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ISD Noordenkwartier is zeer te spreken over 
de inzet van vrijwilligers om mensen die nog 
net niet financieel zelfredzaam zijn, de laatste 
kneepjes bij te brengen. ʻHun persoonlijke 
benadering is van grote meerwaarde.ʼ
TEKST: JOLANDA VAN DEN BRAAK, BEELD: HOLLANDSE HOOGTE

Vrijwilligers zien vaak 
meer dan schulden

niet opvallend ernstiger of milder 
dan elders in het land. De reden 
dat we ‘In eigen hand’ gestart zijn, 
is dat flink wat mensen langer van 
een schuldenregeling en budget-
beheer gebruikmaakten dan de 36 
maanden die er voor staan. Dat is 
niet verantwoord; we willen juist dat 
deze mensen zelfredzaam worden. 
Daarom besloten we dat drie jaar 
weer het eindpunt moet zijn. Na 
die periode screenen we elke cliënt 
om te kijken of hij of zij financieel 
zelfredzaam is. Voor degenen die het 
zelfstandig echt niet redden, zet de 
GKB het budgetbeheer voort. Voor 
de mensen die wel willen, maar 
nog een paar maanden ondersteu-
ning nodig hebben, schakelen we 
vrijwilligers in. Die worden door de 
GKB geselecteerd, aangenomen en 
geschoold, dat laatste in samenwer-
king met MEE. Wijtze was een van 
onze eerste vrijwilligers.”

BIJVANGST
Vrijwilligers moeten behalve over 
een Verklaring Omtrent het Gedrag 
over de nodige levens- en werker-
varing beschikken. Van Herksen: 
“Onze vaste kern bestaat uit voorna-
melijk iets oudere mensen afkomstig 
de hulpverlening of het onderwijs.” 
De Haan werkte 42 jaar bij de poli-
tie. “Ik ben gepensioneerd, heb van 
alles te doen, maar houdt altijd wat 
tijd over. Die besteed ik graag aan 
een maatschappelijke opdracht.” 
In augustus 2014 maakte De Haan 
kennis met zijn eerste cliënt. “Henk, 
64, was arbeidsongeschikt en 
gescheiden van zijn vrouw die hem, 
door verslaving en koopziekte, had 
opgezadeld met een flinke schuld. 

Hij was zijn huis kwijtgeraakt, sliep 
in de nachtopvang en zat in de 
schuldsanering. Zo kan het lopen.”
De Haan ontdekte dat Henk goed 
was met cijfers, een beetje kon lezen, 
maar niet kon schrijven. “Dat werkt 
natuurlijk heel belemmerend.” De 
Haan kaartte dit aan tijdens een 
zesweekse intervisiebijeenkomst, 
waarna de contactpersoon van MEE 
regelde dat Henk kon deelnemen 
aan een cursus voor laaggeletterden. 
Hij weet zich nu beter zelfstandig 
te redden. “Er speelt vaak meer dan 
alleen de schulden. Als vrijwilliger 
help je bij de administratie, maar 
bied je ook wat hulpverlening.” 
Van Herksen vindt die bijvangst 
van grote meerwaarde. “Als wij 
dankzij onze vrijwilligers te weten 
komen dat iemand analfabeet is, een 
verslaving heeft of in eenzaamheid 
verkeert, kunnen we hem of haar 
doorverwijzen. We onderhouden 
daarvoor goede contacten met het 
maatschappelijk middenveld.”
De Haan heeft Henk veel kunnen 
leren. “Zoals ik met elke cliënt doe, 
hebben we om te beginnen een 
maandbegroting gemaakt: wat komt 
er binnen, wat gaat eruit? We hebben 
een map aangelegd voor de rekenin-
gen en de toeslagen doorgenomen 
waar Henk recht op heeft. Vervol-
gens hebben we de mogelijkheden 
voor kwijtscheldingen bekeken, 
bijvoorbeeld van de gemeentelijke 
belastingen, en we hebben een goed-
kopere energieleverancier gekozen.”
Henk kreeg al eerder een senioren-
woning toegewezen en redt zich 
nu aardig. “Het is mooi om te zien 
hoe hij is opgebloeid en zijn eigen 
budget weer beheert. En komt hij er 

