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In Utrecht werken buurtteams 
en Werk en Inkomen sinds kort 

intensief samen voor een vroege 
aanpak van schulden. De bundeling 

van de generalistische aanpak van 
het buurtteam en de specialistische 

kennis van Werk en Inkomen 
lijkt effectief. En trekt inmiddels 

landelijk de aandacht.
TEksT: Jaap HoEvE, bEElD: HollanDsE HoogTE

Meer mensen 
eerder geholpen 

V
erslaving, eenzaam-
heid, laaggeletterd-
heid, schulden. In de 
Utrechtse volksbuurten 
Ondiep, Pijlsweerd en 

Daalsebuurt stapelen de problemen 
zich bij sommige bewoners hoog 
op. Tot voor kort begon de aanpak 
van schulden voor vrijwel iedereen 
bij het team Schulddienstverlening. 
Tegenwoordig wordt het Buurt-
team Ondiep-Pijlsweerd – voorlopig 
op proef – in een vroeg stadium 
ingeschakeld om de achterliggende 
problemen te signaleren en zo het 
aantal aanvragen voor een schulden-
regeling te verminderen. Samenwer-
king tussen de generalisten van het 
buurtteam en de specialisten van 
W&I vormt de kern van deze nieuwe 
aanpak.

gEDragsvEranDErIng
“Schulden zijn nooit de oorzaak, 
maar altijd het gevolg van proble-
men op andere leefgebieden”, zegt 
Ricco de Goede, medewerker van het 
buurtteam. “Pas als de achterliggen-
de problemen opgelost zijn, iemands 
situatie stabiel is, hij inzicht heeft in 
zijn financiën en geen nieuwe schul-
den maakt, heeft het zin om aan een 
schuldentraject te beginnen.”
“Onze focus ligt op het aanpakken 
van schulden”, zegt Jacomijn Die-
penbroek, beleidsadviseur Schuld-
dienstverlening bij de gemeente. 
“We kunnen niet de begeleiding 
bieden die soms nodig is om die on-
derliggende problemen aan te pak-
ken.” Bovendien hebben de mensen 
van Schulddienstverlening te maken 
met allerlei termijnen die de Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening 
en de gedragscode van branchever-
eniging NVVK voorschrijven. Voor 
sommige klanten is dat fijn, want 
het biedt structuur en brengt vaart 
in het traject. Maar deze behandel-
termijnen werken belemmerend als 
iemand eerst een (soms lange) fase 
van gedragsverandering door moet 
voordat hij toe is aan een schuldrege-
lingstraject. “Het buurtteam bereikt 
bovendien een groep mensen – bij-
voorbeeld mensen met een verstan-
delijke beperking of psychiatrische 
problemen – die we vroeger niet wis-
ten te bereiken, omdat ze over hun 
schulden hun mond hielden”, aldus 
Diepenbroek. “In gesprek met het 
buurtteam, in eerste instantie over 
die andere problematiek, komen de 
schulden vaak wel naar voren.” Zo 

UTrEcHTs bUUrTTEam bEmoEIT zIcH 
acTIEf mET scHUlDDIEnsTvErlEnIng
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alle buurtteammedewerkers dit jaar 
een training om hen de benodigde 
specialistische kennis bij te brengen. 
De trainingen worden gegeven door 
Ricco de Goede, die jarenlang in de 
schuldhulpverlening werkte. 

