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AANLEIDING

Welzijnsorganisaties en sociale professionals staan voor grote maatschappelijke
uitdagingen. Doel van welzijnswerk is om het welbevinden en de veerkracht van
mensen te bevorderen binnen hun eigen leefomgeving. Welzijnsorganisaties
ontwikkelen hiertoe hun eigen aanpak en lokale interventies, die aansluiten bij de
behoeften van bewoners. 

Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen afzonderlijke organisaties over hun
aanpak is belangrijk om de kwaliteit van het welzijnswerk verder te vergroten.
Door opgedane inzichten en reflecties proactief te delen met elkaar, wordt de
onderlinge dialoog tussen professionals in het werkveld versterkt. Inzet is om
blijvend van én met elkaar te leren. Daarom delen wij deze handreiking met u. 

In deze handreiking vertellen wij over onze aanpak op het gebied van
schuldhulpverlening. Van 2018 tot 2022 voeren wij - Stichting Humanitas - de
gemeentelijke welzijnsopdracht uit in Feijenoord, Rotterdam. Feijenoord is een
gebied aan de zuidkant van de Maas, met ruim 75.000 inwoners. De
schuldenproblematiek in Feijenoord is groot. Veel bewoners met schulden zijn
echter (nog) niet in beeld bij schuldhulpverlening. Daar willen wij verandering in
brengen. 

Doel van onze aanpak is om Feijenoorders met schulden te vinden, motiveren en
toe te leiden naar het gemeentelijke loket voor schuldhulpverlening. Hiertoe
ontwikkelden wij het budgetcoachproject: een sociale interventie waarbij
vrijwilligers en ervaringsdeskundigen worden ingezet om bewoners te
ondersteunen en begeleiden naar gemeentelijke schuldhulpverlening.

In deze handreiking vertellen we hoe we deze interventie hebben ingericht. Wat
zijn de opbrengsten en knelpunten van het budgetcoachproject? Welke
afwegingen hebben we gemaakt? En welke factoren spelen daarbij een rol? We
beschrijven onze interventie en bieden een stappenplan aan voor organisaties die
een vergelijkbaar budgetcoachproject willen opzetten.

Deze handreiking is voor verschillende lezers relevant. Voor welzijnswerkers en
vrijwilligers biedt het handvatten om in hun dagelijks werk aan te sluiten bij de
beleving van mensen met schulden. Voor managers van welzijnsorganisaties
geeft het aanknopingspunten om interventies waarbij vrijwilligers worden ingezet
effectiever in te richten. Tot slot biedt deze handreiking beleidsmakers een
realistisch inzicht in wat zij van vrijwillige inzet op het gebied van
schuldhulpverlening kunnen verwachten.
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Naar schatting 1,4 miljoen
huishoudens in Nederland hebben
betalingsproblemen. Ruim 600.000
huishoudens hebben
geregistreerde problematische
schulden (NIBUD, 2018)

1,4 MILJOEN
Slechts 1 op de 6 huishoudens
in Nederland met
geregistreerde schulden is in
beeld bij schuldhulpverlening
(NVVK, 2018)

14,4%
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W A T  F E I T E N  O P  E E N  R I J

Gemiddeld duurt het vijf jaar
voordat mensen met schulden
hulp zoeken bij de gemeente of
schuldhulpverlenende instanties 
(Jungmann & Anderson, 2011) 

5 JAAR
De gemiddelde schuld van
mensen die zich aanmelden bij
schuldhulpverlening bedraagt
43.300 euro, verdeeld over 14
schuldeisers (NVVK,  2018)

€43,300



OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN SCHULDEN

Bijna iedereen heeft schulden, denk maar aan een hypotheek, studielening of
rood staan bij de bank. Maar niet alle schulden vormen een probleem. Er is
sprake van schuldenproblematiek wanneer iemand meerdere
betalingsachterstanden heeft die hij niet meer kan inlopen (Madern, 2015).

