 

dat met zich mee brengt vallen in het 

niet bij de dure hulpverleningstrajecten 

voor opvoedondersteuning, laat staan 

met de kosten van uithuisplaatsing. 

Door mensen financieel veerkrachtig 

te maken, kunnen ze ook op andere 

levensterreinen het heft in eigen hand 

nemen. En dat was precies de belofte 

van de decentralisatie. 

Deze column is gebaseerd op een on-

derzoek van de Goede Gieren Coöpe-

ratie. Het hele rapport kunt u lezen op:

www.goedegieren.nl/publicaties

‘De schrijver 
James 
Baldwin heeft 
geschreven dat 
het heel duur is 
om arm te zijn’
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Schuld geregeld: 
op weg naar werk1?

DOOR JORIEN VAN DER LAAN (MSC) EN 
DR. ROELAND VAN GEUNS2

Roeland van Geuns is sinds 2012 lector Ar-
moede en participatie aan de Hogeschool 
van Amsterdam waar hij leiding geeft aan 
een onderzoeksgroep van vijftien (docent-)
onderzoekers die projecten uitvoeren op 
het terrein van schulden, armoede en re-in-
tegratie. De projecten hebben betrekking 
op zowel de vraag wie er in armoede leven 
en waarom dat het geval is als op de vraag 
hoe professionals deze mensen effectief 
kunnen ondersteunen en hoe projecten en 
interventies zo effectief mogelijk kunnen 
worden ingericht. De positie en behoeften 
van de betrokken burgers is daarbij altijd het 
uitgangspunt. 

Jorien van der Laan werkt als senior 
onderzoek voor het lectoraat Armoede en 
Participatie van de Hogeschool van Amster-
dam. Ze is een sociaal en gezondheidspsy-
choloog en is gespecialiseerd in motivatie 
processen en kwetsbare groepen.

Werken en het hebben van problematische schulden gaan slecht samen. 
Schulden leiden tot verhoogd ziekteverzuim en in uiterste geval tot ontslag. 
Maar is het omgekeerde ook waar? Gaan mensen wier problematische 
schulden worden geregeld en die weer perspectief krijgen, ook weer op weg 
naar werk (naar werk zoeken)?

D
eze vraag stelden wij ons bij 

een onderzoek onder men-

sen die op het moment dat 

zij werden toegelaten tot een 

schuldregeling een bijstandsuitkering 

ontvingen. Wij concluderen in deze bij-

drage dat de schuldregeling weliswaar 

van invloed is op gedrag en houding 

van de betrokkenen, maar niet auto-

matisch leidt tot meer of effectiever 

werkzoekgedrag. Het lijkt erop dat daar 

meer voor nodig is. 

Inleiding

Ondanks de economische groei van 

de afgelopen twee jaar en een be-

perkt herstel van de koopkracht is de 

schuldenproblematiek in Nederland 

de afgelopen jaren gegroeid. Het aan-

tal huishoudens met problematische 

schulden of een risico daarop nam de 

afgelopen jaren toe tot een op de vijf 

(Panteia, 2015). Misschien nog ernstiger 

is de constatering van Panteia dat het 

aantal huishoudens met problemati-

sche schulden dat geen contact heeft 

met schuldhulpverlening sinds 2012 is 

verdubbeld (Panteia, 2015). Het gaat 

daarbij om vier tot vijfhonderdduizend 

huishoudens. 

Van de huishoudens die de weg naar 

de schuldhulpverlening wel weten te 

vinden, komt een afnemend deel in 

aanmerking voor een zogenaamde 

schuldregeling (Jungmann, e.a,, 2015). 

Daarin wordt hetzij minnelijk hetzij door 

tussenkomst van een rechter gekomen 

tot een afspraak tussen schuldenaren 

en schuldeisers die leidt tot het afbeta-

len van een deel van de schuld en kwijt-

schelding van het restant. 

Voor mensen die afhankelijk zijn van 

een bijstandsuitkering is het oplossen 

van een problematische schuldensitu-

atie veelal een voorwaarde om weer 

aan het werk te kunnen gaan. Immers, 

zolang die situatie niet op een of ande-

re manier geregeld is, betekent gaan 

werken voor de betrokkenen dat zij er 

financieel niet op vooruit gaan omdat 

het meerdere vrijwel volledig naar de 

schuldeisers gaat. Daar komt nog bij 

dat de stress van schulden en armoe-

de ertoe bijdraagt dat de oriëntatie 

van betrokkenen op de arbeidsmarkt 

en de eventuele kansen op werk, sterk 

beperkt wordt (zie o.a. Mullainathan & 

Shafir, 2013). Voor de potentiële werk-

gever betekent het dat deze een werk-

nemer krijgt die vrijwel altijd te maken 

heeft met loonbeslag en waarvan bo-

vendien bekend is dat hij gemiddeld 

een fors hoger ziekteverzuim heeft dan 

werknemers zonder schulden. Beide 

factoren verhogen de directe kosten 

1 Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek “Schuldenvrij: de weg naar werk?” (van der Laan & van Geuns, 2016) 
2 Beide auteurs zijn werkzaam bij het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie van de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam.
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en de onzekerheid voor de werkge-

ver zodat deze liever voor een andere 

werknemer zal kiezen. Om de kansen 

op de arbeidsmarkt voor een bijstands-

gerechtigde met schulden te vergroten 

lijkt het regelen van deze schulden dus 

een belangrijke voorwaarde. 

Deze veronderstelling bracht ons ertoe 

de vraag te stellen of het toegelaten 

worden tot een minnelijke schuldrege-

ling van bijstandsgerechtigden effect 

heeft op hun arbeidsmarktoriëntatie3. 

In dit artikel laten wij zien welk kwan-

titatief effect dat heeft binnen de uit-

eenlopende institutionele context van 

Amsterdam en Almere. Bovendien laten 

we zien hoe de betrokkenen het effect 

van toelating tot de schuldregeling zelf 

hebben ervaren en hoe dat van invloed 

is geweest op hun arbeidsmarktgedrag. 

We beginnen echter met een korte uit-

eenzetting van de feitelijke context die 

we onderzocht hebben.

Een minnelijke schuldregeling in 

Amsterdam of Almere

Het onderzoek is uitgevoerd onder bij-

standsgerechtigden die zijn toegelaten 

tot een minnelijke schuldregeling in Al-

mere en Amsterdam. De belangrijkste 

reden om deze beide gemeenten te 

kiezen was dat de vormen van schuld 

regeling tussen beide gemeenten sterk 

van elkaar verschillen. Op voorhand 

gingen wij ervan uit dat dit verschil wel-

licht ook een uiteenlopend effect zou 

kunnen hebben op de bijstandsgerech-

tigden in beide gemeenten. Wij geven 

kort de belangrijkste verschillen weer.

