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Schaarste verandert de kijk op hulp 
Congres over 145 jaar schuldhulpverlening in Amsterdam   

2 november 2016  
 
220 mensen nemen op 2 november 2016 deel aan het congres “Schaarste verandert de kijk op 

hulp” ter gelegenheid van 145 schuldhulpverlening in Amsterdam. Professionals en vrijwilligers uit 

de schuldhulpverlening, maar ook vertegenwoordigers van woningcorporaties en gemeenten.  

 

Dagvoorzitter Aldith Hunkar opent de bijeenkomst. Acteur Peter Faber draagt de 

oprichtingsdeclamatie voor van het Genootschap Liefdadigheid naar Vermogen uit 1871, de 

moederorganisatie van CentraM. De organisatie grijpt jubileumjaar 2016 aan om de nieuwste 

inzichten in schuldenaanpak en armoedebestrijding met elkaar te delen, met ‘schaarste’ als 

uitgangspunt.  

‘De kern van schuldhulp is niet wezenlijk veranderd sinds het begin,’ zegt Else de Wit, bestuurder 

van CentraM en gastvrouw van het congres. ‘Wel verandert de manier van werken.’ Om kennis te 

maken met je buurvouw/man, spelden congresgangers de deelnemer achter hen de jubileumpin 

van CentraM op.  

 

 
      Het bij elkaar opspelden van de jubileumpin zorgde direct voor leuke contacten 
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Historie 
Maarten van der Linde, emeritus lector Geschiedenis van sociaal werk, schrijft een biografie over 

Louis Blankenberg, een van de oprichters van het Genootschap Liefdadigheid naar Vermogen. 

Blankenberg was nog een tiener toen, een liberaal die, samen met andere jongemannen, armen 

uít de armoede wilde helpen. Het Genootschap had een hekel aan liefdadigheid. Alleen geld geven, 

hield arme gezinnen afhankelijk. Zij moesten juist weer op eigen benen leren staan. Het 

Genootschap hielp iedereen, katholiek, joods, protestants of zonder geloof. Armenwerkers gingen 

op huisbezoek en lichtten het gezin door. Iedereen moest bereid zijn mee te werken. Had het 

bestuur vertrouwen in het gezin (kon vader van de drank afblijven, deugden de kinderen), dan 

nam het Genootschap de schuld over en stelde een saneringsplan op. Financiële hulp kwam van 

particulieren. De overheid kwam alleen in actie als het echt niet anders kon. Pas in 1965 maakte de 

overheid met de Bijstandswet van hulp in noodsituaties een grondrecht.  

 

 

      Aldith Hunkar en Maarten van der Linde 

 

Nieuwe werkwijze 

CentraM bouwt voort op deze traditie, vooral wat betreft openstaan voor iedereen, de integrale 

aanpak van problemen en het duurzame karakter van oplossingen. ‘Schulden overnemen en voor 

een baan zorgen, kunnen we helaas niet,’ stelt Else de Wit. ‘Wel geven wij persoonlijke aandacht 

aan klanten, werken aan gedragsverandering en bieden schuldhulp. Daarmee richt CentraM zich, 

net als het Genootschap, op ontzorgen.’  

Het Amerikaanse boek Schaarste van Eldar Shafir en Sendhil Mullainathan, over wat gebrek aan 

tijd en geld met ons brein doet, leidde tot het verzetten van de bakens in Amsterdam. Met steun 

van fondsen en gemeente Amsterdam experimenteert CentraM met een nieuwe aanpak Else de 

Wit: ‘Als mensen afspraken niet nakomen of domme beslissingen nemen, krijgen zij nog een kans. 

Het vingertje heffen, helpt niet. Mensen met geringe zelfredzaamheid, die geen 

verantwoordelijkheid (kunnen) nemen, moeten eerst het gevoel krijgen dat ondersteuning helpt. 

Wij willen uitval voorkomen. Iedereen wil zelf zijn of haar leven inrichten, schulden zitten daarbij in 

de weg. Stap voor stap proberen we, samen met anderen, kleine succesjes te boeken. Pas daarna 

ontstaat ruimte voor duurzame verbetering.’ 

  

Else de Wit: ‘Eerst ontzorgen, dan schuldhulp.’ 
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          Aldith Hunkar en Else de Wit 

 

De gemeente zet in op preventie. ‘De verschillende partners weten elkaar al beter te vinden,’ zegt 

verantwoordelijk wethouder Arjan Vliegenthart. ‘Schuldhulp is niet alleen een taak voor 

maatschappelijke dienstverleners. Ook het onderwijs, de voedselbank en anderen moeten signalen 

van armoede oppakken. We willen de doelgroep in een vroeg stadium vinden. De signalering gaat 

al beter, maar informatie wordt nog niet altijd gedeeld.’  

