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2 PROCES-T-ZAAM 

VOORWOORD 

In deze tekst beschrijf ik sleutelfactoren voor integraal, preventief en duurzaam werken 
in budgethulpverlening. Ik breng ze samen in het letterwoord: PROCES-T-ZAAM. 

PROCES-T-ZAAM als concept, kwam geleidelijk tot stand op basis van talloze 
vormingsdagen, getuigenissen van cliënten en budgethulpverleners, casusbesprekingen 
en intervisies, literatuur en onderzoek. Dank aan iedereen die zo op een of andere 
wijze tot deze inzichten bijdroeg. 

Met deze tekst focus ik op een goed begrip en een zorgvuldige aanpak van 
schuldensituaties. Hij biedt concrete handvatten en tips voor een menswaardige, 
krachtengerichte bejegening en duurzame begeleiding.  

De tekst ondersteunt mijn lezingen op studiedagen, maatbegeleiding van teams, 
intervisies, methodiekdagen in de basisopleiding schuldbemiddeling en 
verdiepingsmodules van het Vlaams Centrum Schuldenlast.  

Ik kies voor de termen budgethulpverlening en budgethulpverlener. Zij overkoepelen 
alle activiteiten van hulpverlening, dienstverlening en bijstand aan mensen met 
financiële problemen en schulden. Schuldbemiddeling is dan inbegrepen. Schematisch 
stel ik dit als volgt voor: 

 

Schuldbemiddeling bij een collectieve schuldenregeling gaat uit van een gerechtelijk 
mandaat. De opdracht van een gerechtelijk schuldbemiddelaar behelst dan een 
specifieke opstelling, rol en taken. Binnen deze schuldbemiddeling varieert de mate 
waarin mensen al dan niet hulpverlening behoeven. De concrete handvatten en tips 
voor een menswaardige, krachtengerichte bejegening en duurzame begeleiding blijven 
ook dan van toepassing. 

Jan Brodala, 08/10/2012 
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Mijn achtergrond: ik ben maatschappelijk werker en master in sociaal werk, 
(methodiek)docent en ad-hoc onderzoeker aan het departement Sociaal Werk van de 
hogeschool Thomas More Geel. Tevens ben ik als lesgever verbonden aan het Vlaams 
Centrum Schuldenlast. Budgethulpverlening, inclusief schuldbemiddeling is al jarenlang 
mijn expertisedomein. Vooral de vraag hoe budgethulpverleners en schuldbemiddelaars 
integraal en preventief kunnen werken en zo bijdragen aan sociale en duurzame 
perspectieven voor en met cliënten, staat voor mij centraal. 

Bronvermelding voor deze tekst: Brodala, J. (2012). PROCES-T-ZAAM. Sleutelfactoren 
voor integraal preventief en duurzaam werken in budgethulpverlening en 
schuldbemiddeling. Gepubliceerd op het internet: http://www.budgethulpverlening.info/ 

Deze tekst zal in het voorjaar 2013 tevens gepubliceerd worden in het Handboek 
Schuldbemiddeling: http://www.politeia.be/article.aspx?a_id=HANDBO004Y  
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INLEIDING 

Integraal, preventief en duurzaam werken in budgethulpverlening is hoognodig.  

Cliënten getuigen over de hoge emotionele en sociale impact van schulden en 
budgetproblemen in hun relaties en leven. Vaak strekt die impact zich uit over een 
lange termijn, soms levenslang. Velen zijn bovendien onzeker en bang om hun budget 
opnieuw autonoom te beheren. Nochtans zou het hernemen van autonomie (afbouw) 
van bij de start het doel en de focus moeten zijn. 

Budgethulpverleners en schuldbemiddelaars wijzen op het spanningsveld tussen ideale 
en haalbare budgethulpverlening en schuldbemiddeling. Diverse financiële, 
organisatorische en maatschappelijke invloeden bemoeilijken volgens hen een 
diepgaande en integrale aanpak. Duurzame effecten blijven dan dikwijls uit.  

Bovendien is er steeds wisselwerking tussen persoon en omgeving.  

We leven in een risico- en consumptiesamenleving met grote impact op de financiën, 
de betekenisgeving en het gedrag van mensen. De koop- en kredietverleiding dringt 
manifest in ons leven door. In de nasleep van de wereldwijde financiële en 
economische crisis nemen overheidsmiddelen af en besparingsdruk toe. De 
risicodekking in de sociale zekerheid verlaagt en de kwetsbaarheid in onze loopbaan en 
levensloop stijgt. Dat werkt (on)rechtstreeks door in huishoudens. Op de schaduwkant 
van onze materiële welvaart zien we een aanhoudende toename van schulden bij 
huishoudens. 

Het lijkt voor veel mensen en huishoudens soms een eindeloze spiraal. 
Budgethulpverleners en schuldbemiddelaars zijn vaak getuige op de eerste rij. 

We staan voor de uitdaging deze spiraal waar mogelijk samen met onze cliënten, 
beleidsmakers en brede samenleving om te buigen. Daarom verbreed ik 
budgethulpverlening tot sociaal duurzame budgethulpverlening. Het kader en de 
uitgangspunten van sociaal duurzame budgethulpverlening heb ik elders beschreven 
(Brodala & Van Regenmortel, Schuldbemiddeling in Vlaamse OCMW's vanuit een 
empowerend perspectief. Masterproef., 2007) (Brodala J. , 2012).  

Alhoewel onze budgethulpverlening en schuldbemiddeling vooral curatief verloopt, biedt 
ze veel kansen en hefbomen tot preventie en duurzame effecten. Dat blijkt in diverse 
goede praktijken en wordt ondersteund door onderzoek.  

In het letterwoord PROCES-T-ZAAM bundel ik tien sleutelfactoren waarop we actief 
kunnen inzetten. Het staat voor: Proces(tijd), Relatie in balans, Omgeving mobiliseren, 
Curatie(f) (helpen) en Competenties versterken, Empoweren, Succeservaringen SMART 
opbouwen, Taakgericht werken, Zelfcontrole versterken, Adviseren x Accepteren en tot 
slot Motiveren. 

De verschillende sleutelfactoren komen in deze tekst achtereenvolgens aan bod. De 
volgorde is zo gekozen omwille van het letterwoord. Ze zegt echter niets over het 
voorgaan (prevaleren) van de ene sleutelfactor op de andere.  

Ervaring leert dat de volhoudbaarheid en duurzaamheid van budgethulpverlening 
aanzienlijk kan versterken door het op elkaar (laten) inwerken van  deze factoren. 
Tijdens intervisie in complexe of ‘vastgelopen’ cliëntsituaties, bieden wisselende 
factoren uitzicht en perspectief. Budgethulpverlening is mensenwerk en dat is altijd 
situatie-, context- en persoonsgebonden. 

Op de volgende bladzijde vind je een overzichtsschema.  
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De sleutelfactoren zijn gedragen door op praktijk gebaseerde evidentie, gecombineerd 
met op evidentie gebaseerde praktijk. We doen in budgethulpverlening bij voorkeur dat 
wat met grote waarschijnlijkheid ook werkt. Daarom betrek ik diverse 
onderzoeksbevindingen. In de verknoping van op praktijk gebaseerde evidentie en op 
evidentie gebaseerde praktijk zit de realiteit en haalbaarheid, kracht en duurzaamheid 
van budgethulpverlening.  

Ik beschrijf ‘een’ concept van sleutelfactoren en niet ‘het’ concept . Met andere 
woorden: het einde staat open. Opmerkingen, suggesties, aanvullingen of inspirerende 
praktijken zijn steeds welkom: jan.brodala@khk.be, of mijn website: 

http://www.budgethulpverlening.info/  

Ik stel deze tekst publiek beschikbaar op mijn website om hem ruim te ontsluiten.  

Je mag hem in zijn originele vorm verder verspreiden en de inhoud vrij gebruiken met 
een correcte bronvermelding: Brodala, J. (2012). PROCES-T-ZAAM. Sleutelfactoren 
voor integraal preventief en duurzaam werken in budgethulpverlening en 

schuldbemiddeling. Gepubliceerd op het internet: http://www.budgethulpverlening.info/   
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1 KANTTEKENINGEN VOORAF 

1.1 Geen recepten maar ingrediënten 

Alhoewel de vraag naar recepten in het werkveld bijzonder groot is, bevat deze tekst 
vooral ingrediënten. Die kun je samenvoegen tot recepten naar eigen maat en smaak. 
De praktijk leert ons immers dat recepten zelden rechtlijnig werken in complexe 
omstandigheden zoals budgethulpverlening. Bij beperkte tijd en onder hoge (werk)druk 
start je sowieso met voor jou beschikbare en eenvoudig haalbare basis ingrediënten. 
Eenmaal je de smaak van het creatief ‘koken’ te pakken hebt, zal je wellicht gaan 
variëren en uitbreiden. Zo werkt het voor onze cliënten ook.  

1.2 Samen leren en doen 

“Om iets te kunnen laten ontstaan, is ruimte nodig” (Lingsma & Boers, 2009). Het gaat 
dan om leerruimte en -tijd.  

Integraal, preventief en duurzaam werken in budgethulpverlening is een team- en 
organisatieverantwoordelijkheid. Dat vraagt dynamische processen. Ze hebben een 
open kern en  blijven maar gaande als je ze ‘warm’ houdt.  

Inspiratiedagen, opleiding, lerende netwerken en begeleide teamtrajecten, waaronder 
intervisie, kunnen dit versterken. 

Het gaat dan over waarderen wat we al doen, samen nadenken over wat (beter) werkt, 
beluisteren van getuigenissen en goede praktijken, kleine en doelbewuste 
(verbeter)stappen overdenken en uitzetten, kort zelf ervaren wat we van cliënten 
verwachten… Cliëntsituaties waar je (opnieuw) uitzicht op krijgt, daar ga je verder mee 
aan de slag. Aanpakken en methodieken waar anderen enthousiast over zijn, prikkelen 
en nodigen je uit. Waar je met meerderen je schouders onder zet, dat groeit… 

Ik ondersteun en begeleid dit graag waar mogelijk en je kan mij hiervoor steeds 
contacteren. 

1.3 Onthalen, stabiliseren en optimaliseren 

Er is veel kritiek op budgethulpverlening. Terecht en onterecht. Alles kan altijd beter. 
Maar er is ook de realiteit en complexiteit van de dagelijkse caseload. Bovendien 
kloppen veel cliënten aan op crisismomenten. Een immense en groeiende instroom 
doen ons op veel plaatsen roeien met schaarse middelen of riemen.  

We zijn vaak al blij als we cliënten kunnen onthalen en stabiliseren. Goed onthalen en 
stabiliseren is heel belangrijk voor het handhaven of versterken van de veerkracht van 
mensen. Bovendien bepaalt goed onthaal het verdere verloop van de 
budgethulpverlening.  

Goed onthaal loopt op twee sporen (Brodala, Dirickx, & Storms, 2010b). 

“Mensen zijn in paniek, ze moeten hun problemen kunnen luchten, 
(budget)hulpverleners voelen dan de nood dat allemaal aan te pakken terwijl 
cliënten dat niet willen – ze willen dat ge luistert- eigenlijk moet ge op het einde 
vragen: en wat kan ik nu voor u betekenen? Soms zijn ze u achteraf ook wel 
dankbaar voor snel en adequaat ingrijpen…” (CAW, beleidsmedewerker 
schuldbemiddeling). 

Het inperken van de  risico’s en gevolgen, beschermt mensen en voorkomt erger. Bijv. 
door het  regelen van een carensperiode bij de deurwaarder / schuldeisers. Dat 
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reduceert negatieve kettingreacties en is ook een eerste (kleine) succeservaring voor 
mensen bij het inroepen van hulp, een (laatste) stap die vaak veel van hen vraagt. Ze 
behouden zelfwaarde en zelfkracht als je deze stap ziet en erkent als inzet van hun 
kant. Door hen goed te informeren en mogelijke eerste stappen en scenario’s door te 
nemen, ondersteun je hen bij het openen van mogelijkheden, eventuele (financiële) 
ademruimte en het (terug) kunnen zien van toekomst. 

Het gaat dus om het vinden van een goede balans tussen luisteren en doen. Tussen 
beschermen en activeren. Tussen de mens(en) en zijn (hun) situatie.  

Om hierin een goede balans te vinden, kan je jezelf volgende kernvragen stellen: 

• In welke mate helpen we onze cliënt(en) om de risico’s en gevolgen zoveel 
mogelijk in te perken en erger te voorkomen?  

• In welke mate helpen we onze cliënt(en) negatieve kettingreacties te reduceren 
om zo eerste (kleine) successen te ervaren bij het inroepen van hulp? 

• In welke mate helpen we onze cliënt(en) zelfwaarde en zelfkracht te behouden 
door de stap naar hulp te erkennen als inzet van hun kant? 

• In welke mate ondersteunen wij onze cliënt(en) bij het openen van 
mogelijkheden, vergroten van (financiële) ademruimte en het (terug) kunnen 
zien van toekomst? Bijv. door hen goed en objectief te informeren en eerste 
mogelijke stappen en scenario’s samen door te nemen? 
 

Tegelijk is het heel belangrijk om je cliënten zoveel als mogelijk te helpen bij het 
optimaliseren van hun situatie. Meestal betreft dit meerdere levensdomeinen.  

Volgende kernvragen vormen een checklist voor het grondig inzetten van je 
sociaaljuridische expertise als budgethulpverlener en het optimaliseren in 
cliëntsituaties: 

• In welke mate ga je (in overleg met een jurist) samen met je cliënt(en) de 
gegrondheid van schulden na?  

• In welke mate doe je samen met je cliënt(en) een grondige rechtenverkenning 
binnen je cliëntsituatie? Bijv. middels een check op: 
http://www.rechtenverkenner.be/Pages/Home.aspx? Zie ook de knop ‘links’ op 
de rechtenverkenner: http://www.rechtenverkenner.be/Pages/Links.aspx    

• In welke mate check en optimaliseer je samen met je cliënt(en) het inkomen op 
menswaardigheid? Bijv. via de website http://www.menswaardiginkomen.be/?  

• In welke mate zoek je samen met je cliënten naar mogelijkheden tot sociaal-
culturele participatie: http://www.mi-is.be/be-nl/ocmw/socioculturele-
participatie? 

