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Achtergrond

Onderzoek naar effectiviteit van vrijwilligers in de 

schuldhulpverlening

Interviews cliënten:

• 11 alleen hulp van Stadsbank

• 19 ook begeleid door een vrijwilliger



Het begin

Foto: Jon Tyson op www.unsplash.com   



Een foute start



Een goede start



Vrijwilligers: een streepje voor

• Spreken vaak (niet altijd) dezelfde taal

• Niet bedreigend: komen niet controleren of 

sanctioneren

• Gezien als mensen die belangeloos hun tijd en energie 

inzetten

• Flexibel: huisbezoek, vaak ook buiten kantooruren

N.B.: Dit speelt bij aanvang, maar kan ook heel snel 

weer teniet worden gedaan.



Afbeelding:

Chuttersnap @ www.unsplash.com 



Wanneer het niet goed gaat
Verwachtingen sluiten niet aan:
“Maar als ik het dan zelf moet doen, waar ben jij voor dan? (…) Het was 
gewoon van een lijstje. Dit en dit moet je doen. Dit moet je invullen bij de 
Stadsbank en red je ermee. (…) Ze mochten niet mijn spullen ordenen, 
ze mochten niet bellen met instanties of wat dan ook.”

“Die wat ik eerst had, die [naam], die heeft alles verpest, zeg maar. Ik 
moest alles zelf regelen; ze regelde helemaal niks.(…) Ze heeft het 
alleen maar erger gemaakt”.

Geen klik:
“Bij die man was het héél erg zakelijk en nuchter.”

“Daar kwam een haaibaai van [organisatie]. Nou, ik heb nog nooit zo’n 
dominante vrouw meegemaakt (…) In overleg kon je al helemaal niets. 
Ja, eh, en dit: sstt!”



Wanneer het niet goed gaat (2)

Verkeerde toon

“Toen zei die [coördinator]; ja zegt ze, en daar staat een aquarium 

en je hebt ook nog een vijver achter het huis. En die vissen die 

kosten toch ook geld? Ja, hallo, die vissen heb ik al 20 jaar.”

“Ja, en toen is die hulp gekomen. Eerst een intakegesprek en wat ik 

dan wel jammer vind dus, is dat er dan gelijk een gebiedende wijs bij 

komt. Van: als je niet meewerkt, dan stoppen we direct.(…) Ja, dat 

vond ik wel heel erg dreigend op dat moment (…) Aan de ene kant 

kan ik het nu wel begrijpen, maar toen niet.”



Wanneer het niet goed gaat (3)

Vrijwilliger komt in conflict met eigen organisatie:

“Toen van die coördinator mocht [naam] niet meer komen (…) 

[Naam] had achter de deurwaarder aan gebeld, anders 

kwamen ze bij mij beslag leggen en [naam] wilde graag helpen 

om beslaglegging te voorkomen. “Nee!” Dat mocht niet en dit 

mocht niet. Ik zeg nou, nou wordt het spannend of niet?”



Veranderen

Afbeelding:

Kat Yukawa op www.unsplash.com 



Motivatie -1

Motiverende gespreksvoering:

• Er bestaan geen ongemotiveerde mensen

• Bijna altijd is er sprake van ambivalentie

• Motivatie is beïnvloedbaar en staat dus niet vast

• Motivatie tot bepaald gedrag kan toenemen, maar ook 

afnemen

• Mensen raken het meest overtuigd door dingen die 

ze zichzelf horen zeggen



Motivatie - 2

(Intrinsieke) motivatie 

hangt af van:

• Autonomie

• Betrokkenheid

• Competentie

Afbeelding: Vek Labs op www.unsplash.com 



Autonomie
• Mensen zijn gemotiveerder voor zaken waar ze zelf over 

hebben meebeslist

• Niet: “U vraagt, wij draaien”

• Wel: “Vind je het goed als ik vertel wat er kan gebeuren?”

• Wel: “Vind je het goed als ik een ander punt noem dat we niet moeten 

vergeten?” 

• Werken aan zaken die de ander niet als probleem ziet 

levert meestal niet veel op

• Straal continu uit dat je niets gaat doen tegen de zin van 

de ander



Betrokkenheid
• Verbinding leggen met mensen

• Toon oprechte interesse in de persoon als geheel

• Ook in aspecten die niet direct ter zake lijken te doen.

