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1. Inleiding 
 

Thuisadministratie betekent ondersteuning van een cliënt
1
 door een vrijwilliger bij het ordenen en op 

orde houden van de financiële administratie en daarin toewerken naar financiële zelfredzaamheid. 

Ondersteuning door een vrijwilliger bij de administratie kan bijdragen aan het voorkomen van (meer) 

financiële problemen. Door overzicht en inzicht kunnen (andere) keuzes worden gemaakt en 

geldzaken verstandiger worden aangepakt. 

 

In nagenoeg alle gemeenten in Nederland wordt een vorm van ondersteuning bij de financiële 

administratie met de inzet van vrijwilligers aangeboden. Manieren van ondersteuning door lokale 

organisaties verschillen. Ook de ondersteuning door vrijwilligers verschilt, ook binnen dezelfde 

organisatie. Tevens zijn er verschillen tussen de trainingen die vrijwilligers krijgen aangeboden en 

volgen, zoals type en zwaarte van de training en de frequentie.  

 

Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) is een onafhankelijk expertisecentrum. 

Het LSTA informeert, adviseert en stimuleert lokale organisaties, gemeenten, bedrijven, hulpvragers 

en vrijwilligers op het gebied van ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van 

vrijwilligers. In 2006 werd het LSTA opgericht door Stichting Het R.C. Maagdenhuis, het Ouderenfonds 

en het landelijk bureau van Humanitas. Doel was en is de financiële zelfredzaamheid te vergroten met 

de inzet van geschoolde vrijwilligers. Verschillende organisaties sloten zich aan, waaronder het Nibud, 

Delta Lloyd Foundation en Stimulansz. 

 

Het LSTA verbindt als ‘spin in het web’ diverse betrokkenen en deelt kennis en ervaringen. Vanaf 

2015 is het LSTA zich met name gaan inzetten voor kwaliteitsverbetering, kennisuitwisseling en 

samenwerking tussen lokale organisaties onderling en met de gemeente. Lokale organisaties en 

gemeenten zijn de primaire doelgroep van het LSTA. Tot de uiteindelijke profijtgroep behoren mensen 

die baat hebben bij ondersteuning bij hun financiële administratie, bijvoorbeeld vanwege 

betalingsachterstanden of financiële problemen.  

 

Aanleiding voor het verleggen van de primaire aandacht naar lokale organisaties, gemeenten en 

bedrijven zijn de volgende maatschappelijke ontwikkelingen: 

 Gemeenten zijn nadrukkelijk verantwoordelijk 

Op 1 juli 2012 trad de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. Als gevolg van de 

decentralisatie van taken op het gebied van schuldhulpverlening zijn gemeenten verantwoordelijk voor 

het armoedebeleid en hebben de taak integrale schuldhulpverlening, oftewel schulddienstverlening
2
 

aan te bieden. Gemeenten hebben de regie om met ketenpartners, maatschappelijke en private 

partijen beleid en uitvoering van preventie tot en met nazorg af te stemmen en te organiseren.  

 Veel verschillen in projecten rond financiële zelfredzaamheid 

Het LSTA ziet bij lokale organisaties een groeiende veelvormigheid in (vrijwilligers)projecten rond 

administratieve ondersteuning en het stimuleren van financiële zelfredzaamheid. Afstemming van 

werkwijzen, doelgroepen en aandachtsgebieden kan effectiever en efficiënter. 

 Geen hulp voor grote groep mensen met problematische schulden 

Steeds meer huishoudens met problematische schulden doen een beroep op schuldhulpverlening.  

Er bleek vaak sprake van uitval of recidive. Om die reden, en om gemeentelijke budgettaire redenen, 

worden met name mensen toegelaten die ‘de eindstreep’ van het zware en kostbare schuldhulp-

verleningstraject kunnen halen, de ‘kansrijke trajecten’. Dit betekent dat veel mensen (nog) niet 

                                            
1
 Het LSTA gebruikt in dit rapport het woord ‘cliënt’ als het gaat om mensen die ondersteund worden en ‘hulpvrager’ als het gaat 

om mensen die (nog) niet ondersteund worden. 
2
 Schuldhulpverlening gaat om het financieel ondersteunen van mensen met schulden, waarbij het oplossen van de schulden 

het doel. Als er over schulddienstverlening gesproken wordt, gaat het daarnaast ook over vroegsignalering, preventie en 
nazorg, maatschappelijke ondersteuning en het aanpakken van de achterliggende oorzaak van de schuldenproblematiek. Het 
doel bij schulddienstverlening is mensen meer financieel zelfredzaam te maken. 
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geholpen worden en verder in de problemen komen met ‘onoplosbare schulden’. Voor deze groep is 

(nog) geen goed hulp- en ondersteuningsaanbod beschikbaar.  

 Complexere problematiek 

Steeds meer mensen lopen om diverse, uiteenlopende redenen vast in hun papieren en wet- en 

regelgeving en zoeken daarbij advies en ondersteuning. Daarbij worden de diversiteit en zwaarte van 

de problemen van mensen die hulp zoeken bij en ondersteund worden door vrijwilligers 

Thuisadministratie, groter. Dit hangt direct samen met de bezuinigingen in de zorg- (naar meer 

ambulante hulp) en welzijnssector alsook de grotere groep (nog) niet ‘kansrijken’ die niet terecht 

kunnen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Meer hulpvragers met complexe multi-problematiek 

melden zich bij Thuisadministratie. Het aanbod van financieel gerichte dienst- en hulpverlening is 

weliswaar gegroeid, maar niet toereikend en niet berekend op het ondersteunen van mensen met 

multi-problematiek. 

 

In 2015 heeft het LSTA in kaart gebracht wat Thuisadministratie omvat. Daarvoor is een vragenlijst 

gestuurd naar 166
3
 lokale organisaties die vrijwilligers inzetten voor de ondersteuning van cliënten bij 

de financiële administratie. De vragenlijst bestond uit zeven delen: Algemeen, Doel en doelgroep, 

Intake en methode, Traject, Resultaten en evaluatie, Trainingen en Overig. Dit rapport is gebaseerd 

op de reacties en heeft betrekking op gegevens van 2014. 

 

De vragenlijst is verstuurd naar coördinatoren van de 166 lokale organisaties die níet onder een 

landelijke koepel vallen. In mei 2015 is de eerste uitnodiging per e-mail verstuurd. In de maanden 

daarvoor belde het LSTA alle bekende lokale organisaties om toe te voegen aan de landkaart op de 

website (zie www.lsta.nl/organizations) en om de vragenlijst aan te kondigen. Eind juni waren er 72 

reacties binnen. Na een belronde in september 2015 kwamen er nog 18 reacties bij. De respons van 

deze organisaties betreft 90
4
 van de 166 lokale organisaties, dat is 54%. De organisaties variëren 

op allerlei kenmerken (grootte, landelijke spreiding, achtergrondkenmerken) waardoor de resultaten in 

dit rapport het gehele veld van lokale organisaties, die niet onder een landelijke koepelorganisatie 

vallen, lijken te beslaan. 

 

De gegevens van de landelijke koepelorganisaties Humanitas en SchuldHulpMaatje zijn over het 

algemeen niet in dit rapport meegenomen. Aangezien het landelijk bureau van Humanitas al een 

vragenlijst had afgenomen onder de eigen afdelingen, is besloten de afdelingen niet nogmaals te 

benaderen met de LSTA-vragenlijst. De uitkomsten van de eigen vragenlijst van Humanitas zijn 

gedeeld met het LSTA, waardoor een aantal gegevens vergeleken en aangevuld konden worden in dit 

rapport. 

 

Het doel van het verspreiden van de vragenlijst was drieledig: 

1. Het huidige aanbod van ondersteuning bij de financiële administratie in kaart brengen. 

2. Een eerste inventarisatie van de aangetoonde effectiviteit van Thuisadministratie maken. 

3. Knelpunten en dilemma’s van lokale organisaties signaleren.  

 

Om een eerste inventarisatie te maken van de effectiviteit van Thuisadministratie wordt gebruik 

gemaakt van de 'effectladder', ontwikkeld door Van Yperen en Veerman (2008), waarin de 

bewijskracht van interventies is ingedeeld in een aantal niveaus. Op basis van de effectladder 

ontwikkelde Movisie een quickscan
5
 waarmee organisaties inzicht krijgen in de effectiviteit van de 

interventie, kwaliteitsverbetering en overdraagbaarheid. De effectladder en quickscan zijn 

gecombineerd en dit resulteerde in vier niveaus. Hoe hoger het niveau, hoe meer aannemelijk is 

gemaakt dat een interventie effectief is. 

                                            
3
 In 2012 stuurde het LSTA een korte vragenlijst naar alle lokale organisaties met een Thuisadministratieproject, waarvan 70 

afdelingen van Humanitas. Diverse organisaties die in 2012 nog actief waren, bleken gefuseerd, gestopt of waren niet 

benaderbaar. Ook zijn er nieuwe organisaties bij gekomen. 
4
 Van de 90 ingevulde vragenlijsten zijn er 8 zeer onvolledig ingevuld. In dit rapport staat per vraag de respons benoemd.   

5
 https://www.movisie.nl/tools/quickscan-hoe-effectief-mijn-interventie  

http://www.lsta.nl/organizations
https://www.movisie.nl/tools/quickscan-hoe-effectief-mijn-interventie
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De niveaus van bewijskracht van effectiviteit van interventies zijn: 

Niveau 0. Er is geen bewijskracht. 

Het hoe en waarom van de interventie staat niet op papier, maar zit in de hoofden van de uitvoerders. 

Niveau 1. Een goede beschrijving: de interventie is potentieel effectief. 

De interventie heeft een goede beschrijving, de kernelementen van een interventie (doel,  doelgroep,  

aanpak) en de personele, organisatorische en materiële context en randvoorwaarden zijn duidelijk 

omschreven.  

Niveau 2. Theoretische onderbouwing: de interventie is veelbelovend. 

De interventie heeft een goede beschrijving met theoretische onderbouwing, die  aannemelijk maakt 

waarom het beoogde doel te bereiken is met een bepaalde aanpak bij een bepaalde doelgroep . 

Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare kennis. 

Niveau 3. Resultaten worden gemonitord en geëvalueerd: de interventie is doeltreffend. 

De interventie heeft een goede beschrijving en theoretische onderbouwing, resultaten worden 

gemonitord (bijgehouden en geregistreerd) en door middel van een evaluatie wordt aangetoond of de 

gestelde doelen zijn bereikt, problemen zijn afgenomen,  competenties zijn toegenomen, en cliënten 

tevreden zijn.  

Niveau 4. Effectenonderzoek toont aan: de interventie is werkzaam. 

De interventie heeft een goede beschrijving en theoretische onderbouwing, resultaten worden 

gemonitord en geëvalueerd en daarnaast is bewezen dat positieve uitkomsten veroorzaakt worden 

door de interventie en is er zicht op de werkzame ingrediënten. Door effectonderzoek met een voor-, 

na- en follow-up meting (na minimaal 6 maanden) wordt vastgesteld of er daadwerkelijk effecten 

worden behaald met de interventie. De uitslagen worden vergeleken met metingen in een 

controlegroep. 

 

In hoofdstuk 2 wordt het wat, hoe en voor wie van Thuisadministratie behandeld en in hoofdstuk 3 

wordt ingegaan op de beschrijving van projecten Thuisadministratie: het doel, de doelgroep en de 

aanpak - niveau 1 van de effectenladder. In hoofdstuk 4 komt de (theoretische) onderbouwing van 

projecten Thuisadministratie aan bod: methoden en trainingen - niveau 2 van de effectenladder.  

In hoofdstuk 5 wordt de monitoring en evaluatie behandeld - niveau 3 van de ladder en in hoofdstuk 6 

komt de effectmeting aan bod - niveau 4 van de ladder.  

Tenslotte worden in hoofdstuk 7 dilemma’s en knelpunten behandeld en volgen in hoofdstuk 8 de 

samenvatting, conclusie en aanbevelingen voor lokale organisaties en gemeenten. 
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2. Thuisadministratie: wat, hoe en voor wie? 
 

2.1 Wat is Thuisadministratie? 
 

Thuisadministratie is ondersteuning van een cliënt door een vrijwilliger bij het: 

 ordenen en overzichtelijk houden van de (financiële) administratie; 

 in evenwicht brengen van de inkomsten en uitgaven; 

 onderzoeken of er gebruik wordt gemaakt van voorliggende voorzieningen en regelingen en zo 

nodig de cliënt hierin wegwijs maken;  

 aanvragen en invullen van formulieren; 

 aanpakken van enkelvoudige schulden en bij complexe schulden ‘warm verwijzen’ naar 

schuldhulpverlening. Dit wil zeggen: het contact leggen, een afspraak maken en zorgen dat de 

cliënt binnenkomt en geholpen wordt. In sommige situaties wordt er tevens ondersteuning 

verleend tijdens en/of na het schuldhulpverleningstraject. 

 

Tabel 1. Afhankelijk van de hulpvraag kan een hulpvrager terecht bij verschillende organisaties 
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Algemene vragen over inkomen en 

regelingen 
x x      

Juridische vragen zoals arbeidsrecht, 

huurrecht en inkomensreparatie bij schulden 
 x x     

Aanvragen van financiële regelingen/ 

voorzieningen en hulp bij het invullen van de 

formulieren 

 x  x x x  

Ondersteuning bij ordenen van de 

administratie, zelf leren bijhouden en krijgen 

van overzicht in inkomsten en uitgaven 

    x x  

Afstemmen van uitgaven en inkomsten 

(budgetteren) 
    x x  

Kleine schulden aanpakken     x x  

Problematische schulden aanpakken       x 

 

N.B. Als er meerdere organisaties betrokken (kunnen) zijn, is lokale afstemming en/of samenwerking 

belangrijk.  

 

Er komen meer hulpvragers op lokale organisaties af. Zij verkeren steeds vaker in ingewikkeldere 

situaties. Daar waar Thuisadministratie vijf jaar geleden nog vooral gericht was op het ordenen van de 

administratie en het overzicht en inzicht brengen in financiën voor mensen die tijdelijk door de bomen 

het bos niet meer zagen, is er sprake van een toename van hulpvragers met grote financiële 

problemen, die niet geholpen worden door schuldhulpverlening, hulpvragers met psychische 

problemen en hulpvragers die door een licht verstandelijke beperking, ziekte of ouderdom niet 

leerbaar zijn en langdurige ondersteuning nodig hebben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulpvraag 
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De ondersteuning door vrijwilligers is met name praktisch gericht: aanleren van vaardigheden, helpen 

invullen van formulieren, inkomsten en uitgaven in kaart brengen en maken van een begroting. Een 

deel van de cliënten kan met tijdelijke, praktische ondersteuning ‘uit de voeten’. Dat geldt met name 

voor mensen die door een ‘life event’, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding of verlies van baan, 

tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Voor andere groepen is tijdelijke, praktische 

ondersteuning niet genoeg. Bijvoorbeeld mensen die niet (meer) leerbaar zijn, door een licht 

verstandelijke beperking, ziekte of ouderdom. Deze mensen hebben langdurige ondersteuning nodig.  

 

Een tweede groep die meer nodig heeft dan tijdelijke, praktische ondersteuning door vrijwilligers, zijn 

mensen met (problematische) schulden, multi-problematiek en financieel ongezond gedrag. Zij 

hebben behoefte aan praktische ondersteuning, maar zijn daarnaast gebaat bij gedragsverandering.  

 

 

2.2 Samenhang Thuisadministratie en Schuldhulpverlening 
 

Gemeenten hebben veel ruimte om te bepalen hoe ze de schuldhulpverlening lokaal organiseren en 

welke toelatingseisen ze stellen. Gemeenten kunnen kiezen of ze de schuldhulpverlening zelf 

uitvoeren of een partij inhuren, zoals bijvoorbeeld een kredietbank, maatschappelijk werk of een 

commerciële aanbieder (Jungmann en Kruis, 2014). 

 

Tijdens een intake wordt gekeken of iemand in aanmerking komt voor (welke vorm van) schuldhulp-

verlening of andere ondersteuning.  

 

Er zijn verschillende routes: verwijzing, informatie en advies, stabilisatie en/of het treffen van een 

financiële regeling. Het treffen van een financiële regeling met schuldeisers wordt het minnelijk traject 

genoemd. Als een meerderheid van de schuldeisers weigert mee te werken in een minnelijk traject, 

kan de schuldenaar een beroep doen op  de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) 

(Jungmann en Schruer, 2013). De schuldenaar krijgt drie (of vijf) jaar lang een deel van het eigen 

inkomen, tot de beslagvrije voet, om van te leven. De rest wordt ingezet om schulden af te lossen.  

 

Lang niet iedereen die zich aanmeldt voor een schuldhulptraject komt ervoor in aanmerking. 

Gemeenten hanteren toelatingscriteria zoals het niet al eerder gebruik hebben gemaakt van 

schuldhulpverlening, het op orde hebben van de administratie en geen nieuwe schulden maken vanaf 

het moment van de intake (Jungmann, e.a., 2014). Ook kunnen juridische belemmeringen een 

schuldhulptraject in de weg staan, zoals een lopende scheiding of onverkochte woning.  

 

Om uitval te voorkomen toetsen gemeenten vaak van tevoren of een schuldenaar de schuldregeling 

met succes kan volbrengen, zoals bijvoorbeeld door een screening op overtuigingen (het hebben van 

problematische schulden is niet normaal, de schuldenaar heeft zelf invloed op de oplossing van het 

probleem), concessiebereidheid (minder geld uitgeven aan roken, hobby’s, vakanties, de auto 

wegdoen die niet noodzakelijk is voor woon-werkverkeer), verantwoordelijkheidsgevoel voor de 

schuldsituatie en financieel gedrag (post openen, bijhouden van inkomsten en uitgaven) (Van Geuns, 

Jungmann en Karssenberg, 2013). 

 

Thuisadministratie wordt in het hele traject van ondersteuning van mensen met schulden ingezet, 

maar ook bij vroegsignalering, preventie en nazorg; na afloop van een schuldhulpverleningstraject.  
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De dienstverlening van Thuisadministratie en van schuldhulpverlening kunnen elkaar aanvullen en 

overlappen: 

 Een vraag om ondersteuning resulteert in een intakegesprek bij een vrijwilligersorganisatie, 

instelling voor Maatschappelijke Dienstverlening, budgetcoach of gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Tijdens dit intakegesprek wordt besproken welke ondersteuning iemand 

nodig heeft en welk traject daarbij past. Over en weer kan naar elkaar worden doorverwezen. 

 Thuisadministratie kan door de preventieve werking problematische schuldsituaties en 

schuldhulpverlening voorkomen. Thuisadministratie kan ook het voorstadium van 

schuldhulpverlening of bewindvoering zijn. Hulpvragers kunnen vaak pas bij de gemeentelijke 

schuldhulpverlening terecht als hun administratie geordend is. Thuisadministratievrijwilligers 

kunnen ondersteunen bij het ordenen van de administratie ten behoeve van een aanvraag. 

 Sommige Thuisadministratieprojecten bieden ondersteuning tijdens en/of na een 

schuldhulpverleningstraject. Een Thuisadministratievrijwilliger biedt een luisterend oor en biedt 

ondersteuning bij het volhouden van het schuldhulpverleningstraject en het voorkomen van 

terugval. 

 Veel schuldhulpverleningstrajecten kennen (nog) nauwelijks nazorg. Na afronding van de 

minnelijke regeling of de WSNP worden mensen geacht alles zelf te kunnen doen, terwijl het 

‘zelf doen’ ze drie (of vijf) jaar lang uit handen is genomen. De eerste 10 jaar na afsluiting van 

een traject mag er geen nieuw verzoek worden gedaan. Nazorg en gedragsverandering zijn 

daarom noodzakelijk. Hier kunnen Thuisadministratievrijwilligers een belangrijke rol in spelen. 

 Door de strenge(re) toelatingseisen voor schuldhulpverlening komen veel mensen met 

schulden niet (direct) in aanmerking voor een schuldregeling (Jungmann e.a. 2014). Zij 

kunnen dan (eerst) in een stabilisatietraject terecht komen. In een stabilisatietraject worden de 

vaste lasten geborgd, de beslagvrije voet  bewaakt, toeslagen aangevraagd en er wordt 

budgetadvies gegeven. Thuisadministratievrijwilligers kunnen hierbij een aanvullende rol 

spelen. 

 

 

2.3 Maatschappelijke behoefte aan Thuisadministratie 
 

In 2014 heeft 32,1% van alle Nederlandse huishoudens te maken met minimaal één vorm van 

betalingsachterstand, zoals openstaande rekeningen, kredieten of leningen, afbetalingsregelingen,  

regelmatige roodstand of creditcardschulden. Hierbij zijn hypotheken niet meegeteld, tenzij men 

achterstand heeft op de betaling. In 2011 was dit 27,8%. Het percentage huishoudens met minimaal 

één betalingsachterstand stijgt sinds 2009. Dit blijkt uit de Monitor Betalingsachterstanden  (Westhof 

en Tom, 2014).  

 

Uit het rapport Huishoudens in de rode cijfers  (Westhof en De Ruig, 2015) komt naar voren dat bijna 

1,2 miljoen huishoudens risicovolle schulden of problematische schulden heeft en geen gebruik maakt 

van formele schuldhulpverlening. Het grootste deel van deze ‘onzichtbare schuldenaren’, tussen de 

614.000 en 858.000 huishoudens, heeft risicovolle schulden. Dit zijn huishoudens die één of meer 

rekeningen niet op tijd hebben betaald, rood staan en/of een creditcardschuld hebben.  

