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Succesvolle pilot 
‘Vroegsignalering’

Mensen met schulden zoeken doorgaans niet 
snel hulp. Tot voor kort kwamen inwoners van 
Utrecht met een huurachterstand dan ook 
vaak pas in beeld bij het buurtteam als de 
problemen al hoog opgelopen waren. Met 
vroeg signalering wil de gemeente daar ver
andering in brengen. Op dit moment loopt 
de pilot, waarin het buurtteam samen met 
woning corporaties huurders bezoekt met een 
betalingsachterstand. ‘Doordat we mensen in 
een eerder stadium bereiken, kunnen we voor
komen dat de problemen groter worden.’
door Annet Reusink 

Een ouder echtpaar uit Afghanistan is al 20 jaar 
in Nederland, maar ze spreken de taal nauwelijks. 
Als we voorzichtig informeren waarom ze dan 
geen taalles nemen, reageren ze verbaasd. Dat is 
toch vreselijk duur? Zo blijken er gaandeweg meer 
misverstanden te zijn. Het echtpaar heeft onlangs 
een andere woning betrokken. Ze begrijpen niets 
van de nota die ze moeten betalen voor aansluit 
en verhuiskosten. Omdat ze allebei een slechte 
gezondheid hebben, moeten ze geregeld naar de 
huisarts. Daar gaan ze altijd met de gewone taxi 
naartoe. Van vergoeding voor vervoerskosten of 
het bestaan van de regiotaxi hebben ze nog nooit 
gehoord. We helpen het echtpaar bij het orde
nen van de administratie en treffen een regeling 
met de woningcorporatie zodat de betalings
achterstand op een reële en duurzame wijze kan 
worden afgelost. Ook verwijzen we ze naar gratis 
taallessen en zorgen dat ze gebruikmaken van de 
regelingen (zoals vergoeding van vervoerskosten) 
waar ze recht op hebben. 

Schaamte, onwetendheid, ontkenning, opluchting – men-
sen reageren heel verschillend als Marieke van Vliet (50) op 
de stoep staat. Als medewerker van buurtteamorganisatie 
sociaal is ze al vanaf het begin betrokken bij de pilot ‘Vroeg-
signalering’. Samen met afgevaardigden van de drie betrok-
ken woningcorporaties – Mitros, Portaal en Bo-Ex – legde ze 
afgelopen jaar tientallen huisbezoeken af bij inwoners van 
Utrecht met een huurachterstand. ‘Het komt geregeld voor 
dat mensen niet thuis geven’, vertelt Marieke. ‘Dat hoeft niet 
te betekenen dat ze geen hulp willen. Uit wantrouwen doen 
ze voor niemand open. Daarom doen we altijd een gekleurd 
kaartje met contactgegevens door de bus. Mensen die wel 
open doen, zijn soms oprecht blij met onze komst. Je ziet dat 
er een last van ze afvalt. Ze durfden niet te bellen; schaamte 
speelt een grote rol bij schulden. Anderen hebben geen idee 
dat ze een huurachterstand hebben. Zeggen: “Mijn zoon 
doet altijd de administratie, ik weet nergens van”. 

Als iemand in eerste instantie het contact afhoudt, streven wij 
ernaar om te achterhalen waarom dat zo is. Vaak zit daar een 
reden achter. In alle gevallen probeer ik zo snel mogelijk dui-
delijk te maken dat ik niet kom om ze de les te lezen of geld 
te halen. Ik kom iets bréngen. Ik heb een hulpaanbod.’

 artikel 

STELLING

VEEL GEMEENTEN ZETTEN 

IN OP VROEGSIGNALERING. 

WAT IS DE VOLGENDE STAP?
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Synergetische samenwerking 
Jelmer van den Bosch (36), woonconsulent bij Bo-Ex, ziet 
deelname aan de pilot ‘Vroegsignalering’ als een waardevolle 
aanvulling op het bestaande aanbod van de woningcorpo-
ratie. ‘Onze boodschap naar huurders met een betalings-
achterstand is altijd geweest: “Zit je in de problemen? Bel 
ons.” Maar lang niet alle mensen doen dat. Zij hebben een 
zetje in de rug nodig bij het erkennen van hun problemen en 
praktische ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing. 
Daarbij kan het buurtteam uitstekend een rol spelen. Als 
woningcorporatie kunnen we de schuld niet kwijtschelden, 
maar ik mag wel aanbieden om de huurachterstand voorlopig 
even te bevriezen. Het buurtteam helpt mensen vervolgens 
orde op zaken te stellen. Op deze manier werken we als 
woningbouwcorporatie synergetisch samen met het buurt-
team; het project biedt meerwaarde voor beide partijen.’ 
Uiteraard kan Bo-Ex haar huurders niet verplichten om mee te 
werken, benadrukt Jelmer. ‘In de aanmaning die wij huurders 
met een betalingsachterstand sturen, vermelden we dat we 
hun gegevens graag willen doorgeven aan het buurtteam in 
verband met een huisbezoek. Als ze daar bezwaar tegen heb-
ben, kunnen ze dat laten weten. Aan de deur krijgen mensen 
nogmaals de kans om te zeggen dat ze niet willen mee-
werken.’ Bij de selectie van mensen voor het project let de 
woningcorporatie vooral op bijzonderheden. Jelmer: ‘Woont 
iemand nog maar kort op een adres en zit hij meteen al in de 
problemen? Of woont hij er juist al heel lang en betaalt hij 
na 20 jaar ineens zijn huur niet meer? De ervaring heeft ons 
geleerd dat de kans groot is dat we voor deze mensen iets 
kunnen betekenen.’ 