Schuldenproblematiek heeft verschillende oorzaken. Schulden kunnen ontstaan
als gevolg van grote levensgebeurtenissen, zoals baanverlies, ziekte, scheiding of
de geboorte van een kind. Maar ook overbesteding of gebrekkige financiële
kennis kan leiden tot schulden. Schulden hebben bovendien maatschappelijke
oorzaken. Denk aan de toenemende armoede en inkomensongelijkheid,
groeiende woonlasten en levenskosten, en veranderingen in het sociaal beleid
van de overheid (MOVISIE, 2020). Bij mensen met een laag inkomen is vaak
sprake van 'overlevingsschulden': ze hebben te weinig inkomsten in verhouding
tot de vaste lasten.

De impact van schuldenproblematiek op het leven van mensen is groot.
Financiële problemen gaan vaak gepaard met problemen op andere
levensdomeinen, waaronder armoede, werkloosheid, gezondheidsproblemen,
eenzaamheid, psychische kwetsbaarheden en problemen in het gezin.
Bovendien ervaren veel mensen met schulden hevige stress en schaamte over
hun situatie (CBS, 2021). 

Geldzorgen en schulden vormen nog altijd een taboe, waardoor mensen
doorgaans niet (snel) om hulp durven vragen. Ook weet niet iedereen waar ze
terecht kunnen voor schuldhulp. Bovendien wantrouwen veel mensen met
schulden de overheid en hulpverlenende instanties (Theunissen, 2015). 

De aanpak van schulden is speerpunt van landelijk en Rotterdams beleid
(Coalitieakkoord VVD, D66, CDA, CU 2021-2025; Coalitieakkoord Gemeente
Rotterdam 2018-2022). De gemeente Rotterdam en welzijnsorganisaties in de
stad zetten zich in om de schuldenproblematiek op te lossen. Op de volgende
pagina lichten wij toe wat de rol en inzet is van welzijnswerk bij de
schuldhulpverlening in Rotterdam.
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WELZIJNSWERK IN DE ROTTERDAMSE
SCHULDHULPVERLENING

Gemeenten hebben sinds 2012 de taak om integrale schuldhulpverlening te
organiseren (Wgs, 2012). De gemeente Rotterdam maakt hiertoe lokaal beleid
en voert de regie over de schuldhulpverlening. De uitvoering wordt veelal
belegd bij maatschappelijke organisaties. In de keten van schuldhulpverlening
zijn veel verschillende organisaties betrokken, zoals de kredietbank, wijkteams,
bewindvoerders en welzijnsinstellingen. Ook woningcorporaties en
deurwaarders spelen hierbij een steeds belangrijker rol.

In 2019 lanceerde de gemeente Rotterdam een nieuwe schuldenaanpak: Reset
Rotterdam. Belangrijke speerpunten van de aanpak zijn het vroegtijdig
bereiken en helpen van méér bewoners met schulden. De
schuldenproblematiek is in Rotterdam namelijk het grootst van heel Nederland:
zo'n 60.000 huishoudens hebben (risico op) problematische schulden.

De gemeente maakt afspraken met de diverse welzijnsorganisaties in de stad
over de inzet van welzijn in de keten van schuldhulpverlening. Afspraken
hierover verschillen per gebied en organisatie, er is dus geen uniforme
werkwijze. Voor welzijnsorganisaties wordt echter vooral een belangrijke rol
toegekend aan de 'voorkant' van schuldhulpverlening: preventie,
vroegsignalisering en toeleiding van bewoners met schulden naar het
gemeentelijke loket voor schuldhulpverlening. 