• …  
 

Hopelijk valt je in deze checklist het woord ‘samen’ (met je cliënten) op?! En bij het 
stabiliseren van je cliënten de woorden ‘helpen’ en ‘ondersteunen’?! Daarin zit immers 
de kern van sociaal duurzame en empowerende budgethulpverlening: ze is gedragen 
door wederkerigheid, door dialoog en door participeren. Ik kom daar later op terug.  

1.4 Gericht, sterk en volhoudbaar 

Hoe gericht (efficiënt), sterk (effectief) en volhoudbaar (duurzaam) is onze 
budgethulpverlening? 

Het onthalen, stabiliseren en optimaliseren van cliënten kunnen we schematisch zo 
voorstellen: 
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We dragen door stabiliseren en optimaliseren ertoe bij dat onze cliënt(en) schulden 
afbouwen en uiteindelijk schuldenvrij (kunnen) geraken.  

Maar dragen we er met onze aanpak terzelfdertijd toe bij dat ze de budgethulpverlening 
volhouden? En vooral dat ze op lange(re) termijn duurzaam uit de schulden kunnen 
blijven? 

Daarvoor is het werken op verandering nodig. En dat kan veelzijdig door diverse op 
elkaar ingrijpende stappen en acties:  

 

Ik verhelder dit schema. 

1.4.1 Kunnen en willen 

Werken op verandering is heel belangrijk in budgethulpverlening wil ze op lange(re) 
termijn duurzaam zijn. Twee vragen lopen dan steeds samen:  

• Kunnen cliënten (terug) autonoom greep behouden of verwerven op hun budget? 
• Wat willen ze en hoe zien ze dat?  

 
Uiteraard moeten de middelen, mogelijkheden en randvoorwaarden daartoe ook 
voorhanden zijn.  
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Wie met nuance naar cliëntsituaties kijkt, merkt al vlug de complexe wisselwerking 
tussen kunnen en willen. Dat heeft ook met brede(re) maatschappelijke ontwikkelingen 
te maken. 

Risico’s op (tijdelijke) bestaansonzekerheid, armoede en sociale uitsluiting nemen 
structureel toe. Het Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting illustreert dit voor veel 
levens- en beleidsdomeinen (Dierckx, Vranken, Coene, & Van Haarlem, 2011).  Tevens 
vergroot de plan- en financiële verantwoordelijkheid van burgers en neemt sociale 
bescherming af. Algemene schuldenpreventie en het sensibiliseren van beleidsvoerders 
zijn dan ook broodnodig in combinatie met het curatieve werk van 
budgethulpverleners. 

In deze tekst begrens ik mij evenwel tot preventief en duurzaam werken binnen 
curatieve budgethulpverlening. 

Immers ook ‘op de vierkante centimeter’ kunnen en moeten budgethulpverleners 
preventief, krachtengericht en duurzaam werken in cliëntsituaties. Ze doen dit langs 
drie samenlopende sporen: 

• Cliënten greep helpen houden of hernemen op hun leefsituatie; 
• Kritisch besef helpen versterken; 
• Zoveel mogelijk leersituaties en -kansen actief inbouwen middels participeren.  

 
Dat vergt open communicatie, leer- en groeiprocessen en leerruimte.  

(Zichzelf) motiveren en zelfcontrole (helpen) opbouwen en verankeren, versterken in 
hoge mate de volhoudbaarheid en duurzaamheid van budgethulpverlening. Ik kom daar 
verder op terug. 

Toch zijn we in cliëntsituaties geneigd om (te) ‘kort’ door de bocht te gaan. Dat kan te 
maken hebben met werkstress en werkdruk, maar ook met ‘schuld denken’.  

1.4.2 Voorbij eenzijdig schuld denken 

Op vandaag hoor ik bij budget- en schuldhulpverleners soms doorklinken: “Wie 
schulden heeft, heeft dat vooral aan zichzelf te danken en moet de gevolgen (maar) 
dragen…”  

Er is niets mis met het aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. 
Maar dat betekent zeker niet eenzijdig ‘schuldboeting1’. Schuldboeting is van belang 
voor mensen met schulden: niet zelden willen ze zoveel als mogelijk hun schulden 
rechtzetten. Zoals ook voorzien in de wet op de collectieve schuldenregeling. Art. 
1675/3 bepaalt immers: ‘De aanzuiveringsregeling strekt ertoe de financiële toestand 
van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het 
mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn 
gezin een menswaardig leven kunnen leiden’. ’Schuldboeting’ is dus belangrijk maar de 
wet heeft het tegelijkertijd over ‘een menswaardig leven kunnen leiden’. 

Schulden ‘maken’ en ‘hebben’, draagt normatief iets ‘belastend’ in zich. Maar zeker 
budgethulpverleners horen in staat te zijn zich evenwichtig en genuanceerd te 
verhouden op dit normatieve gevoel. Ook al “moeten ze zelf elke dag hard werken en 
kunnen ze zich zelf ook niet zomaar alles permitteren”, zoals sommigen hun nadruk op 
‘schuldboeting’ wel eens verantwoorden. 

                                           

1 ‘Schuldboeting’ is volgens het Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal: ‘het boeten, zoveel 
mogelijk herstellen van een gemaakte fout’. 
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2 PROCES-T-ZAAM: INTEGRAAL, PREVENTIEF EN 

DUURZAAM WERKEN 

 

In het vervolg van deze tekst beschrijf ik meerdere sleutelfactoren (kritische 
succesfactoren) van integrale, preventieve en duurzame budgethulpverlening. De 
volgorde is gekozen omwille van het letterwoord.  

Budgethulpverlening verloopt circulair of eclectisch. Je kan een aantal stappen 
onderscheiden, accentueren en uitvergroten. Het geheel is echter meer dan een 
optelsom van delen.  

In die integrale kijk en eclectische aanpak, zit het vakmanschap en de professionaliteit 
van een ervaren budgethulpverlener.   

 

2.1 Proces bij cliënten 

Een heel belangrijke (begin)vraag bij budgethulpverlening is: in welke mate hebben we 
te maken met een ‘enkelvoudige’ dan wel ‘meervoudige’ schuldensituatie? 

Tijdens intervisies hebben we het meestal over de ‘moeilijke’ of ‘weerbarstige’ dossiers. 
Als we die dan samen overdenken, blijkt hoe complex en veelzijdig levensdomeinen en 
levensloop op elkaar ingrijpen.  

Met onderstaand schema probeer ik cliëntcontexten te visualiseren.   
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Bij een enkelvoudige schuldensituatie beperken de schulden zich hoofdzakelijk tot het 
heden en is relatief snelle verandering mogelijk. De schulden zijn tijdelijk  en de 
schuldenspiraal kan stoppen. Ze zijn aanwijsbaar (de cliënten overzien hun schulden) 
en toewijsbaar (de cliënten beseffen de oorsprong of aanleiding ervan). De cliënten 
geven aan de budgethulpverlener mandaat om hen te informeren, kritisch te bevragen, 
te begeleiden en te ondersteunen. Ze hebben voldoende middelen en competenties om 
een menswaardig en volhoudbaar budgetplan op te stellen en achten zich bij machte 
om de nodige saneringen en spaarinspanningen door te voeren.  Ze zijn bereid, 
motiveren zichzelf en worden hierin gesteund om de nodige veranderstappen te zetten 
en het gewenste verandergedrag op te brengen. Ze kunnen de veranderingen ankeren 
in hun gezinssituatie en omgeving. Met sociaaljuridische ondersteuning, en het inzetten 
van ondersteunende hulpmiddelen en tools, stabiliseren en optimaliseren ze hun 
levenssituatie en doen ze de schuldensituatie duurzaam afnemen.  

De ideale situatie, zal je zeggen… Maar als je bovenstaande criteria goed en zorgvuldig 
leest, merk je dat ze veel procesdynamiek en randvoorwaarden vragen om met je 
(ideale) cliënten zover te geraken. Denk eens door op de volgende vragen: 

• Wat is er allemaal nodig in het handelen van deze cliënten om uit hun 
schuldensituatie te geraken? 

• Wat is in jouw handelen bijv. nodig opdat deze cliënten je mandaat zouden 
geven? Hoe willen ze bejegend worden?  

• Wat is er allemaal nodig in de leefomstandigheden en omgeving van deze 
cliënten om tot duurzame verandering te komen? 

• Hoe kan je deze cliënten ondersteunen om zich bij machte te voelen tot 
veranderingen en verandergedrag?  

• Welke hulpmiddelen en tools zet je op vandaag al in ter ondersteuning van deze 
cliënten? 

• Hoe moeilijk en delicaat is het voor veel van je cliënten om hun schulden te 
overzien en de herkomst (en hun eigen aandeel hierin) te beseffen en te 
accepteren?  

• Wat vraagt het van een huishouden om spaarinspanningen te doen in samenloop 
met saneren? Om bestedingsgedrag en –stijl te veranderen? 

• … 
 

Boeiend en uitdagend toch om vanuit deze vragen onze budgethulpverlening te 
overdenken? 

Deze vragen helpen ons immers om een aantal essentiële basisstappen van en binnen 
budgethulpverlening scherp te stellen. Zoals bijv. mandaat en verbinding opbouwen 
met cliënten, competentie ondersteunend en -versterkend begroten, motiverend en 
krachtengericht begeleiden… 
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Bij een meervoudige schuldensituatie wordt het evenwel complexer en is een 
veelzijdiger aanpak noodzakelijk.  

Veel cliënten in budgethulpverlening zijn immers in meer of mindere mate getekend 
door kwetsbaarheid (lage scholing, beperkte lees- en rekenvaardigheden, 
arbeidshandicap…). Ze zijn ook gekwetst in hun levensloop (soms bijv. vanuit een 
instellingsverleden…). Vaak loopt dit samen met negatieve ervaringen in sociale relaties 
(afwijzing, gebroken partner- en familiebanden…) en  in hulpverleningsrelaties (het 
gevoel van onrecht bij ‘gedwongen’ budgetbeheer op een OCMW, CAW of bij een 
private schuldbemiddelaar…).   

Verwevenheid van kwetsbaarheid en gekwetst zijn, kan dan leiden tot afhaken en tot 
uitsluiting op meerdere levensdomeinen (Driessens & Van Regenmortel, 2006) 
(Heyndrickx, 2005).  

Vanuit hun gedrag bekeken, lijken ze ‘moeilijke’ en wisselvallige cliënten die binnen 
budgethulpverlening weinig stabiliteit kunnen (be)houden. Niet zelden ‘geven we ze 
op’. Totdat het ons bijv. door middel van intervisie of cliëntbespreking lukt om 
doorheen hun gedrag te kijken en hen te erkennen in hun strijd. Dan kunnen we ze 
bereiken in hun inzet, verontwaardiging, angst, onzekerheid, pijn. Tevens in hun 
kracht, creativiteit, eenvoud en humor om het hoofd boven water te houden in 
moeilijke leefsituaties.  

Besef bovendien dat wat voor ons evidente en kleine stappen lijken, voor hen grote 
opgaven en mijlpalen kunnen zijn. Vaak stellen de problemen zich ook nog op 
meerdere levensterreinen tegelijk.  

Geduld, (proces)tijd, presentie, betrokken aanklampen, krachtengericht bemoedigen, 
levensdomeinen en levensloop verknopen, zijn dan belangrijke stappen en 
vaardigheden van een budgethulpverlener.   

Wanneer we met deze cliënten geleidelijk mandaat, verbinding en perspectief kunnen 
opbouwen, ontstaat een (relationele) basis. Van daaruit kunnen we hen ondersteunen 
en coachen in het (her)vinden van zelfwaarde gevoel en het stapsgewijze verruimen 
van de greep op hun eigen situatie en zo het vergroten van hun autonomie.  

Het kan gaan om zeer trage processen:  

“Een cliënte stapte na 12 jaar budgethulpverlening met veel angst en 
onzekerheid in een afbouwtraject. De ‘klik’ en het geloof dat het haar zou 
kunnen lukken, kwam er volgens haar nadat ze eerst een assertiviteitscursus 
had gevolgd binnen een CAW. De stap naar die cursus had ze gezet in overleg 
en met begeleiding van haar budgetcoach van het OCMW naar aanleiding van 
eerste gesprekken over mogelijke afbouw van de budgethulpverlening en wat ze 
daarvoor nodig had. Nu ze voor zichzelf besefte dat ze ook ‘nee’ kan en mag 
zeggen, voelde ze zich zekerder om haar budget stapsgewijze zelf terug in 
handen te nemen.” (Getuigenis) 

In onderstaand schema visualiseer ik met het groene kader de samenhang tussen 
activiteiten, levensdomeinen en levensloop in budgethulpverlening. Het is ‘rechtlijnig’ 
getekend maar het gaat om wisselwerking. Gebeurtenissen in andere levensdomeinen 
dan het financiële huishouden, relaties en ‘geschiedenissen’…, lopen samen met het 
stabiliseren, optimaliseren en het werken op verandering binnen budgethulpverlening. 
Het ene grijpt in op het andere. De zoveelste ‘herval’ of zich terugtrekken uit een 
budgethulpverlening door een cliënt kan bijv. te maken hebben met loyaliteit aan een 
zoon / dochter, een familielid enz.   
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Daarom is het in meervoudige schuldensituaties zo belangrijk om situaties, 
gebeurtenissen en ‘blokkades’ met een cliënt open te bevragen en door te praten 
vanuit besef en respect voor zijn of haar achterliggende motieven en loyaliteiten. Besef 
van motieven en loyaliteiten: bijv. “Ik kon mijn zoon / dochter toch niet in de steek 
laten…, ik heb iets goed te maken naar mijn kinderen…” kunnen het begin van kritisch 
besef zijn. Zoals bij een cliënt die geld geeft aan zijn/haar zoon of dochter in schulden: 
“Eigenlijk help ik mijn zoon / dochter, die zelf in de schulden zit, hier niet echt mee 
verder”.  

Het kan tevens een opstap zijn naar (zelf)begrenzing: bijv. “Volgende keer geef ik geen 
geld, maar spreek ik mijn zoon / dochter aan op zijn / haar keuzes en 
verantwoordelijkheid om de situatie zelf aan te pakken en oplossingen te zoeken voor 
de schuld.” 

