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Voorwoord
Voor u ligt de 1-meting van het Good Practise onderzoek van de HvA. Er is in de periode tussen de
0 en 1-meting veel gebeurd en het is van belang om de 1-meting te plaatsen binnen die context. Het is
tenslotte meer dan alleen een momentopname. Het toenmalige college maakte een jaar voor de 0meting het verbeteren van schuldhulpverlening tot een speerpunt. Onderstaande ambitie verwoordt het
goed:
Amsterdam heeft behoefte aan een toegankelijke en goede schuldhulpverlening die waar nodig hulp op
maat biedt. Tevens vraagt dat om een nauwe samenwerking tussen verschillende hulpverleners én met
schuldeisers zodat Amsterdammers met schulden zo vroeg mogelijk actief hulp aangeboden krijgen.
Gedurende de bestuursperiode 2014-2018 is het programma Schuldhulpverlening in het leven
geroepen om deze ambitie te realiseren. Er zijn vijf doelstellingen geformuleerd; preventie,
vroegsignalering, effectiviteit door maatwerk, samenwerking met hulpverleners en samenwerking met
schuldeisers. De gemeente heeft middelen ter beschikking gesteld om langs deze doelen door
onderzoek, experimenten en projecten de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast was het programma
erop gericht de samenwerking1, het kennisdelen en de innovatiekracht binnen en tussen de
verschillende schuldhulpbureaus te stimuleren
Het programma heeft het werkveld een enorme impuls gegeven. De opbrengst van de 0-meting is daar
een onderdeel van. Op verschillende manieren is de drempel naar schuldhulpverlening verlaagd en is
‘erger’ voorkomen. Indien er echt ondersteuning nodig is om schulden op te lossen, is er voor gezorgd
dat de dienstverlening beter aansluit. Dit heeft geleid tot verschillende aanpakken ‘op maat’, meer
oplossingen voor schulden en sneller hulp daarbij. Ook de keten is meegenomen waardoor er nu beter
onderling kan worden afgestemd en men elkaar beter weet te vinden. De klant en de kwaliteit van
dienstverlening heeft daarbij altijd voorop gestaan.
Deze ontwikkelingen hebben ook zijn weerslag gehad op het professioneel, klantgericht -en methodisch
werken binnen schuldhulpverlening. De verschillende aanpakken en verbeteringen zijn daar eigenlijk
een voorbeeld van. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties
in die periode:
Preventie
- Campagnes uitgevoerd gericht op jongeren; op taboedoorbreking, financiële geletterdheid en
omgaan met sociale normering.
- Budgetlessen ingezet voor jongeren op ROC’s
- Vergroten bereik laagdrempelige financiële inlopen (bezoekersaantallen zijn verdubbeld)
- Inzet laaggeletterde trainingen, gericht op financiële zelfredzaamheid
- Opzet pilots ‘Nazorg’; aanpak gericht op het behouden van een financieel duurzame situatie.
Vroegsignalering
- Uitbreiding van het aantal partijen dat deelneemt
- Meer meldingen (met 50% toegenomen)
- Intensieve samenwerking Schuldhulpverlening met WPI. Ook werkgevers en het UWV bij
aanpak betrokken

Effectiviteit door maatwerk
- Specifieke aanpakken voor jongeren, zelfstandigen, huizenbezitters, werknemers van Pantar,
(O)GGZ, doelgroep top 1000/detentie, werkenden, PW-gerechtigden
- Drempels wegnemen met het Doorbraakfonds
- Samenwerking met hulpverleners

1

In Amsterdam wordt schuldhulpverlening uitgevoerd door 8 instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, ook wel MaDi’s
genoemd.
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-

Keten geïnformeerd over wat schuldhulpverlening precies inhoudt (Wegwijs in
Schuldhulpverlening).
Samenwerking met ketenpartijen geïntensiveerd (o.a. Samen Doen, JBRA, MEE, Blijfgroep,
HVO).
Samenwerking met schuldeisers
Verbeterde werkafspraken met de Gemeentelijke Kredietbank en schuldeisers
Hogere slagingskans saneringskrediet (een van de hoogste van Nederland)

Ontwikkelingen uitvoering schuldhulpverlening
De doelen en resultaten hebben hun weerslag gehad op het proces van schuldhulpverlening. De
dienstverlening van schuldhulpverlening is sinds de 0-meting laagdrempeliger geworden en meer
klantgericht. Het is eenvoudiger geworden om zich aan te melden en er zijn geen wachttijden meer voor
hulp. De communicatie sluit nu beter aan bij de mensen die er gebruik van maken en zij hoeven niet
meer verplicht bepaalde stappen te doorlopen om hiervoor in aanmerking te komen. Dit komt ook in de
1-meting naar voren en is voor een belangrijk deel het resultaat van acties die zijn ondernomen naar
aanleiding van de 0-meting. Er is daarnaast veel aandacht geweest om mensen snel en effectief te
begeleiden naar een oplossing waardoor er meer oplossingen zijn gekomen voor schulden en deze
sneller tot stand komen. Met nieuwe inzichten vanuit de wetenschap (Schaarste theorie, Mobility
Mentoring) is tezamen met de opbrengsten van een ‘Good practice aanpak’ en de opbrengsten uit het
programma een nieuwe aanpak geformuleerd, genaamd Route 020. Deze aanpak beoogd een
schuldhulpverlening die laagdrempelig is, waarbij aandacht is voor stressreductie en ondersteunt
mensen wanneer dat nodig is. Er is ruimte voor maatwerk en ook op andere leefgebieden wordt
perspectief geboden. De ontwikkeling van Route 020 was ten tijde van de 1-meting nog in de fase van
implementatie en nog niet stedelijk doorgevoerd.
Onderstaand model geeft de werking van het programma op de resultaatgebieden van de 1-meting en
de uitvoering van schuldhulpverlening goed weer. Vanzelfsprekend heeft de 0-meting daar ook veel
invloed op gehad:
Rode lijn:
Blauwe lijn:
Groene lijn:

2014

Doelen bestuursperiode 2014-2018 (vijf kerndoelstellingen + stimuleren samenwerking,
kennisdelen en innovatiekracht MaDi’s)
Verbeteren professionaliteit, klantgerichtheid en methodisch werken
Ontwikkeling uitvoering proces schuldhulpverlening (o.a. fase 1). Route 020 in donkergroen

