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Dick van Maanen,  
directeur Stadsring51

‘Als het getij 
verloopt, moet
men zijn bakens 
verzetten.’
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Voorwoord

‘Als het getij verloopt, moet men zijn bakens 
verzetten.’ Het spreekwoord is afkomstig uit de 
scheepvaart. Onder invloed van eb en vloed veran-
deren de stroming en de waterstanden. Dat heeft 
invloed op de vaarroute. Door de bakens, die de 
vaarroute markeren, te verzetten, weten de stuurlui 
op schepen waar ze veilig kunnen varen. Het geldt 
ook buiten de scheepvaart: daar waar omstandighe-
den veranderen, moet je maatregelen nemen om op 
de nieuwe situatie in te spelen. Dat was precies de 
situatie van Stadsring51 in 2016.

Onder leiding van Henk Kroon maakte de organisatie  
een hectisch jaar door. Een grote rol hierin speelde na-
tuurlijk de aanbesteding van het welzijnswerk door de 
gemeente Amersfoort. Na een niet vlekkeloos verlopen 
procedure verliest Stadsring51 het sociaal raadslie-
denwerk in Amersfoort. Juist uit dit werk ontstond 
begin jaren zeventig de voorloper van Stadsring51: het 
deed en doet pijn om deze belangrijke pijler van onze 
dienstverlening te verliezen. Vanzelfsprekend zijn er op 
dat moment ook zorgen over een dreigend ontslag van 
de sociaal raadslieden van Stadsring51.

Toch hebben we ook veel steun en waardering gevoeld 
voor het werk van onze organisatie. Zo ondersteunt 
een meerderheid van de gemeenteraad een motie 
waarmee Stadsring51 in 2017 en 2018 extra middelen 
krijgt om de - voor hoogwaardige schuldhulpverlening 
noodzakelijke - sociaal-juridische kennis op peil te 
kunnen houden. Desondanks moest Stadsring51 toch 
noodgedwongen afscheid nemen van één van haar 
sociaal raadslieden. 

Ondanks de tegenwind was 2016 toch ook een vrucht-
baar jaar. Letterlijk, want binnen het zestienkoppige 
team van de financiële hulpverlening waren zes 
medewerkers in blijde verwachting. Terugkijkend con-
stateert het management met trots dat de daarmee 
gepaard gaande verloven door de organisatie prima 
zijn opgepakt. Maar ook figuurlijk weten we – ondanks 
het onrustige vaarwater – toch veel te bereiken in de 
dienstverlening voor de inwoners van de gemeenten 
waarvoor wij werken.

Zo werkt het Geldloket nauw samen met Jeugdgezond-
heidszorg van GGD regio Utrecht om arme gezinnen 
eerder te bereiken. Een aanpak die Jeugdgezond-
heidszorg hoopt snel uit te kunnen rollen naar andere 
gemeenten. Ook gaat er een samenwerking van start 

met de stichting Lezen en Schrijven en het Taalhuis. 
Hiermee is Stadsring51 een van de eerste financieel 
hulpverleners in Nederland die een aanpak ontwikkelt 
rondom het thema laaggeletterdheid. In Soest, Bar-
neveld en Leusden zijn de gemeenten lovend over het 
sociaal raadsliedenwerk van Stadsring51. In Amersfoort 
starten de gesprekken over de samenwerking hierin 
met Indebuurt033.

Innovatie zit Stadsring51 in haar genen. Ook in een 
hectisch jaar blijft de organisatie hierin investeren. 
Samen met gemeente Amersfoort, Universiteit 
Twente en het Nibud wordt gewerkt aan een nieuw 
diagnose-instrument: Bewind51. Dat moet inzich-
telijk maken hoe zelfredzaam de cliënt is. Een pilot 
met de Belastingdienst verbetert de communicatie 
met de schuldhulpverlening aanzienlijk. Door al deze 
ontwikkelingen kunnen we vanuit Stadsring51 en het 
Geldloket onze cliënten nog beter van dienst zijn.

Voor de medewerkers en partners van Stadsring51 
verandert er echter nog meer. Directeur Henk Kroon 
neemt maart jongstleden afscheid van Stadsring51 en 
ik mag het roer van hem overnemen. Een woord van 
dank aan Henk voor alles wat hij voor de inwoners van 
de gemeenten en de organisatie van Stadsring51 heeft 
betekend is hier dan ook zeker op zijn plaats.

Ik constateer dat na een hectisch jaar Stadsring51 zich 
heeft herpakt. De bakens zijn verzet en een nieuwe 
koers is uitgezet. Ik vaar vol vertrouwen en ambitie 
samen met medewerkers, vrijwilligers en partners van 
Stadsring51 de toekomst tegemoet.  

Een toekomst die we natuurlijk alleen samen kunnen 
realiseren, met inzet van betrokken medewerkers en 
vrijwilligers en optimale samenwerking met partner-
organisaties en gemeente. Voor die samenwerking in 
2016, op dit moment en in de komende jaren wil ik u 
hartelijk danken!

 
Amersfoort, Juli 2017

Dick van Maanen, directeur Stadsring51
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‘Open en  
 transparante 
 samenwerking  
 met Stadsring51’

Myrte Groen,  
teamleider Indebuurt033:
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Sinds de start van 2017 coördineert Indebuurt033 
het welzijnswerk in Amersfoort. Zij kreeg hiertoe 
opdracht na een gemeentelijke aanbestedingspro-
cedure. Als gevolg van diezelfde procedure verloor 
Stadsring51 haar sociaal-juridische spreekuren en 
de formulierenhulp. ‘Aanvankelijk stonden we recht 
tegenover elkaar. Bijzonder hoe het gesprek over de 
samenwerking daarna toch vlot op gang kwam’, stelt 
Myrte Groen, teamleider bij Indebuurt033. 

Het is een geroezemoes van jewelste in de informa-
tiewinkel in Kruiskamp. Aan de vele tafeltjes zijn 
vrijwilligers van Indebuurt033 in gesprek met bewo-
ners. Teamleider Myrte Groen kijkt tevreden om zich 
heen. ‘Bewoners weten ons sinds 2 januari heel goed 
te vinden. Er stond meteen dertig man op de stoep. Ik 
ben zelf maar de kwijtschelding van de gemeentelijke 
belastingen gaan doen’, lacht ze.  
 
Amersfoort is bekend terrein voor Myrte Groen. Ze is 
er geboren en getogen. Na haar studie Sociaal-Juridi-
sche Dienstverlening in Utrecht werkt Groen de eerste 
jaren als financieel hulpverlener. ‘Een mooi vak, maar ik 
wilde graag meer projectmatig gaan werken. Die wens 
bracht mij uiteindelijk bij Civic Amsterdam, onderdeel 
van de B&A Groep. Toen het welzijnswerk in Amers-
foort werd aanbesteed, wilde ik graag weer in mijn 
oude stadje gaan werken.’ 

Valse start 
Het gemeentelijke besluit in de zomer van 2016, om de 
coördinatie van het welzijnswerk aan Indebuurt033 te 
gunnen, veroorzaakte opschudding in Amersfoort. Een 
niet vlekkeloos verlopen aanbestedingsprocedure, en 
de juridische strijd die hierop volgde, was daar debet 
aan. ‘Dit zorgde voor een valse start met een aantal be-
trokken organisaties’, stelt Myrte Groen. Ze had daarbij 
veel aan de ervaring die ze eerder opdeed bij Civic.

‘Ook in Amsterdam werd het welzijnswerk aanbe-
steed. Na een moeilijke start draaien wij daar nu op 
volle kracht, samen met onze partners. Dat heeft alles 
te maken met de manier waarop wij omgaan met 
gemeenschapsgeld. Samen met de bewoners kijken wij 
wat er nodig is. Het is belangrijk om altijd in gesprek te 
blijven en te laten zien wat je doet.’ 

Op 2 januari 2017 ging Indebuurt033 van start in 
Amersfoort. Integrale teams van vrijwilligers en profes-
sionals zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor 
het verzorgen van de eerste opvang op het gebied van 

sociaal-juridische dienstverlening, vrijwilligerswerk 
en psychosociale ondersteuning. Zij helpen bewoners 
vanuit informatiewinkels en mobiele punten in de 
wijken. Met de andere welzijnsorganisaties werden 
afspraken gemaakt. Wie doet wat? Dat moest voor alle 
partijen duidelijk worden. 