2.2 Proces bij budgethulpverleners 

2.2.1 Zelfreflectie, werkondersteuning en verknoping van hulpverlening  

Cliënten begeleiden in meervoudige schuldensituaties vereist veel kwaliteiten van een 
budgethulpverlener. Je kan het vergelijken met maatzorg (Van Regenmortel, 2002). 
Maatzorg vertrekt vanuit vijf basisprincipes: positieve hulpverlening, integrale 
hulpverlening, participatie, gestructureerde hulpverlening en gecoördineerde 
hulpverlening. 

Dat kunnen we niet op ons eentje realiseren, maar wel vanuit verknoping met collega’s 
en verwijzing naar passende hulp- en dienstverlening. Tevens door het betrekken en 
activeren van het sociale netwerk en de ervaringsdeskundigheid onder cliënten zelf, 
bijv. door middel van groepswerk. 

Een belangrijke en achterliggende methodiek om met cliënten stil te staan bij hun 
relaties, familie, sociaal netwerk en levensloop is het contextuele denken en werken. 
Samen met onze cliënten een genogram of ecogram maken en hun verhaal en 
levensloop optekenen in een tijdslijn kan een belangrijk en zeer betekenisvol 
hulpmiddel zijn. In deze tekst ga ik daar niet verder op in.  

Cliënten procesmatig en contextueel inschatten en begeleiden binnen 
budgethulpverlening vraagt veel alertheid, zelfreflectie en leerprocessen bij onszelf. We 
hebben daarvoor werkondersteuning en mandaat nodig van onze collega’s en 
organisatie. Dat vraagt strategische beleidsplanning in ons team en onze organisatie. 
We denken dan na over de missie, visie en doelstellingen van onze 
budgethulpverlening.  
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2.2.2 Hebben we een plan met doelen en acties? 

Bij WAT we doen, vragen we ons best af WAARTOE we dat doen. En verder HOE we dat 
dan bij voorkeur (zouden) doen om zoveel mogelijk preventief en duurzaam te werken: 
onze missie en visie. We maken die concreet als we tevens onze doelstellingen en 
acties uitschrijven en de uitvoering ervan jaarlijks opvolgen, evalueren en bijstellen.  

Het ontbreekt organisaties en budgethulpverleners op het terrein zeker niet aan goede 
wil, krachtige initiatieven en inzet. Op basis van een representatieve bevraging stellen 
we echter vast dat bijna de helft van de instellingen voor schuldbemiddeling, vooral 
OCMW ’s op het niveau van de schuldbemiddelingsdienst, niet aan strategische 
beleidsplanning doet (Op de Beeck, Brodala, & Storms, 2011). Zonder ‘vaarroute’ zal 
ook de meest ervaren kapitein zeer moeizaam een haven bereiken.  

Er is werk aan de winkel. Kijken we concreet naar hoeveel erkende instellingen hun 
visie omschrijven, hieraan doelstellingen verbinden voor de volgende werkjaren, deze 
opvolgen en op basis daarvan hun werking evalueren, dan gaat dit om 9,6 % van alle 
instellingen (Op de Beeck, Brodala, & Storms, 2011). Het betreft vooral de grote 
instellingen en de CAW ’s. In de CAW ’s is strategische beleidsplanning, kwaliteitszorg 
en -bewaking decretaal sterk in de werking verankerd. 

Op zichzelf zegt strategische beleidsplanning nog niets over de strekking en inhoud van 
de missie, visie. In welke mate gaat ze bijv. uit van preventie en sociaal duurzame 
budgethulpverlening?  

Ter inspiratie werk ik hieronder strategische beleidsplanning uit voor een deelfacet van 
budgethulpverlening. Het gaat over het competentieversterkend ‘begroten’ van 
huishoudbudgetten binnen cliëntsituaties. Competentieversterkend begroten, helpt 
cliënten om greep te (be)houden of te verwerven op hun budget. Ze is gebaseerd op 
ons onderzoek naar effectief budgetmanagement bij cliënten (Storms, Brodala, Dirickx, 
Jonné, Dewitte, & Hermans, 2009) (Brodala, Dirickx, & Storms, 2011). De 
wetenschappelijke disseminatie van de onderzoeksresultaten gebeurt op andere 
plaatsen en via geëigende kanalen en artikels. Onderstaande oefening van strategische 
beleidsplanning is grotendeels geïnspireerd op de literatuurstudie, de focusgroepen en 
de uitgewerkte methodiek in ons onderzoek. 

Zo’n beleidsplanning moet je opstellen en lezen in ‘trechtervorm’: van brede 
uitgangspunten en grote lijnen naar concrete acties, stappen en criteria.  

Effectief budgetmanagement houdt onder meer in dat budgethulpverleners:  

• Cliënten coachen in het opbouwen van motivatie om autonomie te (her)nemen en 
te verhogen in het begroten en beheren van hun huishoudbudget; 

• Cliënten helpen en coachen om dragende attitudes en vaardigheden te ontplooien 
zoals mentaal rekenen, en het beseffen en versterken van zelfcontrole; 

• Samen met hun cliënten een passende werkrelatie aangaan, zo mandaat 
opbouwen en binnen dit mandaat passende hulpmiddelen en methodieken 
inzetten zoals SMART taakplanning, het aanwenden van een dynamisch 
budgetschema…  

• … 
 

Voor een goed begrip van het concept en de begrippen moet je deze strategische 
beleidsplanning lezen in combinatie met het deel: competentieversterkend begroten 
verderop.  

• Missie (waar willen we binnen vijf tot tien jaar voor staan met onze 
budgethulpverlening?) 

o Onze budgethulpverlening verloopt preventief, sociaal duurzaam en 
in dialoog met onze cliënten. 
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• Visie (hoe en via welke ‘wegen’ & opstelling willen we dat doen en bereiken?) 
o We empoweren onze cliënten door middel van de 3 E-principes: 
o We helpen hen greep behouden / verwerven; 
o We helpen hen kritisch besef opbouwen; 
o We coachen hen in leren door doen. 

• We bereiken dit door volgende doelen en acties:  
o We ondersteunen en stimuleren onze cliënt(en) tot ‘mentaal 

rekenen’: 
� We starten in het begin met een wit blad en begroten samen 

het huishoudbudget; 
� We observeren hen hierin krachtengericht & benoemen hun 

inzet: 
� We observeren hoe en in welke posten cliënten begroten; 

o Bij het begroten betrekken we steeds hun relationele kring 
(partner, kinderen, vrienden, hobby’s, werk enz.): 

� Waar het kan doen we dit direct en rechtstreeks; 
� Anders vragen we minstens verbindend en spiegelend door. 

o Samen breiden we de begroting uit en ‘vervolledigen’ ze: 
� We gebruiken voor cliënten betekenisvolle en visuele 

hulpmiddelen; 
� We werken binnen het tempo en (mentale) bereik van de 

cliënt(en); 
� We toetsen samen met onze cliënten de begroting aan 

referentiebudgetten voor menswaardig inkomen: 
www.menswaardiginkomen.be  

� We begroten ‘verbindend’ met de omgeving: 
• Partner; 
• Kinderen; 
• Sociale behoeften; 
• Schuldeisers. 

o We toetsen de rekenvaardigheid van onze cliënten: 
� Rekencompetentie? 
� In welke mate kunnen ze eenvoudige rekenopdrachten met 

betrekking tot optellen, aftrekken en het berekenen van 
verhoudingen en processen zelfstandig oplossen? 

� Van welke hulpmiddelen / technieken maken ze gebruik? 
o We bespreken samen met onze cliënten hun achterliggende keuzen 

en motieven / waarden: 
� We bevragen hun betekenissen en keuzen open. 

o We bespreken met onze cliënten hun ‘successen’ en gaan met hen 
na hoe ze die bereiken en nog kunnen uitbreiden; 

o We werken SMART acties uit (taakgericht werken). 
o We bewaken de DOE- en HAALBAARHEID d.m.v. halfjaarlijkse 

evaluatiebesprekingen met onze cliënt(en): 
� Deze evaluatiebespreking gebeurt door middel van een 

vragenlijst die de cliënten bevraagt wat betreft: 
• De inhoud van de budgethulpverlening; 
• De wijze waarop de budgethulpverlening verloopt en 

het contact met de budgethulpverlener; 
• De door de cliënten ervaren resultaten: 

o Afbouw van de schulden; 
o Verhogen van de eigen greep op het budget; 
o De mate waarin ze zelf dingen doen binnen 

hun budgethulpverlening (bijv. begroten, 
betalen). 

• Hun wensen en doelen voor de komende 
halfjaarlijkse periode; 

• Op welke termijn ze hopen het budget volledig zelf 
terug in handen te kunnen nemen. 
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o We bewaken de IMPLEMENTEERBAARHEID en EFFECTEN als team 
en organisatie door middel van halfjaarlijkse evaluatiebesprekingen 
in ons team met rapportage en in dialoog met het beleid: 

� Deze evaluatie gebeurt door middel van een vragenlijst met 
betrekking tot: 

• Het aantal cliëntendossiers dat haalbaar is voor 
actieve afbouw; 

• (Het bijstellen) van de beoordelingscriteria om 
cliënten over te laten gaan naar actieve afbouw; 

• … 
 
Deze strategische beleidsplanning is uiteraard niet volledig. Maar hopelijk maakt ze 
voldoende duidelijk waar het in de kern over gaat: bij WAT we doen in onze 
budgethulpverlening goed overdenken WAARTOE we dat doen en HOE we dat dan best 
doen.  

Door dit in concrete doelen en acties te beschrijven, maken we als het ware een 
leidraad of stappenplan. Voorzie hierin ook permanente evaluatie vanuit de PDCA-
cyclus. Dat betekent eenvoudigweg: Plan, Do, Check, Act. 

2.3 Relatie: verbinding en mandaat ‘dragen’ verandering 

2.3.1 Een inhoudelijk ongelijke maar relationeel gelijkwaardige relatie 

zorgt voor verbinding 

Een inhoudelijk ongelijke maar relationeel gelijkwaardige relatie, draagt 
budgethulpverlening omdat ze zorgt voor verbinding.  

Verbinding vertrekt vanuit een positieve basishouding. Respect en open staan voor het 
anders-zijn van je cliënt is de basis. Er ontstaat partnerschap tussen jou en je cliënt. Je 
bent  present voor je cliënt vanuit eerlijke, opmerkzame, geduldige en vrije aandacht. 
Vanuit een houding van ‘niet weten’ en ‘niet voorschrijven’ sluit je aan op de krachten, 
het tempo en de mogelijkheden van je cliënt. Je voegt je als het ware in. 

Toch vergt en veronderstelt budgethulpverlening ook inhoudelijke ongelijkheid in de 
relatie. Vaak is je cliënt de greep kwijt op zijn situatie, zit in een schuldenspiraal, mist 
voldoende kritisch besef, weet niet waar en hoe te beginnen aan het saneren van zijn 
schulden, geraakt met zijn partner niet op dezelfde golflengte, is vastgelopen met 
schuldeisers en andere organisaties… Je kennis, bevoegdheid en vaardigheden als 
budgethulpverlener zijn noodzakelijk om hierin verschil te kunnen maken. Maar deze 
deskundigheid en macht hebben ook een schaduwkant. Als je (onbedoeld) je cliënt met 
een moraliserende ondertoon bejegent, verlies je de verbinding met hem. Als je 
bovendien veel zelf gaat doen, het ‘overneemt’, verlies je het leer- en 
empowermenteffect bij je cliënt.  

Je kan dat vermijden door heel bewust te werken vanuit relationele gelijk(waardig)heid. 
Je sluit dan actief en open bevragend aan op de beleving, de competenties, het tempo 
en de ervaringsdeskundigheid van je cliënt. Je helpt je cliënt zichzelf vanuit zijn situatie 
en leefwereld (opnieuw) te verbinden met de realiteit en maatschappelijke 
verwachtingen, rollen, spelregels, instanties en organisaties. Je bent zo als het ware 
een verbindingsfunctionaris vanuit een houding van meerzijdige partijdigheid.  

Budgethulpverlening gaat bovendien om een zekere bemoeienis, bemoeizorg vanuit 
een niet-afwachtende houding. Hoger beschreef ik de procesdynamiek van 
enkelvoudige en meervoudige schuldensituaties. Verder in deze tekst kom ik terug op 
het belang van motiveren. De interne motivatie van je cliënt kan (je helpen) toenemen 
door een goede werkrelatie, het leren verantwoordelijkheid dragen en het ervaren van 
verbetering.  
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Heel belangrijk echter is de inkleuring van je bemoeienis. Stel jezelf steeds volgende 
vragen: 

• In hoeverre kenmerkt de ondertoon van mijn relatie en bejegening van de cliënt 
zich door gemeende bezorgdheid, respect en menselijke waardigheid voor elke 
persoon?  

• In  hoeverre kenmerkt de ondertoon van mijn relatie en bejegening van de cliënt 
zich door betweterigheid, controle, repressie (straffen)? 
 

Het is nooit wit of zwart en uiteraard speelt hierin ook wisselwerking tussen jouw 
persoon en de persoon van je cliënt. Wees je bovendien goed bewust van de invloed 
van cultuur en patronen binnen je team en organisatie. Maar je voelt wel aan dat de 
eerste houding gaat over bemoeizorg en de tweede over bemoeizucht. 

Vraag je bovendien eens af aan wie jij zelf ‘mandaat’ of toestemming zou geven om je 
bij schulden te begeleiden: een bemoei-zorgende dan wel bemoei-zuchtige 
budgethulpverlener? 

Cliënten verwoorden relationele gelijkwaardigheid als volgt: 

• Mijn mening wordt altijd op prijs gesteld; 
• Als ik wat zeg, wordt er serieus naar mij geluisterd; 
• Ik kan mijn bedenkingen, bekommernissen / grieven kwijt: 
• Ik voel mij door mijn begeleider of schuldbemiddelaar begrepen; 
• Mijn begeleider of schuldbemiddelaar heeft naast aandacht voor de ‘zaak’ ook 

aandacht voor mij als persoon; 
• Wat ik ook naar voren breng, ik word altijd met respect behandeld. 

2.3.2 Mandaat of toestemming 

Mandaat of toestemming vanwege je cliënt is nodig om budgethulpverlening werkbaar, 
effectief en volhoudbaar te maken.  

