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pAlmere enthousiast over screeningsinstrument schuldhulpverlening   

Weten waar de schoen wringt 
Schuldhulpverleners in Almere maken sinds januari 2013 gebruik van het screenings-
instrument Mesis, een vragenlijst die door de cliënt zelf ingevuld wordt en in no time 
een resultaatgericht gesprek op gang brengt. Wat is het geheim?
TEKST: SANDER PETERS, BEELD: MIRJAM VAN DER LINDEN

G
een mens is 
hetzelfde en dat 
geldt ook voor 
zijn leefomstan-
digheden. Deson-
danks wordt de 

schuldhulpverlener geacht om iedere 
klant en diens persoonlijke situatie 
– life events, problemen, fi nanciële ge-
drag, motivatie, vaardigheden, tekort-
komingen, et cetera – in mum van 
tijd te doorgronden, te categoriseren 
en er een etiket op te plakken om de 
klant zo spoedig mogelijk eff ectieve 
hulp-op-maat te kunnen bieden. 
In deze tijden waarin meer mensen 
met fi nanciële problemen kampen 
terwijl de overheid minder middelen 
beschikbaar heeft, is het begrijpelijk 
dat gemeenten hun tijd zo eff ectief 
mogelijk willen besteden. Maar het 
maakt de taak van de schuldhulpver-
lening er niet makkelijker op. Om 
professionals te ondersteunen in 
hun werk is er sinds vorig jaar een 
screeningsinstrument beschikbaar 
(zie kader). Mesis heet deze vragen-
lijst, die op hoofdlijnen vergelijkbaar 
is met het eerder door dezelfde 
partijen ontwikkelde screeningsin-
strument WWB. 

IN HET DIEPE
De theorie is duidelijk: de digitale 
screening moet voldoende objectieve 
en meetbare informatie opleveren om 
een eff ectief intakegesprek te voeren. 
Met andere woorden: Mesis onder-
steunt de professionalisering van het 

vak en tilt die zo mogelijk naar een 
hoger plan. Maar, doet Mesis wat het 
belooft? 
Almere is de eerste gemeente die 
Mesis integreerde in haar werkwijze, 
per 1 januari 2013. “Die werkwijze is 
gebaseerd op een nieuw beleid op het 
gebied van schuldenproblematiek, 
waarbij de gemeente met klantpro-
fi elen werkt”, legt Saskia Westerink 
van de gemeente Almere uit. “Toen 
de schulddienstverlening begin dit jaar 
opnieuw aanbesteed moest worden, 
was het moment daar om het nieuwe 
screeningsinstrument in gebruik te 
nemen.” PLANgroep won de pitch 
en mocht begin januari aan de slag 
met Mesis. “Het instrument was pas 
op 2 januari digitaal beschikbaar en 
er stonden meteen vijftien mensen 
voor de deur. Dat was een sprong in 
het diepe”, herinnert projectmana-
ger Ellen Karstens zich. “Maar nu, 
zes maanden en zo’n zevenhonderd 
cliënten verder, kunnen we ons niet 

voorstellen dat we ooit nog zonder 
deze aanpak zouden moeten werken.”

INZOOMEN
Groot enthousiasme dus, in Almere. 
Bij de eigen medewerkers op de 
eerste plaats: zij zien het instrument 
niet als een ‘beknotting van hun 
professionele eigen inbreng’ – iets 
waar vooraf enige vrees voor bestond. 
“Integendeel”, stelt Karstens. “Onze 
mensen noemen Mesis juist een 
uitbreiding van of een aanvulling 
op hun vakmanschap.” Zo blijken 
schuldhulpverleners sneller dan voor-
heen tot de kern van het probleem 
te komen. Karstens: “Vroeger had de 
gemeente die de intake deed, twee of 
drie gesprekken. En dan nog voelden 
medewerkers dat er iets niet klopte, 
maar wat het ‘probleem’ van de cliënt 
was? Ze wisten het niet. Nu krijgen 
ze er sneller de vinger achter. Er is ‘op 
de kop van het proces’ meer gerichte 
informatie beschikbaar.”