M
ariska – 39 jaar, 
alleenstaand en 
moeder van drie 
kinderen – keek 
twee jaar geleden 

tegen een schuld aan van 20 duizend 
euro. Met een schuldsaneringstraject 
lukte het haar om dat bedrag in an-
derhalf jaar af te betalen. Maar haar 
geldzaken voortaan helemaal zelf 
regelen, daarvoor was het nog wat 
vroeg. “Ze had een negatief zelfbeeld 
en last van faalangst”, vertelt Wijtze 
de Haan. “Bovendien was ze niet 
kostenbewust. Ze had dure abonne-
menten, een onvoordelige energie-
leverancier en een te hoge telefoon-
rekening. Ik heb haar financieel 
inzicht gegeven en laten zien hoe ze 
kan besparen. Na zes maanden kon 
ze het alsnog zelf.” 
De Haan (67) is een van de veertien 
vaste vrijwilligers van het project 
‘In eigen hand’ dat door ISD 
Noordenkwartier (Leek, Marum en 
Noordenveld) en de Gemeentelijke 
Kredietbank Assen is geïnitieerd. 
De vrijwilligers bieden ondersteu-
ning aan GKB-klanten die uit het 
budgetbeheer stromen. Leo van 
Herksen, beleidsmedewerker Werk 
& Inkomen vertelt: “De schulden-
problematiek van onze inwoners is 
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een keer echt niet uit, dan mag hij 
me bellen.” 

VERWONDERING
Schuldenaars zijn niet over een kam 
te scheren. De een raakt in de proble-
men door een echtscheiding, een an-
der omdat hij zijn rekeningen op een 
hoop gooit. De Haan: “Een lening of 
krediet wordt makkelijk afgesloten 
en voor sommigen is de verleiding 
om geld uit te geven dat ze eigenlijk 
niet hebben heel groot. Ik heb ook 
het idee dat mensen tegenwoordig 
sneller uit elkaar gaan. Vooral voor 
vrouwen kan dat een aderlating 
zijn. En dan zijn er nog mensen 
die totaal niet kostenbewust zijn. Ik 
denk weleens: waarom blijf je zoveel 
roken als je zo diep in de schulden 
zit? Waarom die dure abonnementen 
en loten? Dat is soms frustrerend. 
Maar mijn vader zei altijd: ‘Ergert u 
niet, maar verwondert u slechts. En 
verwondert u niet, maar glimlach’.” 
Onlangs voerde De Haan het 

intakegesprek met Ria. Hij kent 
deze 64-jarige alleenstaande vrouw 
nog nauwelijks, maar heeft al in 
de gaten wat haar probleem is. “Ze 
weet precies weet wat ze elke maand 
ontvangt – een bijstandsuitkering en 
een kleine maandelijkse bijdrage van 
haar voormalige werkgever. Op haar 
uitgaven heeft ze echter onvoldoende 
zicht gehad. Aanvankelijk zat Ria in 
de schuldsanering, maar die is in juli 
door de rechtbank beëindigd, omdat 
redelijkerwijs verwacht wordt dat zij 
niet aan haar financiële verplichtin-
gen kan voldoen. Van de GKB krijgt 
ze 35 euro weekgeld. Daarmee en 
met wat ze bij de Voedselbank krijgt, 
moet ze het doen. Ik ben blij dat ik 
iets kan betekenen voor zo’n vrouw. ”

NODIG?
In Leek, Marum en Noordenveld zijn 
de afgelopen twee jaar 228 mensen 
na 36 maanden schuldsanering 
gescreend op financiële zelfred-
zaamheid. 96 van hen zijn nog niet 

vaardig genoeg; 116 mensen staan 
inmiddels op eigen benen, van wie 
er 35 de eerste zes maanden zijn 
bijgestaan door een vrijwilliger. 
Project ‘In eigen hand’ is onlangs 
bevorderd van pilot naar regulier 
aanbod. Van Herksen: “Natuurlijk 
is snellere uitstroom gunstig voor 
de gemeente. Maar ik zie het in de 
eerste plaats als opsteker voor onze 
vrijwilligers en als een verbetering 
voor onze burgers. Zij krijgen nu 
niet langer dan noodzakelijk onder-
steuning. Van iemand die al vijf jaar 
budgetbeheer heeft, denk je al snel: 
die zal het wel nodig hebben. Maar 
is dat wel zo? We hebben nu veel 
meer oog voor wat er aan de hand is. 
Dat heeft ons aan het denken gezet 
of we wellicht ook op andere fronten 
vrijwilligers kunnen inzetten. Hun 
persoonlijke benadering is van grote 
toegevoegde waarde.” *

*  De namen van de cliënten zijn 
gefingeerd.

‘ Je denkt al snel: iemand die al 
vijf jaar budgetbeheer heeft, 
zal het wel nodig hebben’


