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Inleiding
Voor u ligt een beschrijving van de methodiek die door Stadsring51, met steun van het Oranjefonds, is
ontwikkeld om de schuldhulpverlening voor laaggeletterden toegankelijker te maken. Tijdens de
ontwikkeling van deze methodiek is intensief samengewerkt met Stichting Lezen en Schrijven, het
Taalhuis van de bibliotheek Eemland en de afdeling schuldhulpverlening van Stadsring51. Graag bedanken
wij de mensen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze aanpak voor hun hulp, tijd en
energie.
Eén op de zes Nederlanders is vermoedelijk laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven,
rekenen, de digitale wereld en/of begrijpend luisteren. Een brief lezen, een begroting maken, de
huurtoeslag wijzigen of een gesprek goed kunnen volgen is voor hen geen vanzelfsprekendheid. Daarom
hebben we tussen september 2016 en maart 2017 een pilot met Stichting Lezen en Schrijven en het
Taalhuis van bibliotheek Eemland gedraaid. Tijdens deze pilot werd bij mensen met een opleidingsniveau
lager dan mbo standaard een Taalmeter afgenomen. De Taalmeter is een gevalideerd
screeningsinstrument van Stichting Lezen en Schrijven. Deze wordt ingezet om te bepalen of iemand
moeite heeft met lezen en daarmee in een risicogroep voor laaggeletterdheid valt. Wanneer uit de
Taalmeter bleek dat er een vermoeden was van laaggeletterdheid, werd aan de klant aangeboden dat hij
of zij werd aangemeld bij het Taalhuis. Uit de evaluatie van deze pilot bleek dat laaggeletterdheid met
deze aanpak weliswaar werd opgespoord, maar dat vervolgens zowel het traject schuldhulpverlening als
het taalaanbod in Amersfoort niet voldoende toereikend waren om cliënten duurzaam uit de schulden te
krijgen en houden. Er ontstond een grote behoefte om verschillende producten en diensten te
ontwikkelen waarmee ook laaggeletterden een traject schuldhulpverlening succesvol kunnen afronden.
Gedurende het project, dat een looptijd heeft gehad van 2 jaar, zijn diverse interventies en instrumenten
ontwikkeld waarmee een regulier traject passend is gemaakt voor mensen die moeite hebben met lezen,
schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Er is bewust voor gekozen om geen apart traject te
ontwikkelen voor laaggeletterden om doelgroepenbeleid te voorkomen. Doelgroepenbeleid ondermijnt
namelijk maatwerk en gaat voorbij aan individuele behoeften en wensen van mensen die een beroep
doen op de schuldhulpverlening.
De instrumenten en interventies zijn ontwikkeld voor en getest door de schuldhulpverlening die door
Stadsring51 uitgevoerd wordt. De schuldhulpverleners die bij Stadsring51 werken beschikken over een
aantal basis communicatieve vaardigheden, zijn daarnaast getraind in gesprekstechnieken die passen bij
stress sensitieve dienstverlening en zijn in staat om cliënten in gesprekken laag talig te benaderen.
Daarnaast wordt door Stadsring51 maatwerk geboden in de trajecten. We gaan ervan uit dat de
interventies en instrumenten ook bruikbaar zijn bij een organisatie waar minder of geen maatwerk wordt
geboden. De instrumenten die hieronder beschreven worden dienen als ondersteuning tijdens
gesprekken met cliënten. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat cliënten laag talig benaderd worden.
De interventies en instrumenten die ontwikkeld zijn gedurende het project en in deze notitie zijn
beschreven zijn:
1. Het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid
2. De praatplaat tijdens de intake
3. De procestekening tijdens het bespreken van het plan van aanpak
4. De procestekening bij de start van de schuldregeling
5. Het inzetten op vergroten van lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden
6. Het aanpassen van de schriftelijke communicatie voor laaggeletterde cliënten
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Met uitzondering van de procestekeningen zijn alle interventies en instrumenten toe te passen in het
gehele sociale domein.
We eindigen deze notitie met aanbevelingen voor organisaties om de hulp- en dienstverlening beter in te
richten voor laaggeletterden.
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1. Herkennen en bespreekbaar maken van
laaggeletterdheid
Op laaggeletterdheid rust wellicht nog een groter taboe dan op het hebben van schulden. Bovendien
melden mensen zich in eerste instantie aan voor een oplossing voor hun schulden en niet zozeer voor
hulp bij de problematiek rondom de laaggeletterdheid. Daarnaast kan, op basis van de ervaringen van
schuldhulpverleners bij Stadsring51, aangenomen worden dat mensen vaak geen verband leggen tussen
laaggeletterdheid en het ontstaan van schulden of het niet zelf kunnen oplossen van de financiële
problemen. Tot slot blijkt dat ook professionals moeite hebben met het zien van een verband
laaggeletterdheid en schuldenproblematiek. Deze gegevens dragen eraan bij dat enerzijds veel
laaggeletterden die zich melden bij de schuldhulpverlening niet uit zichzelf vertellen dat zij moeite hebben
met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Anderzijds is het lastig voor schuldhulpverleners
om de problematiek te herkennen en vervolgens bespreekbaar te maken.
Om laaggeletterdheid onder de cliënten van de schuldhulpverlening te herkennen en vervolgens met hen
te bespreken, is het van belang dat de problematiek bekend is bij schuldhulpverleners. Dat hebben we
bereikt door:



Schuldhulpverleners intensief te trainen op het onderwerp. Stichting Lezen en Schrijven heeft
hierin een belangrijke rol gespeeld.
Lees-, schrijf- en rekenvaardigheden een duidelijke plek te geven in de intake. Wanneer
geconstateerd wordt dat cliënten met deze vaardigheden ‘mogelijk’ moeite hebben wordt dit
gegeven en een mogelijk passende oplossing meegenomen in het plan van aanpak.

Onze intake bestaat uit drie delen: 1. Een vragenlijst over de financiële problemen die de cliënt zelf invult
voorafgaand aan de intake. 2. Een inventarisatie van de problematiek op diverse leefdomeinen die de
cliënt en de schuldhulpverlener in een gesprek doen en 3. Een reflectie op deel 1 en 2 die de
schuldhulpverlener na afloop van het gesprek doet. Tijdens de intake wordt laaggeletterdheid in 3
stappen in beeld gebracht:






Het eerste deel is een manier om de basisvaardigheden te toetsen. Heeft de cliënt het formulier
ingevuld opgestuurd of meegenomen? Heeft hij of zij hulp gehad bij het invullen? Was het
makkelijk of juist moeilijk om in te vullen? De antwoorden op deze vragen kunnen zorgen voor
een vermoeden van laaggeletterdheid bij de schuldenhulpverlener.
In het tweede deel van de intake, het gesprek, stelt de schuldhulpverlener contextgerichte vragen
om het onderwerp vervolgens bespreekbaar te maken. Deze vragen zijn vooral gericht op het
normaliseren van de problematiek. De meest gestelde vraag in dit kader is ‘veel mensen die zich
bij de schuldhulpverlening melden vinden het moeilijk om brieven van officiële instanties te
begrijpen of te lezen, hoe is dat voor u?’
In deel 3 zijn vragen opgenomen over het begripsvermogen en de beheersing van de Nederlandse
taal van de cliënt. Deze vragen beantwoordt de schuldhulpverlener na afloop van het gesprek.

