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Bijlage bij motie schuldhulp zonder drempels en dichte deuren. Raadsvergadering 29 oktober 2015. 

Verslag sessie schulden en multi-problematiek  
12 oktober 2015 

Opgesteld door H.M van der Stel (fractie assistent PvdA)  

 
Deelnemers: raadsleden gemeente Haarlem (commissie Samenleving),  de wethouder en de ambtenaren op dit 
onderwerp en professionals die in hun werk Haarlemmers met schulden en multi-problemen spreken.   

Aanleiding 
De PvdA en SP hebben met andere partijen het initiatief genomen voor een Quick Scan over de wachttijden in 
de schulddienstverlening. Dit rapport biedt mogelijkheden voor een gerichtere en effectievere aanpak bij 
schuldhulp. Hierover is ook een notitie opgesteld die op 15 oktober in de cie samenleving is besproken.  
(zie https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2015/15-oktober/20:00 
punt 7). 
 
Aanleiding voor de bijeenkomst op 12 oktober was een gesprek met bewindvoerder Arnout Kroezen over het 
in beeld krijgen van zowel de specifieke problemen als de zelfredzaamheid van Haarlemmers met schulden.  Dit 
is een combinatie die zorgt voor een aanpak die werkt. Tijdens de bijeenkomst op 12 oktober hebben de heer 
Kroezen en lector dr. Roeland van Geuns een toelichting gegeven op hun ervaringen. Daarbij is ook de Mesis 
Methode aan bod gekomen. Veel andere gemeenten werken al met dit screeningsinstrument om gerichter en 
effectiever schuldhulp te verlenen. 

Introductie door Arnout Kroezen, bewindvoerder 
Arnout vertelt de doelgroep (voor schulddienstverlening) soms niet in staat is om zichzelf (digitaal) aan te 
melden voor schuldhulp. Redenen hiervoor zijn onder andere een verstandelijk beperking, de taal niet machtig 
zijn, analfabetisme, digibetisme, geen pc thuis et cetera. 
 
De aanmeldprocedure via internet is soms problematisch, deze is moeilijk vindbaar op de gemeentelijke site. 
Daarnaast is de website nog niet optimaal, m.b.t. foutmeldingen (inmiddels is dit deels opgelost). Ook is een 
betere bekendheid wenselijk. 
 
Ongeveer 30% van de mensen die zich aanmelden voor schuldhulp,  zijn langdurig niet in staat hun financiën 
zelf te beheren. Ze hebben dus  ondersteuning nodig (bijv. budgetbeheer of bewindvoering). De andere 70% 
zou (zonder schulden) het wel weer zelf moeten kunnen redden, soms na tijdelijke ondersteuning (bijv. een 
budgetcursus). 
  
Ervaringen in andere gemeenten:  

 Het sociale wijkteam is het eerste aanspreekpunt en inventariseert ( situatie in Zaanstad). Een expert start 
vervolgens met de schuldhulp. Echter: er is veel minder financiële expertise in een wijkteam aanwezig, 
daardoor dreigt standaardisering i.p.v. maatwerk. Zo wordt de doelgroep van de regelingen grotendeels 
niet bereikt. 

 In sommige steden wordt gewerkt met een krediet i.p.v. een schuldbemiddelingsregeling, zoals in Haarlem 
het geval is. Drie jaar lang zijn er screenings en tussentijdse herberekeningen. Het betreft een eenmalig 
krediet, daarmee kunnen de schulden direct worden afgelost en is er minder inspanning voor de gemeente. 

 Inzet van vrijwilligers: deze weten soms niet precies van de hoed en de rand, dat kan wel soms 250 euro 
per maand meer kosten voor iemand. 

 Weinig gemeenten doen aan fundamentele nazorg. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2015/15-oktober/20:00
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Suggestie: doe zelf eens een schijnverzoek om te ervaren waar het eventueel spaak loopt. 

Presentatie door lector Roeland van Geuns 
Het screeningsinstrument Mesis gaat over gedrag. Het gedrag is ingewikkeld om te veranderen. Effecten van 
armoede op het gedrag van mensen staan goed beschreven in het boek Schaarste 
(http://www.mavenpublishing.nl/boeken/schaarste). 
 
Het is belangrijk om goed te onderzoeken welke dienstverlening past bij welke situatie: 40% van de mensen 
heeft onvoldoende buffer.  

Over wie gaat het? 
- Vaak is er geen eigenaarschap over de oplossingen. Het lukt meestal niet om de schulden zelfstandig af te 

lossen, daar is hulp bij nodig. Hulpverleners gaan op zoek naar bereidheid om zaken op te geven aan de 
uitgavenkant, gedurende de schuldhulpregeling.  

- Er is veel spraken van schaamte: mensen melden zich vaak pas als zij al 2-5 jaar lang in de schulden zitten. 

Belang gedrag & motivatie 
Traditionele SDV:  Geen maatwerk, veel recidive. Ook is er weinig aandacht voor gedragsverandering.  
 