In Almere is sprake van een zoge-

naamde minnelijke schuldbemidde-

ling. Dit is overigens de in veruit de 

meeste gemeenten toegepaste vorm 

van schuldregelen. De schuldhulp-

verleningsorganisatie heeft als taak te 

bezien of het mogelijk is om een deel 

van de openstaande vorderingen kwijt 

te schelden met instemming van alle 

schuldeisers. Wanneer dat mogelijk is, 

wordt een schuldregeling van drie jaar 

gestart. In die periode betaalt de schul-

denaar een bedrag per maand af gelijk 

aan zijn maximale afloscapaciteit. De 

schuldenaar wordt verondersteld zich 

in te spannen zijn afloscapaciteit te ver-

groten zodat de schuldeisers zo veel 

mogelijk van hun openstaande vorde-

ringen alsnog kunnen innen. Het voor-

afgaand aan de schuldregeling afge-

sproken af te lossen bedrag is daarbij in 

beginsel het minimum. Wanneer de be-

trokkene drie jaar lang het afgesproken 

bedrag heeft afgelost, volgt ‘finale kwij-

ting’: het restant van de schuld wordt 

kwijtgescholden en de schuldenaar is 

schuldenvrij. Wanneer de schuldenaar 

gedurende de drie jaar van de rege-

ling niet aan zijn verplichtingen voldoet 

door bijvoorbeeld aflostermijnen te 

missen of nieuwe schulden te maken, 

wordt de regeling beëindigd en herle-

ven de oorspronkelijke schulden. De 

uitvoerder van de schuldregeling ziet 

erop toe dat de schuldenaar zich aan 

de voorwaarden van de regeling houdt 

en of deze zich voldoende inspant om 

zijn afloscapaciteit te vergroten. Wan-

neer de schuldenaar daarin slaagt ko-

‘In Amsterdam vindt schuldregelen 
plaats door het beschikbaar stellen 
van een krediet waarmee schulden 
gesaneerd kunnen worden’

3 Er is voor gekozen alleen deelnemers aan het minnelijke traject mee te nemen in het onderzoek, omdat aard en duur van en eisen aan het wettelijke traject fundamenteel verschilt van het  
 minnelijke traject. Ok kan niet uitgesloten worden dat de kenmerken van de groep schuldenaren die naar een wettelijke regeling gaan sterk verschilt van die die tot een minnelijke worden toege- 
 laten. Het onderzoek zou door het includeren van deze nieuwe groep zo groot hebben moeten worden dat dat de mogelijkheden van het lectoraat ruimschoots zou hebben overtroffen.
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men de extra inkomsten ten gunste van 

de schuldeisers.

In Amsterdam vindt schuldregelen 

plaats door het beschikbaar stellen van 

een krediet waarmee de schulden gesa-

neerd kunnen worden. Ook hier wordt 

door de uitvoerder van de schuldhulp-

verlening bezien of het mogelijk is met 

schuldeisers overeenstemming te be-

reiken over het bedrag waarmee zij als 

aflossing van de openstaande schulden 

genoegen willen nemen. Het betreft 

hier dus ook een minnelijk traject. Het 

grote verschil met de schuldbemidde-

ling is dat – wanneer de overeenstem-

ming bereikt wordt – de Gemeentelij-

ke Kredietbank Amsterdam (GKA) het 

desbetreffende bedrag als krediet be-

schikbaar stelt aan de schuldenaar om 

daarmee de schuldeisers in een keer te 

betalen. De schuldeisers boeken de rest 

van de schuld af en de relatie tussen de 

schuldeisers en de schuldenaren wordt 

beëindigd. De schuldenaar krijgt in 

plaats daarvan een relatie met de GKA 

als nieuwe, maar nu nog enige schuld-

eiser. De schuld is gereduceerd tot het 

bedrag waarmee de oorspronkelijke 

schuldeisers akkoord zijn gegaan ter 

aflossing van de schulden. De schulde-

naar verplicht zich om het krediet in 36 

maanden af te betalen. In tegenstelling 

tot de schuldbemiddeling zijn er geen 

ander voorwaarden ten aanzien van bij-

voorbeeld het vergroten van de aflos-

capaciteit. Schuldenaren die tijdens de 

looptijd van de schuldregeling hogere 

inkomsten krijgen, mogen het meerde-

re zelf houden of desgewenst gebrui-

ken hun krediet eerder af te lossen.

Samengevat ligt het grootste verschil 

tussen beide regelingen voor de schul-

denaren in de bestemming van een 

eventueel hoger inkomen. In geval van 

een schuldbemiddeling gaan die naar 

de schuldeisers, terwijl bij een sane-

ringskrediet de schuldenaar deze extra 

inkomsten zelf mag houden. De over-

eenkomst tussen beide regelingen is 

dat de schuldenaren – wanneer er niets 

aan hun inkomenspositie verandert – 

gedurende de looptijd van de regeling 

een besteedbaar inkomen hebben dat 

onder de geldende bijstandsnorm ligt 

en dat zij na drie jaar schuldenvrij zijn.

Resultaten

Wat zeggen de cijfers? 

Op basis van bestanden met gegevens 

omtrent de bijstandsgeschiedenis en 

de schuldregeling van cliënten is na-

gegaan of en in welke mate mensen 

na de start van de schuldregeling uit 

de uitkering en naar werk stromen. In 

beide gemeenten werd tijdens de rege-

ling in ongeveer een op de vijf geval-

len de bijstandsuitkering beëindigd. De 

reden daarvoor was eveneens in beide 

gemeenten in ongeveer een derde van 

de gevallen het verwerven van een in-

komen uit arbeid. In de gehele groep 

werd in Amsterdam in 8,6% van de ge-

vallen de uitkering om die reden beëin-

digd tegenover 7,7% in Almere. 

Betaald werk was daarmee wel de be-

langrijkste reden van uitstroom uit de 

bijstand onder mensen met een schuld-

regeling, zowel in Amsterdam als Alme-

re. De uitstroom naar werk was hiermee 

lager dan vanuit de totale bijstandspo-

pulatie in Amsterdam (11,4%) en Almere 

(9,0%). Vergelijken we Amsterdam met 

Almere, dan zien we dat het percenta-

ge personen met een bijstandsuitkering 

ten tijde van de start van de regeling in 

Amsterdam (37,0%) significant hoger ligt 

dan in Almere (27,5%). Het percentage 

uitstromers uit de bijstand verschilt niet 

significant (Amsterdam 8,6% en Almere 

7,7%).

Voor Amsterdam was het mogelijk iets 

preciezer te kijken naar de mensen die 

de uitkering verlieten. In vergelijking 

met de mensen die een bijstandsuitke-

ring behielden, blijkt dat de groep uit-

stromers iets jonger is, een iets hoger 

opleidingsniveau heeft, iets minder lang 

van een uitkering afhankelijk is, minder 

vaak een ontheffing van de sollicitatie-

verplichting hebben en gemiddeld op 

een hogere trede van de participatielad-

der staan.

Wat zeggen de schuldenaren 
zelf? 

Om zicht te kunnen krijgen op de ach-

tergronden en motieven van de schul-

denaren die wel en juist niet uit de uitke-

ring naar werk ‘stroomden’ hebben we 

in totaal met 27 bijstandsgerechtigden 

uit beide gemeenten interviews gehou-

den. We spraken met negen mensen 

met betaald werk en achttien zonder. 

Minder druk op bandbreedte

In vrijwel alle gevallen bleek dat de res-

pondenten na de start van de schuldre-

geling meer rust en ruimte in hun hoofd 

kregen en minder last hadden van psy-

chische en lichamelijke klachten (zoals 

stress, slaapproblemen, spierpijn, de-

pressieve gevoelens). 

