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Samenvatting 
 

§ 1. De training Wegwijs in Schuldhulp 

 

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het verband tussen schulden/armoede  

en problemen op andere gebieden, zoals geestelijke- en fysieke gezondheid. De algemene 

conclusie luidt dat armoede niet alleen komt. In huishoudens met schulden zijn vaak 

verschillende hulpverleners actief. Vaak blijkt dat deze hulpverleners geen of nauwelijks kennis 

hebben van de impact van schulden en de manier waarop de schuldhulpverlening in de stad 

Amsterdam functioneert. Deze basiskennis en vaardigheden rondom de schuldhulpverlening zijn 

voor iedere professional onmisbaar. In 2015 is daarom het trainingsprogramma: ‘’Wegwijs in 

Schuldhulp’’ opgezet voor sociaal- en zorgprofessionals die zelf cliënten met 

schuldenproblematiek begeleiden. Het programma bevat een eendaagse en tweedaagse 

training. Dit rapport is een evaluatie van de tweedaagse training.  

 

 

§ 2. Beoordeling van de training 

 

Er bleek veel behoefte aan de basistraining, meer dan 1000 deelnemers zijn getraind in 1,5 jaar 

tijd getraind, en ruim 100 verschillende organisaties deden mee. De hulpverleners zijn 

enthousiast over de praktijkgerichte aanpak van de training. De training levert de 

schuldhulpverlener waardevolle contacten op – onder meer met hulpverleners vanuit andere 

disciplines in hetzelfde stadsdeel. Gemiddeld geven de deelnemers de training een 8,7.  

 
De meerwaarde van de training:  

 Beter uitleg kunnen geven aan cliënten over procedures 

 Beter kunnen doorverwijzen 

 Kennismaking met spelers in het veld op gebied van schuldhulpverlening 

 Een mooi netwerk kunnen opbouwen 

 Professionals uit de omgeving ontmoeten  

 Ruimte voor het bespreken van moeilijke casuïstiek 

 Professionals met een andere achtergrond tegenkomen 

 Een goed overzicht en kennis van wetgeving krijgen/up-to-date blijven 

 Begrip voor organisatie waar andere deelnemer werkt 

 
§ 3. Effectmeting van de training 

 

De training “Wegwijs in schuldhulp Amsterdam” werd enerzijds ontworpen om professionals de 

noodzakelijke kennis mee te geven en anderzijds om te zorgen dat de professionals rondom de 

schuldenaar in een wijk elkaar makkelijker weten te vinden.  De Hogeschool van Amsterdam 

heeft de opdracht van de Gemeente Amsterdam gekregen om te onderzoeken of de training het 

beoogde effect heeft gehad. De vraag was of de professionals na het volgen van de training 

beter wisten hoe ze in een situatie moesten handelen - en wisten wat zij de burger moeten 

adviseren. Deelnemers hebben voor en na de training een vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst 

kwamen verschillende casussen voor waarin de professional werd gevraagd om te kiezen welk 

advies zij zouden geven. 
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Uit het onderzoek kunnen we drie belangrijke hoofdpunten concluderen:  

 

1. Het kennisniveau aan de start van de training is laag.  

Deelnemers hadden gemiddeld 4,6 van de tien vragen goed. 40 procent beantwoordde 

zes of meer vragen goed. 

2. Het kennisniveau verbetert duidelijk na deelname. 

Er was een significante verbetering: tijdens de nameting werden meer vragen juist 

beantwoord. Bij de nameting hadden de deelnemers gemiddeld 6,5 van de tien vragen 

goed. 

3. De training is een goede start – maar er is meer nodig om burgers met schulden effectief 

te kunnen helpen. 

 

De scores van de professionals worden significant hoger na het volgen van de training - maar we 

moeten wel constateren dat er nog ruimte voor verbetering is. 74 procent van de deelnemers 

scoort een 6 of hoger, met andere woorden: ruim een kwart heeft de helft of minder vragen 

correct beantwoord. De training is een start, maar geen eindpunt.  
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§ 1. De training Wegwijs in Schuldhulp 
 

§ 1.1 Ontstaan van de training Wegwijs in Schuldhulp 

 

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het verband tussen schulden/armoede  

en problemen op andere gebieden, zoals geestelijke- en fysieke gezondheid. De algemene 

conclusie luidt dat armoede niet alleen komt. In huishoudens met schulden zijn vaak 

verschillende hulpverleners actief. Vaak blijkt dat deze hulpverleners geen of nauwelijks kennis 

hebben van de impact van schulden en de manier waarop de schuldhulpverlening in de stad  

Amsterdam functioneert.  

 

In 2014 is er in enkele Nederlandse gemeenten geïnventariseerd in hoeverre wijkteams met 

financiële problematiek in het algemeen en schulden in het bijzonder te maken hebben. De 

conclusie: de grote meerderheid van de burgers die contact zoeken en met een wijkteam, 

hebben hier vragen over: 70-90%. Daarom is het belangrijk dat de professional die in een 

wijkteam werkt, beschikt over de nodige basiskennis over dit thema. De sociale professional 

moet weten in welke situaties iemand naar een financiële specialist moet worden doorverwezen 

of begeleiding nodig heeft op dit vlak. 

 

Deze bevindingen gelden zowel voor algemene wijkteams als voor teams die gericht zijn op 

kinderen en jeugd. Veel van deze sociale professionals hebben echter geen financiële 

achtergrond. Ze zijn opgeleid als sociaal werker, jeugdwerker of opbouwwerker. Er is daarom 

des te meer reden om te kijken of en hoe we in dit gebrek aan kennis kunnen voorzien.  

 

In 2014 heeft de gemeente met de ‘Delivery Aanpak’ gesteld dat:  ‘schuldhulpverlening niet 

belemmerend mag werken op andere hulpverlening die actief is in een huishouden.’’ Er is meer 

behoefte aan kennisdeling en samenwerking op het gebied van schulden. Vanuit  het Programma 

Schuldhulpverlening zijn meerdere initiatieven opgezet, waaronder in 2015 de training: ‘’Wegwijs 

in Schuldhulp’’.  

 

 

§ 1.2 De juiste toerusting voor de professional 

 

Mensen met schulden kruisen bijna dagelijks het pad van de hulp- en dienstverlener. 

Basiskennis en vaardigheden rondom de schuldhulpverlening zijn daarom voor iedere 

professional onmisbaar. Er zijn twee trainingen ontwikkeld om de professional hierbij te helpen.  

De eendaagse training is bedoeld voor medewerkers die mensen met schulden tegenkomen in 

hun werk, maar ze niet zelf begeleiden. In deze training wordt behandeld: herkenning van 

schuldenproblematiek, gesprekstechnieken en verwijzing naar de juiste hulpverlening.  

In dit rapport staat de tweedaagse basistraining centraal. Deze training is ontwikkeld voor 

sociaal- en zorgprofessionals die zelf cliënten  begeleiden van uit hun eigen professie, en op die 

manier ook mensen met  schuldenproblematiek begeleiden. Op die manier kunnen zij iets voor 

hun cliënten betekenen – nog voor zij richting de schuldhulpverlening gaan. 

Doel van de training is om niet-schuldhulpverleners meer inzicht te geven opdat zij kunnen 

signaleren, doorverwijzen en ondersteunen van klanten en samenwerken met de 

schuldhulpverlening. Het doel is niet om deze hulpverleners op te leiden tot schuldhulpverleners.  

De schuldhulpverlening is een specialistisch vak.   

De training voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het registerplein en binnenkort ook aan 

die van het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Het SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij 

voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing 

en scholing.  Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat dat bijdraagt 

aan hun beroepsregistratie.  
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§ 1.3 Thema’s basistraining 

 
 Schulden en gevolgen 

 Incassowet en schuldeisers 

 Schuldhulpverlening in Nederland 

 Het beleid in Amsterdam 

 Onoplosbare schulden 

 Gedragsverandering en motivatie 

 Financiële voorzieningen 

 Praktische ondersteuning (budgetbeheer) 

 

§ 1.4 Locaties 

 

De training Wegwijs in Schuldhulp kan in alle zeven Amsterdamse stadsdelen worden gevolgd 

(Noord, Oost, Zuid, West, Zuid-Oost, Nieuw-West, Centrum). Er bestaat ook een stadsbrede 

training voor professionals die in de hele stad werkzaam zijn. Een aanbod per stadsdeel heeft 

als voordeel dat professionals elkaar deels al kennen en op deze manier gemakkelijk hun 

netwerk kunnen uitbreiden. Per stadsdeel worden de bovengenoemde thema’s behandeld. Er 

wordt ook aandacht besteed aan de werkwijze van de organisaties in het betreffende stadsdeel.  

 

 

§ 1.5 Goed om te weten 

 

 Rondom de training is er een netwerk actief op Twitter, Facebook en LinkedIn.  