2015 0-meting

2018 1-meting

2021 2-meting

Route 020

Na 2018
De gemeente blijft ambitieus. Ook in de nieuwe bestuursperiode gaat men onverminderd verder met het
verbeteren van schuldhulpverlening. De aandacht is er nog steeds vanuit het college en het beleidsplan
van de komende jaren straalt dezelfde ambitie uit als het vorige. De 1-meting is uitgevoerd in 2018 nog
voordat de medewerkers getraind waren op het nieuwe werkproces Route 020. Met de 2-meting
verwachten wij daarom een belangrijke stap te zetten op de resultaatgebieden van de 1-meting. De
resultaten van dit rapport zijn een bron om op door te ontwikkelen.
Harro Hoogerwerf
Hoofd afdeling Armoedebestrijding
Gemeente Amsterdam

Bertine Spijkers
Directeur Civic Amsterdam
Vertegenwoordiger MaDi’s (instellingen voor
Maatschappelijke Dienstverlening)
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1. Inleiding
In 2014/2015 heeft de Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Armoede Interventies, onderzoek gedaan
naar de uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening in Amsterdam. De onderzoeksvraag die centraal
stond, luidde: ‘In hoeverre is er in Amsterdam sprake van een methodische en effectieve uitvoering van
de schuldhulpverlening?’
Op basis van dat onderzoek zijn destijds de volgende conclusies getrokken:
- De schuldhulpverlening in Amsterdam is naar inhoud en wijze van handelen vooral practice based.
Er wordt weinig gebruik gemaakt van beschikbare kennis vanuit de wetenschap en eerder
uitgevoerd (wetenschappelijk) onderzoek. De uitvoering is nauwelijks evidence based.
- De schuldhulpverlening in Amsterdam kent geen gedeeld methodisch concept, ook niet op het
niveau van de individuele organisaties.
- De schuldhulpverlening in Amsterdam wordt meer gestructureerd door en vanuit het aanbod dan
door de vraag en behoeften van (potentiële) deelnemers.
- De professionaliteit van de uitvoeringsorganisaties van de schuldhulpverlening in Amsterdam en van
hun medewerkers is voor verbetering vatbaar.
- De schuldhulpverlening in Amsterdam wordt uitgevoerd door betrokken en gemotiveerde
professionals.
- De samenwerking binnen de Amsterdamse schuldhulpverlening tussen schuldhulpverleners,
maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden vormt een context die van toegevoegde waarde lijkt
voor Amsterdammers met schulden. In andere gemeenten kent men een dergelijke
geïnstitutionaliseerde samenwerking (binnen een organisatie) vrijwel niet.
- Onderdelen van de schuldhulpverlening in Amsterdam worden binnen verschillende organisaties
door individuele medewerkers zo uitgevoerd dat een toegevoegde waarde daarvan aannemelijk is.
- Deelnemers aan de schuldhulpverlening geven een relatief hoog cijfer voor de dienstverlening.
Mede naar aanleiding van de bovenstaande conclusies hebben de MaDi’s en de gemeente Amsterdam
een gezamenlijk plan opgesteld ter verbetering van de uitvoeringspraktijk. De uitvoeringspraktijk is en
blijft – mede daardoor - voortdurend in ontwikkeling.
Om na te gaan welke stappen sinds 2014/2015 gezet zijn en welke uitdagingen er nog liggen hebben
de gemeente Amsterdam en de MaDi’s aan de Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Armoede
Interventies, gevraagd om een vervolgonderzoek uit te voeren naar de professionaliteit en het
vakmanschap van de uitvoering van de schuldhulpverlening in Amsterdam anno 2018. In dit rapport
doen we verslag van de voornaamste bevindingen en conclusies van het Good Practices
vervolgonderzoek.

1.1 Context
Binnen de gemeente Amsterdam zijn diverse maatschappelijk dienstverleningsorganisaties (MaDi’s)
actief in de schuldhulpverlening. Hoewel de MaDi’s dezelfde diensten aanbieden, is de wijze waarop de
diensten worden aangeboden en de wijze waarop informatie wordt verzameld tussen de diensten
verschillend. Rond de zomer van 2015 hebben de gezamenlijke MaDi’s en WPI een projectopdracht
geformuleerd ('standaardisering ketengegevens SHV') met als doel te komen tot uniforme
processtappen en ketengegevens. Dit project maakte deel uit van het ‘verbeterprogramma
schuldhulpverlening’. Hierop gebaseerd zijn de MaDi’s in 2018 gestart met een nieuwe, uniforme
werkwijze genaamd Route 020.
7

De datverzameling van het Good Practices vervolgonderzoek vond plaats in de periode februari t/m juni
2018 en de bevindingen die wij in dit rapport presenteren geven een beeld van de hervormingen die de
MaDi’s tussen 2015 en 2018 hebben doorgevoerd. We willen er nadrukkelijk op wijzen dat de informatie
in dit rapport dus geen betrekking heeft op ontwikkelingen die na juni 2018 hebben plaatsgevonden.
Ook willen we benadrukken dat we weliswaar hebben gekeken naar de uitgangspositie van de MaDi’s
voorafgaand aan de implementatie van Route 020 maar dat het onderzoek geen evaluatie betreft van
de implementatie van Route 020 zelf.

1.2 Begrippen
Onderstaande termen gebruiken we in de volgende betekenis:
Good practices
MaDi
Eerste fase SHV

Aannemelijk effectieve technieken, werkmethoden of activiteiten van de
uitvoeringspraktijk.
Instantie voor maatschappelijke dienstverlening waar onder andere schuldhulp
wordt geboden.
De diensten en producten die klanten bij MaDi’s kunnen afnemen vanaf het
moment dat ze zich daar melden voor schuldhulpverlening (SHV), tot het
moment dat er een Plan van Aanpak is opgesteld en ondertekend.

1.3 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt uitleg gegeven over de doelstelling en uitvoering van het Good
Practices vervolgonderzoek. Hoofdstuk 3 gaat in op de informatie die door middel van de
onderzoeksactiviteiten is verzameld en hoofdstuk 4 biedt vervolgens een overzicht van de verschillen
tussen de MaDi’s zoals die tijdens het onderzoek zijn geconstateerd. In hoofdstuk 5 bespreken we hoe
de eerste ervaringen van de MaDi’s met Route 020 eruit zien. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de
conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in ‘good practices’
en ‘verbeterpunten’.

8

2. Onderzoeksopzet
2.1 Doelstelling
Doel van het Good Practices vervolgonderzoek is het in kaart brengen van de uitvoeringspraktijk van de
schuldhulpverlening in Amsterdam in 2018, specifiek voor wat betreft methodisch, klantgericht en
professioneel handelen. Daarnaast heeft het onderzoek tot doel vast te stellen in hoeverre de gevonden
resultaten verschillen met die uit 2014/2015 en zicht te krijgen op de uitgangspositie van de MaDi's voor
de verdere ontwikkeling en implementatie van Route 020.

