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“Wees ambitieus en kritisch waar
het gaat om de ondersteuning aan
mensen met schulden”, was de
belangrijkste boodschap van Nadja
Jungmann, lector Hogeschool
Utrecht.
We accepteren te makkelijk dat er
een groep is voor wie schulden een
onoplosbaar probleem zijn. Na een
periode waarin mensen misschien
te snel werden doorverwezen naar
schuldhulpverlening en de uitval te
hoog was, zijn we op dit moment
doorgeslagen naar de andere kant.
Terwijl we enerzijds constateren dat
steeds meer mensen zich met
financiële problemen melden bij de
wijkteams, neemt de instroom in
schuldhulpverlening af.

Dat komt door te strenge
uitsluitingcriteria, stelt Jungmann.
Van te veel mensen wordt
categoriaal besloten dat die niet
voldoende gemotiveerd zijn om het
traject met succes te doorlopen.
Daarmee ontneem je mensen een
belangrijk perspectief en ondermijn
je hun motivatie om aan een
oplossing te werken.
Sterker: door mensen (onnodig)
lang te laten worstelen met
financiële schaarste, vermindert hun
denk- en wilskracht. Beide nodig om
een gedragsverandering tot stand te
brengen.

“De vraag of iemand wel of
niet klaar is voor
schuldhulpverlening zou een
individuele afweging moeten
zijn”, stelt Jungmann. Hierbij
is het belangrijk dat de
professional zich bewust is
van de impact van schulden.
Mensen die op het eerste
gezicht misschien een
ongemotiveerde indruk
maken, zijn wellicht door de
stress niet (meer) in staat om
plannen te maken die verder
gaan dan de dag van
morgen. Met de juiste
ondersteuning kan dat
veranderen. Daarom: wees
kritisch.
Nadja Jungmann richt die
oproep niet alleen aan de
professionals maar ook aan
de beleidsmakers en
bestuurders in de zaal. Zij
moeten de professionals
voldoende ruimte geven om
maatwerk te bieden.

De impact van sociaaleconomische
omstandigheden komt
schrijnend naar voren in
het verschil in gezonde
levensverwachting
tussen mensen, benoemt
Froukje de Jonge,
wethouder Almere. Ook
bij de wijkteams in
Almere melden zich veel
mensen met financiële
problemen. Net als bij de
huisartsen blijkt uit een
onlangs uitgevoerde
monitor. Hieruit blijkt wel
hoe veel stress mensen
ervaren door financiële
problemen. Zolang niets
wordt gedaan aan die
bron van stress, is de
aanpak van andere
problemen zinloos.
Daarmee is schuldhulpverlening vaak de sleutel.
Wethouder De Jonge
overhandigt de publicatie
‘De eindjes aan elkaar
knopen’, over vragen en
antwoorden rondom
schuldenaanpak.
Staatssecretaris Klijnsma
geeft aan dat het boek
een handig naslagwerk is
voor velen, met name
voor professionals in de
wijk.

Maatwerk op lokaal niveau
Staatssecretaris Klijnsma
benadrukt dat schulden
alleen kunnen worden
opgelost door integraal aan
een oplossing te werken.
Hierbij gaat het om maatwerk
dat zoveel mogelijk op lokaal
niveau moet worden
ingevuld. Hoewel ze
aangeeft graag bereid te zijn
om mee te denken, is het niet
haar bedoeling om
gemeenten voor te schrijven
wat ze moeten doen. Als de
gemeenten behoefte hebben
aan instrumenten, wil ze daar
graag in voorzien. Het
initiatief daartoe legt ze bij de
gemeenten en in het
bijzonder bij de VNG.

Op zoek naar oplossingen
raadt Klijnsma de gemeenten
aan om zich ook te laten
inspireren door de aanpak in
andere Europese landen.
Niet alleen in Nederland
neemt het aantal
huishoudens met schulden
toe, armoede is ook in de
rest van Europa een
groeiend probleem. Met het
Nederlandse voorzitterschap
in 2016 wil Klijnsma dit
onderwerp een extra impuls
te geven.