Hou voortdurend de vinger aan de pols. Vraag op geregelde tijden hoe je cliënt de 
budgethulpverlening ervaart, wat voor hem werkt, welke resultaten hij ervaart, wat 
hem vooral nuttig lijkt, hoe hij jouw begeleiding ervaart en wenst, waaraan hij zich wel 
eens ergert, wat het hem doet volhouden, wat hij aan vervolgstappen ziet en wenst, 
wat hij nog nodig heeft om blijvend uit de schulden te kunnen geraken… Zie eerder het 
belang van permanent evalueren in de strategische beleidscyclus. 

Je mandaat staat uiteraard niet los van je organisatie, de bredere samenleving, de wet- 
en regelgeving… Het gaat erom als budgethulpverlener het delicate evenwicht te vinden 
tussen:  

• De aanspraken, verwachtingen en belangen van ‘de mens, het individu’, je cliënt; 
• De sociale kring en maatschappelijke omgeving; 
• De schuldeisers; 
• Jouw organisatie; 
• … 
 
Verbindingsfunctionaris en bemiddelaar zijn…, en dit op de vierkante centimeter in het 
dagelijks leven van mensen… Het is een complexe klus! Daarin is transparante 
communicatie en dialoog cruciaal.  

2.3.3 Dialoog: is wat je (niet) zegt wat je bedoelt? 

Duidelijke, zorgvuldige en transparante communicatie is complex. Dat heeft te maken 
met de boodschap en met de wisselwerking tussen wie de boodschap geeft en wie ze 
ontvangt. Maar ook met de context of omgeving waarin dit gebeurt (bijv. mensen gaan 
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in budgethulpverlening omdat ‘het water aan de lippen staat’, een budgethulpverlener 
zit met een (te) hoge caseload…). 

Zeer bekend zijn de vijf communicatieaxioma’s (Watzlawick, 1967 1980). Het zijn 
‘wetmatigheden’ in onze dagelijkse communicatie en taal.  Ze zijn van invloed in alle 
interacties tussen mensen en vanzelfsprekend binnen budgethulpverlening. Je bewust 
zijn van deze wetmatigheden is zeer belangrijk om te komen tot duidelijke en 
transparante communicatie. 

Ze zijn een belangrijke houvast in het bejegenen en begeleiden van cliënten. Ik geef je 
tevens een aantal tips. 

2.3.3.1 Alle gedrag is communicatie  

Het is onmogelijk om NIET te communiceren. Wat de ene (niet) doet, doet ook de 
andere iets. Je wordt dus steeds beïnvloed en je hebt altijd invloed. Bijvoorbeeld 
iemand negeren of niet op een afspraak verschijnen, is ook iets doen. Een infovraag of 
mail van een cliënt niet beantwoorden, is ook iets doen. Deze invloed kan zeer groot of 
zeer minimaal zijn, wat samenhangt met de betekenis die het gedrag voor jou of voor 
de andere heeft.                                                                                                                                  

Belangrijk: 

• De betekenis die de ander geeft aan je gedrag, heb je niet onder controle; 
• Eenzelfde gedrag kan meerdere mensen verschillend beïnvloeden. 

 

2.3.3.2 Ik zeg altijd iets over mezelf en over hoe ik wil dat de andere met mij omgaat  

Elke communicatie betekent dat er betrokkenheid of een relatie is. Watzlawick maakt in 
communicatie een onderscheid tussen inhoud en betrekking. De woorden en de zinnen 
die iemand uitspreekt zijn de inhoud van de communicatie.  De betrekking zit in de 
zogenaamde relatieboodschap of ‘bijsluiter’ van de communicatie. Als je communiceert, 
doe je tegelijk een relatievoorstel of geef je een relatiedefinitie mee, zeg maar een 
soort van bijsluiter. Als je naar de dokter gaat met de boodschap: “Ik voel mij niet 
goed”, verwacht je dat hij je onderzoekt en hierin deskundig is.  

Als een cliënt opwerpt “Dat het toch zijn geld is”, laat hij wellicht verstaan dat hij niet 
akkoord is met bijv. zijn leefgeld. Daarmee zegt hij echter ook iets over hoe hij de 
dialoog en mate van inspraak ervaart en wenst binnen jullie contact. Zo laten we dus, 
zonder het uit te spreken, voortdurend aan de ander zien hoe we onszelf zien en hoe 
we willen dat de andere ons ziet en bejegent.  

Het willen behouden van autonomie heeft veel invloed in de relatie en is een veel 
voorkomende ‘bijsluiter’. 

Wanneer ik mij bv. bedreigd voel in mijn autonomie, ga ik erg op mijn hoede zijn in de 
communicatie. Als een cliënt jouw voorstellen of adviezen ervaart als ‘bemoeienis’ zal 
hij zich allicht afstandelijk opstellen.  Als hijzelf hier het belang of het voordeel van 
inziet: bijv. ervaart dat iemand hem in zijn situatie wil helpen, zal het hem eerder 
opluchten. En wellicht ook aanzetten tot meewerken. 

Vertel daarom zelf altijd duidelijk met welke intentie en vanuit welke ‘verhouding of 
betrekking (opstelling)’ je handelt. Bijv. “Als schuldbemiddelaar moet ik rekening 
houden met alle partijen. Daarom wil ik met jou bekijken wat een redelijk voorstel aan 
de schuldeisers zou zijn zonder dat jij met je gezin dieper in de problemen zou komen.” 

Hoe we (zelf) de boodschap van anderen ontvangen en interpreteren, hangt bovendien 
samen met sociale perspectieven, met de context en met ons zelfbeeld. 
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 ‘Men’, de buren of de familie, mogen er absoluut niets van merken. Hier speelt het 
sociale perspectief mee. 

Als ik een hoge caseload heb, beperk ik mij wellicht tot de hoogst dringende zaken. Of 
las ik een tussenschakel (bediende) in. Bij cliënten kan dit ergernis opwekken omdat ze 
mij niet kunnen bereiken. Dit is context. 

Als ik van natuur niet assertief ben, ga ik in gesprekken of overlegmomenten beperkt of 
niet opkomen voor mijn belangen of ideeën. Hier speelt het zelfbeeld mee. Wellicht heb 
ik dan achteraf het gevoel dat anderen geen rekening houden met mij. Anderzijds kan 
de ander in het gesprek ook een erg dominante persoon zijn, die mij amper de ruimte 
laat om inbreng te doen zonder zich daarvan bewust te zijn.  

2.3.3.3 Wat ik bedoel is niet noodzakelijk waar voor een ander: interpunctie 

Mijn waarheid is niet dé waarheid. Dé waarheid bestaat niet en dé waarheid is relatief. 

In gesprekken vertrekken we meestal vanuit onze eigen waarheid en ordenen de 
werkelijkheid door het aanduiden van een oorzaak en een gevolg. Watzlawick noemt dit 
het aanbrengen van een ‘interpunctie’. Vergelijk het met het aanbrengen van 
leestekens, punten en komma’s in een tekst. Zo verdelen we zinnen in stukjes, brengen 
we nadruk aan. 

Als mensen iets zeggen, dan nemen ze een bepaald gezichtspunt in. Ieder kijkt vanuit 
zijn eigen positie, ervaringen en betekenisgeving. Dit maakt dat de ene persoon andere 
dingen ziet dan iemand anders en zelfs dingen ziet die anderen niet zien. Iedereen 
heeft dus zijn eigen waarheid.  

Ik kan het nog zo goed bedoelen en zoveel goede raad willen geven, de ander ervaart 
en ziet het zoals hij het ziet. Dat betekent ook dat we ons moeten kunnen ‘invoegen’ in 
de kijk van de ander.  

Je kan ‘invoegen’ door open vragen te stellen die de ander uitnodigen om zijn kijk te 
geven, zijn ‘verhaal’ te doen. 

Je kan tevens ‘invoegen’ door goed samen te vatten wat je de ander hoort vertellen 
over de situatie. Tracht daarin de ander ook te (h)erkennen in wat de situatie of 
gebeurtenissen voor hem / haar betekenen. Het helpt cliënten als je erkent wat het van 
hen vraagt om in budgethulpverlening / schuldbemiddeling te (moeten) gaan. Vaak 
‘kost’ die stap hen veel. Bevestig ook de vertrouwelijkheid en vraag hen uitdrukkelijk 
mandaat of toelating als je derden gaat aanspreken / betrekken.  

Als budgethulpverlener of schuldbemiddelaar moet je uiteraard vanuit de aard van je 
rol en de situatie derden aanspreken en betrekken. Wees dan naar cliënten steeds 
transparant over je positie en intenties. 

2.3.3.4 We beïnvloeden elkaar met en zonder woorden 

Onze communicatie gebeurt via digitale en analoge taal. 

Digitale taal verwijst naar woorden en naar tekens (verkeerstekens, pictogrammen, 
logo’s).  

Analoge taal verwijst naar alle niet-talige of naar de non-verbale communicatie: 
lichaamstaal, alles wat betekenissen oproept. Lachen, huilen enz. hebben steeds 
betekenis. Let echter op met je interpretatie. Mensen huilen uit verdriet en uit vreugde. 
Mensen lachen omdat ze iets grappig vinden en omdat ze zich zenuwachtig voelen. 
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Analoge taal en relatieboodschap gaan heel sterk samen. Het is bovendien zo dat we 
sterk beïnvloed worden door de eerste indruk en dat is vooral door wat we aan de 
buitenkant, in de oppervlakte waarnemen. 

Stel, een cliënt komt op gesprek maar ik heb maar vijf minuten in mijn agenda… 

Stel ik geef na een gesprek met een cliënt hem / haar wel of niet een handdruk, een 
schouderklop… 

Stel ik leg als schuldbemiddelaar een cliënt hoge bezuinigingen op in zijn leefgeld. Mijn 
werkomgeving en –stijl straalt een hoge mate van comfort en luxe uit… 

Let er daarom in contacten en gesprekken op hoe je ‘gezien en gehoord’ wordt door de 
cliënt. Let op non-verbale reacties. Bevraag wat hij / zij heeft onthouden uit wat je 
vertelde, hoe je vraag, advies of voorstel voor hem/haar over kwam, wat het voor hem 
/ haar betekent.  

Interpreteer zo weinig mogelijk zelf en vraag of de cliënt zich door jou begrepen voelt. 

Wees ook attent voor interculturele verschillen in analoge taal. Bijv. al dan niet een 
hand geven aan een islamitische vrouw. 

Taalverschil en vooral verschillen in analoge taal (betekenisgeving) kan heel veel 
invloed hebben. In hoeverre kan jij je bijv. inleven in: 

• Hoe het is om elke maand opnieuw te moeten toekomen met een (te) laag 
inkomen?  

• Om niet ‘neen’ te kunnen zeggen tegen een zoon of dochter die zelf in de 
schulden zit en voor de zoveelste keer aanklopt voor centen? 

 

Laat je zo weinig mogelijk beïnvloeden door (eerste) indrukken vanuit de buitenkant en 
het zichtbare gedrag van cliënten. Hou onderscheid tussen persoon en gedrag. 

Boosheid of een bitsige uitval is een signaal van weerstand. Op relatieniveau betekent 
het vaak: “Ik zie het onder deze voorwaarden of op deze manier, niet zitten.” Stel dat 
je dit dan rustig ter sprake zou kunnen stellen, tot welk gesprek en tot welke verdere 
samenwerking zou je kunnen komen? 

2.3.3.5 Balanceren in gesprekken 

Een goed gesprek balanceert tussen relationele gelijkwaardigheid en inhoudelijke 
ongelijkheid. 

Aan de ene kant proberen we  verschillen weg te nemen en overeenstemming te 
bereiken over één of andere kwestie, mekaar te vinden. Aan de andere kant willen we 
de ander in iets bereiken, van iets ‘overtuigen’. De inhoud van de communicatie kan 
dus verschillend zijn. Men kan verschillende standpunten hebben maar de wijze waarop 
we dialogeren is gebaseerd op gelijkheid. 

Probeer in een gesprek regelmatig te benoemen in wat je mekaar vindt, waar je het 
alvast eens over bent, en wat nog ‘ter sprake’ (of discussie) staat. Bijv. “We zijn het 
eens dat een collectieve schuldenregeling in jouw situatie wel goed zou zijn, maar je 
twijfelt zelf nog om de stap te zetten. Wat houdt je op dit moment nog tegen? Wat 
maakt dat je aarzelt?”  

Bevraag tevens de omgeving of context van de cliënt: “Wie of wat houdt je op dit 
moment tegen om de stap naar een collectieve schuldenregeling te zetten / of om 
verder hulp te zoeken?. Wie of wat zou je hierbij kunnen helpen, steunen?” 
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De inhoudelijke ongelijkheid zit in jouw kennis en expertise. Je kan die in een gesprek 
inbrengen door bijv. te zeggen: “Er zijn een aantal mogelijkheden. Is het voor jou goed 
of zou het jou kunnen helpen als we die eens overlopen?”. Zo vraag je tevens mandaat 
of toelating en laat je de ander de ruimte om zelf hierin keuzen te maken. Je zet je 
cliënt op die manier ook actief mee aan het denken. 

2.3.3.6 Een gespreksfragment 

Onderstaande uitspraken van een cliënte illustreren het belang en effect van de 
betrekking (relatieboodschap) in een gesprek tussen schuldbemiddelaar en cliënt. 

• “Ik voel me veel lichter…” 

o De schuldbemiddelaar had aan haar gevraagd: “Heb je alles kunnen 
vertellen wat je wilde vertellen en vragen wat je wilde vragen?” 

• “Ik heb het gekund, het is mij gelukt om het te vertellen.” 

o De schuldbemiddelaar liet de cliënte zelf veel aan het woord en gaf haar 
‘de ruimte’ om ook delicate zaken te vertellen. 

• “Ik ben dan toch niet de enige met schulden…” 

o De schuldbemiddelaar oordeelde niet. Ze zei tevens aan haar cliënte dat 
er veel mensen zijn met schulden en dat ze zich hierover niet hoeft te 
schamen. 

• “Ze verstond mij.” 

o De schuldbemiddelaar erkende cliënte haar motieven en behoeften. Ze 
had in het gesprek ook aan haar gezegd: “Dat kan ik heel goed 
begrijpen” (Cliënte maakte zich zorgen over de kinderen, had stress en 
schaamte over het gedrag van de partner). 