• Juist ook in gedrag dat schijnbaar problematisch is

• “Wat is er fijn/plezierig/belangrijk aan roken/de auto?”

• “Wat betekent roken/ de auto voor u?”



Autonomie en betrokkenheid

https://mg.extras.bsl.nl/


Competentie
• Gebrek aan motivatie heeft soms te maken met gebrek 

aan geloof in eigen kunnen

• Kleine stappen, maar niet té

• Succeservaringen opdoen

• Bij mislukking:

• kijken naar wat er wel goed ging

• Kijken naar wat er volgende keer anders kan

• Vraag naar momenten dat het wel goed ging. 

• Wat deed iemand toen? 

• Wat is daarvan nu bruikbaar?



Op je handen zitten?

• Aansluiten bij hulpbehoefte is belangrijk

• Maar: cliënt vraagt vaak om praktische steun

• Soms is tijdelijk regie overnemen nodig

• Wel met toestemming van de cliënt

• Overzicht creëren kan al voldoende zijn om zelfredzaamheid te herstellen



De motivatiecirkel

Afbeelding:
https://www.emergis.nl/ik-zoek-hulp/ons-hulp-aanbod/dubbele-diagnose/iddt/ 

Soms moet er meteen iets 
geregeld worden

MAAR: 

Ga niet sneller dan de 
cliënt

Begin niet met 
veranderingen als de 
cliënt nog in de fase van 
voorbeschouwing zit



Het gespreksinstrument

• Geen diagnostisch instrument

• Aan welke hulp heeft de ander behoefte?

• Bedoeld om het gesprek aan te gaan

• Geeft inzicht in hoe cliënt het probleem ziet

• Niet meteen, maar na de eerste kennismaking (bv. tweede gesprek)

• Systematisch

• Helpt om alle aspecten in een korte tijd te bespreken



Het gespreksinstrument - 2

• Past goed bij motiverende gespreksvoering (motivational

interviewing)

• Helpt om aan te sluiten bij de motivatie/wensen van de cliënt

• Voorkomt dat je aan de slag gaat met zaken waarvoor de cliënt 

(nog) niet gemotiveerd is

• Maakt cliënt duidelijk dat hij/zij invloed heeft

• Kan op gezette tijden herhaald worden



Het gespreksinstrument - 3

• Belangenbehartiging
• Ik maak gebruik van de 

voorzieningen waar ik recht op 
heb

• Persoon
• Ik voel me als mens de moeite 

waard

• Ik neem verantwoordelijkheid voor 
mijn geldzaken

• Ik heb rust en overzicht

• Geletterdheid
• Ik begrijp brieven en formulieren

• Ik regel mijn geldzaken via de 
computer

• Financiële zelfredzaamheid
• Ik overleg met schuldeisers en 

instanties

• Ik geef niet meer uit dan ik heb

• Ik leg een spaarpotje aan voor als 
ik een tegenvaller heb

• Ik heb een overzicht over wat er 
binnenkomt en uitgaat aan geld

• Ik houd rekening met uitgaven die 
er nog aankomen

• Ik bewaar belangrijke papieren zo 
dat ik ze terug kan vinden



Het gespreksinstrument - 4



Het gespreksinstrument - 4



Het gespreksinstrument - 4



Het gespreksinstrument - 4



Het gespreksinstrument - 4



Het gebruik
• Neem de kaartjes door

• Vraag de ander om ze op volgorde te leggen: van “veel behoefte 

aan” tot “helemaal geen behoefte aan”

• Eventueel kun je vragen om ze langs een meetlint (IKEA, Praxis) te 

leggen

• Het gaat niet om de scores, maar om het gesprek erover

• Vraag door wat de ander verstaat onder een begrip

• Vraag door hoe de steun hem/haar zou kunnen helpen/ wat deze 

betekent



Het gebruik (2)
• Ga in gesprek, niet in discussie

• Bij onrealistische verwachtingen: vraag of de ander het goed vindt:

• dat jij vertelt wat jij vindt/ wat jouw ervaring is

• dat jij vertelt welke punten jij belangrijk vindt

• Noteer de scores en herhaal bijvoorbeeld na 2 maanden

• vaak verschuift de begeleidingsbehoefte



Demonstratie Website  

• Link: 



Foto: Frederick Tubiermont
op www.unsplash.com 

Dank voor uw aandacht!