 

Tussen de 351.000 en 571.000 onzichtbare huishoudens hebben problematische schulden (Westhof 

en De Ruig, 2015). Wanneer de totale schuldenlast hoger is dan het bedrag dat in 36 maanden kan 

worden afgelost, wordt er gesproken van een problematische schuldsituatie. Oftewel, ‘de som van de 

geëiste maandelijkse aflossingen op schulden en betalingsachterstanden is hoger dan de 

aflossingscapaciteit; het bedrag dat maandelijks overblijft van het inkomen, na betaling van de 

noodzakelijke kosten van levensonderhoud en vaste lasten’ (Westhof en De Ruig, 2015). 
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Niet iedereen loopt een even groot risico op financiële problemen en problematische schulden. 

Mensen die een bovengemiddeld risico lopen op een problematische schuldsituatie zijn (Jungmann en 

Van Iperen, 2011): 

• Alleenstaanden (al dan niet met kinderen) 

• Mensen met een uitkering 

• Laagopgeleiden 

• Zelfstandig ondernemers 

• Verslaafden 

• Ouderen met beginnende dementie of andere gezondheidsproblemen 

• Functioneel analfabeten (laaggeletterden) 

 

De hoogte van het maandelijkse inkomen van het huishouden is niet per definitie van invloed op het 

risico op financiële problemen (Madern en Van der Schors, 2012). Door verlies van werk, hoge vaste 

lasten of gezondheidsproblemen komen ook werkende huishoudens met een relatief hoog inkomen, 

zzp’ers of huishoudens met een koopwoning steeds vaker in de financiële problemen. 

 

Thuisadministratie richt zich op mensen die hun administratie niet op orde hebben en/of kunnen 

houden. Een ongeordende administratie is geen ramp zolang iemand voldoende inkomsten heeft en 

er geen betalingsachterstanden zijn. Als die er wel zijn draagt een ongeordende administratie bij aan 

financiële problemen, die uiteindelijk aan de basis kunnen staan van problematische schulden. 

 

Hoeveel mensen administratieve problemen hebben is onbekend. Veel mensen vinden het steeds 

ingewikkelder om hun administratie op orde te houden en financiën goed te regelen. Er is meer keuze 

en mensen moeten meer zaken, met name via internet, zelf regelen. Ook worden financiële producten 

steeds ingewikkelder en ondoorzichtiger. Meer mensen nemen producten af die niet bij hun situatie 

passen. Dit kan bijdragen aan het ontstaan van betalingsachterstanden of schulden (Jungmann en 

Van Iperen, 2011). 

 

Figuur 1. Het één versterkt het ander          Administratieve en financiële problemen hangen met 

elkaar samen. Mensen met financiële problemen houden 

de administratie minder goed bij. Mensen die de 

administratie niet goed bij houden lopen meer risico op 

financiële problemen. Het hebben van financiële 

problemen hoeft echter niet automatisch te betekenen dat 

er ook administratieve problemen zijn, en andersom.  

 

Gebrekkig financieel beheer vergroot het risico op 

financiële problemen. Mensen met betalingsachter-

standen hebben vaker een gebrekkig financieel beheer 

dan mensen zonder betalingsachterstanden. Zij houden de administratie minder vaak bij, bewaren 

belangrijke papieren minder goed en hebben minder overzicht over inkomsten en uitgaven (Madern 

en Van der Schors, 2012).  

 

Verlies van controle als gevolg van een plotselinge, ingrijpende gebeurtenis, zoals het wegvallen van 

een dierbare die de administratie altijd bijhield of verlies van baan, echtscheiding, persoonlijk letsel of 

ziekte, vergroot de kans dat er financiële problemen ontstaan (Jungmann e.a. 2012). 

 

De oorzaken van het niet op orde houden van de administratie kunnen aan de ene kant liggen in het 

ontbreken van financiële of basisvaardigheden en/of aan de andere kant in financieel ongezond 

gedrag. Waarom houden mensen die de vaardigheden wel hebben, hun administratie niet bij en 

maken ze financieel ongezonde keuzes?  

 

Gebrekkig 
financieel 

beheer 

Financiële 
problemen 

Moelijk 
rondkomen 
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In het boek ‘Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen.’ (Mullainathan en Shafir, 

2013)  wordt beschreven hoe mensen zich gedragen bij een gebrek aan tijd of geld. Schaarste neemt 

bezit van iemands denken. Er worden geen afwegingen (meer) gemaakt in kosten en baten. 

Belangrijke zaken die niet met de schaarste te maken hebben worden verwaarloosd. Mensen kijken 

naar het effect van handelingen op de korte termijn, aan de lange termijn kan niet meer worden 

gedacht. 

 

Schaarste zorgt voor weinig beschikbare bandbreedte. Bandbreedte is een maatstaf voor de 

hoeveelheid bewerkingen die de hersenen aankunnen, het vermogen om aandacht op te brengen, om 

goede beslissingen te nemen, om vast te houden aan plannen en om verleidingen te weerstaan.  

Arme mensen lijken minder intelligent, omdat een groot deel van hun bandbreedte wordt gebruikt voor 

het omgaan met de armoede, zoals de rekeningen die betaald moeten worden. Een grotere belasting 

van de bandbreedte maakt het moeilijker om impulsen te beheersen, weerstand te bieden aan 

verleidingen en afspraken na te komen. Schaarste werkt ergere financiële problemen in de hand. 

 

Mensen die continue bloot staan aan schaarste kunnen in een schaarsteval komen (Mullainathan en 

Shafir, 2013). In dat geval draagt iemands gedrag bij aan nog grotere schaarste. Een schaarsteval is 

een tekort aan middelen èn het verkeerd gebruik van de middelen die er zijn. Bij een schaarsteval 

loopt iemand voortdurend achter de feiten aan. Als gevolg van tunnelvisie wordt geld geleend om de 

ene urgente rekening te betalen en op de volgende over te gaan. Bij gebrek aan speelruimte, de 

ruimte om te manoeuvreren of om een vergissing te maken, is er geen mogelijkheid om tegenslagen 

op te vangen. Als er wel speelruimte is, duwen tegenslagen die groter zijn dan de speelruimte iemand 

meteen terug in de schaarste.  

 

Schaarste verklaart waarom mensen met financiële problemen geen prioriteit geven aan het bijwerken 

van de administratie. Deze mensen houden (in hun hoofd) bij wat er wordt uitgegeven, maar zijn 

minder vaak structureel en planmatig met hun administratie bezig zijn dan huishoudens die 

gemakkelijker rondkomen. Huishoudens die moeilijk rondkomen kunnen te maken krijgen met 

tunnelvisie en een gebrek aan bandbreedte, waardoor er niet (meer) naar de lange termijn wordt 

gekeken. Gedrag wordt minder bewust.  

 

Thuisadministratievrijwilligers ondersteunen cliënten bij het aanleren van financiële vaardigheden en 

dragen daarnaast bij aan gedragsverandering. Ondersteuning is gericht op praktische ondersteuning 

en op motiveren en coachen van cliënten. Wat de vrijwilliger doet is afhankelijk van de werkwijze van 

de lokale organisatie, de kennis en kunde van de coördinator en de vrijwilligers.  

 

 

2.4 Lokale organisaties Thuisadministratie 
 

Thuisadministratie wordt aangeboden door vrijwilligersorganisaties, instellingen voor Maatschappelijke 

Dienstverlening, welzijnsorganisaties, lokale afdelingen van Humanitas, lokale organisaties van 

SchuldHulpMaatje, ouderenbonden en/of kerkelijke instanties. Steeds vaker worden vrijwilligers 

ingeschakeld voor ondersteuning bij de financiële administratie. Vrijwilligers kunnen en willen vaak 

ondersteuning geven voor een afgebakende periode en daarin toewerken naar een doel: financiële 

zelfredzaamheid van de cliënt. Thuisadministratievrijwilligers zijn over het algemeen geschoold en 

worden begeleid door een coördinator (betaald of vrijwillig). 

 

In totaal zijn er in 2014 300 organisaties in Nederland, bekend bij het LSTA, die cliënten 

ondersteunden bij de financiële administratie, met de inzet van vrijwilligers. Hiervan hebben 166 

organisaties geen landelijke koepel. Van Humanitas zijn er, in 2014, 73 lokale organisaties die 

Thuisadministratie aanbieden, van SchuldHulpMaatje 61.   
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Bijna de helft (46%) van de lokale organisaties
6
 (respons 85 van 90) heeft een Thuisadministratie-

project dat 5 tot 10 jaar bestaat. 29% van de projecten is in de afgelopen 5 jaar opgericht en 25% 

bestaat langer dan 10 jaar. 

 

 

2.5 Cliënten Thuisadministratie 

 

Organisaties gebruiken verschillende benamingen voor de mensen die ondersteuning krijgen bij de 

thuisadministratie: namelijk hulpvragers, deelnemers, cliënten. Bij gebrek aan een term die recht doet 

aan de diversiteit van de mensen die hulp krijgen door Thuisadministratievrijwilligers, gebruikt het 

LSTA in dit rapport het woord ‘cliënt’ als het gaat om mensen die ondersteund worden en ‘hulpvrager’ 

als het gaat om mensen die (nog) niet ondersteund worden.  

 

Er is veel verschil in de hulpvragen van mensen die een beroep doen op ondersteuning bij de 

financiële administratie met inzet van vrijwilligers. De hulpvragen lopen uiteen van administratieve 

ondersteuning en het ordenen van de administratie tot ondersteuning bij (omgaan met) schulden. Er 

zijn hulpvragen waar sprake is van multi-problematiek. 

 

Een globale indeling van Thuisadministratiecliënten: 

1. Mensen die door gebrek aan vaardigheden (tijdelijk) niet financieel zelfredzaam zijn. Mensen 

(bijvoorbeeld sommige ouderen) die, met het steeds ingewikkelder worden van regelingen, 

moeite hebben gekregen met het op peil houden van hun administratie, aanvragen van 

regelingen en grip houden op inkomsten en uitgaven.  

Mensen die door een ‘life event’ (bijvoorbeeld door ziekte, baanverlies of overlijden partner) 

(tijdelijk) niet financieel zelfredzaam zijn. De financiële situatie is hierdoor dusdanig veranderd, 

dat er een groter beroep wordt gedaan op iemands financiële vaardigheden.  

2. Mensen die door (vlucht)gedrag, gebrek aan bandbreedte, houding en motivatie (vaak in 

combinatie met een gebrek aan vaardigheden) (tijdelijk) niet financieel zelfredzaam zijn. Deze 

cliënten hebben vaak (beginnende) schulden, maar komen niet in aanmerking, of maken geen 

gebruik van schuldhulpverlening. 

3. Mensen die door geestelijke of psychosociale problematiek, lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking, verslaving of ziekte niet (meer) financieel zelfredzaam zijn. Bij zware problematiek 

en gebrek aan lerend vermogen (door ziekte, handicap, ouderdom) worden cliënten 

doorverwezen naar een andere organisatie, wordt het netwerk actief betrokken, wordt 

langdurende ondersteuning aangeboden of worden cliënten ondersteund bij het aanvragen 

van bewindvoering.  

4. Mensen met schulden, die terecht kunnen bij schuldhulpverlening, maar pas nadat hun 

administratie geordend is, en/of mensen die daarnaast voor, tijdens en na het 

schuldhulpverleningstraject ondersteuning nodig hebben, in de vorm van maatjescontact.  

 

Kortdurende Thuisadministratie (maximaal 12 maanden) heeft een sterk preventief karakter en is 

gericht op het op korte termijn (terug) krijgen van financiële zelfredzaamheid. Langdurende 

Thuisadministratie (12 maanden en langer) is gebaseerd op het niet (op korte termijn) zelf kunnen 

leren en doen van de administratie. Hierbij wordt vaak zoveel mogelijk het eigen netwerk van de cliënt 

betrokken. Bij langdurende Thuisadministratie blijft de cliënt zelf verantwoordelijk voor de financiële 

zaken, al bestaan er ook vormen van ondersteuning waarbij familie of vrijwilligers, met toestemming 

van de cliënt, gemachtigd worden om bijvoorbeeld belastingpapieren in te vullen. Vaak is permanente 

begeleiding bij de financiële administratie nodig, maar is de cliënt te ‘licht’ voor bewindvoering. 

 

 

                                            
6
 Als de resultaten van de vragenlijst besproken worden, wordt met ‘lokale organisaties’ ‘lokale organisaties zonder landelijke 

koepel’ bedoeld. 
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Van de 90 lokale organisaties die de LSTA-vragenlijst invulden, vulden 85 het aantal ondersteunde 

cliënten in. In 2013 waren dit er meer dan 9.000, gemiddeld meer dan 100 per lokale organisatie. In 

2014 lag dat aantal op meer dan 10.000, gemiddeld 120 cliënten per organisatie.  

Omdat 54% van de 166 lokale organisaties zonder koepelorganisatie de vragenlijst heeft ingevuld, 

kunnen we een inschatting maken van het aantal ondersteunde cliënten door alle organisaties. 

 

Bij Humanitas ondersteunden de afdelingen in 2013 bijna 9.000 mensen bij hun administratieve en 

financiële problemen. In 2014 was dat aantal toegenomen tot meer dan 10.500. Een lokale afdeling 

ondersteunde in 2013 gemiddeld bijna 140 cliënten, in 2014 gemiddeld bijna 170. 

 

SchuldHulpmaatje
7
 geeft in het jaarverslag van 2014 aan dat er in 2013 2.000 mensen werden 

ondersteund, door maatjes van 61 lokale afdelingen. In 2014 werden 4.800 mensen ondersteund. Het 

aantal lokale afdelingen bleef gelijk. Hier is sprake van een grote toename, van meer dan 30 cliënten 

per lokale organisatie in 2013, tot bijna 80 cliënten per lokale organisatie in 2014. 

 

De afdelingen van Humanitas en van SchuldHulpMaatje en de lokale organisaties richten zich op 

verschillende doelgroepen, maken gebruik van verschillende methoden, geven verschillende 

ondersteuning. Zo halen bijvoorbeeld inloopspreekuren, voorlichting of cursussen of groepsaanbod 

het aantal ondersteunde cliënten behoorlijk omhoog. Organisaties die dit aanbieden, veelal in 

combinatie met kortdurende en/of langdurende Thuisadministratie, hadden in 2013 gemiddeld 145 

cliënten en in 2014 gemiddeld 146 cliënten. Dit betreft 39 van de 85 lokale organisaties. 

 

De lokale organisaties die géén inloopspreekuur, voorlichtingen/cursussen of groepsaanbod hebben, 

hadden in de kortdurende en langdurende Thuisadministratie gemiddeld 81 cliënten in 2013 (46 

organisaties) en gemiddeld 96 cliënten in 2014 (47 organisaties).  

Het LSTA heeft de gemiddelden doorgetrokken naar de 166 organisaties die Thuisadministratie 

aanbieden en komt op de schattingen uit zoals aangegeven in tabel 2. 

 

Tabel 2. Totaal aantal cliënten Thuisadministratie in 2013 en 2014 

 Aantal cliënten 2013 Aantal cliënten 2014 

 Totaal Gemiddeld Totaal Gemiddeld 

Organisaties 

zonder landelijke 

koepel (n=166) 

13.466 81 15.936 96 

Humanitas (n=73) 10.053 138 12.111 166 

SchuldHulpMaatje 2.000 33 4.800 79 

Totaal 25.519  32.847  

 

Naar inschatting hebben in 2013 meer dan 25.000 en in 2014 meer dan 32.000 cliënten  

ondersteuning gekregen bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers. Dit betekent dat 

het aantal cliënten dat ondersteuning heeft gekregen bij de Thuisadministratie tussen 2013 en 2014 

steeg met 28%. 

 

Er zijn grote verschillen in het aantal cliënten dat jaarlijks ondersteund wordt door de lokale 

organisaties. In 2014 ondersteunde 41% van de organisaties minder dan 50 mensen per jaar, 

21% ondersteunde 51 tot 100 mensen per jaar, 11% 101 tot 150 mensen en 27% meer dan 100 (zie 

figuur 2).  

 

  

                                            
7
 http://schuldhulpmaatje.nl/over-schulden/wat-bereiken-wij/ bezocht op 1-2-2016 

http://schuldhulpmaatje.nl/over-schulden/wat-bereiken-wij/
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Figuur 2. Aantal cliënten Thuisadministratie per lokale organisatie 

(Respons 85 van 90) 

 
 

Eén van de lokale organisaties heeft slechts twee cliënten en twee vrijwilligers die individuele 

begeleiding bieden bij de Thuisadministratie. Andere organisaties ondersteunen jaarlijks honderden 

cliënten met de inzet van tientallen vrijwilligers. Het aantal cliënten dat ondersteund wordt is hoger bij 

organisaties die diensten aanbieden in de vorm van hulp bij het invullen van formulieren, 

inloopspreekuren, groepsaanbod, voorlichting of cursussen, en vaker gecombineerd met kortdurende 

dan met langdurende Thuisadministratie. Aantallen ondersteunde cliënten is afhankelijk van de 

hulpvragers (leerbaar en/of veel steun nodig) en hun hulpvragen.  

 

De meeste organisaties (76%, respons 83 van 90) geven aan geen wachtlijst voor hulpvragers te 

hebben. Bij de organisaties die wel een wachtlijst hebben, variëren de wachttijden voor hulpvragers 

van een aantal weken tot 4 maanden. Hoewel de meeste organisaties geen wachtlijst hebben, maken 

verschillende coördinatoren zich zorgen over de groei van het aantal cliënten en het vinden van 

voldoende (geschikte) vrijwilligers hierbij (zie hoofdstuk 7).  

 

 

2.6 Vrijwilligers Thuisadministratie 

 
De vraag over het aantal vrijwilligers bij organisaties zonder landelijke koepel is in 2013 85 (van 90) 

keer en in 2014 87 (van 90) keer beantwoord, waarbij respectievelijk een totaal van 1.946 en 2.329 

vrijwilligers werd genoemd.  De respons bij Humanitas was 61 (van 73), met 2.176 vrijwilligers in 2013 

en 2.509 in 2014. In tabel 3  is voor de inschatting van het totale aantal vrijwilligers uitgegaan van de 

gemiddelde aantallen. 

 

Tabel 3. Totaal aantal vrijwilligers Thuisadministratie in 2013 en 2014 

 2013 2014 

 Totaal Gemiddeld Totaal Gemiddeld 

Organisaties 

zonder landelijke 

koepel (n=166) 

3.800 23 4.444 27 

Humanitas (n=73) 2.604 36 3.003 41 

SchuldHulpMaatje 1.250 20 1.350 22 

Totaal 7.654  8.797  

 
Naar schatting hebben meer dan 7.500 vrijwilligers in 2013 en meer dan 8.500 vrijwilligers in 2014 

zich ingezet voor ondersteuning bij de financiële administratie. Het aantal vrijwilligers is toegenomen, 

met meer dan 13%. Ook het gemiddeld aantal vrijwilligers per lokale organisatie neemt toe. 
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Een vrijwilliger ondersteunt gemiddeld 3 á 4 cliënten per jaar. De ratio van het aantal cliënten naar het 

aantal vrijwilligers geeft geen goed beeld van de belasting van vrijwilligers, omdat de ratio en de 

belasting van de vrijwilliger erg verschillen per type ondersteuning (bijvoorbeeld inloopspreekuren of 

langdurige begeleiding) en type cliënt.  

 

 

2.7 Coördinatoren Thuisadministratie 
 

In 2013 werd het Thuisadministratieproject bij 91% (respons 79 van 90) van de organisaties 

gecoördineerd door 1 of 2 coördinatoren en bij 9% van de lokale organisaties door 3 of meer 

coördinatoren. In 2014 was er een lichte stijging van het aantal organisaties met 3 of meer 

coördinatoren naar 12% (respons 82 van 90). Het gemiddeld aantal coördinatoren per 

Thuisadministratieproject was zowel in 2013 als in 2014 1,51.  

 

Het totaal aantal coördinatoren bij lokale organisaties zonder landelijke koepel was 119 in 2013 en 

129 in 2014 (respons 82 van 90). Ondanks de duidelijke toename van het aantal cliënten en 

vrijwilligers, neemt het aantal coördinatoren nauwelijks toe. Het aantal (betaalde of onbetaalde) 

uren van coördinatoren kan zijn toegenomen, vrijwilligers kunnen meer taken hebben gekregen of 

werkzaamheden blijven liggen. 

 

Op de vraag of het aantal vrijwilligers en coördinatoren Thuisadministratie in de organisatie voldoende 

is om het aantal cliënten te ondersteunen antwoordt 74% ‘Ja’ en 26% ‘Nee’ (respons 84 van 90). Als 

toelichting geven meerdere coördinatoren aan, dat het gewenst zou zijn of nodig is om meer uren te 

krijgen voor de coördinatie of begeleiding van vrijwilligers.  

 

Bij de afdelingen van Humanitas zien we in 2013 dat het aantal coördinatoren gemiddeld 2,9 is 

(respons 61 van 73). Het totaal aantal coördinatoren bij Humanitas was 176 in 2013 en 212 in 2014. In 

2014 hadden de afdelingen van Humanitas gemiddeld 3,5 coördinatoren per Thuisadministratieproject 

(respons 61 van 73). Het verschil tussen het aantal coördinatoren per project bij lokale organisaties 

zonder koepelorganisatie en afdelingen van Humanitas is te verklaren doordat Humanitas veel met 

vrijwillige coördinatoren werkt.  