 Tien professionals van maatschappelijke dienstverleningsinstellingen uit alle stadsdelen 

zijn opgeleid tot gecertificeerd trainer.  

 Op dit moment volgen acht schuldhulpverleners de opleiding tot gecertificeerd trainer. 

 De Vrijwilligersacademie verzorgt de training voor vrijwilligers. 

 Er zijn certificaten met accreditatiemogelijkheid uitgereikt.  
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§ 2. Beoordeling van de training 
 

 

§ 2.1 Thuisbegeleider Jeroen over de training 

 

“Ik heb tijdens de training veel nuttige informatie gekregen. Les over incassorecht, bi jvoorbeeld. 

Ook werd uitgebreid ingegaan op allerlei vergoedingen. We werden op de hoogte gebracht van 

nieuwe regelgeving, en ik weet intussen tot hoe ver een incassobureau kan en mag gaan. Deze 

kennis gebruik ik nu om mijn cliënten gericht te adviseren. Ik vond het prettig om de 

verschillende casussen met andere collega’s te bespreken, dat had echt meerwaarde. De 

training heeft me wat handige ingangen bij de wijkzorg opgeleverd.” 

 

 

§ 2.2 Het eerste succes: al meer dan 1000 deelnemers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er bleek veel behoefte aan de basistraining, meer dan 1000 deelnemers zijn getraind en ruim 

100 verschillende organisaties deden mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

§ 2.3 De deelnemende organisaties 

 

 

 
 

 

De hulpverleners zijn enthousiast over de praktijkgerichte aanpak van de t raining. De 

training wordt aangeboden door de schuldhulporganisaties zelf, en ook dat is een 

pluspunt. De training levert de schuldhulpverlener waardevolle contacten op – onder meer 

met hulpverleners vanuit andere disciplines in hetzelfde stadsdeel.  

 

 

§ 2.4 Sociaal raadsvrouw Hanna over de training 

 

“In mijn werk als sociaal raadsvrouw kom ik dagelijks in contact met mensen die schulden 

hebben. Tijdens de training heb ik geen nieuwe kennis opgedaan, maar wel beter inzicht 

gekregen in procedures die spelen bij de schuldhulpverlening. Goed om met veel 

verschillende professionals samen te zitten in de training. Een mooie manier om je netwerk 

uit te breiden. Ik vond de training heel uitgebreid. Wat doet een schuld eigenlijk met 

mensen? Ook daarop werd uitgebreid ingegaan. Ik heb handvatten gekregen om cliënten 

uit te leggen waarom trajecten soms zo vreselijk lang duren. Ik ga deze training zeker 

aanbevelen bij mijn collega’s.” 
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§ 2.5 Rapportcijfer training  

  

 

 

De deelnemers geven de training gemiddeld een 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De meerwaarde van de training:  

 
 Beter uitleg kunnen geven aan cliënten over procedures 

 Beter kunnen doorverwijzen 

 Kennismaking met spelers in het veld op gebied van schuldhulpverlening  

 Een mooi netwerk kunnen opbouwen 

 Professionals uit de omgeving ontmoeten  

 Ruimte voor het bespreken van moeilijke casuïstiek 

 Professionals met een andere achtergrond tegenkomen 

 Een goed overzicht en kennis van wetgeving krijgen/up-to-date blijven 

 Begrip voor organisatie waar andere deelnemer werkt 

 

§ 2.6 Thuisbegeleider Joanne over de training 

 

“Ik werk veel met mensen in beschermde woongroepen. Hun schulden zijn over het algemeen 

redelijk gestabiliseerd. De training sloot erg goed aan op wat ik al wist. Goed ook om collega’s 

van andere organisaties te ontmoeten en casussen met elkaar te bespreken. Er waren ook 

beleidscollega’s van de gemeente Amsterdam bij en dat vond ik interessant. 

Schuldenproblematiek zit soms heel diep. Schulden gaan soms over van generatie op generatie. 

Preventie, hulp bij leren budgetteren, dat zou naar mijn mening een goede insteek zijn. 

Misschien moet het wel als vak op scholen worden aangeboden .” 
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§ 3. Effect van de training 
 

§ 3.1  Uitkomsten effectmeting 

 

De training “Wegwijs in schuldhulp Amsterdam” werd ontworpen om professionals de 

noodzakelijke kennis mee te geven. De Hogeschool van Amsterdam heeft de opdracht van de 

Gemeente Amsterdam gekregen om te onderzoeken of de training het beoogde effect heeft 

gehad. De vraag was of de professionals na het volgen van de training beter wisten hoe ze in 

een situatie moesten handelen - en wisten wat zij de burger moeten adviseren. Deelnemers 

hebben voor en na de training een vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst kwamen ve rschillende 

casussen voor waarin de professional werd gevraagd om te kiezen welk advies zij zouden 

geven. 

 

In totaal hebben 235 deelnemers de meting voorafgaand aan de training ingevuld. Na afloop van 

de training vulden in totaal 74 deelnemers de vragenlijst in. Er waren 50 deelnemers die beide 

vragenlijsten invulden. Bij deze 50 respondenten is gekeken of er inderdaad verbeteringen waren 

in hun antwoorden.  

 

Uit het onderzoek kunnen we drie belangrijke hoofdpunten concluderen:  

 

1. Het kennisniveau aan de start van de training is laag 

2. Het kennisniveau verbetert duidelijk na deelname 

3. De training is een goede start – maar er is meer nodig om burgers met schulden effectief 

te kunnen helpen. 

 

 

§ 3.2 Het kennisniveau bij start van de training 

 

Het kennisniveau bij de start van de training is laag 

Om het kennisniveau van de deelnemers te meten, hebben wij ze verschillende casussen 

voorgelegd. Voor de meting is een fictief persoon gebruikt, mevrouw Pieters. Zij komt in situaties 

terecht, die vaak voorkomen bij mensen met schulden. We vroegen de deelnemers: Wat zou u 

doen of adviseren? We maakten gebruik van tien scenario’s. Deze kunt u terugvinden in de 

bijlage. 

 

Deelnemers hadden gemiddeld 4,6 van de tien vragen goed. 40 procent beantwoordde zes of 

meer vragen goed. Onderstaande figuur maakt de score inzichteli jk. 2 procent had alle tien de 

vragen goed. 

 

Aantal vragen goed op de test in procenten (n=235) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: Een deel van de professionals heeft bij aanvang van de training te weinig tools om 

klanten met schulden te kunnen helpen.  
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§ 3.3 Verbetering van het kennisniveau      

 

 

Het kennisniveau verbetert significant na deelname  

 

Zes weken na afloop van de training vroegen we de deelnemers om nogmaals een vragenlijst in 

te vullen. Totaal 50 deelnemers vulden beide vragenlijsten in. De tien casussen die wij hen 

voorlegden, hadden dezelfde thema’s. De fictieve figuur heette ditmaal Gerard. De vragen over 

Gerard werden iets anders gesteld. Zo had Gerard geen auto, maar een brommer, en de 

volgorde was anders.  

 

Vervolgens vergeleken we de antwoorden van de twee vragenlijsten. Er was een significante 

verbetering: tijdens de nameting werden meer vragen juist beantwoord. Bij de nameting hadden 

de deelnemers gemiddeld 6,5 van de tien vragen goed.  

 

 

 

  Voormeting                 nameting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.4 Effect van de training 

 

De training is een mooie start, maar er is meer nodig om burgers met schulden effectief te 

kunnen helpen 

 

Er is meer nodig dan alleen deze training om alle zorgprofessionals te ondersteunen bij hun taak 

om mensen met schulden te helpen. De scores van de professionals worden significant hoger na 

het volgen van de training - maar we moeten wel constateren dat er nog ruimte voor verbetering 

is. 74 procent van de deelnemers scoort een 6 of hoger, met andere woorden: ruim een kwart 

heeft de helft of minder vragen correct beantwoord. De training is een start, maar geen eindpunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4,6 6,5 
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Bijlage 1 Extra analyses  

 

1. Het kennisniveau aan de start van de training is laag 

 

Deelnemers konden bij de meeste vragen ook kiezen voor de optie ‘weet ik niet’, Alleen vraag 1 

had deze optie niet. ‘Weet ik niet’ is geen verkeerd antwoord als de persoon daarna hulp vraagt 

bij collega’s die het wel weten. Of zij dat in de praktijk ook daadwerkelijk doen, hebben we niet 

gevraagd. Figuur 2 geeft de gegeven antwoorden per vraag aan.  

 

Figuur 1: Antwoorden per vraag naar goed, weet niet en niet juist in procenten (n=235)  

 

 

 

 

2. Het kennisniveau verbetert significant na deelname 

 

In figuur 3 is het percentage deelnemers dat een bepaald aantal vragen goed had , weergegeven. 

