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1. Inleiding 

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak, maar is geen op zichzelf staand verhaal. Schulden zijn vaak slechts 

één onderdeel van een opeenstapeling van diverse problemen waarmee inwoners te kampen hebben. 

Armoede staat dus zelden op zichzelf. Vaak is er een combinatie van weinig inkomen, sociale uitsluiting en 

isolement, waardoor mensen in een uitzichtloze situatie terecht (kunnen) komen.  

 

Wanneer ben je arm in Nederland? Men spreekt over armoede als je langere tijd te weinig geld hebt om te 

kunnen beschikken over goederen en voorzieningen die in de samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. 

Inmiddels zijn er 1,1 miljoen Nederlanders die leven onder de armoedegrens1. Mensen die afhankelijk zijn van 

een bijstandsuitkering hebben het financieel moeilijk. Vooral deze groep heeft last van de gevolgen van de 

economische crisis. Deze crisis leidde de laatste jaren tot een stijgende werkloosheid en problemen met 

inkomen, waardoor de schuldenproblematiek toenam.  

 

Armoede heeft met geld te maken. Maar armoede reikt verder dan dat. Door teruglopende financiële middelen 

worden sociale contacten met anderen ook minder. Schaamte speelt daarbij een rol. Maar armoede hindert 

ook om deel te nemen aan het sociale leven. Het betekent immers dat je vaak geld moet hebben om een kop 

koffie te betalen, naar de film te gaan of een verjaardag bij te wonen. Armoede kan iedereen overkomen, voor 

velen gaat het verder dan dat je in een situatie terecht komt waardoor je een (lange) periode een laag inkomen 

hebt. Volgens Nibud-berekeningen komen veel gezinnen in de bijstand structureel te kort.  

 

Toch kun je in armoede ook rijk zijn, aan bijvoorbeeld verhalen hoe je toch de eindjes aan elkaar weet te 

knopen, toch in staat blijkt te zijn het hoofd te bieden bij tegenslag, positieve ervaringen opbouwt dat je een 

nieuwe start weet te maken ondanks de ingrijpende gebeurtenis van een scheiding of ontslag. Mensen kunnen 

elkaar verrijken door elkaar aandacht te schenken, tijd te geven, echt naar elkaar te luisteren en voor elkaar 

wat te doen en te betekenen. Sociale contacten helpen mensen uit een isolement. Delen is het nieuwe hebben 

en (van betekenis) zijn. Dat mensen met elkaar een weg weten te vinden om uit schuldsituaties te komen door 

uit te gaan van mogelijkheden in plaats van tekorten.  

 

Onze visie 

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met tegenslag. Soms is het leven gewoon even lastig. Dit kun je niet 

voorkomen. Hoe ga je hier mee om? Wij geloven dat je veerkrachtig bent. Dat je zelf een belangrijke bijdrage 

levert aan jouw herstel. Wij geloven dat je meer kunt dan je denkt. En dat is precies de moeilijkheid: je hebt 

niet altijd door wat je zelf kunt. Daarom is Leef op aarde: wij helpen mensen hun eigen kracht te ontdekken. 

Hoe mooi is het als je je eigen problemen kunt oplossen? Natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Juist daarom 

helpen wij jou. Stap voor stap. Zodat je straks een ander kunt helpen. Zo creëren we met elkaar een 

samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. 

 

En deze visie hebben wij vertaald in onze werkwijze en aanpak van schuldenproblematiek. Wij geloven namelijk 

dat alle inwoners iets hebben bij te dragen en daarom kunnen meedoen in onze maatschappij. Voor meer 

informatie over onze organisatie verwijzen wij graag naar onze website www.leefmd.nl 

 

Hieronder een overzicht van verschillende activiteiten die door Leef ingezet zijn om een bijdrage te leveren aan 

het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid in de gemeente Stichtse Vecht. Daarbij geven we een korte evaluatie 

van de stand van zaken en doen we – op basis van de ervaringen van de afgelopen 7 maanden – een voorstel 

                                                           
1 Cijfers van 2016 volgens meest recente armoederapport Armoede in Nederland van  Sociaal Cultureel Planbureau.  De armoedegrens is 
de vaststelling van een bepaald bedrag dat nodig is om te voorzien in de basisbehoeften en waarmee een minimale vorm van ontspanning 
en sociale participatie betaald kan worden. De armoedegrens is voor een alleenstaande vastgesteld op € 1063 per maand. Voor een gezin 
met kinderen ligt dit bedrag hoger. Voor een bedrag van € 1820 wordt van een gezin met 2 kinderen verwacht dat de basiskosten als huur, 
belasting en eten betaald kunnen worden.    



voor de inzet van Leef vanaf september 2017 t/m september 2018. Daarbij gaan we uit van de verschillende 

fases zoals beschreven in het beleidsplan schuldhulpverlening 2016 – 2020.  

 

2. Fase 1 – Start! 
Voorkomen is beter dan genezen en is zeker bij schuldhulpverlening van toepassing. Indien inwoners zich bij de 

gemeente melden, is daar vaak al een wereld aan vooraf gegaan. Het is van groot belang om vroegtijdig te 

signaleren en indien nodig te interveniëren om zoveel mogelijk problematische schulden te voorkomen.  

 

2.1. Vroegsignalering en preventie 

Het is van groot belang om alle lokale (informeel en formeel) organisaties op het gebied van zorg en welzijn in 

de gemeente goed in beeld te hebben. De volgende stap is het opbouwen en onderhouden van een sterke 

samenwerking en lokale betrokkenen mee te nemen in het belang van het vastgestelde beleid 

schuldhulpverlening. Dit in verband met het realiseren van een integrale totaal oplossing, waardoor inwoners 

met (dreigende) schulden optimaal geholpen worden.  

 

Omdat Leef reeds verankert is in de gemeente Stichtse Vecht is er geen tijd verloren gegaan aan onderzoek van 

het sociale netwerk. Samen met het sociaal wijkteam is in kaart gebracht welke signalen, diensten en aanbod 

er in de gemeente Stichtse Vecht is ten aanzien van preventie en signaleren van financiële problemen 

(signaleringsplan) en heeft Leef deelgenomen aan het 8 wekelijkse ketenpartneroverleg met 

schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en woningverhuurders. Tevens zijn er verschillende mogelijkheden 

verkent om in een vroegtijdig stadium inwoners te bereiken. Helaas kunnen we deze inwoners nu niet 

bedienen, omdat daar nu geen capaciteit voor is. In verband met het beperkte budget in de opstartfase van het 

voorveld schuldhulpverlening, is namelijk afgesproken dat bij doorverwijzing naar Leef, de vraagstelling ten alle 

tijde verband dient te hebben met een eventueel op te starten schuldhulpverleningstraject, dan wel nazorg te 

bieden aan cliënten van schuldhulpverlening. Daarmee wordt een grote groep inwoners uitgesloten, namelijk 

die groep, die (nog) niet in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject en die middels lichtere inzet 

‘vroegtijdig’ geholpen kan worden. De wens om vroegtijdig te signaleren en preventief te werken staat 

daarmee onder druk. Terwijl de sociaal wijkteams juist aan die voorkant signaleren en een interventie op 

financieel gebied wenselijk zou zijn ter voorkoming van erger. Ter illustratie: het sociaal wijkteam heeft sinds 

de start (15 september 2016) van het budgetmaatjes project 28 inwoners aangemeld voor een budgetmaatje 

(sinds 1 januari 2017 worden deze aanmeldingen geregistreerd op de opdracht ‘clientgerichte ondersteuning, 

Wmo). Ter vergelijking: team schuldhulpverlening heeft 19 aanmeldingen gedaan voor een budgetmaatje). 

