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Inhoudsopgave

Stadsring51-directeur  
Dick van Maanen: 

Met veel positieve  
energie naar nieuwe 
stip aan horizon’
Stadsring51 beleefde in 2017 een jaar vol verandering. De 
organisatie moest verder zonder het vertrouwde sociaal 
raadsliedenwerk in de wijken, boog zich over nieuwe huis-
vesting van het Geldloket en kreeg met Dick van Maanen 
een nieuwe directeur. Te midden van die ontwikkelingen 
bleef Stadsring51 op koers. Hoe? En met welke stip aan de 
horizon? In gesprek met Van Maanen. ‘Mooi om bij te dragen 
aan het goede werk dat al in Amersfoort gebeurt.’

Hij zegt het maar meteen. Dit interview moet zeker geen 
onemanshow worden. Van Maanen geeft de credits aan zijn 
team. ‘De organisatie en de vrijwilligers hebben het werk 
gedaan. Ze hebben echt een berg verzet en verdienen daar-
voor een flinke pluim.’ 

Het is geen valse bescheidenheid. Van Maanen merkte 
het al bij zijn aantreden op 1 april 2017, de dag dat hij Henk 
Kroon opvolgde als directeur van Stadsring51. ‘Ik landde in 
een prachtige organisatie, waar mensen met hart en ziel 
werken voor mensen die financiële problemen hebben. Wat 
ik ook bijzonder vond, en nog steeds vind, is de grote groep 
vrijwilligers die met diezelfde passie en betrokkenheid bijdra-
gen aan onze hulp aan cliënten. Daar wordt in het land nog 
steeds begerig naar gekeken. Ik ben er trots op dat het ons 
lukt om zoveel vrijwilligers aan ons te binden en dat ze hun 
werk vervolgens met volle overtuiging doen.’ 
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Onzekerheid
Het is duidelijk: Van Maanen is op zijn 
plek bij Stadsring51. Al was zijn start 
bepaald niet gemakkelijk. ‘Ik trof ook 
een organisatie in onzekerheid. Dat 
kwam door het verlies van het sociaal 
raadsliedenwerk, dat na de aanbesteding 
van de Sociale Basisinfrastructuur (SBI) 
per 2017 naar Indebuurt033 is gegaan. 
Gevolg daarvan was ook het verlies van 
collega’s die hier al lang werkten. Dat 
gaf zorgen over de toekomst: hoe gaat 
het verder? We hebben dat redelijk snel 
kunnen ombuigen naar een stip aan de 
horizon om met nieuwe energie - die 
was best wel weggevloeid - naartoe te 
werken.’ Wat die stip aan de horizon is? 
Van Maanen: ‘De ambitie is méér men-
sen helpen. Door het verdwijnen van 
onze sociaal-juridische dienstverlening 
is onze voordeur niet meer zo dichtbij. 
Onze spreekuren in de wijken zijn er niet 
meer, mensen komen voor kortdurend 
advies niet meer bij ons. Dat hebben 
we gemerkt in het aantal aanmeldin-
gen voor schuldhulpverlening. Dat liep 
logischerwijs terug: van de begrote 
1400 naar 1013 aanmeldingen. Inwoners 
van Amersfoort moesten wennen aan 
de nieuwe sociale infrastructuur. Dat 
was voor ons ook hét thema van 2017: 
na de aanbesteding moest Stadsring51 
haar eigen plek weer vinden. Ons werk 
veranderde niet enorm, maar wel onze 
aanwezigheid in de stad.’  

Toegankelijker 
Daarbij komt de landelijke trend dat nog 
steeds minder dan 25 procent van de 
mensen met schulden gevonden wordt 
door de professionele hulpverlening. In 
Amersfoort is dat, zeker na de verande-
ringen, volgens Van Maanen niet anders. 
‘Dat betekent dat we samen met onze 
ketenpartners in de stad moeten kijken 
hoe we ze beter bereiken. Hoe kunnen 
we nog beter samenwerken? In 2017 zijn 
we daarmee begonnen. Door meer de 
publiciteit te zoeken bijvoorbeeld. 