De eerste gesprekken hierover met Stadsring51 werden 
al in 2016 gevoerd. Myrthe: ‘Wat wel grappig was, Marc 
van Turnhout van Stadsring51, en ik, zaten wekelijks bij 
elkaar. We merkten dat we steeds terugkwamen op de 
dezelfde onderwerpen. Dat wilden we doorbreken. We 
besloten de professionals van onze organisaties met 
elkaar te verbinden. Zo ontstond vanuit de uitvoering 
een vruchtbare samenwerking met heldere afspraken.’ 

Preventief 
‘Onze opdracht is vooral preventief’, stelt Myrte 
Groen. ‘Wij helpen mensen op het gebied van for-
mulierenhulp, sociaal-juridische dienstverlening en 
enkelvoudige financiële problemen. Heeft iemand een 
betalingsachterstand - en dan bedoel ik niet de Nuon, 
of de huur - dan lossen wij dit op. Is er meer aan de 
hand? Dan verwijzen we door naar Stadsring51.’ 

Groen’s achtergrond in de schuldhulpverlening komt 
hierbij zeer van pas. ‘Ik weet hoe vervelend het is als 
organisatiepartners zitten te morrelen. Je krijgt maar 
één kans om iets met een schuldeiser op te lossen.’  
 
Financiële vragen rondom levensgebeurtenissen, zoals 
scheiden, ontslag of zorgen over de onderneming, 
horen thuis bij het Geldloket van Stadsring51. Myrthe 
Groen: ’Voor onze medewerkers zijn de afspraken nu 
helder. Wat ik nu heel belangrijk vind, is dat de bood-
schap helder is voor de burger.’ 

Naast elkaar 
Terugkijkend op het eerste halfjaar van Indebuurt033 
in Amersfoort, is Myrthe Groen zeer tevreden. ‘Ik zie 
dat het druk is in de informatiewinkels. ‘Dat we heel 
goed weten waar een vraag thuishoort: bij Stadsring51 
of bij Indebuurt033. Dat we daarin open en trans-
parant zijn met elkaar. We hebben samen een mooi 
belastingproject uitgevoerd. Ik ben heel blij met de 
ervaren en zeer kundige vrijwilligers die vanuit Stads-
ring51 naar ons zijn overgegaan. Die expertise kunnen 
we goed gebruiken. Ingezoomd op de samenwerking 
met Stadsring51 ben ik heel tevreden. Zaten we een 
half jaar geleden tegenover elkaar in de raadszaal, in 
het vervolg zullen we zeker naast elkaar zitten.’

Samenwerking Indebuurt033 met 
Stadsring51  



‘Als het getij 
verloopt, moet  
men zijn bakens 
verzetten.’

Dick van Maanen,  
directeur Stadsring51
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‘‘De smeerolie  
 van de  
 samenleving’

Jacques van Gent, 
senior sociaal raadsman
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Jacques van Gent blikt terug op 45 jaar 
sociaal raadsliedenwerk in Amersfoort 

Het sociaal raadsliedenwerk in Amersfoort vond in 
2016 - voorlopig althans - voor de laatste keer plaats 
onder de vlag van Stadsring51. Indebuurt033 neemt 
die taak over. Goed moment om met Jacques van 
Gent terug te blikken op 45 jaar sociaal raadslieden-
werk in Amersfoort. Hij was begin jaren zeventig een 
van de grondleggers en is vandaag de dag nog steeds 
actief als senior sociaal raadsman bij het Sociaal Juri-
disch Informatiepunt in Soest, dat als onderdeel van 
Stadsring51 wél blijft voortbestaan als maatschappe-
lijke vraagbaak. 

Het gesprek is nog geen twee minuten onderweg 
als de telefoon gaat op de burelen van het SJI. Het 
spreekuur dat deze donderdag plaatshad is al ruim een 
halfuur voorbij, maar Van Gent neemt beleefd op. Hij 
hoort de vraag aan, knikt wat, geeft al enige tips en 
vraagt dan of de meneer aan de andere kant van de lijn 
dinsdag tussen 9 en 12 wil terugkomen of –bellen. ‘Zo, 
waar waren we gebleven?’

Een luisterend oor, engelengeduld en kordaat 
handelen: het zijn eigenschappen die een sociaal 
raadsman- of vrouw moet hebben. Van Gent krijg je in 
elk geval niet gek meer, met ruim veertig jaar ervaring 
op zak.

Groeien en bloeien  
Hij heeft het Amersfoortse sociaal raadsliedenwerk 
zien groeien en bloeien en kan bloemrijk vertellen over 
de beginperiode. In de zomer van 1976 maakte Van 
Gent zijn entree op de Bergstraat 30, een pand dat 
‘piepte en kraakte’. Enkele jaren eerder was dit zoge-
heten Maatschappelijk Advies en Informatie Centrum 
opgericht; eerst in een bijkeuken op de Amersfoortse 
Berg en later kreeg dat dus een vervolg aan de Bergs-
traat. 

‘Je kon er terecht met vragen over van alles en nog wat, 
veel breder dan nu’, zegt Van Gent. ‘Sterker nog: we 
hadden er compleet andere functies bij. Zo deden we 
ook de kamerbemiddeling voor studenten die woon-
ruimte zochten. Zelfs bemiddelen voor babysitten en 
au pairs behoorde tot onze taken. Dat kun je je nu niet 
meer voorstellen. Ik zie mezelf nog zitten op vrijdag-
middag 5 uur, om snel nog even drie oppasplekken 
voor het weekend te regelen. Of ik reed op mijn fietsje 
door de stad om een kamer te bekijken…’

Van Gent kan er nu smakelijk om lachen. Wel had 
het bureau toen ook al de rol als sociale vraagbaak. 
Van Gent: ‘Mensen kwamen bijvoorbeeld langs voor 
informatie over echtscheiding. Ik weet nog dat er een 
stuk over dat onderwerp in de Libelle of Margriet had 
gestaan. Dat maakte het bespreekbaar, zeker voor 
mensen met een geloofsovertuiging. Maar waar haal-
den ze hun informatie vandaan? Internet was er nog 
niet. Dus kwamen ze naar ons toe.’

Pionieren  
In 1978 ging de opzet van het bureau op de schop. Het 
ging onder de naam Instituut Sociaal Raadslieden 
Amersfoort door met de sociaal-juridische dienstver-
lening. Alle activiteiten die daar niet mee te maken 
hadden, verdwenen. Mooie tijden braken aan. Van 
Gent: ‘Ja, die jaren zeventig… Het was echt pionieren 
wat we deden. We moesten zelf aan onze kennis ko-
men en lieten ons voorlichten door instanties, zoals de 
Belastingdienst. Aan de muur hingen flyers van allerlei 
overheidsvoorzieningen, die we natuurlijk geregeld 
moesten verversen. Zo ging dat toen nog. We waren in 
die tijd van negen tot vijf open, de hele week lang, en 
alle vragen liepen door elkaar. De één kwam voor hulp 
bij het invullen van een belastingformulier, de ander 
voor een geschil met de buren. Dat maakte het ook 
leuk.’

Het werk past bij Van Gent. Hij heeft een maatschap-
pelijk hart. Zijn drive om mensen te helpen komt voort 
uit de opvoeding die hij kreeg. ‘Mijn ouders waren 
van christelijke huize. Protestants, maar niet van dat 
benepene. Ze waren altijd bezig zich in te zetten voor 
anderen. Ze zeiden: mensen die in de knel komen moet 
je helpen. Een meisje dat ongewenst zwanger was 
geraakt, bijvoorbeeld. Zoiets kon niet, vonden ze in de 
kerk. Maar mijn ouders zetten zich af tegen die burger-
lijke mores en vingen haar op.’

De wijk in  
Het sociaal raadsliedenwerk kon in Amersfoort van 
meet af aan op waardering rekenen. Er was altijd 
behoefte aan. Het bureau werd ook goed gevonden. 
Jacques Van Gent herinnert zich het jaar 1982, waar-
in maar liefst 10.000 vragen werden behandeld. In 
datzelfde jaar gingen de sociaal raadslieden de wijken 
in – toen al. De wijkspreekuren in Liendert en Soester-
kwartier werden geopend. 
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Wel was er soms de dreiging van een bezuinigingsron-
de, zowel in de jaren tachtig als in de jaren negentig. 
Eén keer was de situatie zo dat mensen die de hulp van 
sociaal raadslieden zochten een eigen bijdrage moes-
ten leveren. Van Gent: ‘Hadden we een tienrittenkaart 
gemaakt. Met de grootste tegenzin overigens. Dat 
kun je als overheid gewoon niet maken. Mensen die 
het minste hebben ga je om een financiële oplossing 
vragen. Gelukkig heb ik wel een beetje politiek instinct 
en heb ik gelobbyd. Er werd al snel een motie aange-
nomen. We kregen er geld bij en konden mensen weer 
kosteloos hulp bieden.’