Probleembesef
Marieke van Vliet vult aan: ‘Wat dat betreft hebben we in 
de loop der tijd wel wat bijgeleerd. In het begin bezochten 
we bijvoorbeeld ook de zogenaamde “slepers”. Dat zijn de 
mensen die hun huur wel betalen, maar consequent te laat. 
Bij hen bleek een huis bezoek weinig effect te hebben. Als 
we aan de deur kwamen, zeiden ze: “We doen dit al járen 
zo! Dus wat is het probleem?”. Voor onze uitleg dat er maar 
iéts hoefde te gebeuren – een kapotte wasmachine, onver-
wacht baanverlies – of ze zitten wél in de problemen, waren 
de meeste mensen niet gevoelig. Dus nu we een jaar verder 
zijn, weten we: de mate van succes hangt ook samen met het 

probleembesef van mensen. Van de fase waarin ze verkeren 
op het moment dat wij aanbellen.’

 “We doen dit al járen 

 zo! Dus wat is het 

 probleem?” 

Een man (45) is in korte tijd zijn werk 
kwijtgeraakt en gescheiden. Hierdoor is hij het 
overzicht volledig kwijtgeraakt. Hij heeft niet 
eens in de gaten dat de betaling van zijn huur 
wegens ontoereikend saldo is gestorneerd. 
Vanaf het eerste moment is meneer blij met 
onze komst en staat open voor hulp. Om meer 
inzicht te krijgen in zijn situatie, gaan we een 
paar keer bij hem langs. Gaandeweg blijkt 
dat hij door alle stress behoorlijk depressief 
is geworden en tot niets meer komt. Dat 
is ook de reden waarom hij zelf geen hulp 
heeft gezocht. Hij kan het gewoon niet meer 
opbrengen. Samen met hem brengen we de 
situatie in kaart. We maken afspraken met 
schuldeisers en vragen toeslagen aan waar 
hij recht op blijkt te hebben. Omdat zijn twee 
kinderen parttime bij hem wonen, regelen we 
dat hij een deel van de kinderbijslag krijgt. 
Ook verwijzen we meneer door naar de 
Sorteergroep, waar hij leert zijn administratie 
bij te houden. Als zijn zaakjes min of meer 
weer op orde zijn, geeft meneer zelf aan dat 
hij een stok achter de deur nodig heeft om 
‘het goede gevoel’ vast te houden. Om hem 
deze nazorg te bieden, schakelen we een 
financieel vrijwilliger in. Die gaat geregeld 
bij meneer langs. Samen lopen ze dan even 
de administratie door en checken of alle 
rekeningen betaald zijn. 

Recht op regelingen
In de pilotfase beperkt de vroegsignalering zich tot twee wij-
ken: Overvecht Spoorzoom en Kanaleneiland Zuid. Geschat 
wordt dat hier zo’n 60 procent van de huishoudens financiële 
problemen heeft en een nog groter percentage ze dreigt te 
krijgen. ‘In de praktijk zien we 1001 redenen waarom mensen 
een huurachterstand hebben’, vertelt Jelmer van den Bosch. 
‘Soms gaat het om minder handige acties, zoals bijvoorbeeld 
een te dure vakantie. Maar vaker nog ontstaan achterstanden 
door onverwachte tegenvallers. Mensen verliezen plotseling 
hun baan of moeten vanwege een scheiding ineens van veel 
minder geld rondkomen. Om de gaten te vullen, schuiven ze 
in zo’n geval de betaling van de drie grootste kostenposten 
voor zich uit: zorgverzekering, energie en huur.’ Marieke van 
Vliet: ‘Uit onderzoek blijkt dat mensen met een laag inkomen 
vaak niet al hun financiële mogelijkheden benutten. Ze lopen 
toeslagen en regelingen mis waar ze recht op hebben. We 
zien dat bijvoorbeeld veel bij mensen die door omstandig-
heden ineens fors in inkomen achteruit zijn gegaan, maar 
ook bij zzp’ers. Deze groep is bij uitstek gewend zelf alles 
op te lossen. Ze schamen zich als dat niet lukt. Velen weten 
niet eens dat je als zzp’er soms een beroep kunt doen op het 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen, de Bbz-uitkering. In 
zulke gevallen is het voor ons relatief simpel om mensen op 
weg te helpen.’