In gesprek met de zaal
•Boetes
(Semi) overheden leveren een weinig constructieve bijdrage aan
de oplossing van schulden. Wanneer mensen niet in staat zijn
om hun huur of (zorg)premie te voldoen, leggen zij de klant
boetes op. De betalingsachterstanden lopen daarmee in snel
tempo op. De discussie is of boetes een efficiënte manier zijn om
de gederfde inkomsten alsnog binnen te halen. Helemaal in
verhouding met de hoge maatschappelijke kosten van
schuldhulpverlening.
•Beslagvrije voet
Klijnsma geeft aan na te denken over het versimpelen van de
beslagvrije voet, om zo te voorkomen dat mensen met schulden
onder de armoedegrens zakken. Hiervoor is ze in gesprek met
betrokkenen uit andere departementen.
•Jongeren met studiefinanciering
Studiefinanciering geldt niet als inkomen waardoor veel jongeren
zijn uitgesloten van schuldhulpverlening. Terwijl het juist voor
jonge mensen belangrijk is om perspectief te bieden. Financiële
zorgen kunnen ertoe leiden dat zij ook op andere terreinen
slechter gaan presteren. Zonde, wanneer je bedenkt dat het in
de meeste gevallen gaat om relatief kleine bedragen geeft ook
Nadja Jungmann aan.
•Woonlasten
Steeds meer mensen komen in de problemen doordat zij hun
woonlasten niet meer kunnen voldoen. Platform31 directeur
Hamit Karakus benadrukt het belang om het schuldenprobleem
ook bij andere beleidsterreinen onder de aandacht te brengen.
Een mooi voorbeeld zijn woningcorporaties die
energiemaatregelen treffen: goed voor het milieu en het
vermindert ook de energielasten.

Jan Jaap Kolkman (wethouder
Deventer) presenteerde met
verve namens de G32 het
kennisdossier Schulden en
Armoede, waarop veel informatie
omtrent dit thema overzichtelijk
online gebundeld is. Klik hier

De panelleden Nadja Jungmann, Nardy Beckers, Froukje de Jonge en Jetta Klijnsma en dagvoorzitter Jantine Kriens

Rugdekking

De panelleden, Jetta Klijnsma, Nadja Jungmann,
Froukje de Jonge en Nardy Beckers (manager
Alphen a/d Rijn), adviseren bij een exemplarisch
gezin met financiële problemen, dat gelijktijdig
worstelt met schulden, werkloosheid en
overgewicht.
Nadja Jungmann benadrukt dat het belangrijk is
om de gezinsleden een perspectief te bieden en te
helpen om een lange termijn visie te ontwikkelen.
Het valt haar op dat de oplossingen die het gezin
zelf kiest sterk zijn gericht op de korte termijn.
Voorbeeld is het opzeggen van de aanvullende
ziektekostenverzekering.
Nardy Beckers adviseert te beginnen met de
basisbehoeften bad, bed en brood. Pas daarna
heeft het gezin de rust en ruimte om op zoek te
gaan naar extra inkomsten en een gezondere
leefstijl.

Froukje de Jonge benadrukt het spanningsveld
tussen de leefwereld en systeemwereld. Waar de
systeemwereld uitgaat van statistieken en
kengetallen, is de leefwereld vele malen
genuanceerder. Ze roept bestuurders op om
professionals vrijheid te geven om oplossingen te
vinden die passend zijn voor de specifieke
omstandigheden binnen het gezin. Als het nodig is
om risico te nemen of om de regels maximaal op te
rekken, moeten politici zorgen voor rugdekking. Dit
betekent niet dat professionals de regels naast
zich neer moeten leggen. De regels beschermen
immers ook tegen willekeur en cliëntelisme.

Workshop: Preview van de training Sturen
op financiële zelfsturing
Gejo Duinkerken en Peter Wesdorp (Het Gilde
Vakmanschap)
Financiële problemen zijn een veelgehoord
probleem voor sociale (wijk)teams. De stress
die daarmee gepaard gaat, werkt
belemmerend op de ontwikkeling van andere
levensdomeinen. Wijkteamprofessionals die
geen achtergrond hebben in
schuldhulpverlening missen in veel gevallen
de noodzakelijke kennis om schuldenaren
goed op weg te helpen. Tijdens de workshop
kregen de deelnemers uitleg over motiverende
gesprekstechnieken en een oplossingsgerichte
benadering. Door middel van oefeningen
werden de deelnemers uitgedaagd om de
theorie in de praktijk te brengen. De workshop
was een verkorte versie van de driedaagse
training die Het Gilde Vakmanschap en
Platform31 hebben ontwikkeld. Flyer