2.2 Vraagstelling
In het Good Practices vervolgonderzoek staat de volgende vraag centraal:
In hoeverre is er in Amsterdam in 2018 sprake van een methodische, professionele en
klantgerichte uitvoering van de schuldhulpverlening en wat zijn de verschillen met de uitvoering
zoals die was vastgesteld bij de meting in 2014/2015?
Deze centrale vraagstelling is opgesplitst in de volgende deelvragen:
a. Hoe ziet de schuldhulpverlening in Amsterdam er in 2018 uit v.w.b. opzet, structuur en uitvoering?
b. Welke veranderingen hebben zich voorgedaan in opzet, structuur en uitvoering van de
schuldhulpverlening in Amsterdam ten opzichte van 2014/2015? En welke veranderingen staan er
nog op stapel?
c. In welke mate wordt er in de uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening aan volwassenen en
jongeren in de gemeente Amsterdam methodisch, klantgericht en professioneel gewerkt?
d. In welke mate is de schuldhulpverlening aan volwassenen en jongeren in Amsterdam naar opzet,
inhoud en uitvoering gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke inzichten over de effecten
van armoede en schulden op menselijk gedrag?
e. In welke mate is er in 2018 sprake van een meer methodische, professionele en klantgerichte
uitvoering dan in 2014/2015 en waaruit blijkt dat?
f.
Hoe oordelen uitvoerders en klanten over de professionaliteit en klantgerichtheid van de
uitvoering?
g. Wat kan per MaDi gezegd worden over de inbedding van onderdelen van Route 020?
h. Welke belemmerende en stimulerende factoren zijn er te onderscheiden voor een succesvolle
implementatie van Route 020?
Er is sprake van een methodische uitvoering van de schuldhulpverlening wanneer het handelen
doelgericht, planmatig, procesmatig en gestructureerd is (Kuiper & Zijsling, 2010). Methodisch handelen
ontstijgt het automatische of intuïtiteve handelen.
Bij een klantgerichte benadering wordt het belang van klanten als uitgangspunt genomen, wordt middels
maatwerk ingespeeld op individuele wensen en behoeften en heeft de hulpverlening een ondersteunend
en motiverend karakter (Meerstens & Mulders, 2011; Van Haster, 2013).
Professioneel werken bestaat onder andere uit een methodische en klantgerichte manier van handelen.
Daarnaast is het gestoeld op een relevante opleiding, periodieke bijscholing, goede werkomstandigheden
en een gerichtheid op voortdurende kwaliteitsverbetering (Gerritsen, 2015; Slaats, 2017; Van Yperen et
al., 2010).
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2.3 Uitvoering
De verschillende onderzoeksactiviteiten van het Good Practices vervolgonderzoek zijn onderverdeeld in
drie fasen:
Fase 1: Inventarisatie en beschrijving van de actuele uitvoeringspraktijk per MaDi
- Opstellen analysekader
- Groepsinterviews met professionals (n=8)
Fase 2: Evaluatie van de uitvoeringspraktijk
- Observaties van aanmeldgesprekken en intakes (n=80)
- Observaties van sorteergroepen (n=12)
- Individuele interviews met schuldhulpverleners (n=27)
- Dossieronderzoek (n=426)
- Interviews met klanten (n=89)
- Enquête onder klanten (n=122)
Fase 3: Analyse en rapportage
- Analyse van de totale dataverzameling en beschrijving van de resultaten
Het onderzoeksteam bestond uit negen onderzoekers. Zeven van hen zijn als onderzoeker in dienst bij
de HvA. De andere twee werk(t)en als schuldhulpverlener bij twee van de MaDi’s. Daarnaast zijn op
sommige onderdelen studenten van de HvA ingezet, namelijk bij het dossieronderzoek, het observeren
van sorteergroepen, het afnemen van interviews met klanten en het enquêteren. Verder was dit
onderzoek niet mogelijk geweest zonder de tijd en energie die diverse medewerkers van de MaDi’s erin
hebben geïnvesteerd.

2.4 Verantwoording
De onderzoeksdata bieden in kwalitatieve zin een representatief beeld van de uitvoeringspraktijk bij de
MaDi’s in Amsterdam. Als we kijken naar de hoeveelheid observaties en interviews, verdeeld over de
MaDi’s en haar professionals, zijn we van mening dat we een betrouwbaar beeld hebben gekregen van
de uitvoeringspraktijk. Als we kijken naar het kwantitatieve onderdeel van ons onderzoek, namelijk de
enquête dan moeten we concluderen dat de respons te laag was en daardoor vermoedelijk niet
representatief is. Ondanks inspanningen vanuit de MaDi’s bleek het lastig om voldoende klanten te
vinden die bereid waren de enquête in te vullen. Omdat het aantal respondenten te beperkt was om
betrouwbare conclusies te kunnen trekken voor de afzonderlijke MaDi’s hebben we ervoor gekozen in
dit rapport alleen uitspraken te doen over het algemene beeld dat uit de metingen naar voren komt.
In het Good Practices vervolgonderzoek zou ook de jongerenschuldhulpverlening (Dynamo en
PuurZuid) worden meegenomen. Doordat het echter niet lukte om voldoende observaties uit te voeren
bij de desbetreffende MaDi’s hebben we daar onvoldoende zicht op kunnen krijgen. Vandaar dat in dit
rapport geen afzonderlijke conclusies zijn opgenomen met betrekking tot jongerenschuldhulp.
Verder heeft het onderzoek langer geduurd dan gepland. Dit kwam vooral doordat er minder
gelegenheid was dan verwacht voor wat betreft het verrichten van observaties en het bevragen van
klanten. Bij sommige MaDi’s vonden in de oorspronkelijk geplande onderzoeksperiode relatief weinig
gesprekken met klanten plaats. Voornaamste oorzaak was echter het hoge aantal ‘no shows’ en
afzeggingen waar alle MaDi’s mee te maken hebben.
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Het onderzoek geeft een beeld van de uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening in Amsterdam in
de eerste helft van 2018. Aangezien deze uitvoeringspraktijk volop in beweging is, zijn zowel tijdens als
na het onderzoek onderdelen van deze praktijk veranderd. Hierdoor zijn er voor sommige bevindingen
inmiddels al acties ondernomen ter verbetering.
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3. Bevindingen
3.1 Observaties
Door middel van observaties van aanmeld- en intakegesprekken hebben we informatie verzameld over
de uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening. Tijdens de geobserveerde gesprekken hebben de
onderzoekers geregistreerd welke aspecten van methodisch, klantgericht en professioneel handelen
aan bod kwamen2. De observaties werden gevolgd door individuele interviews met professionals.
Enerzijds konden zo eventuele onduidelijkheden met betrekking tot de observaties worden uitgevraagd
en konden professionals bepaalde acties nader toelichten. Anderzijds kwamen tijdens deze gesprekken
observatie-overstijgende zaken (zoals de eerste ervaringen met Route 020) aan de orde.
In totaal heeft het onderzoeksteam 92 observaties verricht. Er is meegekeken bij 26
aanmeldgesprekken, 54 intakes en 12 sorteergroepen. De geobserveerde aanmeldgesprekken duurden
gemiddeld 35 minuten (minimaal 15 minuten, maximaal 80 minuten, 30 minuten kwam het vaakst voor,
namelijk 32%). De geobserveerde intakes duurden gemiddeld 52 minuten (minimaal 25 minuten,
maximaal 90 minuten, 40 en 60 minuten kwamen het vaakst voor, namelijk respectievelijk 19% en
17%).
Uit de figuren 1 en 2 kan worden afgelezen dat tijdens aanmeld- en intakegesprekken klanten
gemiddeld minder aan het woord zijn dan schuldhulpverleners. Vooral voor de intake-gesprekken is dat
opvallend: in deze gesprekken gaat het erom om de klant goed te leren kennen. Dat de professional
meer aan het woord is, wijst erop dat er in deze gesprekken nog veel sprake is van het “zenden van”
informatie. Tegelijkertijd worden in zowel aanmeld- als intakegesprekken over het algemeen meer open
dan gesloten vragen gesteld. Als de techniek van motiverende gesprekvoering consequent en vaardig
ingezet wordt, zou er – wederom in het intakegesprek - meer sprake van open dan gesloten vragen
moeten zijn. De verhouding tussen gedragsmatige versus financieel-technische onderwerpen die aan
de orde worden gesteld is in beide gevallen (ongeveer) 50/50.