Omdat welzijnsorganisaties gebiedsgericht werken en in nauw contact staan
met bewoners, zijn zij vaak beter in staat om signalen op te vangen,
laagdrempelige hulp te bieden en mensen door te verwijzen naar
schuldhulpverlening. Om deze taak te vervullen, werken veel
welzijnsorganisaties met vrijwilligers. Vrijwilligers helpen mensen hun
administratie te ordenen, en bieden emotionele ondersteuning voor, tijdens of
na een schuldhulpverleningstraject (Van der Schoor & Machielse, 2021). Deze
inzet past in een beleidscontext waarin een steeds groter beroep wordt gedaan
op vrijwilligers bij het ondersteunen van kwetsbare burgers (Grootegoed et al.,
2018).
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HET
BUDGETCOACH
PROJECT 
In 2019 startte Humanitas in Feijenoord met
het budgetcoachproject. Doel van het project
is om bewoners met schulden te vinden,
motiveren en toe te leiden naar het Expertise
Team Financiën (ETF) van de gemeente
Rotterdam. Hier ontvangen bewoners
schuldhulp van financiële experts. 

Om dit doel te bereiken werkt Humanitas
met vrijwilligers uit het gebied: de
budgetcoaches. Uitgangspunt van het
project is dat de budgetcoaches - dankzij hun
positie als vrijwilliger en bewoner van
Feijenoord - beter in staat zijn om het
vertrouwen van hun medebewoners met
schulden te winnen en hen te bewegen de
stap te zetten naar schuldhulpverlening. 

Het budgetcoachproject sluit aan bij
belangrijke speerpunten van de nieuwe
gemeentelijke schuldenaanpak:
vroegsignalering en meer bewoners helpen
hun schulden onder controle te krijgen.

Concreet hebben de budgetcoaches de taak
om:
 

DE BUDGETCOACHES VAN HUMANITAS BIJ  DE START VAN HET PROJECT

Contact te leggen met bewoners met
schulden 
Hun inkomsten, uitgaven en
betalingsachterstanden te
inventariseren.
Hen te motiveren en ondersteunen om
de stap naar schuldhulpverlening te
zetten.
Hen aan te melden bij het Expertise
Team Financiën van de gemeente
Rotterdam.
Indien een bewoner het wenst, met hem
mee te gaan naar afspraken bij de
gemeente.

Voorafgaand aan het budgetcoachproject
zijn vrijwilligersvacatures uitgezet en
sollicitatiegesprekken gevoerd, waarbij is
geselecteerd op motivatie, kennis en
vaardigheden. De budgetcoaches hebben
een vrijwilligerscontract van 10-24 uur per
week. Gedurende het project zijn 9
vrijwilligers van Humanitas werkzaam
(geweest) als budgetcoach in Feijenoord.
Een deel van de budgetcoaches doet het
vrijwilligerswerk vanuit de Tegenprestatie.
Voor hen is de functie als budgetcoach
tevens een werkervaringsplaats. 

O N Z E  A A N P A K
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"Als mensen je vertrouwen, komen ze echt los. Maar dat
vertrouwen moeten ze eerst krijgen" (budgetcoach)

De budgetcoaches zijn werkzaam in de diverse wijkhuizen in Feijenoord. Tijdens de
inloopuren die Humanitas wekelijks in de wijkhuizen organiseert, kunnen bewoners
bij hen terecht met vragen en problemen. Veel bewoners melden zich bij de
budgetcoach met (schijnbaar) praktische vragen, bijvoorbeeld over een brief over
een betalingsachterstand. Maar regelmatig schuilt daar grotere
(schulden)problematiek achter. De budgetcoach luistert, vraagt door en probeert
het probleem bespreekbaar te maken. Niet iedere bewoner laat immers direct het
achterste van z'n tong zien, zeker niet wanneer het schuldenproblemen betreft.   

Als sprake is van schulden, wisselt de budgetcoach na het eerste gesprek
contactgegevens uit en maakt een vervolgafspraak met de bewoner. Indien de
bewoner - nadat de budgetcoach diens vertrouwen heeft gewonnen - zich wil
aanmelden voor schuldhulpverlening, maakt de budgetcoach een afspraak bij het
Expertise Team Financiën van de gemeente. De budgetcoaches gaan mee met
bewoners naar de eerste afspraak.

Het is vaak ingewikkeld om zicht te krijgen op de omvang en aard van iemands
schulden en aanverwante problemen. De budgetcoaches worden daarom
professioneel ondersteund door trainingen en wekelijkse intervisiebijeenkomsten,
begeleid door professionals van Humanitas en Stichting Veritas
Vertegenwoordiging, een lokaal bewindvoeringskantoor. 

