
Sores en Paperassen Pitstop
Vanuit ervaringsdeskundigheid schulden en armoede aanpakken

Samenvatting
Binnen het Zelfregiecentrum en de Flexibele Maatschappelijke Opvang Weert komen veel 
mensen die financiële problemen en/of schulden hebben. Vanuit de ontmoeting, het contact 
en de onderlinge steun tussen mensen horen en zien we deze signalen. Daar waar mogelijk 
zetten we hen op het spoor van schuldhulpverlening en fungeren we als brug.
Er zijn echter veel mensen voor wie die stap te groot is. Redenen daarvoor zijn divers: men 
wantrouwt instanties; afspraken maken en nakomen lukt niet; de schaamte is te groot; 
psychische en/of verslavingsproblemen staan teveel op de voorgrond; gedrag is te 
wisselend; er is teveel stress; de sores is te groot; etc.
Voor mensen voor wie de stap naar schuldhulpverlening nog te groot is zijn we begonnen 
met de Sores en Paperassen Pitstop. Een ervaringsdeskundige (met achtergrond als sociaal 
juridisch dienstverlener) pakt mensen met hun sores en paperassen op vanuit het present 
zijn in het Zelfregiecentrum. In samenwerking met een sociaal juridisch hulpverlener van 
Buro Andersom komt in de projectperiode voor 35 mensen een budgetplan met bindende 
adviezen tot stand. 

Aanleiding
Uit cijfers blijkt dat het overgrote deel van de mensen in de maatschappelijke opvang (flinke) 
schulden hebben, het gemiddelde schuldbedrag is € 40.000. Ook bestaan de (complexe) 
problemen (psychische/verslaviing/sociaal) die de mensen hebben vaak al lang en duurt het 
lang voordat er hulp wordt gezocht of de situatie dusdanig uit de hand loopt dat mensen op 
straat staan. Dit heeft een flinke impact op het geestelijk welbevinden maar ook op de 
zelfredzaamheid van de mensen. Deze groep mensen wordt steeds groter, mede door de 
ambulantisering in de zorg.
Er wordt juist steeds meer (financiële) zelfredzaamheid geëist van deze mensen.
Als mensen tenslotte aangeven hulp nodig te hebben, worden er vaak geen structurele 
oplossingen geboden; men blijkt niet in staan om de aangeboden trajecten aan te gaan en 
tot een goed einde te brengen. Voor woonruimte zijn huisjesmelkers vaak de enige optie, 
mensen vallen uit bij schulddienstverlening omdat ze het benodigde papierwerk niet bij 
elkaar krijgen, gemaakte betalingsregelingen kunnen niet worden nagekomen, complexe 
schulden bij justitie zorgen voor extra problemen (door gijzeling kunnen inkomen en 
woonruimte in gevaar komen) enzovoorts. Bank/loonbeslagen/verrekening van toeslagen 
maakt dat mensen te weinig budget hebben om van te leven, laat staan om schulden af te 
betalen.
Inzicht krijgen in de situatie en het treffen van regelingen kost behoorlijk tijd.  De insteek is 
dat mensen na 3 maanden doorstromen/uitstromen uit de opvang. Als bovengenoemde 
zaken echter niet in orde zijn, vormen deze een belemmerende factor.



Aansluiting vanuit de leefwereld en ervaringsdeskundigheid
Doordat het post-adres op het ZRC is, hebben we snel inzicht in de problemen die er spelen 
op financieel vlak (brieven van schuldeisers/ CJIB) en kunnen deze meteen aanpakken. We 
kunnen op deze manier ook mensen aanspreken die nog niet in een traject zitten en ze 
motiveren om hulp aan te nemen. Vaak is de post al maandenlang niet geopend. Dit geeft 
teveel stress, en nu is er direct iemand die dit mee oppakt en uit kan leggen wat er aan de 
hand is, wat dit voor consequenties heeft maar belangrijker nog, hoe het kan worden 
aangepakt en/of zelfs opgelost.

Op die manier komen alle feiten boven water en kunnen worden aangepakt. Dit inzicht is 
nodig om mensen verder -structureel- uit de opvang te kunnen krijgen.
Mensen moeten zelf de oplossing kunnen zien, het gevoel krijgen dat ze een realistische 
keuze hebben en gemotiveerd zijn om de regie over hun leven en hun financiën terug te 
krijgen. Soms geeft het uit handen geven van (een gedeelte van) de financiële zaken juist 
meer ruimte en keuzemogelijkheden dan om alles zelf te willen doen en hierdoor 
geblokkeerd te raken. Het accepteren van bewind kan bijvoorbeeld zorgen voor acceptatie 
bij de woningbouw. Het maken en vervolgens bespreken van het budgetplan kan 
duidelijkheid en overzicht geven in inkomsten en uitgaves en op die manier kunnen deze 
bespreekbaar worden gemaakt en wellicht leiden tot aanpassingen.
Door het uit handen geven van de financiële zaken, al of niet tijdelijk, komt er meer ruimte 
voor persoonlijke groei en welbevinden.