Nieuwe aanpak:  Roeland benadrukt het belang te kijken naar het ontstaan van schulden, naar de 

omstandigheden en het gedrag. Hij adviseer niet meer alleen naar de technische kant 
kijken, maar ook of iemand de regeling vol kan houden.  

Mesis 
- Het traject van Mesis gaat als volgt: er is een aanmelding, daarna een Mesis-screening en vervolgens voeren 

de aanmelder en de hulpverlener een screeningsgesprek over de uitkomsten van de screening. De screeing 
vind plaats aan de hand van een vragenlijst. 

- Mesis schept een beeld/profiel van de persoon en de situatie. Dat is een inschatting, maar er is meestal wel 
veel herkenning bij de cliënt. 

 
Vraag: Wat als de schuldenaar niet gemotiveerd is? 

 De stap naar de gemeente is gezet, zelfs als hij/zij ‘gestuurd’ is. Iedereen is ergens voor te motiveren. 
Demotivatie wordt bijvoorbeeld gekwalificeerd door geen papieren mee te nemen naar een afspraak. 
Maar mensen in de schulden kan je niet te zwaar belasten.  

Doel Mesis:  
Bij de start van een traject worden onderliggende kenmerken aan het voetlicht gebracht, ter ondersteuning bij 
het gesprek tussen professional en burger. Dit is bij de voorbereiding van een gedragsverandering van groot 
belang. De uitkomst is een zelfrapportage, waarin cliënten zich herkennen (valide beeld).  
 
De vragenlijst van Mesis is ‘hertaald’ naar begrijpelijk Nederlands (a2b1-niveau). Vrijwilligers kunnen 
ondersteunen bij het invullen. Analfabeten en mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn kunnen het 
instrument niet zelf invullen. (20-25% kan de vragenlijst niet zelf invullen).  
 
15-20% kan naar aanleiding van de uitkomsten direct de schuldregeling in. De overige 80-85% heeft eerst 
andere behoeften, zoals gedragsverandering of flankerend beleid m.b.t. bijvoorbeeld het technische financiële 
verhaal.  
- In Nijmegen wordt de schuldenproblematiek aan gehaald voor werktoeleiding. 
- Almere: doorverwijzing naar maatschappelijk werk. Daarna nog eens screening met Mesis en ‘vaak zie je 

een ander mens voor je’. 
- Limburg: screening met beschermingsbewind of het is voldoende om te coachen en budgetbeheersing te 

bieden, zonder tussenkomst van de rechter.   
- Ongeveer 60 gemeenten maken gebruik van Meis.  



3 
 

- Uitkomsten: er is vaak vooraf bekendheid over een alternatief begeleidingstraject om perspectief te geven 
aan de cliënt. Er komt een gespreksagenda uit, de professional gaat vanuit eigen expertise het gesprek aan 
en kan afhankelijk van het flankerend beleid maatwerk bieden of bij zwaardere problematiek (dakloosheid, 
verslaving) via een lauwe overdracht doorverwijzen naar specifiekere hulpverlening. 

 
- Het instrument bevat geen concrete vraag over extra hulpverlening; dat is aan de hulpverlener die het 

gesprek voert. Wel wordt er gevraagd of de cliënt reeds hulp krijgt. Er wordt gefocust op feitelijkheden.  
- Het type vragen is via de Mesis-site te bekijken.  
- Het instrument wordt voortdurend doorontwikkeld.  

 
Vragen:  

 Is het instrument ook geschikt voor andere disciplines dan schulddienstverlening en dus breder 
inzetbaar voor een sociaal wijkteam? Het type inzet is afhankelijk van de bredere organisatie in de 
gemeente: brede of smalle poort. (Almere heeft een smalle poort, Amsterdam een brede, daar kunnen 
zowel maatschappelijk werkers als SJD-ers het gesprek goed voeren over gedrag, in Amsterdam is er 
geen recidive-uitsluiting, zoals in Haarlem). 

 Een voorspellende waarde heeft het instrument niet, in de schulden raken kan iedereen overkomen. 
Het instrument meet wat het zegt te meten volgens het Nibud. De groep wordt voorgesorteerd, dat gaat 
via een relatief snel proces. De groep die in eerste instantie niet geschikt is voor schuldhulp kan eerst 
een traject via het maatschappelijk werk volgen en daarna sneller het proces door. 

 Inzet van vrijwilligers vergt een goede afstemming tussen vrijwilligers en professionals. Soms wordt er 
teveel van een vrijwilliger gevraagd of doet hij zelf meer dan afgesproken, dat is soms (onbedoeld) in 
het nadeel van de een cliënt. 

 Haarlemse situatie: er is een verplichte budgetcursus en een competentiescan.  
 

De aanwezigen zijn geïnteresseerd in een vervolg raadsmarkt over de Haarlemse situatie en het 
armoedevraagstuk.  
 
 
 