Bij de nameting had 30 procent acht of meer vragen goed, bij de voormeting was dat 12 procent 

(zie kader). Wel is het zo dat in de voormeting twee deelnemers alles goed hadden en dat geen 

enkele deelnemer in de nameting alles goed had.  
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Figuur 2: Aantal vragen goed op de test in procenten (n=50) 

 

 
 

 

Niet iedere vraag werd beter beantwoord in de nameting. Vraag 1 en vraag 5 werden slechter 

gemaakt. Deze onderwerpen zitten minder expliciet in de cursus.  

 

Figuur 3: Antwoorden per vraag goed eerste en nameting in procenten (n=50) 

 

Vraagthema Voormeting goed Nameting goed verschil 

Vraag 1  
Prioriteiten schulden afbetalen:  

72 66 -6 

Vraag 2 
Bevoegdheden incassobureau:  

36 60 24 

Vraag 3  
Verplichting van deurwaarder om mee te werken 

46 74 28 

Vraag 4  
Beslag op goederen – veroordeling 

34 60 26 

Vraag 5  
Beslag op goederen – waarde 

46 44 -2 

Vraag 6  
Incassomaatregelen CJIB 

38 52 14 

Vraag 7  
Regelbaarheid schuldenpakket 

48 62 14 

Vraag 8  
Eigen huis 

52 76 24 

Vraag 9  
Ter goedertrouw 

60 86 26 

Vraag 10  
Crisissituatie 

32 68 36 

 

Deelnemers kozen in de voormeting vaker voor weet niet, dan in de nameting. Een aantal vragen 

werd vaker fout beantwoord, zoals te zien is in onderstaand figuur.  
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Figuur 4: Antwoorden per vraag naar goed, weet niet en niet juist in procenten (n=50)  

 

 Voormeting Nameting 

Vraagthema Goed Weet 
niet 

Niet 
correct  

Goed Weet 
niet 

Niet 
correct 

Vraag 1  
Prioriteiten schulden afbetalen:  

72 - 28 66 - 34 

Vraag 2 
Bevoegdheden incassobureau:  

36 22 42 60 2 38 

Vraag 3  
Verplichting van deurwaarder om mee te werken 

46 28 26 74 8 18 

Vraag 4  
Beslag op goederen – veroordeling 

34 24 42 60 2 38 

Vraag 5  
Beslag op goederen – waarde 

46 38 16 44 16 40 

Vraag 6  
Incassomaatregelen CJIB 

38 24 38 52 2 46 

Vraag 7  
Regelbaarheid schuldenpakket 

48 32 20 62 6 32 

Vraag 8  
Eigen huis 

52 28 20 76 20 4 

Vraag 9  
Ter goedertrouw 

60 28 12 86 6 8 

Vraag 10  
Crisissituatie 

32 60 8 68 20 12 
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Bijlage 2: De casussen 

 

Deze bijlage bevat de casussen zoals deze in de voormeting zijn gebruikt.  

Voor deze meting hebben we een fictief persoon bedacht, mevrouw Pieters. De situatieschetsen 

zijn situaties waar mensen met schulden regelmatig in terecht komen. Aan de deelnemers is 

gevraagd wat wij zouden adviseren. In de nameting is mevrouw Pieters vervangen door Gerard, 

de vragen zijn op een andere manier gesteld en de volgorde van de vragen was anders.  

 

 

Vraag 1 

Mevrouw Pieters heeft problematische schulden en komt maandelijks heel veel geld tekort. Als 

gevolg van een wachttijd duurt het nog wel even voor ze bij de schuldhulpverlening terecht k an. 

Ze legt u het volgende dilemma voor. Ze moet kiezen welke rekeningen ze betaalt. Ze kan de 

huur betalen of de energie, zorgverzekering en de aflossingen aan bestaande schulden. Wat is 

het beste om te doen? 

 

Correcte antwoord: Huur wel betalen, want dan heeft het gezin in elk geval een dak boven het 

hoofd 

 

Vraag 2 

Mevrouw Pieters heeft een vordering openstaan bij een webwinkel. De webwinkel heeft een 

incassobureau ingeschakeld. Wat is de meest ingrijpende incassomaatregel die het 

incassobureau mag toepassen? 

 

Correcte antwoord: Incassokosten in rekening brengen.       

 

Vraag 3 

Een telefoonmaatschappij heeft een deurwaarder ingeschakeld voor een vordering van 250, -

Mevrouw Pieters kan dat geld niet in één keer betalen. Zij wil € 50 per maand betalen. Moet de  

deurwaarder akkoord gaan met haar voorstel? 

 

Correcte antwoord: De deurwaarder is niet verplicht mee te werken      

 

Vraag 4 

Mevrouw Pieters heeft ook een hoge achterstand bij het energiebedrijf. Voor de incasso daarvan 

heeft het energiebedrijf eveneens een deurwaarder ingeschakeld. Wanneer mag de deurwaarder 

beslag leggen op de spullen en deze meenemen?  

 

Correcte antwoord: Als de rechter haar heeft veroordeeld om haar schuld te betalen   

 

Vraag 5 

Een deurwaarder heeft beslag op het loon gelegd van mevrouw Pieters. Omdat er meerdere 

deurwaarders zijn levert het beslag weinig op. De deurwaarder wil dat ze naast het beslag extra 

gaat aflossen. Doet ze dat niet dan gaat hij beslag leggen op de inboedel. De inboedel is weinig 

waard, maar wel noodzakelijk voor mevrouw Pieters. Wat kun je mevrouw Pieters het beste 

adviseren: 

 

Correcte antwoord: Ga niet extra aflossen. De deurwaarder mag dit alleen doen als de waarde 

van de inboedel substantieel is 
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Vraag 6 

Mevrouw Pieters heeft in de achtertuin twee onverzekerde brommertjes staan en twee 

verkeersboetes openstaan. Het Centraal Justitieel Incassobureau probeert de boetes te innen. 

Wat is de meest ingrijpende incassomaatregel waar mevrouw mee te maken kan krijgen?   

 

Correcte antwoord: Ze moet een tijdje de gevangenis in. 

 

Vraag 7 

Mevrouw Pieters wil graag gebruik maken van een schuldenregeling. Haar schuldenpakket 

bestaat uit de volgende schuldeisers:  

 bol.com vanwege een niet betaald scheerapparaat 

 Vodafone voor de telefoonrekening 

 een deurwaarder vanwege een energieachterstand bij NUON 

 een deurwaarder vanwege een achterstand op de doorlopende reisverzekering  

 het CJIB vanwege een achterstand op de zorgverzekering 

 

Correcte antwoord: Ja, alle schulden zijn regelbaar.  

 

Vraag 8 

Mevrouw Pieters heeft een eigen huis. Komt zij in aanmerking voor een schuldregeling?  

 

Correcte antwoord: Ja, een eigen huis is geen belemmering voor toelating tot 

schuldhulpverlening 

 

Vraag 9 

Mevrouw Pieters heeft vorig jaar hulp gehad van een vrijwilliger. Ze had toen onder meer een 

huurachterstand. Op advies van de vrijwilliger heeft zij € 4.000,- geld geleend bij een bank om de 

achterstanden in te lopen. Het inkomen van mevrouw Pieters was toen echter al zo laag en haar 

vaste lasten zo hoog dat te voorzien was dat ze opnieuw in de achterstand zou raken. Mevrouw 

meldt zich nu voor een schuldregeling. Kan ze worden toegelaten? 

 

Correcte antwoord: Ja, ze heeft niet eerder gebruik gemaakt van een schuldregeling   

 

Vraag 10 

Bij een aanmelding van een crisissituatie (dreigende afsluiting of ontruiming) moet volgens de 

wet gemeentelijke schuldhulpverlening....     

 

Correcte antwoord: …binnen drie werkdagen een gesprek plaatsvinden.    
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Bijlage 3 Onderzoeksopzet & respondenten 

Voor dit onderzoek is gekozen voor een voor- en een nameting. In het onderzoek is gekeken 

naar de verandering in de score op de vragen tussen de voor- en nameting. De vragenlijst is 

opgesteld door de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en 

is bedoeld om het kennisniveau van wijkteammedewerkers te toetsen. De vragenlijst is niet 

speciaal op deze training afgestemd.  

 

De vragenlijst is afgenomen vanaf augustus 2016 tot en met januari 2017.  

 

Deelnemers 

Iedere deelnemer die aan de training deelnam, is gevraagd om mee te doen met de vragenlijst. 

Zij ontvingen een email voorafgaand aan de training en konden de vragenlijst online invullen. 

Ongeveer 60 procent heeft daadwerkelijk meegedaan. Ook achteraf werd een mail gestuurd met 

het verzoek deel te nemen. 12 procent vulde beide vragenlijsten in. 