De trainingen die de budgetcoaches ontvangen gaan over schulden en financiën,
motiverende gespreksvoering en de sociale kaart van Rotterdam. Tijdens de
intervisiebijeenkomsten worden casussen voorgelegd en met elkaar besproken. De
budgetcoaches van Humanitas sluiten tevens aan bij gezamenlijke overleggen met
medewerkers van het Expertise Team Financiën, om de onderlinge afstemming en
samenwerking tussen de verschillende partijen te vergroten.

Sinds de start van het budgetcoachproject in september 2019 zijn ruim 250
bewoners van Feijenoord doorverwezen naar het Expertise Team Financiën van de
gemeente. Bijvangst van het project is dat 3 vrijwillige budgetcoaches, mede
dankzij hun werkervaringsplaats bij Humanitas, betaald werk hebben gevonden op
het gebied van schuldhulpverlening. Humanitas heeft hiermee een belangrijke
bijdrage geleverd aan de Rotterdamse schuldenaanpak in Feijenoord.
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HET WACHTEN IS
OP DIE GLIMLACH
Budgetcoach Aziz houdt van zijn werk. Hij
is bij Humanitas in dienst als budgetcoach.
Daarvoor was Aziz al in de wijkhuizen in
Feijenoord te vinden voor de
formulierenhulp.

Zo kwam hij ook in aanraking met
bewoners die weliswaar ‘slechts’ hulp
vroegen voor het invullen van formulieren,
maar waar er een dieperliggend
schuldenprobleem onder bleek te liggen. 

Daar wilde Aziz meer in betekenen. “Ik ben
altijd al iemand geweest die anderen helpt,
binnen mijn familie, maar ook buren en
vrienden kunnen op mijn hulp rekenen.
Dat zit gewoon in mij. Dus toen de
vacature voor budgetcoach op mijn pad
kwam heb ik direct gesolliciteerd”. 

Na een uitgebreide training is hij nu
zelfstandig aan de slag als budgetcoach en
heeft inmiddels meer dan 100 bewoners
begeleid.

“Mijn werk is vooral een kwestie van
vertrouwen. Als iemand zich bij mij meldt
om te helpen bij een betalingsregeling
vraag ik door. Blijkt er dan een groter
probleem met schulden te zijn, dan maak
ik een aparte afspraak en neem ik
uitgebreid de tijd om te luisteren naar het
verhaal van de bewoner. Ik leg uit welke
mogelijkheden er zijn om uit de
problemen te komen. 

Dat biedt de cliënt weer wat licht aan het
eind van de tunnel. Je voelt dan letterlijk
hun opluchting: ‘er is iemand die naar me
luistert, ik hoef me niet te schamen en ik
sta er niet alleen voor’. 

Ik help hen inzicht in hun financiën te
krijgen, we kijken samen waar ze kunnen
bezuinigen en wat ze zelf kunnen doen
om er weer bovenop te komen. Als ze
meer hulp willen meld ik hen aan bij een
trajectbegeleider van het Expertise Team
Financiën van de gemeente voor
schuldhulpverlening. Zij kijken welke hulp
er verder nodig is en kunnen de bewoner
helpen met bijvoorbeeld een
betalingsregeling of doorverwijzen naar de
kredietbank”.

P O R T R E T  V A N  B U D G E T C O A C H  A Z I Z
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De Universiteit voor Humanistiek (2021) deed onderzoek naar het
budgetcoachproject. Ze onderzochten welke kenmerken van de inzet van
budgetcoaches bijdragen aan het doel om meer bewoners (vroegtijdig) te
verwijzen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. Uit het onderzoek bleek dat
7 factoren hierbij een belangrijke rol spelen:

1. Tijd en autonomie
De budgetcoaches hebben tijd voor en autonomie in hun werk. Ze werken niet
met targets en kunnen de duur en frequentie van de afspraken met bewoners zelf
bepalen.