Daarmee wordt inzichtelijk dat er op dit moment inzet nodig is op zowel de preventieve als de curatieve kant 

van schuldhulpverlening. Doelstelling is om problematische schulden te voorkomen, maar vereist dat er 

voldoende inzet gepleegd kan worden aan de voorkant.  

 

2.2. Preventieve Huisbezoeken 

Zoals hierboven vermeld, is er met het sociaal wijkteam een verkenning gedaan naar preventieve activiteiten 

ter voorkoming van problematische schulden. Welke signalen kunnen we beter benutten? Een voorbeeld 

daarvan is het verrichten van preventieve huisbezoeken naar aanleiding van het signaal dat inwoners 

achterstanden hebben in het betalen van huur- en energie nota’s. Energiebedrijven melden namelijk in een 

bepaalde frequentie deze achterstanden bij een overkoepelend orgaan, die dit vervolgens weer doorgeven aan 

de gemeente. In het kader van deze signalen en een preventieve aanpak van problematische schulden is het 

van belang om deze inwoners te bezoeken met de vraag of zij hulp nodig hebben. Leef kan deze hulp bieden 

tegen lage kosten. Wij werken intensief samen met verschillende Hogescholen en vrijwilligers, die deze 

huisbezoeken zouden kunnen afleggen. Indien verdere hulp nodig is, kunnen zij deze doorzetten naar een 

budgetmaatje die het vervolg traject opzet al dan niet in samenwerking met team schuldhulpverlening en/of 

het sociaal wijkteam. De coördinator is verantwoordelijk voor de registratie van deze activiteit en zal 



zorgdragen voor de juiste koppelingen en afstemmingen. De stagiaires en de vrijwilligers worden bij Leef intern 

opgeleid (o.a. middels een basistraining bij het Nibud).  

 

2.3. Toename complexe hulpvragen 

Een ander signaal is dat de aanmeldingen in complexiteit toenemen. Er is vaak sprake van GGZ of LG 

problematiek. Zie hieronder een overzicht van de aangemelde inwoners bij Leef voor een budgetmaatje (zowel 

door team schuldhulpverlening als door het sociaal wijkteam) waarbij sprake is van andersoortige problematiek 

die van invloed is op de financiële huishouding van een inwoner.  

 

Overzicht ‘type’ problematiek inwoners van 15-09-2016 t/m 01-05-20172 

 GGZ LVB Regulier LG Onbekend Totaal 

TSHV 9 0 6 2 2 19 

SWT 9 3 3 10 3 28 

Totaal 18 3 9 12 5 47 

 

2.4. Toelichting ‘type’ problematiek 

Uit bovenstaand overzicht is op te maken, dat er bij 18 aanmeldingen sprake is van GGZ problematiek en bij 12 

inwoners sprake is van laaggeletterdheid. Er is een klein aantal ‘onbekend’ en dat heeft te maken met dat dit 

nieuwe aanmeldingen zijn en we nog onvoldoende zicht hebben op of er sprake is van onderliggende 

problematiek en indien daar sprake van is welke problematiek. In slechts 9 gevallen (van de in totaal 47) is er 

sprake van enkel een financieel probleem, die met een korte en daadkrachtige interventie goed is op te vangen 

en op te lossen. Bij de start is niet altijd duidelijk wat er precies gaande is. Inwoners worden aangemeld, 

waarbij bijvoorbeeld wel bekend is dat iemand voor een 2e keer in de schulden is geraakt, of dat het minnelijke 

traject mislukt is en/of dat een inwoner weinig tot geen sociale contacten heeft, etc. Dat is reden tot zorg, 

maar vaak is in het geheel niet duidelijk wat daarvan de reden is. Soms is het wel duidelijk en wordt inzet van 

Leef gevraagd, juist vanwege onze outreachende aanpak en laagdrempelige benadering. Dat heeft ertoe geleid 

dat er verkennende gesprekken plaatsvinden met de gemeente. Want wat kunnen vrijwilligers wel en niet 

doen? Wie zou het anders moeten doen? Hoewel de budgetmaatjes een achtergrond hebben op het gebied 

van zorg en welzijn dan wel financieel – administratief goed onderlegd zijn en er regelmatig door middel van 

thema- en casuïstiek bijeenkomsten inhoudelijk gesproken wordt over alle casussen, rijst de vraag in hoeverre 

zij verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor dergelijke complexe problematiek. Datzelfde geldt voor 

inwoners die moeite hebben met de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven. Zolang deze vaardigheden 

onvoldoende aanwezig zijn, zullen er nieuwe schulden komen. Hoe gaan we hiermee om? Bij fase 2 (in actie) 

lichten we dit verder toe.  

 

2.5. Budgetkringen 

Tot 2015 is er (te) weinig aandacht geweest voor preventieve maatregelen op het gebied van schulden in de 

gemeente Stichtse Vecht. Gezien de huidige vraag aan de curatieve kant komen we aan preventieve 

interventies nauwelijks toe. Tegelijkertijd is daar de meeste winst te behalen. Juist bij de inwoners die (nog 

maar) een paar achterstanden hebben, die niet geleerd hebben op een goede manier met geld om te gaan, die 

‘groot geworden’ zijn in een tijd waarin alles kon en niet gewend zijn om met financiële tegenslagen om te 

gaan, etc., kan erger voorkomen worden. En die met lichte, preventieve activiteiten leren hoe ze dat wel 

kunnen. Hoe ze niet alleen leren hun geldzaken op orde te brengen, maar ook daarmee kiezen voor een beter 

(rustiger, stabieler) leven voor zichzelf en hun naasten en dat dit ook veel positieve effecten heeft voor het 

milieu. Kortom, een duurzame aanpak die voor iedereen beter is.  

 

                                                           
2 Zie bijlage 1 voor betekenis afkortingen.  



Met de inzet van Budgetkringen bieden we inwoners in een vroeg stadium de gelegenheid om te werken aan 

een nieuwe leefstijl die duurzaam is en structureel werkt aan het omgaan met een beperkt budget en 

tegelijkertijd sociale cohesie en meer levensvreugde oplevert. Voor meer informatie over deze activiteit 

verwijzen we naar fase 2 (in actie).  