Figuur 1.

Invulling van de geobserveerde aanmeldgesprekken

Observaties - Aanmeldgesprekken
SHV-er aan het woord

60%

40%

Klant aan het woord

Open vragen

60%

40%

Gesloten vragen

Gedragsmatig

2

50%

50%

Financieel-technisch

Het observatieformulier dat door ons ontwikkeld en gebruikt is, is opgenomen als bijlage 1
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Figuur 2.

Invulling van de geobserveerde intakegesprekken

Observaties - Intakegesprekken
SHV-er aan het woord

62%

Open vragen
Gedragsmatig

38%

64%

36%

52%

48%

Klant aan het woord
Gesloten vragen
Financieel-technisch

De figuren 3, 4 en 5 laten zien welke aspecten in welke mate aan bod komen tijdens aanmeld- en
intakegesprekken. Hieruit valt onder andere op te maken dat schuldhulpverleners veel belangstelling
tonen, de situatie van klanten in kaart brengen en hen de ruimte geven om hun verhaal te doen. Minder
aandacht wordt besteed aan het gestructureerd inleiden van het gesprek en aan
verwachtingsmanagement. Verder valt op dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan wensen en
vaardigheden van klanten, weinig gebruik wordt gemaakt van positieve bekrachtiging en weinig
aandacht wordt besteed aan het schetsen van een tijdslijn.
Figuur 3.

Percentage waarin specifieke elementen aan bod zijn gekomen tijdens de geobserveerde aanmeld- en
intakegesprekken
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Figuur 4.

Percentage waarin specifieke elementen aan bod zijn gekomen tijdens de geobserveerde aanmeld- en
intakegesprekken

Figuur 5.

Percentage waarin specifieke elementen aan bod zijn gekomen tijdens de geobserveerde aanmeld- en
intakegesprekken

3.1.1

Observaties – Deelconclusies

Positieve punten
Professionals doen in hun bejegening van cliënten veel goed tijdens de gesprekken. Heel goed scoren:
het tonen van belangstelling, het creëren van een mindset van vertrouwen en het op het gemak stellen
van de klant. Uit de meest recente inzichten vanuit de wetenschap weten we dat dit belangrijke
aspecten zijn om uitval tegen te gaan en om het traject te laten slagen.
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Aandachtspunten
Professionals hebben te weinig aandacht voor de proceskant van aanmeldings- en intakegesprekken:
aanleiding, doel en agenda worden te weinig benoemd. Er zou meer aandacht moeten zijn om het
gesprek te structureren. Verder wordt de tijdslijn onvoldoende geschetst, waardoor het voor klanten
onduidelijk is waar in het proces zij zich bevinden en hoe lang ‘het’ gaat duren voordat een resultaat
gerealiseerd is. In de interviews met de klanten hoorden we deze onduidelijkheid soms terug.

3.2

Klantmeting

De klantmeting bestond uit twee onderdelen: In de eerste plaats een enquête waarin aan klanten is
gevraagd naar hun beoordeling van het schuldhulpverleningstraject. Deze is ingevuld door 122 klanten
(59% man, 41% vrouw). Hun gemiddelde leeftijd is 45 jaar (spreiding: 21 - 69 jaar). Verder heeft 48%
een laag, 40% een middelbaar en 12% een hoog opleidingsniveau. Van de respondenten is 50%
alleenstaand en heeft 71% zich voor het eerst aangemeld voor schuldhulpverlening.
Daarnaast zijn er in totaal 89 kwalitatieve interviews afgenomen met klanten van de MaDi’s. Tijdens
deze gesprekken zijn er met name vragen gesteld over de klantgerichtheid en professionaliteit van de
schuldhulpverlening. Doordat het lastig bleek om respondenten te vinden zijn niet bij elke MaDi
evenveel interviews afgenomen (spreiding: 3-13).
Uit figuur 6 kan de gemiddelde beoordeling worden afgelezen die respondenten in de enquête hebben
toegekend aan verschillende onderdelen van de MaDi’s. Hieruit valt af te leiden dat alle onderdelen
goed scoren en vooral de medewerkers en de hulp hoog worden gewaardeerd (met een gemiddeld
cijfer van respectievelijk 8,1 en 8,0). Deze cijfers komen overeen met de cijfers uit de meting van 2015.
Figuur 6.

Gemiddelde cijfers die door klanten worden toegekend aan verschillende aspecten van de schuldhulp
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Uit de interviews blijkt dat klanten de bejegening vanuit de hulpverlener heel belangrijk vinden en ook
waarderen. De enquête bevestigt dit beeld:
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-

91% van de respondenten vindt dat zijn of haar hulpverlener ‘helemaal’ zijn of haar best deed om de
situatie van de klant te begrijpen
93% voelt zich volkomen serieus genomen door de hulpverlener
88% geeft aan zijn hulpverlener helemaal te vertrouwen

Ja ik moet je zeggen, ik had toen met iemand te doen die ontzettend begripvol was. Weet je, die
oordeelde niet. Bleef gewoon luisteren. Gewoon zijn manier van praten en de oprechtheid en de
aandacht die hij eraan gaf. Weet je wel.. en eh.. volgens mij was die ook best wel begaan met me lot.
Ja echt meer zelfvertrouwen, dat er gesproken werd met me zoals het hoort. Als een volwassen
persoon. Ik voelde me niet een kleutertje in de hoek van jij hebt straf.
Figuur 7 laat zien dat bijna alle klanten zich gehoord voelen tijdens aanmeld- en intakegesprekken.
Figuur 7.