2. Taal en cultuur
De budgetcoaches hebben diverse culturele achtergronden en spreken
verschillende talen. Zij zijn hierdoor beter in staat om bewoners die geen of
beperkt Nederlands spreken te helpen. In het gebied Feijenoord, waar bijna 70%
van de bewoners een migratieachtergrond heeft, is dat een voordeel.

3. Positie als vrijwilliger
De budgetcoaches kunnen door hun positie als vrijwilliger vaak sneller het
vertrouwen winnen van bewoners die (overheids)instanties wantrouwen. Sommige
bewoners nemen bovendien makkelijker feedback aan van een vrijwilliger dan van
een beroepskracht.

4. Warme overdracht
Doordat de budgetcoaches meegaan met bewoners naar de eerste afspraken bij
de gemeente, vindt er een warme overdracht plaats naar het Expertise Team
Financiën. Dit draagt bij aan vroegtijdige uitval in het schuldhulpverleningstraject.

5. Sociale steun
De budgetcoaches bieden belangrijke sociale steun aan bewoners met schulden,
waardoor deze het gevoel hebben er niet alleen voor te staan in het werken aan
hun schuldenproblemen.

6. Praktische hulp
De budgetcoaches bieden laagdrempelige praktische hulp: administratie ordenen,
een overzicht creëren van iemands inkomsten en uitgaven, of een aanmelding
doen bij de gemeente voor verdere hulp. Dit is heel belangrijk voor bewoners die
door de stress van schulden het overzicht zijn kwijtgeraakt.

7. Belangenbehartiging en bemiddeling
De budgetcoaches behartigen de belangen van bewoners en kunnen voor hen
bemiddelen tijdens afspraken bij de gemeente. 
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AANDACHTSPUNTEN IN HET
 BUDGETCOACHPROJECT

Naast de opbrengsten van het budgetcoachproject, onderzocht de Universiteit voor
Humanistiek (2021) ook welke aandachtspunten in het project belangrijk zijn om de
aanpak te verbeteren: 

1. Rol- en taakverdeling tussen professionals en budgetcoaches
De gemeente en Humanitas hebben (soms) verschillende ideeën over de
taakverdeling tussen de professionals van het Expertise Team Financiën en de
budgetcoaches van Humanitas. Dit betreft vooral de vraag in hoeverre
budgetcoaches praktisch-inhoudelijke schuldhulpverlening bieden aan bewoners,
zoals het ordenen van de post en administratie, aanvragen van betalingsoverzichten
bij schuldeisers, en het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn voor de
aanvraag van een schuldregeling. Belangrijk is om duidelijke werkafspraken te
maken over de specifieke taakverdeling tussen de gemeente en de
welzijnsorganisatie, zodat beide partijen weten waar ze wel/niet verantwoordelijk
voor zijn in de begeleiding van bewoners. 

2. Verschillen in de werkwijze van budgetcoaches
De budgetcoaches verschillen in hun werkwijze, financiële kennis en expertise op
het gebied van schulden. Naarmate vanuit de gemeente meer
schuldhulpverlenende taken worden belegd bij de vrijwillige budgetcoaches,
ontstaat het risico dat bewoners verschillende (soorten van) hulp ontvangen bij het
oplossen van hun schulden. Dit is een veelvoorkomend aandachtspunt in het
welzijnswerk, waar steeds meer wordt geleund op de inzet van vrijwilligers. Een
duidelijk afgebakend en op papier vastgelegd takenpakket kan bijdragen aan een
meer uniforme werkwijze van de budgetcoaches. 

3. Waarborgen continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening 
Een derde aandachtspunt is het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de
dienstverlening aan bewoners. De budgetcoaches zijn op vrijwillige basis in dienst
bij Humanitas, en voor een aantal is de functie van budgetcoach een
werkervaringsplaats. Gedurende het project zijn er verschillende vrijwilligers voor
langere of kortere tijd actief geweest als budgetcoach. Het is daarom belangrijk om
in het budgetcoachproject ook betaalde krachten in te zetten, om de continuïteit en
kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners te bewaken.  