 

2.6. Voorlichting onderwijs 

Na jaren ervaring in het sociale domein moeten we helaas constateren dat veel kinderen niet (meer) leren hoe 

op een goede manier met geld om te gaan. En is het zaak dat we krachten bundelen. Inmiddels vinden er 

gesprekken plaats met de beleidsadviseur onderwijs en de beleidsadviseur schuldhulpverlening van de 

gemeente in samenwerking met het sociaal wijkteam om preventieactiviteiten door te ontwikkelen op de 

scholen. Er is veel gratis materiaal beschikbaar (o.a. bij het NIBUD). Daarnaast wordt er nu gesproken over de 

eventuele inzet van ‘Serious Game: No Credit, Game over!3 Een ander voorstel wat nader onderzocht wordt, is 

een toneelgezelschap wat door middel van toneel en discussie met kinderen en jongeren aan de slag gaat ter 

bevordering van het bewust en verstandig omgaan met geld4.  

 

Tot slot is er gesproken over de landelijke ‘Week van het geld’ (maart 2018). We willen dit breed opzetten in de 

gemeente en behalve de inwoners ook de lokale, professionele organisaties bereiken om de samenwerking op 

het gebied van schulden en financiële problematiek te versterken.  

 

Leef heeft op verzoek van de gemeente een concept voorstel opgesteld (plan van aanpak, coördinatie en 

uitvoering) en zal de komende tijd hier verder over gesproken worden.  

 

3. Fase 2 – In actie - marathonlopers 

Nadat financiële problemen gesignaleerd zijn, is het zaak een goede inventarisatie te doen. Daarbij maakt de 

gemeente in het beleidsplan schuldhulpverlening 2016 – 20120 een onderscheid tussen zogenaamde marathon 

– lopers en sprinters. De inzet van Leef zal hoofdzakelijk gericht zijn op de marathonlopers; burgers met 

problemen op meerdere leefgebieden en/of een complexe hulpvraag.  

 

Het begin van een oplossing voor inwoners met schulden is te allen tijde een overzicht van inkomsten, uitgaven 

en administratie. Het vergt bepaalde kennis en vaardigheden om een gezonde financiële huishouding te 

voeren. Helaas treffen we bij een bepaalde groep inwoners niet die benodigde overzichtelijke administratie 

aan. Dit is vaak de meest kwetsbare doelgroep, mensen met een beperking en/of een chronisch psychisch 

probleem en zal een bepaalde vorm van inzet nodig zijn om weer overzicht en inzicht te krijgen in hun 

administratie, maar ook om het dagelijks leven in evenwicht te houden. Vrijwilligers, mantelzorgers en andere 

informele inzet kunnen specifiek op deze doelgroep het verschil maken. Zij kunnen een maatschappelijk 

steunsysteem op zetten, waardoor de problemen binnen de perken blijven en mensen geen (of minder) 

levenslang beroep op de professionele hulpverlening hoeven te doen. Deze vorm van inzet kan zowel 

individueel als groepsgewijs ingezet worden.  

 

3.1. Groepsgewijs – bijeenkomsten ordenen administratie 

Ondanks het feit dat er zoveel mensen te kampen hebben met financiële problemen wordt daar nog weinig 

openlijk over gesproken. Tegelijkertijd zien we daar ook een kentering in. De economische crisis van de 

afgelopen jaren heeft veel mensen getroffen en is gebleken ‘dat het iedereen kan overkomen’. Met enige 

regelmaat wordt er over bericht in het nieuws. Daarmee is de tijd rijp om dit onderwerp uit de taboe sfeer te 

halen en is het van grote meerwaarde om mensen juist met elkaar in verbinding te brengen.  

 

                                                           
3 Voor meer inhoudelijk informatie verwijzen we naar bijgaande link: http://ew32.be/games/nocredit-gameover 
4 Voor meer informatie zie bijgaande link: http://www.tgplayback.nl/over-ons 

http://ew32.be/games/nocredit-gameover
http://www.tgplayback.nl/over-ons


Leef heeft de afgelopen maanden wekelijks ‘opruim’ bijeenkomsten georganiseerd (maandagochtend in 

wijkcentrum De Ark in Maarssenbroek), waarbij inwoners met schulden voorlichting krijgen over het ordenen 

en bewaren van hun administratie en waarbij zij ter plekke aan de slag gaan met hun eigen administratie. Van 

dit aanbod is minimaal gebruik gemaakt. Dit aanbod heeft namelijk alleen kans van slagen als bij de aanmelding 

dit aanbod als ‘voorwaardelijk’ gepresenteerd wordt. Indien ruimte wordt gegeven voor bijv. een 

budgetmaatje, zullen veel inwoners daarvoor kiezen. 

 

De groepsgerichte ondersteuning is echter een effectievere interventie: in een kort tijdsbestek  wordt de 

volledige administratie op orde gebracht. Daardoor kan overige inzet (TSHV, SWT, SR en budgetmaatje) zich 

specifiek bezighouden met zijn / haar doelstelling (budgetbegeleiding, gedragsverandering, schuldregeling, 

sociaal-juridische dienstverlening, etc). Oorzaak van beperkte aanmeldingen op dit onderdeel kan ook te 

maken hebben met (on)bekendheid bij collega’s van het sociaal wijkteam. Onbekend maakt immers onbemind 

en het is van belang dat ‘de toeleiders’ dit aanbod ‘omarmen’ en inwoners motiveren om hier gebruik van te 

maken. Deze aanpak is namelijk uiterst effectief (en minder arbeidsintensief dan bijv. een budgetmaatje) en 

wel om de volgende redenen: 

• inwoners met schulden kunnen na de inventarisatie direct aan de slag.  

• het is een aanbod op maat, omdat elke hulpvrager de administratie in eigen tempo kan ordenen. 

Sommige hulpvragers zijn na één bijeenkomst klaar, anderen hebben vijf bijeenkomsten nodig.  

• inwoners met schulden worden zich vanaf het prilste begin van schuldhulpverlening bewust van het 

feit dat een traject schuldhulpverlening grote inzet van hen vraagt. De ervaring heeft geleerd dat veel 

hulpvragers wel een oplossing willen voor hun schulden, maar moeite hebben om hun gedrag te 

veranderen wat nodig is om tot een structurele oplossing te komen. Dit is een belangrijk onderdeel in 

de aanpak om terugval te voorkomen. 

• de professional die de bijeenkomsten begeleidt heeft snel zicht op motivatie en competenties van de 

hulpvrager. Zo kan op maat extra ondersteuning worden geboden, bijvoorbeeld in de vorm van een 

koppeling met een maatje.  

• er ontstaat een community waarbij mensen gemotiveerd zullen worden om elkaar zoveel mogelijk te 

helpen.  

 

3.2. Budgetkringen 

Hoewel volgens NIBUD berekeningen veel gezinnen met een participatie uitkering tekort komen, kun je in 

armoede ook rijk zijn. Aan bijvoorbeeld verhalen hoe je toch de eindjes aan elkaar weet te knopen, aan hoe je 

toch in staat blijkt te zijn het hoofd te bieden bij tegenslag, positieve ervaringen opbouwt dat je een nieuwe 

start weet te maken ondanks de ingrijpende gebeurtenis van een scheiding of ontslag. Mensen kunnen elkaar 

verrijken door elkaar aandacht te schenken, tijd te geven, echt naar elkaar te luisteren en voor elkaar wat te 

doen en te betekenen. Sociale contacten helpen mensen uit een isolement. Delen is het nieuwe hebben en 

(van betekenis) zijn. Dat mensen met elkaar een weg weten te vinden om uit schuldsituaties komen door uit te 

gaan van mogelijkheden in plaats van  tekorten.  