 

Bij Humanitas heeft 81% van de afdelingen géén betaalde coördinator (respons 52 van 73).  In 

vergelijking met lokale organisaties zonder koepel, waarvan 13% (respons 85 van 90) geen betaalde 

coördinatoren heeft, is dit percentage hoog. Voor de continuïteit, veiligheid en kwaliteitsborging kan 

het goed zijn om betaalde coördinatie in overweging te nemen. Aan betaalde coördinatoren kunnen 

hogere eisen worden gesteld. De vraag die op coördinatoren af komt kan zodanig complex zijn dat 

vrijwillige inzet niet verantwoord is zonder beroepsmatige coördinatie. Er moet aandacht zijn voor de 

risico’s die de coördinator en cliënt lopen (Van der Klein en Oudenampsen, 2010). Aan de andere kant 

zijn er geschikte vrijwilligers voor coördinerende functies, die zich voor langere tijd kunnen 

committeren. Er kan voor vrijwillige coördinatie gekozen worden omwille de betaalbaarheid, waarbij 

gerealiseerd moet worden dat het werken met vrijwilligers niet gratis is. Er is altijd een betaalde 

infrastructuur nodig, onder andere voor begeleiding, scholing en onkostenvergoeding. 

 

Op de vraag of het aantal vrijwilligers en coördinatoren Thuisadministratie in de organisatie voldoende 

is om het aantal cliënten te ondersteunen, antwoordde van de afdelingen van Humanitas 49% met ‘Ja’ 

en 53% met ‘Nee’ (respons 59 van 73). In de toelichting geeft men aan behoefte te hebben aan één of 

twee extra coördinatoren (of extra uren), en een variërend aantal vrijwilligers.  
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2.8 Vormen van ondersteuning 

 

Ondersteuning bij de financiële administratie met vrijwilligers kan in een groep, individueel of zowel in 

een groep als individueel. 

Groepsvorm:  - Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten (zoals Budgettraining) 

- Groepsondersteuning op locatie van de aanbieder (bijvoorbeeld BudgetKringen) 

- Terugkombijeenkomsten (na afgesloten schuldhulpverleningstraject) 

Individueel: - Begeleiding bij de cliënt thuis 

- Begeleiding op de locatie van de aanbieder in de vorm van ‘formulierenhulp’ en/of  

  Financiële Cafés  

 

Bijna alle lokale organisaties die Thuisadministratie bieden, ondersteunen cliënten voor een periode 

korter dan 12 maanden (93%) en ondersteunen bij het invullen van formulieren en aanvragen van 

voorzieningen (91%). 80% geeft ook ondersteuning langer dan 12 maanden. Daarnaast ondersteunen 

organisaties met name voor (75%), tijdens (59%) en na (52%) een schuldhulpverleningstraject. 

 

Figuur 3. Vormen van ondersteuning bij de financiële administratie  

(Respons 87 van 90) 

 

Kortdurende Thuisadministratie 

(<12 maanden) : 93% 

 

Langdurende Thuisadministratie 

(>12 maanden): 80% 

 

Ondersteuning bij invullen form. of 

aanvragen voorzieningen: 91% 

 

Groepsaanbod: 10% 

 

 

Voorlichting of cursussen: 32% 

 

Financiële cafés of 

inloopspreekuur: 25% 

 

Voorbereiding op een 

Schuldhulpverleningstraject: 75% 

 

Begeleiding tijdens een 

Schuldhulpverleningstraject: 59% 

 

Begeleiding na een 

Schuldhulpverleningstraject: 52% 

 

Anders, namelijk:  

Hulp bij belastingaangifte: 6% 

Vrijwillige Budgetcoaching: 2% 

Telefonisch spreekuur: 1% 

 

Op het gebied van groepsaanbod is mogelijk nog winst te behalen, bijvoorbeeld in de vorm van 

Budgetkringen. Een Budgetkring
8
 is een werkgroep van ongeveer 8 personen, die elkaar, onder 

begeleiding van getrainde vrijwilligers, stimuleren zorgvuldig met geld om te gaan. Dit vraagt andere 

competenties en een andere scholing van vrijwilligers.  

                                            
8
 http://www.budgetkring.nl/ bezocht op 1-2-2016 

http://www.budgetkring.nl/
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Figuur 4. Gemiddeld aantal keer contact van 

vrijwilliger met een cliënt  

(Respons 72 van 90) 

 

 

Ook in de begeleiding na een schuldhulpverleningstraject zouden Thuisadministratievrijwilligers een 

grotere rol kunnen spelen, om te helpen voorkomen dat mensen die een meerjarig schuldhulp-

verleningstraject hebben doorlopen opnieuw in de financiële problemen komen.  

 

 

2.9 Duur van de ondersteuning en aantal contacten 
 

De meeste cliënten Thuisadministratie worden korter dan een jaar ondersteund bij de financiële 

administratie: 65% van de cliënten van lokale organisaties zonder koepelorganisatie en 73% van de 

cliënten van Humanitas. Zie tabel 4. 

 

Tabel 4. Gemiddelde duur van de ondersteuning  

 Lokale organisaties zonder 

koepel (Respons 69 van 85) 

Afdelingen van Humanitas 

(Respons 61 van 73) 

Percentage cliënten dat wordt 

ondersteund gedurende 0 – ½ jaar 
gemiddeld 39% 

gemiddeld 73% 
Percentage cliënten dat wordt 

ondersteund gedurende ½  – 1 jaar 
gemiddeld 26% 

Percentage cliënten dat wordt 

ondersteund gedurende 1 – 3 jaar 
gemiddeld 19% gemiddeld 19% 

Percentage cliënten dat langer dan 

3 jaar wordt ondersteund 
gemiddeld 17% gemiddeld 8% 

 

Lokale organisaties met een formulierenspreekuur of inloop hebben meer cliënten die maximaal een 

half jaar ondersteund worden. Organisaties die zich richten op ouderen en langdurige ondersteuning 

ondersteunen meer cliënten langer dan 3 jaar.  

 

Humanitas heeft gemiddeld een kleiner percentage langdurige ondersteuning. Beleid van Humanitas 

is in principe om maximaal 1 jaar ondersteuning te bieden. Opvallend is dat 27% van de cliënten toch 

langer dan een jaar begeleid wordt. 

 
Een vrijwilliger heeft bij 28% van de  

lokale organisaties ongeveer 

1x per week contact met de 

cliënt.  

Bij 47% van de organisaties 

1x per twee weken en bij 

22% 1x per maand.  

Als opmerking werd vaak 

genoemd dat het contact in 

het begin intensief is en 

daarna wordt afgebouwd.  

De intensiteit van de 

contacten tussen cliënt en 

vrijwilliger is bovendien sterk 

afhankelijk van de vraag van 

de cliënt en het traject.  
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2.10 Financiering 

 

De Thuisadministratieprojecten van de lokale organisaties wordt in 83% gefinancierd door gemeenten. 

Van de afdelingen van Humanitas (respons 58 van 73) is dat 86%. Gemeenten zijn voor beide 

groepen de belangrijkste financier.  

 

31% van de afdelingen van Humanitas wordt door fondsen gefinancierd, tegenover 7% van de lokale 

organisaties zonder koepel. Zijn (landelijke) fondsen eerder geneigd om organisaties met een 

landelijke koepel te steunen en is er sprake van landelijke fondsenwerving vanuit de koepel of weten 

lokale organisaties zonder koepel fondsen minder goed te vinden. 

 

Figuur 5. Financiering Thuisadministratieproject* 

(Respons 76 van 90) 

 
*Meerdere antwoorden mogelijk 

 

12% van de organisaties geeft aan geen financiering te ontvangen. Deze organisaties draaien 

helemaal op vrijwilligers. 3% van de organisaties geeft aan financiering van bedrijven te ontvangen.  

 

Onder ‘anders’ werd 5 keer als toelichting gegeven ‘via de welzijnsorganisatie of maatschappelijk 

werk’. Dat is dus indirect door de gemeente. Twee keer werd de kerk of diaconie genoemd, twee keer 

de bank of zorgverzekeraar en één keer de woningcorporatie. 

 

Het LSTA zou verwachten dat gemeenten en andere financiers een bepaalde minimale 

verantwoording wensen, waarbij Thuisadministratieprojecten resultaten in kaart brengen of aantonen 

wat het korte of lange termijneffect van ondersteuning bij de financiële administratie door vrijwilligers 

is.  
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3. Beschrijving: doel, doelgroep en aanpak 
 

3.1 Beleids- of projectplan  
 

Op de vraag “Is er een beleids- of projectplan beschikbaar over uw Thuisadministratieproject?” 

(respons 86 van 90) antwoordde 29% van de lokale organisaties ‘Ja, u kunt het per email opvragen’. 

36% antwoordde ‘Ja, maar niet beschikbaar.’ Opvallend is dat meer dan een derde (35%) van de 

lokale organisaties geen beleids- of projectplan beschikbaar heeft. 

 

In een beleids- of projectplan wordt het doel, de doelgroep, de visie en de methode van het project 

beschreven. Ook wordt duidelijk wat de aanpak van het project is, en wat dat voor de organisatie, het 

personeel en materieel betekent. Het project is hierdoor zowel intern als extern ‘overdraagbaar’: 

binnen de lokale organisatie is duidelijk te maken wat er waarom gebeurt, tussen lokale organisaties 

kan op basis hiervan worden afgestemd en samengewerkt en een vraag om een donatie aan 

(potentiële) financiers is hiermee te onderbouwen.   

 

Interventies die niet op een beleidsplan gebaseerd zijn en dus niet of moeilijk ‘meetbaar’ zijn, kunnen 

op geen enkele manier bewijzen of inzichtelijk maken dat wat er gedaan wordt ‘effectief' is. Dat 

betekent niet dat de interventies niet effectief zijn; het bewijs voor de effectiviteit ontbreekt echter.   

 

Het ontbreken van een beleids- of projectplan maakt het lastig(er) om ondersteuning af te stemmen 

met ketenpartners, doelen te stellen en resultaten te meten, verantwoording af te leggen en 

financiering te vinden voor het project.  

 

 

3.2 Doel van het Thuisadministratieproject 
 

Thuisadministratie betekent ondersteunen bij het ordenen en op orde houden van de administratie 

met inzet van vrijwilligers en door stimuleren en motiveren toewerken naar financiële zelfredzaamheid, 

zo nodig en mogelijk met inzet van het eigen netwerk. Volgens het Nibud is iemand financieel 

zelfredzaam ‘wanneer hij weloverwogen keuzes maakt zodanig dat zijn financiën in balans zijn, zowel 

op korte als op lange termijn’ (Nibud, 2012). Financiële zelfredzaamheid betekent in staat zijn 

geldzaken zelf te regelen en inkomsten en uitgaven in balans te houden, vooruit te plannen en op tijd 

hulp in te schakelen wanneer het zelf niet (meer) lukt. 

 

In het rapport ‘Hulp aan vrijwilligers bij projecten Thuisadministratie en Schuldpreventie’ (Madern en 

Jungmann, 2011) is het doel van Thuisadministratie omschreven als ‘mensen ondersteunen bij het op 

orde brengen en houden van hun financiële administratie. Subdoel is het voorkomen van schulden en 

vroegsignalering van problemen’. Het doel van Thuisadministratie kan ook zijn ‘mensen in maximaal 

een jaar de vaardigheden aanleren om hun administratie (weer) zelfstandig bij te houden’ (Kruis, 

Jungmann en Blommesteijn, 2011).  

 

Thuisadministratie kan ook als doel hebben om de administratie te ordenen zodat de cliënt bij 

problematische schulden ordelijk de schuldhulpverlening in kan (Kruis, Jungmann en Blommesteijn, 

2011). Of deze doelen gehaald worden hangt af van de cliënt waar de vrijwilliger mee te maken heeft 

(en diens omstandigheden), de ondersteuning die de vrijwilliger geeft en de combinatie vrijwilliger en 

cliënt. 

 

Op de open vraag ‘Wat is het doel van het Thuisadministratieproject?’ geeft 56% aan dat 

ondersteunen van de cliënt het doel is. Het ‘ondersteunen van’ kan een middel zijn om toe te 

werken naar financiële zelfredzaamheid.  
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12% van de organisaties heeft als doel om de professionele hulpverlening te ontlasten of aan te 

vullen: maatschappelijk werk, sociaal raadslieden of schuldhulpverlening, of ‘bijdragen aan integrale 

hulpverlening’. Vijf organisaties (6%) benoemen het zelfstandig thuis kunnen blijven wonen van 

ouderen of kwetsbare mensen als doel van de ondersteuning. 33% noemt het zelfredzaam maken van 

cliënten in de financiële administratie als doel.  

 

Figuur 6. Doel van het Thuisadministratieproject* 

(Respons 82 van 90) 

 
* Open vraag 

 

De antwoorden zijn door het LSTA gecategoriseerd. De totale percentages zijn hoger dan 100% 

aangezien een aantal antwoorden van organisaties dubbel zijn gecategoriseerd. Bijvoorbeeld lokale 

organisaties die als doel ‘het ondersteunen bij het ordenen van de administratie, totdat de cliënt het 

(weer) zelfstandig kan’ noemen.  

 

Het begrip ‘zelfstandig’ heeft een ander accent dan ‘zelfredzaamheid’. Wanneer geduid wordt op 

het zelfstandig de administratie kunnen bijhouden, lijkt het accent op het zelf kunnen bijhouden van de 

administratie te liggen en dus het aanleren van vaardigheden. Het gaat daarbij om cliënten die tijdelijk 

niet (meer) in staat zijn de financiën te beheren, een steuntje in de rug nodig hebben en het 

vervolgens weer zelfstandig kunnen. Dit kan het geval zijn bij een ‘life event’ bijvoorbeeld bij een 

echtscheiding of ontslag, waardoor de financiële situatie veranderd.  

Bij zelfredzaamheid kan gedacht worden aan mensen die de administratie wel bij kunnen houden, 

maar het niet doen en hierin ondersteund moeten worden. Hierbij lijkt het accent meer te liggen op 

motivatie en gedragsverandering. 

 

Eén organisatie heeft als doel genoemd om ‘gedrag bij de cliënt te veranderen’. Hoewel 

zelfredzaamheid of gedragsverandering bij minder dan de helft van de organisaties als doel wordt 

genoemd, zien we bij de vraag ‘waar wordt aan gewerkt?’ (zie 3.7) dat veel organisaties naast het 

aanleren van financiële vaardigheden, ook aandacht besteden aan gedragsverandering en motivatie.  

 

 

3.3 Doelgroep 
 

Om de cliënten die ondersteund worden bij de financiële administratie in kaart te brengen, werd 

gevraagd naar het type cliënt dat met name wordt ondersteund. Lokale organisaties konden maximaal 

5 antwoorden geven. Mensen met een bijstandsuitkering, mensen met multi-problematische 

achtergrond en ouderen worden het meest genoemd als groepen die met name ondersteund worden 

door Thuisadministratievrijwilligers. Ook laaggeletterden en mensen die de Nederlandse taal niet 
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(geheel) machtig zijn, en mensen met een WW-uitkering zijn vaak genoemd, evenals allochtonen, 

mensen met een (licht) verstandelijke beperking en mensen met een achtergrond in GGZ. 

 

Figuur 7. Cliëntgroepen* 

(Respons 86 van 90) 

 

Bijstandsgerechtigden: 69 % 

 

(Voormalig) ZZP’ers: 7% 

 

WW-ers: 35% 

 

Mensen met multi-probl. achtergrond: 

58% 

 

Jongeren: 5% 

 

Ouderen: 60% 

 

Hoger opgeleiden: 1% 

 

Laaggeletterden: 36% 

 

Mensen die NL taal niet         

(geheel) machtig zijn: 44% 

 

Allochtonen: 34% 

 

 

Mensen met een verst. beperking: 28% 

 

Mensen met een achtergr. in GGZ: 28% 

 

‘Anders’: dementerenden, 

alleenstaanden, eenoudergezinnen, 

mensen met problematische schulden 

 

* Maximaal 5 antwoorden mogelijk 

 

Ook al noemden lokale organisaties in de open vraag regelmatig dat ‘alle hulpvragers’ of ‘alle 

kwetsbare mensen’ tot de doelgroep van het Thuisadministratieproject worden gerekend, organisaties 

kunnen niet iedereen helpen. Het LSTA vroeg welke hulpvragers niet worden ondersteund (respons 

85 van 90). Hulpvragers buiten het werkgebied werd het vaakst genoemd (64 van de 85, 75%). 

Vervolgens werden genoemd: hulpvragers met een hoog inkomen (25 van de 85, 29%), hulpvragers 

jonger dan een bepaalde leeftijd (18 van de 85, 21%), hulpvragers met gebrek aan lerend vermogen 

door verstandelijke beperking, ouderdom of ziekte (15 van de 85, 18%) en hulpvragers die deelnemen 

aan andere hulptrajecten (14 van de 85, 16%). Bij ‘Anders’ (18 van de 85, 21%) vulden de lokale 

organisaties in: mensen met zware schulden of mensen met een verslaving.  

 

Hulpvragers die niet worden ondersteund door de lokale organisatie worden doorverwezen naar 

andere organisaties (66%, respons 85 van 90) of doorverwezen naar de gemeente of gemeentelijk 

loket (5%). 15% van de lokale organisaties vulden bij ‘anders, namelijk’: ‘bewindvoering; zowel 

gemeente als ander organisaties (beide antwoordkeuzen); professionals; commerciële aanbieders; 

andere vrijwilligers; of terug naar opdrachtgever’ in. 14% van de lokale organisaties gaf aan dat niet 

bekend is hoe deze hulpvragers wel worden ondersteund.  
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3.4 Oorzaken van financiële en administratieve problemen 
 

Op de vraag welke oorzaken met name zijn aan te wijzen voor het niet (meer) op orde krijgen van de 

eigen administratie en/of schuldenproblematiek konden de lokale organisaties maximaal 3 antwoorden 

geven. Op die manier zijn de, volgens hen, belangrijkste oorzaken naar voren gekomen.  

 

Figuur 8. Oorzaken voor het niet (meer) op orde krijgen van de administratie*  

(Respons 86 van 90) 

 

Niet bekend 

 

Verlies van baan 

 

Verlies van vaardigheden 

 

Taal niet machtig 

 

 

Laaggeletterdheid 

 

Psychische problemen 

 

Overlijden partner 

 

Echtscheiding 

 

Pensioen 

 

Verstandelijke beperking 

 

Anders, namelijk: ‘geen overzicht of 

inzicht’, ‘nooit geleerd’, ‘wordt te 

complex’ of ‘dementie’ 

 

* Maximaal 3 antwoorden mogelijk 

 

De coördinatoren doen bijna altijd de intake en vragen daarbij naar de oorzaak van de hulpvraag. 

‘Psychische problemen’ komt het meest naar voren als oorzaak. Daarna ‘taal niet machtig’ en ‘verlies 

van vaardigheden’, bijvoorbeeld door ziekte, ouderdom of dementie. Vervolgens ‘laaggeletterdheid’ en 

de life events ‘verlies van baan’, ‘overlijden partner’ en ‘echtscheiding’. 

 

Een analyse door schuldhulpverleners van ruim 250 dossiers (Jungmann en Van Geuns, 2013) laat 

zien wat de kenmerken zijn van de achterliggende problematiek, die het oplossen van een 

schuldsituatie in de weg staan:  

• tekort aan administratieve vaardigheden (59%) 

• tekort aan zelfvertrouwen (55%) 

• niet kunnen plannen (52%) 

• schuld buiten zichzelf leggen (33%) 

• overschatten eigen mogelijkheden (32%) 

• gebrek aan basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen (28%) 

• gebrek aan sociale vaardigheden (26%) 
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Cruciale vaardigheden zijn, naast financiële vaardigheden, sociale vaardigheden, weerbaarheid 

(tegen eigen behoeftes en tegen anderen) en de vaardigheid om Nederlands te kunnen lezen en 

schrijven (Van Geuns, Jungmann en de Weerd, 2011).  

 

Het voorkomen en het oplossen van schuldsituaties begint vaak met het aanleren van voldoende 

budgetvaardigheden om de inkomsten en uitgaven in balans te houden, ook met een laag inkomen 

(Madern en Jungmann, 2011). Echter, het effect van houding (op korte of lange termijn gericht zijn, 

spaarbehoefte hebben en gevoelig zijn voor verleidingen) is veel groter dan dat van het wel of niet 

hebben van financiële vaardigheden (bijhouden van de administratie, overzicht hebben, prijsbewust 

zijn en bewust aankopen doen). Iemand met een positieve houding heeft zonder financiële 

vaardigheden 42% kans om in de financiële problemen te komen, tegen 21% als hij beschikt over alle 

benodigde financiële vaardigheden. Iemand met een negatieve houding maar met financiële 

vaardigheden loopt 90% kans op financiële problemen en zelfs 96% kans als ook de financiële 

vaardigheden ontbreken (Madern en Van der Schors, 2012). Dit onderstreept het belang van het 

rekening houden met en aftasten van de houding van de cliënt en het werken aan 

gedragsverandering. 

 

Om iemand duurzaam te helpen bij financiële problemen is werken aan motivatie belangrijker dan het 

aanleren van vaardigheden. “Het maximaal haalbare in een gegeven schuldsituatie is niet afhankelijk 

van iemands aan te leren vaardigheden, maar van de maximaal te bereiken motivatie” (Van Geuns, 

Jungmann en de Weerd, 2011).  
 

 

3.5 Intake 
 

Bij de meeste Thuisadministratieprojecten wordt tijdens de intake met name gekeken naar de staat 

van de administratie, de financiële omstandigheden van de hulpvrager, of er gebruik wordt gemaakt 

van regelingen (voorliggende voorzieningen) en of er schulden zijn.  