Die schuldhulp, dat is het belangrijkste, 

dat is de oplossing. Eindelijk de tunnel 

vrij, weet je. Zal je wel merken met 

mensen met schulden. 

Ging u dingen anders doen in het da-

gelijks leven? 

Ja, maar daar was ook ruimte voor en 

je was ook niet de hele tijd zo gestrest 

als de deurbel ging, zo van Jezus, een 

deurwaarder, dat was ook meteen weg. 

O, een deurwaarder, als het een deur-

waarder is, doei. Niet meer achter de 

banken schuilen of wat dan ook. Je kon 

gewoon opendoen zonder dat je hart 



18  ZELF | MEI 2016

tekeerging. Dat is toch wel een hele 

opluchting. 

Een mogelijke verklaring voor deze 

bevindingen is te vinden in Schaarste 

(Mullainathan & Shafir, 2014). Volgens 

de auteurs leidt financiële schaar-

ste tot vermindering van cognitieve 

bandbreedte. Dat wil zeggen, mensen 

kunnen minder informatie verwerken 

wanneer zij langdurig kampen met een 

financieel tekort. Zij kunnen dan last 

krijgen van een tunnelvisie, hun aan-

dacht gaat volledig uit naar het urgente 

financiële probleem. Daardoor blijft er 

geen ruimte meer over voor andere ta-

ken en gedachten die aandacht vragen. 

In eerste instantie is dit proces nuttig, 

de focus ligt op het op te lossen pro-

bleem. Maar op de lange termijn levert 

het problemen op, wanneer men zich 

niet meer kan concentreren op andere 

uitdagingen of zelfs alledaagse klusjes. 

Volgens deze theorie bieden program-

ma’s die bandbreedte vrijmaken de 

meeste steun aan mensen die schaar-

ste ervaren. De voorzichtige conclusie 

is dat een schuldregeling die (een deel 

van) de financiële problemen weg-

neemt wellicht bijdraagt aan het vergro-

ten van deze bandbreedte4. 

Gemotiveerd voor werk

Zijn deelnemers wanneer er weer meer 

cognitieve bandbreedte ontstaat door 

een schuldregeling vervolgens ook 

meer gemotiveerd en beter in staat om 

te zoeken naar werk en vervolgens te 

gaan werken? Uit de interviews bleek 

dat de deelnemers overwegend intrin-

siek gemotiveerd waren, dat wil zeggen 

dat zij  zochten naar werk omdat het 

werk zelf hun plezier en bevrediging 

zou geven (Deci & Ryan, 1985). Zowel 

uit de antwoorden uit de gestructureer-

de vragenlijst als uit de eigen woorden 

van de deelnemers blijkt dat zij voor-

namelijk gemotiveerd zijn door aspec-

ten van het werk zelf, zoals de sociale 

contacten en die zij hiermee opdoen, 

de structuur die zij hiermee in de dag 

aanbrengen en de mogelijkheden voor 

zelfontplooiing die het biedt. Streven 

naar doelen vanuit intrinsieke motivatie 

heeft meer kans van slagen én maakt 

mensen gelukkiger (Deci & Ryan, 2012).

Een dagbesteding is aan jezelf werken, 

bijvoorbeeld bij de centrale werkplaat-

sen. Dan ga je fietsen maken, papier 

prikken, in tuinen werken, noem maar 

op, de kinderboerderij. Als je maar be-

zig bent. Doordat je dat doet, krijg je 

een ritme.

Belemmeringen vallen niet weg

De meest voorkomende belemme-

ringen bij het zoeken naar werk en/of 

werken waren lichamelijke pijn, ver-

moeidheid, een gebrek aan concen-

tratie, sombere of angstige gevoelens. 

Uit onderzoek in binnen- en buitenland 

blijkt ook dat psychische en lichamelijke 

klachten sterk samenhangen met schul-

den (Brown, Taylor & Price, 2005). Het 

oorzakelijke verband is nog niet duide-

lijk: worden schulden veroorzaakt door 

de klachten, veroorzaken de klachten 

de schulden of is er zelfs een derde 

factor die beide beïnvloedt? Wij zagen 

dat lichamelijke en psychische klachten 

(onder andere stress, slaapproblemen, 

spierpijn en depressieve gevoelens) af-

namen na het ingaan van de regeling. 

Deze klachten vormden echter nog wel 

een belemmering bij het zoeken naar 

werk. Wellicht is het onvoldoende weg-

nemen van de financiële druk hier mede 

de oorzaak van, of een ander probleem 

(bijvoorbeeld een scheiding of verlies 

van een partner) dat ten grondslag ligt 

aan zowel de schulden als de klachten. 

Daarnaast speelde in de ogen van de 

respondenten nog een belemmering 

een rol: een gebrek aan kennis en/of 

vaardigheden. Hoewel deelnemers dus 

minder klachten hadden en veelal ge-

motiveerd waren om weer aan het werk 

te gaan, lijkt daarmee nog niet voldaan 

te zijn aan een voldoende voorwaarde 

voor bijstandsgerechtigden om na het 

ingaan van een schuldregeling gemak-

kelijk aan het werk te komen. 

Ik kan niet drie uur staan, dat gaat niet 

met die rug, dan valt er al zoveel af. En 

probeer dan maar wat te vinden, voor 

de rest kan ik niks. Zou jij mij inhuren 

voor weet ik veel wat? Natuurlijk niet, 

want ik ben veel te duur, dus dat kan ik 

vergeten.

Rol institutionele context

Ten slotte vroegen wij ons af of voor-

af afrekenen, zoals dat gebeurt in Am-

sterdam, iets oplevert ten opzichte van 

achteraf afrekenen, zoals in Almere. Uit 

de interviews blijkt – net als uit de kwan-

titatieve analyses – geen duidelijk ver-

schil tussen de gemeentes Amsterdam 

en Almere in de motivatie van mensen 

om weer te gaan werken. Een van de 

veronderstellingen die ten grondslag 

ligt aan de keuze voor een schulds-

anering vooraf in plaats van achteraf is 

dat dit een incentive oplevert voor bij-

standsgerechtigden om weer aan het 

werk te gaan. Achtergrond voor deze 

veronderstelling is dat de extra inkom-

sten uit werk niet aangewend hoeven 

te worden om de schulden af te lossen; 

de schuldenaar mag ze houden. In de 

interviews hebben wij geen aanwijzin-

gen gevonden voor de hypothese dat 

vooraf afrekenen (zoals in Amsterdam) 

een sterkere motivatie oplevert voor het 

zoeken naar werk dan achteraf afreke-

nen (zoals in Almere). 

Een alternatieve hypothese is dat men-

4 Dit overigens in tegenstelling tot programma’s die juist meer cognitieve bandbreedte vragen, zoals een budgetcursus.

‘Zou jij mij inhuren voor weet 
ik veel wat? Natuurlijk niet, 

want ik ben veel te duur dus 
dat kan ik vergeten’
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sen die ‘in een schuldregeling zitten’ 

moeite hebben met veranderingen in 

hun financiële situatie, omdat die zor-

gen voor onzekerheid over wat nu ‘ei-

gen’ is en wat voor het aflossen van de 

schulden gereserveerd moet worden. 