Uitdragen wat de betekenis is van wat 
we doen en dat dit gebouw helemaal 
niet eng is en je je niet hoeft te schamen 
als je hier binnen loopt. Een ander actie-
punt is dat we ons pand toegankelijker 
gaan maken. Nu zie je een hoge balie 
en een deur met een slot. Het wordt 
opener, publieksvriendelijker.’
Een belangrijke ontwikkeling binnen het 
werk van Stadsring51 in 2017 is de focus 
op stress-sensitieve dienstverlening. 
Van Maanen: ‘Het is wetenschappelijk 
aangetoond dat door stress, en met 
name geldstress, het doe-vermogen van 
mensen flink daalt. Voor mensen met 
schulden is het daardoor moeilijker om 
in actie te komen en de juiste beslissin-
gen te nemen. Wij willen daar in onze 
dienstverlening meer rekening mee hou-
den. Wat kunnen onze cliënten zelf, en 
waar hebben ze door de stress hulp bij 
nodig? Dat vergt een andere manier van 
werken. We zijn daarom een verander-
traject ingegaan, met onder meer een 
meerdaagse training voor onze mede-
werkers. Dit is in 2017 gestart en gaat 
in 2018 nog meer vorm krijgen. Stads-
ring51 is ook altijd bezig geweest met 
innovatie, met vernieuwing van onze 
dienstverlening. Dat blijven we natuurlijk 
doen. Dit jaar gaan we, met subsidie van 
het Oranjefonds, onze dienstverlening 
voor mensen die laaggeletterd zijn beter 
toegankelijk maken.’  

Uitbreiding 
Nieuwe huisvesting van het Geldloket, 
onderdeel van Stadsring51, stond ook 
hoog op de agenda in 2017. De basis 
daarvoor is in dat jaar gelegd. Inmiddels 
is het Geldloket verhuisd van de Nieu-
weweg naar de Van Persijnstraat. Het 
heeft een pand betrokken dat in directe 
verbinding staat met het onderkomen 
van Stadsring51, dat daardoor ook 
heeft kunnen uitbreiden. Dit levert een 
ideale situatie op. ‘We zitten nu niet meer 
verspreid in de stad, maar juist heerlijk 
dicht bij elkaar’, zegt Van Maanen. ‘Van 
dat laatste ben ik een groot voorstander. 

Het komt de onderlinge samenwerking 
en dienstverlening ten goede. Daarnaast 
werd een deel van de bovenverdieping 
aan de Nieuweweg niet meer gebruikt 
door het wegvallen van het sociaal-ju-
ridische werk. Dat maakte het een duur 
pand. Een gouden kans diende zich aan 
om de organisaties dicht bij elkaar te 
brengen. Ik ben heel blij dat het is gelukt.’   
De uitbreiding betekent ook dat Stads-
ring51 de beschikking heeft over een 
plenaire ruimte voor haar vrijwilligers. 
‘Daarover hebben we in 2017 ook 
nagedacht: hoe kunnen we onze vrijwil-
ligers nog nauwer bij onze organisatie 
betrekken? Deze nieuwe cursusruimte 
draagt daaraan bij. Voorheen moesten 
vrijwilligers voor trainingen van onze vrij-
willigersacademie naar buiten, nu kunnen 
we ze werkelijk intern opleiden. Dat geeft 
extra binding. Ze komen de collega’s van 
Stadsring51 nu vaker tegen.’ 

Prominente positie 
Nu het stof van de aanbesteding van 
de SBI is neergedaald, overziet Van 
Maanen het sociale landschap in Amers-
foort. ‘Stadsring51 heeft nog steeds 
een prominente positie in de financiële 
dienstverlening aan mensen met schul-
den en dreigende schulden. Het aantal 
lopende schuldregelingen is zelfs iets 
gestegen, van 205 in 2016 naar 228 in 
2017. En ruim 88 procent van de schuld-
regelingen leidden in 2017 tot een schone 
lei voor betrokkenen. In 2016 lag dat cijfer 
op 83 procent. Daarnaast is het Geldloket 
als financiële sparringpartner niet meer 
weg te denken uit Amersfoort, met een 
groei van 28 procent in het aantal vragen 
over financiële vraagstukken. Via die 
deur komen ze, als dat nodig is, soms ook 
binnen bij Stadsring51.’ 
De onzekerheid in de organisatie is weg, 
constateert Van Maanen. ‘Er zit heel veel 
nieuwe, positieve energie in de organi-
satie. Het voelt goed om daar onderdeel 
van te zijn. Om een bijdrage te leveren 
aan het goede werk dat al in Amersfoort 
en omringende gemeenten gebeurt.’ 
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Gemeente Amersfoort 2017 2016

Curatieve financiële dienstverlening

Lopende trajecten (ultimo): 2017 2016

aantal dossiers in behandeling 407

aantal bewakingsdossiers: wettelijke schuldregelingen 100

aantal bewakingsdossiers: minnelijke schuldregelingen 228

Wachttijd (bij Stadsring51) (in weken) 3

 

Preventie Financiële Hulpverlening 2017 2016

Informatie, voorlichting en educatie  
(Primaire preventie)