 

Op basis van Mesis
9
, het methodisch screeningsinstrument Schulddienstverlening, heeft de 

Hogeschool Utrecht in samenwerking met Humanitas voor Thuisadministratieprojecten een 

intakeformulier en bijbehorende handreiking ontwikkeld (Jungmann, Wesdorp, Anderson en Calkoen  

2014). De intake moet inzicht geven in de feitelijke situatie van een hulpvrager (persoonsgegevens en 

achtergrond, werk en inkomen, (sociaal) netwerk), de ondersteuning die iemand wil ontvangen, 

relevante gedragsaspecten en schulden.  

 

De gedragsaspecten leveren inzicht op het gebied van: 

1. Overtuigingen: het wel of niet normaal vinden om schulden te hebben. 

2. Aanpassingsbereidheid: het wel of niet bereid zijn om bestedingen aan te passen aan het 

beschikbare budget. 

3. Verantwoordelijkheidsgevoel: het wel of niet de eigen verantwoordelijkheid voelen om de 

administratie op orde te brengen en/of de schuldenproblematiek terug te brengen.  

4. Financiële situatie: het wel of niet actief bijhouden van de administratie.  

 

Afdelingen van Humanitas maken gebruik van dit intakeformulier. Lokale organisaties kunnen hier 

eveneens gebruik van maken. Het is niet duidelijk hoeveel en welke lokale organisaties 

intakeformulieren gebruikt en welke vragen hierin precies aan bod komen.  

 

De intake wordt over het algemeen gedaan door een coördinator van het Thuisadministratieproject. 

Aan de hand van het intakemodel kan een coördinator na afloop van het intakegesprek aangeven of 

een hulpvrager geholpen kan worden door het Thuisadministratieproject, door welke vrijwilliger of naar 

                                            
9
 https://www.mesis.nu/  

https://www.mesis.nu/
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welke organisatie doorverwezen kan worden. De coördinator bekijkt welke vrijwilliger past bij de 

hulpvrager en hulpvraag.  

 

Onderwerpen die tijdens een intakegesprek aan bod komen zijn de hulpvraag en aanleiding,  

betalingsachterstanden en schulden, het sociaal netwerk, inkomen en de financiële vaardigheden. 

Naar gedragsaspecten wordt door bijna de helft van de coördinatoren tijdens de intake gevraagd. 

 

Figuur 9. Onderwerpen intakegesprek cliënten Thuisadministratie, naast basisgegevens*  

(Respons 81 van 90) 

 

Aanleiding 

hulpvraag 

 

Hulpvraag 

 

Inkomen 

 

 

Sociaal netwerk 

 

Financiele 

vaardigheden 

 

Gedragsaspecten 

 

Betalingsachterst. 

of schulden 

 

Anders, namelijk: 

‘andere hulpver-

lening, kennis 

maken, wens t.a.v. 

inzet vrijwilliger’ 

 

*Meerdere antwoorden mogelijk 

 

Middels een goede intake kan de coördinator beoordelen of een hulpvrager bij Thuisadministratie op 

de juiste plek is. Dit voorkomt teleurstellingen bij hulpvragers en draagt bij aan het aantal succesvolle 

ondersteuningstrajecten.  

Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om hulpvragers, die niet terecht kunnen bij andere organisaties, af 

te wijzen voor ondersteuning door een vrijwilliger. Dit is voor meerdere lokale organisaties een 

dilemma (zie hoofdstuk 7). Een gestandaardiseerde intake, monitoring van het proces en evaluatie 

van ondersteuningstrajecten kan bijdragen aan het registreren en daarmee het zichtbaar maken van 

dit probleem. En de noodzaak dit met andere organisaties in de keten en de gemeente te bespreken. 

 

 

3.7 Waar wordt aan gewerkt 
 

De antwoorden op de vraag ‘Waar wordt tijdens het Thuisadministratietraject aan gewerkt?’ geeft 

inzicht in de items waar vrijwilligers cliënten bij ondersteunen, naar inzicht van de coördinator, die de 

vragenlijst heeft ingevuld, zie figuur 10. 
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Figuur 10. Waar tijdens het Thuisadministratietraject aan gewerkt wordt* 

(Respons 78 van 90) 

 

Administratie op orde: 99% 

 

Overzicht inkomsten en uitgaven: 

91% 

 

Inzicht in betalingsachterstanden: 

83% 

 

Balans in inkomsten en uitgaven: 

72% 

 

Aanpakken kleine schulden: 69% 

 

Aanpakken grote schulden: 28% 

 

Motivatie van de cliënt: 63% 

 

Gedragsverandering van de 

cliënt: 60% 

 

Betrekken van het netwerk van de 

cliënt: 53% 

 

Zelfvertrouwen van de cliënt: 69% 

 

Aandragen van oplossingen 

door de cliënt: 58% 

 

Anders**: 19%  

 

 

* Meerdere antwoorden mogelijk 

** Bij ‘anders’ werd ingevuld: verschilt per vrijwilliger; signaleren van (niet) gebruik van voorzieningen 

of toeslagen; toeleiding naar andere diensten of hulpverlening. 

 

Opvallend is dat 28% van de lokale organisaties aangeeft ‘grote schulden aan te pakken’. Het zou 

interessant zijn om dit nader te bekijken. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Wat doen vrijwilligers 

wel en niet als het gaat om aanpakken van kleine en grote schulden? En hoe deskundig zijn de 

vrijwilligers? 

 

Ondanks dat het betrekken van het netwerk en gedragsverandering vaak niet in de doelen en 

methoden zijn beschreven, geeft men wel aan in de praktijk hieraan te werken. Er is duidelijk een 

combinatie van praktische vaardigheden en gedragsverandering te zien, waarbij de balans iets meer 

naar de praktische vaardigheden neigt. 

 

 

3.8 Doorverwijzingen  
 

Op de vraag welke organisaties hulpvragers naar het Thuisadministratieproject doorverwijzen 

(Respons 78 van 90, meerdere antwoorden mogelijk) werden de volgende doorverwijzers genoemd:  

1. Maatschappelijk Werk: 94% 

2. Gemeente: 78%  

3. Schuldhulpverlening: 72% 
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4. Welzijnsorganisaties: 69% 

5. Woningbouwcorporaties: 50% 

6. Huisarts: 40% 

7. Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie: 8% 

8. Banken: 6%  

9. Zorgverzekeraar: 3% 

10. Incassobureau: 3% 

11. Energieleverancier: 1%  

 

Onder de categorie ‘anders’ (33%, 26 reacties) werden het meest genoemd:  

- Zorgorganisaties (23%, 18 reacties): Thuiszorg, GGZ, Ambulante zorg, MEE, Dementieconsulent.  

- (Sociale) wijkteams (8%, 6 reacties) 

 

Zorgorganisaties die werken met mensen met zwaardere problematiek verwijzen hulpvragers door 

naar organisaties die met inzet van vrijwilligers ondersteuning bieden bij de financiële administratie.  

 

Aan afdelingen van Humanitas werd niet gevraagd welke organisaties naar hun 

Thuisadministratieprojecten doorverwijzen. Wel werd gevraagd met welke organisaties wordt 

samengewerkt (respons 61 van 73). Ook hier sprongen ‘maatschappelijk werk’ (93%), 

‘schuldsanering’ (89%), ‘gemeente’ (89%) en ‘welzijnsorganisatie’ (84%) eruit. Met een 

‘Zorgverzekeraar’ (15%), ‘incassobureau’ (13%), ‘energieleverancier’ (13%) en ‘(Lokale) Rabobank’ 

(8%) wordt in enkele gevallen samengewerkt. Bij ‘anders’ (31%) wordt MEE het meest genoemd. 

Daarnaast wordt onder andere samengewerkt met GGZ, voedselbank en wijkteams.  

 

Bedrijven als banken, zorgverzekeraars, incassobureaus en energieleveranciers zouden meer 

betrokken kunnen worden bij vroegsignalering en doorverwijzing.  

 

 

3.9 Uitval  
 

Als cliënten uit eigen beweging stoppen met een ondersteuningstraject, terwijl het traject nog niet is 

afgerond, is er sprake van uitval. Bij bijna alle organisaties komt dit voor. 

 

Figuur 11. Sprake van uitval van cliënten gedurende het traject 

(Respons 75 van 90) 

 
Van alle organisaties die een toelichting gaven over de reden van uitval, geeft 61% aan dat gebrek 

aan motivatie of het niet nakomen van afspraken door de cliënt de voornaamste reden is. Vijf 

organisaties (11%) geven aan dat overlijden de voornaamste reden is. 
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Van de 21 organisaties die regelmatig of vaak te maken hebben met uitval, hebben 16 een toelichting 

gegeven: voor 12 van hen geldt dat ‘gebrek aan motivatie’ of ‘het niet nakomen van afspraken’ de 

voornaamste reden van uitval is. Andere redenen die genoemd worden zijn ‘doorverwijzing naar 

bewindvoering’, ‘te confronterend’, of ‘multi-problematiek’. 

 

Aan afdelingen van Humanitas is niet gevraagd hoe vaak er uitval is, wel is gevraagd naar veel 

voorkomende redenen van uitval. Van de 49 afdelingen geeft 59% aan dat dit voornamelijk te wijten is 

aan motivatie of gedrag (niet nakomen van afspraken). Negen afdelingen (18%) geven aan, dat 

mensen uitvallen omdat ze het weer zelf (denken te) kunnen. Ook komt het voor dat de situatie te 

problematisch is, en mensen begeleid moeten worden naar professionele hulpverlening.  

 

In 2.3 ‘Maatschappelijke behoefte aan Thuisadministratie’ kwam al naar voren: schulden en armoede 

beïnvloeden ons gedrag. Schaarste (Mullainathan en Shafir, 2013) leidt tot focus op de korte termijn 

en hetgene waar gebrek aan is. Wie schaarste ervaart kan minder goed plannen, monitoren en 

zichzelf beheersen. Dit gedrag wordt vaak bestempeld als een gebrek aan motivatie. Een gebrek 

aan bandbreedte is een betere benaming. De kosten van noodzakelijke boodschappen, rekeningen 

die zich opstapelen en hoe die te betalen, leggen beslag op het dagelijks leven en denken. 

 

Elke cliënt is gemotiveerd - érgens voor. Het is niet altijd eenvoudig om deze motivatie boven tafel te 

krijgen. Vaak springt een hulpverlener te snel naar de oplossing van het probleem. Dit zou kunnen 

verklaren waarom veel mensen wél aan een ondersteuningstraject beginnen, maar afhaken, en 

vervolgens worden bestempeld als ongemotiveerd. Er bestaan natuurlijk mensen die écht geen 

noodzaak voelen of redenen kunnen bedenken om de situatie te veranderen. Dan is het waarschijnlijk 

dat de cliënt niet uit eigen beweging voor de ondersteuning heeft aangeklopt, en dan heeft het ook 

geen zin om een ondersteuningstraject te starten of voort te zetten.  

Het is daarom noodzakelijk dat al tijdens de intake aandacht wordt besteed aan het bovenhalen van 

de motivatie, opdat beoordeeld kan worden of de persoon gebaat is bij ondersteuning door een 

vrijwilliger (zie 4.5).  

 

 

3.10 Contact na afsluiting traject 

 

Van de lokale organisaties geeft 33% aan dat er na afsluiting van het traject nog contact is met de ex- 

cliënt. Dit gaat vaak telefonisch. Ook wordt aangegeven dat mensen altijd terecht kunnen in het 

inloopspreekuur of zelf contact kunnen opnemen. 67% antwoordt nee, na afsluiting is er geen contact 

meer met de cliënt (respons 78 van 90). Hierbij wordt aangegeven dat de cliënt altijd opnieuw hulp 

mag vragen of mag bellen. Vier organisaties gaven aan dat een traject stopt na overlijden. Twee 

organisaties zeggen een contactmoment na afsluiting van een traject te willen gaan doen of 

ontwikkelen.  

 

Het monitoren van ondersteunde cliënten, contact houden of opnemen een aantal maanden na 

afsluiting van een ondersteuningstraject, kan bijdragen aan tijdig signaleren als het toch niet lukt om 

de administratie alleen op orde te houden. Terugval is niet gek, zeker niet bij het werken aan 

gedragsverandering (zie 4.4) en vooral als cliënten te maken hebben met ‘zwaardere’ problematiek.   

 

 

3.11 Terugval  
 

Als cliënten na het afsluiten van een ondersteuningstraject of na ‘uitval’ opnieuw ondersteuning 

aanvragen, wordt gesproken van ‘terugval’, zie figuur 12. Het kan zijn dat, ondanks dat de cliënt, 

vrijwilliger en/of coördinator bij de afsluiting verwachtten dat de cliënt de financiën en administratie 

zelfstandig op orde kon houden, de cliënt wederom om ondersteuning vraagt. 
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Figuur 12. Sprake van terugval, hulpvragers die opnieuw om ondersteuning vragen 

(Respons 74 van 90) 

 
Genoemde redenen van terugval liggen zowel bij de cliënt (moeite met zelfredzaam worden, geen 

gedragsverandering of psychische problematiek) als in externe factoren, zoals veranderde 

omstandigheden, waarop nieuwe financiële of administratieve problemen ontstaan. 

 

Organisaties gaan verschillend om met hulpvragers die opnieuw om ondersteuning vragen (respons 

77 van 90). 52% van de organisaties start een nieuw ondersteuningstraject. 4% van de organisaties 

geeft aan dat het netwerk van de hulpvrager (nu) actief wordt benaderd. 3% verwijst de hulpvrager 

naar een andere organisatie of de gemeente. En 31% antwoord ‘anders’, namelijk: ‘afhankelijk van de  

situatie wordt een nieuw traject gestart of doorverwezen’ of ‘er wordt kritisch gekeken naar de reden 

van uitval en motivatie van de hulpvrager’.  
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4. (Theoretische) onderbouwing 
 

4.1 Thuisadministratiemethoden  
 

Methoden -vaste, weldoordachte manieren van handelen om een bepaald doel te bereiken- zijn voor 

lokale organisaties lastig te benoemen. De open vraag ‘Welke methoden worden ingezet om een 

cliënt te ondersteunen?’ (Respons 72 van 90) werd heel gevarieerd beantwoord. ‘Hulp bij het ordenen 

van de administratie’ werd als methode genoemd, alsook ‘huisbezoek door de vrijwilliger’. In deze 

gevallen werd beschreven wát men doet, niet hóe. Deze antwoorden zijn door LSTA gecategoriseerd 

als antwoordcategorie ‘algemeen’.  

 

In het analyseren van de antwoorden heeft het LSTA een onderscheid gemaakt in organisaties die wel 

en organisaties die geen beleids- of projectplan hebben voor hun Thuisadministratieproject. Hieruit 

bleek dat óók als een lokale organisatie een beleids- of projectplan heeft, het moeilijk is om de 

gebruikte methode te omschrijven of benoemen.  

 

Tabel 5. Methoden en wel of geen beleids- of projectplan 

 Organisaties die wel een 

beleids- of projectplan 

hebben (56)* 

Organisaties die geen 

beleids- of projectplan 

hebben (30) 

Totaal 

(86) 

Maatwerk, afhankelijk van hulpvraag 12 4 16 

Standaard klapper/kasboek of 

voorzieningencheck 
7 7 14 

(Motiverende en oplossingsgerichte) 

gespreksmethoden 
5 1 6 

Geen specifieke methode 5 4 9 

Anders 12 - 12 

Algemeen antwoord 11 10 21 

Geen antwoord 11 4 15** 

    

* Bij organisaties mét beleidsplan is 7x dubbel gecategoriseerd; bij organisaties zonder niet. 

** Vier organisaties hadden de vraag over wel/geen beleidsplan overgeslagen, drie van deze 

organisaties hadden ook de vraag over de methode overgeslagen. De totale non-respons bij de vraag 

naar methoden komt daarmee uit op 18. 

 

22% van de lokale organisaties (16 van 72) noemt ‘afhankelijk van de hulpvraag’ of ‘maatwerk’ als 

methode. Vier van deze organisaties benoemen hierbij dat er wordt gekeken naar het ‘zelflerend 

vermogen’ of de ‘mogelijkheden voor het ontwikkelen van zelfredzaamheid’. Het maatwerk kan gezien 

worden als de kracht van organisaties die Thuisadministratie aanbieden. Toch is het de vraag in 

hoeverre maatwerk als antwoord betekent, dat erover nagedacht is welke cliënt met welke hulpvraag 

op welke manier ondersteund wordt. Eén van de ‘maatwerkorganisaties’ refereert naar de 

‘Presentiebenadering’, zie 4.2 

 

De Nibud-methode (zie 4.3) (of een standaard klapper) werd door 19% (14 van 72) genoemd. Het is 

waarschijnlijk dat gestandaardiseerde overzichten door veel meer organisaties wordt gebruikt, dan als 

antwoord genoemd is. Dit is immers een specifiek onderdeel van het praktische ondersteunen. 

 

Zes organisaties (8%) noemden gespreksmethoden, motiverende gespreksvoering (zie 4.6) of 

oplossingsgericht coachen (zie 4.7). Vijf van deze zes zijn organisaties met een beleidsplan. Eén 

organisatie die niet over een beleidsplan of een projectplan van het Thuisadministratieproject beschikt, 

noemt de gesprekstechniek ‘het stellen van open vragen’. 
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Er zijn zowel lokale organisaties mét als zonder beleids- of projectplan die geen specifieke methode 

hanteren of kunnen benoemen. Veel antwoorden zijn erg algemeen. Voorbeelden hiervan zijn: 

- “Financieel plan opstellen, afspraken met schuldeisers, administratie.”  

- “Gezond verstand” 

- “Informatie en adviezen, ondersteuning waar nodig” 

- “Hulp bij administratie” 

- “Ervaring van de vrijwilliger in de administratie” 

 

Andere antwoorden die door lokale organisaties gegeven worden zijn:  

- “Training Uitkomen met je inkomen; persoonlijke begeleiding” 

- “Workshop Administratie op Orde” 

- “Keukentafelgesprek” 

- “Progressiegericht coachend”  

- “Taakgerichte hulpverlening” 

- “Vraagverheldering” 

- “Inzicht gevende methoden” 

 

Ook hier is dus een variatie, van specifieke trainingen, tot benamingen die aan de eigen werkwijze 

gegeven worden. Twee organisaties geven aan met een eigen ontwikkelde methode te werken, maar 

geven hierover geen toelichting.  

 

Er kunnen op basis van de genoemde antwoorden over gebruikte methoden geen uitspraken worden 

gedaan over hoeveel organisaties gebruik maken van welke methoden en voor welke doelgroepen. 

Toch volgt hierna een toelichting op de methoden die genoemd zijn. Allereerst de presentiebenadering 

(zie 4.2), waarbij het gaat om de relatie en ‘er zijn’. De Nibud-methode (zie 4.3.) is met name gericht 

op praktische vaardigheden om financieel gedrag in beeld te krijgen. Om te ondersteunen in het 

aanpassen van financieel gedrag worden met name gesprekstechnieken die gericht zijn op 

gedragsverandering, zoals motiverende gespreksvoering (zie 4.5) of oplossingsgericht coachen (zie 

4.6) ingezet. Door deze methoden toe te passen is (kwalitatieve) winst te behalen, zowel voor lokale 

organisaties als hulpvragers.  

 

 

4.2 Presentiebenadering 
 

De presentiebenadering is een manier van werken die de relatie en afstemming tussen de 

hulpverlener/ondersteuner en de hulpvrager als basis voor de hulp/ondersteuning ziet.  

“Karakteristiek voor de presentiebenadering is: er zijn voor de ander, alles draait om de goede en 

nabije relatie (veel meer dan het oplossen van problemen), om zorg, om de waardigheid van de ander, 

het erkennen van de ander, om wederzijdsheid, om verhalen, om een nauwgezette afstemming op de 

leefwereld van de ander, om de wil de ander tot zijn of haar recht te laten komen en niemand ooit af te 

schrijven.” (Baart, 2003). 

 

De presentiemethodiek bestaat uit een aantal methodische kenmerken (Baart, 2003):  

1. Beweging, plaats en tijd: naar de ander toe in plaats van omgekeerd, ongehaast, het ritme van 

werken is afgestemd op het leefritme van de ander. De hulpverlener/ondersteuner heeft 

langdurige contacten. 

2. Ruimte en begrenzing: openheid, domeinoverschrijding en brede inzetbaarheid. De 

hulpverlener/ondersteuner is er onvoorwaardelijk. 

3. Aansluiting bij de leefwereld en levensloop van de cliënt. Trouw is een trefwoord voor de 

hulpverlener/ondersteuner in plaats van louter oplossingsgerichtheid.  

Een coördinator van een 

Thuisadministratieproject:  

“Het project heeft niet een 

strikte methode, maar wel 

een aantal stappen 

afhankelijk van de 

hulpvraag en de 

vrijwilliger. Zo wordt er 

gewerkt met een klapper 

van het Nibud en met 

coachende 

gesprekstechnieken.”  
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4. Afstemming en openheid: doelen liggen niet vast. De hulpverlener/ondersteuner heeft een 

open agenda. 

5. Betekenis voor mensen in de marge van de samenleving. Zij worden door de hulpverlener/ 

ondersteuner gesterkt, opgenomen en erkend. 

 

Niet het probleem en de oplossing staan centraal, maar aandacht en ‘er zijn’. Presentie is gericht op 

het zoeken naar kwaliteit van leven, ook als het leven vastzit, voor mensen die zorg mijden of bij wie 

de complexiteit van problemen groot is. Problemen planmatig oplossen is niet altijd mogelijk, dan is 

stabilisatie het hoogst haalbare. 