Ook al zijn de desbetreffende regels 

duidelijk, de beleving van de betrokke-

nen kan anders zijn. In dit geval zou het 

vooraf of achteraf afrekenen niet veel 

uitmaken: mensen zouden proberen 

veranderingen in hun financiële situatie 

te voorkomen omdat die – in hun be-

leving – te veel risico’s met zich mee-

brengen, ook al ze er meer geld aan 

kunnen overhouden. Uit de interviews 

bleek dat deelnemers zowel in Amster-

dam als in Almere terughoudend waren 

bij het zoeken naar werk uit angst de 

stabiliteit van hun inkomen en daarmee 

de schuldregeling in gevaar te brengen. 

En ze verplichten je terwijl je in het tra-

ject loopt kinderopvang te nemen zo-

dat je eindelijk als het ware op je max 

kan zitten om inkomen te werven. Dat 

is heel logisch, van de andere kant ook 

niet want een van de schulden die ont-

staan is tijdens dit project, is vanwege 

de kinderopvang. (…) Het is te duur en 

als ik er nu voor kies om met kinderop-

vang in zee te gaan dan moet ik alles 

weer scherp in de gaten houden. Zoals 

de dingen nu verlopen met PLANgroep 

zit ik daar niet op te wachten en zal het 

alleen maar meer problemen gaan cre-

ëren.

Risico’s zijn bijvoorbeeld gaten in het in-

komen tussen beëindiging van de uitke-

ring en toeslagen en de eerste uitbeta-

ling van het loon, of bij beëindiging van 

een arbeidsovereenkomst tijdens de 

proefperiode. Zo’n tijdelijke terugval in 

het inkomen als gevolg van de ‘bureau-

cratie rondom werkacceptatie’ kan nu 

– als gevolg van het ontstaan van nieu-

we schulden –  tot een beëindiging van 

de schuldregeling leiden. Wetenschap-

pelijke literatuur ondersteunt deze be-

vinding en laat zien dat mensen, zeker 

in onzekere situaties, risicomijdend zijn 

(Kahneman, 2012). Dit is te ondervan-

gen wanneer de gemeente bij de start 

van een nieuwe arbeidsbetrekking het 

inkomen garandeert: zo is er geen kans 

op nieuwe schulden en daarmee beëin-

diging van een schuldregeling. Ook zou 

de schuldhulpverlener in schuldregelin-

gen afspraken kunnen opnemen over 

tijdelijke terugloop van het inkomen 

bij het aangaan van een dienstverband. 

Ten slotte verdient de mogelijkheid van 

de garantie van een minimale bijstands-

uitkering voor de loop van de schuld-

regeling nader onderzoek. Daarmee 

wordt de kans op het ontstaan van ga-

ten in de inkomensvoorziening in ieder 

geval kleiner en daarmee ook het risico 

op het maken van nieuwe schulden. 

Tot slot

De belangrijkste bevindingen uit dit on-

derzoek zijn dat enerzijds dat instroom 

in een schuldregeling niet leidt tot een 

veel sterkere arbeidsmarktoriëntatie van 

bijstandsgerechtigden of een grotere 

uitstroom uit de bijstand en anderzijds 

dat er nauwelijks verschil is in uitstroom 

naar werk uit de bijstand tussen deel-

nemers aan schuldbemiddeling en 

schuldsanering. In beide situaties vin-

den relatief weinig mensen werk. Om 

dat te bevorderen zou ingezet kunnen 

worden op een specifiek op deze situ-

atie en dit moment gerichte intensive-

ring van de begeleiding naar werk van 

deze groep. 

De resultaten tonen dat mensen die ‘in 

een schuldregeling zitten’ gemotiveerd 

zijn om te gaan werken en meer band-

breedte ervaren, maar wel moeite heb-

ben met eventuele veranderingen in 

hun financiële situatie. Die veranderin-

gen worden ervaren als een potentiële 

bedreiging voor het kunnen voortzetten 

van de schuldenregeling; inkomenson-

zekerheid wordt ervaren als een risico 

op nieuwe schulden. Uitstroom naar 

werk kan wellicht bevorderd worden 

door begeleiding meer te richten op 

het verminderen van de ervaren risico’s 

van en kans op inkomensonzekerheid 

en tegelijkertijd op het vergroten van 

de beleving van de voordelen van weer 

gaan werken
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Jeroen Recourt (PvdA) 
roept gemeenten op tot 
pilot schuldhulpverlening 

DOOR DRS. ERWIN BEL EN 

MARCEL KOOI MBA

Jeroen Recourt is sinds 2010 lid van de 
Tweede Kamerfractie van de PvdA. Hij is 
woordvoerder voor Veiligheid en Justitie en 
houdt zich bezig met juridische beroeps-
groepen zoals notarissen en advocaten, 
slachtofferhulp, privacy, bewindvoering, 
mentorschap en curatele, het ontnemen 
van crimineel vermogen en het Koninklijk 
huis. Voorheen werkte hij als reclasserings-
medewerker, rechterlijk ambtenaar en 
rechter.

J
eroen: ‘In de periode dat ik ac-

tief was bij de rechtbank voer-

den we regelmatig discussies 

over de bewindvoeringssector. 

Hoe positioneer je de bewindvoerder? 

Maar vooral ook hoe borg je de kwa-

liteit? Dat waren vraagstukken die ons 

bezig hielden. Aan de ene kant wil je 

dat kleine spelers een rol kunnen blijven 

spelen in bewindvoering, terwijl je aan 

de andere kant professionaliseert. Daar 

zit een aantal spanningsvelden.’

‘Het grote gevaar van een participatie-

samenleving is, dat je een overheid en 

een samenleving creëert voor zelfred-

zame mensen’

Welke spanningsvelden leveren de 

huidige participatiesamenleving op?

Erwin: ‘Een van die spanningsvel-

den waarnaar ik benieuwd ben, is de 

participatiesamenleving. De bedoeling 

is dat mensen zelfstandig hun leven 

leiden en hun eigen problemen op-

lossen. Zij mogen pas professionele 

partijen inschakelen als het hen zelf 

niet lukt. Bent u tevreden over deze 

ingezette koers?’

Jeroen: ‘Ik vind het kwetsbaar. De over-

heid is er niet om uit handen te nemen, 

maar om te ondersteunen. Het grote 

gevaar hiervan is, dat je een overheid en 

een samenleving creëert voor zelfred-

zame mensen. Is je regelgeving alleen 

gericht op deze groep, dan laat je een 

groep liggen. Daarover maak ik me zor-

gen, maar dat neemt niet weg dat de 

ingezette koers wel goed is. Wat mij 

betreft moet je door zorg op maat bor-

gen dat mensen die niet zelfredzaam 

zijn ook passen binnen het systeem dat 

we hebben. Wijkmaatschappelijk werk 

moet veel meer in de wijken aanwezig 

zijn om zicht te houden op mensen en 

maatwerk te bieden.’ 

Erwin: ‘In wijk- en dorpteams bijvoor-

beeld?’

Jeroen: ‘Bijvoorbeeld. Inmiddels is de 

overheid veel teveel een anoniem ab-

stract persoon, die steeds meer regelt 

via portals en websites. De overheid 

moet juist weer nabijheid krijgen. Er 

moet meer persoonlijk contact komen, 

waarbij mensen die ondersteuning 

nodig hebben ondersteuning krijgen, 

terwijl aan de andere kant in de gaten 

wordt gehouden wanneer die steun 

niet meer nodig is. Zo voorkom je dat 

mensen tussen wal en schip vallen. Zo 

lang je dit anoniem organiseert, gaat 

het mis.’