De vragen uit alle drie de delen gecombineerd zorgen voor een duidelijk beeld van de lees-, schrijf-, rekenen digitale vaardigheden van de cliënt. Dit beeld wordt meegenomen in het plan van aanpak.
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2. Praatplaat tijdens het intakegesprek
Een intake kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Er kan gekozen worden voor het gebruik
van een diagnose-instrument, zoals Mesis en Traject51. Bij Stadsring51 is het ook mogelijk om een
praatplaat te gebruiken. Een praatplaat is een ondersteunend instrument en wordt tijdens het
intakegesprek enerzijds gebruikt om cliënten meer inzicht te geven in de problemen waar zij tegenaan
lopen en anderzijds om samen te beslissen welke stappen er gezet moeten worden om problemen op te
lossen. Daar staat tegenover dat met het gebruik van de praatplaat bepaalde aspecten vergeten kunnen
worden door de schuldhulpverlener. Daarom is er binnen Stadsring51 voor gekozen om juniorschuldhulpverleners alleen maar intakes te laten doen met Traject51. Op deze manier leren zij goed
waarop te letten tijdens een intakegesprek.
De schuldhulpverlener weet voorafgaand aan de intake niet of een cliënt laaggeletterd is. In de praktijk
maakt dit ook niet uit. De praatplaat levert voor een veel groter deel van de cliënten van
schuldhulpverlening een voordeel op dan alleen voor de doelgroep laaggeletterden. De
schuldhulpverlener beslist zelf of hij praatplaat gebruikt voor de intake of niet. Soms doet dit hij op basis
van zijn eigen inschatting. Soms vraagt de schuldhulpverlener aan de cliënt wat deze prettiger vindt.
De praatplaat kent verschillende onderdelen: een rad met daarin de 11 leefdomeinen van de
zelfredzaamheidsmatrix, een invulveld voor de klant, een invulveld voor de schuldhulpverlener en een
veld waarin kan worden genoteerd met welke andere hulpverleners de klant contact heeft.
We hebben gekozen voor een rad met de 11 leefdomeinen uit de zelfredzaamheidsmatrix om zoveel
mogelijk aan te kunnen sluiten bij andere hulpverleners die actief zijn in het sociaal domein. De
zelfredzaamheidsmatrix wordt op dit moment het meest gebruikt door bijvoorbeeld sociale wijkteams.
Wanneer deze niet gebruikt wordt zijn de leefdomeinen die erin geschetst worden in ieder geval
herkenbaar voor professionals die in wijkteams werkzaam zijn.
De cliënt geeft zelf aan het begin van de intake aan elk domein een cijfer. Hierbij geldt dat een 1 betekent
dat de cliënt heel erg ontevreden is met dat deel van zijn leven, terwijl een 5 betekent dat een cliënt heel
erg tevreden is met het betreffende domein. De schuldhulpverlener helpt de cliënt bij het scoren door,
mits hier behoefte aan is, per domein uitleg te geven over wat dat inhoudt.
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Figuur 1: rad met 11 domeinen

Figuur 2: uitleg over de scores

Na het invullen van het rad bespreken de schuldhulpverlener en de cliënt samen de uitkomsten. Er kan
gekozen worden voor verschillende startpunten bij het gesprek. Bij Stadsring51 wordt eerst stilgestaan bij
het domein waarop de klant het laagst gescoord heeft. De schuldhulpverlener maakt gebruik van
schaalvragen gecombineerd met motiverende gesprekstechnieken. Bij schaalvragen vraag je de klant een
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score te geven aan een bepaald aspect in zijn of haar leven. Door het gesprek te beginnen met de vraag:
‘U geeft dit aspect een 3, wat maakt dat het geen 2 is?’, nodigt de schuldhulpverlener de klant uit om
zichzelf te versterken. Bij dit deel van de intake wordt ook vaak gevraagd welk cijfer de cliënt het domein
het liefst wil geven en of hij of zij ideeën heeft om dit te bereiken. Niet alle domeinen hoeven uitgebreid
besproken te worden. Bij de domeinen waarop de cliënt aangeeft zeer tevreden te zijn of geen problemen
te ervaren kan kort stilgestaan worden.
Na dit deel vraagt de schuldhulpverlener de cliënt om in het invulveld van de cliënt zelf op te schrijven
wat zijn grootste zorg, probleem of hulpvraag is. Wanneer de cliënt aangeeft dat hij dit niet kan of niet zo
goed weet hoe hij dat moet doen, kan de schuldhulpverlener hierbij ondersteunen. Het gegeven dat een
cliënt niet goed in staat is deze kolom zelf in te vullen kan een signaal zijn dat er sprake is van
laaggeletterdheid. De schuldhulpverlener is hier alert op en vraagt de cliënt wat de reden is dat hij of zij
dit niet kan invullen. De schuldhulpverlener maakt hierbij gebruik van de technieken en inzichten die hij
tijdens de training van Stichting Lezen en Schrijven heeft geleerd