 

 

4.3 Nibud-methode 
 

In de Nibud-methode
10

 staat de begroting centraal. Uitgangspunt bij het begroten is het besteedbaar 

inkomen, het totaal van alle jaarlijkse inkomsten. De Nibud-methode bekijkt en beoordeelt alle 

inkomsten en uitgaven in samenhang met elkaar. Door de administratie overzichtelijk te bewaren, 

uitgaven bij te houden en een begroting te maken, komt er overzicht en inzicht in de inkomsten en 

uitgaven. Als er meer inkomsten dan uitgaven zijn, is er ruimte voor meer bestedingen of om (meer) te 

sparen.  

 

Wanneer de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, is er een probleem. Soms is er aan de 

inkomstenkant iets te verbeteren door bijvoorbeeld toeslagen aan te vragen of meer te werken. Aan 

de uitgavenkant kan er worden gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden. Het Nibud maakt bij de 

uitgaven een onderscheid in vaste lasten, reserveringsuitgaven en huishoudelijke uitgaven. Bij de 

zoektocht naar bezuinigingsmogelijkheden wordt er ook gekeken naar de noodzakelijkheid van de 

uitgaven. Basisbehoeften zoals huisvesting, warmte, voeding en kleding zijn onvermijdbaar en 

noodzakelijker dan andere uitgaven. Daarbij speelt het maken van keuzes een grote rol. 

 

 

4.4 Gedrag en gedragsverandering  

 

In Thuisadministratieprojecten is er naast mensen leren hun papieren te ordenen, te budgetteren, 

inkomsten en uitgaven op een rij te zetten en balans aan te brengen in inkomsten en uitgaven, steeds 

meer aandacht voor motiveren en gedragsverandering. 

  

Jarenlang is er in de gedragswetenschap vanuit gegaan dat mensen handelen op basis van 

weldoordachte overwegingen. Dat gedrag ‘reflectief’ tot stand komt. Als mensen maar genoeg 

informatie zouden krijgen, de voor-, nadelen en risico’s van gedrag op een rij zouden hebben, zou 

gedrag vanzelf veranderen (Renes en Van der Putte, 2011). Steeds meer  is het besef ontstaan dat 

gedrag vaak ‘impulsief’ is. Ook als mensen de intentie hebben om bepaald gedrag te vertonen, 

betekent dat niet dat het ook tot uitvoering komt.  

 

Onbewust, bewust en impulsief gedrag zijn in principe alle drie te beïnvloeden en te veranderen. Bij 

beïnvloeden van impulsief gedrag speelt bewustwording een belangrijke rol, aangezien dit de weg 

opent naar zelfregulatie, zelfbescherming en impulscontrole. Hierdoor kan iemand leren de impuls te 

herkennen en te weerstaan (Jungmann e.a., 2012). Ook onbewust gedrag beïnvloeden vraagt om 

bewustwording van het onbewuste of gewoontegedrag, waardoor het bewust gedrag wordt. Een 

andere manier om onbewust gedrag te beïnvloeden is het op een subtiele manier bijsturen van 

processen die voor het onbewuste gedrag zorgen.  

 

                                            
10

 http://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-methode-van-budgetteren/  

http://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-methode-van-budgetteren/
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Bij het beïnvloeden van bewust gedrag is de betrokkenheid, het bewustzijn en de motivatie van 

belang. Veel interventies gaan ervan uit dat met name informeren, voorlichting geven en 

kennisoverdracht stimuleren bijdragen aan weloverwogen gedrag (Jungmann e.a., 2012). Bij mensen 

die graag gezond financieel gedrag willen vertonen en een hoge betrokkenheid hebben, kan dat zo 

werken.  

 

Als er geen sprake is van hoge betrokkenheid dan kan die wel ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van 

een life event zoals een scheiding of het kopen van een huis. Deze life events zorgen voor ‘teachable 

moments’ waarin meer betrokkenheid ontstaat en waarin men openstaat om nieuwe vaardigheden te 

leren. Betrokkenheid kan echter ook gecreëerd en gestuurd worden (Jungmann e.a., 2012).  

 

Prochaska, DiClemente en Norcross (1992) beschrijven het ‘stadiamodel van gedragsverandering’, 

ook wel het Transtheoretisch model van gedragsverandering (TTM) genoemd. Dit model geeft de 

fasen weer waarin bewust gedrag is te beïnvloeden.  

 

Figuur 13. Fasen van gedragsverandering
11

  

Gedragsverandering wordt gezien als 

een proces dat verloopt in 

verschillende fasen (Van Hooft e.a., 

2010, Jungmann e.a., 2014), namelijk:  

1. Voorstadium  

Mensen die zich in deze fase 

bevinden, hebben geen intentie om 

hun gedrag te veranderen en zijn zich 

niet tot nauwelijks bewust dat zij 

problemen hebben. De voor- en 

nadelen van het gedrag en de 

gedragsverandering zijn praktisch, 

maar gaan ook over de gevoelens van 

de cliënt. Het ervaren van 

conflicterende gevoelens heet 

ambivalentie. Door als hulpverlener of 

ondersteuner met cliënten over 

ambivalentie te praten wordt duidelijk 

wat iemand motiveert en belangrijk 

vindt (Kuiper en de Laat, 2010).  

De hulpverlener kan in deze fase proberen ambivalentie te creëren, bijvoorbeeld door de cliënt te 

bevragen op de nadelen van de huidige situatie. Pas als iemand intrinsiek gemotiveerd is om te gaan 

veranderen ontstaat er een aangrijppunt om een duurzame stap in gedragsverandering te zetten. 

2. Overwegen   

In deze fase wordt de cliënt zich bewust van een probleem en is er een intentie tot verandering. De 

hulpverlener kan de cliënt bevragen naar de voor- en nadelen van wel en niet veranderen.  

3. Voorbereiding  

Er is een duidelijke intentie om te veranderen op korte termijn. Dit is een tussenstadium. Meest 

voorkomende barrières zijn een gebrek aan vaardigheden en een lage zelfeffectiviteit. De hulpverlener 

ondersteunt om een eigen plan of strategie te bedenken. 

4. Actie 

Er is een zichtbare gedragsverandering (om het probleem op te lossen). In deze fase is er een reëel 

risico op terugval, vaak omdat de omgeving (negatief) gaat reageren op de gedragsverandering en 

men gevoelens van ongemak en angst kan krijgen.  

 

                                            
11

 Gebaseerd op model  Prochaska, DiClemente en Norcross (1992) en bewerkt door Nadja Jungmann en Gejo Duinkerken. 

Fase 1. 
 

VOORSTADIUM 
 

Ambivalentie 
creëren 

Fase 2. 
 

OVERWEGEN 
 

Ambivalentie 
verkennen 

Fase 3. 
 

VOORBEREIDING 
 

Meedenken en 
mogelijk-heden 

vergroten 

Fase 4.  
 

ACTIE 
 

Ondersteunen 

Fase 5. 
 

ONDERHOUD 
 

Tegenslagen 
verwerken 

Fase 6. 
 

AFSLUITING/ 
TERUGVAL 

 
Succes vieren 
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5. Onderhoud  

De gedragsverandering wordt volgehouden en geïntegreerd in het gewoontegedrag. Naarmate het 

nieuwe gedrag langer wordt volgehouden, daalt de kans op terugval. Indien deze fase lang voortduurt, 

is het nieuwe gedrag ‘gewoonte’ geworden. 

6. Afsluiting/Terugval  

Bij afsluiting wordt het model verlaten. Bij terugval kunnen de fasen nogmaals doorlopen worden.  

 

De eerste twee fasen worden gekenmerkt door een toenemende behoefte om te veranderen, en richt 

zich op het waarom van verandering.  Het is enorm belangrijk om hier bij stil te staan. Vaak worden 

deze fasen veel te snel doorlopen of zelfs overgeslagen. In deze fasen worden interesse en twijfel 

gecreëerd om te veranderen. Mensen raken ambivalent. De zin en noodzaak om wel of niet te 

veranderen wordt onder de aandacht gebracht. De fasen daarna richten zich meer op hoe verandering 

kan worden bewerkstelligd.  

 

Kritiek op het model richt zich op verschillende onderscheiden stadia; mensen die hun gedrag 

veranderen volgen geen patroon van opeenvolgende stadia. De meerwaarde ligt in het idee dat 

gedragsverandering een proces is, dat doorlopen kan worden (Van Hooft e.a., 2010). Het gaat niet om 

opeenvolgende stadia. Het kan zijn dat iemand gedurende het proces één of twee stappen terugvalt, 

voordat er weer voortgang geboekt wordt. Volledige terugval is ook niet ondenkbaar. Het proces 

begint dan opnieuw. Stappen kunnen dan wel versneld doorlopen worden. 

 

Het is de vraag in hoeverre gedragsverandering door Thuisadministratievrijwilligers gestimuleerd kan 

en zou moeten worden. Dit vergt naast affiniteit met financiën en administratie, ook sociaal-agogische 

affiniteit en coachende vaardigheden van de vrijwilliger. Vrijwilligers zouden een basishouding moeten 

hebben die het (weer) financieel zelfredzaam worden van de cliënt bevordert, en daarbij kennis van 

gesprekstechnieken, motiveren en coachen. 

 

 

4.5 Motiverende gespreksvoering 
 

Motiverende gespreksvoering is een methode waarmee de eigen motivatie van cliënten vergroot kan 

worden, diepere  drijfveren en ‘het waarom’ om te veranderen duidelijk worden. Motiverende 

gespreksvoering sluit aan bij de belevingswereld, de motivatie, vaardigheden en competenties van de 

cliënt en stimuleert om te komen met eigen oplossingen en de zelfredzaamheid te bevorderen (Kuiper 

en de Laat, 2010).  

 

Hulpverleners/ondersteuners zien de noodzaak en urgentie van veranderingen en willen helpen om de 

problemen zo snel mogelijk aan te pakken. Dat kan worden geprobeerd door (ongevraagd) te 

informeren, adviseren, overtuigen, confronteren of overnemen. Dit wordt de ‘reparatiereflex’ genoemd. 

Deze methode blijkt nauwelijks effectief. Daar komt bij dat als de adviezen en goede bedoelingen van 

een hulpverlener door een cliënt niet opgepikt worden, dit voor de hulpverlener frustrerend kan zijn. 

De hulpverlener wil helpen! Hoe dan? 

 

De 17
e
 eeuwse filosoof Blaise Pascal zei het al: “Mensen raken doorgaans veel beter gemotiveerd 

door de beweegredenen die zij zelf hebben ontdekt en uitgesproken, dan door de redenen die 

anderen opsommen”. We vormen onze mening en waar we voor staan terwijl we aan het praten zijn. 

Maar hoe kan je mensen het beste ondersteunen om de eigen beweegredenen te ontdekken en 

motivatie uit te spreken?  

 

Het feit dat er deurwaarders aan de deur komen, kan een reden zijn voor een hulpvrager om in actie 

te komen. Er is veel wilskracht nodig om aan deze reden vast te blijven houden. Meer kans op succes 

heeft het als een hulpvrager de diepere motivatie in kaart brengt om te veranderen. “Als er geen 
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deurwaarders meer aan de deur komen, heb ik weer rust en vrijheid en kan ik beter voor mijn kinderen 

zorgen.” 

 

Door het stellen van slimme vragen kan een hulpverlener een cliënt proberen in beweging te krijgen, 

positief, opwaarts, naar de verandering toe. Het stellen van een schaalvraag draagt bij aan het 

verkennen van het belang van een verandering en het vertrouwen en geloof in eigen kunnen 

(Jungmann, Wesdorp en Duinkerken, 2015). Bijvoorbeeld: “Op een schaal van 1 tot 10, hoe belangrijk 

vindt u het om uw schulden op te lossen?” en “Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat u dat voor elkaar 

krijgt?” Het is dan de kunst om als het antwoord “7” is, niet te vragen “Waarom geen 8?”. Dat zou tot 

gevolg hebben dat de cliënt opnoemt wat allemaal in de weg staat. Door te vragen “Waarom geen 5?” 

zal de cliënt benadrukken waarom het zo erg nou ook weer niet is en wat er al wèl lukt. 

 

Een tweede ingang om een ander aan het denken te zetten is het opmaken van een 

beslissingsbalans. Het op een rij zetten van de voor- en nadelen van wel en niet veranderen. Ander 

gedrag heeft voor- en nadelen. Hetzelfde gedrag houden heeft ook voor- en nadelen (Jungmann, 

Wesdorp en Duinkerken, 2015).   

 

Ook discrepantie vergroten tussen verleden en heden, heden en (extreme) toekomst, gedrag en 

waarden of eigen doelstellingen zet iemand aan het denken. Hoe ziet bijvoorbeeld de toekomst eruit 

als er niets verandert aan de situatie (Jungmann, Wesdorp en Duinkerken, 2015)? 

 

De hulpverlener kijkt ‘door de ogen van de ander’ en reflecteert op de gedachtevorming en 

antwoorden van de cliënt. De hulpverlener toetst daarmee of de ander goed begrepen is en kan op die 

manier tegelijkertijd het gesprek sturen. Bijvoorbeeld met een gevoelsreflectie om onderliggende 

emoties bloot te leggen: “U voelt zich niet serieus genomen door instanties.” Of een tweezijdige 

reflectie: “Aan de ene kant voelt u zich niet serieus genomen en aan de andere kant vindt u het 

belangrijk dat er iets verandert aan uw financiële situatie.” Vervolgens een sturende reflectie naar de 

verandering toe: “U vraagt zich af hoe u dat kunt aanpakken.” 

 

De hulpverlener respecteert de autonomie van de cliënt en werkt gelijkwaardig samen met de cliënt. 

De hulpverlener stelt open vragen, géén ‘waarom-vragen’, die confronterend of bevooroordeeld over 

kunnen komen. Een hulpverlener ontlokt de zienswijze van de cliënt, reageert empathisch en versterkt 

het geloof in eigen kunnen van de cliënt.  

 

De motivatie van een cliënt wordt in motiverende gesprekvoering opgedeeld in het belang dat de cliënt 

hecht aan verandering, het vertrouwen dat het gaat lukken en de gereedheid om op dit moment te 

gaan werken aan verandering. Hiervoor zijn specifieke gespreksmethoden en -technieken 

beschikbaar: Open vragen stellen, reflecteren, bevestigen, samenvatten en verandertaal uitlokken 

(Van Hooft e.a., 2010). 

 

Binnen verschillende hulpverleningstakken is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van motiverende 

gespreksvoering. Deze gesprekstechniek leidt tot gemotiveerdere cliënten die minder vaak uitvallen, 

en meer kans maken op een structurele gedragsverandering (Kuiper en de Laat, 2010).  

 

 

4.6 Oplossingsgericht coachen 

 

Pas als de diepere motivatie duidelijk is en de wil om te veranderen, kan er gezocht worden naar 

oplossingen. Belangrijk is om de autonomie van de cliënt te blijven respecteren. Bijvoorbeeld door een 

mogelijke oplossing voor te leggen als een keuze: “Mag ik u vertellen hoe anderen dit probleem 

hebben aangepakt?” Door te vertellen hoe anderen het aanpakken, wordt de cliënt onderdeel van een 
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groep. Dit vergroot de betrokkenheid. Het op deze manier naar oplossingen zoeken wordt 

‘oplossingsgericht coachen’ genoemd. 

 

Oplossingsgericht coachen gaat in op het ‘hoe’ van de verandering. De aandacht gaat niet uit naar het 

probleem, maar naar de oplossing. Het uitgangspunt is dat iedereen de capaciteiten heeft om zelf 

oplossingen voor problemen te bedenken. De cliënt is de expert, bereid en gemotiveerd om te 

veranderen (Van Hooft e.a., 2010). Op het gebied van oplossingsgericht coachen zijn er diverse meta-

analyses en reviews die een beeld geven van de effecten. In het algemeen concluderen onderzoekers 

dat oplossingsgericht coachen positieve effecten heeft (Stams, Dekovic, Buist & de Vries, 2006). 

 

Ook tijdens het zoeken naar de juiste aanpak kan het nodig zijn om de aandacht te richten op het 

‘waarom’ van de verandering, de motivatie om te veranderen. Een hulpverlener stuurt een cliënt in 

deze zoektocht, herkent in welke fase een cliënt zit en speelt daarop in. 

 

Het kan nog steeds voorkomen dat een cliënt geen verandering wil. Door middel van de technieken 

wordt dat eerder duidelijk, en kan men tijdig bedenken dat deze vorm van ondersteuning (op dit 

moment) wellicht niet de juiste keuze is. De hulpverlener kan toch tevreden zijn over het traject. Er is 

alles aan gedaan om de cliënt te ondersteunen.  

 

 

4.7 Trainingsaanbod en intervisie 

 

Een belangrijke uiting van het (willen) inzetten van een bepaalde methode is het scholen en opleiden 

van vrijwilligers om de methode in te zetten. Het LSTA vroeg welke trainingen of workshops 

vrijwilligers verplicht volgen (respons 75 van 90) en welke trainingen of workshops vrijwilligers 

optioneel kunnen volgen (respons 71 van 90). 

 

 Bij 53% van de organisaties (40 van de 75) is de basistraining of introductie verplicht. De 

training moet zijn afgerond voordat een vrijwilliger met het vrijwilligerswerk kan beginnen. De 

training loopt uiteen van een ‘3-daagse training’ tot een ‘introductiemiddag’, of ‘het inwerken 

door een vrijwilliger met ervaring’.  

 Bij 18% van de organisaties (13 van de 71) is het volgen van een basistraining of 

introductie voorafgaand optioneel.  

 17% organisaties (12 van de 71) bieden geen enkele training of workshop aan de 

vrijwilliger. Als toelichting geven tien organisaties aan, dat de vrijwilligers worden geselecteerd 

op kennis en vaardigheden, een training is om die reden volgens de coördinatoren niet nodig. 

 

80% van de organisaties (57 van 71 organisaties) houdt tijdens het vrijwilligerswerk één of meerdere 

themabijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering, ofwel vanuit de eigen organisatie ofwel in 

samenwerking met de lokale vrijwilligersacademie of andere samenwerkingspartners. Voorbeelden 

van thema’s die tijdens bijeenkomsten behandeld worden zijn: wet- en regelgeving, 

schuldhulpverlening, belastingen, gespreksvoering, omgaan met grenzen, armoede onder de loep, 

psychiatrie en budgetteren. Deze bijeenkomsten zijn vaak niet verplicht, en variëren van eens in de 

zes weken tot eens per jaar.  

 

Humanitas heeft een eigen pakket aan cursussen. Op de vraag ‘Welke opleidingen, trainingen en 

cursussen worden gevolgd?’ (respons 61 van 73), antwoordt 62% de introductiecursus van 

Humanitas, 80% de Basistraining Thuisadministratie Humanitas, en 62% maakt gebruik van de E-

learning van Humanitas. De landelijke koepel biedt als kenniscentrum een basis aan intern materiaal 

en richt zich meer en meer op de kwaliteit van de ondersteuning.  

 

Op de vraag: ‘Welke opleidingen of trainingen Thuisadministratie (digitaal, mappen en/of documenten) 
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zijn beschikbaar binnen de afdeling?’ is de respons 61 van de 73 Humanitas afdelingen. 59% 

ontwikkelt zelf materiaal en dan met name de sociale kaart of introductietraining; 66% noemt het 

landelijk Humanitas materiaal, de Basistraining en E-learning; 23% gebruikt materiaal van het Nibud. 

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.   

 

Veel coördinatoren van Humanitas (68%) organiseren, net als de lokale organisaties, regelmatig 

themabijeenkomsten voor de vrijwilligers, met gastsprekers, zoals externe deskundigen.   

 

 

4.8 Aanvullende kennis  
 

Zowel de lokale organisaties zonder koepel, als de afdelingen van Humanitas vinden dat vrijwilligers 

over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om cliënten te ondersteunen. Zie tabel 6. 

 

Tabel 6. Beschikken de vrijwilligers over voldoende kennis en vaardigheden om de cliënten te 

ondersteunen?  

 Lokale organisaties zonder 

koepelorganisatie (Respons 77 van 90) 

Afdelingen van Humanitas  

(Respons 58 van 73) 

Ja 94% 92% 

Nee 6% 8% 

 

Toch is er ook behoefte aan aanvullende deskundigheid, opleiding, training of verdieping naar 

aanleiding van praktijkervaring. Bij de afdelingen van Humanitas is die behoefte groter dan bij lokale 

organisaties zonder koepel.  

 

Tabel 7. Is er behoefte aan aanvullende deskundigheid, opleiding en/of training? 

 Lokale organisaties zonder 

koepelorganisatie (Respons 77 van 90) 

Afdelingen van Humanitas  

(Respons 59 van 73) 

Ja 58% 78% 

Nee 42% 22% 

 

In de toelichting wordt aangegeven dat er behoefte is aan:  

• Up-to-date informatie over regelgeving, veranderde wetgeving (29 keer genoemd) 

• Motiverende gespreksvoering en coachvaardigheden  (17 keer genoemd) 

• Grenzen stellen, grenzen aan vrijwilligerswerk en ethische dilemma’s  (8 keer genoemd) 

• Schuldhulpverlening en Schuldsanering: hoe werkt het en wat kan je wel en wat beter niet 

doen in de ondersteuning hiernaartoe (6 keer genoemd) 

• Omgaan met cliënten met multi-problematiek en psychische problemen (5 keer genoemd) 

 

Enkele lokale organisaties zien training als belasting voor vrijwilligers, het vraagt tijd die niet besteed 

kan worden aan het ondersteunen van cliënten. Het is de vraag of coördinatoren deze keuze voor 

vrijwilligers maken of dat vrijwilligers zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan trainingen. Het 

kennen van en geïnteresseerd zijn in vrijwilligers is de belangrijkste voorwaarde voor organisaties om 

zich bewust te zijn van de mogelijke motivaties van vrijwilligers en hierop in te kunnen spelen (Gast, 

e.a, 2009). 