Zijn gemeenten in staat om de mense-

lijke maat, zorg op maat, zichtbaarheid 

Een jaar geleden sprak CAV-directeur Erwin Bel met Tweede 
Kamerlid Jeroen Recourt over de rol van gemeenten in de 
schuldhulpverlening. Naar aanleiding van dit gesprek heeft 
Recourt een hoorzitting aangekaart over dit nog steeds 
actuele onderwerp, onder andere door een aangenomen 
motie maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Een goede 
ontwikkeling volgens Recourt, Bel en Kooi. Dit drietal be-
discussieert in een rondetafelgesprek de institutionalisering 
van bewindvoering en het systeem. Moet het roer om?

Maatschappelijk rendement moet weer 
centraal komen te staan
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en nabijheid te creëren?

Erwin: ‘Digitalisering speelt hierin een 

belangrijke rol. Dat maakt de overheid 

en alle andere partijen onzichtbaar, 

terwijl het juist gaat om de menselij-

ke maat, zorg op maat, zichtbaarheid 

en nabijheid’. Jeroen: ‘Klopt, de nabije 

overheid is het kernbegrip. Erwin: ‘Een 

kritische vraag, denkt u dat gemeenten 

hiertoe in staat zijn? Dat zijn de regis-

seurs van wijk- en dorpsgericht werken.’

Jeroen: ‘Ik zie geen andere spelers met 

het nabije organisatieniveau die dat 

kunnen’. 

Marcel: ‘Ook niet het maatschappelijk 

middenveld?’

Jeroen: ‘Op het maatschappelijk mid-

denveld heb je geen controlemecha-

nismes. Ik vind het heel eng om dat 

buiten de overheid te regelen. Daarvoor 

ben ik denk ik teveel sociaal-democraat. 

Laten we de samenleving het zelf maar 

organiseren? Dat zal vaak heel goed 

gaan. Het maatschappelijk middenveld 

pakt al veel op, maar ga daar maar eens 

je normering opleggen, je controleme-

chanismes, dat is veel moeilijker. Dat 

vind ik echt een overheidstaak’. 

‘Wij hebben de gemeenten altijd meer 

als rem ervaren dan als katalysator’

Erwin: ‘Uit ervaring weet ik hoeveel 

maatschappelijk ondernemers hierin 

kunnen betekenen. Wij hebben de ge-

Geïnterviewd door

Erwin Bel is sinds 2014 directeur-bestuurder van financiële 
zorgverlener Stichting CAV en is medeoprichter van het tijdschrift Zelf. 
Eerder werkte hij in de corporatiesector, onder andere als directeur-
bestuurder van Lefier en bestuurder van de branchevereniging KWH.

Marcel Kooi is sinds 1999 directeur Bewindvoering van Kompas in 
Zuidlaren en is medeoprichter van het tijdschrift Zelf. Kooi is mede-
initiatiefnemer van de branchevereniging BPBI, waarvan hij ook 
voorzitter is geweest.



22  ZELF | MEI 2016

meenten altijd meer als rem ervaren 

dan als katalysator. Gemeenten heb-

ben een politiek orgaan dat tijdelijk van 

karakter is en zij hebben ook relatief 

weinig geld. Ik ben er voorstander van 

om het maatschappelijk middenveld en 

vooral de mensen in buurten en wijken 

te lokaliseren’.

Jeroen: ‘Daarmee zijn we het natuurlijk 

wel eens. Initiatieven met buurtrechten, 

right to challenge vanuit de buurt, daar-

voor heb je een organisatiegraad nodig. 

Dat soort zaken moet je als overheid 

niet zelf gaan doen’.

Marcel: ‘Moet de gemeente dan niet 

veel meer een procesregisseur zijn dan 

een inhoudelijk bepaler?’

Jeroen: ‘Als je doelt met procesregis-

seur op kwaliteitsborging en ingrijpen 

op het moment dat het niet goed gaat, 

maar nog wel verantwoordelijkheid 

hebben voor de kwaliteit van het pro-

ces, dan spreken we ongeveer over 

hetzelfde. Maar ik vind het te kwetsbaar 

als je zegt: overheid wij trekken ons te-

rug en maatschappelijk middenveld pak 

het op’.

Erwin: ‘Dan zou er een kwaliteitssys-

teem moeten komen om het maat-

schappelijk middenveld te toetsen?’

Jeroen: ‘Ja, maar ook de mogelijkheid 

om de overheid aan te spreken op re-

sultaat. Uiteraard zit er veel capaciteit, 

bereidheid en energie in de samenle-
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ving om zich in te zetten. Dat moet je 

faciliteren, maar ik zie dat wel vanuit 

een rol van de overheid.’

Hoe bewaak je de kwaliteit van de sec-

tor bewindvoering?

Erwin: ‘Over de inrichting van het be-

stel en de controle van kwaliteit van be-

windvoerders gesproken. De rechtban-

ken pakken nu een rol, niet zijnde een 

zelfstandig bestuursorgaan’. 

Marcel: ‘Daar heb ik moeite mee. Ik vind 

dat de controle bij een externe partij 

moet liggen en niet bij een rechtbank. 

Daarom pleit ik voor een extern Bureau 

Financieel Toezicht.’

Jeroen: ‘Waarom geen controle door 

de rechtbank?’ 

Marcel: ‘Een rechtbank kan in mijn op-

tiek een organisatie niet goed auditen. 

Rechters zijn geen accountants’.

Jeroen: ‘Bij de wetsbehandeling heb ik 

me die vraag ook gesteld. Maar finan-

ciële deskundigen zijn toch ook in te 

huren door een rechtbank?’

Marcel: ‘Dat gebeurt ook. De hele con-

trole van organisaties is gecentraliseerd, 

dat doet de rechtbank in Den Bosch. 

Maar de controle vindt nu plaats op 

procesniveau, terwijl als we kijken naar 

beschermingsbewind en belendende 

dienstverlening, de focus veel meer 

moet liggen op rendementsniveau. 

Wat willen we eigenlijk realiseren? Dan 

richt je je meer op de dienstverlening 

en niet op de wijze van organisatie. In 

principe kiest elke bewindvoerder er-

voor om dit vanuit een bepaalde vorm 

van maatschappelijke betrokkenheid 

goed georganiseerd te doen. Maar wat 

ik me afvraag is, moet je als rechtbank 

willen dat je zowel kwaliteitscontrole als 

rechtspraak doet? Vindt u niet dat we 

moeten doorontwikkelen naar een zelf-

standig bestuursorgaan?’

Jeroen: ‘De gedachte was toch dat de 

eigen beroepsorganisatie veel aan kwa-

liteitscontrole en verbetering kon doen, 

samen met dwingend tuchtrechtelijke 

maatregelen? Daarmee is de cirkel vol-

gens jullie niet gesloten?’

‘De beroepsorganisatie is geen slager 

die zijn eigen vlees keurt’

Erwin: ‘Nee, dat zie ik als een slager die 

zijn eigen vlees keurt. Ik ben zelf ook 

voorstander van een zo extern mogelij-

ke toetser, die hard kan ingrijpen als het 

noodzakelijk is. Ik vind dat we onszelf 

de maat moeten meten met strakke, 

verticale regulering, extern zwaar wet-

telijk verankerd. Wat dat betreft ben ik 

strenger op onszelf dan de rechtbank 

wil. Hoe kijkt u daar tegenaan?’