Figuur 3 invulvelden cliënt (klant) en hulpverlener

In het invulveld van de schuldhulpverlener wordt informatie door de schuldhulpverlener opgeschreven
over de oorzaak en achtergronden van de schulden.
Tot slot wordt in het invulveld andere hulpverlening genoteerd met welke andere hulpverleners de cliënt
eventueel al contact heeft. Indien mogelijk worden ook de contactgegevens genoteerd van de andere
hulpverleners.
Naast het invullen van de praatplaat wordt een korte checklist doorgenomen. Deze checklist wordt vooral
gebruikt om te bepalen welk traject juridisch gezien haalbaar is. Na afloop van het gesprek vult de
schuldhulpverlener de reflectie op het gesprek in. De praatplaat, de checklist en de reflectie vormen
samen de basis van het plan van aanpak dat de cliënt aangeboden krijgt.
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3. Procestekening tijdens het bespreken van het plan
van aanpak.
De schuldhulpverlener beslist na de intake welk aanbod van hulpverlening het beste aansluit op de
hulpvraag, de mogelijkheden en de problematiek van de cliënt. Dit wordt verwerkt in een Plan van
Aanpak. In het gesprek met de cliënt over dit Plan van Aanpak wordt gebruik gemaakt van een
procestekening waarin elk type hulpverlening verwerkt is. De procestekening wordt gebruikt om het
proces duidelijker te kunnen uitleggen aan cliënten. De cliënt neemt de tekening mee naar huis zodat hij
deze later nog eens rustig kan doornemen. Door de route samen af te lopen wordt duidelijk welk type
hulpverlening het best aansluit bij de vraag en mogelijkheden van de cliënt. Belangrijk uitgangspunt bij
deze tekening is dat ieder type hulpverlening uiteindelijk moet bijdragen aan een schuldenvrij bestaan.
Wanneer de cliënt akkoord is met het plan start de inhoudelijke hulpverlening.
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Figuur 4: procestekening tijdens aanpak gesprek
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In elke procestekening heeft de hulpverlener een oranje kleur en de klant een blauwe kleur. Schuldeisers
zijn groen of rood. Externen, bewindvoerder, rechter of andere hulpverlening, zijn paars. De budgetcoach
is als vrijwilliger verbonden aan Stadsring51 en is daarom lichtblauw van kleur. In de procestekening
wordt vooral veel met emoties op het gezicht gewerkt omdat deze het meest herkenbaar zijn voor de
meeste mensen.

Figuur 5: voorbeeld procestekening tijdens aanpakgesprek met aanbod budgetbeheer
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4. Gebruik procestekening bij aanvang van de
schuldregeling
Een schuldregeling is een ingewikkeld proces om uit te leggen. Daarom wordt er binnen Stadsring51
gebruik gemaakt van een, binnen het project ontwikkelde, procestekening bij de uitleg van een
schuldregeling. De procestekening visualiseert de stappen die gezet worden in een schuldregeling en
ondersteunt de schuldhulpverlener bij het uitleggen van het proces en de cliënt bij het begrijpen daarvan.
Bij het gebruik van de procestekening zorgt de schuldhulpverlener ervoor dat hij begrijpelijke taal gebuikt.
Ook toetst hij regelmatig of informatie goed is overgekomen.
Er wordt bewust voor gekozen het proces pas toe te lichten wanneer de schuldregelovereenkomst
daadwerkelijk getekend wordt en niet tijdens bijvoorbeeld het aanpakgesprek. Hiervoor is gekozen
omdat cliënten in de schuldhulpverlening vaak bij aanvang van het traject gevolgen ondervinden van de
stress die schulden met zich meebrengen. Deze gevolgen hebben betrekking op het vermogen om vooruit
te kunnen kijken, plannen te maken en hiernaar te handelen. Omdat er enige tijd zit tussen het
aanpakgesprek en de daadwerkelijke start van de schuldregeling is het niet zinvol het proces
schuldregeling vroeg in het traject al toe te lichten. Bovendien wordt hiermee ook een overkill aan
informatie voorkomen hetgeen stress onder cliënten verminderd. Tegelijkertijd is de schuldregeling in
zijn geheel opgenomen in de procestekening ‘aanpak’ waardoor cliënten wel perspectief op een
schuldenvrij bestaan wordt geboden.
Voor zowel het traject naar een schuldbemiddeling als naar een saneringskrediet is een aparte
procestekening gemaakt.
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Figuur 6: procestekening Saneringskrediet
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Figuur 7: Procestekening Schuldbemiddeling
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5. Inzetten op het vergoten van lees-, schrijf-, reken- en
digitale vaardigheden tijdens het
traject schuldhulpverlening
Om duurzaam en blijvend uit de schulden te komen is het van belang dat basisvaardigheden zoals lezen,
schrijven, rekenen, digitale vaardigheden maar ook budgetteren en administratie ordenen op een goed
niveau zijn. Van oudsher richt schuldhulpverlening zich niet enkel op het oplossen van schulden, maar ook
op het aanleren van vaardigheden. Vaak worden een geordende administratie, een kloppende begroting
en een op deze begroting aangepast bestedingspatroon gezien als voorwaarde voor een duurzame
schuldenregeling. En om dat goed te kunnen moeten mensen ook voldoende basisvaardigheden hebben.
Inzicht uit de hersenwetenschap heeft echter duidelijk gemaakt dat het, zolang schulden nog een grote rol
spelen, bijna een onmogelijke opgave is om vaardigheden aan te leren. Schulden en armoede zorgen voor
aanhoudende stress en maken het moeilijk voor mensen om in actie komen. Zolang deze stress niet
weggenomen wordt is het niet effectief om in te zetten op het aanleren en versterken van
basisvaardigheden. Bij Stadsring51 is om die reden een duale aanpak ontwikkeld om laaggeletterden te
ondersteunen en zo toch, zonder meteen in te zetten op zware maatregelen als beschermingsbewind, een
schuldregeling mogelijk te maken.
Deze aanpak ziet er als volgt uit:
Laaggeletterdheid