Inzet van vrijwilligers  
Inmiddels huisde het bureau aan de Stadsring 51. 
Vanuit die thuisbasis, en onder de vlag van financieel 
hulpverlener Stadsring51, schreven de sociaal raads-
lieden onder leiding van directeur Henk Kroon een 
nieuw hoofdstuk met de inzet van vrijwilligers bij de 
(wijk)spreekuren. Van Gent: ‘Vrijwilligerswerk binnen 
ons domein was aanvankelijk vloeken in de kerk. De 
kwaliteit zou in het geding komen. Wij dachten: we 
gaan het experiment gewoon aan. Dat was spannend, 
maar het bleek al snel te werken. Ik check hun werk, 
maar bij mij mogen ze alles doen: brieven schrijven, 
bellen, onderhandelen, formulierenhulp. Ik beschouw 
de vrijwilligers als een heel nuttig verlengstuk van de 
professionals. Dankzij hun inzet kunnen we meer en 
beter werk leveren.’ 

Van Gent hoopt dat het sociaal raadsliedenwerk in zijn 
oorspronkelijk vorm blijft voortbestaan in Amersfoort. 
‘Laat ik Kees Schuyt citeren, de bekende professor in de 
sociologie. In tijden van bezuinigingen riep hij: ‘Sociaal 
raadsliedenwerk is de smeerolie van de Nederlandse 
samenleving’. Kan ik me helemaal in vinden. Op het 
moment dat die olie er niet is gaat het kraken tussen 
burger en overheid. Dan blijven de raderen niet meer 
draaien en groeit de bureaucratie in omvang en com-
plexiteit. Mensen vallen dan tussen wal en schip.’

En er is nog een belangrijke functie, zegt Van Gent. 
‘De signaleringsfunctie. Wij zitten aan het front en 
merken als eerste of een wet of maatregel soepel loopt. 
We zien snel waar de pijnpunten liggen. Als sociaal 
raadsman of -vrouw moet je je een beetje geroepen 
voelen. Je moet er ook voldoening uithalen om dingen 
uit te zoeken.’

Decennialang sociaal raadsliedenwerk in Amersfoort: 
Van Gent kijkt er met een goed gevoel op terug. ‘Ik heb 
het groot zien worden. We hebben er veel energie in 
gestopt, veel mensen verder geholpen. Ik hoop van har-
te dat het werk een mooi vervolg krijgt in Amersfoort.’ 

 
Net als in Soest, waar Jacques van Gent actief 
is als senior sociaal raadsman, blijven ook de 
door Stadsring51 georganiseerde spreekuren 
in Barneveld en Leusden bestaan. Daar gaat 
het sociaal raadsliedenwerk op dezelfde voet 
verder. In Amersfoort draagt welzijnsorganisa-
tie Indebuurt033 zorg voor de invulling van de 
sociaal-juridische spreekuren. 



Stefanie Bloemendal
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Na een betrokkenheid van ruim 13 jaar heeft Henk 
Kroon per 1 april 2017 als directeur-bestuurder af-
scheid genomen van Stadsring51. Hij heeft zich in de 
afgelopen jaren in Amersfoort en de regio met veel 
passie ingezet voor kwetsbare burgers die door schul-
den de aansluiting met de samenleving dreigen te 
verliezen. Onder zijn leiding ontwikkelde Stadsring51 
zich tot een succesvolle en toongevende organisatie 
op het gebied van schuldhulpverlening, preventie en 
vrijwillige inzet. 

Dick van Maanen neemt het stokje over van Henk 
Kroon. Per 1 april is hij door de Raad van Toezicht 
benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van 
Stadsring51. Van Maanen was vanaf het begin van 
zijn carrière werkzaam binnen het sociaal domein. 
De laatste jaren werkte hij bij adviesbureau KplusV  in 
Arnhem.

De Raad van Toezicht meent met Dick van Maanen een 
goede opvolger van Henk Kroon te hebben gevonden. 
Voorzitter Astrid Visser: ‘Zijn sterke focus op innova-
tie en zijn gedrevenheid om de dienstverlening aan 
de burger voortdurend te verbeteren, maken Dick tot 
een uitstekende kandidaat. Wij kijken uit naar wat hij 
in deze nieuwe functie weet te bereiken, zowel voor 
Stadsring51 als voor de burgers die door onze organisa-
tie worden bediend.’
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Vertrek  
Henk Kroon

Directeur Henk Kroon geeft stokje door 
aan Dick van Maanen

Henk Kroon en Dick van Maanen
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Altijd bezig  
met de vraag  
hoe het beter kan

Annelies Brasjen,  
Stadsring51
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Financiële Hulpverlening beleeft 
vruchtbaar én bewogen jaar  

Het was een bewogen jaar voor het team van 
Stadsring51 dat financiële hulpverlening biedt. De 
werkdruk nam toe met het oplopen van het aantal 
schuldregelingen, er waren maar liefst zes zwanger-
schappen in het zestienkoppige team en dan was er 
ook nog de overgang naar een digitaal administratie-
systeem. Ondertussen bleef het aantal aanmeldingen 
voor financiële hulpverlening nagenoeg gelijk aan 
2015. De medewerkers hebben zich juist onder deze 
omstandigheden van hun beste kant laten zien door 
een tandje bij te schakelen. Inmiddels geven ze alweer 
vorm aan plannen om de cliënt nog betere dienstver-
lening te bieden. Een terug- en vooruitblik. 

Annelies Brasjen zegt het met een grote glimlach. ‘2016 
was letterlijk en figuurlijk een bijzonder vruchtbaar 
jaar.’ Maar liefst zes van de zestien medewerkers van 
Financiële Hulpverlening waren in de blijde verwach-
ting van een zoon of dochter. En Brasjen was er één 
van. Inmiddels is ze weer volop actief en dat is maar 
goed ook, want er is altijd werk aan de winkel binnen 
het team. 

Zéker na een roerig jaar zoals 2016 dat was. Natuurlijk 
was er het verlies van de sociaal-juridische dienstver-
lening, dat als een soort ‘front office’ voor Financiële 
Hulpverlening fungeerde. Brasjen: ‘Het was voor ons 
een dankbare bron van kennis over recht. Omdat 
het verdween hebben we processen anders moeten 
inrichten.’

En ook door de vele zwangerschapsverloven, de 
verschuivingen binnen het team en de diverse dossier-
overdrachten werd er meer gevraagd van de actieve 
medewerkers. ‘Met minder capaciteit hebben we veel 
werk moeten verzetten’, vertelt Brasjen. ‘Ook zijn we 
overgegaan op een nieuw archiefsysteem. Dat vraagt 
een andere manier van werken en heeft tijd nodig om 
te landen. We hebben geen papieren dossiers meer, de 
dikke blauwe map is verdwenen. Uiteindelijk gaat het 
ons een efficiëntere werkwijze opleveren en daarmee 
dus ook voordelen voor onze cliënten.’

Schuldregelingen 
Teamleider Marc van Turnhout knikt instemmend.‘Het 
was een bewogen jaar, maar we konden steunen op het 
kundige, ervaren team van Financiële Hulpverlening. 
Dat ging door met waarvoor het opgesteld staat: dienst-
verlening bieden aan onze clientèle. Van bespaartips tot 
een schuldregeling.’ 

De wachttijden zijn hier en daar wat opgelopen, dat 
was onvermijdelijk, maar op andere gebieden heeft 
het team zelfs beter gepresteerd dan verwacht. Zo is 
het aantal nieuwe trajecten schuldregeling gestegen 
in vergelijking met het jaar 2015. Brasjen: ‘Dat is mede 
te verklaren door dat we vanaf 2012 meer op maat 
zijn gaan werken. We kijken kritischer naar wat een 
cliënt kan. Dat doen we met ons diagnose-instrument 
Traject51. Zo kunnen we analyseren of een schuldre-
geling kansrijk is, of dat bijvoorbeeld budgetbeheer 
of bewindvoering op dat moment beter past. Uit 
die laatste groep zie je nu mensen instromen in een 
schuldregeling. Zij zijn er nu wél klaar voor.’ 