Jeroen: ‘Ik vind het te vroeg om te 

zeggen: het binnen de wet opgezette 

systeem functioneert nog niet. Volgend 

jaar evalueren we de wet. Van onvol-

doende kwaliteitsborging naar een zelf-

standig bestuursorgaan gaat mij te vlug. 

Zoiets moet je gewoon de tijd geven. 

Al is de valkuil het gevaar van overregu-

lering. Op het moment dat de contro-

le niet voldoende werkt, moet je deze 

eigenlijk extern en onafhankelijk beleg-

gen, daarmee ben ik het eens.’ 

Marcel: ‘Om nog even terug te komen 

op die rol van de eigen beroepsorgani-

satie. Organisaties maken vrijwillig de 

keuze om hieraan mee te doen en kun-

nen op een bepaald moment aangeven 

dat zij niet meer onder het juk van de 

beroepsorganisatie willen vallen.’

Jeroen: ‘In mijn gedachte zou je dan 

een probleem kunnen krijgen met de 

rechtbank bijvoorbeeld.’

Marcel: ‘Dit is niet juist. De toetsings-

criteria van de rechtbank kunnen dan 

volstaan zonder dat er nog een externe 

controle plaatsvindt.’

Erwin: ‘Best een bijzondere situatie: 

Recourt wil de controle en toetsing in 

de hand hebben, maar legt de controle 

in eerste instantie bij een beroepsorga-

nisatie in plaats van bij een zelfstandig 

bestuursorgaan.’

‘Bewindvoerders 
moeten zich 
meer als 
maatschappelijk 
ondernemers 
gaan gedragen 
dan als 
commerciële 
bewindvoerder’



24  ZELF | MEI 2016

Jeroen: ‘Dat is waar, maar op de indi-

viduele casus zit een rechterlijke toets. 

Hoe onafhankelijk wil je het hebben? 

Laten we vooral eerst kijken of de be-

roepsorganisatie doet wat ze moet 

doen.’

Hoe zorgwekkend is de toename van 

het beslag op de bijzondere bijstand?

Erwin: ‘In die zin vindt u de toename 

van het beslag op de bijzondere bij-

stand ook niet alarmerend? Dat verwij-

ten gemeenten bewindvoerders vaak. 

Gemeenten gaan nu kijken hoe ze de 

schuldhulpverlening kunnen downgra-

den in het belang van de begroting en 

de regelgeving.’

Jeroen: ‘Ik vind dit wel een probleem, 

maar de ene gemeente zal hierin an-

ders opereren dan de andere. Als dit 

een landelijke trend is, dan is ingrijpen 

nodig, maar ik ben er een beetje huive-

rig voor. We moeten oppassen dat niet 

alle decentralisaties vol met voorwaar-

den worden gepompt, waardoor het 

eigenlijk schijndecentralisaties zijn. We 

zitten nu in het proces waarin we een 

en ander moeten laten beklijven. Maar 

gaat er bij gemeenten iets niet goed, 

dan moeten gemeenteraadsleden hen 

hierop moeten aanspreken en niet Den 

Haag.’

‘Bewindvoerders moeten zich meer 

als maatschappelijk ondernemers gaan 

gedragen dan als commerciële bewind-

voerder’

Erwin: ‘Mijn angst is dat gemeenten al-

les (dus ook bewindvoering) naar zich 

toe willen trekken, om maar in control 

te blijven. Het lijkt dan of er geen ex-

tra kosten zijn, omdat er geen gebruik 

meer wordt gemaakt van bijzondere 

bijstand, maar dan is er sprake van ver-

borgen kosten. Dat marktpartijgedrag 

is funest. Ik vind het belangrijk om juist 

het maatschappelijk middenveld beter 

te positioneren en ervoor te zorgen dat 

bewindvoerders zich meer als maat-

schappelijk ondernemers gaan gedra-

gen dan als commerciële bewindvoer-

der.’

Jeroen: ‘Het is gevaarlijk als gemeenten 

zeggen: we doen het zelf wel, want dan 

onttrek je ze aan de kwaliteitsborging 

waarover we eerder spraken. We heb-

ben juist een systeem bedacht waarin 

de bewindvoerder aangesteld wordt 

door de kantonrechter. Daar moet je 

niet een constructie naast zetten waarin 

die borging weer niet zit. Dat vind ik wel 

een zorgelijke ontwikkeling.’

Marcel: ‘De toename van de bijzon-

dere bijstand begint pijn te doen bij 

gemeenten. Dat maakt dat ze zoeken 

naar mogelijkheden om kosten te be-

sparen. Het is natuurlijk heel bijzonder 

dat een gemeente een beschermings-

bewind uitvoert. Gemeenten willen net 

als voorheen weer de regie terugne-

men, maar dat is geen zelfredzaamheid 

bevorderen. Het is overnemen van de 

taken van een bewindvoerder, gestuurd 

uit kostenoogpunt en niet vanuit de op-

brengst. Die is nog steeds onduidelijk.’

Kan de motie over de kosten en baten 

van bewindvoering hierin duidelijk-

heid brengen?

Jeroen: ‘Het is vechten tegen de koker-

gedachte. Rechters, gemeenten, advo-

caten, iedereen heeft een budget. Kijk 

je over de hele keten wat het meeste 

rendement oplevert, dan gaat iedereen 

steigeren. Dat zit in de genen van minis-

teries en maatschappelijke organisaties. 

Iedereen schiet in een verdedigende 

houding als je dreigt om een deel van 

de financiering weg te halen en aan-

geeft dat je het pas weer terugkrijgt als 

je maatschappelijk rendement kan aan-

tonen.’ 

Marcel: ‘Het gaat zelfs verder. Je krijgt 

het pas weer terug als je het algemeen 

maatschappelijk rendement kunt aan-

tonen.’

Jeroen: ‘Het beoogde rendement zit 

vaak aan het begin van het proces, ter-

wijl de kosten meestal aan het eind zit-

ten. Om dat proces te doorbreken zou-

den we een pilot moeten starten met 

alle stakeholders, waarin we eerst kijken 

naar wat het meest effectieve proces 

is. Daarna zouden we pas naar de inzet 

van middelen moeten kijken. Afgelopen 

begroting heb ik weer een motie hierop 

ingediend, maar die heeft het niet ge-

haald. Al heb ik de nodige realiteitszin, 

ik ben ervan overtuigd dat het deze kant 

op moet. Politiek is een kwestie van 

lange adem. Het duurt allemaal jaren, 

maar op een gegeven moment lukt het 

wel. Mijn strijd is nog niet klaar, daarom 

roep ik op tot een pilot!’

Erwin: ‘Ik zou ook willen pleiten voor 

een pilot. Sterker nog: wij financieren 

een pilot door bewindvoering van on-

derop te laten plaatsvinden. Ons belang 

is om de zorgvrager te helpen. Probeer 

dat maar eens tussen de oren van alle 

partijen te krijgen!  Laten we afspreken 

dat we onder uw regie een pilot starten 

met een aantal gemeenten en andere 

partijen. Dan mag u aftrappen en druk 

zetten op alle partijen. Na een half jaar 

komen we weer langs om verantwoor-

ding af te leggen en om te kijken wat 

we hebben bereikt.’ 