Het stringente optreden van landelijke diensten als de Belastingdienst en het CJIB is de wethouder 

een doorn in het oog. Arjan Vliegenthart: ‘We moeten meer ruimten tussen de regels vinden en die 

met eigen beleid invullen. Een voorbeeld is het maatschappelijk werk in Bos en Lommer. Dat 

vraagt de wijkagent iemand niet op te pakken, omdat men juist bezig is hem op het goede spoor te 

krijgen.’ 

De nieuwe werkwijze is er niet náást de oude, maar komt voor de oude aanpak in de plaats, 

benadrukt de wethouder. ‘We moeten er sneller bij zijn, persoonlijke aandacht hebben voor 

mensen, maatwerk bieden en samenwerken.’ 

 

 
     Arjan Vliegenthart 
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Schaarste vanuit economisch perspectief 
Economen weten armoede altijd aan luiheid of vonden het een moreel gebrek. Tegenwoordig zien 

ze dat armen overbelast zijn en door pech, ziekte en zorgen in een neerwaartse spiraal komen. 

Schuldenaren verschillen echter niet veel van de gemiddelde Nederlander. ‘Mensen gaan niet altijd 

goed om met kansen. We hebben last van rampenbijziendheid. We kijken meer naar baten dan 

lasten,’ zegt Esther-Mirjam Sent, hoogleraar Economie Radboud Universiteit Nijmegen. ‘En soms 

worden we misleid, bijvoorbeeld door aanbieders van verzekeringen. Mensen verwachten te veel 

goeds en te weinig slechts.’  

Investeer in gemoedsrust, adviseert de econome. ‘Organiseer scholing, geef financiële steun en 

wees fouttolerant. Geef armen een duwtje de goede kant op, dan krijgen zij weer perspectief.’  

 

Psychologie van de schaarste 

‘Wanneer je grijze door felgroene vuilnisbakken vervangt, lukt het om gedragsverandering te 

bewerkstelligen,’ stelt Ap Dijksterhuis, hoogleraar Sociale Psychologie aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen. ‘In Rotterdam wordt nu 63% meer vuil opgehaald.’  

Bij armoedebestrijding is gedragsverandering echter lastiger. ‘Gedrag wordt door behoefte bepaald. 

Als mensen tekort van iets hebben, gaat alle aandacht uit naar waar zij behoefte aan hebben. Hun 

hersenen hebben minder ruimte voor andere informatie. Schaarste leidt tot obsessief denken, 

blikvernauwing en tunnelvisie. Foute beslissingen worden hierdoor uitvergroot. Mensen met 

schulden hebben een buffer en een schone lei nodig om te voorkomen dat problemen zich 

opstapelen.’ 

 

Ap Dijksterhuis: ‘Schaarste leidt tot obsessief denken, 
blikvernauwing en tunnelvisie.’ 
 

 
Larissa Wladimiroff (Amsterdam) en Hans van Eck (Deventer)  
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In de regio Salland werken gemeenten, bedrijven en organisaties samen aan financiële 

redzaamheid. Doelen zijn preventie en innovatie. Betalingsachterstanden of schulden krijgen geen 

kans op te lopen. Men koppelt medewerkers van bedrijven aan klanten met schulden voor 

budgetcoaching en thuisadministratie.  

Hans van Eck, teammanager schuldhulpverlening en adviseur van Budget Advies Bureau 

Deventer. 

 

Ook Amsterdam richt zich op preventie van schulden, vroegsignalering en ketensamenwerking. 

Amsterdam vernieuwt de schuldhulpverlening. Mensen met schulden krijgen eerder hulp. De 

maatschappelijke dienstverlening moet uitval zoveel mogelijk voorkomen, zodat klanten succesvol 

kunnen uitstromen. 

Larissa Wladimiroff, programmamanager Schuldhulpverlening Amsterdam. 

 
 

 
   
    Peter Faber 

Armoede monoloog 

In zijn roerende monoloog laat Peter Faber ons kennismaken met een volkszanger die zijn werk 

verliest, zijn huwelijk en zijn gezondheid. Verloren fietst hij door Amsterdam, tevergeefs op zoek 

naar een baan. Eenzaam zit hij thuis, totdat iemand hem weer bij de samenleving betrekt. 

Voorzichtig begint hij weer met zingen. Mens, durf te leven! 