Mesis in het kort
In 2010 kregen adviesbureau Regioplan en Het Gilde Re-integratie de opdracht vanuit het ministerie van SZW, de VNG 
en Divosa om een instrument te ontwikkelen dat klantmanagers helpt bij het beoordelen van (de zelfredzaamheid 
van) cliënten. Dat werd het screeningsinstrument re-integratie WWB. In navolging hierop heeft Roeland van Geuns 
van Regioplan samen met Nadja Jungmann, lector aan de Hogeschool Utrecht, eenzelfde soort instrument ontwikkeld 
voor schuldhulpverleners: Mesis (Methodisch screeningsinstrument schulddienstverlening, zie ook www.mesis.nu). 
Mesis brengt gedrag, motivatie en vaardigheden van de cliënt in kaart. Dat zijn essentiële factoren om succesvol een 
schuldsaneringstraject te doorlopen. Almere stapte als eerste gemeente in Nederland over; inmiddels maken zo’n tien 
gemeenten gebruik van Mesis. De eerste resultaten en ervaringen zijn vrijwel overal positief. In 2014 evalueert Almere 
het screeningsinstrument: de tijdsbesteding, de kosten én de gebruikerservaringen. 
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schulddienstverleningstraject in de 
weg staan oplossen, bijvoorbeeld 
met hulp van maatschappelijk werk, 
verslavingsopvang of jeugdzorg. Als 
deze belemmeringen zijn opgelost of 
onder controle gebracht kan de cliënt 
terugkomen, waarna de schulddienst-
verlening kan starten. Dit proces, dat 
uitgevoerd wordt door de Almeerse 
zorgaanbieders, is gericht op het sta-
biliseren van de schulden. De tweede 
optie is dat de cliënt een intake krijgt 
voor een schulddienstverlenings-
traject bij PLANgroep, met als doel 
schuldenvrij. Derde en laatste optie is 
dat de cliënt zelfredzaam blijkt en het 
advies krijgt om de schulden zelf aan 
te pakken.”
De daadkrachtige, transparante en 
methodische werkwijze valt ook bij 
de doelgroep zelf in de smaak. “Ze 
herkennen zich beter in het beeld dat 
ontstaat tijdens het gesprek, simpel-
weg omdat ze zelf de input leveren. 
Goed, er was één man die weigerde 
‘zo’n stomme citotoets te maken’, 
maar een op zevenhonderd is niet 
veel. Het invullen van de vragenlijst 
lijkt mensen al aan het denken te zet-
ten. Ze realiseren zich plots waar de 
schoen wringt of waar ze hun gedrag 
moeten aanpassen. *

Saskia Westerink en Ellen Karstens: 

‘ De daadkrachtige aanpak valt ook 
bij de doelgroep zelf in de smaak’

Het programma Eff ectiviteit & Vakmanschap van Divosa heeft tot 
doel het versterken en stimuleren van methodisch werken binnen de 
sociale zekerheid en wordt medegefi nancierd door het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

LEEN VAN DIJKE,
concernstaf Public Aff airs Vol-
kerWessels; oud-fractievoorzitter 
ChristenUnie

“Er zijn altijd mensen die je wil-
len helpen. Je werkgever bijvoor-
beeld, als hij merkt dat je door 
problemen thuis slecht functio-
neert. Hij kan je hulp aanbieden 
omdat dat goed werkgeverschap 
is, maar ook omdat dat het 
bedrijf gedoe en geld bespaart. 
Dat betekent wel dat proble-
men bespreekbaar moeten zijn. 
Aan taboe en schaamte heeft 
niemand iets.
Zelf word ik omringd door een 
sterk sociaal netwerk, van de 
kerk en een groep vrienden. In 
de kerk zorgt de diaconie voor 
mensen die het krap hebben. En 
mijn vrienden kennen mij. We 
weten van elkaar wat er speelt. 
Als ik problemen heb, kan ik 
die bij hen kwijt. Ik heb genoeg 
spaargeld om tegenvallers op 
te vangen, maar mocht dat toch 
een keer niet lukken, dan kan 
ik bij hen aankloppen en dan 
komen we er samen wel uit. 
Als we weer eens in de kroeg 
zitten en we weten dat iemand 
het wat minder breed heeft, 
dan vergeten we gewoon dat hij 
eigenlijk aan de beurt was om 
de rekening te betalen. Vrienden 
helpen elkaar!” 

STEL, EEN 
TEGENVALLER 
VAN 30.000 EURO

De cliënt krijgt bij binnenkomst 
allereerst de opdracht om achter de 
computer (‘anoniemer dan face-to-
face, dus zijn mensen openhartiger’) 
honderd vragen te beantwoorden. 
Vragen over zijn fi nanciële situatie, 
over zijn houding ten opzichte van 
geld, over zijn sociale  omgeving plus 
een aantal rekensommen en priorite-
ringsvragen. “De lijst bevat een aantal 
controlevragen, zodat misleiding door 
sociaal wenselijk te antwoorden niet 
of nauwelijks mogelijk is. Een half 
uur na het invullen van de lijst volgt 
het gesprek met de schuldhulpver-
lener, op basis van de antwoorden. 
Daar is geen discussie over, want de 
cliënt heeft die antwoorden zelf gege-
ven. Onze mensen kunnen meteen 
inzoomen op de ‘zwakke plekken’. 
Bijvoorbeeld iemands beperkte soci-
ale vangnet of gebrek aan fi nancieel 
inzicht”, aldus Ellen Karstens.

HERKENNING
Het levert confronterende, soms 
pittige maar altijd eff ectieve gesprek-
ken op, die in alle gevallen meteen – 
binnen een paar uur na binnenkomst 
– leiden tot een concrete aanpak. 
Grofweg zijn er drie mogelijkheden, 
schetst Karstens. “De cliënt moet 
eerst de belemmeringen die een 