 

Deelnemers voormeting:   235 

Deelnemers voor- en nameting: 50  

 

Figuur 5: Respondenten naar functie in procenten 

 

Functie Voormeting 

(n=325) 

Nameting 

(n=50) 

Schuldhulpverlener 5 4 

lid van zorgteam 8 2 

lid van kind en ouderteam 3 4 

lid van samen doen-team 4 4 

lid van wijkzorgnetwerk 9 12 

Medewerker wijkteam 9 6 

Uitvoerder integrale intakes voor voorzieningen 

zoals Wmo, 
2 - 

Ambulant begeleider 10 14 

Klantmanager 12 12 

Maatschappelijk werker 6 12 

Anders 34 30 

 

Figuur 6: Respondenten naar achtergrond in procenten 

 

Achtergrond Voormeting (n=325) Nameting 

(n=50) 

Maatschappelijk werk 36 34 

Jeugdhulpverlening 13 12 

Schuldhulpverlening 2 2 

Wmo-consulent 2 4 

WPI / Sociale dienst 14 12 

MEE-consulent 4 6 

Anders, namelijk 32 36 

 

179 deelnemers werken voor 1 stadsdeel, 15 voor 2 staddelen en 11 deelnemers voor 3 of meer 

stadsdelen. 31 deelnemers geven aan voor de hele stad te werken. Bij de tweede vragenlijst zijn 

er 5 deelnemers die voor 2 stadsdelen werkzaam zijn, 2 deelnemers werken voor 3 of meer dan 

3 stadsdelen.  
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Figuur 7: Respondenten naar stadsdeel waar ze werkzaam zijn in procenten (meerkeuze)  

 

Stadsdeel Voormeting (n=325) Nameting 

(n=50) 

Centrum 16 18 

Nieuw-West 15 14 

Noord 17 20 

Oost 16 18 

West 13 12 

Zuid 13 18 

Zuidoost 20 16 

Stadsbreed  13 14 

 

Van de deelnemers zijn er 174 vrouw en 61 man (74 versus 26 procent), bij de nameting is de 

verhouding nog iets schever (22 procent man versus 78 procent vrouw.)  

 

 

Onderzoeksmethode 

 

Om het effect van de gastles op de financiële kennis te onderzoeken is gebruik gemaakt van een 

gepaarde t-test. De t-test vergelijkt gemiddelden tussen twee groepen. De gepaarde t -test wordt 

gebruikt om dezelfde groep op twee meetmomenten te vergelijken.  

 

Kanttekening 

De onderzoeksresultaten laten zien dat de training een positief effect heef t, dat blijkt ook uit de 

evaluaties en gesprekken met deelnemers. We moeten hierbij echter een kleine kanttekening ten 

aanzien van het onderzoeksontwerp plaatsen. De gemeente Amsterdam is een betrokken 

gemeente die in de afgelopen jaren actief heeft ingezet op de verbetering van 

schuldhulpverlening. Voor zover bij ons bekend is dit het enige programma dat zich richt op de 

zorgprofessionals en één van de weinige programma’s met deze mate van intensiteit. Het kan 

echter niet worden uitgesloten dat er ook andere projecten hebben bijgedragen aan de 

verbetering in kennis van de deelnemers. Zij zouden dan binnen de onderzoeksperiode van acht 

weken nog op een andere wijze deze informatie moeten hebben gekregen.  

Om dit te kunnen uitsluiten was een Randomised Controle Trial (RCT) noodzakelijk. Met deze 

methode wordt er naast de deelnemers ook een groep bevraagd die de training niet kri jgt. Zo kun 

je de resultaten vergelijken met anderen - die geen of een andere training ontvingen. Alleen dan 

kan de verandering met zekerheid worden toegeschreven aan de training. De gemeente en de 

Hogeschool van Amsterdam hebben ingezet op een RCT – maar het aantal deelnemers aan de 

controlegroep was niet groot genoeg om dit daadwerkelijk te realiseren.  
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Bijlage 4 

 

Overzicht korte quotes uit Evaluatie formulieren: 

 

1. ‘’Zeer opbouwend voor het vak hulpverlener.” 

2. ‘’Boeiend, informatief, leerzaam, bekwaamd, goed.” 

3. ‘’Eye-opener!” 

4. ‘’Waardevol en  inspireert ook klanten adequaat te begeleiden.” 

5. ‘’Zeer informatief voor schulden-leken.” 

6. ‘’Ik ben erg Wegwijs geraak in SHV.” 

7. ‘’Een goede duidelijke en heldere, overzichtelijke training.”  

8. ‘’Zinvol, een must voor iedereen die in contact komt met de doelgroep .” 

9. ‘’Een aanrader voor iedere schuldhulpverlener en medewerker van instanties van 

 Gemeente Amsterdam.” 

10. ‘’Training moet aan alle hulpverleners in Amsterdam worden aangeboden.” 

11. ‘’Laatste ontwikkelingen meenemen in gemeentelijk beleid.” 

 

______________________________________________________________________________  

 

 

Interviews 

 

Respondent 1 

Organisatie: Dynamo 

Functie: Sociaal Raadsvrouw 

Sinds wanneer: 5 maanden in Amsterdam 

Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening 

Kennis voorafgaand aan training: Hoog 

 

1. In hoeverre kom je in je werk direct in aanraking met mensen die schulden hebben?  

‘In mijn werk als sociaal raadsvrouw kom ik dagelijks in contact met mensen die schulden 

hebben’. 

 

2. Hoe ben je te weten gekomen over het bestaan van deze training? 

‘Mijn collega kent mensen bij Civic en wees mij op deze training. Ik ken de 

schuldhulpverlening in Amsterdam nog niet heel goed, omdat ik hier pas vijf maanden 

werk.  Daarom leek het mij zinvol om deze training te volgen’.  

 

3. Wat was inhoudelijk je mening over de training? 

‘Een zeer uitgebreide training, die diepgaand was. Ik heb eerder een dergelijk e training 

gevolgd bij Stimulansz, maar die was niet zo uitgebreid. Deze training ging echter wel 

meer in op de psychologische consequenties van het hebben van schulden. Er kwamen 

meer theorieën aan bod op micro-, meso- en macro niveau’. 

 

4. Is de training relevant voor je werk en waar gebruik je het voor? 

Qua informatie was er voor mij niets nieuws, veel stof had ik al gehad tijdens mijn studie 

en opgedaan tijdens mijn werk in Lelystad. Door de training kan ik nu wel goed uitleggen 

aan cliënten waarom ze zolang moeten wachten om in een traject te komen of uitleggen 

waarom het traject zolang duurt. Ik heb nu ook zelf een ander beeld van Civic en begrip 

voor wat zij doen. 
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5. Zijn er onderwerpen in de training niet behandeld die je wel belangrijk acht?  

Nee, de wetgeving kwam uitgebreid ter spraken. Ik kan eigenlijk niets bedenken wat er in 

had gemoeten, het was heel uitgebreid. 

 

6. Was de netwerkopdracht voor jou relevant en heeft dit geleid tot een verbeterde 

samenwerking? 

Het was leuk en goed om met veel verschillende professionals samen te zitten in de 

training. Een mooie manier om je netwerk uit te breiden. Goed dat het een training was 

voor een bepaald niveau. 

 

7. Ga je door deze training sneller mensen doorverwijzen en weet je naar aanleiding van de 

training waar je terecht kan met je vragen? 

Door mijn werk wist ik al naar wie ik moest doorverwijzen. Ik ken nu meer mensen aan 

wie ik een casus kan voorleggen – als ik zelf het antwoord niet weet 

 

8. Wat was je mening over de trainer? 

Goed. Voor mij was het tempo goed, maar ik kan mij voorstellen dat het voor mensen die 

wat minder kennis hadden, misschien af en toe te snel ging.  

 

9. Heb je nog opmerkingen over de organisatie of het geleverde trainingsmateriaal?  

Goed, uitgebreid en complete Reader. Het artikel was voor mij overbodig, maar ik laat dit 

zelf ook altijd aan mensen lezen die met schuldhulpverlening in aanraking komen.  

 

10. Heb je ideeën over hoe de schuldhulpverlening in algemene zin verbeterd zou kunnen 

worden? 

Van mij mag het hele systeem van de schuldhulpverlening op de schop. Ik vind het een 

bureaucratisch systeem, waarbij mensen lang moeten wachten, waardoor mensen nog 

sneller in de knel raken. Met heel veel bedrijven zijn er moeilijk betalingsregelingen te 

treffen , bijvoorbeeld met het Zilverenkruis. Van mij mogen ze ook de CJIB boetes 

versoepelen, al zijn ze daar nu wel mee bezig. Ik vind het vreemd dat er een wereld 

bestaat waarin deurwaarders verdienen aan mensen die schulden hebben. Ook de 

belastingdienst zou coulanter moeten zijn met het treffen van regelingen. Daarnaast zou 

het prettig zijn als het algemene beeld over armoede in Nederland verander t. Men gaat 

er nog steeds vanuit dat armoede niet bestaat in Nederland.  