 

Bij het tegengaan van armoede is echter (eenzijdig) veel aandacht voor het oplossen van financiële problemen, 

waarbij te vaak de negatieve kanten van armoede nadruk krijgen. Er wordt vaak mee gegaan in de gedachte dat 

er bijna niets meer mogelijk is wanneer er geen geld is en je geluk daarvan afhangt. Verder bestaat er bij veel 

projecten rondom tegengaan van armoede een geefcultuur die ervoor zorgt dat mensen afhankelijk worden en 

dat er te vaak voorbij wordt gegaan aan de vitaliteit en veranderingsmogelijkheden van mensen. Want er 

bestaat ook een andere kant die te weinig belicht en aangesproken wordt. Er is te weinig oog voor de 

ontwikkeling van een nieuwe leefstijl en vaak creatieve oplossingen die mensen bedenken wanneer ze te 

maken hebben met armoede.  

 



Deze uitgangspunten komen overeen met de visie van Leef en zijn verwerkt in het leer- en werkboek Gelukkig 

met Genoeg naar aanleiding van een promotieonderzoek naar leven met minder geld en duurzaamheid bij de 

Universiteit Maastricht5.  

 

Met de start van Budgetkringen richten we ons op het (opnieuw) leren ontdekken dat je met weinig geld toch 

een goed leven kan hebben. Het is bestemd voor iedereen die wat wil doen om een nieuwe leefstijl te 

ontwikkelen. Deelnemers aan dit project leren van andere mensen met hun ervaringen en verhalen. Mensen 

worden door de relatie met anderen in hun eigenwaarde en motivatie versterkt. Deelnemers gaan met 

concrete plannen aan het werk om weer grip te krijgen op hun gedrag en daarmee op hun leven. Het doel van 

de Budgetkring is mensen te activeren om zelf hun (financiële) problemen aan te pakken en een duurzame 

leefstijl te ontwikkelen. Het is belangrijk dat mensen inzien dat een gelukkig leven niet bepaald wordt door 

hoeveel geld je hebt, maar hoe je ermee omgaat. Het idee hierbij is: Goed met je budget omgaan = goed in het 

leven staan. De Budgetkring biedt mensen de gelegenheid om dit te leren. Een Budgetkring is geen praatgroep, 

maar een werkgroep. De meerwaarde van Budgetkringen is dat het mensen bij elkaar brengt, dat deelnemers 

concreet aan de slag gaan om dingen anders aan te pakken in hun eigen leven en de positieve sfeer. Uit 

evaluatie blijkt dat actief meedoen in de Budgetkring geldbewust maakt. Deelnemers overwinnen hun 

(financiële) problemen, ze worden sterker en positiever.  

 

Budgetkring is een bewezen effectieve preventieve methode en is bedoelt voor mensen die door 

omstandigheden in de financiële problemen zijn geraakt, voor jong en oud, mannen en vrouwen, laag en hoog 

inkomen, wel of geen schulden hebben, etc. Een Budgetkring bestaat uit ongeveer tien tot twaalf deelnemers 

en twee getrainde kringbegeleiders. De kring komt regelmatig bij elkaar (wekelijks of tweewekelijks) en het 

programma telt 14 bijeenkomsten. Met een vast protocol werken de deelnemers aan thema’s die direct te 

maken hebben met het dagelijks leven en vaak door hen zelf gekozen worden. Daarbij gaat het om concrete 

zaken als: hoe krijg ik mijn energierekening omlaag, hoe maak ik goedkope voedzame maaltijden, hoe stel ik 

een maandbegroting op, hoe organiseer ik een leuk, maar goedkoop kinderpartijtje. Leidraad vormt het leer- 

en werkboek Gelukkig met Genoeg vol opdrachten, oefeningen en inspirerende teksten. Alle deelnemers – 

inclusief de begeleiders – leggen zichzelf taken en huiswerk op en geven elkaar feedback en tips bij het 

realiseren van concrete doelen. Zo leren deelnemers met en van elkaar om problemen concreet aan te pakken 

en aan oplossingen te werken. Budgetkringen worden begeleid door kringbegeleiders, die hiervoor getraind 

zijn en gecoacht worden. Zij krijgen een certificaat en kunnen na afloop grotendeels zelfstandig verder.  

 

In de afgelopen jaren is er te weinig aandacht geweest voor preventieve maatregelen op het gebied van 

schulden in de gemeente Stichtse Vecht. Gezien de huidige vraag aan de curatieve kant komen we aan 

preventieve interventies nauwelijks toe en is deze doelgroep onvoldoende in beeld. Met alle (financiële) 

gevolgen van dien. Met de inzet van Budgetkringen bieden we inwoners in een vroeg stadium de gelegenheid 

om te werken aan een nieuwe leefstijl die duurzaam is en structureel werkt aan het omgaan met een beperkt 

budget en tegelijkertijd sociale cohesie en meer levensvreugde oplevert.  

 

3.3. Facebook pagina 

Omdat Leef werkt met nieuwe digitale middelen en tools zoals ‘social media’ zal daar ook een preventieve 

werking vanuit gaan. Leef heeft inmiddels een lokale facebook pagina opgezet, waar online tips en trucs 

gedeeld worden en wordt gebouwd aan een ‘community’. Bij schuldhulpverlening zijn namelijk veel mensen 

betrokken: mensen die hulp vragen, mensen die hulp willen geven en lokale organisaties iets kunnen 

betekenen bij schulden en/of financiële regelingen.  

 

                                                           
5 Living with Less: Prospects for Sustainability, Schreurs, Maastricht 2010). Uitgebreide informatie is te vinden op www.budgetkring.nl. 

 

http://www.budgetkring.nl/


Door middel van deze lokale facebook pagina wordt een online community opgebouwd waarin;  

• informatie en kennis gedeeld wordt 

• tips en adviezen gegeven worden vanuit het dagelijks leven en vanuit kennisbureaus 

• het laatste nieuws gedeeld wordt vanuit de gemeente (regelingen en voorzieningen) 

• lokale zorg- en welzijnsorganisaties gevraagd wordt wat zij kunnen betekenen voor mensen met een 

smalle beurs 

• mensen elkaar kunnen steunen (dat kan ook via privé berichtjes) 

• deelnemers aan de Budgetkringen zelfstandig een (besloten) Facebook pagina kunnen opzetten om 

elkaar te informeren en te motiveren tijdens en nadat een Budgetkring geëindigd is.  

 

Wij zullen ook lokale ondernemers hierbij betrekken en hen een podium bieden om hun producten en diensten 

tegen een gunstig tarief in de ‘digitale etalage’ te zetten. Wij geloven in de combinatie  van zowel on- als offline 

diensten en beiden zullen elkaar versterken.  