Open vizier 
Bij mensen aanbellen en vragen of ze met je willen praten 
over zoiets precairs als geld… het zal niet altijd even gemak-
kelijk zijn. ‘Het was even wennen’, geeft Marieke van Vliet 
toe. ‘We zijn bij het buurtteam gewend om vraaggericht te 
werken. In dit project werken we outreachend. We staan op 
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Een jongeman (28) werkt als copywriter in de 
reclamewereld. Het is hollen of stilstaan. Gaan 
de zaken goed dan verdient hij geld als water, 
maar daar staan stille tijden tegenover waarin hij 
nauwelijks inkomen heeft. Helaas is zijn uitgaven
patroon vooral gebaseerd op de vette maanden. 
Hij laat (dure) maaltijden thuis bezorgen, doet 
impulsaankopen en gaat veel uit. Als hij een paar 
maanden lang geen nieuwe opdrachten krijgt, 
gaat het snel bergafwaarts met hem. Hij durft 
niemand te vertellen over zijn penibele situatie 
en mijdt zijn vrienden. Op het moment dat wij 
bij hem voor de deur staan, is hij een groot deel 
van zijn sociale contacten kwijt. Gelukkig is hij 
wel bereid om met ons te praten. Door deze 
gesprekken krijgt hij meer inzicht in zijn situ
atie én in zijn onrealistische uitgavenpatroon. 
We wijzen hem op de mogelijkheid om via de 
gemeente een BBZuitkering aan te vragen, wat 
hij na enige aarzeling (‘Het voelt toch een beetje 
als falen’) besluit te doen. Met behulp van een 
vrijwilliger leert hij in de maanden daarna zijn 
budget beter te beheren. 

 ‘Ik sta op de stoep bij mensen 

 die daar niet om hebben 

 gevraagd’ 

de stoep bij mensen die daar niet om hebben gevraagd. Dat 
vraagt andere vaardigheden. Wat werkt, is dóórvragen. U 
zegt dat u het allemaal zelf wilt oplossen. Hoe wilt u dat dan 
doen? Kan ik u daarbij misschien helpen? Daarbij zijn mijn 
toon en mijn houding heel belangrijk. Niet veroordelend, 
maar open. Dat is niet altijd eenvoudig. Als mensen vertellen 
dat ze net op vakantie zijn geweest, ben je toch geneigd te 
denken: eh… maar u kon de huur toch niet betalen? Nu weet 
ik dat het niet zo werkt. Onderzoek toont aan dat aanhouden-
de stress door geldzorgen het brein aantast. Mensen gaan 
er anders van denken. Ze nemen beslissingen die wij ‘on-
handig’ vinden, vergeten afspraken, kunnen de situatie niet 
meer overzien. Wat dat betreft was het boek ‘Schaarste’ van 
Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir voor mij een eye ope-
ner. Daarin wordt heel helder omschreven hoe een gebrek 
aan geld op lange termijn het denkvermogen kan aantasten. 
Sinds ik me daar bewust van bent, treed ik mensen met open 
vizier tegemoet. In mijn werk maak ik veel gebruik van de 
uitgangspunten van deze theorie over schuld en schaarste. 
Ik weet nu hoe je soms met heel simpele technieken een 
stapje verder kunt komen met mensen. Als ik met iemand een 
afspraak heb, stuur ik bijvoorbeeld vlak voor vertrek even een 
appje zodat iemand niet vergeet dat ik kom.’

Financiële kennis, een open houding, inzicht in hoe din-
gen werken als mensen schulden hebben – het zijn volgens 
Marieke allemaal eigenschappen die je nodig heb om dit 
werk te kunnen doen. ‘Maar je moet er bovenal van overtuigd 
zijn dat vroegsignalering werkt’, zegt ze. ‘Die overtuiging 
heb ik. Ik kom bij mensen die we anders niet bereikt hadden. 
Bij een deel van hen hebben we voorkomen dat problemen 
onnodig groter of complexer werden.’ 