Mate waarin klanten ruimte ervaren tijdens aanmeld- en intakegesprekken

De meeste klanten (73%) vinden de tijd tussen het moment van aanmelding en het opstellen van hun
Plan van Aanpak (PvA) precies goed. In de gevallen waarbij het 9 weken of langer duurt, vindt ruim de
helft (53%) dat het te lang of veel te lang duurt en vindt 47% het precies goed. Figuur 8 geeft aan hoe
de verdeling is voor wat betreft het aantal weken tussen aanmelding en het Plan van Aanpak, volgens
de gegevens uit de enquête.
Figuur 8.

Aantal weken tussen moment van aanmelding en ondertekening Plan van Aanpak
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Uit figuur 9 blijkt dat de meeste klanten een positief gevoel hebben over hun Plan van Aanpak.
Figuur 9.

Mening van klanten m.b.t. het Plan van Aanpak zijn gekozen tijdens de enquête
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Mocht u meebeslissen over de afspraken uit uw PvA?
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Ook voor wat betreft bereikbaarheid van de schuldhulpverlener zijn de meeste klanten tevreden: In de
enquête geeft 78% van de klanten aan dat ze makkelijk of heel makkelijk contact kunnen krijgen met
hun hulpverlener. Volgens 15% van de klanten is het niet moeilijk en ook niet makkelijk en 5% vindt het
moeilijk of heel moeilijk om contact te krijgen.
Daarnaast geeft 77% van de klanten aan dat ze door hun hulpverlener op één of meerdere manieren
worden herinnerd aan afspraken die ze hebben gemaakt. Figuur 10 toont dat dat meestal schriftelijk of
per mail gebeurt. Wat opvalt is dat 24% van de klanten geen herinnering heeft gekregen terwijl dat, met
het oog op ‘ontzorging’ tijdens de eersten fase van de schuldhulpverlening, wel mag worden verwacht.
Figuur 10. Manieren waarop klanten door hun SHV-er worden herinnerd aan een afspraak (meerdere antwoorden
mogelijk)
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Figuur 11 toont hoe klanten de schuldhulplocatie ervaren. Hieruit blijkt dat klanten de locatie over het
algemeen als rustig en prettig ervaren en de bereikbaarheid als ‘goed’ beoordelen.
Figuur 11. Mening klanten m.b.t. locaties
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Hoe prettig of onprettig vindt u de plek waar u met uw hulpverlener praat?
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Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om op het adres van de MaDi te komen?
34
0%

10%

54
20%

Heel makkelijk

30%

Makkelijk

40%

50%

9

60%

Niet moeilijk en ook niet makkelijk

70%

Moeilijk

80%

90%

2 2
100%

Heel moeilijk

Uit de enquête blijkt dat de meeste klanten (redelijk) positief zijn over de verschillende onderdelen van
de schuldhulpverlening. Tijdens de kwalitatieve interviews worden echter ook enkele kanttekeningen
geplaatst. De volgende onderwerpen worden het vaakst genoemd:
-

Verschillende gezichten/verloop van personeel (9%)

“Ik mocht wel meedoen maar ik kreeg telkens iemand anders en dan was die eerste die was weg en
dan moest je weer je verhaaltje doen en vertellen enz.”
“Ja iedereen is van een andere tak. Dat was wel een beetje verwarrend voor mij. Ook omdat ik het liefst
gewoon één iemand had gehad, dan was het duidelijker voor mij geweest. En ook voor mijn gevoel was
het dan beter geweest want nu moest ik bij meerdere mensen mijn verhaal doen. En ja, weet je, dat is
toch een privacygedeelte en dan wil ik het niet aan 4/5 mensen vertellen.”
-

Lange duur van het voortraject en/of lange wachttijd tussen de gesprekken (8%)

“Het enige wat ik jammer vind is dat er soms iets te veel tijd tussen de gesprekken zat. Van schulden
word je gewoon heel moe dus je wilt dat het snel aangepakt wordt. Dus ik had het fijn gevonden als er
soms iets meer druk op zat.”
“Je hoort genoeg verhalen met drie jaar ben je ervan af. Naja, die drie jaar moet nog ingaan nou blijkt.
Dus zit ik al aan vier en een half. Terwijl ik nu al anderhalf jaar met een minimum probeer rond te
komen en ik sta nou een half jaar onder bewind. Iets meer. Dus ik moet met een minimum en een
voedselbank rondkomen en dan denk ik van: kan dat niet met terugwerkende kracht hè die drie jaar,
want ik weet nog niet wanneer het gaat beginnen en zometeen kom ik thuis en dan wil mijn vrouw dat
weten en een datum hebben en dan krijgen we daar weer ruzie over.”
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-

Onduidelijkheid over de verschillende stappen van het traject en over de status (bijv. over de stand
van zaken van het Plan van Aanpak of wanneer het daadwerkelijke traject start) (4%)

“Eh.. nou ik loop nog wel steeds met ideeën. Omdat ik nog steeds geen Plan van Aanpak heb en niet
weet wanneer ik in de schuldsanering kom. Nu weet ik nog niet waar ik echt ben.”
3.2.1

Klantmeting – Deelconclusies

Positieve punten
Klanten ervaren schuldhulpverlening over het algemeen als een laagdrempelige voorziening. Dit betreft
zowel de locatie als het contact met de schuldhulpverlener. Vanuit het perspectief van de klant gaat er
erg veel goed tijdens de gesprekken: de persoonlijke situatie wordt uitgevraagd, er is ruimte voor
vragen en deze worden beantwoord. Verder geeft de meerderheid aan tevreden te zijn over het Plan
van Aanpak en hierover te hebben kunnen meebeslissen.
Aandachtspunten
Uit interviews komt naar voren dat er bij sommige klanten onduidelijkheid is over de status van het
traject en over in welke fase van het traject zij zitten. Daarnaast blijkt dat het voor klanten belangrijk is
een vaste contactpersoon te hebben.
Een kwart van de klanten geeft aan dat zij geen herinnering hebben gekregen van hun afspraak. Dit zou
tot de standaard werkwijze moeten behoren.