Schriftelijke informatie: aantal infopakketten 266 257

Bespaarkalender: aantal edities 6 6

                            aantal abonnees 1262 1124

Voorlichting bij maatschappelijke organisaties: aantal presentaties 24 18

Budgetcursussen, open inschrijving: aantal deelnemers 30 48

Budgetcursussen, doelgroepen: aantal deelnemers 31 54

Jongerenprogramma’s: 2017 2016

Gastlessen en educatieve projecten op scholen:                            aantal leerlingen 244 114

Netwerkbijeenkomsten ism Centrum Jeugd en Gezin:         aantal bijeenkomsten 4 5

Deskundigheidsbevordering keten-partners:                              aantal deelnemers 63 68

                                                                     aantal bereikte cliënten 4625 3574

 

Kerncijfers

Geldloket Amersfoort 2017 2016

Informatie en advies (aantal cliëntcontacten) 811 550

1. aan (ex-) ondernemers 161 nvt

2. aan particulieren 650 nvt
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Geldloket Amersfoort 2017 2016

Informatie en advies (aantal cliëntcontacten) 811 550

1. aan (ex-) ondernemers 161 nvt

2. aan particulieren 650 nvt

Vroegsignalering (secundaire preventie) 2017 2016

Voorkomen schulden door werkloosheid (ism UWV) aantal adviestrajecten 19 13

Voorkomen energieafsluiting (ism energiebedijrven) aantal aanmeldingen 425 683

Voorkomen huisuitzettingen (pilot ism corporaties) aantal aanmeldingen 58 56

Voorkomen uitsluiting zorgverzekering  
(ism zorgverzekeraars )

aantal aanmeldingen 103 98

Voorkomen gezondheidsrisico’s door schulden  
(i.s.m. GGD Utrecht )

aantal aanmeldingen 44 48

Voorkomen recidive (tertiaire preventie)
Hulp bij thuisadministratie  
(kortdurende trajecten/Maatjeshulp) 

30 35

Inzet vrijwilligers
aantal dat ingezet wordt voor  
activiteiten van Stadsring51

132 228*

* inclusief vrijwilligers SJD activiteiten

Kerncijfers

Gemeente Leusden 2017 2016

Curatieve financiële dienstverlening

Aantal nieuwe hulpvragen: 65 96

Aantal lopende langdurende trajecten, ultimo

Schuldregelingen 22 17

Prestatie-indicatoren individuele dienstverlening

Aantal afgeronde hulpvragen 81 112

Wachttijd (in weken) 3 3

Recidive (in % van aantal nieuwe hulpvragen) 9 5

Eindresultaten van ingezette schuldregelingen:
Aanvraag minnelijke schuldregeling geslaagd  
(in % van alle minnelijke aanvragen)

75 85

Aanvraag wettelijke schuldregeling geslaagd  
(in % van alle wettelijke aanvragen)

75 100

schuldregeling succesvol afgerond  
(minnelijk of wettelijk, in % van alle aanvragen)

100 96
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Kerncijfers

Budgetcursussen, open inschrijving: aantal deelnemers 9 3

Gastlessen en educatieve projecten op scholen: aantal leerlingen 30 30

Deskundigheidsbevordering keten-partners: aantal deelnemers 33 26

                                                                      aantal bereikte cliënten 377 358

Geldloket (geholpen op locatie Amersfoort) 
Informatie en advies (aantal cliëntcontacten) 49 25

Vroegsignalering (secundaire preventie) 2017 2016

Voorkomen schulden door werkloosheid (ism UWV) aantal adviestrajecten 1 1

Voorkomen energieafsluiting (ism energiebedrijven) aantal aanmeldingen 33 47

Voorkomen huisuitzettingen (pilot ism corporaties) aantal aanmeldingen 67 nvt

Voorkomen uitsluiting zorgverzekering (ism zorgverzekeraars ) aantal aanmeldingen 5 nvt

  

Preventie financiële hulpverlening 2017 2016

Informatie, voorlichting en educatie 
(Primaire preventie)
Bespaarkalender: aantal edities 6 6

                             aantal abonnees 114 113

Voorlichting bij maatschappelijke organisaties: aantal presentaties 1 5

Verdeling van baten en lasten 2017

BATEN €
Subsidies en overige inkomsten 2.394.529

LASTEN €
Personeelskosten 1.817.049
Uitbesteed werk 111.879
Huisvesting 156.951
Organisatiekosten 240.780
Afschrijvingen 35.377
Totale lasten 2.362.036
SALDO 32.493

Gecomprimeerd overzicht € 

Baten 2.394.529
Kosten 2.362.036
SALDO 32.493
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Colofon

Eindredactie: 
Dick van Maanen
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Bezoekadres 

Stadsring 51 

3811 HN Amersfoort 

Telefoon
 (033) 4 600 600 

info@stadsring51.nl 

www.stadsring51.nl