Verbeterslagen  
Dit betekent nog meer werk voor Financiële Hulpverle-
ning. Door verbeterslagen te maken, stoomt het team 
zich daarvoor klaar. Dat doet het aan de hand van 
Lean Six Sigma, een methode voor het organiseren van 
kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen. Van Turnhout: 
‘We houden daarmee al onze processen tegen het licht. 
Door vervolgens de knelpunten eruit te halen, willen 
we het werk van de financieel hulpverlener verlichten. 
Het mes snijdt aan twee kanten: het helpt niet alleen 
de mensen op de werkvloer, maar ook onze cliënten. 
In de dienstverlening zullen zij een snellere en vlottere 
doorlooptijd ervaren.’ 

Eind dit jaar moeten de eerste verbeteringen in het 
proces rond schuldregelingen doorgevoerd zijn. Van 
Turnhout: ‘Die zijn vooral gericht op het tegengaan van 
verspillingen. Van papier, van tijd en van kennis. In de 
administratieve processen valt veel te winnen. Komen 
er dubbelingen voor? Kunnen we ons werk slimmer 
doen? In de eerste analyse zien we bevestigd wat we 
eigenlijk al wisten, het aanwezige talent wordt niet 
goed ingezet; ook dat is, in Leantermen, een verspilling. 
Financieel hulpverleners zijn over het algemeen hbo’ers, 
maar die moeten nu veel tijd besteden aan administra-
tieve handelingen. Je moet dan denken aan praktische 
zaken als brieven opstellen en versturen, maar ook 
aan herhaalde oproepen aan schuldeisers om hun 
vorderingen bekend te maken. Het zijn handelingen 
die uit handen genomen kunnen worden door mensen 
met een afgeronde mbo-opleiding, zodat de financieel 
hulpverlener meer als procesregisseur kan fungeren 
en meer aandacht heeft voor de cliënt. De winst moet 
‘m uiteindelijk zitten in kortere doorlooptijden en nóg 
meer trajecten die tot een goed einde worden gebracht.’



Continu verbeterproces  
De teamleden van Financiële Hulpverlening wor-
den nadrukkelijk bij het verbeterproces betrokken. 
Brasjen: ‘Dat is de grote kracht van werken met deze 
methodiek. Nu is er nog een adviseur bij betrokken, 
maar straks worden de verbetertrajecten op de werk-
vloer aangedragen én gerealiseerd.’ Van Turnhout: 
‘Een aantal van onze medewerkers gaat daarvoor een 
opleiding volgen.’

Werken volgens de Lean Six Sigma-methodiek is een 
continu verbeterproces, verduidelijkt Brasjen. ‘Volgend 
jaar gaan we gewoon verder met onszelf verbeteren. 
Dan kun je denken aan processen als stabilisatie, bud-
getbeheer en samenwerking met bewindvoerders. De 
verbetermethodiek wordt onderdeel van ons werkpro-
ces. We willen onze diensten gewoonweg op een zo 
hoog mogelijk niveau verlenen.’ 

Die drang naar vooruitgang is kenmerkend voor 
Stadsring51. Brasjen: ‘Er zijn instanties die na zo’n 
zwaar jaar zeggen: we pakken onze rust. Nee, zo zijn 
wij niet. In de jaren dat ik hier werkzaam ben, zijn 
we altijd al bezig geweest met de vraag hoe we het 
anders en beter kunnen doen. We zitten nooit stil, er 
is altijd beweging. De blik is op de toekomst gericht.’ 
Van Turnhout, lachend: ‘Als 2016 een bewogen jaar 
was, dan wordt 2017 minstens een uitdagend jaar.’ 
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Marc van Turnhout,  
Teamleider Financiële  
Hulpverlening
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Jeugdgezondheidszorg en Geldloket  
pakken armoede in gezinnen aan 
Eén op de acht kinderen in Nederland groeit op in 
armoede. Voor zo’n kind kan dat betekenen, dat het 
niet op voetbal kan, geen fiets heeft, of niet mee 
kan met het schoolreisje. Kinderen die opgroeien 
in armoede voelen zich vaker ongelukkig, doen het 
slechter op school en vertonen vaker probleem-
gedrag. Door eerder hulp te bieden, wil manager 
Jeugdgezondheidszorg Stefanie Bloemendal-Hol 
de kansen van deze kinderen vergroten. Hiervoor 
werkt zij samen met het Geldloket van Stadsring51. 
 
Onderzoek na onderzoek toont aan: opgroeien in 
armoede brengt risico’s met zich mee. Stefanie 
Bloemendal, manager Jeugdgezondheidszorg bij GGD 
regio Utrecht, somt op: ’Kinderen kunnen angstig 
worden of depressieve gevoelens krijgen. Ze kam-
pen vaker met overgewicht of obesitas. Soms is er 
veel spanning in het gezin of verliezen kinderen het 
vertrouwde dak boven hun hoofd. Ook op de lange 
termijn zijn er gevolgen: als volwassene zijn deze kin-
deren vaker arm, minder gezond en staan zij minder 
sociaal verbonden in het leven.’ 

Alle reden dus om gezinnen die het niet breed heb-
ben, eerder op te sporen en hulp te bieden. ‘De missie 
van Jeugdgezondheidszorg is het bevorderen van ont-
wikkelingskansen van kinderen. Wij zochten naar een 
manier om hier, vanuit onze preventieve rol, handen 
en voeten aan te geven. Als je arme gezinnen vroeg-
tijdig kunt helpen, verklein je daarmee de risico’s voor 
het kind. Wij zochten een manier om hier handen en 
voeten aan te geven. Jeugdgezondheidszorg signa-
leert; maar je wilt de ouders ook echt verder helpen. 
Hiervoor zochten we de verbinding met het Geldloket.’ 

Het project ‘Schulden als significant gezondheidsrisi-
co’ ging eind 2014 van start in Amersfoort en Leusden. 
De werkwijze is simpel maar doeltreffend. Aan de 
vragenlijst die ouders invullen voorafgaand aan het 
gezondheidsonderzoek in groep 7 worden enkele 
vragen over financiële zorgen toegevoegd. Meer 
dan 90% van de ouders vult deze vragen in. Hiervan 
stelt ruim 10% dat zij vaak financiële keuzes moeten 
maken ten aanzien van de kinderen. 

‘Elk kind een  
 kans op een  

 mooie toekomst’ 

Stefanie Bloemendal,  
manager Jeugdgezondheidszorg
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Belemmeringen 
Stefanie Bloemendal: ’De vraag is vervolgens, hoe kom 
je met die ouders in gesprek? Het is geen onderwerp 
dat voor in de mond ligt.’ 

Opvallend is, dat meer dan de helft van de ouders 
toch al bij Jeugdgezondheidszorg op consult zou 
komen, bijvoorbeeld vanwege overgewicht of andere 
gezondheidsproblemen. ‘Dat biedt een goede ingang 
voor het gesprek’, stelt Bloemendal. ‘Als het alleen 
over armoede gaat, is het best lastig. Want armoede 
gaat deels ook over jezelf als ouders. Er kan van alles 
gebeurd zijn: een crisis in het gezin, relatieproblemen. 
Dit zijn factoren buiten het kind, waar het kind wel 
ten volle mee wordt geconfronteerd. Het helpt om te 
praten over de belemmeringen die de ouder ervaart 
bij het opgroeien van de kinderen. Alle ouders willen 
uiteindelijk hetzelfde: het beste voor hun kind.’ 

Met toestemming van de ouders wordt voor hen 
contact gelegd met het Geldloket. De consulent van 
het Geldloket neemt contact op om een afspraak te 
maken voor een adviesgesprek. Tijdens dat gesprek 
verzorgt de consulent een voorzieningencheck en 
helpt de ouders om financieel overzicht te krijgen. 
Waar nodig wordt aanvullende hulpverlening ingezet. 
Na 4-6 weken neemt de medewerker van de Jeugdge-
zondheidszorg contact op met de ouders om te kijken 
hoe het contact met het Geldloket is verlopen.

Op deze manier worden in 2015 en 2016 in totaal 
negentig gezinnen warm overgedragen aan het Geld-
loket. Dat leidt tot zeventig adviesgesprekken bij het 
Geldloket. Een aantal gezinnen wordt voor aanvullen-
de hulpverlening doorverwezen.

‘Hoeveel gezinnen moeten we helpen om succesvol 
te zijn?’ vroeg Stefanie Bloemendal zich voorafgaand 
aan het project af. Intussen weet ze het antwoord op 
deze vraag: ‘Als we één kind kunnen helpen, dan is 
het project wat mij betreft al geslaagd. Elk kind een 
kans, dat is mijn drijfveer. Elk kind dat we een treetje 
verder kunnen helpen naar een mooie toekomst, is 
onze inzet meer dan waard.’ 