 

Opbrengsten workshops 
 Professional handelen in gedwongen kader 

Juridische dwang is het kader, niet de kern van de interactie tussen professional en klant. De 

kwaliteit van de interactie wordt bepaald door de combinatie van 

- helderheid over kader: ik beheer het geld, jij mag meepraten  

- werkalliantie: wij zijn het samen eens  

- het creëren van hoop en vertrouwen.  

Ook bij vrijwillige schuldhulp komt drang en dwang kijken. Klanten zijn, binnen beperkende 

afspraken over budget, te overtuigen van de veranderbaarheid van de situatie. Er is ruimte voor 

autonomie en zelfregie. Hoe strakker het kader, hoe meer je als hulpverlener moet investeren in 

het gevoel van autonomie.  
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 Samenwerken in aanpak schulden 

Oude aanpak CentraM: na intake gingen klanten allemaal door dezelfde wasstraat. Uitval was 

groot. Nieuwe aanpak: differentiëren naar doelgroep. Voor klanten met gezond financieel gedrag 

volstaat schuldhulp. In multiproblem situaties, waar veel moet gebeuren op sociaal gebied, is 

schuldhulp flankerend. Sociaal werk neemt de regie, zoekt samenwerking met partners en zet 

maatjes in. Schuldhulp vliegt in waar en wanneer nodig. Ook het netwerk en lotgenoten van de 

klant worden erbij betrokken, er is een persoonlijk ontwikkelingsplan, een cursus leefstijl en 

budgettraining nieuwe stijl.  

Eerste, voorlopige resultaten multiproblem groep: uitval daalde van 20% naar 8%, stabiele 

financiële situatie nam toe van 54% naar 81%. 

 

Workshopdeelnemers doen suggesties voor kernwaarden van goede schuldhulp, CentraM 

formuleert tien geboden (zie onderstaand kader).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sallandse dialoog 

Publiek-private samenwerking is een eyeopener. Het bewust betrekken van partners die met 

schulden te maken hebben en uitgaan van wederzijdse belangen, leidt tot win-win. 

Samenwerkingspartners hebben positieve insteek en streven naar verminderen bureaucratie. 

 

 Kinderen in armoede 

Armoede huishoudens leidt tot sociale uitsluiting van kinderen. Leergeld gaat vooral die uitsluiting 

tegen.  

 

 

 

Tien geboden voor samenwerking 
Opbrengst workshop Samenwerken in aanpak schulden  

 
1. De klant staat centraal. Ga altijd uit van wat de klant wil en kan. 

 
2. Ga uit van gelijkwaardigheid. Klant, schuldhulpverlener en ketenpartners. 

 
3. Maak afspraken over de regie. Welke partner is regievoerder en wissel daarin als 

dat nodig is. 
 

4. Ken elkaars werkwijze en expertise. Ga bij elkaar te luister en benoem je 
deskundigheid. 
 

5. Wees een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig => is kernwaarde voor 
samenwerking. Heb vertrouwen in elkaar. 
 

6. Denk ‘out of the box’ en toon constructieve ongehoorzaamheid. Toon lef en neem 
risico’s. 

 

7. Maak een integraal plan van aanpak samen met de klant. 
 

8. Check de gezamenlijke doelstelling. 
 

9. Werk transparant, houd elkaar op de hoogte en kom gemaakte afspraken na. 
 

10. Wees niet terughoudend met beloningen, zoals complimenten. Geldt voor de klant 

maar ook voor de samenwerkende partners 
 
Tip: 
Zoek ook samenwerking met niet voor de hand liggende partners, zoals partners 
in kunst en cultuur. 
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 Weg naar welvaart, minder verspilling en participatie 

De boodschap van tering naar de nering zetten is duidelijk, maar je kunt die op een positieve 

manier zenden. Geef eens een compliment, ook aan mensen die geen hulp krijgen van de 

voedselbank. Afstemming en faciliteiten goed waarborgen om teleurstelling te voorkomen. 

 

 Armenzorg nieuwe stijl genootschap Liefdadigheid naar Vermogen 1871-1940  

Interessant ons werk in historisch perspectief te zien. We staan in een sociale traditie. Veel 

werkprincipes uit de periode 1870-1900 bestaan nog, zoals schulden direct saneren en integraal 

werken.  

 

‘De workshops waren leuk, inspirerend en interessant.’  

 

Wrap up van de dag! 

 

 
Improvisatie theater Stantepé 

 

Stantepé biedt met improvisatietheater tegenwicht voor de ernst van schulden en armoede. Met 

steekwoorden uit het publiek over congres en schuldenproblematiek voert het trio hilarische 

sketches op. Uitvergrote types van de arme, maatschappelijke dienstverlener en gemeente zorgen 

voor een bevrijdende lach.  

 
 

‘Hulp verandert je kijk op schaarste.’ 
 

 