3.3 Dossieronderzoek
Naast de observaties en de klantmeting hebben we bij zeven MaDi’s dossieronderzoek uitgevoerd. In
totaal zijn 426 dossiers geanalyseerd: 143 dossiers uit 2015, 143 dossiers uit 2016, 140 dossiers uit
2017. Deze aantallen zijn evenredig verdeeld over de MaDi’s3. De dossiers zijn geanalyseerd op inhoud
en gespecificeerde doelen.
In tabel 1 kan worden afgelezen welk percentage klanten er in 2015, 2016 en 2017 werd aangemeld
voor budgettraining. Dit percentage is aanzienlijk verminderd (van 74% in 2015 naar 39% in 2017), wat
waarschijnlijk grotendeels kan worden verklaard doordat budgettrainingen in 2015 nog min of meer
verplicht werden gesteld terwijl in 2016 en 2017 steeds vaker per klant werd beoordeeld in hoeverre
deelname gewenst, passend of noodzakelijk was.
Tabel 1.

Percentage klanten dat per jaar is aangemeld voor budgettraining

Percentage aanmeldingen voor budgetcursus per jaar

2015

2016

2017

74%

57%

39%

Tabel 2 laat zien welke onderwerpen in 2015, 2016 en 2017 deel uitmaken van de dossiernotities.
Hieruit blijkt dat het vaakst wordt geregistreerd of er sprake was van een of meer beperkingen. Het
minst wordt aandacht besteed aan taal- en rekenvaardigheden. Dit percentage is in 2015 laag en is in
de loop van de jaren verder afgenomen. Dit aandeel is ook laag wanneer we het vergelijken met de
prevalentie van beperkte basisvaardigheden onder klanten van schuldhulpverlening, geschat op 25%
door Madern e.a. (2017). Hoewel de percentages in 2017 alsnog aan de lage kant zijn, zien we wel een
Bij alle MaDi’s zijn 20 dossiers uit 2015, 20 uit 2016 en 20 uit 2017 geanalyseerd. Dynamo viel buiten het dossieronderzoek
omdat zij andere eisen van registreren hadden waardoor er niet op dezelfde wijze onderzoek gedaan kon worden. Zij zijn
uiteindelijk buiten het dossieronderzoek gelaten.
3
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duidelijke stijging bij de onderwerpen ‘motivatie’ en ‘wensen van klanten’. Uit deze stijging concluderen
we dat de klant (middels zijn wensen en motivatie) meer centraal wordt gezet.

Tabel 2.

Mate waarin specifieke onderwerpen zijn opgenomen in het dossier, per jaar

Onderwerp

2015

2016

2017

Beperkingen klant (fysiek/geestelijk)

57%

51%

54%

Hoe het netwerk eruitziet

34%

36%

40%

Beperkingen klant (praktisch)

36%

41%

36%

Motivatie klant

20%

27%

34%

Wensen klant

19%

14%

34%

Achterliggende motivatie

12%

16%

17%

Leesvaardigheden klant

19%

15%

14%

Rekenvaardigheden

14%

12%

8%

Spreekvaardigheden

13%

5%

5%

Tabel 3 toont de mate waarin verschillende doelen zijn opgenomen in klantdossiers. Zowel in 2015,
2016 als 2017 blijkt de top 3 voor wat betreft genoteerde doelen te bestaan uit ‘het consistent betalen
van vaste lasten’, ‘het ontvangen van alle inkomensvoorzieningen waar men recht op heeft’ en ‘het op
orde hebben van de administratie’. Dit zijn standaarddoelen die tot de randvoorwaarden voor
schuldhulpverlening horen. Het is opvallend dat het oplossen van schulden niet vaker benoemd wordt.
Tabel 3.

Mate waarin specifieke doelen zijn opgenomen in de dossiers, per jaar
2015

2016

2017

Consistent betalen vaste lasten

58%

47%

55%

Ontvangen van alle inkomensvoorzieningen waar men recht op heeft

48%

46%

46%

Administratie op orde hebben

52%

51%

40%

Ondersteuning krijgen bij specifieke problematiek

31%

31%

36%

Weten wat er moet gebeuren voor een GKA aanvraag

32%

24%

34%

Weten waar men schulden heeft

25%

25%

28%

Geld hebben voor onverwachte uitgaven

10%

16%

15%

Zelfstandig of m.b.v. budgettraining een budgetplan (kunnen) maken

20%

15%

15%

Voldoen aan de randvoorwaarden voor SHV (o.a. DigiD-code)

24%

24%

13%

Structuur hebben in de dag

4%

4%

11%

Huisvesting (woning zoeken of ontruiming/verkoop voorkómen)

5%

4%

5%

Iemand uit de omgeving vertellen dat men financiële problemen heeft

3%

1%

3%

16%

9%

3%

Verbeteren van financieel gedrag (uitgaven aanpassen)

2%

2%

3%

Oplossen van de schulden

0%

0%

3%

Overig

2%

3%

3%

Een betalingsregeling aanvragen, aanpassen of nakomen

2%

2%

1%

Toewerken naar een stabiele financiële situatie

3.3.1

Dossieronderzoek - Deelconclusies

Uit het dossieronderzoek komt naar voren dat er geen duidelijke relatie is tussen de uitgevraagde
leefgebieden/situatie klant en de opgestelde doelen. Er wordt wel veel informatie over verschillende
leefgebieden uitgevraagd. Het is niet duidelijk of daar later in het traject nog iets mee gebeurt. Het
zomaar of “doelloos” uitvragen van informatie valt niet onder doelmatig en daarmee methodisch werken.
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Ook kan beargumenteerd worden dat het uitvragen van informatie waarmee verder niets gedaan wordt,
de klant belast dan wel verwart. Daarmee komt ook het klantgericht werken in het geding. Bij deze
conclusie moeten we echter wel de nuance aanbrengen dat we een papieren werkelijkheid beoordelen.
Het kan betekenen dat niet alles een plek krijgt in de verslaglegging.
Ook zijn de doelen in dossiers overwegend gericht op financieel-technische zaken en minder op
gedrag(sverandering) en netwerk, waarmee niet wordt aangesloten op de meest recente inzichten uit
de wetenschap. Ook hierbij moet de nuance worden aangebracht dat de papieren werkelijkheid wellicht
niet overeenkomt met wat er daadwerkelijk is afgesproken of later in het traject aan bod komt.
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4. Vergelijking MaDi-overstijgend
4.1 Algemeen
Alle MaDi’s hebben de afgelopen jaren verbeteringen doorgevoerd; er is snel een eerste persoonlijk
contact en ook het intakegesprek wordt meestal op korte termijn ingepland. (Verplichte) groepsbijeenkomsten zoals voorlichting en budgettraining zijn afgeschaft of komen op een later moment in het
traject. Hiermee is de klant in het proces (veel) meer centraal gezet dan in 2014-2015 het geval was.
De opzet van de schuldhulpverlening die door de verschillende MaDi’s in Amsterdam wordt geboden is
op hoofdlijnen vergelijkbaar. Over het algemeen is er sprake van overeenkomstige doelstellingen en
een zelfde volgorde van activiteiten. Wordt de dienstverlening van de MaDi’s echter gedetailleerder
bekeken dan komen er ook verschillen aan het licht. Op basis van de verschillende
onderzoeksactiviteiten hebben we onder andere geconstateerd dat de MaDi’s in Amsterdam geen
eenduidige terminologie gebruiken. Waar de één bijvoorbeeld spreekt over Informatie- en
Adviesgesprekken, noemt een ander het aanmeldgesprekken en beschouwt weer een ander hetzelfde
gesprek als een (eerste) intakegesprek. Uit de beschrijving van de observaties kwam al naar voren dat
de duur van de verschillende gesprekken ook erg kan verschillen per madi. De verschillen zitten dus
niet alleen in de terminologie maar hebben ook betrekking op het proces en de inhoud. Verder blijkt er
geen sprake te zijn van een eenduidige werkwijze en worden de verschillende stappen uit het
schuldhulptraject op verschillende wijze vormgegeven. Dit komt overeen met de bevindingen uit
2014/2015.