Chronische stress

Fase 1 Intake en Plan van
aanpak opstellen

-laag talige benadering, zowel
schriftelijk (in brieven,
praatplaten, etc.) als
mondeling (telefonisch, tijdens
afspraken en huisbezoeken)
-Alert zijn op laaggeletterdheid
en normaliseer dat

Fase 2 Stabiliseren en
schuldregelen

-Bieden van extra
ondersteuning (budgetcoach,
administratie op orde)
-Interesseren en/of motiveren
om basisvaardigheden te
verbeteren en verwijzen naar
een taaltraject, bv via het
Taalhuis
-Concrete nazorg gericht op
het stabiel houden van
financiën zo lang dit niet
zelfstandig lukt
- verwijzen naar een
taaltraject.

-Herkennen van improductief
gedrag zoals het vergeten van
afspraken als stress
gerelateerd.
-Helpen om zelf te verkennen
of cliënt een dynamiek van
chronische stress herkent en
helpen met coping
strategieën.
- Zoveel mogelijk stabiliteit en
zekerheid bieden
-Bieden van extra
ondersteuning (bv budget
coaching, sms, to-do lijstjes)
- Stimuleren om ook aan de
slag te gaan met andere zaken
die chronische stress brengen
-Nabij en bereikbaar zijn en bij
onverwachte situatie
stressoren zo snel mogelijk
wegnemen.

Fase 3 het begin van een
schuldenvrije toekomst
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Bij Stadsring51 wordt extra ondersteuning zoveel mogelijk thuis geboden in de vorm van een traject
budgetcoaching of een traject administratie op orde. Beide trajecten worden uitgevoerd door vrijwilligers.
De vrijwilliger werkt hierbij intensief samen met de schuldhulpverlener. De vrijwilligers van Stadsring51
zijn door Stichting Lezen en Schrijven getraind in het herkennen van en omgaan met mensen die
laaggeletterd zijn. Daarnaast is materiaal, de Succes!-methode van Stichting Lezen en schrijven,
beschikbaar gesteld waarmee de vrijwillige budgetcoach samen met de klant de lees-, schrijf- en
rekenvaardigheden kan verbeteren. De methode sluit aan bij de problemen waar laaggeletterden, net als
andere cliënten van de schuldhulpverlening, tegenaan lopen als zij financiële problemen hebben. Het doel
van een traject administratie op orde of een traject budget coaching blijft het op orde brengen en houden
van de financiën zodat een schuldregeling haalbaar wordt. De schuldhulpverlener toetst regelmatig of een
cliënt al in staat is om basisvaardigheden te vergroten. Zodra de schuldhulpverlener inschat dat dit het
geval is wordt er verwezen naar het Taalhuis om een taaltraject op te starten.
Stadsring51 verwijst cliënten door naar het Taalhuis van de bibliotheek voor taal- en rekenlessen als zij
hier, gezien hun persoonlijke omstandigheden en vermogen om te leren, aan toe zijn. Uiteindelijk worden
de meeste laaggeletterde cliënten verwezen. Het moment waarop dat gebeurd wordt afgestemd op wat
een cliënt wil en aan kan. In de praktijk komt dit erop neer dat de meeste cliënten worden verwezen als
de stress die (acute) financiële problemen met zich meebrengen is afgenomen. Meestal is dit op het
moment dat budgetbeheer is opgestart of, wanneer budgetbeheer niet nodig is, een schuldregeling
begint. De schuldhulpverlener maakt zelf een inschatting over het moment waarop een taaltraject zinvol
is. Wanneer een cliënt wordt doorverwezen naar het Taalhuis houdt de schuldhulpverlener vinger aan de
pols. Dit betekent dat deze samen met de cliënt contact opneemt en een afspraak inplant en dat deze in
de periode na de afspraak, totdat de cliënt goed is ‘geland’, contact heeft met het Taalhuis.