 

11. Zou je interesse hebben in een verdiepingstraining? Zo ja, wat zou je in deze training 

behandeld willen hebben? 

Nee, ik denk dat het nodige behandeld wordt in de training die nu wordt gegeven. Deze 

is al erg uitgebreid. 

 

12. Zou je deze training aanbevelen aan collega’s?  

Ja, zowel aan ouderenadviseurs als cliëntondersteuners.  

 

13. Zijn er nog mensen in jou omgeving die we op de hoogte kunnen brengen van deze 

training? 

Nee, de mensen die hier werken weten allemaal wel van de training af. Hooguit 

vrijwilligers van de Sociaal Raadslieden. Mocht ik nog iemand tegenkomen, dan zal ik 

jullie website doorgeven.  
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Respondent 2 

Organisatie: Leger des Heils 

Functie: Thuisbegeleider 

Sinds wanneer: meer dan 10 jaar 

Opleiding: ? (telefonisch gesprek) 

Kennis voorafgaand aan training: redelijk, weinig kennis van wetgeving 

 

 

1. In hoeverre kom je in je werk direct in aanraking met mensen die schulden hebben? 

Ongeveer 75 % van de cliënten hebben schulden. Ik kom in mijn werk dus dagelijks in 

contact met mensen die met problemen zitten en kijk mee met hun financiën.  

 

2. Hoe ben je te weten gekomen over het bestaan van deze training? 

Via mijn teamleidster heb ik een e-mail gekregen. Wij moesten allemaal verplicht de 

training volgen. 

 

3. Wat was inhoudelijk je mening over de training? 

De eerste dag ging over Incassorechten, dit was voor mij zeer relevant omdat  ik daar 

niet veel vanaf wist. De tweede dag vond ik de mogelijke vergoedingen die werden 

besproken erg goed. 

 

4. Is de training relevant voor je werk en waar gebruik je het voor?  

De training was goed om op de hoogte te worden gebracht van nieuwe regelgeving, maar 

ook om te weten tot hoe ver een incassobureau kan gaan. Ik gebruik nu deze kennis in 

mijn advies naar cliënten als ik met hun de financiële administratie doorneem. Ik weet nu 

dat ik niet meteen zenuwachtig hoef te worden van een Incassobureau. Ik weet wanneer 

er betaald moet worden. 

 

5. Zijn er onderwerpen in de training niet behandeld die je wel belangrijk acht?  

Nee, ik vond de training goed opgezet. Het was goed om met collega’s onderling te 

spreken en goed dat er ruimte was om eigen casussen in te brengen.  

 

6. Was de netwerkopdracht voor jou relevant en heeft dit geleid tot een verbeterde 

samenwerking? 

Ik zou niet zo snel gebruik maken van zo’n lijst. Wel heb ik zelf aan een aantal personen 

om hun e-mailadres gevraagd om specifieke casussen te bespreken.  

 

7. Ga je door deze training sneller mensen doorverwijzen en weet je naar aanleiding van de 

training waar je terecht kan met je vragen? 

Ik zou als ik iets niet weet eerder een instantie bellen om na te vragen hoe iets zit. Ik heb 

nu wel contact met mensen uit de Wijkzorg. 

 

8. Wat was je mening over de trainer? 

Trainer was goed, voldoende kennis aanwezig. 

 

9. Heb je nog opmerkingen over de organisatie of het geleverde trainingsmateriaal?  

De communicatie was helder. Materiaal was wel wat veel, maar goed te gebruiken als 

naslagwerk.  

 

10. Heb je ideeën over hoe de schuldhulpverlening in algemene zin verbeterd zou kunnen 

worden? 

Nee, hier heb ik geen ideeën over.  
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11. Zou je interesse hebben in een verdiepingstraining? Zo ja, wat zou je in deze training 

behandeld willen hebben? 

Nee, ik heb hier geen interesse in. We hebben maar een bepaald aantal uren wat we aan 

training mogen besteden. Ik zou dan nu kiezen voor een andere training.  

 

12. Zou je deze training aanbevelen aan collega’s?  

Ja, maar de meeste zijn al getraind. 

 

13. Zijn er nog mensen in jou omgeving die we op de hoogte kunnen brengen van deze 

training? 

Nee, iedereen was verplicht de training te volgen.  

 

14. Zijn er nog mensen die we kunnen spreken over de training? 

Ja, ik kan wel even een e-mail sturen. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Respondent 3 

Organisatie: HvO Querido 

Functie: Thuisbegeleider 

Sinds wanneer:  

Opleiding: HBO MWD, HBO verpleegkundige en Sociologie 

Kennis voorafgaand aan training: Hoog 

 

1. In hoeverre kom je in je werk direct in aanraking met mensen die schulden hebben? 

Bij de mensen die hier wonen in de beschermde woongroepen, zijn de schulden over het 

algemeen wel redelijk gestabiliseerd. Er komen vaak geen nieuwe schulden bij . 

Somsmaar zijn er gevallen - bijvoorbeeld bij mensen die psychotisch worden -  die 

sneller schulden maken omdat ze bijvoorbeeld worden opgenomen en dan niet aan hun 

betalingen voldoen. 

 

2. Hoe ben je te weten gekomen over het bestaan van deze training? 

We kregen een e-mail van de WMO, je kon je er voor opgeven. Ja, ik kreeg het via HVO 

binnen. (….mond tot mond reclame uiteindelijk). 

 

3. Wat was inhoudelijk je mening over de training? 

Even terughalen. De training sloot heel erg aan op wat ik heb geleerd op de HvA qua 

Schuldhulpverlening. Dit ging ook meer over de dingen die gewijzigd waren. Ik moet 

zeggen dat ik nog aardig mee kon komen. Ja, nee, inhoudelijk wel goed.  

 

4. Is de training relevant voor je werk en waar gebruik je het voor?  

Het is wel nuttig. Het is vooral handig om te weten welke organisaties er nu in het 

speelveld zitten. Het is ook nuttig om collega’s te ontmoeten, die tegen andere casussen 

aanlopen, daar leer je ook van.  

 

5. Zijn er onderwerpen in de training niet behandeld die je wel belangrijk acht?  

Ja, dat is een punt wat ik altijd heb met opleidingen. De manier waarop het verteld wordt 

past niet altijd bij hoe je informatie opneemt. Er zijn veel verschillende logica, soms snap 

je precies wat iemand bedoelt en soms heb je iets van WAT?!  Na veel doorvragen kom 

je er wel uit, maar bij deze cursus had ik dat heel erg. (….)Het kan per trainer verschillen, 

dus dat ligt niet aan de training zelf. (…..) Je hebt ook een gemêleerd gezelschap, 
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waardoor er discussies ontstaan, tijd verloren gaat, dingen weer moeten worden 

ingehaald en het is ook soms wel taaie kost.  

 

6. Was de netwerkopdracht voor jou relevant en heeft dit geleid tot een verbeterde 

samenwerking? 

Ik heb de lijst niet gekregen. We zouden hem wel krijgen (…..). Het sociale aspect is wel 

grappig, er zaten een aantal dames van de Gemeente, ze hebben juist een hele ander e 

rol in het proces, en daar kwamen wel leuke discussies uit. Je merkt dat wij naast de 

cliënt staan, en zij voeren beleid uit - en dan krijg je toch wel een gesprek over wat doet 

het nu met iemand. Als iemand bijvoorbeeld gaat gebruiken of wanneer iemand heel 

angstig is, dan kun je dat uitleggen. Het is nuttig om dat te delen. 

 

7. Ga je door deze training sneller mensen doorverwijzen en weet je naar aanleiding van de 

training waar je terecht kan met je vragen? 

Nou ik weet het ook al, het is echter wel fijn om weer te praten over de spelers die nu in 

het werkveld zijn, want dat verandert snel. 

 

8. Heb je nu nog contact met mensen die je in de training hebt ontmoet, is jouw 

samenwerking verbeterd?  

Ik heb nu geen contact met mensen, dus een  netwerklijst zou wel handig zijn. 

 

 

9. Volg je ons nog op LinkedIn, Facebook, Twitter en heb jij een van deze accounts?  

Nee, LinkedIn heb ik wel. Ik heb daar helemaal niet aan gedacht.  

 

10. Wat was je mening over de trainer? 

Zoals ik al heb gezegd, had ik soms moeite om de trainer te begrijpen en moest ik veel 

vragen. 