4.2 Per onderdeel
Aanmelding
Enkele MaDi’s (Dynamo, MaDiZo, Sezo) hebben een inloopspreekuur waarbij een professional de
aanmelding opneemt. Andere MaDi’s (ABC, Civic, Centram, Doras, PuurZuid) plannen direct een
afspraak in. Verder gaan de MaDi’s wisselend om met het ontbreken van een inschrijfadres in het
stadsdeel en/of een inschrijving als zelfstandige bij de Kamer van Koophandel.
Aanmeldgesprekken
Aanmeldgesprekken hebben een verschillende invulling bij de verschillende MaDi’s. Enkele MaDi’s
voeren dit gesprek aansluitend op het eerste contact. Bij andere vindt het plaats binnen enkele
werkdagen na aanmelding. Daarnaast zetten de MaDi’s naar eigen voorkeur diverse professionals in,
namelijk: MaDi-adviseurs, schuldhulpverleners of maatschappelijk werkers.
Intakegesprekken
De manier waarop het Plan van Aanpak tot stand komt variëert per schuldhulpverlener. Er zijn
professionals die tijdens de intake de relevante informatie verzamelen en de klant het Plan van Aanpak
alleen nog laten tekenen. Anderen vullen het formulier samen met de klant in. Een enkele klant kreeg
een leeg formulier mee naar huis om dat zelfstandig in te vullen. In welke mate een klant het plan van
aanpak als “zijn” plan van aanpak ervaart danwel ervaart als een noodzakelijke stap in het proces zal
overeenkomstig verschillen.
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Ondersteunend aanbod
Er is geen eenduidig beleid met betrekking tot het volgen van de budgetcursus. Sommige MaDi’s geven
geen budgetcursus meer of bieden hem aan op vrijwillige basis. Waarbij overigens niet altijd wordt
benoemd dat de cursus vrijwillig is. Verder bieden alle MaDi’s een inloopspreekuur aan waar korte
(aanmeld)gesprekken gevoerd kunnen worden. De frequentie hiervan verschilt per MaDi.
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5. Route 020
De gemeente Amsterdam en de MaDi’s hebben de afgelopen tijd gewerkt aan de ontwikkeling en
implementatie van een nieuw stedelijk werkproces dat de naam Route 020 heeft. In dit nieuwe
werkproces is de gesprekstechniek ‘motiverende gespreksvoering’ ingebed. Binnen Route 020 wordt er
gewerkt met een aantal formulieren, waaronder een matrix.
Bij elke MaDi heeft een groepsinterview met medewerkers plaatsgevonden waarin onder andere Route
020 aan de orde kwam. Ook tijdens individuele interviews met schuldhulpverleners is over dit
onderwerp gesproken. Oorspronkelijk was er ook nog een tweede groepsinterview gepland dat
specifiek over Route 020 zou gaan, maar lopende het onderzoek is door de opdrachtgever in overleg
met de MaDi’s besloten deze stap in het onderzoek te laten vervallen. Onderstaande informatie komt
derhalve alleen voort uit het (eerste) groepsinterview en de individuele interviews.

5.1 Eerste ervaringen
In juni 2018 bestaat Route 020 voor wat betreft de schuldhulpverleners met name uit het aanmeld- en
machtigingsformulier en het Plan van Aanpak. Voor veel professionals is in juni 2018 het idee achter en
de methodische inhoud van Route 020 nog onvoldoende duidelijk. De MaDi’s zijn op verschillende
momenten gestart met Route 020 maar de formulieren worden inmiddels overal gebruikt (behalve bij de
jongerenschuldhulpverlening). Niet bij elke MaDi wordt tijdens de periode van dataverzameling (februari
– juni 2018) met de matrix gewerkt.
Positieve connotaties
Schuldhulpverleners zijn van mening dat Route 020 een eenduidiger werkwijze stimuleert. Het gebruik
van een tijdspad in het Plan van Aanpak zorgt ervoor dat schuldhulpverleners zich moeten
verantwoorden als de afhandelingstermijn langer duurt, wat door sommigen als een positief aspect
wordt genoemd. Verder vindt men het goed dat met behulp van de matrix in de eerste fase van een
schuldhulptraject ook andere leefgebieden aan de orde komen.
Negatieve connotaties
Tegelijkertijd zijn schuldhulpverleners over het algemeen van mening dat de werkvloer te weinig is
betrokken bij het ontwikkelen en invoeren van Route 020. Sommigen vinden dat het invullen van de
formulieren veel tijd vergt. Verder wordt de inzet van de matrix niet altijd geschikt geacht in de eerste
fasen van de schuldhulpverlening.
Daarnaast is nog veel onduidelijk voor de professionals. Veel professionals geven aan dat zij niet weten
wat het vervolg is van Route 020.
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6. Hoofd- en deelconclusies
6.1 Hoofdconclusies
Positieve punten
In de nulmeting van 2014-2015 trokken we de conclusie dat Madi’s vooral productgestuurd werkten. Op
basis van het vervolgonderzoek concluderen we dat er door hervormingen in het proces nu meer ruimte
is om klantgericht te werken en dat de klant centraal wordt gezet.
Daarnaast is een hoofdconclusie dat het klantgericht en het methodisch werken veel meer uitgangspunt
vormen dan in 2014-2015. Er is groei geweest in het evidence based werken.
Aandachtspunten
Voor een goede voedingsbodem voor en uitvoering van Route 020 is het (structureel) stimuleren van
beheersing van motiverende gespreksvoering een noodzakelijke voorwaarde. Uit de observaties komt
namelijk naar voren dat het inzetten van belangrijke elementen per gesprek verschilt.
Voor veel professionals was in juni 2018 het idee achter en de methodische inhoud van Route 020 nog
onvoldoende duidelijk. Het gevaar was op dat moment dat Route 020 werd gereduceerd tot het inzetten
van formulieren.