16

6. Aanpassen schriftelijke communicatie voor
laaggeletterde cliënten
In de schuldhulpverlening wordt veel schriftelijk gecommuniceerd. Dit gebeurt vanuit de behoefte
afspraken schriftelijk vast te leggen. Dat is niet erg, maar het is wel zaak dat de brieven die aan cliënten
worden verstuurd leesbaar zijn. Om te voorkomen dat iedere schuldhulpverlener een training ‘schrijven
op A2-niveau’ moet volgen, hebben we er bij Stadsring51 voor gekozen om het gehele brievenboek te
herschrijven op voornamelijk A2 niveau. Hiervoor is een kleine groep schuldhulpverleners getraind. De
meeste brieven konden probleemloos herschreven worden.
Schrijven op A2-niveau is vrij direct. Een zin begint bij voorkeur met het onderwerp, gevolgd door het
werkwoord. Vooral bij formele documenten zoals beschikkingen en plannen van aanpak is het lastig om
op A2-niveau een boodschap gericht op samenwerking over te brengen. Bij dit soort documenten is hulp
gevraagd van een taalregisseur van Stichting Lezen en Schrijven.
Het herschrijven van het brievenboek is, in verband met de grote hoeveelheid brieven, gefaseerd
opgepakt.
Om onze schriftelijke communicatie ook visueel te ondersteunen worden aan bepaalde documenten,
zoals het plan van aanpak of de voortgangsrapportage, pictogrammen die ook in de procestekening zitten
toegevoegd. Hiermee wordt voor cliënten duidelijk op welk deel van het proces de acties die zij
ondernemen of die wij ondernemen betrekking hebben. Om in deze behoefte te kunnen voorzien zijn alle
pictogrammen uit de procestekeningen los beschikbaar gesteld.