Doordat we vanuit de inloop werken, zijn we erg laagdrempelig, makkelijk aanspreekbaar en 
een bekend gezicht voor de mensen die met regelmaat komen. Een afspraak is niet nodig en 
er is veel ruimte voor gewoon informeel contact waarbij vragen direct gesteld kunnen 
worden en er kan worden gekeken naar een oplossing. Maar soms kunnen door middel van 
een gewoon gesprekje ook problemen boven water komen. Of bijvoorbeeld andere 
bezoekers die zich zorgen maken en dit met ons delen.
Uiteraard kunnen wij niet alles zelf oppakken. Maar het begeleiden naar bewindvoering, 
schulddienstverlening of andere hulpverlening èn zorgen dat deze trajecten goed van start 
kunnen gaan, is zeker de opzet.
We kennen de meeste bezoekers van het ZRC; deze kunnen we verbinden zodat de mensen 
met ervaring op bepaalde vlakken dit kunnen delen met mensen die nog niet zover zijn.
Wij weten van veel mensen welke ervaringskennis ze hebben en ook welke mensen het fijn 
vinden om dit te delen met iemand anders. Dit kan de “nieuwelingen” over de streep 
trekken om een traject -in welke vorm dan ook- aan te gaan. 
Een vorm van peer-support en peer review dus. Mensen die weten hoe het voelt -omdat ze 
in een soortgelijke situatie hebben gezeten- kunnen dit makkelijker overbrengen aan een 
ander. 

Werkwijze
Globaal zijn er binnen onze werkwijze drie onderdelen: losse contactmomenten, 
intake/budgetoverzicht en begeleiding. De  losse contactmomenten is daarvan misschien 
wel het belangrijkste en meest onderscheidende onderdeel. Deze 'ontstaan' ergens op een 



dag, zonder dat er een afspraak voor was. Dit zijn de momenten die a.h.w. 'aangrijpen' 
omdat de bezoeker net even de ruimte voelt om hulp te vragen en/of aan te nemen. 

Losse contactmomenten
Werkzaamheden binnen deze losse contactmomenten kunnen o.a. zijn:

 informele kennismaking
 ondersteunen bij sturen van app/mail of bij telefoneren naar instanties
 telefoonnummers/mailadressen opzoeken
 papieren inscannen en/of uitprinten
 brieven doorzetten naar hulpverlening of instanties
 herinneren aan afspraken
 inhoud van ontvangen brieven die stress veroorzaken toelichten en eventuele 

vervolgacties bespreken; daarmee de acute stress verminderen
 samen een brief openen als iemand dat zelf niet aandurft
 DigiD opzoeken of aanmaken
 mensen koppelen aan personen met soortgelijke ervaringen
 mensen toeleiden naar of verleiden tot activiteiten 
 netwerk en vangnet van mensen vergroten door te verbinden
 eerste blik op administratie en/of post
 positieve bevestiging

Doelen van deze losse contactmomenten zijn:
 vroegsignalering
 verbinding
 verminderen/voorkomen toxische en/of acute stress
 voorkomen van verergering van de situatie
 motivatie verbeteren en behouden
 snelle en praktische hulp bieden en daardoor escalatie voorkomen
 opbouwen van vertrouwen in eigen kunnen en in een ander
 present zijn/er kunnen zijn

Intake
Daar waar de bezoeker meer ruimte heeft om hulp te vragen en/of te ontvangen doen we 
een intake, maken we een budgetoverzicht en pakken we acute problemen op.

 Eerste inventarisatie van de situatie te denken aan:
o dakloos of wonend
o wel/niet in bezit van ID
o wel/niet zorgverzekering
o wel/niet inkomen
o wel/niet digiD
o is er al begeleiding en zo ja, van wie
o etcetera

 Het maken van een budgetoverzicht
 Oppakken van acute problemen (bijv. huisuitzetting, dreigende detentie)

Conclusie van de intake kan zijn:



1. traject verder begeleiden of
2. meteen doorverwijzen naar derden/aansluiten bij aanwezige hulp en ondersteuning 

en/of zorgen dat mensen in contact blijven en daarmee vermindering zorgmijding

Begeleiding
Als doorverwijzing naar derden (nog) niet mogelijk is, dan begeleiden we de bezoeker bij de 
stappen die genomen moeten worden. 
Denk hierbij aan:

 inventariseren complete financiële situatie en overige factoren die van invloed zijn
 mensen ondersteunen/voorbereiden om zelf hun verhaal te kunnen doen zodat ze 

hun hulpvraag beter duidelijk kunnen maken naar bijvoorbeeld instanties
 preventie voor wat betreft nieuwe problemen en/of verergering van de situatie
 toeleiding naar bewindvoering, schulddienstverlening en/of andere hulpverlening
 schakel tussen leefwereld van cliënt en systeemwereld (instanties)
 ondersteuning en communicatie richting bewindvoerder
 korte lijnen naar overige instanties/hulpverlening

Doelen zijn:
 minder uitval bij aanmelding schulddienstverlening gemeente
 (versnelling) uitstroom MO en/of voorkomen terugval in maatschappelijke opvang
 stabilisatie 
 meer psychische rust/verminderen toxische stress doordat financiën worden 

opgepakt; daardoor meer ruimte voor begeleiding op andere leefgebieden
 bindende adviezen/stok achter de deur

Resultaten project
Tijdens de projectperiode worden er 35 mensen begeleid.
Doel is ook dat deze werkwijze na de projectperiode geïntegreerd en geborgd zal worden 
binnen de schuldhulpverleningsstructuur en -reguliere financiering van gemeente Weert. 

Begroting

periode 1 januari 2021 - 1 april 
2022.
15 maanden / 60 weken

Ervaringswerker ZRC 0,56 fte € 37.100,-
Sociaal juridisch dienstverlener BA 8 uur p/w á € 68,- p/u € 32.640,-
Materiaal / onkosten laptop, printer, papier, reiskosten, 

etc.
€ 2.500,-

Totaal € 72.240,-