 

Gezien de kwetsbaarheid van cliënten en het onderwerp: financiële administratie, is training en 

bijscholing noodzakelijk. Het trainen van vrijwilligers betekent ook werken aan de kwaliteit van de 

ondersteuning en daarnaast het binden van vrijwilligers. Leren is één van de meest genoemde 

motivaties om vrijwilligerswerk te doen (Clary e.a., 1998). Vrijwilligers ontwikkelen kwaliteiten, kennis 

en vaardigheden (competenties) die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling of van toepassing 

kunnen zijn voor de (toekomstige) carrière van de vrijwilliger. 
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5. Monitoring en evaluatie 
 

5.1 Monitoring 
 

Monitoren van ondersteuningstrajecten geeft inzicht in het verloop van de ondersteuning, de doelen 

die behaald worden, welke knelpunten zich voordoen en hoe deze kunnen worden opgelost en welke 

aanpassingen gedaan kunnen worden om de ondersteuning te verbeteren (Swanborn, 2012). Bij 

monitoring kan ook de match tussen de vrijwilliger en cliënt bekeken worden. Passen cliënt en 

vrijwilliger bij elkaar en waarom wel of niet?  

 

Monitoren is een vorm van tussentijds bijsturen, bijvoorbeeld in de vorm van intervisie. Intervisie 

betekent op regelmatige basis samenkomen en de cliënten, werkzaamheden en daaraan gerelateerde 

problemen bespreken. De deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het 

werk verbetert. 11% van de lokale organisaties zonder landelijke koepel biedt intervisie aan 

vrijwilligers (verplicht of vrijwillig). Bij Humanitas doet 52% aan intervisie. Dit is een behoorlijk verschil. 
 

Een andere vorm van monitoring is middels rapportages aan de coördinator. Op basis hiervan kan de 

coördinator volgen wat met en voor de cliënt wordt gedaan, wat wordt afgesproken en waar 

vrijwilligers tegenaan lopen. De rapportage is ook van belang als de vrijwilliger stopt en een andere 

vrijwilliger het overneemt.  

 

MijnBudgetSter biedt een gestandaardiseerde manier van het bijhouden van de voortgang van een 

traject. Dit instrument is ontwikkeld in samenwerking met het LSTA, speciaal voor vrijwilligers in de 

Thuisadministratie (zie 6.2).   

 

 

5.2 Positieve afsluiting 
 

In 2011 was er bij het Thuisadministratieproject van Humanitas in Nijmegen bij ruim 80% van de 

cliënten sprake van een positieve afsluiting; bestaande problemen waren gestabiliseerd en de 

administratie was weer op orde (Jungmann e.a., 2012). Een deel van de cliënten met een positieve 

afsluiting gaat ordelijk een schuldhulpverleningstraject in.  

 

Het LSTA vroeg de lokale organisaties zonder koepelorganisatie wanneer een ondersteuningstraject 

positief is afgesloten. In tabel 8 staan de antwoorden op deze vraag. 

 

Tabel 8. Wanneer is een ondersteuningstraject positief afgesloten?*   

(Respons 77 van 90) 

Antwoordkeuzen Aantal Percentage 

Als de administratie op orde is 36 47% 

Als er overzicht is in inkomsten en uitgaven 26 34% 

Als er balans is in inkomsten en uitgaven 21 27% 

Als vooraf gestelde doelen behaald zijn 40 52% 

Als de cliënt aangeeft dat ondersteuning niet meer nodig is 60 78% 

Als de vrijwilliger aangeeft dat ondersteuning niet meer nodig is 39 51% 

Anders, namelijk ‘bij duurzame zelfredzaamheid’, ‘als de hulpvraag is 

afgehandeld’, ‘als de cliënt andere hulp heeft’, ‘als benodigde gegevens 

zijn ingeleverd (schuldhulpverlening)’, ‘als bewindvoering is ingeschakeld’ 

13 17% 

 

*Meerdere antwoorden mogelijk 
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Thuisadministratie is effectief als de cliënt vooruit gaat, financieel zelfredzamer is geworden, als de 

cliënt beter in staat is om de financiële situatie onder controle te houden. In sommige gevallen is 

alleen stabilisatie mogelijk of zal er altijd een vorm van ondersteuning nodig zijn, van een vrijwilliger, 

iemand uit het netwerk van de cliënt of een betaalde kracht. Voor een andere cliënt is volledige 

financiële zelfredzaamheid haalbaar. 

 

Dat een ondersteuningstraject positief is afgesloten betekent niet per definitie dat cliënten de 

administratie op langere termijn op orde houden, financiële problemen verminderen of (weer) 

toenemen en of financieel gedrag is veranderd. Hier is nog onvoldoende onderzoek naar gedaan.  

Het LSTA onderzoekt het korte en lange termijneffect van ondersteuning bij de financiële administratie 

met de inzet van vrijwilligers (zie hoofdstuk 6). 

 

 

5.3 Exitgesprekken 
 

In een afsluitend gesprek, aan het eind van de ondersteuning, kan het ondersteuningstraject met de 

cliënt besproken en geëvalueerd worden. Naast de cliënttevredenheid kan in kaart gebracht worden 

wat goed is gegaan, wat minder goed ging en wat beter zou kunnen.  

 

61% van de lokale organisaties zonder koepelorganisatie en 55% van de afdelingen van Humanitas 

geven aan een exitgesprek of evaluatie te houden met een cliënt, zie tabel 9 

 

Tabel 9. Exitgesprek of evaluatie met cliënt  

 Lokale organisaties zonder 

koepelorganisatie (Respons 75 

van 90) 

Afdelingen van Humanitas 

(Respons 62 van 73) 

Wel exitgesprek of evaluatie 

met cliënt 
61% 55% 

Geen exitgesprek of evaluatie 

met cliënt 
39% 45% 

 

In de toelichting werd 8 keer genoemd dat de vrijwilliger het exitgesprek of de evaluatie doet, in 

verband met tijdgebrek van de coördinator. Het zal voor een cliënt lastig zijn om tegen de vrijwilliger 

verbeterpunten te noemen. Dat zal in mindere mate het geval zijn als de coördinator het exitgesprek 

afneemt. 

 

Met vrijwilligers die stoppen met het vrijwilligerswerk wordt vaker een exitgesprek gehouden.  

 

Tabel 10. Exitgesprek of evaluatie met vrijwilliger  

 Lokale organisaties zonder 

koepelorganisatie (Respons 74 

van 90) 

Afdelingen van Humanitas 

(Respons 61 van 73) 

Wel exitgesprek of evaluatie 

met vrijwilliger 
92% 69% 

Geen exitgesprek of evaluatie 

met vrijwilliger 
8% 31% 

 

De reden waarom een vrijwilliger stopt, wordt belangrijk gevonden door de coördinator en de 

organisatie. Deze evaluatie wordt lang niet altijd expliciet georganiseerd. Het kan ook informeel.  
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5.4 Metingen 

 

Bij veel projecten ligt de nadruk op het meten van de output (hoeveel mensen zijn er bereikt, hoeveel 

vrijwilligers ingezet, etc.) en niet op de outcome: het maatschappelijke effect. Het vaststellen of het 

Thuisadministratieproject de financiële zelfredzaamheid van cliënten vergroot, is essentieel voor het 

vaststellen van effecten rond de maatschappelijke outcome. Het maakt het makkelijker om 

verantwoording af te leggen aan overheid en maatschappij en om (de voorwaarden en werkwijze van) 

effectieve projecten te verspreiden (Nederland, e.a., 2012).  

 

Figuur 14. Worden resultaten van het Thuisadministratieproject gemeten?*  

(Respons 73 van 90) 

 
*Meerdere antwoorden mogelijk 

 

49% van de organisaties meet niet.  

41% van de organisaties geeft aan dat gemeten wordt hoeveel trajecten positief zijn afgesloten. 

12% meet of (sub) doelen behaald zijn en 11% meet lange termijn resultaten. 

 

Drie organisaties gaven aan dat het LSTA de resultaten per email kan opvragen. Na navraag bleek dit 

bij alle drie de organisaties niet (meteen) mogelijk om te delen. 

 

Er kunnen verschillende redenen zijn om een Thuisadministratieproject te evalueren (Van Soomeren 

& Zwaan, 2006): 

 Verantwoorden van de middelen: tijd, geld en menskracht  

Door te evalueren wordt de wijze waarop de beschikbare middelen zijn ingezet (proces-

evaluatie) en de resultaten die daarmee zijn bereikt inzichtelijk gemaakt (effectevaluatie). 

 Leren van de resultaten  

Door te evalueren wordt duidelijk of de verwachte resultaten en effecten daadwerkelijk 

optreden en of de veronderstellingen kloppen of niet. Hiermee kan de eigen ondersteuning 

verbeterd worden. Ook kan er geëvalueerd worden zodat andere organisaties ervan kunnen 

leren.   

 

Door het doen van een effectmeting kan geleerd worden of de (beleids)theorie die aan de basis van 

het project ligt klopt, wat effectief is en welke ondersteuning welk effect heeft. Bovengenoemde 

redenen zijn voor het LSTA aanleiding geweest om de effectiviteit van Thuisadministratie nader te 

onderzoeken.  
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6. Onderzoek effect Thuisadministratie 
 

6.1 Centrale vraag en doelstelling 
 

Het LSTA onderzoekt, in samenwerking met de Radboud Universiteit, sectie Sociologie, en de 

Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Armoede en Participatie, het korte en lange termijn effect van 

ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers. Door het effect van 

ondersteuning bij de financiële administratie op de financiële zelfredzaamheid van cliënten te 

onderzoeken, kan een indicatie worden gegeven van de outcome van Thuisadministratieprojecten. 

Wat de ondersteuning oplevert voor zowel  cliënten en de vrijwilligers, als de lokale organisatie, de 

gemeente en de maatschappij.  

 

De centrale vraag van het onderzoek is: Wat is het effect van ondersteuning bij de financiële 

administratie met de inzet van vrijwilligers op de financiële zelfredzaamheid en welzijn van cliënten, op 

korte en lange termijn, en welke elementen dragen onder welke omstandigheden voor welke cliënten 

en door ondersteuning van welke vrijwilligers bij aan effectieve(re) ondersteuning? 

 

Doelstelling van dit onderzoek is:  

Aantonen van de mate van effectiviteit van Thuisadministratie voor welke doelgroepen en door welke 

ondersteuning, en het ontwikkelen van criteria, randvoorwaarden en aanbevelingen voor lokale 

organisaties, coördinatoren en vrijwilligers om effectieve ondersteuning bij de financiële administratie 

voor verschillende groepen cliënten te bieden. 

 

 

6.2 Aanpak 

 

Tien lokale organisaties met een Thuisadministratieproject doen mee aan het onderzoek. Het gaat om 

organisaties in Amsterdam, Rotterdam (2), Den Haag, Naaldwijk, Eindhoven, IJsselstein, Elst, Twente 

en Hof van Twente. Aan alle cliënten die in 2016 aan een ondersteuningstraject beginnen wordt 

gevraagd om vragenlijsten in te vullen: aan het begin van het ondersteuningstraject, aan het eind van 

het ondersteuningstraject en een half jaar na afloop van de ondersteuning.  Cliënten wordt gevraagd 

naar persoonskenmerken, financiële situatie, financieel gedrag en vaardigheden, zelfregie, 

tijdsoriëntatie, tevredenheid en sociale steun. Ook cliënten die tijdens het traject uitvallen en het 

ondersteuningstraject niet afmaken worden langere tijd gevolgd. 

Vrijwilligers vullen aan het eind van het ondersteuningstraject een vragenlijst in. Hierin wordt gevraagd 

naar persoonskenmerken, achtergrond en resultaten van het ondersteuningstraject.  

 

Naast de vragenlijsten maken de vrijwilligers en cliënten gezamenlijk gebruik van mijnBudgetSter
12

 om 

de situatie en veranderingen van de cliënt inzichtelijk te maken. Mijn Budget Ster bestaat uit 8 thema’s 

die verband houden met financiën op orde: Motivatie en verantwoordelijkheid, Basisvaardigheden, 

Financieel administratieve vaardigheden, Omgaan met geld, Sociale vaardigheden, Relatie en sociaal 

netwerk, Stabiliteit en Stress. 

 

Elk thema bestaat uit vijf fasen, die zijn gebaseerd op de fasen van gedragsverandering
13

 

Fase 1. Geen zicht op verbetering: De hulpvrager kan of wil niet veranderen. 

Fase 2. Inzicht krijgen: Erkennen dat verandering en ondersteuning noodzakelijk is. 

Fase 3. Veranderen is ingewikkeld: De voorzichtige eerste stappen om gedrag te veranderen. 

 

                                            
12

 MijnBudgetSter is onderdeel van de Effectenster (www.effectenster.nl) en afgeleid van de BudgetSter voor beroepskrachten 
in de schuldhulpverlening. MijnBudgetSter is, in samenwerking met het LSTA, speciaal ontwikkelt voor vrijwilligers.  
13

 De vijf fasen zijn gebaseerd op het gedragsveranderingsmodel van Prochaska, DiClemente en Norcross (1992) 

http://www.effectenster.nl/
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Fase 4. Leren en ontdekken: Ontdekken wat voor de hulpvrager werkt en dat consequent toepassen. 

Fase 5. Verbetering: Volhouden en, indien mogelijk, zelfstandig de financiën beheren. 

 

De vrijwilliger vult samen met de cliënt mijnBudgetSter in door voor ieder thema aan te geven in welke 

fase hij/zij zit, en geeft daarmee een (zelf)beeld van de situatie: wat goed gaat en wat minder goed en 

aan welke punten de cliënt wil werken. MijnBudgetSter is dus niet alleen een instrument om resultaten 

van de ondersteuning te meten, maar ook een middel om doelen te stellen, te reflecteren en te 

motiveren. Tijdens het onderzoek wordt mijnBudgetSter iedere drie maanden ingevuld.   

 

In het onderzoek zullen de resultaten van de vragenlijsten en mijnBudgetSter met elkaar vergeleken 

worden en elkaar aanvullen, om een compleet beeld te geven van de situatie van een cliënt en de 

vooruitgang, op verschillende punten.  

 

 

6.3 Verwachte resultaten 
 

Door het onderzoek verwacht het LSTA inzicht in kennis, vaardigheden en gedrag van cliënten en 

vrijwilligers. Het onderzoek draagt bij aan inzicht in het effect van ondersteuning bij de financiële 

administratie met de inzet van vrijwilligers voor verschillende te onderscheiden cliëntgroepen. Cliënten 

hebben verschillende ondersteuningsbehoeften en daar passen verschillende vrijwilligers en vormen 

van ondersteuning bij. Met de resultaten van het onderzoek kunnen verbanden worden gelegd tussen 

te onderscheiden vrijwilligersprofielen en cliëntgroepen. Welke ondersteuning is voor welke cliënt 

effectief en waarom? 

 

Door het effect van ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers te 

onderzoeken, kan ook een indicatie worden gegeven van de outcome van Thuisadministratie-

projecten. Wat levert ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers op voor de 

maatschappij? Neemt het aantal mensen dat (problematische) schulden maakt of in financiële 

problemen komt onder invloed van de projecten af? Verminderen maatschappelijke kosten, 

bijvoorbeeld bij de gemeente, woningbouwcorporatie, energieleveranciers en/of ziektekosten-

verzekeraars?  

 

De behaalde resultaten van Thuisadministratieprojecten zijn zowel voor de cliënt als voor de 

samenleving relevant. Mensen met financiële problemen en schulden hebben vaker te maken met 

gezondheidsklachten, verlies van productiviteit, uithuisplaatsing, maatschappelijk werk en jeugdzorg.  

 

Met de resultaten van het onderzoek zal het LSTA effectieve elementen, criteria en randvoorwaarden 

voor lokale organisaties en vrijwilligers opstellen om effectievere ondersteuning bij de financiële 

administratie met de inzet van vrijwilligers te kunnen bieden. Deze worden verwerkt in een 

handreiking. 

 

Dit onderzoek zal bijdragen aan inzichten over onder welke omstandigheden Thuisadministratie (het 

meest) effectief is. Onderzoeksresultaten worden via het Landelijk Stimuleringsnetwerk 

Thuisadministratie (LSTA) verspreid onder lokale organisaties die ondersteuning bij de financiële 

administratie met de inzet van vrijwilligers aanbieden.  
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7. Dilemma’s en knelpunten 
 

Thuisadministratievrijwilligers en -coördinatoren lopen tegen verschillende vragen en dilemma’s aan. 

De antwoorden van coördinatoren Thuisadministratie van lokale organisaties (respons 67 van 90) en 

van de afdelingen van Humanitas (respons 59 van 73) komen erg overeen.  

Er werden drie open vragen gesteld:  

1. ‘Wat zijn veel voorkomende vragen of dilemma’s van vrijwilligers Thuisadministratie?’ 

2. ‘Wat zijn veel voorkomende vragen of dilemma’s van coördinatoren Thuisadministratie?’ 

3. ‘Welke knelpunten en/of uitdagingen ziet uw organisatie als het gaat om uw 

Thuisadministratieproject in 2015 of 2016?’  

 

De hieronder genoemde percentages gelden over het totale aantal ingevulde vragenlijsten door lokale 

organisatie en afdelingen van Humanitas, over de drie vragen (respons 128 van 163).  

 

Dilemma’s en knelpunten zijn gericht op: 

                   Aantal keer genoemd 

1. Grenzen aan en binnen vrijwilligerswerk  61%   78  

2. Nieuwe cliëntgroepen met zwaardere problematiek  47%  60  

3. Toename aantal cliënten    33%   42  

4. Gebrek aan financiering of tijd (coördinator)  32%  41  

5. Samenwerking in de keten    27%  35  

6. Wet- en regelgeving     22%  28  

7. Kwaliteit van de ondersteuning    21%  27  

8. Begeleiding van vrijwilligers    20%  25  

 

In de onderstaande paragrafen worden deze punten besproken. De punten hangen met elkaar samen 

en met de maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van schuldhulpverlening en veranderingen 

in zorg en welzijn. Punten werden vaak samen genoemd en zijn door het LSTA gecategoriseerd. 

Onder elk punt worden in het kader een aantal reacties weergegeven. 

 

 

7.1 Grenzen aan en binnen vrijwilligerswerk 
 

Er worden veel dilemma’s benoemd die te maken hebben met grenzen stellen. Het gaat ten eerste om 

grenzen áán het vrijwilligerswerk, afbakening van de grenzen van de ondersteuning. Welke cliënten 

worden wel en welke niet ondersteund? Naar welke organisaties worden cliënten doorverwezen als zij 

niet binnen Thuisadministratie passen? Wat te doen als een cliënt niet geholpen wordt door andere 

organisaties, maar eigenlijk ook niet door een Thuisadministratievrijwilliger geholpen kan worden? Hoe 

wordt omgegaan met organisaties in de keten van schulddienstverlening die taken en 

verantwoordelijkheden bij vrijwilligers neer (willen) leggen? De vrijwilliger ondersteunt de cliënt, niet de 

betaalde krachten van (andere) lokale organisaties. 

 

“Wat doe ik als de deelnemer niet bij andere organisaties terecht kan, maar eigenlijk ook niet bij ons 

hoort? “ 

“Hoe om te gaan met zaken waar formele zorg in gebreke blijft?” 

“Wat mag je van een vrijwilliger allemaal verwachten? Door terugtrekkende instanties wil men veel 

afschuiven.” 

“Nemen we niet het werk over van de professionele instellingen?”  

“Waar ligt de grens tussen mijn werk en dat van de professionele hulpverlener?”  

“Doordat schulddienstverleners steeds minder tijd hebben, komt er meer en meer werk te liggen bij de 

vrijwilligers.” 

“Vrijwilligers worden overvraagd vanuit professionele hulpverleners.” 
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“Wat doe ik wanneer de cliënt na lange tijd nog niet zelfredzaam blijkt?” 

“Wanneer help je iemand niet?” 

“Wanneer is het geen vrijwilligerswerk meer?” 

“Kwetsbare ouderen kunnen het niet meer aanleren om zelf de administratie bij te houden, oneindige 

inzet van de vrijwilliger gevraagd.” 

“Wanneer is bewindvoering nodig?” 

 

Ten tweede gaat het om grenzen binnen het vrijwilligerswerk, zoals persoonlijke grenzen naar de 

cliënt toe, en het bewaken van afstand tussen cliënt en vrijwilliger. Het gaat hierbij ook om de taken 

van de vrijwilliger en wat er wel of niet onder valt. Dit hangt ook samen met het eerste punt: de 

grenzen aan het vrijwilligerswerk. Wanneer en bij welke signalen kan een vrijwilliger of coördinator 

contact opnemen met welke organisaties, ook als de complexiteit van de problematiek pas duidelijk 

wordt tijdens het traject? 

 

“Wat mag een vrijwilliger of een coördinator wel/niet?” 

“Hoe zit het met aansprakelijkheid van vrijwilliger, coördinator en/of lokale organisatie?” 

“Wanneer kan het contact worden afgerond?”  

“Afstand/nabijheid, teveel betrokkenheid van vrijwilligers.” 

“Mag een vrijwilliger zaken overnemen?“ 

“Hoe omgaan met claimgedrag van cliënten?” 

“Wat doe je in het geval van fraude? Wat doe je als een cliënt zich niet aan de afspraken houdt? Wat 

doe je als een cliënt liegt?”  

“Wanneer stoppen we de hulp of starten we niet?” 

“Doet de vrijwilliger niet te veel?” 

