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Leren van 
Jennifer

In de Volkskrant loopt een serie waarin artsen 
vertellen over de patiënt die hun kijk op het vak in-
grijpend veranderde. Ruud van den Tillaar is geen 
arts, maar algemeen directeur van de Kredietbank 
Limburg. Ook hij ontmoette een cliënt die hem 
met andere ogen naar zijn werk liet kijken.
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Kredietbank Limburg gaat van 
service level agreements naar vertrouwen
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Romer: “Het verhaal van Jennifer laat 
zien hoe belangrijk vertrouwen is bij 
schuldhulpverlening. Dat wil niet 
zeggen dat je als schuldhulpverlener 
altijd moet toegeven, maar wel dat je 
moet uitleggen en overleggen. Het is 
belangrijk dat je kunt zien en voelen 
wat de klant meemaakt. Dan kun je 
soms toch iets regelen. Of de klant 
geruststellen, zelfs als er geen geld is. 
Dat voorkomt dat mensen afhaken.”

INNOVATIEF PLAN
Ruud van den Tillaar, sinds januari 
algemeen directeur van de Krediet-
bank Limburg, werd getroffen door 
het verhaal van Jennifer. “Het laat 
zien dat het niet alleen gaat om de 
techniek van het regelen van de 
schulden, maar zeker ook om de be-
leving van degene die in de schulden 
zit. Hoe werkt dat in iemands hoofd? 
Wat is het gevoel van iemand die 
zo in de problemen zit? Wat is voor 
deze jonge vrouw nu het kantelpunt 
geweest? Hoe kan ze anderen hier-
mee in beweging krijgen? En welke 
lering kunnen wij als schuldhulp-
verleningsorganisaties of overheid 
hieruit trekken voor onze aanpak?” 
De Kredietbank Limburg is een 
gemeenschappelijke regeling van zes 
gemeenten, waaronder Maastricht 
en biedt schuldhulpverlening, sociale 
kredietverlening, budgetbeheer en 
beschermingsbewind in negentien 
gemeenten in de regio tussen Venray 
en Eijsden.
Van den Tillaar ziet een groeiende 
schuldenproblematiek in Neder- 
land. Volgens onderzoek is slechts 
30 procent van de mensen met 
problematische of risicovolle schul-
den bekend bij hulpverlenende 
instanties – gemiddeld wachten zij 
vier jaar met het inroepen van echte 
hulp, met als schrijnend gevolg dat 
hun schuld dan al is opgelopen tot 
42.000 euro. Van de mensen met 
wie het wijkteam te maken krijgt, 

heeft 80 procent schulden. “Er is een 
wereld te winnen als mensen zich 
laagdrempelig kunnen melden.”
Dan moet je wel meer weten van 
schulden. Bijvoorbeeld dat 63 
procent van de Maastrichtenaren 
die zich melden met een hulpvraag 
rondom schulden een of meerdere 
indicatoren van een lichte verstan-
delijke beperking heeft. De overheid 
verwacht zelfredzaamheid, maar dat 
is dan niet reëel. Ook laaggeletterd-
heid kan schulden in de hand wer-
ken en vaak speelt schaamte een rol. 
Mensen willen hun laaggeletterdheid 
of psychische beperking maskeren, 
maar als je dan wel de schulden 
oplost, heb je nog niets gedaan aan 
de oorzaak. Dat kan alleen als er 
vertrouwen is tussen de professional 
en de klant. En tussen de organisatie 
van de Kredietbank Limburg en de 
gemeenten in de regio.
Momenteel geven gemeenten ieder 
jaar bij de Kredietbank Limburg 
aan dat ze bijvoorbeeld vierhonderd 
bewindvoeringen willen en dertig 
schuldsaneringstrajecten. “Onze or-
ganisatie is dus procesgestuurd, niet 
resultaatgestuurd. Net als veel sociale 
diensten richt de Kredietbank Lim-
burg zich nog steeds op rechtmatig-
heid in plaats van op doelmatigheid. 
Dat leidt af van het eigenlijke werk. 
Daar komt bij dat iedere gemeente 
de dienstverlening weer net even 
anders wil. Dat is niet handig.”
Dit voorjaar presenteerde Van den 
Tillaar het bestuur een plan om te 
werken aan professionalisering en 
innovatie van de Kredietbank en het 
uitbouwen daarvan tot een netwerk-
organisatie. Een lerende organisatie 
met focus op kwaliteit en duurzaam-
heid waarin ‘vertrouwen’ centraal 
staat; ‘betrouwbaar, betrokken en 
professioneel’. Het bestuur was 
enthousiast en dus kan het manage-
ment aan de slag. Inmiddels zijn er 
verschillende zaken in gang gezet, 

‘ Schuldhulpverlening vergt volharding van de professional, 
die soms de conventies even opzij moet zetten’

>

Toen Jennifer in september 
2013 bij de Schuldhulpver-
lening aanklopte, had ze 
twee jaar op straat geleefd. 