4. Afbakenen begeleidingsduur
Het is de bedoeling dat de budgetcoaches bewoners ‘loslaten’ zodra de warme
overdracht naar de gemeente heeft plaatsgevonden. In de praktijk blijkt dit
ingewikkeld. De moeilijkheid om bewoners los te laten zit enerzijds in de
vertrouwensband die budgetcoaches met hun cliënten ervaren, en anderzijds in de
verantwoordelijkheid die ze voelen voor het vervolg van de hulpverlening. Omdat de
aanvraag van een schuldregeling soms maanden duurt, is het ingewikkeld om de
begeleidingsduur vooraf duidelijk af te bakenen.
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2. De uitvoering 

3. De overdracht

4. De evaluatie

STAPPENPLAN VOOR
WELZIJNSORGANISATIES 

De voorbereiding1.

1.1. Welke visie hebben we op de schuldenproblematiek en schuldhulpverlening
in het gebied waar we werken? Wat zijn onze doelstellingen? 

1.4. Wat wordt het takenpakket en de werkwijze van de budgetcoaches en
welke randvoorwaarden moeten wij hiervoor creëren als welzijnsorganisatie?
Welke contractvorm bieden wij aan? 

2.3. Welke vindplekken in het gebied zijn belangrijk om in contact te komen
met bewoners met schulden? Hoe maken we de budgetcoaches zichtbaar en
benaderbaar voor bewoners?

2.4. Wat is de inhoud van de intervisiebijeenkomsten en casusbesprekingen
voor de budgetcoaches? Hoe verantwoorden de budgetcoaches hun
werkzaamheden? 

2.1. Hoe werven en selecteren we geschikte budgetcoaches? Welke kennis,
motivatie en vaardigheden zijn hierbij belangrijk? Wat vinden budgetcoaches
met een zélf belangrijk om te bereiken en ontwikkelen? Is er een tijdsduur
verbonden aan de inzet van budgetcoaches met een werkervaringsplaats?

2.2. Welke starttrainingen, begeleiding en faciliteiten hebben de
budgetcoaches nodig? 

1.3. Welke  concrete werkafspraken maken we met de gemeente over de inzet
van welzijn in de lokale schuldhulpverleningsketen? Welke specifieke taken en
verantwoordelijkheden liggen bij de welzijnsorganisatie en welke bij de
gemeente en andere partijen? Hoe willen we samenwerken?

AFWEGINGEN BIJ HET IMPLEMENTEREN VAN EEN LOKAAL BUDGETCOACHPROJECT

3.3. Hoe wordt de terugkoppeling verzorgd naar de welzijnsorganisatie nadat
bewoners zijn overgedragen aan de gemeente en wie is daarvoor
verantwoordelijk?  

3.1. Hoe vindt de toeleiding van bewoners naar de gemeentelijke
schuldhulpverlening plaats? Doen budgetcoaches alleen de aanmelding
en/of gaan ze ook mee naar de eerste afspraak? 

4.1. Loopt het budgetcoachproject volgens plan? Hoe ervaren en waarderen
verschillende betrokkenen (budgetcoaches, professionals, bewoners) de
aanpak tot nu toe?

4.2. Worden de beoogde ambities en resultaten behaald? Wat is het bereik 
 van het project en welke succes- en faalfactoren spelen hierbij een rol? 

4.3. Welke verwachtingen moeten worden bijgesteld? Wat is nodig om het
project te verbeteren?  

1.2. Welke ketenpartners zijn hierbij belangrijk en hoe creëren we draagvlak
voor onze aanpak? Hoe verankeren we het budgetcoachproject in onze
organisatie en bredere welzijnsopdracht?

3.2. In hoeverre en op welke manier worden budgetcoaches betrokken bij de
vervolgondersteuning aan bewoners wanneer deze zijn aangemeld bij de
gemeente? Wanneer stopt de begeleiding van bewoners door de
budgetcoach?
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