 

Zowel de grenzen aan als de grenzen binnen het vrijwilligerswerk zouden voorafgaand aan 

ondersteuningstrajecten door de lokale organisatie en coördinator uitgewerkt en in kaart gebracht 

moeten zijn. Voor de vrijwilliger moet duidelijk zijn wat wel en niet de taken van de vrijwilliger zijn. Door 

toename van het aantal cliënten (zie 7.2) en toename van problematiek (zie 7.3) zijn lokale 

organisaties en cliënten genoodzaakt de grenzen aan en grenzen binnen het vrijwilligerswerk te 

heroverwegen. Dit vergt echter tijd en inspanning van de coördinator, en dat is weer een ander 

knelpunt.  

 

“Zonder een heldere visie over welke inzet door vrijwilligers op een verantwoorde en samenhangende 

wijze te combineren is met de inzet van professionals dreigt versnippering en frustratie bij 

professionals en vrijwilligers en andere betrokkenen.” (Oudenampsen, Nederland & Stavenuiter, 2012) 

 

Een vrijwilliger moet weten wat de organisatie wel en niet verwacht en wat de cliënt kan verwachten. 

Daarvoor zijn een taak- functieomschrijving, een vrijwilligersovereenkomst en een overeenkomst met 

de cliënt belangrijk.  

 

 

7.2 Nieuwe cliëntgroepen met zwaardere problematiek  
 

Dat er meer cliënten ondersteuning vragen bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers 

komt naar voren in 7.3. Er is echter ook sprake van nieuwe cliëntgroepen met zwaardere 

problematiek. Waar de ondersteuning oorspronkelijk vooral gericht was op het op orde brengen van 

de administratie, overzicht en inzicht in financiën voor mensen die tijdelijk door de bomen het bos niet 

meer zagen, is er sprake van een toename van hulpvragers met grote financiële problemen, die (nog) 

niet geholpen worden door schuldhulpverlening, hulpvragers met psychische problemen en 

hulpvragers die door een licht verstandelijke beperking, ziekte of ouderdom niet leerbaar zijn en 

langdurige ondersteuning nodig hebben. 
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“Hoe te anticiperen op de steeds problematischer aanmeldingen. Wat zijn onze grenzen m.b.t. de 

inzet van vrijwilligers, te denken bij mensen met psychiatrische problematiek, mensen met 

onoplosbare schuldensituaties.”  

“Omgang met cliënten met multi-problematiek zoals alcoholverslaving of GGZ cliënten.” 

“De ‘gewone’ klant wordt langzaamaan ingeruild voor GGZ klanten.” 

“Complexiteit, wat kan je nog verwachten van een vrijwilliger?” 

“Hoe om te gaan met de toenemende vraag van cliënten die niet terecht kunnen bij 

schuldhulpverlening maar wel flinke schulden hebben.” 

“Schrijnende situaties die haast onoplosbaar zijn.” 

 

Het ondersteunen van cliënten met zwaardere problematiek vraagt meer van een vrijwilliger. Deze 

moet daartoe bereid en in staat zijn. De vrijwilliger zal kennis moeten hebben van het omgaan met 

mensen met een verslaving, achtergrond in de GGZ of met problematische, onoplosbare 

schuldsituaties. Ook zal er meer van een vrijwilliger verwacht worden op het gebied van motiveren, 

stimuleren en activeren van cliënten, naast het aanleren van vaardigheden. 

 

“Het matchen van goede vrijwilligers bij multi-probleem klant of klant met psychiatrische achtergrond”  

“Is de cliënt wel gemotiveerd?” 

“Het wel of niet meewerken door cliënten en nakomen van afspraken.” 

“Hoe cliënten te activeren?” 

 

Hoewel het dilemma ‘wie laten we wel of niet toe’ en ‘wat te doen als iemand ook op de langere 

termijn niet zelfredzaam kan zijn?’ zowel bij afdelingen van Humanitas als bij lokale organisaties 

zonder koepelorganisatie speelt, wordt de vraag over de langdurige ondersteuning door de 

coördinatoren van Humanitas vaker als dilemma genoemd. Veel Humanitas afdelingen hebben een 

maximum ondersteuningsperiode van één jaar. Men richt zich (vanuit de visie van Humanitas) 

nadrukkelijk op mensen die zelfredzaam kunnen worden. Al bij de intake vormt dit een probleem met 

betrekking tot het inschatten van de (zwaarte van de) hulpvrager. Waaraan zie je of iemand leerbaar 

genoeg is om zelfredzaam te worden? Wanneer is bij de intake al duidelijk dat iemand langer dan een 

jaar hulp nodig zal hebben? Het blijkt lastig om hulpvragers af te wijzen of door te verwijzen, met 

name als er geen goede alternatieve ondersteuningsmogelijkheid is. 

 

“Door de nieuwe WMO komt er een grotere vraag naar langdurige ondersteuning. Hierbij moeten we 

een goed evenwicht zoeken tussen de visie van Humanitas en de hulpvragen.” 

 

Met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen in zorg, welzijn en schulddienstverlening komt er een 

grotere vraagdruk juist van een groep mensen die langdurige hulp nodig heeft, en mogelijk niet (meer) 

zelfredzaam gaat worden. Langdurige ondersteuning is voor veel organisaties een nieuwe vorm van 

ondersteuning. Dit vormt een uitdaging ten aanzien van de capaciteit en inzet van vrijwilligers. Dit kan 

resulteren in een apart (deel)project binnen de Thuisadministratie, waar vrijwilligers voor kunnen 

kiezen en waarvoor zij opgeleid worden. 

 

“Langdurige ondersteuning, waardoor vrijwilligers geen tijd meer hebben voor nieuwe aanvragen.” 

“Toenemende zelfstandig wonende kwetsbare mensen met dementie.”  

“Is Iemand leerbaar genoeg om zelfredzaam te worden?” 

“Is er perspectief?” 
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7.3 Toename aantal cliënten 
 

De bezuinigingen in de formele zorg, welzijn en schulddienstverlening en ‘veranderingen in de WMO’ 

zorgen voor een toename van het aantal cliënten die ondersteuning vragen van organisaties die 

vrijwilligers inzetten. Daarnaast zijn er door de economische crisis méér mensen in financiële 

problemen gekomen. Organisaties worden overvraagd en worstelen met het kaderen van de 

hulpverlening en het ondersteunen van meer cliënten, zonder dat er voldoende extra financiering 

tegenover staat.   

 

“De enorme hoeveelheden klanten die bij ons aangemeld worden.”  

“De toenemende vraag goed invullen en het aantal voldoende gekwalificeerde vrijwilligers op peil 

houden."  

“Te weinig vrijwilligers door toename cliënten.” 

 

 

7.4 Gebrek aan financiering of tijd  

 

Vrijwilligers zetten zich belangeloos in, maar dat betekent niet dat vrijwilligerswerk gratis is. Werken 

met vrijwilligers betekent begeleiding door een coördinator, werving, selectie, scholing van vrijwilligers, 

verzekering en onkostenvergoeding voor vrijwilligers. Meer cliënten, meer vrijwilligers, meer inzet 

(uren) van de coördinator, zwaardere doelgroepen en dus meer behoefte aan 

deskundigheidsbevordering, betekenen dat er meer financiële middelen nodig zijn voor lokale 

organisaties om kwalitatieve ondersteuning te kunnen blijven bieden. Met hetzelfde budget méér 

moeten doen brengt niet alleen de kwaliteit in gevaar. Ook de continuïteit en veiligheid -van alle 

betrokkenen- komen dan in het gedrang. 

 

“Steeds meer vrijwilligers moeten begeleiden, zonder extra uren.”  

“Te weinig subsidie vanuit de gemeente om meer uren te kunnen werken.”  

 “Beschikbaarheid voldoende financiële middelen.”  

 

 

7.5 Samenwerking in de keten 
 

Afstemming en samenwerking in de keten heeft alles te maken met grenzen aan vrijwilligerswerk (zie 

7.1). Wie doet wat, voor wie, met welke middelen? Het gaat hierbij om communicatie met 

ketenpartners, doorverwijzingen naar elkaar, afstemming en aanspreekpunten, samenwerking met 

elkaar, met coördinatoren en vrijwilligers. Tijdens bijeenkomsten met alle partijen in de keten van 

schulddienstverlening kunnen samen doelgroep en taakverdeling afgestemd worden en grenzen 

afgebakend worden. Hier wordt niet altijd tijd en energie voor vrij gemaakt. Vooral als organisaties 

onderling concurrentie ervaren, door subsidieverdelingen en/of aanbestedingen, is dat een lastig punt.  

 

“Omgaan met de verschillende hulpverleningsculturen van ketenpartners. Oordelen over (de kwaliteit 

van hulp/dienstverlening) van onze ketenpartners.” 

“Slechte/lastige communicatie met verwijzers.” 

“Netwerk, naamsbekendheid project.”  

“Bij instanties iets niet gedaan krijgen als vrijwilliger zijnde.” 

“Geen medewerking van schuldeisers en deurwaarders.” 

 

Zoals ook beschreven in de Handreiking Kwaliteitsborging (Madern, Weijers en ter Laak, 2015) is een 

voorwaarde voor het leveren van kwaliteit dat ‘organisaties aangeven waarvoor hulpvragers bij hen 



43 
 

terecht kunnen en waarvoor ze bij een andere hulpverleningsinstantie in de keten terecht kunnen’. Het 

gaat hierbij om het naar buiten toe kenbaar maken van ruimte en grenzen aan de ondersteuning. 

 

 

7.6 Wet- en regelgeving  
 

Coördinatoren en vrijwilligers hebben te maken met regelgeving zowel op gemeentelijk als op landelijk 

niveau en de betekenis hiervan voor cliënten. Regelgeving blijkt vaak complex en de overheid kan 

tegenwerken, bijvoorbeeld als schuldeiser of beslaglegger. Dat informatieverstrekking over de 

(veranderde) WMO-regelingen in veel gemeenten beter kan, blijkt ook uit het rapport van de ANBO 

over de WMO-uitvoering dat eind vorig jaar gepubliceerd werd (2015). Bij meer dan de helft van de 

gemeenten (63%) bleek dat financiële regelingen slecht vindbaar zijn op hun websites. 

 

“Overheidsregels zijn mensonterend.” 

“De rol van de overheid als schuldeiser.” 

“Behoefte aan praktische informatie over ingewikkelde of veranderende regelgeving.”  

“De complexiteit van wet- en regelgeving zet mensen volstrekt klem.” 

“Moeilijk taalgebruik op formulieren van de overheid.” 

“Bureaucratie bij de gemeente.” 

 

 

7.7 Kwaliteit van de ondersteuning 
 

De kwaliteit van de ondersteuning moet ervoor zorgen dat cliënten ook daadwerkelijk geholpen zijn 

met de ondersteuning, op korte en lange termijn. Deskundigheidsbevordering en het op peil houden 

van de kennis en vaardigheden van vrijwilligers kost geld.   

 

“Bieden we voldoende kwaliteit?” 

“Werven van competente/capabele vrijwilligers” 

“Hoe bied je deskundigheidsbevordering aan?” 

“Organiseren van scholing kost geld” 

“Opleidingen zijn beperkt.” 

“Komt veel meer op de vrijwilliger af, maar met meer opleiding kan dit een grote uitdaging zijn.” 

“Kennisvergroting vrijwilligers.” 

 

Het meten van de resultaten en aantonen van het effect van de ondersteuning en de effectieve 

elementen dragen bij aan betere kwaliteit. Welke ondersteuning heeft welk effect voor welk type 

hulpvragers? Wanneer is de ondersteuning succesvol? Vooral bij een toename van cliënten met 

zwaardere problematiek kan stabilisatie van de problematiek of langdurige ondersteuning het hoogst 

haalbare zijn, en dus een succesvol traject.  

Bij het meten van het effect van Thuisadministratie moet een onderscheid gemaakt worden in de 

ondersteuning van verschillende typen hulpvragers. Meten betekent ook een investering van de lokale 

organisaties in uren van de coördinator, tijd van de vrijwilliger en cliënt. 

 

“Goede effectiviteitsmeting.” 

“Hoe evalueer je de vrijwilligers?” 

“Kwaliteit verhogen door resultaten te meten.” 

 

Lokale organisaties kunnen onder andere werken aan de kwaliteit van de ondersteuning bij de 

financiële administratie door gebruik te maken van de ‘Handreiking Kwaliteitsborging’ van het Nibud 

(2015), samengesteld in samenwerking met het LSTA. 
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7.8 Begeleiding van vrijwilligers 
 

Coördinatoren van lokale organisaties sturen de vrijwilligers aan. Tijdens trainingen, intervisie en/of 

middels een handboek leren vrijwilligers over de werkwijze en methode, taken en 

verantwoordelijkheden, do’s en don’ts en houden zij hun kennis up-to-date. Met behulp van de 

combinatie van begeleiding en training moet de vrijwilliger in staat worden gesteld om de 

ondersteuning te bieden waar de cliënt behoefte aan en baat bij heeft, volgens de werkwijze en 

methode van de lokale organisatie. 

 

Coördinatoren maken de inschatting of (nieuwe) vrijwilligers geschikt zijn voor het vrijwilligerswerk, 

maken de match tussen de vrijwilliger en cliënt en staan de vrijwilligers tijdens de 

ondersteuningstrajecten bij om vragen en problemen aan te pakken. Hoe om te gaan met vrijwilligers 

die afspraken niet nakomen of hun eigen weg gaan, blijkt voor veel coördinatoren een dilemma. 

 

“Wat doe je met een vrijwilliger die zijn eigen weg blijft gaan?” 

“Wat doe je als je weet dat een vrijwilliger afspraken niet nakomt, bijvoorbeeld over het geven of 

ontvangen van spullen of cadeautjes?” 

“Wanneer sluit je het contact met een vrijwilliger af, als deze zich herhaaldelijk niet aan de 

taakomschrijving of afspraken houdt?” 

“Hoe eisen te stellen aan vrijwilligers. Je kunt ze niet behandelen als werknemers, maar je kunt ook 

geen laissez-faire-beleid voeren.” 

“Hoe kan ik de vrijwilligers beter motiveren?” 

“Afwijzen van een nieuwe vrijwilliger.” 

 

In het kader van de continuïteit en de veiligheid voor alle betrokkenen, niet in het minst de cliënt, 

hebben coördinatoren de taak om zicht en controle te houden op wat vrijwilligers bij en met cliënten 

wel/niet doen. Het blijkt dat zij hier niet altijd grip op hebben. Opvallend is dat dit punt slecht één keer 

door een Humanitas afdeling werd genoemd, en acht keer door lokale organisaties zonder 

koepelorganisatie. Dit verschil kan bestaan doordat Humanitas afdelingen meer zicht hebben op wat 

vrijwilligers doen via intervisie en rapportages. 

 

“Weinig terugkoppeling van vrijwilligers” 

“Inzicht houden in de werkwijze van de vrijwilligers. We hebben terugkomavonden, maar eigenlijk te 

weinig uren om goed vinger aan de pols te kunnen houden.” 

“Controle houden op het traject, of overlaten aan cliënten en vrijwilligers?” 

“Onvoldoende zicht op situaties.” 
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8. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 

Thuisadministratie betekent ondersteuning van een hulpvrager door een vrijwilliger bij het ordenen en 

op orde houden van de financiële administratie, bij het creëren van overzicht en inzicht en bij het  

aanbrengen van balans in inkomsten en uitgaven.  

 

Het LSTA stuurde in 2015 een vragenlijst naar 166 lokale organisaties met een Thuisadministratie-

project. Op basis van de 90 reacties, en gegevens van Humanitas, heeft het LSTA in dit rapport:  

1. het huidige aanbod van ondersteuning bij de financiële administratie in kaart gebracht, 

2. een eerste inventarisatie gedaan van de aangetoonde effectiviteit van Thuisadministratie, 

3. een overzicht gemaakt van knelpunten en dilemma’s van lokale organisaties.  

 

 

Ad 1. Het huidige aanbod van ondersteuning bij de financiële administratie  
 

Bijna 1,2 miljoen huishoudens hebben risicovolle of problematische schulden en maken geen gebruik 

van formele schuldhulpverlening. Gebrekkig financieel beheer vergroot het risico op financiële 

problemen, waardoor mensen moeilijk rondkomen. Ook hebben huishoudens die moeilijk rondkomen  

meer moeite met financieel beheer. Dit kan komen door een gebrek aan vaardigheden, of door gebrek 

aan vertrouwen in het eigen kunnen. Ook schaarste, weinig beschikbare bandbreedte, kan verklaren 

waarom mensen met financiële problemen geen prioriteit geven aan het bijwerken van de 

administratie. De focus ligt op datgene waar gebrek aan is en op het effect van handelingen op de 

korte termijn. 

 

Thuisadministratie is praktische ondersteuning, en door motiveren en coachen van cliënten werken 

aan gedragsverandering. De lokale organisatie bepaalt de doelgroep en methode en zoekt daarbij een 

geschikte coördinator en vrijwilligers. De kennis en ervaringen van de coördinator en vrijwilligers zijn 

weer van invloed op de werkwijze en ondersteuning.  

 

Thuisadministratie wordt breed aangeboden door vrijwilligersorganisaties, instellingen voor 

Maatschappelijke Dienstverlening, welzijnsorganisaties, lokale afdelingen van Humanitas, lokale 

organisaties van SchuldHulpMaatje, ouderenbonden en/of kerkelijke instanties. Thuisadministratie 

wordt ingezet in de hele keten van schulddienstverlening. In totaal zijn er 300 organisaties in 

Nederland, bekend bij het LSTA, die een vorm van ondersteuning bij de financiële administratie met 

de inzet van vrijwilligers bieden. 

 

Naar inschatting hebben meer dan 25.000 mensen in 2013 en hebben meer dan 32.000 mensen in 

2014 ondersteuning bij de financiële administratie gekregen. Dit betekent een stijging van het aantal 

mensen dat ondersteuning bij de Thuisadministratie heeft gekregen met 28%.  

 

Globaal zijn er vier groepen cliënten Thuisadministratie:  

1. Mensen die de vaardigheden niet (meer) hebben om de administratie op orde te houden, 

bijvoorbeeld door een life-event.  

2. Mensen die door gedrag, motivatie en bandbreedte niet financieel zelfredzaam zijn. Zij 

hebben vaak (beginnende) schulden, maar krijgen (nog) geen schuldhulpverlening. 

3. Mensen met psychische problemen, verstandelijke beperking of die door ziekte de 

administratie niet op orde hebben. 

4. Mensen met schulden die terecht kunnen bij schuldhulpverlening als de administratie 

geordend is, en/of mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening en daarnaast voor, 

tijdens en na het traject ondersteuning nodig hebben. 
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Ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers is erg divers en verschilt op 

vele punten. Zo varieert bijvoorbeeld de grootte van het project en het aantal ondersteunde mensen 

van enkelen tot enkele honderdtallen per jaar.  

 

In 2013 hebben meer dan 7.500 vrijwilligers zich ingezet voor Thuisadministratie en in 2014 meer 

dan 8.500 vrijwilligers. Dit betekent een stijging van 13%.  

Het aantal coördinatoren Thuisadministratie neemt nauwelijks toe, ondanks de toename van cliënten 

en vrijwilligers. De werklast voor coördinatoren is toegenomen. Dit kan betekenen dat het aantal 

(betaalde of onbetaalde) uren van coördinatoren zijn toegenomen, vrijwilligers meer taken hebben 

gekregen en/of dat werkzaamheden blijven liggen.  

 

Ondersteuning bij de financiële administratie kan kortdurend (<12 maanden) of langdurend (>12 

maanden) zijn; bij de cliënt thuis, op locatie of in een groep; voor, tijdens of na een schuldhulp-

verleningstraject. De meeste Thuisadministratiecliënten, 65% van de cliënten van lokale organisaties 

en 74% van de cliënten van Humanitas, worden korter dan een jaar ondersteund. 

 

 

Ad 2. Een eerste inventarisatie van de aangetoonde effectiviteit 
 

Om een eerste inventarisatie te doen van de effectiviteit van Thuisadministratie, is gebruik gemaakt 

van de 'effectladder', opgedeeld in vier niveaus. Hoe hoger het niveau, hoe meer aannemelijk is 

gemaakt dat een interventie effectief is. Naar aanleiding van de antwoorden van lokale organisaties op 

de vragenlijst van het LSTA kan Thuisadministratie op de verschillende niveaus worden besproken. 

 

Niveau 0. Er is geen bewijskracht 

Het ontbreken van een beleids- of projectplan maakt het lastig(er) om ondersteuning af te stemmen 

met ketenpartners, doelen te stellen en resultaten te meten, verantwoording af te leggen en 

financiering te vinden voor het project. Het project kan niet bewijzen of inzichtelijk maken dat wat er 

gedaan wordt ‘effectief' is. Dat betekent niet dat de interventies niet effectief zijn; het bewijs voor de 

effectiviteit ontbreekt echter. Bijna twee derde van de lokale organisaties heeft wel een beleidsplan of 

projectplan beschikbaar over het Thuisadministratieproject, meer dan een derde niet. 

 

Niveau 1. Een goede beschrijving: de interventie is potentieel effectief 

De reacties op de vragen naar doel, doelgroep, oorzaken, intake, duur van de ondersteuning, waar 

aan gewerkt wordt, doorverwijzing, uitval, contact na afsluiting van een traject en terugval geven een 

beeld van de beschrijving van Thuisadministratie.  

Op de open vraag ‘Wat is het doel van het Thuisadministratieproject?’ geeft 56% aan dat 

‘ondersteunen van de cliënt’ het doel is. Het ‘ondersteunen van’ kan een middel zijn om toe te werken 

naar financiële zelfredzaamheid. 33% noemt het zelfredzaam maken van cliënten in de financiële 

administratie als doel. Dit is echter niet voor alle doelgroepen haalbaar.  