 
 

Investeren in elkaar 
De samenwerking met het Geldloket heeft Stefanie 
Bloemendal als heel plezierig ervaren. ‘Vanaf het 
begin werd het gezamenlijke belang gevoeld. Als je 
elkaar daarin vindt, kan er heel veel. Er werd tijd en 
ruimte gemaakt om in elkaar te investeren. Zo gaf het 
Geldloket een aantal workshops aan onze medewer-
kers. Door elkaar goed te leren kennen en duidelijke 
werkafspraken te maken, zie je de resultaat van je 
aanpak. En dat werkt enorm motiverend.’   

Bloemendal hoopt de aanpak naar andere gemeenten 
te brengen. ‘Al heeft niet elke gemeente een organi-
satie zoals het Geldloket, iets wat in Amersfoort en 
Leusden heel goed werkt. Veel gemeenten hebben 
een kindgericht armoedebeleid. De kunst is en goede 
aan de kinderen die dit nodig hebben.’ Wij hebben ge-
zien dat onze gezamenlijke aanpak kansen biedt aan 
gemeenten om de juiste gezinnen in beeld te krijgen. 
Zo komen ondersteuningsprogramma’s precies ten 
goede aan de kinderen die dit nodig hebben.’  
 

Stefanie Bloemendal:  

‘Deze aanpak biedt 
kansen om de juiste 
gezinnen in beeld  
te krijgen.’



Stefanie Bloemendal
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‘Soesters die  
Soesters bij de  
hand nemen’

Wethouder  
Adriani roemt rol SJI 
in ‘juridiserende’  
samenleving  

Al tien jaar lang fungeert het Sociaal Juridisch 
Informatiepunt (SJI), onderdeel van Stadsring51, als 
maatschappelijke vraagbaak voor de inwoners van 
Soest. Een mijlpaal, vindt ook wethouder Marcel 
Adriani. Daarom bracht hij een bezoek aan het spreek-
uur in De Plantage aan de Smitsweg 311, waar in al die 
jaren duizenden mensen zijn geholpen met hun vra-
gen over geld en recht. Door één professional, senior 
sociaal raadsman Jacques van Gent, én een leger aan 
vrijwilligers. ‘Soesters die Soesters bij de hand nemen, 
heel mooi om te zien.’ 

‘Zo, dus hier gebeurt het!’ Goedgeluimd verschijnt Mar-
cel Adriani op de burelen van het SJI. Hij schudt handen 
en grijpt de mogelijkheid direct aan om bij te praten 
met senior sociaal raadsman Jacques van Gent en de 
aanwezige vrijwilligers. Hoe ziet het SJI-spreekuur er 
doorgaans uit? Wat zijn actuele zaken waar burgers te-
genaan lopen? Hij spreekt zijn bewondering uit voor de 
vrijwilligers en laat ook het jubileum niet opgemerkt 
voorbijgaan. ‘Een mijlpaal en een felicitatie waard.’

Sinds de zomer van 2015 is Adriani wethouder in 
Soest. Hij heeft het minimabeleid in zijn portefeuille 
en dus valt ook het SJI onder zijn verantwoordelijk-
heid. Het SJI is er voor mensen die vastlopen in het 
woud van wet- en regelgeving. Ze worden er bijvoor-
beeld geholpen met het invullen van formulieren, 
met het communiceren met instanties en met het 
indienen van bezwaarschriften. Thema’s als toesla-
gen, WMO, uitkeringen en echtscheiding komen er 
regelmatig aan bod. 

Wethouder Marcel Adriani en senior sociaal raadsman Jacques van Gent
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Eigen kracht  
De wethouder roemt de toegevoegde waarde van het 
SJI voor de Soester samenleving. ‘In het sociaal domein, 
en dat geldt ook voor werk en inkomen en het minima-
beleid, ga je in eerste instantie uit van de eigen kracht 
van mensen. Iedereen heeft een eigen verantwoorde-
lijkheid om mee te doen in de maatschappij. Maar als 
we constateren dat niet iedereen kan meekomen - het 
kan bijvoorbeeld tegenzitten door sociale, psychische of 
fysieke redenen - dan moeten we er voor ze zijn. Je kunt 
mensen op verschillende manieren bijstaan, daar steken 
we in Soest veel energie in. Huishoudelijke hulp, dagop-
vang, maatschappelijk werk, maar ook sociaal-juridisch. 
En op dat gebied speelt het SJI een belangrijke rol.’ 

Adriani wijst op al die wet- en regelgeving in Ne-
derland. ‘We leven in een sterk gejuridiseerde 
samenleving. Veel is aan regeltjes gebonden, veel is 
ingewikkeld en veel moet gecommuniceerd wor-
den via internet. Sommige mensen moet je daarbij 
bijstaan. Cliëntondersteuning noemen wij dat. Het 
SJI is daar een goed voorbeeld van. Ik vind die vorm 
van hulp heel belangrijk. Als een cliënt niet in staat is 
om het zelf te doen, dan moet je diegene bij de hand 
nemen en het faciliteren. Zodat we er zeker van zijn 
dat zijn of haar belang óók voor het voetlicht komt. En 
dat gebeurt hier, bij het SJI.’ 

Betrokken vrijwilligers  
Mooi vindt hij het dat het vrijwilligers zijn die het 
spreekuur elke dinsdag- en donderdagmorgen 
draaien, uiteraard onder supervisie van Van Gent. De 
wethouder noemt het een schoolvoorbeeld van de 
participatiesamenleving. ‘Dit is precies waarover onze 
koning sprak in zijn eerste troonrede. In feite vragen 
we aan mensen of ze allemaal een beetje meer om 
zich heen willen kijken. Meer dan we in de afgelopen 
veertig jaar gewend zijn geraakt. Moet ik misschien 
een fles melk voor de buurman meenemen? Vroeger 
was dat heel normaal, maar dat hebben we er met 
z’n allen uitgetikt door de actieve welvaartsstaat. Het 
komt nu weer terug. Kijk naar het SJI; Soesters die 
Soesters bij de hand nemen en die extra mijl lopen. 
Het is kenmerkend voor de samenleving in deze ge-
meente; heel betrokken bij elkaar. Dat is iets wat we 
vanuit het gemeentehuis aanjagen, aanmoedigen en 
subsidiëren.’ 

Het minimabeleid in Soest is onlangs herijkt. De 
toegang tot de bijzondere bijstand en aanvullende 
regelingen en voorzieningen is verruimd.  
Adriani: ‘We kijken nu naar het inkomenscriterium en 
niet naar waar het inkomen vandaan komt. Wie een 
inkomen heeft van minder dan 130 procent van het 
bijstandsniveau, heeft daar recht op. Want waarom 

Senior sociaal raadsman Jacques van Gent en wethouder Marcel Adriani
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zou je alleen mensen ondersteunen die in de bijstand 
zitten, en niet de mensen die hard werken en het 
net niet redden? Daar moet je respect voor hebben; 
ze blijven het proberen en blijven beuken tegen de 
werkelijkheid. Het is een mooie aanscherping van 
beleid dat helemaal niet zo slecht was, maar wel een 
streepje beter wordt.’  

Zoektocht  
De behoefte aan het SJI zal blijven bestaan, verwacht 
de wethouder. ‘Je zou willen dat de maatschappelijke 
omstandigheden zo zijn dat het minder nodig is. Maar 
zo lang dat niet het geval is, ben ik blij dat het SJI er is en 
mensen het weten te vinden. Zoals ik ook blij ben dat 
het SJI de capaciteit heeft om dat op te vangen. Al is het 
wel een zoektocht om vrijwilligers te vinden, begreep 
ik. Ik doe daarom als wethouder op deze plek graag de 
oproep om vrijwilliger te worden.Het is belangrijk en 
leuk werk dat voldoening geeft.’ 

Op naar een volgend decennium voor het SJI? Adriani 
hoopt het van harte. ‘Waarbij ik ook meteen zeg: laten 
we hopen dat de samenleving niet verder juridiseert. 
We hebben rijkelijk veel regels en maken het onszelf 
moeilijk. Daar zijn we in Nederland koning in. Je kan ook 
iets meer aan het spel van de maatschappij overlaten. 

De huidige complexiteit maakt het ook moeilijk om 
erover te communiceren. Dat is en blijft de uitdaging 
in ons minimabeleid: iedereen bereiken die in nood 
zit en recht heeft op hulp en voorzieningen.’ 

Een vrijwilliger in gesprek met een cliënt bij het SJI.