bETalIngsacHTErsTanD
In de nieuwe aanpak zetten ze in 
Utrecht volop in op vroegsignalering 
en preventie. Veel mensen die zich 
bij de buurtteams melden, hebben 
financiële problemen. “Dat zijn niet 
altijd problematische schulden, maar 
het is wel prettig om deze mensen in 
beeld te hebben”, zegt Diepenbroek. 
“Het zijn er meer dan er zich bij 
W&I melden.” Het buurtteam kan 
dan beginnen met de aanpak van de 
schulden, voordat deze problema-
tisch worden. “Ik kan chagrijnig wor-
den van een klant die zich met een 
enorme schuldenberg bij mij meldt”, 
zegt De Goede. “Dan denk ik: dit 
hadden we kunnen voorkomen als 
we er eerder bij waren geweest. Het 
is ook veel leuker om mensen te 
helpen hun financiële problemen 
zelf op te lossen.”
Dus maakt het buurtteam afspraken 
met woningcorporaties, energie-
bedrijven en zorgverzekeraars, de 
‘grote drie’ in schuldenland. Beta-
lingsachterstanden worden eerder 
gemeld en vaak gaat een buurtteam-
medewerker er samen met iemand 
van de schuldeiser op af. Zo komen 
de achterliggende problemen eerder 
aan het licht en kan erger vaak voor-
komen worden. 

door verlies van een baan of een echt-
scheiding”, zegt Diepenbroek. “Die 
mensen hebben het buurtteam niet 
nodig; zij kunnen zich rechtstreeks 
bij ons blijven melden via de gemeen-
telijke website.”
Overdracht in tegengestelde richting, 
van W&I naar het buurtteam, vindt 
plaats als in het W&I-traject blijkt dat 
een klant ondersteuning nodig heeft 
van het buurtteam voordat een schul-
denregeling kans van slagen heeft.
Om de samenwerking mogelijk te 
maken, zijn de buurtteams versterkt 
met medewerkers van het team 
Informatie & Advies (I&A). Deze 
specialisten, ook bekend als sociaal 
raadslieden, bieden de cliënten speci-
alistische ondersteuning. Bovendien 
zijn de buurtteams aangevuld met 
een aantal vrijwilligers en krijgen 

komt een grotere groep mensen en 
hun schuldenproblematiek eerder 
in beeld.

spEcIalIsTIscH
‘Het buurtteam is de ingang voor alle 
buurtbewoners met meervoudige 
problematiek, waaronder (dreigende) 
schulden, die niet in staat zijn zelf of 
met hun omgeving een oplossing te 
vinden. Het buurtteam verwijst klan-
ten naar het schulddienstverlenings-
traject van W&I als een klant advies 
en ondersteuning nodig heeft bij het 
aflossen van schulden en schuldre-
gelingen.’ Zo formuleert het logboek 
voor de buurtteams de kern van de 
nieuwe aanpak. Het buurtteam is niet 
de enige ingang voor mensen met 
schulden. “Er zijn ook cliënten die 
alleen schulden hebben, bijvoorbeeld 

Dit artikel kwam 
tot stand in 

samenwerking 
met mieke Teu-

nissen, senior 
beleidsmede-
werker maat-
schappelijke 

ontwikkeling 
bij de gemeente 

Utrecht.  

Tips voor gemeenten
*  beschouw schulden niet als geïsoleerd probleem, maar bespreek ze in het licht van de totale problematiek 

van de klant.

*  kijk eerst wat de klant allemaal nodig heeft en geef schulddienstverlening daarin de juiste plaats. 

*  begin pas met schulddienstverlening als de situatie van de cliënt (bijna) stabiel is.

*  organiseer samenwerking tussen de behandelaars: de generalisten van de buurt- of wijkteams,  
de sociaal raadslieden, de specialisten schulddienstverlening, de vrijwilligers en niet te vergeten de burger 
als ‘probleemeigenaar’.

*  start de behandeling als de symptomen nog mild zijn en eenvoudig te behandelen. 

*  maak afspraken met woningcorporaties, energiebedrijven en ziektekostenverzekeraars over het vroeg 
signaleren en aanpakken van betalingsachterstanden. 
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Het is nog te vroeg om met harde 
resultaten te komen, zeggen alle be-
trokkenen, maar de eerste signalen 
zijn opvallend positief. In Ondiep, 
Pijlsweerd en Daalsebuurt is het 
aantal Trajecten Voorkom Huisuit-
zetting gedaald van ruim twintig 
per jaar naar bijna nul. Het aantal 
huishoudens dat werd afgesloten 
van gas, elektriciteit of water is de 
afgelopen jaren gestegen, maar in 
Ondiep betrof het afgelopen winter 
maar één huishouden. Het aantal 
aanmeldingen voor schuldentrajec-
ten toont landelijk een stijging, maar 
in Utrecht daalt het. Dat kan erop 
wijzen dat de buurtteams nu al een 