Ze was toen 20 jaar, verbleef in de 
jongerenopvang, was moederziel 
alleen en had enorme schulden. Daar 
wilde ze graag vanaf. Haar andere 
hartenwens: mbo-4 afmaken. Maar 
hoe doe je dat als je schulden hebt? 
Met een studiebeurs kun je die niet 
afbetalen en kan er geen schuldrege-
ling getroffen worden.
Jennifer trof casemanager Anita 
Romer die de schuldeisers vroeg om 
hun inning on hold te zetten zodat 
Jennifer wat geld zou kunnen verdie-
nen en naar school kon gaan. Het was 
een enorme teleurstelling toen na vier 
maanden bleek dat dit plan onhaal-
baar was en Jennifer toch moest 
stoppen met haar opleiding. Maar 
dankzij de intensieve gesprekken die 
Romer en Jennifer voerden, slaagde 
de jonge vrouw er toch in haar baan 
en haar motivatie te behouden en de 
schuldsanering in te gaan. 
Jennifer leefde van 50 euro in de 
week. Kleren kopen of op stap gaan 
zoals de meesten van haar leeftijds-
genoten kon ze niet. Maar ze hield 
vol, mede dankzij Romer, die veel 
heeft gedaan om haar vertrouwen 
te winnen – terwijl Jennifer haar 
vertrouwen in de mensheid eigenlijk 
helemaal kwijt was. Hun gesprekken 
gingen niet alleen over geld, maar 
ook over hoe rot Jennifer zich voelde 
bij weer eens een tegenslag. Een jaar 
lang hadden de twee heel veel contact. 
Daarna werd dat wat minder omdat 
Jennifer zelfstandiger werd. Geleide-
lijk ging het beter met haar. Ze loste 
haar schulden af, pakte haar studie 
op, vond woonruimte en kreeg een 
relatie. Dit voorjaar ontving Romer 
een doos bonbons van Jennifer: ze 
had haar eerste vaste contract te pak-
ken. Deze maand start ze met een 
hbo-opleiding.  
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Omgaan met cliënten met 
psychische kwetsbaarheid 
Locatie: Postillion Hotel Bunnik

LEERGANG DAG 1 | Maandag 6 november
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20e Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden 
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Schuldhulpverlening
8 modules (12.30 – 16.45 uur) ook los te volgen
Locatie: Hotel Breukelen
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Vrij te laten bedrag (Vtlb) berekenen

Dinsdag 21 november | Module 7
Omgaan met cliënten met psychiatrische problemen

Dinsdag 28 november | Module 8
Stress-sensitieve schulddienstverlening
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zoals de ontwikkeling van de aanpak 
van uitvoeringsproblemen die te ma-
ken hebben met laaggeletterdheid en 
verstandelijke beperkingen. Verder 
loopt er een pilot om te proberen 
bewindvoering – waarbij mensen 
de volledige zeggenschap over hun 
financiën kwijtraken – te voorko-
men. Misschien is het mogelijk om, 
zolang de rechter nog geen uitspraak 
heeft gedaan, een gedeeltelijke be-
windvoering te organiseren.
Van den Tillaar wil ook aan de 
slag met de inzichten van Mobility 
Mentoring, een op de hersenweten-
schap gebaseerde interventie gericht 
op economische zelfredzaamheid 
in brede zin (zie p.20). Ook in die 

aanpak gaat het om vertrouwen. “Dat 
betekent dat de Kredietbank niet 
moet worden aangestuurd op basis 
van service level agreements, maar aan 
de hand van kwaliteitsmetingen.”

ERKENNING
De professionals reageren positief op 
de nieuwe plannen. Zij zien hierin 
‘erkenning en herkenning’. Want er 
bestaat veel frustratie over wat zij 
als belemmerend ervaren, zoals pro-
cesgestuurde afspraken en zinloze 
verantwoordingsaspecten. “Onze 
professionals zijn gedreven, willen 
het onderste uit de kan halen voor de 
klant, een duurzame oplossing.”
Regiomanager Simone Poell loopt 
als relatieve nieuwkomer in de 
schuldhulpverlening vaak mee met 
de professionals en kreeg ook het 
verhaal van Jennifer te horen. “Ook 
bij Jennifer was de schaamte heel 
groot. Dan is er vertrouwen nodig 

om tot een oplossing te komen. Voor 
Jennifer was de professional de rots 
in de branding. Tegen de trend van 
de zelfredzaamheid in heeft haar 
casemanager Anita Romer gevraagd 
en ongevraagd acties in gang gezet. 
Overnemen waar nodig, loslaten 
waar het kan.” Schuldhulpverlening 
is veel meer dan preventie, regelen 
en nazorg. Je moet ook kijken naar 
de oorzaak van de schulden om 
terugval te voorkomen, benadrukt 
Poell. “Dat vergt volharding van de 
klant en van de professional, die 
soms de conventies even opzij moet 
zetten, bijvoorbeeld door het hoofd-
stuk werk even te laten wachten. Pas 
toen haar zorgen over de financiële 
situatie verdwenen, ontstond er weer 
ruimte voor Jennifer om zich te 
richten op de doelen in haar leven. 
Met succes! Als Anita volgens het 
boekje had gewerkt, was Jennifer 
niet geweest waar ze nu is.” *

Van de mensen met wie het 
wijkteam te maken krijgt, 
heeft 80 procent schulden