Nieuw diagnose-instrument Bewind51 
moet oplossing bieden  
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Na het succesvolle Traject51 broedt Stadsring51 
in samenwerking met de gemeente Amersfoort, 
Universiteit Twente en het Nibud op een nieuw 
diagnose-instrument: Bewind51. Dat moet inzichtelijk 
maken hoe zelfredzaam de cliënt is. Is het juridisch 
vergaande en kostbare beschermingsbewind, waarbij 
de bewindvoerder zorgdraagt voor de financiën, wel 
de juiste maatregel? Of past een lichtere vorm van 
hulp beter? Uiteindelijk doel: minder instroom, snelle-
re uitstroom, lagere kosten en hulp op maat. Kortom: 
meer ‘Grip op bewind’, zoals de pilot genoemd is. 

De testfase is pas net aangebroken en de pilot duurt 
nog tot juli 2018. Maar als de voortekenen niet be-
driegen, dan is Bewind51 na Traject51 het volgende 
diagnose-instrument dat landelijk omarmd gaat 
worden. Niet voor niets trok staatssecretaris Klijnsma 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 250.000 euro 
subsidie uit voor de pilot. Amersfoort heeft de ogen in 
elk geval op zich gericht. 

Bewind51 moet immers bijdragen aan een oplossing 
voor een probleem dat landelijk speelt. Gemeenten 
zien het aantal bewindszaken toenemen en de kosten, 
die betaald worden uit de bijzondere bijstand, oplopen. 
In het geval van Amersfoort gaat het om een verdrie-
dubbeling van de kosten in de afgelopen jaren, tot 
ruim een miljoen euro. 

‘We hebben als gemeente geen grip op het aantal 
mensen dat instroomt in dit zware traject’, vertelt 
Erik Bakker, als beleidsadviseur van de gemeente 
Amersfoort betrokken bij het project. ‘De rechter wijst 
deze maatregel namelijk toe en de mensen komen via 
verschillende wegen bij de rechter. We bepalen niet, 
maar betalen wel. Daarom is een werkwijze en een 
instrument dat ons meer grip biedt zeer welkom. Zit 
de cliënt terecht in zo’n zwaar beschermingsbewind-
traject of is een lichtere vorm van hulp toereikend? En 
welke dan? Dan moet je precies de problematiek en 
de zelfredzaamheid van de cliënt kennen. Dat kun je 
scherp krijgen met een diagnose-instrument.’ 

Projectleider Stef den Daas, Bewind51 en Erik Bakker, beleidsadviseur van de gemeente Amersfoort

Meer 
grip op 
bewind
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Wetenschappelijk verantwoord profiel  
En dat moet Bewind51 dus worden. Een instrument 
dat op basis van een wetenschappelijk verantwoorde 
vragenlijst een profiel maakt van de cliënt. ‘Die vragen 
testen diverse competenties’, licht projectleider Stef 
den Daas van Stadsring51 toe. ‘Ook houding, gedrag 
en mogelijke belemmeringen zoals verslaving en 
andere problematieken worden daarin meegenomen. 
We leggen ze ook voor aan een familielid: 360 graden 
feedback noemen we dat. Op die manier krijgen we 
inzichtelijk op welke competenties we ons moeten 
richten om de zelfredzaamheid te verbeteren. En op 
basis daarvan kunnen we ook makkelijker bepalen 
of beschermingsbewind nodig is of dat bijvoorbeeld 
een schuldhulpmaatje of budgetbeheer een geschikte 
oplossing is. Er wordt nu nog te makkelijk voor bewind 
gekozen.’  

De wetenschappelijke basis en toetsing van het instru-
ment is een kracht, zegt Bakker. Universiteit Twente 
en Nibud dragen daar zorg voor. Zoals ook de ervaring 
met het succesvolle Traject51 een voordeel is. ‘Kijk, 
uiteindelijk moet de diagnose ook draagvlak opleve-
ren; dat het helpt in de behandeling van de cliënt. Dat 
maakt het namelijk veel makkelijker om samen de 
koers uit te zetten.’

Verdieping  
Naast de gemeenten zijn de rechters die bescher-
mingsbewind toewijzen gebaat bij de komst van 
Bewind51. Zij kunnen op basis van een onafhankelijke 
diagnose een passende beslissing nemen. Daarnaast 
kan het instrument ook voor de bewindvoerders een 
aanwinst betekenen: zij hebben beter zicht op de 
voortgang van de zelfredzaamheid van de cliënt en 
kunnen zo voor effectievere bewindvoering zorgen. 

Bakker en Den Daas noemen Bewind51 een ‘verdieping’ 
op Traject51, het instrument dat de kwetsbaarheid 
van de cliënt in kaart brengt. ‘De twee instrumenten 
zijn los van elkaar te gebruiken en vullen elkaar aan. 
Bewind51 is een extra laag.’

Innovatieve genen  
Stadsring51 staat mede dankzij de ontwikkeling van 
Traject51 en het Geldloket bekend als een innovatieve 
financieel hulpverlener. De pilot van Bewind51 beves-
tigt die vernieuwende inborst. Bakker: ‘Stadsring51 
doet dit niet om per se voorop te willen lopen, hoor. 
Maar het klopt: innovatie zit in haar genen en ze is 
vaak een katalysator van beweging en ontwikkeling. 

Stadsring51 denkt er altijd over na hoe ze nieuwe 
instrumenten slim en professioneel kan inzetten. Ook 
dankzij de vorige directeur Henk Kroon. Hij keek vanuit 
ondernemerschap naar maatschappelijke vraagstuk-
ken. Als gemeente zijn we heel blij met dat innovatieve 
karakter, het heeft sterk onze voorkeur om het zo aan 
te vliegen. Het is een prettig samenspel tussen ons, 
de opdrachtgever, en Stadsring51, de opdrachtnemer. 
Het is ons gezamenlijke streven dat Bewind51 ook weer 
aanslaat.’ 

De potentie is er. Bewind51 zou de samenleving mil-
joenen kunnen besparen. Den Daas: ‘Het moet zich 
natuurlijk eerst bewijzen. Maar het is wel de bedoe-
ling dat het landelijk navolging krijgt. Vijf gemeenten 
hebben zich al gemeld om te helpen testen. De 
behoefte is er. Veel gemeenten worstelen al jaren met 
het probleem en zijn op zoek naar alternatieven voor 
beschermingsbewind. Niemand had nog een sluitend 
antwoord als oplossing, maar wij denken dat diagnose 
een goed uitgangspunt is.’ 

Bakker: ‘Uiteindelijk moet vooral de cliënt erbij gebaat 
zijn. Het is niet fijn als je de rest van je leven onder 
beschermingsbewind staat terwijl je meer zelf zou 
kunnen. De afwegingen die we maken moeten altijd in 
het belang van de cliënt uitpakken. Die moet er uitein-
delijk wijzer van worden.’ 
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We weten elkaar 
sneller en beter  
te vinden’ 

Inge van der Worp,  
Stadsring51



23

D
e 

ba
ke

ns
 v

er
ze

tt
en

!

Belastingdienst en 
schuldhulpverlening 
verbeteren  
communicatie  
dankzij pilot 

Kortere lijnen, snellere hulp en oplossingen die in een 
keer goed zijn voor de cliënt. De Belastingdienst en 
de gemeentelijke schuldhulpverlening hebben elkaar 
met succes gevonden in de pilot Schuldhulpverle-
ning. Het door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse 
Gemeenten (KING) georganiseerde project heeft de 
communicatie tussen beide partijen aanmerkelijk 
verbeterd - met als doel de cliënt daarmee effectiever 
van dienst te kunnen zijn.

Teamleider Financiële Hulpverlening Marc van Turn-
hout van Stadsring51 heeft het zelf ook meegemaakt. 
Belde hij voor een cliënt de BelastingTelefoon met een 
vraag over een verrekening, volgde er uiteindelijk pas 
weken later een antwoord. Dat hij in de tussentijd ver-
schillende medewerkers van de Belastingdienst kreeg 
te spreken, hielp daar niet aan mee. ‘De communicatie 
liep in sommige gevallen niet lekker, met alle gevolgen 
van dien’, zegt hij nu. ‘Er werden weleens verschillende 
verhalen verteld en er ontstonden wachttijden, omdat 
reacties vanuit de Belastingdienst soms lang duurden. 
Er gingen gewoonweg dingen mis, vaak ten nadele van 
burgers.’