deel van de problematiek afvangen. 
Toen het buurtteam Ondiep in 2012 
van start ging – als een van de eerste 
buurtteams in de stad die als een van 
de eerste Nederlandse gemeenten 
met buurtteams experimenteerde – 
kampte circa 80 procent van de klan-
ten met fi nanciële problemen. Onder 
de mensen die zich nu melden voor 
ondersteuning door het buurtteam is 
dat aantal gehalveerd tot 40 procent. 
In mei kwam staatssecretaris Klijns-
ma al in Ondiep kijken. Ook de be-
langstelling van andere gemeenten is 
groot. Al deze signalen zijn aanlei-
ding om alvast verder te denken. In 
opdracht van het college werkt W&I 

‘In gesprek met het buurtteam komen 
de schulden vaak wél naar voren’

aan vernieuwing van het armoede-
beleid. “Gemiddeld tobben mensen 
drieënhalf jaar met hun fi nanciën 
voor ze om hulp vragen. Dat zouden 
we graag anders zien”, aldus Die-
penbroek. Zo wordt erover gedacht 
om voorlichting te gaan geven over 
life events als scheiding en verlies van 
een baan. “Die kun je niet plannen, 
maar je kunt mensen wel wijzen op 
de risico’s. We zijn er ook voor het 
stabiel houden van situaties.” “Je zou 
ook kunnen zorgen dat de huisarts 
de juiste vragen stelt”, vult De Goede 
aan. Er zijn volop mogelijkheden. *
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Meer informatie en aanmelden: www.kerckebosch.nl

VERDIEPINGSCURSUS 2015  
Hotel Veenendaal Schuldhulpverlening 

Module 1 
15 september

Schuldhulpverlening en 
privacy: Denken, Durven, 
Doen

Wolter Karssenberg RE, 
Balance

Module 4 
27 oktober

Gedragsverandering en 
effectief screenen

dr. Nadja Jungmann, 
Hogeschool Utrecht en Social Force
drs. Peter Wesdorp, 
WhatWorks BV

Module 7 
24 november

Zelfredzaamheid en de 
rol van de financieel 
hulpverlener

Jacomijn Kuiper,
Bureau EV

Module 2
29 september

Vrij te laten bedrag (Vtlb)
berekenen

Katrijn van Weegberg, 
Bureau Wsnp

Module 5 
3 november

Effectief omgaan met 
crediteuren en beslag

mr. André Moerman, 
Rijnstad en eigenaar 
www.schuldinfo.nl

Module 3 
13 oktober

Dwangmiddelen in het 
minnelijk traject

mr. Illya Bilderbeek, 
Rechtbank Amsterdam
Linda Strating-van de Grint, 
Bureau Wsnp

Module 6
17 november

De overheid als 
schuldeiser

mr. André Moerman, 
Voornoemd
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Kosten:
€ 375,- excl. btw. per per-
soon/per module.
 
Volumekorting:
Meer modules volgen en/of 
collega’s inschrijven? U ont-
vangt korting bij afname 
van meerdere deelnemers-
plaatsen:
2 - 4 deelnemersplaatsen
= € 25,- korting per plaats.
5 > deelnemersplaatsen
= € 50,- korting per plaats.

Deze cursus bestaat uit 7 middagmodules (12.30 – 16.45 uur), 
die u zowel afzonderlijk als in combinatie kunt volgen. 

Accreditatie: BPBI, Kiwa NEN, NBPB en Wsnp. 
Kijk voor het volledige overzicht op onze website.

Dit mag u niet missen: 14 oktober | Congres 5 jaar Schuldinfo.nl ‘Op de grens van ‘niet-kunnen’ en ‘niet-willen’’
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