Jeroen: ‘Een mooi initiatief! Fijn dat de 

sector meedenkt en met verbetervoor-

stellen komt. Ik ben blij met de uitkomst 

van dit gesprek.’

‘Gemeenten 
willen net 
als voorheen 
weer regie 
terugnemen, 
maar dat is geen 
zelfredzaamheid 
bevorderen’
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Kennis en onderzoek 
essentieel voor 
alternatieven 
beschermingsbewind
DOOR DRS. JULIA DEN HARTOGH

Julia den Hartogh studeerde o.a. Neder-
lands Recht. Julia heeft zeer diverse func-
ties bekleed op het terrein van schulden, 
bewind en armoede. Van onderzoeker tot 
manager en van strategisch adviseur tot 
regionaal en landelijk projectleider. Julia is 
nu werkzaam bij de Hogeschool Utrecht 
waar zij inzet op het realiseren en voeden 
van lerende organisaties en medewerkers 
vanuit de verbinding onderwijs, beroeps-
praktijk en onderzoek. Daarnaast werkt 
ze als zelfstandig adviseur en is ze zowel 
binnen gemeenten, zorginstellingen als 
organisaties voor beschermingsbewind 
actief.

H
et aantal bewinden is het 

laatste decennium sterk 

gestegen. Het totaal aantal 

lopende bewinden (hiertoe 

rekent de rechtspraak: mentorschap, 

beschermingsbewind en curatele) be-

droeg eind 2014 ruim 260.000, een ver-

dubbeling vergeleken met begin 2010, 

toen er ruim 130.000 bewinden liepen1.  

Aan die bewinden zijn kosten voor de 

mentor, bewindvoerder dan wel cu-

rator verbonden. Beschikt de persoon 

voor wie deze beschermingsmaatregel 

is getroffen over te weinig middelen 

om deze kosten te dragen, dan kan hij 

hiervoor bijzondere bijstand aanvragen 

bij de gemeente. De gemeente is ver-

volgens gehouden deze kosten te ver-

goeden. De stijging van het aantal be-

winden heeft daardoor ook gevolgen 

voor het budget dat gemeenten op dit 

vlak beschikbaar dienen te stellen2. Om 

de groei van het beroep op de bijzon-

dere bijstand voor kosten bewind een 

1 http://www.jaarverslagrechtspraak.nl/verslag/de-kantonrechter
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halt toe te roepen willen de gemeenten 

meer grip – grip op de mate waarin met 

name beschermingsbewind wordt aan-

gevraagd. 

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een maatregel 

waarbij het beheer over de goederen 

van betrokkene overgaat naar de be-

windvoerder. 2/3 van het totaal aantal 

bewinden (ca. 180.000: eind 20143) ziet 

op beschermingsbewind, de overige 

bewinden zien op curatele of men-

torschap. Beschermingsbewind kon 

tot 1 januari 2014 enkel worden uitge-

sproken indien iemand tijdelijk dan wel 

duurzaam door een lichamelijke dan 

wel geestelijke toestand niet in staat 

is zijn vermogensrechtelijke belangen 

behoorlijk waar te nemen (artikel 1:431 

BW). In de jaren voor 2014 is de prak-

tijk ontstaan om ook verzoeken tot 

onderbewindstelling te honoreren in-

dien iemand vanwege problematische 

schulden in een situatie terecht was ge-

komen dat hij niet langer verantwoord 

zijn vermogensrechtelijke belangen kon 

waarnemen. Voor deze zogenaamde 

schuldenbewinden is per 1 januari 2014 

ook een grondslag in de wet gecreëerd. 

De praktijk van voor 2014 zag met name 

op situaties waarbij de problematische 

schulden ook gevolgen hadden voor 

iemands geestelijk functioneren. Het 

in opdracht van het ministerie van SZW 

uitgevoerde verdiepend onderzoek 

naar de groep onderbewindgestelden 

laat in de periode na 2014 dan ook een 

duidelijke verschuiving zien van het ge-

bruik van de grondslag geestelijke toe-

stand naar problematische schuld4. Of 

de codificering van deze zogenaamde 

“schuldenbewinden” ook een toename 

van het beroep op beschermingsbe-

wind tot gevolg heeft gehad, is op dit 

moment nog niet duidelijk. 

Feit is wel dat gemeenten juist de 

noodzaak van deze “schuldenbewin-

den” vaak in twijfel trekken, daarbij wij-

zend op hun eigen instrumentarium in 

het kader van de schuldhulpverlening. 

Vanuit het perspectief van verschillen-

de gemeenten zou de rechter idealiter 

gehouden moeten zijn eerst te toetsen 

welke alternatieven de gemeente in het 

kader van de schuldhulpverlening zelf 

aanbiedt. Enkel indien deze alternatie-

ven geen soelaas bieden zou het ver-

zoek tot onderbewindstelling dan toe-

gewezen kunnen worden. 

Alternatieven voor bewind

In de praktijk lopen al diverse projec-

ten en initiatieven. Gemeenten zoals 

Arnhem, Wageningen, Den Bosch, 

Emmen, Amersfoort, Utrecht, Den 

Haag en Apeldoorn zijn druk met het 

verkennen en vormgeven van nieuwe 

trajecten. Trajecten die tot doel hebben 

gemeentelijke producten in te zetten 

die burgers (mogelijk beter) kunnen be-

dienen dan het rechtsmiddel bescher-

mingsbewind, dan wel die gezien de 

maatschappelijke kosten van bewind 

een goedkoper alternatief vormen of 

producten die tijdelijker zouden kun-

nen worden ingezet dan bewind. Denk 

hierbij aan budgetcursussen, inzet van 

vrijwilligers en budgetbeheer.

Traceren en bereiken 

Opvallend is de wijze waarop gemeen-

ten boven besproken alternatieven 

vormgeven. Het niet altijd expliciet ge-

formuleerde uitgangspunt lijkt te zijn dat 

een burger bij problemen zich eerst tot 

de gemeente richt (wijk- en buurtteams 

hierbij inbegrepen). Werk je vanuit dit 

uitgangspunt dan is – bij de vormgeving 

van een alternatief – de belangrijkste 

vraag of de gemeente (of een van haar 

ketenpartners) vergelijkbare dienstver-

lening kan aanbieden. Niet de vraag of 

deze burger ook vergelijkbare dienst-

verlening vanuit de gemeente wil. Die 

vraag blijft eigenlijk onbesproken.

Het uitgangspunt van een zich eerst tot 

de gemeente richtende hulpbehoeven-

de burger is standaard voor bestuursor-

ganen en als dusdanig ook vastgelegd 

in verschillende wetgeving5. Dat deze 

hulpbehoevende burger zich niet altijd - 

en als het gaat om schuldhulpverlening 

zelfs veelal6 - niet tot de gemeente richt, 

is ook bekend. Het traceren en bereiken 

van de niet-gebruikende burger vormt 

dan ook een centraal vraagstuk voor 

het gemeentelijk armoede- en schul-

den7. In dat kader zet een groot aantal 

gemeenten in op een outreachende 

aanpak, bijvoorbeeld met Eropaf teams. 