Figuur 8: voorbeeld van losse plaatjes of pictogrammen

De pictogrammen zijn ook voor online-communicatie geschikt en kunnen gebruikt worden in een
cliëntenportal of een app. Bij Stadsring51 worden ze op dit moment gebruikt voor de communicatie die
via een app gaat.
Naast het herschrijven van het brievenboek is ook de website van Stadsring51 aangepast op
communicatie met deze doelgroep. Hierbij is niet alleen het taalgebruik op de website onder de loep
genomen maar is ook gekeken naar de inrichting en lay-out van de website. Bij het ontwikkelen van de
nieuwe website is gebruik gemaakt van advies van Stichting Lezen en Schrijven. Een taalambassadeur,
ervaringsdeskundige, heeft de website bekeken en aangegeven op welke punten de website nog meer
verbeterd kan worden om deze toegankelijker te maken voor laaggeletterden.
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7. Aanbevelingen om de dienstverlening af te stemmen
op de doelgroep
Het project gaan we binnen Stadsring51 succesvol afronden. Basis daarvoor zijn de positieve ervaringen
van zowel schuldhulpverleners als cliënten. Het gegeven dat de instrumenten en interventies die
ontwikkeld zijn daadwerkelijk worden gebruikt en waarde toevoegen aan zowel het traject voor de cliënt
als aan de werkzaamheden van de schuldhulpverleners, maakt dat we trots zijn op de resultaten. De
toegevoegde waarde zit vooral in het feit dat cliënten veel beter weten waar zij aan toe zijn, wat we in de
schuldhulpverlening gaan doen en welke stappen zij zelf nog moeten zetten. De interventies en
instrumenten bieden de schuldhulpverlener ondersteuning tijdens gesprekken waardoor deze veel
prettiger verlopen. Wanneer u uw dienstverlening ook toegankelijker wilt maken voor laaggeletterden
raden wij u, op basis van onze eigen ervaringen, aan rekening te houden met de volgende zaken;
Projectmatige aanpak
Het verdient de voorkeur om het aanpassen van de dienstverlening projectmatig aan te pakken. Door
vooraf een duidelijk doel te hebben, een goede planning te hanteren, beoogde resultaten en effecten te
benoemen voorkomt u dat een aantal ‘losse flodders’ de organisatie in geschoten worden die uiteindelijk
weinig betekenen voor de doelgroep.
Daarnaast is het aan te bevelen een projectleider aan te stellen die gedurende de looptijd van het project
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de methodiek, het behalen van de resultaten en doelen en
het borgen van de methodiek in de organisatie.
Tot slot is een goede projectorganisatie met een projectgroep en een stuurgroep van belang om uw
project te laten slagen. Binnen de projectgroep worden methodieken, producten en diensten ontwikkeld.
De stuurgroep is er om de voortgang van het project te bewaken. Het toevoegen van sleutelfiguren uit uw
organisatie en eventueel uit uw werkveld aan de stuurgroep komt de borging van ontwikkelde diensten
en producten ten goede.
Ontwikkelen vanuit behoefte van de cliënt
Om te voorkomen dat methodieken, producten en diensten in de praktijk weinig betekenis hebben, is het
raadzaam om te denken vanuit de behoefte van de cliënt. Vragen die u zichzelf voordat u start kunt
stellen zijn; ‘wat is het probleem?’, ‘voor wie is dit een probleem?’, ‘waarom is dit een probleem?’.
Voordat wij startten met de ontwikkeling van producten en diensten hebben we gesproken met
laaggeletterde cliënten, taalambassadeurs en mensen die vanuit hun werk (zowel vrijwilligers als
beroepskrachten) veel te maken hebben met laaggeletterden. Vervolgens hebben we ontwikkelde
diensten en producten continu voorgelegd aan laaggeletterde cliënten, taalambassadeurs en mensen die
beroepsmatig veel werken met laaggeletterden.
Ontwikkelen met oog voor de uitvoering
Uiteindelijk moeten schuldhulpverleners, budgetbeheerders, vrijwilligers en andere beroepskrachten in
het veld werken met de ontwikkelde producten en diensten. Daarom is het van belang dat de
ontwikkeling van deze producten en diensten zoveel mogelijk in samenspraak met hen wordt gedaan.
Binnen Stadsring51 hebben we ervoor gekozen om schuldhulpverleners aan de projectgroep toe te
voegen. Het is niet nodig om dat voor de gehele periode van het project te doen. Pas als het moment daar
is om producten en diensten te gaan ontwikkelen is het echter noodzakelijk om schuldhulpverleners
intensief te betrekken.
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Wij hebben er voor gekozen schuldhulpverleners niet vanaf de start (projectplan maken) te betrekken. De
reden hiervoor is de werkdruk binnen de uitvoering van schuldhulpverlening. Door hen pas te betrekken
bij het ontwikkelen en testen van producten en diensten blijft de investering voor schuldhulpverleners