 

3.4. Individueel – koppeling met een maatje 

Leef is op 1 januari 2016 gestart met het budgetmaatjes project in de gemeente Stichtse Vecht. Vanaf 

september 2016 doen wij dat in opdracht van de gemeente. Er zijn vanaf 1 januari 2016 tot heden 74 

koppelingen gemaakt. Vanaf september vorig jaar tot nu tellen we 47 koppelingen. Het budgetmaatjes team 

bestaat uit 8 – 12 vrijwilligers.  

 

De kern van deze aanpak blijft het verbinden van vrijwilligers aan inwoners met geldzorgen. Dit kan in groepen 

zoals hierboven vermeld, maar hierbij is maatwerk vooral het sleutelwoord. De meest kwetsbare doelgroep, 

mensen met een beperking en/of een chronisch psychisch probleem zijn niet (alleen) geholpen met een 

bijeenkomst waarin zij leren hun administratie te ordenen. Zij zullen een bepaalde vorm van inzet nodig 

hebben om het dagelijkse (financiële) leven in evenwicht te houden. Vrijwilligers, mantelzorgers en andere 

informele inzet kunnen specifiek op deze doelgroep het verschil maken. Zij kunnen een maatschappelijk 

steunsysteem op zetten, waardoor de problemen binnen de perken blijven en mensen geen (of minder) 

levenslang beroep op de professionele hulpverlening hoeven te doen. De koppeling met een expert uit het 

gewone leven geeft meer garantie voor een goed resultaat. Samen opruimen, elkaar steunen en motiveren zijn 

van cruciaal belang.  

 

Succes gegarandeerd!  

Een coördinator met 0,22 fte (8 uur) kan gemiddeld 12 vrijwilligers begeleiden. Deze vrijwilligers kunnen 

gemiddeld genomen 4 hulpvragers zien. Dan komen we uit op gemiddeld 48 hulpvragers per jaar. Eén en 

ander is afhankelijk van doorstroom, maar vooral ook van het profiel van de coördinator, de lokale inbedding 

en ‘slimme oplossingen’ (zoals ICT en handige combinaties met onderwijs en ondernemers). Goed resultaat 

hangt vooral van de mensen af. Een ander belangrijk aspect is onze ‘werkwijze en aanpak’: iedereen draagt 

zijn of haar steentje bij. Dus het is in onze aanpak ‘gewoon’ dat iemand die op weg geholpen is, ook weer een 

ander helpt en het geleerde doorgeeft.  

 

De 47 koppelingen in zeven en een halve maand in plaats van in 1 jaar, laat zien dat er grote vraag is naar deze 

inzet.  

 

Kenmerkend voor onze aanpak is snel en direct contact met de burger. Het wachten op een volgend contact 

met een (schuld)hulpverlener is voor deze doelgroep soms lastig en een vrijwilliger kan hier veel in betekenen. 

Motivatie is hierbij altijd een onderwerp van gesprek. Deze moet vastgehouden geworden en door middel van 

positieve bekrachtiging en ervaring verder opgebouwd worden. Dit kan alleen door direct en snel contact en 

het vasthouden van de goede opbouw en leerervaring. 



 

Training voor vrijwilligers budgetmaatjes project 

Vrijwilligers in het budgetmaatjes project doen fantastisch werk. Ze spelen een belangrijke rol bij het 

voorkomen van problematische schulden en het verhogen van de financiële zelfredzaamheid. Leef wil 

vrijwilligers graag helpen bij deze belangrijke maatschappelijke taak en daar hoort een goed 

trainingsprogramma (Nibud) bij.  

 

De basistraining bestaat uit 2 groepsbijeenkomsten en 8 individuele online lessen. Het voordeel van dit 

‘blended learning’ is dat deelnemers het online deel kunnen volgen in hun eigen tijd. De 2 

groepsbijeenkomsten worden gegeven door Leef. Verschillende thema’s komen aan bod zoals, budgetteren, 

regelingen en besparen, competenties en financiële zelfredzaamheid, geld en emotie, financiële problemen, 

schulden en schuldhulpverlening en rol als vrijwilliger.  

 

Casuïstiek en themabijeenkomsten 

Daarnaast worden 4 bijeenkomsten georganiseerd. Het onderwerp zal zoveel mogelijk aansluiten op de 

behoefte van de vrijwilligers. De bijeenkomst kan gaan over bijvoorbeeld grenzen aangeven, maar zal ook 

veelal gaan over inhoudelijke zaken zoals veranderende regel- en wetgeving.  

 

Het geleerde doorgeven 

Iedereen kan ik iets doen en iedereen is goed in iets, al is de bijdrage nog zo klein. Dit is een belangrijk 

uitgangspunt van ons maatschappijbeeld en is verweven in onze werkwijze. Wij werken in de basis dan ook aan 

talentontwikkeling en aan het versterken van de eigen waarde van mensen. Bij iedere betrokkene, van 

hulpvrager tot hulpbieder, zal dan ook gekeken worden naar iemands talenten en vragen wij het geleerde ‘door 

te geven’. De manier waarop zal uiteraard per persoon verschillen. Deze aanpak vraagt wat dus terug van 

mensen (wederkerigheid) en past bij de nieuwe samenleving.  

 

3.5. Check voorliggende voorzieningen 

Een andere belangrijke manier om te werken aan een betere financiële situatie is te kijken naar de 

verschillende voorliggende voorzieningen. Door namelijk gebruik te maken van alle voorzieningen waar een 

inwoner aanspraak op kan maken, kan het inkomen verhoogd worden. Dit vereist echter enige expertise en is 

een belangrijk onderdeel in de fase die voorafgaand aan de technische schuldhulpverlening.  

 

Leef werkt ook met financiële specialisten, namelijk een gediplomeerd Fiscaal Adviseur en een bewindvoerder 

(laatst genoemde functie wordt niet aangeboden, maar kennis van deze expertise is wel van grote meerwaarde 

voor onze inwoners), beide tevens Sociaal Raadsvrouw. Een ideale combinatie van kennis en ervaring om 

vragen over inkomen te bekijken vanuit fiscaal, sociaal-juridisch en bedrijfseconomisch perspectief. Om tot een 

totaal overzicht te komen en gebruik te maken van alle mogelijkheden, die bijdragen aan een oplossing van een 

problematische schuld is het van belang deze specialist op onderdelen in te zetten. Daarbij heeft bij de start het 

accent gelegen op:   

 

• controle inkomensaanvullende regelingen 

• waarborgen minimum leef geld  

• bewaken beslagvrije voet 

 

Van de inzet van het Sociaal Raadsliedenwerk wordt veelvuldig gebruikt gemaakt, zowel door team 

schuldhulpverlening en in mindere mate door de sociaal wijkteams. Ook worden de raadsvrouwen veelvuldig 

aangezocht met vragen door vrijwilligers van het budgetmaatjes team.  