6.2 Methodisch handelen
Algemeen: stedelijk is er begin 2018 geen sprake van een eenduidige en door alle professionals
toegepaste methodiek en werkwijze.
Positieve punten
Hoewel professionals aangeven niet volgens een gedeelde, uniforme methodiek te werken, hebben we
wel bouwstenen aangetroffen voor methodisch handelen: de doelen van het aanmeld- en intakegesprek
worden op eenduidige wijze geformuleerd door professionals. Verder geven schuldhulpverleners aan te
werken volgens methodische concepten als ‘klantgedreven’, ‘maatwerk’ en ‘taakgerichte hulpverlening’
en zeggen zij gebruik te maken van elementen van ‘motiverende gespreksvoering’ zoals de ‘LSDtechniek’ (= Luisteren / Samenvatten / Doorvragen).
Aandachtspunten
Uit de observaties blijkt dat schuldhulpverleners over het algemeen (te) weinig structuur gaven aan de
eerste gesprekken: aanleiding, doel en agenda werden (te) weinig benoemd. Ook de tijdslijn van het
schuldhulptraject werd onvoldoende geschetst. Deze bevindingen komen overeen met die uit
2014/2015. De geanalyseerde dossiers lieten geen duidelijke samenhang zien tussen de uitgevraagde
leefgebieden/de situatie van de klant en de opgestelde doelen, hetgeen afbreuk doet aan de
doelmatigheid van werken.
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6.3 Klantgericht handelen
Positieve punten
Uit zowel de observaties als de klantmeting komt een positief beeld naar voren voor wat betreft
bejegening van klanten door schuldhulprofessionals tijdens aanmeld- en intakegesprekken.
Schuldhulpverleners zijn belangstellend, niet veroordelend en proberen zo goed mogelijk aan te sluiten
bij het niveau en de belevingswereld van de klant. Verder wordt de hoeveelheid informatie die wordt
verstrekt zo goed mogelijk afgestemd op de klant. In vergelijking met 2014/2015 wordt de klant in 2018
veel meer centraal gezet in het proces.
Klanten ervaren schuldhulp over het algemeen als een laagdrempelige voorziening, zowel voor wat
betreft de locatie als het contact met de schuldhulpverlener. Van de respondenten vond 69% het (heel)
makkelijk om zich aan te melden voor schuldhulp. Een kwart gaf aan het niet moeilijk en niet makkelijk
te vinden. Vanuit het perspectief van de klant gaat er veel goed tijdens de gesprekken: er is ruimte voor
het stellen van vragen, vragen worden beantwoord en de persoonlijke situatie wordt uitgevraagd.
Verder geven klanten aan tevreden te zijn over hun Plan van Aanpak en te hebben kunnen
meebeslissen over de inhoud.
Klanten zijn (heel) positief over de MaDi’s: In 2018 was de gemiddelde algemene score een 7,9 (in
2014/2015 kwam dit overeen; een 8,0). De ontvangen hulp werd gemiddeld beoordeeld met een 8,0 (in
2015 kwam ook dit overeen; een 7,9). Ook de hulpverleners worden onverminderd hoog gewaardeerd
(8,1). Bejegening is daarbij heel belangrijk. Meer dan 90% van de klanten vindt dat de medewerker
helemaal zijn best doet om de situatie te begrijpen en meer dan 90% voelt zich volkomen serieus
genomen. Verder zijn de meeste klanten (± 80%) tevreden over hun Plan van Aanpak.
Verbeterpunten
De klant is in het proces centraal gezet. Hierdoor is meer ruimte gekomen om klantgericht te werken.
We zien daarbij nog de volgende aandachtspunten:
Tijdens aanmeld- en intakegesprekken wordt weinig geïnformeerd naar wensen/behoeften
(ja=29%, iets=25%, nee=46%) en naar kennis/vaardigheden van de klant (ja=23%, iets=28%,
nee=50%). Dit zou meer aandacht moeten krijgen.
Schuldhulpverleners zouden veel meer gebruik kunnen maken van positieve bekrachtiging
Er wordt veel informatie over verschillende leefgebieden uitgevraagd terwijl onduidelijk is of
daar later in het traject nog iets mee gebeurt. Dit kan zowel belastend als verwarrend zijn voor
de klant, omdat hij/zij niet weet met welke informatie wel iets gebeurt en met welke niet.
Voor doelen in de dossiers geldt dat zij overwegend gericht zijn op financieel-technische zaken
en minder op gedrag(sverandering) en netwerk.
Sommige klanten geven tijdens de interviews aan dat voor hen niet duidelijk is wat de status
was van hun traject en in welke fase van het traject zij zich bevinden.

6.4 Professioneel handelen
Positieve punten
Veruit de meeste schuldhulpverleners hebben een sociale opleiding of training schuldhulpverlening
gevolgd.
Verbeterpunten
Over het algemeen hebben de MaDi’s geen centraal plan voor (bij)scholing en is daar weinig tijd voor.
Als er wél sprake is van bijscholing dan is deze thematisch van aard (bijv. agressieregulering of
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motiverende gespreksvoering). Verder maakt intervisie geen deel uit van het reguliere werkproces en
zijn er grote verschillen in caseload tussen de MaDi’s en tussen schuldhulpverleners onderling. De
werkdruk die wordt ervaren variëert overeenkomstig. Sommige schuldhulpverleners geven aan een
(zeer) hoge caseload (en ervaren een hoge werkdruk)4. Deze conclusies komen overeen met die uit
2014/2015.

4

Uit de vele gesprekken die wij in de laatste jaren met uitvoerders van de SHV in en buiten Amsterdam
gevoerd hebben, komt naar voren dat een caseload van 60 als maximaal wordt ervaren om effectief te
kunnen handelen.
29

30

7. Literatuurlijst
Gerritsen, M. (2015). Basiswerk maatschappelijk werk en dienstverlening. Methodiek mwd. Houten:
Bohn Stafleu van Loghum.
Haster, D. van (2013) Basisboek integrale schuldhulpverlening. Groningen/Houten: Noordhoff.
Kuiper, J., en Zijsling, P. (2010). Methodisch handelen inzichtelijk. Den Haag: Boom Lemma.
Madern, T, Jungman, N., & Van Geuns, R. (2016) Over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden
en financiële problemen. Amsterdam: Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten
Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein
Meertens, E. en Mulders, M. (2011). Klantgericht organiseren. Groningen/Houten: Noordhoff.
Yperen, T. van, Steege, M. van der, Addink, A. en Boendermaker, L. (2010). Algemeen en specifiek
werkzame factoren in de jeugdzorg: Stand van de discussie. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

31