Workshop: Tijdelijke financiële verlichting d.m.v.
woonlastenfondsen
Anouk Corèl (Platform31), Arjan Westerneng (gemeente Katwijk) en Alex
Sievers (Beyond Now)
In Katwijk is in augustus het woonlastenfonds gestart. Huurders die te
maken krijgen met een plotselinge inkomensdaling - bijvoorbeeld door
baanverlies of scheiding - en de huur met moeite kunnen betalen,
kunnen tijdelijk een beroep doen op dit Woonlastenfonds. De
gemeenteraad heeft voor deze pilot van één jaar een bedrag van €
150.000,- beschikbaar gesteld.
Elke aanvraag komt binnen bij de S.H.D ( Stichting Huurdersbelangen
'de Duinstreek') om het laagdrempeliger te maken voor bewoners om
aan te kloppen. De SHD doet de eerste toets waarna het proces aan de
gemeente wordt overgedragen.
Katwijk heeft voor deze groep gekozen omdat uit een
woonlastenonderzoek van Rigo bleek dat vooral mensen die te maken
krijgen met een tijdelijke inkomensdaling in de problemen komen. Minima
zijn vaak gewend om met minder geld om te gaan en bovendien zijn er
voor hen verschillende regelingen. Het fonds biedt hen als het ware tijd
om de financiële situatie weer op orde te krijgen. Van de deelnemers
wordt wel verwacht dat zij zelf actief bijdragen om hun situatie te
verbeteren. Naast de gemeente Katwijk en SHD doet ook Dunavie mee
aan de pilot.

Workshop: Innoveren op schuldhulpverlening met Goede Gieren
Albert-Jan Kruiter (Goede Gieren en IPW)
De Goede Gieren innoveren op schuldhulp gebied, oa in de gemeente Groningen. Op
een kleinschalige manier in verschillende gemeenten kijken ze wat wel/niet werkt en
onderzoeken ze waar mensen met schulden beter, goedkoper en effectiever te helpen
zijn. In Nederland wordt veel geld uitgegeven aan allerlei persoonlijke ondersteuning
zonder eerst de bestaanszekerheid op orde te brengen: de eerste laag in de piramide
van Maslow (onderdak en eten). Terwijl als je de eerste laag op orde brengt, je veel
minder geld kwijt bent. Ondersteuningstrajecten in een gezin zijn vaak vele malen
duurder dan de schuld of huurachterstand die mensen hebben. De gemeente kan winst
maken door niet alleen naar de regels te kijken, maar ook naar de kosten. Bijvoorbeeld
door iemand in de WSNP zijn auto laten houden, omdat er anders per jaar 6000 euro
aan taxikostenvergoeding voor de dochters met problemen vergoed moet worden.
Kruiter wijst ook op de entry-exit paradox. Ofwel: je komt in de schuldhulpverlening
omdat je schulden maakt en wordt er vervolgens weer uitgegooid omdat je opnieuw
schulden moet maken. Het komt steeds weer neer op maatwerk maar dat moet je wel
altijd kunnen uitleggen.

Workshop: Huishoudens structureel financieel redzaam: aanpak van een
particulier fonds
Marie Louise Voors (Delta Lloyd Foundation) en Rosine van Dam (Hogeschool van
Amsterdam)
De komende vijf jaar wil de Delta Lloyd Foundation 11.625 huishoudens die in
armoede leven door schulden structureel financieel zelfredzaam maken in de
steden Amsterdam, Arnhem, Helmond, Rotterdam en Zwolle. Dit in samenwerking
met andere bedrijven en maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld op het gebied
van leefbaarheid en werk. Delta Lloyd heeft een model ontwikkeld voor financiële
zelfredzaamheid, met daarin de volgende aspecten: orde en overzicht eigen
administratie, inkomen vergroten, basale kennis financiële zaken en gedrag
aanpassen op inkomen. De Hogeschool Amsterdam helpt bij de monitoring en
evaluatie van de aanpak.
Ook is er met andere bedrijven in een schuldeiserpositie een Ambitiecoalitie
gevormd waarin acties ondernomen worden om zaken beter en anders te
organiseren zodat grote betalingsachterstanden van klanten wordt voorkomen, bijv.
het Ethisch manifest. Zie voor meer informatie over de Delta Lloyd aanpak de flyer.

Workshop: Intervisiesessie
Eric Dorscheidt (gemeente Haarlem) en
Tanja van der Linde (gemeente Zaanstad)
Sociale teams constateren dat een groot deel
van de mensen die ondersteuning zoeken
(grote) financiële problemen hebben. Hoe
hebben gemeenten dit ingericht? Waarom
heeft gemeente x gekozen voor een bepaalde
aanpak? Welke overwegingen speelden een
rol? De verschillende deelnemers wisselden
van gedachten over de mogelijkheden om
schuldhulpverlening in de wijk te organiseren.
Ze spraken vooral over organisatorische
dilemma's. Waar loop je tegenaan en welke
tips en trucs hebben de deelnemers? Uit de
intervisiesessie kwamen een aantal
aanbevelingen:
*De medewerkers in de gemeente en binnen
de sociale teams moeten gefaciliteerd worden
om integraal te kunnen werken
* De wet- en regelgeving moet hieraan
faciliterend zijn en niet contraproductief werken
* Geef de ontwikkeling van de decentralisatie,
transformatie en integraal werken de tijd. Blijf
kritisch en creatief.
•Bedenk goed waar je de toegang tot de
dienstverlening organiseert