Deze teams benaderen burgers bij wie 

– op basis van door de gemeente via 

convenantpartijen (b.v woningstichtin-

gen/energieleveranciers) verkregen in-

formatie – vaak meerdere betalingsach-

terstanden spelen. Ook bij de huidige 

ontwikkeling van wijkteams speelt dit 

outreachende aspect een rol. Achterlig-

gende gedachte is dat een loket in de 

wijk de extra drempel van een verder-

op gelegen centraal loket wegneemt. 

Traceren en bereiken vormen daarbij 

steeds de kernwoorden. 

2 Uit het onderzoek “Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten” bleek in de periode 2010 – 2013 sprake van een verdubbeling van het  
 percentage waarmee de kosten voor bewind op het bijzondere bijstand budget drukken (van 11% naar 22%)
3 idem
4 http://www.bureaubartels.nl/site/assets/files/1022/0566_verdiepend-onderzoek-onderbewindgestelden.pdf, p.12
5 Denk aan de Algemene wet bestuursrecht die werkt vanuit de aanvragende burger, wat ook zijn vertaling heeft gevonden in de Participatiewet als het gaat om bijstand en de Wet  
 maatschappelijke ondersteuning als het gaat om een maatwerkvoorziening. 
6 15,7% van alle huishoudens behoort tot de onzichtbare schuldenaren: huishoudens met risicovolle schulden of problematische schulden die geen gebruik maken van formele  
 schuldhulpverlening. Ter vergelijk in totaal 18,8% van alle huishoudens kampt met risicovolle of problematische schulden. Bron: Huishoudens in de rode cijfers 2015, p. 15.
7 Zie in dit kader ook het rapport “Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid”, p. 14, 20 en p.48.

‘De praktijk van voor 
2014 zag met name 
op situaties waarbij 
de problematische 
schulden ook gevolgen 
hadden voor iemands 
geestelijk functioneren’



27  ZELF | MEI 2016

Verleiden

Hoe anders is het uitgangspunt dat 

bijvoorbeeld binnen de retail wordt 

gehanteerd. Een product verkopende 

partij kan er niet vanuit gaan dat dit pro-

duct zich wel vanzelf verkoopt, zij moet 

de burger verleiden. Om die burger te 

kunnen verleiden, er voor te zorgen dat 

de burger aan het eind van zijn zoek-

tocht naar een passend product bij hem 

terecht komt, wordt hier veelal gewerkt 

met zogenaamde customer journeys. 

Bij een customer journey wordt eerst 

gekeken naar wie je zelf als aanbieder 

bent, wat zijn je unique selling points. 

Van daaruit wordt de stap naar de be-

hoefte van de klant gemaakt en welke 

reis (journey) deze klant moet doorlo-

pen om vanuit zijn behoefte bij jouw 

product terecht te komen. Wat zijn 

afhaak momenten en op welke mo-

menten kun je de klant juist weer aan 

je binden. Zie hieronder een voorbeeld 

van een customer journey van een klant 

van Ikea.

Onderdelen van die journey werken 

aanschaf motiverend (in het voorbeeld: 

display setting/product trial), terwijl 

andere onderdelen juist aanschaf ont-

moedigend werken (in het voorbeeld: 

self service/search stock). Om een 

klant te verleiden is het zaak je eigen 

customer journey zo in te richten dat 

binnen die customer journey aanschaf 

ontmoedigende factoren zo beperkt 

mogelijk zijn en behoefte van de klant 

en jouw product met een zo beperkt 

mogelijk aantal belemmeringen tot el-

kaar komen. Want elke belemmering 

behelst het risico dat de customer jour-

ney bij jou stopt en de klant elders gaat 

zoeken. 

Bij de alternatieven rond beschermings-

bewind speelt eigenlijk hetzelfde. Het is 

lovenswaardig dat een gemeente inves-

teert in een breder aanbod voor de fi-

nancieel zorgbehoeftige burger die (ge-

deeltelijk) niet in staat is zijn financiën 

zelf te behartigen. Echter bij het ontwik-

kelen van dit aanbod en bijbehorende 

dienstverlening kan er worden geleerd 

van de retail. Met name het in goed 

in kaart brengen van de verschillende 

soorten klanten en hun bijbehorende 

behoeftes wordt onvoldoende aange-

pakt. Laat staan dat dit als uitgangspunt 

wordt genomen bij het ontwikkelen van 

de routes om tot (alternatieve) dienst-

verlening te komen. 

Een klein voorbeeld: Een burger is op 

zoek naar een aanbod waarbij hij on-

dersteuning krijgt voor het doen van 

zijn financiën. Hij heeft via zijn netwerk, 

al googlend of op andere wijze een 

aantal mogelijkheden in kaart gebracht. 

De gemeente blijkt ook aanbieder te 

zijn. Welk traject moet hij dan door-

lopen om via de gemeente bij de ge-

wenste hulp te komen? In de praktijk 

geen simpele opgave. Veelal komen 

verschillende procedures om de hoek 

kijken. De nadruk op de eigen financi-

ele zelfredzaamheid, te ondernemen 

acties plus de beperkte ondersteuning, 

behoeft weinig uitleg dat dit voor een 

beperkt zelfredzame burger afhaak mo-

menten vormen. Momenten waarop hij 

zich gaat oriënteren op andere dienst-

verlening. Zoals bewindvoering. Juist 

de keuze die veel gemeenten nu gezien 

de kosten willen ontmoedigen.

Ik benadruk dat het bij het bovenstaan-

de om een stelling gaat, want een dui-

delijk beeld van de behoefte van de 

groep die uiteindelijk bij bewind terecht 

komt bestaat op dit moment nog niet. 

Maar zodra een gemeente wil gaan 

werken met een gedifferentieerd pro-

ductenaanbod, zonder dat zij volledig 

monopolist op dit vlak is, is een duidelijk 

beeld van de hulpzoekende burger en 

de daarbij passende customer journey 

essentieel.

Ik ben nog niet bekend met gemeen-

ten die deze stappen hebben gezet. Bij 

de ontwikkeling van de verschillende 

landelijke projecten is de eigen positie, 

maar zeker ook de eigenlijke behoefte 

van de doelgroep niet of onvoldoende 

in beeld gebracht. Gewerkt wordt vanuit 

het beeld dat het een groep is die met 

schulden kampt, maar hoe deze groep 

is samengesteld en in welke mate het 

door de gemeente aangeboden alter-

natief past bij de behoefte is niet nader 

bezien. Signalen – zoals opgenomen 

in het Verdiepend onderzoek naar de 

groep onderbewindgestelden – dat bij 

het overgrote merendeel meer speelt 

dan enkel problematische schulden en 

dus ook meer is gevraagd dan enkel 

een bepaalde vorm van budget beheer 

of cursus, lijken maar in beperkte mate 

in de ontwikkeling van de verschillende 

alternatieven te zijn meegenomen.

In die zin een gemiste kans waarin juist 

praktijkgericht onderzoek grote meer-

waarde kan hebben. Mijn uitdrukkelijk 

advies aan gemeenten is dan ook om 

vooral de mogelijkheden van onder-

zoek te gebruiken om zo tot een meer 

afgewogen aanpassing van hun dienst-

verlening te komen
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