• “Nu is voor mij veel duidelijker geworden.” 

o De schuldbemiddelaar was transparant, helder en duidelijk over de reden 
van het (evaluatie)gesprek en over de voorwaarden en verwachtingen bij 
een collectieve schuldenregeling. 

Schematisch kan je de communicatie of dialoog tussen een budgethulpverlener / 
schuldbemiddelaar en zijn cliënten als volgt voorstellen: 

• Verbinding en mandaat (toestemming) dragen het contact; 
• Inhoud en relatiebijsluiters lopen samen in gesprekken; 
• Situaties of gebeurtenissen hebben steeds een betekenis voor de ander en geven 

wederkerig aanleiding tot een reactie of gedrag, waar dan weer betekenis aan 
wordt gegeven door de ander; 

• Om vastgelopen communicatie te deblokkeren, is het nodig om de 
relatiebijsluiters te verhelderen en de beleving te laten uitspreken en hier recht 
aan te doen. 
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2.3.4 Attent zijn voor emoties 

Recht doen aan de betekenis die cliënten geven aan gebeurtenissen en aan hun 
situatie, betekent recht doen aan hun emoties. Niet enkel negatieve maar ook en vooral 
positieve: daarin zit immers veel kracht. Onderstaande dia bevat tal van emoties waar 
je als budgethulpverlener of schuldbemiddelaar recht aan kan doen: 

 

Kwaadheid, ontgoocheling, frustratie, angst… zijn bovendien emoties die weerstand 
signaleren. Weerstand is onlosmakelijk verbonden met het proces van (zichzelf) 
motiveren. Zie verder bij motiveren. 

2.4 Omgeving inschatten, betrekken en mobiliseren 

Als budgethulpverlener ben je een belangrijke, weliswaar tijdelijke, hulpbron. Je kan je  
cliënt helpen om voorwaarden, krachten en hulpbronnen in de eigen context te 
versterken en te mobiliseren. Wisselwerking tussen partners, kinderen, familie en 
professioneel netwerk verkennen, ondersteunen en activeren, versterkt de 
volhoudbaarheid en duurzaamheid van budgethulpverlening.  

Zeker bij meervoudige schuldensituaties is dit van belang. 

Eerder verwees ik al naar een genogram om (de betekenis en invloed van) gezins- en 
familierelaties zichtbaar te maken. Met een ecogram, breng je ook vrienden, 
vrijwilligers, professionele hulpverleners, en hun invloed mee in beeld. 

2.4.1 Dialoog tussen partners ondersteunen 

Wees bijzonder attent voor de communicatie tussen partners. Net in de (vastgelopen of 
ontbrekende) communicatie tussen beiden, zit vaak onvermogen om greep te 
verwerven op de schuldensituatie. Tegengestelde meningen helpen deblokkeren en 
dialoog activeren, kan nodig zijn om hen bijv. te helpen samen hun budget te begroten. 
Als zij het niet eens (kunnen) geraken over doelen en prioriteiten, één van de 
basisstappen in  effectief budgetmanagement, zal het (zelf) opmaken van een 
evenwichtige huishoudbegroting wellicht niet lukken. 

Bemiddelingsgesprekken met koppels vragen specifieke vaardigheden. In deze tekst ga 
ik daar niet verder op in. 
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2.4.2 Kinderen aan en tot hun recht laten komen 

Kinderen zijn zeer  kwetsbaar voor sociale uitsluiting binnen budgethulpverlening. 
Sociale uitsluiting kan zich intergenerationeel verder zetten.  

Kinderarmoede neemt toe in Vlaanderen (Kind & Gezin, 2012). De link met 
bestaansonzekerheid en schulden ligt voor de hand.  

Kinderen brengen in gezinnen ‘de wereld binnen’. Uit getuigenissen blijkt dat ouders 
zeer gevoelig zijn voor uitsluiting van hun kinderen in de school en vriendenkring. Ze 
willen hen hiervoor behoeden wat kan leiden tot over compenseren. Ze ‘verwennen’ 
dan hun kinderen met bijv., binnen hun budget,  te dure aankopen. 

Tegelijk zit in het compenseren echter een bron van inzet en motief binnen 
budgethulpverlening. Erken ouders in hun inzet en motieven en zoek samen met hen 
krachtengericht naar mogelijkheden om hun kinderen passend recht te doen. Hun 
kinderen “niets tekort willen doen”, is een belangrijke drijfveer voor hen om door te 
zetten en vol te houden in budgethulpverlening. Je kan hen hierin aanspreken met bijv. 
volgende vraag: “Wat wil je vermijden voor je kind? Waar lig je van wakker?”. 

Onderschat tot slot niet de familiecontext bij meervoudige schuldensituaties. Het valt 
mij in intervisie op hoe vaak budgethulpverleners hier (onbewust) aan voorbij lijken te 
gaan. In de familiecontext vind je zowel krachten als belemmeringen. Krachten bijv. in 
steunende (materieel en immaterieel) relaties en personen, goede voorbeelden, 
aanloopplekken (vertrouweling), bruggenbouwers tussen familieleden, grootouders 
voor kinderen… Belemmeringen zie je dan weer in contextuele geschiedenissen, 
‘(af)rekeningen’ vanuit gebroken relaties, letterlijke en figuurlijke schulden, afgunst, 
veroordeling en stigmatisering… 

In één van de intervisies bleek een cliënte om onduidelijke reden voor de 
tweede keer (er was eerder al een herstart genomen) te willen stoppen met 
budgetbeheer. De budgethulpverleenster ergerde zich begrijpelijk aan het feit 
dat cliënte daarmee opnieuw haar kansen om duurzaam uit de schulden te 
geraken zou opgeven. Uiteindelijk bleek het motief van de cliënte het bekostigen 
van een reis naar haar zieke vader in het buitenland. Ze had tot dan niet de idee 
dat dit bespreekbaar kon zijn in de budgethulpverlening. Onbedoeld leek zich 
een ‘taboe’ te hebben geïnstalleerd tussen haar en haar begeleidster in de 
lopende budgethulpverlening. Door een open gesprek aan te gaan over deze 
wens (over de loyaliteit van de dochter naar haar vader) en samen constructief 
naar mogelijkheden te zoeken, kwam er terug zuurstof in de 
budgethulpverlening en vooral ook in de samenwerkingsrelatie. 
 
Of een cliënte die (de kosten van) haar nieuwe internetaansluiting verzweeg 
naar de budgethulpverleenster. Ze wou haar dochter zoals andere kinderen de 
kans geven om thuis schooltaken te maken. Ook zij had niet het idee dat dit 
bespreekbaar zou zijn met haar begeleidster.  

 

Deze hulpvragen kunnen je bijv. helpen om zowel bij motieven of bij bronnen van 
onrecht te komen: 

“Wat wil je ‘goed maken’, naar wie?” 

“Waarin voel je jezelf onrecht aangedaan, tekort gedaan, door wie?” 

2.4.3 Krachtengericht groepswerk 

Je kan de omgeving van mensen nog breder betrekken en mobiliseren door het 
opzetten van groepswerk. Met de groepswerking kan er meer aandacht zijn voor 
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verschillende levensdomeinen van de cliënten. Ze ervaren elkaar als lotgenoten en 
delen ervaringen van ‘benadeling’. Ze leren van elkaar hoe met deze ervaringen om te 
gaan en hoe ze om te buigen naar kansen.  

Empoweren of ‘zichzelf krachtiger maken’ is de onderliggende doelstelling. Deelnemers 
worden aangesproken op hun capaciteiten en talenten. Ze vergroten hun gevoel van 
eigenwaarde, groeien in hun persoonlijkheid en leren kansen en mogelijkheden 
ontdekken op andere levensdomeinen. De mogelijkheid tot netwerkvorming wordt 
gestimuleerd en cliënten ervaren de budgethulpverleners in een andere rol. Deze 
krijgen door de groepswerking, wanneer ze er nauw bij betrokken zijn, meer inzicht in 
de gezinssituaties, de persoonlijke problemen en de wijze waarop de cliënten zich 
handhaven in deze maatschappij. Dit leidt tot meer respect en tot een ‘nieuwe’ en vaak 
meer positieve kijk op de cliënt.  

Door deelname aan de groepswerking verhoogt de betrokkenheid van de cliënt op zijn 
budgetbeheer. Sommige deelnemers worden zich sterker bewust van bepaalde 
persoonlijke problemen en voelen de nood aan om hier iets aan te doen. Gepaste 
doorverwijzing met opvolging door de betrokken budgethulpverleners biedt perspectief.   

Er wordt steeds vertrokken vanuit de draagkracht van de deelnemers: wat zij 
belangrijk vinden in het leven en hoe zij hun dagdagelijks bestaan met een beperkt 
budget trachten vorm te geven. Met het oog op versterking vanuit hun eigen 
krachtenperspectief. De samenkomsten bestaan uit een mix van vormingstechnieken, 
oefeningen en informatieverstrekking (Vanrompay, 2005/3). 

2.4.4 Een sociaal duurzame samenleving 

Nog ruimer bekeken, kunnen we ook invoegen op de maatschappelijke tendens en 
bewegingen naar meer (sociale) duurzaamheid. Denk hierbij aan consuminderen, 
downshiften, kringloopinitiatieven, LETS2 ruilsystemen… Een boeiend en belangrijk 
thema, maar het zou mij in deze tekst te ver leiden. Ik verwijs voor beschouwingen 
over de impact van onze consumptiesamenleving naar mijn artikel: ‘Door schulden 
geraakt. Duurzame budgethulpverlening in onze consumptiesamenleving’ (Brodala J. , 
2010). 

2.5 Curatieve budgethulpverlening competentieversterkend 

maken 

Als budgethulpverlener heb je heel wat sociaaljuridische bagage nodig. Je kan hiervoor 
bogen op opleiding, ervaring en samenwerking met een jurist of advocaat. De 
sociaaljuridische tandem staat trouwens centraal in budgethulpverlening. 

Een uitgebreide hulpbron vind je ook  in de juridische helpdesk van het Vlaams 
Centrum voor Schuldenlast: http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be en de website 
‘Eerste hulp bij schulden’ (EHBS): www.eerstehulpbijschulden.be. Je vindt er tevens 
informatie over specifieke schuldproblemen.  

EHBS of eerste hulp bij schulden is zeer belangrijk om samen met cliënten hun 
schuldensituatie te stabiliseren en te optimaliseren.  

Hier staan we verder stil bij de complexe uitdaging om EHBS krachtengericht en 
competentieversterkend te maken. 

                                           

2 Zie: http://www.letsvlaanderen.be/ 
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2.5.1 Vijf financiële basisvaardigheden 

Het NIBUD (NIBUD, 2012) beschrijft vijf financiële competenties of vaardigheden op 
basis waarvan je kan nagaan in welke mate je cliënten financieel vaardig zijn. Deze vijf 
competenties kunnen ons inspireren om financiële competenties en vaardigheden van 
onze cliënten actief aan te spreken en te helpen versterken. Het gaat om de volgende 
competenties: 

• In kaart brengen: de consument beschikt over een overzicht dat inzicht geeft in 
de mogelijkheden om zijn financiën in balans te houden; 

• Verantwoord besteden: de consument besteedt zijn inkomsten zodanig dat zijn 
huishoudfinanciën op de korte termijn in balans zijn; 

• Vooruit kijken: de consument realiseert zich dat wensen en gebeurtenissen op de 
middellange en de lange termijn financiële gevolgen hebben en stemt zijn huidige 
bestedingen hierop af; 

• Bewust financiële producten kiezen: de consument kiest financiële producten op 
basis van budgettaire overwegingen en passend bij zijn persoon en persoonlijke 
huishoudsituatie; 

• Over voldoende kennis beschikken: de consument beschikt over alle relevante 
kennis om zijn huishoudfinanciën op de korte, middellange en de lange termijn in 
balans te brengen en te houden. 
 

Vaardigheden bepalen in belangrijke mate in hoeverre de cliënt zijn gedrag kan 
aanpassen (Van Geuns e.a. 2011, in (NIBUD, 2012). Binnen de schuldhulpverlening 
hebben veel cliënten wel de motivatie om hun gedrag aan te passen, maar beschikken 
daarvoor onvoldoende over de benodigde vaardigheden. Het gedrag van een persoon 
wordt voornamelijk gestuurd door zijn intentie om een gedraging uit te voeren. Deze 
gedragsintentie wordt bepaald door drie determinanten:  

• De attitude van de persoon ten opzichte van het gedrag, waarbij zijn 
persoonskenmerken en houding een rol spelen; 

• De opvattingen van anderen ten opzichte van het gedrag en de sociale druk; 
• De inschatting van de eigen mogelijkheden om het gedrag daadwerkelijk te 

kunnen uitvoeren: de waargenomen gedragscontrole (Ajzen, 2011a, in (NIBUD, 
2012). 

 
Maar om die gedraging uiteindelijk te kunnen verrichten, moet hij over de benodigde 
vaardigheden beschikken, en er zelf in geloven dat hij die gedraging kan uitvoeren. Bij 
onderzoek naar vaardigheden wordt  vaak alleen gekeken of een persoon iets doet - 
bijvoorbeeld een kasboek bijhouden - en niet naar of  hij dat al dan niet kan (Van 
Geuns e.a., 2011, in (NIBUD, 2012).  

Om je budgethulpverlening op lange termijn duurzaam te laten zijn, is het nodig om je 
cliënten te ondersteunen en te begeleiden in het ontplooien van deze vaardigheden. 
Dat veronderstelt dat je samen met je cliënten hun vaardigheden screent aan de hand 
van bovenstaande criteria. Bijv. door samen met hen te bespreken en te overlopen hoe 
ze tot op vandaag hun financiën aanpakken. Van daaruit kan je hun krachten 
benoemen en samen met hen haalbare doelstellingen (gedragsintenties) en stappen 
bepalen. Door hen vervolgens actief te betrekken in hun eigen budgetbeheer kunnen ze 
oefenen en al doende hun vaardigheden vergroten. Zo doen ze succeservaringen op die 
hun gedragsintenties opnieuw versterken. 