behapbaar. Het nadeel is echter dat bij de start van het project en het ontwikkelen van het plan input van
schuldhulpverleners nodig is. Omdat juist zij weten wat er speelt onder cliënten en waar zij behoefte aan
hebben. Een middenweg, waarbij bij het ontwikkelen van het plan gevraagd wordt om input van de
uitvoering lijkt een betere manier te zijn om het project goed op te starten.
Rekening houden met geheel van problemen en mogelijkheden van de cliënt
Een cliënt heeft niet alleen schulden. Een laaggeletterde is niet alleen laaggeletterd. Er zijn tal van
dimensies en domeinen die gezamenlijk het geheel van mogelijkheden en problemen van een mens
bepalen. Het is dan ook belangrijk om bij de ontwikkeling van de aanpak aandacht te hebben voor dit
gegeven. Wij hebben dit gedaan door o.a. in de praatplaat uit te gaan van de elf domeinen van de
zelfredzaamheidsmatrix, maar ook door de cliënt hier zelf een oordeel over te laten vormen. Een ander
voorbeeld is het herschrijven van ons brievenboek. Hierbij hebben wij niet enkel herschreven op A2niveau, maar hebben we ook rekening gehouden met de stresscomponent waar cliënten met
problematische schulden vaak last van hebben. Tot slot een laatste voorbeeld: een traject
schuldhulpverlening aan laaggeletterde cliënten heeft eigenlijk twee doelen; enerzijds het duurzaam
oplossen van de schulden en anderzijds het ontwikkelen en vergoten van basisvaardigheden. Deze doelen
zijn tegelijkertijd onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Bij het realiseren van beide doelen wordt maatwerk
geboden. Zo hebben we het idee losgelaten dat eerst vaardigheden op een bepaald niveau moeten zijn,
voordat schulden opgelost kunnen worden. Bij het bepalen van de juiste aanpak wordt goed gekeken naar
wat een cliënt wil, wat hij belangrijk vindt en wat hij op welk moment aankan. De aanpak wordt daarmee
dynamisch en kan op ieder moment gedurende een traject wijzigen.
Zorgen voor draagvlak binnen uw organisatie, uw gemeente en uw ketenpartners
Het is niet alleen belangrijk dat er draagvlak is binnen de organisatie. Ook de gemeente is een belangrijke
partij. Samen met de gemeente kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan de doorontwikkeling van
bepaalde producten na afloop van het project. Ketenpartners zijn binnen de schuldhulpverlening altijd
van groot belang. Schuldhulpverleners zijn specialist op hun vakgebied. Cliënten van de
schuldhulpverlening zijn echter meer dan enkel hun schuldenproblematiek. Voor het oplossen van
problemen op andere domeinen zijn ketenpartners hard nodig. Daarom is het van groot belang dat ook
ketenpartners de noodzaak inzien van een aanpak aangepast op laaggeletterden in de samenleving. Wij
hebben bijvoorbeeld de praatplaat van de intake samen met Stichting Wijkteams Amersfoort (SWA)
ontwikkeld. Daarnaast zijn we deelnemer aan het taal- en participatieoverleg in Amersfoort. Dit platform
gebruiken wij om onze producten, diensten en inzichten te delen en te toetsen, maar ook om
samenwerkingsrelaties met bijvoorbeeld taalaanbieders aan te gaan en te versterken en tot slot omdat
goede schuldhulpverlening taaltrajecten kan versterken en vice versa.
Gebruik maken van bestaande inzichten, ontwikkelde methodieken en producten
Waarom zelf het wiel uitvinden als het er al is? De afgelopen jaren is er veel ontwikkeld voor
laaggeletterden. Ook is er veel aandacht voor laaggeletterden in de schuldhulpverlening. Wij hebben
tijdens ons project veel gebruik gemaakt van bestaande inzichten, ontwikkelde methodieken en
producten. Zo hebben we het idee van de praatplaat en de procestekeningen niet zelf verzonnen.
Verschillende gemeenten, zoals Zoetermeer, waren hier al mee bezig. Wij hebben onze praatplaten en
procestekeningen laten tekenen op ons eigen proces en naar onze eigen inzichten rondom stress-
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sensitieve dienstverlening. Daarnaast maken onze vrijwilligers gebruik van een al bestaande lesmethode
van Stichting Lezen en Schrijven.
De tijd nemen om producten en diensten te testen in de praktijk en indien nodig aan te passen. Luister
hierbij naar de input van degene die werken met de producten en diensten. Houd ook rekening met de
ervaringen van uw cliënten.
Hierboven is al beschreven hoe belangrijk het is om producten en diensten te testen. Een aanvullende
aanbeveling hierop is de tijd te nemen die nodig is om goed te testen en indien nodig aan te passen. De
tekeningen die bijvoorbeeld door ons ontwikkeld zijn, zijn ruim een jaar getest en voor u ligt inmiddels
een 5e versie.
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