 

11. Heb je nog opmerkingen over de organisatie of het geleverde trainingsmateriaal?  

Geluid van laptop was erg zacht. Uitnodigingen en materiaal was allemaal prima, het 

boekje was mooi. 

 

12. Heb je ideeën over hoe de schuldhulpverlening in algemene zin verbeterd zou kunnen 

worden? 

Preventie begint bij de poort. Schulden gaan vaak over van  generatie op generatie , de 

mogelijkheid om te leren om te gaan met geld is erg belangrijk. Familiaire 

omstandigheden zijn belangrijk, leren budgetteren. Een vak op school zou een optie zijn. 

Je ziet het tegenwoordig steeds vaker, telefoonabonnement voor 50 euro met daarbij 

reclame met DIT WIL JE. Kinderen kritisch leren nadenken op school lijkt me goed.(….) 

Het begint klein dit soort dingen, maar een omslag maken in de maatschappij is moeilijk. 

(..) En ik vind de marktwerking in de maatschappij kwalijk, mensen kopen maar en kopen 

maar en bedrijven verdienen eraan, terwijl veel mensen voor een groot deel van hun 

leven in de problemen komen. Die kunnen het dan eigenlijk nooit meer goed maken. (….) 

Deze vrije maatschappij werkt goed voor een aantal mensem. Maar er is ook heel veel 

armoede en die mensen hebben dat geld niet. (…) Een vak op school zou ik een goede 

optie vinden, meer kritische maatschappijleer, niet al die feiten uit het verleden, maar 

toegepaste kennis die je in de huidige maatschappij nodig hebt.  
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13. Zou je interesse hebben in een verdiepingstraining? Zo ja, wat zou je in deze training 

behandeld willen hebben? 

Wat ik heel erg mis in het werkveld is een laagdrempelige training voor cliënten. Voor 

cliënten in de beschermde woongroepen, dat zij op een speelse manier, kort les krijgen 

over budgettering. Ik merk dat cliënten na langdurig te zijn opgenomen hier wonen, niet 

weten hoe ze om moeten gaan met geld. De kennis bij de begeleiders, hier die hebben 

de tools niet om een goede training te geven over budgettering. Eigenlijk wil ik een 

training kunnen geven aan onze collega’s die dan aan de cliënten weer les over 

budgettering kunnen geven. Mensen gaan zelfstandig wonen, wel met begeleiding, maar 

dat betekent niet dat ze niets hoeven te doen – alleen, de urgentie is er niet  (……..….). 

We moeten tools hebben om budgettering goed aan te leren (…………………………….). 

 

14. Zou je deze training aanbevelen aan collega’s? 

Ja, zeker. Ik vind het goed dat dit met ketenpartners gedeeld wordt.  

 

15. Zijn er nog mensen in jou omgeving die we op de hoogte kunnen brengen van deze 

training? 

Ja, je zou nog xxx kunnen benaderen voor de training en xxxx.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Respondent 4 

Organisatie: Gemeente Amsterdam 

Functie: Projectondersteuner 

Sinds wanneer: 2 jaar voor gemeente 

Opleiding: MBO 

Kennis voorafgaand aan training: Laag 

 

 

1. In hoeverre kom je in je werk direct in aanraking met mensen die schulden hebben? 

Ik werk voor het project Schuldhulpverlening voor bijstandsgerechtigden. Dat houd in dat 

we klantmanagers hebben die verdeeld zijn over de stadsdelen. We krijgen lijsten 

mensen die een bijstandsuitkering hebben met een beslag. Die mensen worden 

opgeroepen voor een gesprek en dan vragen we of er behoefte is aan 

Schuldhulpverlening. Bij die klantmanager zit dan ook gelijk iemand van de 

maatschappelijke dienst  - zodat meteen een warme overdracht kan plaatsvinden naar de 

maatschappelijke dienst. Voorheen wat dit niet zo en kregen mensen alleen een kaartje 

van een maatschappelijkwerker. Deze methode werkte niet, omdat mensen dan niet 

kwamen. Ze hebben toen dit systeem bedacht, ze zitten ook echt op locatie. Ze hebben 

er een beeld bij, mensen vallen niet meer van het traject af. Ze zijn begonnen bij 

volwassenen en we doen nu ook voor jongeren.En er loopt nu zelfs een pilot bij de 

daklozen. Het werkt goed. 

 

2. Hoe ben je te weten gekomen over het bestaan van deze training? 

Bij de opstart van dit traject is een gesprek geweest en is gevraagd of wij dit project 

wilden doen. Toen hebben wij nee gezegd. We hebben onze handen nu al vol aan onze 

eigen project. Toen de training eenmaal gestart was, hoorden wij positieve berichten. Het 

leek ons toen wel interessant. We willen nu eigenlijk dat iedere hulpverlener de cursus 

volgt  en we vinden het belangrijk om zelf te weten wat er precies behandeld wordt. 

 

3. Hoeveel wist je zelf vooraf? 

Nou niet veel, ja je weet natuurlijk wel wat. Je weet hoeveel mensen er bezig zijn met 

elkaar benaderen en dingen uitzoeken. 
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4. Wat was inhoudelijk je mening over de training? 

Ja, ik vond het heel erg goed. Ik vond het vooral heel duidelijk, het werd stap voor stap 

uitgelegd. Je onthoud natuurlijk niet alles, want je hebt die informatie niet nodig, maar je 

krijgt wel een beeld. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste.  

 

5. Is de training relevant voor je werk en waar gebruik je het voor?  

Ik hoef niet alle regels te weten, maar het is wel handig om te weten wat voor trajecten er 

zijn. 

 

6. Zijn er onderwerpen in de training niet behandeld die je wel belangrijk acht?  

Nee, dat is voor mij moeilijk in te schatten want ik spreek geen klanten.  

 

7. Was de netwerkopdracht voor jou relevant en heeft dit geleid tot een verbeterde 

samenwerking? 

Die heb ik niet gekregen. 

 

8. Ga je door deze training sneller mensen doorverwijzen en weet je naar aanleiding van de 

training waar je terecht kan met je vragen? 

Niet van toepassing. 

 

 

9. Heb je nu nog contact met mensen die je in de training hebt ontmoet, is jouw 

samenwerking verbeterd?  

Het was wel leuk om met mensen te zitten die in de praktijk werkzaam zijn. Hierdoor hoor 

je uiteenlopende verhalen. 

 

10. Wat was je mening over de trainer? 

Ze was heel enthousiast.  

 

11. Heb je nog opmerkingen over de organisatie of het geleverde trainingsmateriaal? 

Ja, we hebben ons certificaat nog niet binnen. (….) Het lijkt mij ook handig om de sheets 

en huiswerkopdracht in de reader te hebben, zodat je geen losse documenten hebt en 

alles bij elkaar hebt.  Wat ik ook nog even wil zeggen is dat ik het quizelement heel erg 

leuk vond. Ze mogen er nog wel een quiz ingooien. 

 

12. Zou je deze training aanbevelen aan collega’s?  

Ja zeker. We hebben zelf wel het idee iedereen moet dit doen. Er waren ook 

klantmanagers die zeiden dat ze er zoveel aan gehad hebben. Voor mij heeft het op een 

andere manier veel zin gehad. 

 

13. Heb je nog tips over wat anders zou kunnen in de schuldhulpverlening?  

Ja……..Toevallig las ik een berichtje van Eric. 90%  zit tegen de richtlijn aan en 10 % 

niet. Hij zei: Probeer de grenzen van de regels op te zoeken, interpreteer zelf die regels. 

Je moet verantwoorden waarom je het gedaan hebt, maar als je dat gedaan hebt, doe 

het dan gewoon.  

 

14. Zou je interesse hebben in een verdiepingstraining? 

Nee dat moet je aan collega’s vragen.  
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15. Zijn er nog mensen in jou omgeving die we op de hoogte kunnen brengen van deze 

training? 

Nee, al mijn collega’s hebben hem gevolgd.  

 

16. Nog andere opmerkingen?  

Ik vond het allemaal overzichtelijk en als je nog wat wil terugzoeken doe je dat in de 

reader.  

______________________________________________________________________________  

 

Respondent 5 

Organisatie: HvO Querido 

Functie: Persoonlijk begeleider 

Sinds wanneer:  

Opleiding: Universitair + Hbo maatschappelijk werk 

Kennis voorafgaand aan training: Hoog 

 

 

1. In hoeverre kom je in je werk direct in aanraking met mensen die schulden hebben?  

Ik ben persoonlijk begeleider en dat houd in dat ik cliënten heb binnen deze locatie maar 

ook extern. Een half jaar geleden ben ik naar Amsterdam gekomen (vanuit Almere) 

omdat ik niet meer alleen ambulant wilde werken.  (…) Ik wist heel veel van de 

schuldhulpverlening, maar in Amsterdam zijn de regels anders, dus vandaar dat ik deze 

training ook heb gevolgd (…..).  