Basiseducatie, krachtengericht groepswerk, steunbronnen en steunfiguren in de familie 
en omgeving zijn hierin zeer belangrijk. Basiseducatie kan cliënten ook screenen en 
trainen op reken- en leesvaardigheden. Sommige schuldbemiddelingsdiensten 
schakelen buddy’s (vrijwilligers) in die mensen ondersteunen bij het leren en realiseren 
van (deze) financiële vaardigheden.  
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Verder in deze tekst komen we terug op competentieversterkend werken bij het 
begroten van huishoudbudgetten. 

2.6 Empoweren 

Empowerment draagt sociaal duurzame budgethulpverlening. Literatuurstudie en 
onderzoek hierover vind je terug op andere plaatsen (Brodala & Van Regenmortel, 
2007) (Brodala J. , 2008/1). Empowerment is daar tevens uitgewerkt op het 
mesoniveau (binnen organisaties) en op het macroniveau (de samenleving). In deze 
tekst beperk ik mij tot het microniveau (het werken met cliënten). 

Je kan het empowermentgehalte van je eigen budgethulpverleningspraktijk en dat van 
je dienst inschatten aan de hand van drie met elkaar samenhangende kernvragen: 

• In welke mate help ik (helpen wij vanuit onze dienst) cliënten greep behouden of 
(opnieuw) verwerven? 

• In welke mate help en stimuleer ik (helpen wij vanuit onze dienst) cliënten om 
kritisch besef op te bouwen en te versterken? 

• In welke mate coach ik (coachen wij vanuit onze dienst) cliënten en help ik hen 
(helpen wij hen vanuit onze dienst) om te leren en te ontplooien door doen?  

 
In onderstaand schema visualiseer ik met pictogrammen de bouwstenen en 
kernactiviteiten van empowerment in budgethulpverlening: 

 

Rechts boven verwijs ik naar eerste hulp bij schulden en krachtengericht stabiliseren en 
optimaliseren. Verder naar de relationele kant van budgethulpverlening: communicatie 
tussen partners, de impact en het belang van kinderen.  

Wat vaardigheden betreft, komt hier vooral het begroten en het ordenen van 
administratie naar voren (in kaart brengen en verantwoord besteden, maar daaraan 
gekoppeld ook vooruit kijken, kiezen en over voldoende kennis beschikken).  

Dat wordt beneden aangescherpt met pictogrammen die verwijzen naar 
basisvaardigheden als lezen en rekenen, en groepswerk als hefboom. Het versterken 
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van vaardigheden via passende hulpmiddelen en tools, en het aanbieden van 
aanloopplaatsen (groepswerk)  hebben bovendien een belangrijk preventief effect.  

Het linkse pictogram (de wip) symboliseert de balans tussen inhoudelijke ongelijkheid 
en relationele gelijkwaardigheid. Tevens naar het laten doorwegen van 
ervaringsdeskundigheid van cliënten. Daarmee komen we ook bij de participatieladder: 
mee (mogen) weten, denken, plannen, doen en tot slot tegenspreken.  

Het pictogram met de grafiek verwijst naar menswaardige budgetten. Zij vormen een 
hoeksteen voor het kunnen realiseren van autonomie van mensen (Storms & Van den 
Bosch, 2009).  

Bovendien: hoe hoger je cliënten uitnodigt en meeneemt op de participatieladder hoe 
veeleisender en onstabieler de situatie soms wordt. En hoe meer je soms ook (tijdelijk) 
moet beveiligen. Maar de top van de ladder kunnen bereiken, betekent tegelijk 
weerstand en onzekerheid overwinnen. Ook op jouw kant als budgethulpverlener.  

Tot slot vind je onderaan de motiveringscyclus, eigenlijk het hart binnen 
budgethulpverlening. Ik kom daar verder op terug. 

2.7 Succeservaringen inbouwen 

(Kleine) successen helpen mensen groeien (Brodala, Dirickx, & Storms, 2010b). 

“Het is belangrijk om in het begin een succeservaring te creëren bij je cliënt. 
Mensen zien dan dat een aantal dingen een positief effect hebben… Dat leidt 
ertoe dat ze toch al eens  wat meer zelf gaan oppakken” (CAW, 
beleidsmedewerker schuldbemiddeling). 

Wanneer mensen (stapsgewijze) eigenaar worden van veranderingen ervaren ze greep 
en besef van invloed. Ze merken met andere woorden dat ze zelf mee het verschil 
kunnen maken. Dat versterkt bovendien hun zelfwaarde gevoel.  

Dit lijkt evident en toch laten we binnen budgethulpverlening vaak kansen hiervoor 
liggen. Meestal omdat we goedbedoeld en omwille van tijdsgebrek of veronderstelde 
efficiëntie veel overnemen. Vaak vertrekken we ook vanuit het idee dat we later wel 
zullen werken aan afbouw. 

Afbouw in budgethulpverlening start echter vanaf het eerste gesprek. Daar komt 
immers een ‘basisrelatie’ en ‘basisverhouding’ tot stand. Afhankelijk van de ‘grondtoon’ 
van het eerste gesprek, zal die eerder emanciperend, dan wel bevoogdend zijn. Je kan 
dit visualiseren met het letterwoord CONT(R)ACT. 

Sta bij wijze van kritische oefening eens stil bij volgende (kort door de bocht 
beschreven) stijlen van intakegesprekken: een cliënt klopt aan met huurachterstal en 
vraagt om financiële hulp… 

Versie 1: Waarmee kunnen we u helpen? U hebt huurachterstal. Goed dat u 
naar hier gekomen bent.  U vraagt financiële hulp. Dat moet voorgelegd worden 
aan de raad voor maatschappelijk werk. Wat is uw inkomen? Hoe gaat u die 
huurachterstal inlopen of terugbetalen aan het OCMW? Hebt u nog andere 
schulden? Hebt u er al eens aan gedacht om naar een woning te verhuizen met 
een lagere huur. Bent u al ingeschreven bij een sociale 
huisvestingsmaatschappij? 
 
Versie 2: Wat heeft u overtuigd om de stap naar ons te zetten? Wat vroeg dat 
van u? U hebt huurachterstal. Hoe heeft u het tot hiertoe beredderd? Wat hebt u 
al overwogen aan oplossingen? Wat hebt u zelf al geprobeerd? Wat betekent uw 
woning voor u? Wat lijkt u een haalbare manier om de situatie en de achterstal 
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aan te pakken, in te lopen? Wie heeft er nog weet van? Op wie kan u / wil u 
eventueel nog rekenen voor hulp? Had u ooit eerder betalingsachterstallen of 
schulden: hoe hebt u dat toen aangepakt? Is dit het enige waar u bij ons mee 
wil aankloppen of zijn er nog zaken die u wil vragen of vertellen? Willen we 
samen eens overlopen welke mogelijkheden er zijn binnen het OCMW, wat 
daarvoor nodig is en wat u daarvan vindt?  

Waarin verschilt de grondtoon tussen beide gesprekken?  

In welk gesprek wordt het eigen handelen en de autonomie van de cliënt het meest 
erkend, bevraagd en aangesproken?  

Welk van beide gesprekken legt het sterkst de basis voor het opbouwen van 
succeservaringen bij de cliënt? 

Realiseer je als budgethulpverlener bovendien dat succes en het gevoel van falen voor 
veel cliënten heel dicht bij elkaar liggen. De emotionele en psychologische ‘kost’ van 
hulp vragen en accepteren is vaak hoog. Voeg daarbij de kost van ‘veranderen’ en je 
begrijpt de (faal)angst en weerstand van veel cliënten om hun (deel)budget terug in 
eigen handen te nemen. 

Deze faalangst en weerstand kan je opvangen door cliënten positief te bekrachtigen in 
wat ze (al) doen om het hoofd te bieden aan hun situatie. Tevens door van in het begin 
eigen afweeg-, beslissings- en doe-ruimte van cliënten aan te spreken, te creëren en 
door hen te laten innemen.  

Of en hoe je dat doet, hangt sterk samen met je begeleidingsstijl en met de intensiteit 
en caseload waarmee je in cliëntsituaties kan werken op je dienst. Belangrijk dus om 
hier kritisch en zorgvuldig bij stil te staan. 

2.8 Taakgericht werken bevordert succeservaringen 

Taakgericht werken is een op evidentie gebaseerde methodiek in het sociaal werk. Met 
deze methodiek kunnen we succeservaringen bevorderen in budgethulpverlening. Het 
theoretische kader vind je elders terug (Op de Beeck, Brodala, & Storms, 2011).  

Wat vind je van dit voornemen van een cliënt die zijn winkelaankopen beter in de hand 
wil houden: “Ik ga mijn aankopen doen met een winkellijstje.”?  

Het is alvast een gedragsintentie: een eerste en belangrijke voorwaarde om tot 
werkelijke gedragsverandering te komen.  

Is deze gedragsintentie ook al SMART? 

• Hoe specifiek is deze taak omschreven? 
• Hoe meetbaar is het resultaat? Wanneer is de uitvoering van de taak gelukt? 
• Hoe acceptabel is de taak voor de cliënt (zelfgekozen, dan wel geadviseerd of zelf 

opgelegd?) 
• Hoe realistisch is de uitvoering van de taak voor deze cliënt? Kan hij bijv. een 

verantwoord lijstje samenstellen? Kan hij de kostprijs van de verschillende 
artikels inschatten en berekenen? 

• Hoe termijn- of tijdsgebonden is de taak omschreven? ‘Ooit’ wordt immers vaak 
nooit… 

 
Waarin verschilt voorgaande gedragsintentie van de volgende: “Volgende maandag heb 
ik mijn aankopen in de… gedaan aan de hand van een winkellijstje.”? 
 
En waarin verschilt die dan weer van onderstaand gedragsscenario? 
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“Dat lijstje heb ik zondagnamiddag gemaakt. 
 
Op dat winkellijstje heb ik alleen de aankopen gezet die ik echt nodig heb voor een 
weekvoorraad eten. 
 
Daarvoor heb ik zondagnamiddag eerst mijn frigo en kast nagekeken om te zien wat ik 
nog op voorraad heb. 
 
Ik heb mijn aankopen kunnen beperken tot 50 euro. 
 
Om daarin te lukken, heb ik zondagnamiddag de prijzen van mijn aankopen geschat en 
opgeschreven. 
 
In de winkel heb ik maandag de juiste prijs van mijn aankopen opgeschreven en 
vergeleken aan mijn lijstje. 
 
Ik heb maandag ook een rekenmachientje meegenomen omdat ik niet zo goed kan 
optellen uit mijn hoofd. 
 

Als ik maandag in de … heb moeten kiezen tussen twee gelijkaardige 

producten, dan heb ik het goedkoopste genomen. 

 
Daarvoor heb ik op het prijsetiket naar de prijs per kg. gekeken van de 
verschillende producten om de prijs goed te kunnen vergelijken.” 

 

“Om te kunnen dansen moet je eerst leren kruipen”. Als we in bovenstaand scenario 
even nagaan welke competenties dit vraagt, en oefent, kom je alvast tot een 
indrukwekkend lijstje:  

• Plannen; 
• Organiseren; 
• Ordenen en noteren; 
• Begrenzen; 
• Vergelijken; 
• Rekenen; 
• Zelfcontrole; 
… 
 
Daarin zit dan ook de kern en essentie van taakgericht werken: met cliënten 
stapsgewijs, op hun maat, en in complexiteit toenemende en haalbare taken bedenken 
en ontwerpen. Haalbaar betekent dat ze zichzelf die taken ook daadwerkelijk zien doen 
en dat ze binnen het bereik van hun huidige vaardigheden liggen.  

Kun je je het leereffect, het besef van eigen invloed en de trots om de succeservaring 
voorstellen bij cliënten? Vooral wanneer ze taken voor elkaar krijgen die ze zelf mee 
bedacht en voorbereid hebben? 

Taken kunnen gaan van zeer eenvoudig tot uitgebreid en complex. Zolang ze voor je 
concrete cliënt(en) maar een acceptabele, haalbare en voldoende betekenisvolle 
leerervaring betekenen. 

Merk in het gedragsscenario tevens het ‘als-dan format’ op. 

Implementatie intenties (of doe intenties) hebben bij voorkeur een ‘als-dan format’ die 
een specifieke situatie en actie aan elkaar linken (Brodala, Dirickx, & Storms, 2011) 
(Storms, Brodala, Dirickx, Jonné, Dewitte, & Hermans, 2009).  
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Twee voorbeelden: 

• “Als ik in de verleiding kom om iets onnodigs te kopen, dan ga ik zo snel mogelijk 
naar huis.” 

• “Als ik zin heb in een zak chips, dan poets ik mijn tanden.” 
 

Help cliënten om zelf implementatie intenties te bedenken. Dat vergroot de kans dat ze 
hun doelstellingen kunnen bereiken. Implementatie intenties verschaffen hen 
‘vluchtwegen’ om te ontsnappen aan de voortdurende verleidingen waaraan ze worden 
blootgesteld. Implementatie-intenties zorgen er mee voor dat cliënten hun 
gedragsverandering zelf ‘willen’. 

2.9 Zelfcontrole versterken 

Opdat cliënten, bijv. door middel van taken, greep kunnen (her)opbouwen op hun 
situatie en huishoudbudget, hebben ze zelfcontrole nodig. Er bestaan meerdere 
zelfcontrolestrategieën (Storms, Brodala, Dirickx, Jonné, Dewitte, & Hermans, 2009) 
waarvan we er vier implementeerden in een draaiboek en vorming voor effectief 
budgetmanagement (Brodala, Dirickx, & Storms, 2011). 

Ik geef ze hieronder schematisch weer en werk ze verder uit. 

 

Je kan je cliënten helpen bij het versterken van die zelfcontrole:  

• Wanneer cliënten zich een doel stellen, gaan ze overdenken hoe ze dat doel kunnen 
bereiken. Ze maken implementatie intenties. Dat is het begin van ‘verandering’. We 
kunnen hen helpen om de stappen naar hun doel zorgvuldig te overdenken d.m.v. 
taakgericht werken. Bovendien: als cliënten zich doelen willen en kunnen stellen, is 
dat een belangrijke indicatie van veranderingswens (motieven) en motivatie. 

• We kennen allemaal het gezegde: “ooit wordt vaak nooit.” Zichzelf (haalbare) 
deadlines stellen, versterkt de implementatie(intenties). Op voorwaarde dat de 
stappen en taken om deze te realiseren ook binnen het bereik liggen van de cliënt, 
zijn situatie en zijn vaardigheden. 