  



 

 

Inzet SR SHV SWT (incl MW) Budgetmaatje Overig Eigen initiatief cliënt Totaal 

Aantal 17 6 13 1 2 42 

 

Uit bovenstaand overzicht springen 2 toeleiders eruit, namelijk team schuldhulpverlening en de budgetmaatjes 

van Leef. De 2 cliënten die zichzelf hebben aangemeld, waren al bekend met onze sociaal raadsvrouw (1 

aangemeld door team schuldhulpverlening en 1 door de cursusleider van de cursus Omgaan met Geld) en 

kwamen enige tijd later nog met een andere vraag. Er zijn in totaal 64 hulpvragen beantwoord (meerdere 

hulpvragen per inwoner). Met terugwerkende kracht zijn we de aantallen van de budgetmaatjes gaan mee 

tellen en sinds eind maart zijn er 10 nieuwe aanmeldingen gedaan (rapportage maart: 19 SR meldingen + 10 + 

13 = 42).  

 

Een mogelijke verklaring voor toename van de aanmeldingen door de budgetmaatjes is de toename van 

complexe problematiek, zoals vermeld in 2.3. en 2.4.  

 

De inwoners worden gezien op het wijkcentrum De Ark in Maarssenbroek, maar er vinden ook huisbezoeken 

plaats. Tevens komt het voor dat de hulp telefonisch gedaan kan worden. Het is gebleken dat met de inzet van 

deze (duurdere) specialist voor een beperkt aantal uren (8 uur) het mogelijk is om heel veel inwoners adequaat 

en vakkundig te kunnen helpen.  

 

Groepsgerichte aanpak 

In plaats van enkelvoudige aanvragen op inkomensondersteunende voorzieningen of bijvoorbeeld het 

uitrekenen van de beslagvrije voet zien de sociaal raadsvrouwen ook een toename van vragen om de aanvraag 

bij schuldhulpverlening ‘panklaar’ aan te leveren. Bij met name de inwoners die kampen met geestelijke 

gezondheidszorg klachten zien we een grote achterstand in de totale financiële administratie. Het komt steeds 

minder voor dat slechts een inkomensondersteunende voorziening aangevraagd moet worden. Om tijd te 

besparen zou dit ook in een groepsgerichte aanpak aangeboden kunnen worden. Meerdere inwoners zouden 

wekelijks tegelijkertijd gezien kunnen worden in een groep. Dit behoeft verdere afstemming en onderzoek en is 

om die reden niet meegenomen in de begroting. Wel vinden wij het van belang om dit signaal op te nemen in 

dit stuk.  

 

3.6. GGZ problematiek 

Zoals vermeld in de inleiding is gebleken, dat er bij 18 aanmeldingen sprake is van GGZ problematiek Dat heeft 

ertoe geleid dat er verkennende gesprekken plaatsvinden met de gemeente om tot een structurele oplossing 

te komen voor deze problematiek. Hoewel de budgetmaatjes een achtergrond hebben op het gebied van zorg 

en welzijn en financieel – administratief goed onderlegd zijn en er regelmatig door middel van thema- en 

casuïstiek bijeenkomsten inhoudelijk gesproken wordt over alle casussen, rijst de vraag in hoeverre zij 

verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor dergelijke complexe problematiek. Om die reden zouden wij 

graag een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er) met kennis van schuldhulpverlening aan ons team 

willen toevoegen om de benodigde kennis ‘dichtbij de inwoner’ te organiseren. Op dit moment is dit aanbod 

onvoldoende aanwezig in de gemeente Stichtse Vecht. De gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg is niet 

actief ‘in de wijk’ en moeten inwoners voor behandeling naar een behandel locatie. De ervaring leert dat 

inwoners met dergelijke complexe problematiek dat niet doen en juist de neiging hebben om zorg te ‘mijden’. 

Een outreachende aanpak is noodzakelijk om ook voor deze inwoners de juiste zorg en hulpverlening in te 

kunnen zetten. Zoals we ook het sociaal raadsliedenwerk op onderdelen inzetten (waardoor de kosten beperkt 

blijven), zouden we ook graag deze specialist willen kunnen ‘invliegen’ daar waar het nodig is. Een 

budgetmaatje kan dan weer verder, weet zich gesteund door een specialist en de inwoner wordt snel en 

adequaat op weg geholpen. We stellen voor om de sociaal psychiatrisch verpleegkundige voor 8 uur te 



verbinden aan ons team. Zoals Leef eerder financiële mogelijkheden heeft gevonden om te starten met het 

budgetmaatjes project overwegen wij nu weer elders een deel van de financiering voor deze specialist te 

vinden. Dat zal een tijdelijk karakter hebben en heeft als doel om ‘werkenderwijs’ te ontdekken of deze 

specialist daadwerkelijk van meerwaarde is voor onze dienstverlening (pilot).  

 

3.7. Cursus Omgaan met Geld 

De cursus Omgaan met geld is een uitstekend middel om te werken aan het voorkomen van schulden bij 

inwoners. De deelnemers vergroten tijdens de bijeenkomsten hun kennis over rondkomen en hun financiële 

zelfredzaamheid op basis van de Nibud-competenties. Ze leren doelen te stellen en gaan ander financieel 

gedrag vertonen. Maar veel belangrijker is het dat zij - soms voor het eerst - in aanraking komen met 

lotgenoten. Dat werkt drempelverlagend en men herkent zichzelf in de verhalen van anderen. Dat stimuleert 

om met de eigen situatie aan de slag te gaan, waarbij Leef de deelnemers zal motiveren om elkaar zoveel 

mogelijk te helpen (community). Daarmee is de cursus Omgaan met geld een goed instrument ter preventie 

van schulden.  

 

Het cursusmateriaal is gebaseerd op de Nibud-competenties voor Omgaan met geld en modulair van opzet 

zodat de inhoud kan worden afgestemd op de deelnemers. Leef werkt met gecertificeerde trainers en maakt 

gebruik van het materiaal van het Nibud, waardoor professioneel cursusmateriaal beschikbaar is voor de 

deelnemers.  

 

Er heeft 1 cursus plaatsgevonden waar uiteindelijk 6 inwoners aan hebben deelgenomen. Er zijn veel meer 

aanmeldingen geweest, maar bleek na intake dat betreffende inwoner niet geschikt was voor deze cursus. Dat 

werd o.a. veroorzaakt door te weinig basis vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen en schrijven. Zoals 

genoemd in de inleiding kampen veel inwoners met financiële problemen met laaggeletterdheid. Dat heeft 

geleid tot contacten met het Taalhuis. Voor meer toelichting daarover verwijzen we naar de alinea hieronder.  

 

3.8. Laaggeletterdheid 

Een ander veel voorkomende oorzaak van financiële problemen is laaggeletterdheid. Daarmee wordt bedoelt, 

het kunnen toepassen in het dagelijks leven en in werksituaties van de basisvaardigheden luisteren, spreken, 

lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Het is gebleken dat 2,5 miljoen Nederlanders (16 jaar en 

ouder) laaggeletterd zijn en grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene Rekenkamer, 

2016). Uit onderzoek blijkt dat vermoedelijk 20 – 25% van de inwoners een beperkte taal- of rekenvaardigheid 

heeft (uit presentatie van Roeland van Geuns, Lectoraat Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam). 