 

2. Hoe ben je te weten gekomen over het bestaan van deze training? 

Er is via onze maatschappelijk werker een e-mail gestuurd naar alle Persoonlijk 

Begeleiders met de vraag of we deze cursus wilden volgen.  

 

3. Wat was inhoudelijk je mening over de training? 

Ik persoonlijk vond het echt lekker op niveau, ik heb zelf een universitaire opleiding 

gedaan, maar ik hoorde van een collega dat het te pittig was, te zwaar, huiswerk… Ik 

vond het juist uitdagend en moest me echt gaan inzetten. Ik moest gaan nadenken over 

hoe en wat. Ik vond de reader geweldig!  Ook twee van mijn collega’s hebben kopieën 

gemaakt, ja we gebruiken de reader veel. Het is echt mijn ‘’Bijbel’’.  Er staan tips in over 

hoe en wat, het is echt zo’n fijne reader.  

 

4. Is de training relevant voor je werk en waar gebruik je het voor?  

Ja zeker, omdat ik niet bekend ben in Amsterdam. 

 

5. Zijn er onderwerpen in de training niet behandeld die je wel belangrijk acht?  

Nee, alles kwam wel aan bod.  

 

6. Was de netwerkopdracht voor jou relevant en heeft dit geleid tot een verbeterde 

samenwerking? 

Er waren verschillende mensen, we hebben heel veel van elkaar geleerd. We hebben 

contact gelegd met de Gemeente en Dynamo. Je krijgt heel veel informatie mee. We 

klagen heel vaak over Fibu, maar als je hoort wat die caseload is, dan begrijp je het 

opeens. Dat moet jullie echt doen, niet alleen mensen van HVO of Leger des Heils, maar 

echt mensen uit verschillende organisaties (….). Vanwege die uitwisseling van informatie 

is het heel waardevol.  
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7. Wat was je mening over de trainer? 

De trainer is op een goede manier door de stof gegaan (….).  Het is moeilijke kost en 

soms wat saai, maar dat is het nu eenmaal. Er zijn ook weinig mensen die de opleiding 

willen doen bijvoorbeeld SJD (……).  

 

8. Heb je nog opmerkingen over de organisatie of het geleverde trainingsmateriaal?  

Heel goed. Alles, de manier waarop de cursus gegeven wordt is een goed voorbeeld. 

Regelmatig een opdrachtje tussendoor en dan begrijp je het pas echt. De 

huiswerkopdracht vond ik heel erg fijn (…….). Ik vind het leuk om dit soort opdrachten te 

doen, maar sommige medewerkers zijn dit soort opdrachten niet gewend. Wat ik ook 

heel goed vond was de boete van 400 euro. Alleen het inleveren van de 

huiswerkopdracht kan wat krap zijn voor mensen die in het weekend werken (….). 

Locatie was heel mooi, maar het wisselen van ruimte was niet echt ideaal (….). Wel een 

beetje grote groep, ik denk dat maximaal tien deelnemers wel goed is.  

 

9. Zou je interesse hebben in een verdiepingstraining? Zo ja, wat zou je in deze training 

behandeld willen hebben? 

Ja zeker, maar in hoeverre dat haalbaar is? We hebben het inderdaad nodig om 

budgetbeheer te geven. Het aanvragen van dingen, alle stappen letterlijk praktisch 

uitzetten is heel handig om te weten. Veel van mijn collega’s weten die dingen ook niet 

precies (….). Bij Fibu is heel weinig kennis, dus die mensen controleren wij steeds (…).  

 

10. Zou je deze training aanbevelen aan collega’s?  

Ja zeker.  

 

11. Zijn er nog mensen in jou omgeving die we op de hoogte kunnen brengen van deze 

training? 

Ja, een activiteitenbegeleider zou dat ook willen vo lgen (….).  

 

12. Heb je ideeën over hoe de schuldhulpverlening in algemene zin verbeterd zou kunnen 

worden? 

Ik ben verbaasd hoe goed het loopt in Amsterdam. Als ik zie wat mijn cliënten ter 

beschikking staat, denk ik: wauw! (voorbeelden van Stadspas en voorzieningen, 

zorgbudget e.d.). Best wel veel mogelijkheden. Van Dynamo heb ik ook meegekregen 

dat er overal veel gratis te krijgen is in Amsterdam. Samenwerking loopt pas twee jaar 

(….) Er mag nog wel wat meer bekendheid komen over wie wat doet. Ik denk dat dit over 

een paar jaar wel het geval zal zijn. 

 

13. Heb je andere opmerkingen? 

Hoe is die reader tot stand gekomen? En als jullie nog andere cursussen hebben dan 

houd ik me graag aanbevolen. 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
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Respondent 6 

Organisatie: Stichting Mee Amstel en Zaan 

Functie: Persoonlijk begeleider 

Sinds wanneer: 9 maanden (Woongroep Hartkampgroep 5 jaar) 

Opleiding: SPH, Sociaal pedagogische hulpverlening 

Kennis voorafgaand aan training: Laag 

 

1. In hoeverre kom je in je werk direct in aanraking met mensen die schulden hebben?  

Ik ben cliëntondersteuner bij MEE. MEE begeleidt mensen met een beperking, dat kan 

zijn verstandelijk, zintuigelijk, lichamelijk, niet aangeboren hersenletsel – kortom, op alle 

gebieden. Wat we als cliëntondersteuners doen is eigenlijk ondersteunen bij praktische 

hulpvragen. Dit kunnen vragen zijn op het gebied van een traplift, voorzieningen vanuit 

de WMO, op het gebied van schuld: ‘help wat moet ik doen?’ , maar het kan ook zijn  ‘ik 

ben op zoek naar een woonplek, want ik kan helemaal niet zelfstandig wonen’. Het is 

heel breed. (………). 

Ik kom dus veel uiteenlopende doelgroepen tegen, waar ook mensen tussen zitten met 

een  schuldenproblematiek. 

 

2. Hoe ben je te weten gekomen over het bestaan van deze training? 

Mijn collega heeft mij tijdens het inwerken gewezen op deze training. Ze zei : mocht je 

nog een goede training willen doen, kijk daar even. Zij moest de training zelf al volgen en 

er gingen al goede verhalen rond over de training binnen MEE. 

 

3. Wat was inhoudelijk je mening over de training? 

Ik vond de training ontzettend goed, omdat ik het van een hoog niveau vond. Ik vond het 

heel erg aansluiten bij hulpverleners. Ik heb er veel van geleerd. Ik wist niet veel van de 

schuldhulpverlening af, maar dat maakte het - denk ik - des te interessanter. Ik ben er 

een stuk minder bang voor geworden. In het begin, als ik een cliënt had met schulden, 

dacht ik oh nee, help. Dan was het einde zoek. Morgen wordt hij uit zijn huis gehaald, dat 

idee had ik erbij. Dat vond ik in de training heel duidelijk naar voren komen. Wat zijn nou 

de rechten, van incassobureaus, de rechten en plichten. Hoe kan je nu het best het 

gesprek aangaan met je cliënt? Ik vond het een sterke training en fijn dat het over twee 

dagen verdeeld was. 

 

4. Is de training relevant voor je werk en waar gebruik je het voor?  

Sinds de training heb ik het helaas niet meer kunnen gebruiken, maar dat komt eigenlijk 

doordat ik op het moment geen cliënten heb met schulden. Maar dat is puur toeval denk 

ik. Destijds had ik er wel een aantal. We merken dat we een kwetsbare doelgroep 

hebben. Een doelgroep die weinig af weet van het ‘pak je kans stuk’. Heel veel hebben 

geen zorgtoeslag, huurtoeslag, waar ze wel recht op hebben. Er ontstaan ook af en toe 

schulden, dat komt dan met  name door een licht verstandelijke beperking, of wanneer 

mensen een psychose of andere psychiatrische problemen hebben. Mensen waarbij hun 

hoofd eigenlijk overloopt. Dat is over het financiële stuk. Ik heb nu concreet 40 tot  50 

klanten gehad afgelopen maanden, waarbij er zeven te maken hadden met 

schuldenproblematiek. Vaak worden zij al geholpen door mensen van de 

schuldhulpverlening. Dat gebeurt steeds vaker, , ik ben meer de tweede hulpverlener. Er 

blijken vaak meer problemen te zijn dan alleen schulden, waardoor de 

schuldhulpverlener weer doorverwijst naar MEE.  
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5. Zijn er onderwerpen in de training niet behandeld die je wel belangrijk vindt? 