• Veranderen kost energie. Doseren, af en toe de teugels kunnen lossen, 
tegengewicht in de vorm van ook eens aangename dingen kunnen doen, en hierin 
zelf te mogen kiezen, is noodzakelijk om veranderingen op de lange(re) termijn vol 
te houden  (Brodala, Dirickx, & Storms, 2010b): 

  
“Hetgeen dat wel gebeurt, is dat mensen van hun extra geld volkomen vrij 
kunnen kiezen wat ze nemen. Bv. een fiets, dan wordt daar wel over gesproken. 
Als je van die extra elke maand wat geld opzij zet in een ‘envelopke’… Meestal 
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moet dat van mijn rekening afgaan en ergens in een ‘envelopke’ zitten, dat dat  
heel concreet is (…) Of hun spaarblad, dat mensen echt zien aangroeien; dat is 
ook een techniek die dat werkt.” (Deelnemer CAW) 

2.9.1 Preventieve zelfcontrole helpt langer volhouden 

Gedragsverandering, greep opbouwen en houden, is geen rechte lijn. Preventieve 
zelfcontrole versterkt de wil om vol te houden in het realiseren van een intentie: 

• Mensen houden het soms langer of sterker vol vanuit waarden (bijv. sparen voor 
iets en het niet op krediet kopen omdat het zo hoort); 

• Of ze straffen zichzelf als hun voorgenomen gedrag hen een keer niet lukt (dragen 
de gevolgen, herschikken bijv. hun budget die maand); 

• Of ze belonen zichzelf als bemoediging of als het spaardoel werd bereikt; 
• Of ze houden zich aan de (spaar)intentie om iemand te plezieren (bijv. binnen 

enkele maanden een cadeautje kunnen kopen voor een petekind). Het gaat dan om 
emotionele voldoening. 

 
Het zijn vier uiteenlopende preventieve zelfcontrolestrategieën van onze  cliënten die 
we kunnen aanspreken en ondersteunen. 

Het is boeiend en aangewezen om zelfcontrolestrategieën te verkennen en bewust te 
versterken binnen cliëntsituaties. Zeer zeker bij het begroten in budget-hulpverlening. 
Begroten en budgetmanagement is zondermeer een kernactiviteit van 
budgethulpverlening. En een heel belangrijke leer- en oefenplek van onze cliënten. Dat 
kunnen we activeren door dynamisch budgetteren aan de hand van mentale 
rekeningen. 

2.9.2 Dynamisch budgetteren aan de hand van mentale rekeningen 

In het onderzoek effectief budgetmanagement en in het methodiekdraaiboek legden we 
een verbinding tussen zelfcontroletechnieken, begroten en minimumbudgetten 
(www.menswaardiginkomen.be) (Brodala, Dirickx, & Storms, 2011).  

In de onderzoekslijn van de minimumbudgetten bij het CEBUD wordt dit via de REMI-
toepassing verder ontwikkeld. REMI staat voor: referentiebudgetten voor menswaardig 
inkomen (www.cebud.be).  

De minimumbudgetten met refentiebedragen per huishoudpost, zijn een belangrijke 
pijler van competentiegericht en –versterkend begroten. Zij zijn een spiegel of 
referentiekader voor huishoudens. Enerzijds kunnen individuen en gezinnen hun 
huishoudbudget toetsen aan normen van menswaardigheid en menswaardig inkomen. 
Anderzijds kunnen zij de verdeling (en besteding) van hun budgetposten kritisch 
vergelijken aan de ‘normverdeling’ van budgetposten voor vergelijkbare huishoudens. 
Concreet zou een gezin of individu, afhankelijk van zijn gezinssituatie, na kunnen gaan 
hoeveel hij in zijn leefsituatie maandelijks minimaal nodig heeft om gezond te kunnen 
eten. Tezelfdertijd kan men vaststellen of men zelf nu meer of minder uitgeeft aan 
voeding dan het referentiebedrag. 

Door dit te doen voor alle huishoudposten wordt het budget transparant en dynamisch. 
Cliënten kunnen immers gaan schuiven en begroten in hun budget en zo zichzelf doelen 
en implementatie-intenties stellen, als eerste stap naar verandering. 
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Schematisch kan je het als volgt voorstellen: 

 

Ik leg de term ‘mentale rekeningen’ nog uit. 

Mensen ordenen hun budget in mentale rekeningen of ‘posten’, al dan niet sterk 
gedetailleerd. Aan die ‘posten’ wijzen ze bedragen of ‘hoegrootheden’ toe. Sommigen 
kunnen dat exact. Bijv. aan woonkosten besteed ik … € (exact bedrag, met zoveel aan 
huur, zoveel aan verwarming / elektriciteit…). Anderen doen dat in hoegrootheden of 
bij benadering: bijv. ongeveer 1/3de van mijn inkomen… 

Overdenk eens bij jezelf hoe gedetailleerd en (on)volledig jij dat doet in je eigen 
huishoudbudget… Vaak doen we dat niet exact, maar bij benadering. Exact zijn hoeft 
meestal ook niet omdat we voldoende inkomen en buffer hebben. Bij 
bestaansonzekerheid, financiële problemen en schulden ligt dat echter anders. Dan is 
nauwkeurig (gaan) rekenen en begroten wel van belang. En soms zelfs een 
overlevingsstrategie waar mensen heel creatief in zijn. Tegelijk is het voor velen een 
stresserende en complexe ‘opgave’. 

2.9.3 Mentale rekeningen in budgethulpverlening 

We betrekken ‘mentale rekeningen’ nu op cliëntsituaties in budgethulpverlening. Het is 
belangrijk om met de cliënt en de eventuele partner van bij de start stapsgewijze na te 
gaan of, en welke mentale rekeningen ze maken en hoe ze die begroten. Dat is de 
basis van budgetmanagement. 

Tegelijk geeft het je veel inzicht in hun huidige financiële basiscompetenties, in hun 
organisatievermogen, in hun rekenvaardigheden, in hun onderlinge communicatie, in 
hun prioriteiten, keuzen, levensstijl, motieven… Allemaal belangrijke aspecten en 
aanknopingspunten voor sociaal duurzame budgethulpverlening. 

Hier stelt zich tevens de vraag in hoeverre we al dan niet gebruik kunnen maken van  
‘voor geijkte’ modellen, kasboekjes, rekenbladen enz. Door deze automatisch of 
‘opgelegd’ te gebruiken, kunnen we cliënten hun eigen creativiteit, kracht en 
vaardigheden ontnemen. We lopen dan het risico dat ze zich passief invoegen in onze 
systemen waarbij er geen leereffect en empowerment op gang komt. 

De kunst bestaat uit én-én handelen. We kunnen bijv. starten met een blanco blad en 
samen met cliënten een eerste begroting maken waarbij we hen open bevragen hoe zij 
het zien en hoe zij tot nu hun huishoudbudget indeelden en begrootten.  

Dat geeft je bovendien de gelegenheid om hun eigen inzet krachtengericht te 
versterken. Tevens leer je hen zo veel beter kennen (zie hoger).  
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Aansluitend op hun eigen denkoefening kan je hen voorstellen om samen naar jullie 
werkwijze, doel en hulpmiddelen te kijken zodat ze kunnen beslissen wat hen verder 
zou kunnen helpen. Om dan te bespreken wat daarin voor hen de eerste stappen 
zouden kunnen zijn. Deze samen uitzetten in een haalbare taak (zie hoger) zou nog 
sterker zijn! 

Want als het goed is bestaat jullie gezamenlijke (eind)doel er immers in om hen 
stapsgewijze te helpen bij het afbouwen van de schulden. En hen tegelijk te 
ondersteunen om zoveel mogelijk hun budget (geleidelijk opnieuw) in eigen handen te 
nemen. 

  

Het ‘Brabantia-huishouddoosje’ illustreert het maken 
van mentale rekeningen maken. In een niet zo ver 
verleden was het gebruik hiervan in huishoudens heel 
gebruikelijk. 

 

Vandaag begroten en beheren we ons huishoudbudget voornamelijk virtueel met 
bankrekeningen en betaalkaarten. Zo verliezen we overzicht en greep. Bij sommige 
cliënten kan het dan ook aangewezen zijn om met enveloppes of doosjes te werken 
zodat ze hun geld ‘zichtbaar’ en ‘tastbaar’ kunnen begroten, in posten ordenen en 
beheren. 

2.10 Advies x acceptatie 

In budgethulpverlening is advies heel belangrijk. Schulden en schuldvorderingen zijn 
meestal dringend, cliënten zijn het overzicht en de greep kwijt. Ze komen soms 
letterlijk aankloppen met de schoendoos. Ze weten niet goed hoe hun huishoudbudget 
te ordenen en te begroten, ze missen de nodige reken- en leesvaardigheden… En ze 
spreken of  klampen je aan als ‘strohalm’ en als ‘expert’.  

Je bent ook expert. Meestal doorzien we vrij vlug de financiële situatie en weten we 
waaraan en hoe te beginnen. Stabiliseren is op dat moment belangrijk.  Bovendien: als 
die cliënt of dat huishoudens nu eens… dan zouden ze nu niet… De adviezen en goede 
raad zitten vooraan op onze tong. Cliënten zijn meestal geneigd om in dat eerste 
onthaal en in die eerste periode onze adviezen en doortastende aanpak voor lief te 
nemen. Alles lijkt hen goed, als het maar stopt en als er maar terug wat rust komt… 
heel begrijpelijk. De laatste redding en strohalm in sommige situaties. 

Herinner je echter wat we eerder al schreven over relatie en cont(r)act… 

Maar er is meer: E = K x A (Effect = Kwaliteit x Acceptatie). Dit is de welgekende ‘Wet 
van Maier’. De effectiviteit van een advies is het product van de kwaliteit ervan en van 
de acceptatie door de ontvanger. 

Je kan de acceptatie van advies versterken door je cliënt(en) te helpen om zoveel 
mogelijk zelf zijn situatie te onderzoeken en te benoemen. En om zelf mogelijke 
stappen en oplossingen te bedenken. Voeg dan als budgethulpverlener verbindend in 
op zijn overwegingen… Bijv. “Als ik het u zo hoor afwegen of op een rijtje hoor zetten, 
dan lijkt mij dit voor u mogelijk en haalbaar? Wat vindt u hiervan…?”  

Als je zelf adviezen inbrengt, stel dan regelmatig controlevragen: bijv. “Is dat wat u 
verwachtte, zelf in uw hoofd had…” Wat zijn uw vragen bij het voorstel?”  Of laat 
cliënten bijv. de voor- en nadelen vertellen die ze zien bij het voorstel of advies… 
Luister goed naar hun ja-maar ’s en bevraag die verder open… 
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Je voelt de grondtoon van adviseren zo wel aan. 

Trouwens de scheepvaart leert ons al lang dat te sterk 
‘overtuigen’, de zeilen te hoog ophalen, de boot doet kapseizen. 

 

 

2.11 Motiveren 

Meerdere budgethulpverleners zien motivatie als een noodzakelijk vertrekpunt om bij 
de werkelijke motieven en keuzes van cliënten te kunnen komen (Brodala, Dirickx, & 
Storms, 2010b): 

“Als cliënten bij mij komen en zeggen: “Ik moet hier komen”, dan antwoord ik 
onmiddellijk: “Als je hier MOET zijn, dan ben je hier beter niet. Je moet niet 
vanuit dat standpunt vertrekken om budgetbeheer te starten want dat gaat niet 
lukken. Als je ZELF denkt dat je hulp nodig hebt , dan wil ik zeker met u verder 
gaan.” (Deelnemer OCMW) 
 

2.11.1 Motiveren is een cirkelbeweging 

Motiveren gaat verder dan adviseren. We kiezen bewust voor het werkwoord 
‘motiveren’, eerder dan het statische woord ‘motivatie’.  

Motiveren komt van het Latijnse woord ‘motio’, wat beweging betekent. Motivatie 
vormt de beweegredenen van een persoon om iets te doen of na te laten (Kuiper & de 
Laat, 2010).  

Motivatie is dus datgene wat een persoon aanzet tot bepaald gedrag, het gevoel dat 
iemand aanzet tot het beginnen èn afmaken van een taak. Met dat gevoel denkt de 
persoon iets te krijgen wat hij nodig heeft of wat voor hem belangrijk is. Motivatie van 
een individu is afhankelijk van zijn persoonlijkheid, zijn behoeften, zijn 
(cultuurgebonden) waarden en zijn omgeving.  

Kuiper & de Laat (2010) beschouwen motivatie als een drijfveer om energie te 
investeren in een actie die de vervulling van iemands behoefte dichterbij kan brengen. 
Het proces van motiveren verloopt voor iedereen in vergelijkbare stappen, of het nu 
gaat om stoppen met roken, dan wel om iets aan financiële problemen of schulden te 
doen. Of om de partner hiervan te gaan overtuigen. Of… 

Centraal in motiveren en motiverende gespreksvoering staat de motiveringscyclus. 
Deze bestaat uit een aantal opeenvolgende fasen (Prochaska, Norcross, & DiClemente, 
1994). 

Elke fase drukt een bepaalde mate van gereedheid tot veranderen uit. Hoe verder men 
opschuift in de motiveringscyclus, hoe sterker in de regel de veranderingsgereedheid.  

Men beweegt zich echter niet op een lineaire manier. Men kan meerdere malen 
terugkeren naar vorige fasen en bijgevolg opbouwend en afbouwend doorheen de fasen 
bewegen.  

Hieronder vind je de motiveringscyclus afgebeeld. Met de pictogrammen beklemtoon ik 
belangrijke accenten en stappen. 
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Veel van de cliënten in budgethulpverlening zitten vaak nog in de voorbeschouwing en 
soms in het overpeinzen. 

Voorbeschouwingen zijn nog geen sterke drijfveer. Men ontkent het probleem, geraakt 
niet los van gewoonten in de sociale kring, voelt weerstand tegen bemoeienis van 
anderen, krijgt in de omgeving tegengestelde boodschappen… 

Overpeinzingen gaan een stap verder. Men legt al meer in de ‘weegschaal’. Men is zich 
aan de ene kant bewust van de gevolgen en impact van de financiële problemen of 
schulden, heeft er zelf of vanuit de omgeving last van, twijfelt om al dan niet hulp te 
zoeken, een stap te zetten. Men projecteert het vaak nog op anderen: de deurwaarder, 
de onredelijke schuldeiser enz. 