Inge van der Worp van Stadsring51 valt hem bij. Zij 
leidde het pilotproject namens Stadsring51. ‘Het ging 
dan bijvoorbeeld om toeslagen die onterecht door-
liepen en een jaar later werden verrekend. Ik heb een 
gezin meegemaakt dat daardoor de hypotheeklast 
niet meer kon opbrengen. Dat is bijvoorbeeld een 
casus geweest binnen de pilot. Soms ging het om 
ondernemers die hun bedrijf hadden stopgezet en 

problemen ondervonden in de afwikkeling van hun 
boekhouding. Dat duurde en duurde, en ondertus-
sen konden wij niks doen. Dat bemoeilijkte ons in de 
schuldhulpverlening.’ 

Complexe vraagstukken  
Die soms stroeve communicatie is mede ontstaan 
door de reorganisatie bij de Belastingdienst. Ze sloot in 
de afgelopen jaren kleinere, plaatselijke kantoren om 
vanuit grotere, regionale vestigingen te gaan werken. 
Dat had zijn weerslag op de bereikbaarheid en de 
communicatie, zo hebben gemeentelijke financieel 
hulpverleners ervaren. Om het communicatiekanaal 
anders in te richten en te versoepelen zijn de grotere 
gemeenten samen met de Belastingdienst als eerste in 
de pilot van het KING gestapt. Amersfoort volgde in de 
zomer van 2016. 

En met succes. Dankzij de pilot, waarmee het KING zich 
ook gaat richten op het verbeteren van de communi-
catie met andere uitvoerende instanties, behoren de 
problemen een jaar later tot het verleden. Dat is voor 
een belangrijk deel te danken aan het Stellateam dat 
de Belastingdienst bij de pilot heeft betrokken; een 
groep medewerkers dat zich met kennis en kunde 
vastbijt in complexere vraagstukken. 

Van Turnhout: ‘Dat is een team van troubleshooters 
in belastingdossiers die erg goed ingevoerd zijn in 
de belastingwetgeving en een grotere beslissings-
bevoegdheid hebben. Het Stellateam bestond al, 
maar wordt nu rechtstreeks betrokken bij zwaardere 
vraagstukken vanuit de gemeentelijke schuldhulpver-
lening. Ze hebben het goed georganiseerd. We bellen 
nog steeds met de BelastingTelefoon, maar beschikken 
nu over een code waarmee we een beroep kunnen 
doen op het Stellateam. We komen dan eerst terecht 
bij een speciaal telefoonteam dat negentig procent 
van de vragen en problemen die wij zijn tegengeko-
men al opvangen en verhelpen. Alleen de echt zware 
vraagstukken die gepaard gaan met bijvoorbeeld 
beslaglegging door de Belastingdienst belanden bij het 
werkelijke Stellateam. Als je financiële hulpverlening 
wil bieden, moet het beslag er namelijk af. Dan moeten 
er dus afspraken gemaakt worden met het Stellateam 
over hoe we dat gaan doen. Doordat het Stellateam 
van de Belastingdienst nu gehele dossiers kan inzien 
en behandelen, zonder tussenkomst van de verschillen-
de afdelingen, zijn de lijntjes een stuk korter.’ 
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‘We hoeven samen minder vaak op de noodrem  
 te trappen’
Ook de Belastingdienst is blij met de verbeteringen 
die de pilot in de communicatie met de gemeentelijke 
schuldhulpverlening heeft opgeleverd. Projectleider 
Eline Ophorst merkt dat de samenwerking aan kracht, 
snelheid, begrip en efficiëntie heeft gewonnen. ‘Wat 
het ons heeft opgeleverd, is dat we in het contact met 
financieel hulpverleners beter kunnen uitleggen wat 
er bij ons mogelijk is en via welke ingangen. Wat er 
wel en wat niet kan. Veel mensen denken bij de Belas-
tingdienst dat er niks kan en mag, dat we alleen geld 
willen zien en een grote, logge organisatie zijn. Dat is 
het beeld, al chargeer ik nu. Natuurlijk moeten we de 
belastingwetten handhaven, maar we hebben ook een 
menselijke kant. Zeker als het om mensen gaat die hulp 
nodig hebben, en dat zijn de mensen die problemati-
sche schulden hebben; daar hebben we ons op gericht 
in de pilot.  Voor ons is het heel belangrijk dat het 
handelingsperspectief bij de betrokken gemeenten 
en financieel hulpverleners is vergroot en verhelderd.  
Ze weten nu de weg bij de Belastingdienst. De lijntjes 
zijn korter en kennis wordt beter overgedragen. 

Dat draagt eraan bij dat er minder ellende ontstaat, 
dat schulden zich niet opstapelen. Het is minder vaak 
nodig om op de noodrem te trappen; het Stellateam 
hoeft minder vaak in actie te komen. Gezamenlijk 
voorkomen we dat situaties escaleren, dat een casus 
een Stellacasus dreigt te worden.’ 

‘We hebben flink gewerkt aan het verkorten van de 
doorlooptijd om de beslagvrije voet vast te stellen’, 
vervolgt Ophorst. ‘Daar is echt de bezem doorge-
haald. Gemeenten - en uiteindelijk de cliënt - hebben 
daar profijt van. De nieuwe werkwijze die uit de 
pilot is voortgekomen willen we in elk geval voort-
zetten en opschalen naar meer gemeenten. We zijn 
nu bij 13, nog 375 te gaan dus. We hopen dat de pi-
lot een mooie voorbode is geweest voor veel meer 
betere samenwerkingen. Wij zijn dan wel schuldei-
ser, maar problematische schulden is iets waar we 
echt wat aan moeten doen. Het leidt tot ellende bij 
de schuldenaar en het kost de overheid geld. Daar is 
niemand bij gebaat.’  

Doorlooptijd verkort  
Ook de communicatie met de Belastingdienst in 
aanloop naar het opstarten van schuldregelingen is 
er flink op vooruitgegaan. Van der Worp: ‘Voor het 
opvragen van openstaande saldo’s en het accorderen 
van onze voorstellen is tijdens dit project een werk-
wijze opgezet, waardoor wij nu tweewekelijks al onze 
aanvragen tegelijk naar een apart mailadres van de 
Belastingdienst kunnen mailen. De Belastingdienst 
heeft hiervoor een reactietijd van maximaal twee we-
ken afgesproken. Gevolg is dat de doorlooptijd in onze 
schuldregeling is verbeterd. Daar waar reacties van de 
Belastingdienst voorheen vaak zes weken op zich lieten 
wachten, krijgen we nu binnen twee weken antwoord. 
Dat snelle schakelen levert tijdwinst op in het starten 
van een schuldregeling voor de cliënt.’ 

Van Turnhout: ‘De procesgang bij de Belastingdienst is 
aanmerkelijk verbeterd. Ze hebben de vinger op de zere 
plek gelegd. Er zijn geen doodlopende trajecten meer. 
Geen ‘tussenlijntjes’. Bij de Belastingdienst is nu alles 
gericht op het vinden van een oplossing. Je kunt wel 
stellen dat we elkaar gevonden hebben. Dat levert aan 

de voorkant zoveel winst op, dat wij als financieel hulp-
verleners nog wel vragen stellen, maar niet meer een 
lawine aan vragen hebben. Uiteindelijk is daardoor ook 
onze hulpverlening aan cliënten een stuk verbeterd.’ 

Er is grote winst geboekt, beaamt Van der Worp. ‘De 
communicatie is er echt op vooruit gegaan. De Be-
lastingdienst levert ons nu veel meer maatwerk door 
kortere lijnen te trekken naar de echte probleemgeval-
len. Die zitten immers in de schuldhulpverlening. Daar 
kan het écht misgaan. Als je al op het randje zit en er 
komt een verkeerde verrekening, dan val je er zo vanaf.’

De resultaten van de pilot zijn zo goed, dat er een 
vervolg komt. Stadsring51 begint in de zomer van 2017 
aan een nieuw, soortgelijk project van het KING, dat de 
communicatie met het Bureau Wsnp en de Rechtbank 
Midden-Nederland moet verbeteren. ‘Ook daarin 
hopen we succes te boeken. Een verbeterde communi-
catie zou bijvoorbeeld meer succesrijke aanvragen voor 
Wsnp kunnen betekenen. En ondertussen loopt onze 
samenwerking met de Belastingdienst gewoon door. 
Het is een soort best practice geworden.’ 
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Pilot Laaggeletterdheid in beeld bij schuldhulp

Voor veel professionals is het een bekend beeld: cliënten 
met stapels ongeopende post. Laaggeletterdheid kan 
hierbij een rol spelen. Om deze groep beter te kunnen 
helpen, hebben Stadsring51, Taalhuis Amersfoort en de 
Stichting Lezen en Schrijven in Amersfoort de krachten 
gebundeld.  
 