 ‘Schaamte speelt een grote rol 

 bij schulden’ 
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Het project ‘Vroegsignalering’ is 
een initiatief van de gemeente 
Utrecht, in samenwerking met 
het buurtteam en drie woning
corporaties. De pilot ging vorig 
jaar zomer in Utrecht van start en 
loopt nog tot oktober dit jaar. Op 
dit moment wordt onderzocht in 
hoeverre de aanpak succesvol is. 
De uitkomsten van deze analyse 
worden komend najaar verwacht. 
Projectleider Frank Smulders (39), 
buurtondernemer bij Buurtteam 
Binnenstad, is vooralsnog tevre
den. ‘Mensen die anders hun huis 
uitgezet zouden zijn, krijgen nu 
hulp.’ 

Frank, wat kun jij vooruitlopend op 
de uitkomsten van de analyse zeggen 
over het verloop van de pilot? 
‘Ik vind het belangrijk om te benadrukken 
dat mensen die zich zorgen maakten om 
hun financiële situatie natuurlijk altijd al 
terecht konden bij het buurtteam. Indien 
nodig kunnen wij ook helpen om mensen 

toe te leiden naar schuldhulpverlening. 
Maar nog niet alle Utrechters kloppen bij 
ons aan. Dankzij de pilot hebben we nu 
in elk geval ook contact met een grote 
groep mensen die niet bekend waren met 
het buurtteam. In april hadden we op 180 
adressen een huisbezoek afgelegd. Met 
tweederde van deze huishoudens lukte het 
ons om contact te krijgen. In augustus 2017 
stond de teller op 250 adressen. Met onze 
interventie hebben we de zelfredzaamheid 
van mensen vergroot. Ze openen weer hun 
post, houden de administratie bij en nemen 
contact op met instanties of met ons als ze 
er zelf niet uitkomen. Ook is voor een aantal 
inwoners is een begeleidingstraject gestart 
en hebben we in een paar gevallen een 
ontruiming kunnen voorkomen. Mensen 
die anders hun huis uitgezet zouden zijn, 
krijgen nu hulp.’ 

Zijn er uit de pilot ook verbeter
punten naar voren gekomen? 
‘Soms zeggen huurders tegen ons dat het 
weer prima met ze gaat, terwijl er bij de 
woningcorporaties nog steeds geen geld 
binnenkomt. Wellicht kunnen we dus nog 
wat verbeteren aan de nazorg, maar het 
blijft voor medewerkers van het buurtteam 
lastig om te bepalen wanneer je iemand los 
kunt laten. Er zullen altijd mensen blijven 

die na onze interventie toch weer terugval-
len. Dan is het belangrijk om te kijken: is 
het een kwestie van niet weten, niet kunnen 
of niet willen? In de eerste twee gevallen 
kunnen wij als buurtteam iets betekenen. 
Als mensen niet willen, dan zetten we in op 
motiverende gespreksvoering met als doel 
iemand toch in beweging te krijgen. Lukt dit 
niet dan kan het betekenen dat de situatie 
escaleert.’
 
Hoe verliep de samenwerking met de 
woningcorporaties?
‘Beide partijen hebben ingezien dat 
samenwerken ook betekent dat je bereid 
bent om elkaars drijfveren te begrijpen en 
accepteert dat er verschillende manieren 
zijn om tot hetzelfde resultaat te komen. Als 
mensen niet op tijd hun huur overmaken, 
kun je natuurlijk meteen gaan hameren op 
het feit dat ze moeten betalen. Maar je kunt 
je óók afvragen: waarom betalen ze niet? 
Wat is het achterliggende probleem en hoe 
kunnen we dat oplossen? Bij deze werkwijze 
duurt het misschien iets langer voordat de 
woningcorporatie haar geld krijgt, maar je 
creëert wel een duurzaam effect. Andersom 
werkt het ook zo. Als buurtteam moeten wij 
accepteren dat er wel een prikkel moet blij-
ven bestaan om te betalen. De zaag scherp 
houden, noemen we dat. Uiteindelijk is het 

allemaal een kwestie van vertrouwen.’

In oktober is de pilot afgelopen. Wat 
gaat er dan gebeuren? 
‘Ik hoop én verwacht dat het project zich 
in Utrecht als een olievlek zal uitbreiden. 
Ik sluit samenwerking met energiemaat-
schappijen en zorgverzekeraars niet uit, 
en wat mij betreft zetten we zelfs nog veel 
breder in. Op dit moment zijn we in gesprek 
met de gemeente om te bekijken of we in 
Utrecht een integrale visie kunnen ontwik-
kelen op de aanpak van inwoners met schul-
den. Ik denk aan een soort model waarmee 
alle professionals in de schuldhulpverlening 
werken. De theorie over schaarste zou voor 
dit model een uitgangspunt kunnen zijn. In 
andere steden wordt hiermee al geëxperi-
menteerd, met uitstekende resultaten.’ 

 interview 

Frank Smulders: ‘Ik hoop én verwacht dat het project 
zich in Utrecht als een olievlek zal uitbreiden’. 