Dit komt geheel overeen met onze bevindingen en cijfers: 12 van de 47 aanmeldingen voor een budgetmaatje 

heeft problemen met de basisvaardigheden, die nodig zijn om zelfstandig een administratie te voeren. Dat is 

25,5%.  

 

Het budgetmaatjes team heeft tezamen met collega’s van de Voedselbank een workshop gevolgd bij het 

Taalhuis om laaggeletterdheid beter te herkennen. Dit in het kader van vroegtijdige signalering en preventie. 

De bibliotheek heeft verschillende producten, die bijdragen aan het versterken van eerder genoemde 

basisvaardigheden, zoals de cursus ‘Klik-en-tik’ en ‘Digisterker’. Ook beschikken zij over een cursus voor 

mensen die hun administratie op orde willen brengen en houden, maar dan speciaal ontwikkeld voor 

laaggeletterden. Deze cursus ‘Voor ‘t zelfde geld’ zouden wij graag in samenwerking met het Taalhuis willen 

aanbieden voor de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. Bij de cursus (max. 20 lessen) hoort een 

werkmap voor de deelnemers waarin 20 hoofdstukken verschillende thema’s worden behandeld. In de 

pilotfase kan gekozen voor vijf basislessen: 1. Introductie; 2. Post; 3. Rekeningen; 5. Kasboek; 9. Woonlasten. 

Om de cursus te geven dient vooraf een (gratis) training (half dagdeel) gevolgd te worden via de Stichting Lezen 

en Schrijven.  

 



 

4. Fase 3 – Snel op weg als sprinter 

Sprinters zijn inwoners waarbij de situatie al zo stabiel is dat snel een schuldregeling kan worden opgestart. 

Inwoners die starten als marathonloper doorlopen eerst fase 2 voordat zij in fase 3 terecht komen.   

 

5. Fase 4 – Steuntje in de rug tijdens een zware tocht 
Het aflossen van schulden duurt lang. Sommige inwoners kunnen op eigen kracht betalingsregelingen treffen 

en lossen zo geleidelijk al hun schulden af. Andere inwoners sparen voor hun schuldeisers tijdens een driejarige 

schuldenregeling. Voor alle inwoners met financiële problemen geldt dat er soms even een steuntje in de rug 

noodzakelijk is om die lange tocht goed te doorstaan. 

 

5.1. Flexibel Budget 

In de afgelopen maanden hebben we een paar keer meegemaakt, dat we een inwoner beter op weg hadden 

kunnen helpen als we de beschikking hadden gehad over een flexibel, vrij in te zetten budget. Een voorbeeld 

daarvan is dat een inwoner vanwege een zeer slecht gebit problemen ondervond in het solliciteren en groot 

belang had bij een behandeling bij de tandarts (aanpak voortanden). Een baan is vaak het begin van een nieuw 

(beter) financieel leven en is dus van groot belang. Onze budgetmaatjes steunen de inwoners niet alleen tijdens 

de zware tocht op het gebied van hun administratie, maar denken ook mee in hoe zij hun leven in bredere zin 

kunnen verbeteren. Werk is daar een belangrijk onderdeel van. Een ander voorbeeld is dat een inwoner voor 

het uitoefenen van zijn vak (zelfstandige) een investering moest doen (aanschaf materiaal). Vanwege de 

schuldsituatie was dit niet mogelijk, terwijl dit wel noodzakelijk was om zijn inkomen op peil te brengen en te 

houden. Huisvesting is tenslotte ook een groot knelpunt (wat niet verder uitgewerkt wordt in dit document). 

Maar als een inwoner uiteindelijk een woning heeft gevonden, dan is er vaak sprake van het betalen van een 

dubbele maand huur (bij de ene partij moet er achteraf  betaald worden, bij de ander vooraf) of overname 

kosten. De bijzondere bijstand kan daar in voorzien, maar het aanvragen van deze voorziening kost enkele 

weken. Die tijd is er niet, omdat er voor een bepaalde datum besloten en dus betaald moet worden. Kortom, 

wij zouden inwoners beter van dienst kunnen zijn als we dit soort ‘systeem’ knelpunten zouden kunnen 

ondervangen door de inzet van een flexibel budget.  

 

Maatwerk is dus een belangrijk sleutelwoord en er zal goed gekeken moeten worden welke inzet nodig is om 

inwoners met schulden goed door deze fase heen te begeleiden. Een steuntje in de rug kan op vele wijzen 

georganiseerd worden. Inwoners kunnen weer even aanschuiven bij de wekelijkse bijeenkomsten, deelnemen 

aan een Budgetkring, kunnen hun vraag stellen op de lokale facebook pagina en/of een beroep doen op hun 

maatje (die mogelijk het sociaal raadsliedenwerk of de sociaal psychiatrisch verpleegkundige inschakelt). 

Eenmaal aanbeland in fase 4 hebben mensen al een lange weg gelopen en is er ook nog een lange weg te gaan. 

Het is belangrijk dat inwoners met financiële problemen gemotiveerd en geïnspireerd worden om door te gaan 

op de ingeslagen weg. Kennis en vaardigheden zijn belangrijk, maar nu komt het aan op volhouden. Wat daarbij 

helpt zijn positieve ervaringen (kleine overwinningen), maar ook dat iemand dat ziet en ze daar complimenten 

voor geeft. Professionele hulpverleners komen en gaan en met het volbrengen van het technische deel zit hun 

taak erop. Om die reden is het belangrijk en gezond dat inwoners met schulden dichtbij huis, in hun eigen 

netwerk en/of met behulp van een maatje een steunsysteem om zich heen creëren om het geleerde te kunnen 

blijven volhouden gedurende het traject schuldhulpverlening.   

 

6. Fase 5 – Nazorg – check up na een flinke inspanning 
Uiteindelijk is het doel dat inwoners met schulden de eindstreep halen en kunnen gaan genieten van hun 

prestatie: een schone lei waar de schulden op zijn doorgestreept. Maar helaas zien we na zo’n inspanning dat 

sommige mensen weer terugvallen in oude gewoontes. Of ondanks begeleiding nog onvoldoende 

vaardigheden hebben opgedaan. In de loop van fase 2 wordt meestal wel duidelijk of iemand over voldoende 

capaciteiten beschikt om het geleerde te integreren en toe te passen, ook voor de toekomst. Het is niet 



ondenkbaar dat het maatje van fase 2 ook nog een rol zal vervullen in de laatste fase, waarbij afstemming met 

het sociaal wijkteam en schuldhulpverlening van groot belang is in verband met mogelijke ‘zwaardere’ inzet 

zoals beschermingsbewind.  

 

7. Begroting  

 

Activiteit Resultaat Bereik  Kosten 

    

Fase 1 

Bijdrage 

vroegsignalering en 

preventieplan 

 

Deelname bestaande 

ketenpartner overleg 

 

 

Preventieve 

huisbezoeken 

 

 

 Voorlichting scholen 

 

 

 

 

 

Realisatie verplaatsen 

specialistisch traject naar 

voorkant.  

 

Bevorderen samenwerking en 

bewerkstelligen totaal 

oplossingen.  

 

Voorkomen van 

problematische schulden bij 

inwoners.  