In Nederland zijn maar liefst 2,5 miljoen (!) mensen 
laaggeletterd. In de provincie Utrecht heeft 6,3% van 
de inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen 
en schrijven. In Amersfoort ligt dat percentage hoger, 
tussen de 8 – 11%. Voor mensen die moeite hebben met 
lezen, schrijven en/of rekenen, is het een extra grote 
uitdaging om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te 
vragen en de administratie bij te houden. Uit onderzoek 
blijkt dan ook dat laaggeletterden een grotere kans 
hebben op schulden.

In Amersfoort start september 2016 de pilot ‘Laagge-
letterdheid in beeld bij schuldhulp’. Daarin werken 
Stadsring51, Taalhuis Amersfoort en de Stichting Lezen 
en Schrijven samen om het aantal en de problematiek 
van laaggeletterden onder Amersfoorters met schulden 
in beeld te brengen. 

 
Eerder de juiste hulp door FZ-wijzer
Is coaching door een vrijwilliger afdoende? Of is een 
andere vorm van financiële hulpverlening passend? 
Deze vragen zijn aan de orde bij elke nieuwe intake van 
SchuldHulpMaatjes Amersfoort. Begin 2016 lanceerde 
Stadsring51 de FZ-wijzer, een instrument dat de vrijwil-
ligers helpt bij het stellen van een objectieve diagnose. 

‘Ik ben helemaal blij met de FZ-wijzer’, zegt Jan Bent-
velzen enthousiast. Samen met een collega-vrijwilliger 
verzorgt hij de intakegesprekken van nieuwe aanmeldin-
gen bij de SchuldHulpMaatjes. ‘Sinds wij gebruik maken 
van de wijzer, is er geen vraag meer die ik vergeet te 
stellen.’ 
 
Mensen die moeite hebben met het bijhouden van hun 
administratie, kunnen bij de SchuldHulpMaatjes Amers-
foort terecht. Zo’n 25 gekwalificeerde vrijwilligers proberen 
mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk 
stadium te helpen. Jaarlijks melden zich zo’n 58 mensen 
aan bij de SchuldHulpMaatjes.

Echter, in sommige situaties is er meer nodig dan 
coaching door een vrijwilliger. Een objectief diagno-

se-instrument draagt eraan bij dat hulpvragers eerder 
de juiste vorm van ondersteuning krijgen. Stadsring51 
kreeg in 2015 opdracht van de gemeente Amersfoort om 
een dergelijk instrument te ontwikkelen. De FZ-wijzer 
werd in 2015 ontwikkeld en in het eerste halfjaar van 
2016 zorgvuldig getest door de vrijwilligers van Schuld-
HulpMaatje. In het tweede halfjaar van 2016 werd een 
definitieve versie opgeleverd. 

De FZ-wijzer meet de mate van financiële zelfredzaam-
heid van de cliënt. Het instrument geeft aan welke 
vorm van financiële hulpverlening passend is: schuld-
hulpverlening, crisishulpverlening of ondersteuning 
door een SchuldHulpMaatje. Bij elke nieuwe intake ma-
ken de SchuldHulpMaatjes nu gebruik van de FZ-wijzer.

Jan Bentvelzen: ‘Voor de komst van de FZ-wijzer werk-
ten wij met een word-documentje met vragen. We 
hadden een aantal vuistregels. Door de komst van de 
wijzer is onze werkwijze nu veel meer gestandaardi-
seerd. Dit maakt het ook makkelijk om het werk over te 
dragen aan collega-vrijwilligers. Het instrument is heel 
bruikbaar gebleken.’

Harm Nielsen – congres laaggeletterdheid 
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SOCIAAL JURIDISCHE DIENSTVERLENING

a) Cliëntencontacten

Etniciteit 2015 2016 Leeftijd 2015 2016

Nederland 31% 29% Tot 25 jaar 4% 3%

Suriname/NA/Aruba 4% 4% 25-35 jaar 14% 14%

Westerse allochtoon 2% 3% 35-45 jaar 24% 24%

Turkije 6% 7% 45-55 jaar 26% 25%

Marokko 16% 13% 55-65 jaar 17% 16%

Niet westerse allochtoon 35% 37% 65 jaar en ouder 14% 15%

Onbekend 6% 7% 3% 3%

Totaal 7.065 7251 Totaal 7.065 7251

b) Vragen & onderwerpen

De Formulierenhulp Top-3 2015 2016 Wijze van afhandeling 2015 2016

1.   Aanvraag of correctie huurtoeslag 16% 11% Informatie en advies 54% 51%

2.   Aanvraag DigiD-code 11% 10% Invullen van formulier 25% 26%

3.   Kwijtschelding zuiveringsheffing 4% 8% Bezwaar beroep 6% 6%

Verwijzing 3% 2%

Bemiddeling 5% 7%

Overige dienstverlening 7% 8%

Totaal aantal  vragen (100%) 8.089 8553

Belangrijkste hulpvragen 2015 2016

1.    Belastingen
o.a. DigiD-codes, aangifte IB, aanslag IB, huur- en zorgtoeslag, kwijtschelding
gemeentelijke belastingen

44% 45%

2.   Uitkeringen/Sociale Zekerheid
o.a. WW, zorgtoeslag, WWB, pensioenen, bijzondere bijstand, AOW

21% 21%

3.   Consumentenzaken
o.a. nutsbedrijven, ziektekostenverzekering, overeenkomsten telefoonbedrijven, 
bestedingsvragen

15% 13%

4.   Wonen
o.a. huurtoeslag, woonruimte

5% 5%

5.   Juridische zaken 
o.a. verblijfsvergunning, beslaglegging, klachtenprocedures

6% 7%

6.   Gezondheid/Welzijn
o.a. pgb, thuiszorg, toeslag kinderopvang, voedsel-, kleding- en speelgoedbank

4% 4%

7.    Overige vragen
o.a. echtscheiding, samenwonen, studiefinanciering, uitbetaling loon, ouderlijk gezag

5% 4%

Totaal aantal vragen (100%) 8.089 8553
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FINANCIËLE HULPVERLENING

2015 2016

Aanmeldingen 1.383 1348
Crisisinterventie (voorkomen huisuitzetting) 8 56
Nazorg (trajecten vrijwillige budgetcoaching) 108 97
Trajecten financiële zorgverlening dak- en thuislozen 88 69
Trajecten budgetbeheer 119 130
Maximale wachttijd tussen twee opeenvolgende stappen 3 weken 3 weken

Uitstroomresultaten curatieve hulpverlening
Geen problematische schulden 26% 37%
(cliënt kan na advisering zelfstandig verder)
Aanvraag schuldregeling gerealiseerd 13% 8%
Schuldenstabilisatie gerealiseerd 28% 20%
Betalingsregelingen gerealiseerd 6% 9%

Hulp stopgezet wegens onvoldoende medewerking 6% 9%

Aanvraag ingetrokken door cliënt/verhuisd/overleden 21% 17%

Resultaten curatieve hulpverlening
Aanvraag minnelijke schuldregeling geslaagd 62% 61%
Aanvraag wettelijke schuldregeling geslaagd 84% 71%
Wettelijke schuldregeling succesvol afgerond 78% 83%

BATEN
Sociaal 

Juridische 
Dienstverlening

Financiële 
Hulpverlening 

Amersfoort

Financiële 
Hulpverlening 

Leusden
Totaal

Subsidies en overige 
inkomsten

510.394 1.971.841 133.314 2.615.549

LASTEN     

Personeelskosten 400.112 1.545.780 104.508 2.050.400
Uitbesteed werk 10.433 40.306 2.725 53.464
Huisvesting 27.143 104.865 7.090 139.098
Organisatiekosten 54.860 211.945 14.329 281.134
Afschrijvingen 5.534 21.381 1.446 28.361

Totale lasten 498.082 1.924.277 130.098 2.552.457

SALDO 12.312 47.564 3.216 63.092

Gecomprimeerd overzicht €     € 

Baten 510.394 1.971.841 133.314 2.615.549
Lasten 498.082 1.924.277 130.098 2.552.457

SALDO UIT EXPLOITATIE 12.312 47.564 3.216 63.092

VERDELING VAN BATEN EN LASTEN 2016 IN EURO’S



Bezoekadres 

Stadsring 51 

3811 HN Amersfoort 

Telefoon

 (033) 4 600 600 

info@stadsring51.nl 

www.stadsring51.nl