In de besluitfase zet men stappen: ofwel ‘haakt men af’ voor hulp, ofwel wil men er 
mee doorgaan, beroep op doen. Hier heeft men vooral steun nodig en geloof in de 
mogelijkheden en zinvolheid van hulp. Tegelijk blijft men onzeker en aarzelend: het 
kan in hun gevoel nog alle kanten uit. Dat geeft onzekerheid. 

Bij succeservaringen en bekrachtiging van buitenaf stijgt het zelfwaarde gevoel en 
komt men tot actieve verandering. Succeservaringen zijn dan ook van bij aanvang heel 
belangrijk in budgethulpverlening. 

Die veranderingen moeten vervolgens nog permanent deel worden (onderhouden) van 
de leef-, en huishoudsituatie. Eerder bekeken we al hoe we de omgeving van cliënten 
kunnen mobiliseren. 

Men valt dan begrijpelijk meestal nog een aantal keren terug. Daar is op zichzelf niets 
mis mee. Er zijn weinig cliënten die in een rechte lijn hun financiële problemen of 
schulden kunnen oplossen. Terugvallen en opstaan, betekent in de regel ‘leren’ en meer 
motief of motivatie opbouwen. Maar daarvoor moet men wel de kracht en de steun 
vinden om te (kunnen en mogen) hernemen. 

Heel belangrijk nu, is dat we cliënten passend ondersteunen in hun motiveren. Een 
misvatting is dat wij hen moeten motiveren. 
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Cliënten motiveren zichzelf. Overdenk eens hoe je zelf van een intentie of voornemen 
tot ander gedrag bent kunnen komen binnen je werksituatie of daarbuiten… 

2.11.2 Cliënten steunen en stimuleren tot zichzelf motiveren 

We kunnen cliënten steunen en stimuleren bij het zichzelf motiveren. Inspiratie 
daarvoor vinden we bij de motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick, 2006) 

Bij elke fase van de motiveringscyclus horen passende en ondersteunende 
gespreksvaardigheden en –technieken om cliënten helpen ‘op te schuiven’ in hun 
‘veranderingsgereedheid’. 

Schematisch stel ik dit als volgt voor: 

 

Als een cliënt nog in de fase van voorbeschouwingen zit, komt het erop aan om zijn of 
haar bewustzijn van de situatie te helpen verhogen, gevoelens te verkennen (twijfel, 
angst, weerstand) en hem of haar te helpen kijken naar ‘feiten’, naar wat er reëel aan 
het gebeuren is. 

Bijv. “Ik kan mij voorstellen dat de situatie je zwaar valt en dat je er op dit moment 
geen uitkomst aan lijkt te zien”? 

“Je aarzelt om erover te vertellen. Wat houdt je tegen?” 

“Wat hoop je bij jezelf?” “Wat zou je willen?” 

“Wie spreekt jou nog aan over de situatie”? “Wat zeggen anderen?” 

“Hoeveel tijd heb je nog?” 

“Wat merk je dat er gebeurt als je geen verdere stappen zet?” 

“In hoeverre betekenen de voorschotten op je loon een oplossing op langere termijn?” 

 “Wat zou het gevolg kunnen zijn, als je er niets aan doet?”… 
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Als een cliënt in de fase van overpeinzingen zit, komt het erop aan om zijn waarden en 
motieven met hem / haar te verkennen. En om zelfmotiverende uitspraken op te 
merken en te versterken. 

Bijv. “Ik hoor je overwegen om budgethulpverlening op te starten…”. “Ik hoor je 
zeggen: Het is te ver aan het komen, het gaat de verkeerde kant op…” “Wat gaat er 
volgens jou de verkeerde kant op?” 

 “Wat doet je overwegen om een collectieve schuldenregeling op te starten?” “Wat 
vraagt het van jou om die stap te zetten?” “Wat kan het je anderzijds opleveren?” 

“Voor wie is het volgens jou nog belangrijk om iets aan de situatie te doen, om ermee 
door te gaan?” 

“Je vindt doorzetten heel belangrijk en doorzettingsvermogen is een sterke kant van 
jou”. “Hoe kun je nu ook in deze situatie doorzetten?” 

“Stel dat je nog langer wacht, wat zou er dan verder in je situatie kunnen gebeuren?” 
“Wie zou er nog last van hebben?” “In hoeverre is het je dat waard?” “In hoeverre kun 
/ wil je dit maken?” 

Mensen verwijzen vaak ook naar hun kinderen als een heel belangrijk motief voor hen. 
“Je wil vooral je kinderen ‘sparen’ en daarom overweeg je nu ook om 
budgethulpverlening te starten?” 

“Je vertelt dat je partner al wel overtuigd is om… Wat heb jij nog nodig om je partner 
hierin te volgen?” 
 
Merk op hoe we in deze ‘fase’ cliënten (beslissing)balansen helpen maken…  

Dat is hier ook heel belangrijk: cliënten helpen om voldoende grondig voor hen 
betekenisvolle afwegingen te maken zodat ze tot beslissingen kunnen komen… 

Overdenk eens uit welke stapjes het maken van een goede beslissingsbalans kan 
bestaan?! 

Wat doe je zelf bij (belangrijke) beslissingsmomenten om de knoop uiteindelijk door te 
kunnen hakken? 

Bij intenties en eerste tekenen van beslissingen kan het twee kanten op: 

• De cliënt is (nog) niet klaar voor het zetten van verdere stappen naar 
budgethulpverlening: 

o Verken hier opnieuw de beslissingsbalans: “Wat maakt dat je op dit 
moment nog aarzelt, liever wacht?” “Wat heb je verder nog nodig om de 
stap misschien toch te kunnen zetten?”. “Welke mogelijkheden laat je nu 
misschien liggen? Stel dat je je moed bij mekaar kan nemen en de stap 
nu toch zou zetten, wat zou er voor jou kunnen veranderen?” 
 

• De cliënt is klaar voor het zetten van verdere stappen naar budgethulpverlening: 
realiseer je dat er vaak nog een hele weg te gaan is tussen intentie en 
daadwerkelijk de stap zetten. We komen daar verder op terug bij het ‘binden tot 
verandering’ door het SMART maken van afspraken en stappen.  

Het opschuiven naar de fase van actieve verandering en onderhouden kan je stimuleren 
en ondersteunen door cliënten te bekrachtigen.  

Je kan regelmatig vragen hoe het nu gaat en hun inspanningen waarderen met een 
‘schouderklop’. Je kan met hen ook eens waarderend terugkijken op de stappen die ze 
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al hebben gezet. Je kan de positieve veranderingen in relatie tot hun schuldensituatie 
beklemtonen… 

Besef ook dat er voor hen zeker nog kritische momenten zullen zijn en dat er terugval 
kan plaatsvinden (in veel gevallen zelfs waarschijnlijk is). Men schaamt zich dan vaak, 
terwijl ze net begrip nodig hebben om zich te kunnen herpakken. 

Bij terugval is het dan ook heel belangrijk dat cliënten niet enkel de negatieve ervaring 
daarvan zien. Je kan hen helpen beseffen “Dat ze alvast verder staan dan voorheen, 
dat ze het al een periode hebben weten vol te houden, dat ze in hun financiële of 
schuldensituatie alvast een aantal zaken positief hebben weten te veranderen of te 
kantelen…” enz.  

Kortom: een terugval is een kans tot leren en tot verder doorgroeien. 

2.11.3 Binden tot verandering door SMART afspraken en stappen 

Het SMART principe kwam eerder al aan bod. Het is heel toepasbaar in motiverende 
gespreksvoering met cliënten bij financiële problemen en schulden. 

Ter herinnering: hoe vaak wordt ‘ooit’ ‘nooit’? 

De intentie ‘om te gaan sparen’ is een gedragsintentie. Dat is een eerste en belangrijke 
voorwaarde om tot werkelijke gedragsverandering te komen maar vaak onvoldoende.  

Is ze ook voldoende SMART? 

Hoe specifiek is deze ‘taak’ omschreven: “Waartoe sparen? Met welk doel en van wat? 
In plaats van welke andere bestedingen?” 

Hoe meetbaar is het resultaat? “Wanneer is het sparen gelukt? Als welk bedrag per 
maand opzij wordt gezet? Als welk bedrag bijeen gespaard is?” 

Hoe acceptabel is het sparen voor de cliënt zelf, voor zijn sociale kring. Is de stap die 
hij / zij gaat zetten zelfgekozen, dan wel geadviseerd of soms zelfs opgelegd? Hoe 
meer mensen zelf tot een bepaalde stap (mee) beslissen, hoe sterker hun drijfveer of 
motief zal zijn om de stap ook te doen. 

Hoe realistisch is het sparen voor deze cliënt? “In welke mate heeft hij het idee dat het 
hem zal lukken? Dat het hem ook iets zal opleveren? Dat hij het gaat kunnen 
volhouden? Dat hij niet met andere betalingen in de problemen zal komen?”  

Hoe termijn- of tijdsgebonden is het sparen omschreven? ‘Ooit’ wordt immers vaak 
nooit… “Wanneer gaat hij starten? Met welk concreet bedrag? Op welke (vaste) dag van 
de maand?”  

2.11.4 Weerstand erkennen en cliënten positief bekrachtigen 

Financiële problemen en schulden beseffen en aanpakken, en bij uitbreiding elk 
veranderingsproces,  is  getekend en ‘doorspekt’ met emoties. Negatieve en positieve.  

Welke van de emoties in onderstaande dia ‘(h)erken’ je bij cliënten die zichzelf 
proberen te motiveren tot het wegwerken van hun financiële problemen en schulden? 

Orden ze eens naar positief (stimulerend) en negatief (remmend, belemmerend) 
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Negatieve emoties lopen samen met positieve.  

Negatieve emoties zijn normaal en helpen ons ‘overleven’ in stressvolle en bedreigende 
situaties. Als persoon willen we in hoge mate onze autonomie en integriteit beschermen 
en bewaren. 

Wees daarom heel attent voor ‘ja-maar ’s’ in gesprekken met cliënten. Ze signaleren 
weerstand. 

Recht doen aan deze weerstand, hem (h)erkennen en laten uitspreken, doet cliënten 
deugd en effent het pad om terug positief te kunnen denken, om ook naar positieve 
emoties en gevolgen te kunnen zien. 

Maak de ja-maar ’s bespreekbaar: “Ik hoor je zeggen: ja-maar… wat vind je hieraan 
moeilijk? Wat houdt je tegen? Wat heb je verder nog nodig? Wat zou je toch kunnen 
overtuigen? Hoe zou je dit kunnen vermijden, omzeilen?” 

Positieve emoties doen cliënten groeien. Help je cliënten zien hoe ze “De koe bij de 
horens vatten. Er iets aan (gaan) doen. Ondanks een heel moeilijke situatie toch 
doorzetten. Hoe ze stap voor stap terug greep krijgen op hun situatie. Hoe ze trots op 
zichzelf mogen zijn omdat ze… Hoe ze terug kunnen genieten nu ze weten dat er ‘een 
oplossing’ mogelijk is voor de situatie… Hoe ze sterker uit deze moeilijke situatie zijn 
gekomen. Dat het hen toch maar gelukt is…” 
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UITLEIDING 

PROCES-T-ZAAM  bundelt in een eenvoudig letterwoord essentiële sleutelfactoren voor 
integraal, preventief en duurzaam werken in budgethulpverlening en 
schuldbemiddeling. Mag het voor jou een prikkelend geheugensteuntje zijn om: 

• Bewust aandacht te geven aan processen en zorg te dragen voor een hoog 
dialoog- en samenwerkingsgehalte met je cliënt(en); 

• Creatief praktijk- en wetenschappelijke kennis in te zetten en te delen; 
• Zorgvuldig volhoudbaarheid en zo duurzaamheid te behartigen en te versterken. 
 
Daar houdt het echter niet bij op. In een samenleving die steeds meer onder 
(bezuinigings)druk staat, komt het overdenken van de kwaliteit van leven en 
samenleven sterk naar voren. Onze gezamenlijke toekomst draait om menselijke 
ontwikkeling, treffend en vol omschreven in de wereldwijde definitie van ‘Human 
development’ van de Verenigde Naties. Ze verwoordt als het ware het doel of de missie 
van sociaal duurzame budgethulpverlening.  

Vrij vertaald luidt ze als volgt:  

‘Menselijke ontwikkeling is een proces van het vergroten van keuzen van 
mensen. Keuzen van mensen verruimen, wordt bereikt door het uitbreiden van 
menselijke talenten en handelingsmogelijkheden. Op alle niveaus van 
ontwikkeling zijn drie essentiële voorwaarden voor menselijke ontwikkeling van 
belang: een lang en gelukkig leven kunnen leiden, over kennis beschikken, een 
behoorlijke levenstandaard hebben. Als deze basisvoorwaarden niet worden 
voldaan, zijn vele keuzen gewoonweg niet beschikbaar en blijven vele 
mogelijkheden en kansen onbereikbaar. Doch het bereik van menselijke 
ontwikkeling gaat nog verder: essentiële keuzegebieden, hoog gewaardeerd 
door mensen, reiken van politieke, economische en sociale mogelijkheden om 
creatief en productief te zijn, tot het opbouwen en ervaren van zelfrespect, 
empowerment en het gevoel of de betekenis tot een gemeenschap te behoren’ 
(UNDP New York, 2012).  

Laat ons er samen voor gaan! 

In onderstaande figuur vat ik de krachtlijnen van sociaal duurzame budgethulpverlening 
schematisch samen: 

• Budgethulpverlening gaat steeds om het stabiliseren en optimaliseren van de 
leef- en huishoudsituatie van cliënten. En tegelijk om verandering en het 
opbouwen van sociaal duurzaam perspectief; 

• Centraal staan de drie kernactiviteiten van empowerment. Zowel bij cliënten als 
in onze organisaties en in onze samenleving; 

• Recht doen aan de basisbehoeften en kracht van mensen werkt  in alle situaties 
versterkend; 

• We werken aan financiële problemen en schulden in het heden. In meervoudige 
schuldensituaties zijn deze echter verweven met meerdere levensdomeinen. De 
situatie wordt dan bovendien ingekleurd vanuit levensgeschiedenissen en 
relatiebalansen van mensen. 
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