 

No Credit, Game Over 

Toneelgezelschap 

Week van het Geld 

 

Organisaties zorg en welzijn, 

aanpalende domeinen en 

lokale ondernemers 

 

1 keer per 8 weken 

ketenpartner overleg 

 

 

Hoeveel / aantal??  

 

 

 

Hoeveel jongeren, welke 

scholen (nader te bepalen) 

 

Geen 

 

 

 

Geen 

 

 

 

aantal coördinatie 

uren afhankelijk van 

aantallen   

 

500 

500 

7.000 (3.500 vanuit 

budget 2016-2017 

‘bijeenkomst ordenen 

administratie’).   

Fase 2 

Bijeenkomsten 

ordenen administratie 

 

 

Budgetkring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door ontwikkeling 

lokale facebook pagina 

 

 

 

 

Geordende administratie,  

kasboek en community 

 

 

Deelnemers hebben grip op 

hun financiele situatie en 

daardoor op hun leven, ze 

steunen elkaar, weten elkaars 

talenten aan te spreken en 

doorbreken isolement, ze 

ervaren toekomstperspectief 

door meer eigen regie en 

vermindering kans op 

terugval in armoede (lange 

termijn effect).  

 

Toegang tot kennis en 

informatie en opbouw online 

community 

 

 

Wekelijks 2 uur, begeleiding 1 

professional en 1 vrijwilliger 

 

 

14 bijeenkomsten van 2 uur,  

8 – 12 deelnemers,  

1 budgetkring (pilot)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwoners, lokale organisaties 

en lokale ondernemers 

 

 

 

 

7.280  

2.080 locatie kosten 

(incl koffie/thee)  

 

3.700 (opleiden 2 

vrijwilligers / 

coördinator, 

monitoring resultaten 

budgetkring en 

lesmateriaal) 

 

550 locatie kosten 

(incl koffie/thee) 

 

 

 

Geen 

 

 

 

 



Budgetmaatjesproject 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check voorliggende 

voorzieningen (sociaal 

raadsliedenwerk) 

 

 

 

Ondersteuning 

complexe geestelijke 

gezondheidszorg 

problematiek (sociaal 

psychiatrisch 

verpleegkundige) 

 

Cursus voor ’t zelfde 

geld 

 

 

 

 

 

Dmv koppeling inwoner aan 

een maatje realisatie 

maatschappelijk 

steunsysteem 

 

Werving en opleiden 

vrijwilligers6 

 

 

Casuïstiek en 

themabijeenkomsten 

vrijwilligers7 

 

Vergoeding reiskosten 

vrijwilligers8 

 

Sociale activiteiten 

vrijwilligers 

 

VOG verklaring9 

 

Controle inkomens 

aanvullende regelingen, 

waarborgen minimum leef 

geld en bewaken beslagvrije 

voet. 

 

Inzet GGZ expertise in de 

wijk, waardoor de inwoner 

snel en adequaat geholpen 

wordt en het budgetmaatjes 

team ondersteund wordt in 

hun taakuitoefening.  

 

Deelnemers die moeite 

hebben met de basis 

vaardigheden (laag 

geletterden) leren hun 

administratie op orde te 

brengen en te houden.  

 

48 inwoners, 12 vrijwilligers 

8 uur coördinatie 

 

 

 

12 vrijwilligers, 2 

groepsbijeenkomsten, 8 

online  

 

3 uur per bijeenkomst, 4 

bijeenkomsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op afspraak, eventueel 

koppelen aan de wekelijkse 

bijeenkomst administratie 

ordenen 

 

 

Op afspraak en altijd op 

verwijzing van de coördinator  

 

 

 

 

 

8 – 10 deelnemers, 1 cursus 

 

 

 

 

 

 

29.120  

(8u x 70,00 x 52 wk) 

 

 

 

420 

 

 

 

1.260 

 

 

 

750 

 

 

500 

 

 

340 

 

33.280 

(8u x 80,00 x 52 wk) 

 

 

 

 

33.280 

(8u x 80,00 x 52 wk) 

 

 

 

 

 

Nader te bepalen 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Voor het opleiden en trainen van de vrijwilligers kunnen we gebruik maken van de gratis online training van het Nibud: 

http://winkel.nibud.nl/professionals/basistraining-vrijwilligers De eerste en de laatste bijeenkomst is offline en wordt door Leef zelf 

verzorgd.  
7 Tijdens deze bijeenkomsten worden vrijwilligers inhoudelijk geïnformeerd over specifieke relevante thema’s zoals wijzigingen in regel- en 
wetgeving. Daarnaast heeft het een verbindend en stimulerend effect. Deze bijeenkomsten worden mede verzorgd door een specialist 
(fiscalist). 
8 De vergoeding van de reiskosten bedraagt € 0,19 per gereden kilometer. 
9 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan worden aangevraagd bij de gemeente. Er is al geruime tijd het voornemen om de kosten 

daarvan te vergoeden voor vrijwilligers. Het is gebleken dat er vooralsnog geen prioriteit wordt gegeven aan de uitrol van dit voornemen.  

http://winkel.nibud.nl/professionals/basistraining-vrijwilligers


Cursus omgaan met 

geld 

 

 

 

 

Deelnemers vergroten kennis 

over rondkomen en hun 

financiële redzaamheid, 

gewoonte gedrag wordt 

doorbroken en community 

wordt gestimuleerd. Diverse 

thema’s worden behandeld. 

8 bijeenkomsten van 2 uur 

8 – 12 deelnemers, 1 cursus10 

 

 

 

 

 

100  (werkboek 

cursisten) 

 

2.100 

(1 cursus) 

 

550 locatie kosten 

(incl koffie/thee)  

    

Fase 3, 4 en 5 

Budgetmaatjesproject 

 

 

 

Flexibel budget 

 

Steuntje in de rug, 

voorkomen van terugval 

 

Financiële middelen om op 

maat in te kunnen zetten ter 

verbetering van (financiële) 

situatie van inwoner.  

 

 

Zie fase 2 

 

 

 

Geen kosten 

 

 

 

5.000 

Overige activiteiten en 

middelen 

 

PR en communicatie 

 

 

Werkmateriaal  

 

drukwerk en uitgaven aan 

(digitale) media 

 

ordners, bladen, perforators, 

nietmachines, etc. 

1.000 

 

 

500 

Subtotaal    129.810 

Budget 2016-2017    3.500 

Totaal 

 

  126.310 

 

  

                                                           
10 Vanwege het aanbod van de cursus ‘voor ’t zelfde geld’ achten wij 1 cursus ‘omgaan met geld’ genoeg voor ‘reguliere’ inwoners. 



Bijlage: Lijst betekenis afkortingen 

 
TSHV:   Team Schuldhulpverlening 

SWT:   Sociaal Wijkteam 

GGZ:   geestelijke gezondheid zorg  

LVB:   licht verstandelijke beperking 

Regulier:  enkelvoudige financiële problemen 

LG:   laaggeletterden (onvoldoende lees, reken en schrijfvaardigheden) 

Totaal:   totaal aangemelde inwoners voor een budgetmaatje 

 

 
 