Daar moet ik even over nadenken, het is al lang geleden. Ik weet wel nog dat ik kritisch 

was op het evaluatieformulier. Ik denk het eigenlijk niet. Alles is uitgediept. We hebben 

goed gesproken over de motivatie om schulden aan te pakken. Ik heb een cliënt waar ik 

nog steeds niet mee uitkom,  ondanks de training. Waar heeft  dat nu precies mee te 

maken? Er was veel ruimte om de casus van een cliënt in te brengen, maar  die cliënt 

komt uit een goed milieu , opgegroeid in Amsterdam Zuid. Hij was gewend om geld te 

hebben, maar op een gegeven moment kreeg  hij lichamelijke beperkingen en kreeg 

schulden. Dit versterkte elkaar, hij werd lichamelijk zwakker, maar ook gedragsmatig. Hij 

had stomme keuzes gemaakt, hij had nooit een bijstand aangevraagd, terwijl hij daar 

recht op had. Daardoor waren uiteindelijk schulden ontstaan. Hij had nog steeds het idee 

dat de gemeente/overheid hem kwaad wilde doen. Over bijstandstrekkers zei hij: 

‘Iedereen heeft het beter en ik heb het zo slecht’. Het was bij hem heel lastig om de 

motivatie te krijgen en tot hem door te dringen dat hij na drie jaar van zi jn schulden af 

kon zijn, als hij het nu gewoon aanpakt. Hij trof  zelf regelingen met schuldeisers, maar 

kwam daarmee onder die 75% bijstandsnorm, het minimumloon. Dat miste ik in de 

training. Hoe ga ik nu nog een stap verder. Ik kwam er niet uit, daar hebben we het niet 

heel specifiek over gehad. Ik vond het ook lastig om te merken dat eigenlijk iedereen 

vond dat het lastig was om mensen richting de schuldhulpverlening te krijgen. Ze zijn 

vaak bang om alles kwijt te raken. Daarin miste ik nog een stukje over hoe we dat 

moeten aanpakken. Er wordt wel informatie gegeven over dit doet de 

schuldhulpverlening, maar juist dat stukje over motivatie ontbrak. We hebben het wel 

over motiverende gespreksvoering, maar dat weten we wel al, en dat is niet voldoende 

(….). 

 

6. Was de netwerkopdracht voor jou relevant en heeft dit geleid tot een verbeterde 

samenwerking? 

Nee, ik heb die lijst wel gehad, maar niet gebruikt. Maar het socializen tijdens de training 

was wel heel goed. Het was wel grappig, we begonnen in een groep, maar de trainer was 

ziek, waardoor we die keer daarop meededen met een andere groep. Hierdoor zag je 

nog meer verschillende mensen. In beide groepen had ik zoiets van: ‘oh ben jij dat’. Heel 

vaak had ik mensen aan de telefoon gehad of mee gemaild, maar nog nooit in het echt 

gezien. Dat was er wel heel goed aan, dat heeft zeker geholpen. Ook het feit dat het 

mensen zijn uit de wijk. Ik heb die lijst echter niet meer gebruikt (….). Die lijst liet wel 

lang op zich wachten, wel een maand of zoiets.  

 

7. Ga je door deze training sneller mensen doorverwijzen en weet je naar aanleiding van de 

training waar je terecht kan met je vragen? 

Eigenlijk wisten we dat al. Ik zou juist nu minder snel doorverwijzen en zelf meer 

zakeninzichtelijk maken, want dat deed ik eerst niet. Ik zou het eerst echt in kaart gaan 

brengen. Het wordt hopelijk hierdoor makkelijker met de hulp van  SEZO. 

 

8. Wat was je mening over de trainer? 

Ik moest een beetje aan hem wennen. Er was soms geen structuur, want soms duurde 

het lang voordat we terug waren bij de training. Mensen komen snel met hun casuïstiek, 

wat top is maar het leid af van de training. Soms had ik zoiets van pak het even terug. Er 

werden soms  hele diepgaande vragen gesteld. Eigenlijk wist hij op niets een antwoord 

en moest alles uitzoeken. Dat is natuurlijk ook lastig want je kan niet alles weten. Je 

komt echter met heel veel vragen waar je antwoord op wil hebben en het is jammer dat je 
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die dan niet krijgt. Hij voelde wel goed aan wanneer er even pauze moest komen, het 

was een hele fijne sfeer. Beide groepen waren erg leuk. Ja, de ziekmelding kwam heel 

laat, maar dat kan je niet altijd weten. De tweede keer was hij  wel meer dan een uur te 

laat. We zijn wel altijd op tijd gestopt.  

 

9. Heb je nog opmerkingen over de organisatie of het geleverde trainingsmateriaal? 

Nee alleen over het ziek zijn. Aanmelding op website ging makkelijk. De spullen  die je 

mee kreeg, het tasje, het was allemaal heel netjes. Ja, allemaal heel goed 

georganiseerd. Aan de reader heb ik misschien wel het meest. Als ik nu een klant krijg 

dan pak ik als eerste de reader erbij en bekijk hoe ik het aan moet pakken. Ook zeker het 

formulier achterin, waarin een overzicht staat, ja het budgetplan. Dat is heel handig. 

 

10. Heb je ideeën over hoe de schuldhulpverlening in algemene zin verbeterd zou kunnen 

worden? 

De allergrootste tip is dat men verwacht dat cliënten alles al overzichtelijk hebben 

geordend. De meeste mensen zijn hier echt niet toe in staat. Mensen hebben overal 

enveloppen in huis liggen en het is al een wonder dat ze deze bij elkaar kunnen rapen. 

Dan wordt er ook nog eens verwacht dat ze een keurig overzicht meesturen. Mensen 

kunnen het vaak niet keurig rangschikken en in een map aanleveren. Er moet veel meer 

tijd besteed worden aan praktische zaken. Laat een schuldhulpverlener op huisbezoek 

gaan. Begin samen met het overzicht te maken van alle schulden, want mensen weten 

niet waar ze moeten beginnen. Luister naar ze. Cliënten weten ons vaak niet te vinden 

en ze melden zich wel aan bij Sezo en dan worden ze weer eerst naar huis gestuurd met 

de mededeling, ga alles maar op orde brengen, kom dan maar terug. Wat ik ook 

meerdere keren heb teruggekregen is dat er  geen persoonlijk contactpersoon is of een 

telefoonnummer van een begeleider, maar ze altijd een algemeen nummer  krijgen van de 

balie die geen antwoord weet op de vragen. Dat is ook gewoon iets wat nie t werkt (……). 

Vanaf moment één moet ze één ondersteuner hebben die hen begeleidt.  

 

11. Zou je interesse hebben in een verdiepingstraining? Zo ja, wat zou je in deze training  

behandeld willen hebben? 

Ik zou daar zeker interesse in hebben omdat het up to date is en zeker ook politiek 

gericht is. Het komt ook steeds meer in de media. Ik denk ook dat we met zijn allen 

daarin ook heel erg up to date moeten blijven. Ik zou daarin willen zien dat we meer met 

zijn allen samenwerken.Hoe kunnen we de klant bereiken, hoe kunnen we verbinden, 

helpen. Hoe kunnen we zorgen dat met andere ketenpartners samengewerkt wordt? Wat 

kunnen wij daar als organisaties in betekenen? Qua diepgang, stof niet zo zeer. Ik wil het 

graag weten als er veranderingen zijn in de wetgeving. 

 

12. Mocht er een terugkom dag georganiseerd worden voor deelnemers die hebben 

meegedaan aan de training, zou je daar interesse in hebben?  

Weet ik niet, want we zien heel veel mensen bij Wijkbijeenkomsten. We hebben daar al 

heel veel voor. Maar als je het zou combineren met een stukje verdieping dan natuurlijk 

weer wel. Ik zou niet alleen terugkomen voor het zien van professionals. Je moet er iets 

kunnen halen en niet alleen brengen. 

 

13. Zou je deze training aanbevelen aan collega’s?  

Ja, zeker de tweedaagse training. Ja de eendaagse…. (Uitleg gegeven over verschil 

tussen trainingen, er blijk dat sommige mensen verkeerde training hebben gevolgd). 

Blijkbaar is dit onduidelijk het verschil tussen Light en Basis.  
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14. Zijn er nog mensen in jou omgeving die we op de hoogte kunnen brengen van deze 

training? 

HvO zat er al bij. Perspectief is een kleine organisatie voor ambulante begeleiders, dit is 

specifiek voor west. Ambulant begeleider van Heliomare, die hebben ook dagbesteding 

in Amsterdam. De grote organisaties ga ik vanuit dat jullie die benaderd hebben, Leger 

des Heils, Amstel en Cordaan. Philadelphia. Ik hoop dat collega’s van MEE aangemeld 

zijn. Misschien zijn Thuiszorgorganisaties nog interessant. Privazorg, Happynurse, Leef 

en Zorg. Blommetje, de mensen van buurthuizen, de mensen die de organisatie doen? 

 