 

Groepen die met name ondersteund worden door Thuisadministratievrijwilligers zijn mensen met een 

bijstandsuitkering, mensen met multi-problematische achtergrond en ouderen. Ook laaggeletterden, 

mensen die de Nederlandse taal niet (geheel) machtig zijn, en mensen met een WW-uitkering zijn 

groepen die ondersteund worden, net als allochtonen, mensen met een (licht) verstandelijke 

beperking en mensen met een achtergrond in GGZ. 

 

Als oorzaken die met name zijn aan te wijzen voor het niet (meer) op orde hebben van de eigen 

administratie en/of schuldenproblematiek komen ‘psychische problemen’ het meest naar voren, 

daarna ‘taal niet machtig’ en ‘verlies van vaardigheden’. Ook ‘laaggeletterdheid’ en life events zoals 

‘verlies van baan’, ‘overlijden partner’ en ‘echtscheiding’ worden genoemd.  
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De intake wordt over het algemeen gedaan door een coördinator van het Thuisadministratieproject. 

Onderwerpen die tijdens een intakegesprek aan bod komen zijn de hulpvraag en aanleiding, of en zo 

ja wat de betalingsachterstanden en schulden zijn. Ook worden het sociaal netwerk, inkomen en 

financiële vaardigheden in kaart gebracht. Bijna de helft van de coördinatoren staat ook stil bij 

gedragsaspecten. Dat komt ook terug bij de vraag waar aan gewerkt wordt. Er is een duidelijke 

combinatie van praktische vaardigheden en gedragsverandering te zien, waarbij de balans iets meer 

naar de praktische vaardigheden neigt. Opvallend is dat 28% van de lokale organisaties aangeeft 

grote schulden aan te pakken. Het zou interessant zijn nader te bekijken wat hieronder verstaan 

wordt. 

 

Uitval wordt vaak geweten aan een gebrek aan motivatie of niet nakomen van afspraken. 69% van de 

lokale organisaties heeft na afsluiting van het traject geen contact meer met de cliënt, terwijl het 

houden van contact of het na een aantal maanden na afsluiting contact opnemen met een ex-cliënt 

kan bijdragen aan tijdig signaleren als het toch niet lukt om administratie alleen op orde te houden.  

Terugval is niet gek bij het werken aan gedragsverandering. Als een hulpvrager opnieuw om 

ondersteuning vraagt, wordt door meer dan 50% van de lokale organisaties een nieuw 

ondersteuningstraject gestart, vaak afhankelijk van de situatie van de hulpvrager.  

 

Er is nog veel te winnen op het gebied van een goede beschrijving van Thuisadministratie. Alleen als 

lokale organisaties uitgebreider stil staan bij de verschillende punten kan een goede beschrijving van 

Thuisadministratieprojecten gemaakt kan worden.  

 

Niveau 2. Theoretische onderbouwing: de interventie is veelbelovend 

Waarom lokale organisaties verwachten het beoogde doel te bereiken met een bepaalde aanpak bij 

een bepaalde doelgroep en welke (theoretische) onderbouwing daaraan ten grondslag ligt, is met de 

antwoorden op de vragenlijst niet te beantwoorden. De open vraag welke methoden 

Thuisadministratieprojecten inzetten om cliënten te ondersteunen, werd het vaakst beantwoord met 

‘afhankelijk van hulpvraag/maatwerk’. Het is de vraag in hoeverre dit betekent dat erover nagedacht is 

welke hulpvrager met welke hulpvraag op welke manier ondersteund wordt.  

 

Welke methoden ingezet worden bij het ondersteunen van mensen bij de financiële administratie is 

niet eenduidig. Toch werden een aantal onderbouwde methoden genoemd. Allereerst noemde een 

lokale organisatie de presentiebenadering, waarbij het gaat om de relatie en ‘er zijn’. Ten tweede de 

Nibud-methode, die met name gericht is op praktische vaardigheden om financieel gedrag in beeld te 

krijgen. Deze methode wordt door meerdere organisaties gebruikt. 

 

Om te ondersteunen in het aanpassen van financieel gedrag worden met name gesprekstechnieken, 

die gericht zijn op gedragsverandering, zoals motiverende gespreksvoering of oplossingsgericht 

coachen, genoemd en ingezet. Het is de vraag in hoeverre het coachen op gedragsverandering iets 

is, wat door Thuisadministratievrijwilligers gedaan kan en zou moeten worden.  

 

Een belangrijke uiting van het (willen) inzetten van een bepaalde methode is het scholen en opleiden 

van vrijwilligers om de methode in te zetten. Het merendeel van de organisaties geeft vrijwilligers een 

basis- of introductietraining. 80% van de organisaties houdt tijdens het vrijwilligerswerk één of 

meerdere themabijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering. 17% van de organisaties bieden 

geen enkele training of workshop aan de vrijwilliger. Als toelichting geven organisaties aan, dat de 

vrijwilligers worden geselecteerd op kennis en vaardigheden, een training is om die reden volgens de 

coördinatoren niet nodig. 

 

Door het kiezen van een onderbouwde methode en het trainen van vrijwilligers met betrekking tot het 

toepassen van die methode kan nog veel kwalitatieve winst behaald worden voor zowel lokale 

organisaties, coördinatoren, vrijwilligers en cliënten. 
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Niveau 3. Resultaten worden gemonitord en geëvalueerd: de interventie is doeltreffend 

Thuisadministratietrajecten worden gemonitord door intervisiebijeenkomsten en/of door verslaglegging 

van de vrijwilliger aan de coördinator. Op basis van rapportages van de vrijwilliger kan de coördinator 

volgen wat de vrijwilliger met en voor de cliënt doet, kunnen knelpunten besproken worden en 

ervaringen uitgewisseld. De rapportage is ook van belang als de vrijwilliger stopt en een andere 

vrijwilliger het overneemt. 

 

De meeste lokale organisaties (61%) houden een exitgesprek met de cliënt als het ondersteunings-

traject is afgerond en nog vaker (92%) met een vrijwilliger die met het vrijwilligerswerk stopt. Dit is een 

belangrijk moment voor de coördinator om de tevredenheid van de cliënt en vrijwilliger te peilen en 

verbeterpunten in kaart te brengen.  

 

Opvallend is dat bijna de helft van de lokale organisaties de resultaten van het Thuisadministratie-

project niet meet. Als er wel gemeten wordt, is het met name het aantal trajecten dat positief is 

afgesloten. Een traject is positief afgesloten als een cliënt (78%) en/of vrijwilliger (51%) aangeeft dat 

ondersteuning niet meer nodig is, vooraf gestelde doelen zijn behaald (52%), de administratie op orde 

is (47%), er overzicht (34%) en/of balans (27%) is in inkomsten en uitgaven. 

 

Dat een ondersteuningstraject positief is afgesloten betekent niet per definitie dat cliënten de 

administratie op langere termijn op orde houden, financiële problemen verminderen en financieel 

gedrag is veranderd. Slechts 12% van de lokale organisaties meet of (sub) doelen behaald zijn en 

11% meet lange termijn resultaten. 

 

Redenen om een Thuisadministratieproject goed te evalueren zijn het verantwoorden van de middelen 

die zijn en worden ingezet voor het project en het leren van de resultaten om de eigen ondersteuning 

te verbeteren of ten behoeve van Thuisadministratieprojecten van andere organisaties.  

 

Niveau 4. Effectenonderzoek toont aan: de interventie is werkzaam 

Tot op heden is er nog geen wetenschappelijk onderzoek naar het korte en lange termijn effect van 

ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers gedaan. Het LSTA is in 2015 

gestart met onderzoek  naar het effect van Thuisadministratie op de financiële zelfredzaamheid en 

welzijn van cliënten, op korte en lange termijn. Hierbij wordt onderzocht welke elementen onder welke 

omstandigheden voor welke cliënten en door ondersteuning van welke vrijwilligers bijdragen aan 

effectieve(re) ondersteuning.  

 

Vanaf januari 2016 worden cliënten van 10 lokale organisaties langere tijd gevolgd. Aan het begin, 

aan het eind en een half jaar na afloop van het ondersteuningstraject wordt hen gevraagd een 

vragenlijst in te vullen. Vrijwilligers worden gevraagd aan het eind van een traject een vragenlijst in te 

vullen. 

 

In 2017 worden de (eerste) resultaten verwacht, waarmee het LSTA de mate van effectiviteit van 

Thuisadministratie voor welke doelgroepen en in welke vorm, wil aantonen en criteria, 

randvoorwaarden en aanbevelingen voor lokale organisaties en vrijwilligers zal ontwikkelen, om 

effectieve ondersteuning bij de financiële administratie voor verschillende groepen cliënten te bieden. 

 

Er is nog veel te winnen voor lokale organisaties op het gebied van bewijzen dat Thuisadministratie 

werkt, voor wie en waarom. Door het maken van een goede beschrijving van de ondersteuning, een 

(theoretische) onderbouwing van de methoden, monitoring en evaluatie en tenslotte een effectmeting 

om de effectiviteit in kaart te brengen, kan Thuisadministratie lokaal en landelijk op de kaart gezet 

worden. Dit kan bijdragen aan kwalitatieve ondersteuning voor (meer) mensen met administratieve 

en/of financiële problemen.  
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Ad 3. Knelpunten en dilemma’s van lokale organisaties 
 

Om dilemma’s en knelpunten van lokale organisaties te achterhalen is gevraagd naar veel 

voorkomende vragen of dilemma’s van vrijwilligers en van coördinatoren Thuisadministratie, en de 

knelpunten en/of uitdagingen die de organisatie ziet als het gaat om Thuisadministratie in 2015 of 

2016. Ook de antwoorden van de afdelingen van Humanitas zijn hierin meegenomen. Achter het 

dilemma of knelpunt staat het percentage van de organisaties die dit noemden in (een van) de  

antwoorden op de vragen. 

 

Dilemma’s en knelpunten van lokale organisaties en afdelingen van Humanitas zijn: 

 

1. Stellen van grenzen aan en binnen vrijwilligerswerk: 61% 

Bij de dilemma’s over het stellen van grenzen gaat het ten eerste om grenzen áán het 

vrijwilligerswerk, afbakening van grenzen van de ondersteuning. Welke hulpvragers worden 

ondersteund en welke doorverwezen? Wat te doen als een hulpvrager niet geholpen wordt door 

andere organisaties, maar ook niet door een Thuisadministratievrijwilliger geholpen kan worden? Hoe 

om te gaan met organisaties die taken en verantwoordelijkheden bij Thuisadministratievrijwilligers 

neerleggen?  

Ten tweede gaat het om grenzen binnen het vrijwilligerswerk, zoals persoonlijke grenzen, de 

taakafbakening van de vrijwilliger en wat de cliënt kan verwachten. De twee punten hangen samen. 

De vrijwilliger ondersteunt de cliënt, niet de betaalde krachten van (andere) organisaties. De vrijwilliger 

kan niet alle groepen cliënten ondersteunen. 

 

2. Nieuwe cliëntgroepen met zwaardere problematiek: 47% 

Er is sprake van een toename van mensen met grote financiële problemen, die (nog) niet geholpen 

worden door de schuldhulpverlening, mensen met psychische problemen en mensen die door een 

licht verstandelijke beperking, ziekte of ouderdom niet leerbaar zijn en langdurige ondersteuning nodig 

hebben. Het blijkt lastig voor lokale organisaties om hulpvragers af te wijzen of door te verwijzen, met 

name als er geen goede alternatieve ondersteuningsmogelijkheid is. 

Het ondersteunen van cliënten met zwaardere problematiek vraagt meer van een vrijwilliger. Deze 

moet daartoe bereid en in staat zijn. Ook het langdurig ondersteunen van cliënten vraagt een ander 

type vrijwilliger.  

 

3. Toename aantal cliënten: 33%  

De bezuinigingen in de formele zorg, welzijn en schulddienstverlening, alsook de economische crisis, 

zorgen voor een toename van hulpvragers bij organisaties die vrijwilligers inzetten. Organisaties 

worden overvraagd en worstelen met het kaderen van de dienstverlening en het ondersteunen van 

meer cliënten, zonder dat er voldoende extra financiering tegenover staat.  

 

4. Gebrek aan financiering: 32% 

Vrijwilligers zetten zich belangeloos in, maar dat betekent niet dat vrijwilligerswerk gratis is. Werving 

en selectie, scholing, begeleiding, verzekering en onkostenvergoeding vragen (financiële) inzet van 

een coördinator en lokale organisatie. Met hetzelfde budget meer moeten doen brengt niet alleen de 

kwaliteit in gevaar. Ook de continuïteit en veiligheid -van alle betrokkenen- komen dan in het gedrang. 

 

5. Samenwerking in de keten: 27% 

Afstemming en samenwerking in de keten heeft alles te maken met de grenzen aan vrijwilligerswerk. 

Wie doet wat, voor wie, met welke middelen? Het gaat hierbij om communicatie met ketenpartners en 

de samenwerking met elkaar, met coördinatoren en vrijwilligers. Tijdens bijeenkomsten met alle 

partijen in de keten van schulddienstverlening kunnen samen grenzen afgebakend worden, 

doelgroepen en taakverdeling afgestemd worden. Vooral als organisaties onderling concurrentie 

ervaren, door subsidieverdelingen en/of aanbestedingen is dit een lastig punt.  
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6. Wet- en Regelgeving: 22% 

Coördinatoren en vrijwilligers hebben te maken met wet- en regelgeving op zowel gemeentelijk als 

landelijk niveau en de betekenis hiervan voor cliënten. Regelgeving blijkt vaak complex en de 

overheid kan tegenwerken, bijvoorbeeld als schuldeiser of beslaglegger.  

 

7. Kwaliteit van de ondersteuning: 21% 

De kwaliteit van de ondersteuning moet ervoor zorgen dat cliënten ook daadwerkelijk geholpen zijn 

met de ondersteuning, op korte en lange termijn. Deskundigheidsbevordering en het op peil houden 

van de kennis van vrijwilligers kost geld, net als het meten of resultaten zijn behaald en het aanpassen 

van methoden of vorm van ondersteuning. Een dilemma voor lokale organisaties. 

Lokale organisaties kunnen onder andere werken aan de kwaliteit van de ondersteuning bij de 

financiële administratie door gebruik te maken van de ‘Handreiking Kwaliteitsborging’ van het Nibud 

(2015), samengesteld in samenwerking met het LSTA. 

   

8. Begeleiding van vrijwilligers: 20% 

Coördinatoren maken de inschatting of (nieuwe) vrijwilligers geschikt zijn voor het vrijwilligerswerk, 

matchen de vrijwilliger en hulpvrager en staan de vrijwilligers tijdens de ondersteuningstrajecten bij om 

vragen te beantwoorden en problemen aan te pakken. Hoe om te gaan met vrijwilligers die afspraken 

niet nakomen of hun eigen weg gaan is voor veel coördinatoren een dilemma. Coördinatoren hebben 

de taak zicht en controle te houden op wat vrijwilligers doen, maar hebben hier niet altijd grip op. 

 

Thuisadministratie is niet meer alleen gericht op het op orde brengen van de administratie en overzicht 

en inzicht krijgen in de financiën voor mensen die tijdelijk door de bomen het bos niet meer zien. Door 

maatschappelijke ontwikkelingen in zorg, welzijn en schulddienstverlening komen meer cliënten met 

zwaardere problematiek op vrijwilligers af. Er is sprake van een toename van hulpvragers met grote 

financiële problemen, die (nog) niet geholpen worden door schuldhulpverlening, hulpvragers met 

psychische problemen en hulpvragers die door een licht verstandelijke beperking, ziekte of ouderdom 

niet leerbaar zijn en langdurige ondersteuning nodig hebben. Lokale organisaties lopen tegen grenzen 

van de ondersteuning aan, en vrijwilligers tegen persoonlijke grenzen. Bovendien is de samenwerking 

en doorverwijzing in de keten niet altijd duidelijk, net als de wet- en regelgeving van gemeenten en 

landelijke overheid. Onder andere door gebrek aan financiering zien lokale organisaties de kwaliteit 

van de ondersteuning (scholing van vrijwilligers en coördinatoren, meten en leren van resultaten) en 

adequate begeleiding van vrijwilligers als een knelpunt.  

 

 

Aanbevelingen voor lokale organisaties: 

 Zorg voor een helder beleids- of projectplan van het Thuisadministratieproject. Het document, 

waarin onder andere de visie op de ondersteuning en de taakomschrijving van de vrijwilligers 

wordt beschreven, biedt houvast om grenzen te stellen aan de hulpverlening. Een goed plan 

is van belang om de ondersteuning af te stemmen met ketenpartners, doelen te stellen en 

resultaten te meten, verantwoording af te leggen en financiering te vinden voor het project.   

TIP: zie het LSTA infosheet Format projectplan op de website van het LSTA.  

 Een uitgebreide intake draagt aan bij het ondersteunen van hulpvragers die bij 

Thuisadministratie  op de juiste plek zijn. Dit voorkomt teleurstellingen bij hulpvragers en 

draagt bij aan het aantal succesvolle ondersteuningstrajecten. Besteed tijdens de intake dan 

ook voldoende aandacht aan het naar bovenhalen van de motivatie van de hulpvrager. Het 

blijkt in de praktijk vaak lastig om hulpvragers, die niet terecht kunnen bij andere organisaties, 

af te wijzen voor ondersteuning door een vrijwilliger. Een gestandaardiseerde intake, 

monitoring van het proces en evaluatie van ondersteuningstrajecten kan wel bijdragen aan het 

registreren en daarmee het zichtbaar maken van dit probleem, en de noodzaak dit met 

andere organisaties in de keten en gemeente te bespreken. 
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 Maak van langdurige ondersteuning, het ondersteunen van cliënten die niet (meer) 

zelfredzaam gaan worden, een apart (deel)project waar vrijwilligers voor kunnen kiezen en 

waarvoor zij opgeleid worden.  

 Zorg voor een methodische basis op zowel financiële vaardigheden (bijvoorbeeld de Nibud 

methode) als op het coachen op financieel gedrag en zelfvertrouwen (motiverende 

gespreksvoering en oplossingsgericht coachen).  

 Train de coördinatoren en vrijwilligers op motiverende gespreksvoering. Deze methodiek leidt 

tot gemotiveerdere cliënten die minder vaak uitvallen en meer kans maken op een structurele 

gedragsverandering. Vrijwilligers moeten kennis hebben van het feit dat het aanleren van 

financiële vaardigheden vaak niet voldoende is om iemand financieel zelfredzaam te laten 

worden. Een juiste basishouding en kennis over gedragsverandering zijn hiertoe essentieel.  

TIP: het boek ‘Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen.’ (Mullainathan & 

Shafir 2013) is makkelijk leesbaar en biedt veel inzicht over financieel gedrag.  

TIP: Voor informatie en tips over landelijke wet- en regelgeving én over financieel gedrag, 

is het boek ‘De eindjes aan elkaar knopen’ (Jungmann, Wesdorp en Duinkerken, 2015) een 

aanrader. Het is gemakkelijk leesbaar en nuttig voor vrijwilligers Thuisadministratie. 

 Zet vrijwilligers die géén sociaal-agogische affiniteit hebben in bij cliënten die enkel behoefte 

hebben aan het op orde brengen van de administratie en waarbij het aanleren van financieel-

administratieve vaardigheden voldoende is. 

 Bijscholing en intervisie kunnen zowel motiverend zijn voor de vrijwilligers (zelfontplooiing 

en ervaringen uitwisselen) alsook de kwaliteit van de ondersteuning verbeteren. Intervisie kan 

een goed middel zijn om te reflecteren op (het gebruik van) de methoden, om problemen te 

bespreken, en kennis en vaardigheden aan te scherpen.  

 Zorg voor een gestandaardiseerde wijze van monitoring en evaluatie van de ondersteuning. 

TIP: Het instrument mijnBudgetster is in samenwerking met het LSTA ontwikkeld, speciaal 

voor vrijwilligers in de Thuisadministratie (zie 6.2). Het instrument helpt tijdens de 

ondersteuning om samen met de cliënt doelen te stellen en te reflecteren, om de voortgang 

zichtbaar te maken, en om inzichtelijk te maken of (ook) andere hulp nodig is.    

 Door een afsluitend gesprek aan het eind van de ondersteuning kan het 

ondersteuningstraject worden besproken en geëvalueerd met de cliënt. Naast de 

cliënttevredenheid kan in kaart gebracht worden wat goed is gegaan, wat minder goed ging en 

wat beter zou kunnen. Hetzelfde geldt voor een exitgesprek met een vrijwilliger die stopt. 

 Bekijk of er binnen de organisatie mogelijkheden zijn voor nazorg, of stem hierover af met 

ketenpartners. Terugval is niet gek wanneer het gaat om gedragsverandering. Het contact 

houden of opnemen een aantal maanden na afsluiting van een ondersteuningstraject, kan 

bijdragen aan tijdig signaleren als het toch niet lukt om administratie alleen op orde te houden. 

 Maak voor het aantonen van de kwaliteit van de ondersteuning gebruik van de ‘Handreiking 

Kwaliteitsborging’ van het Nibud (2015), samengesteld in samenwerking met het LSTA. 

 

 

Aanbevelingen voor gemeenten: 

 

 Neem de regie in het organiseren van de ketensamenwerking, bijvoorbeeld door het 

organiseren en faciliteren van bijeenkomsten. Tijdens bijeenkomsten met alle partijen in de 

keten van schulddienstverlening kunnen doelgroep en taakverdeling afgestemd worden en 

samen grenzen afgebakend worden. 

 Zorg voor duidelijke informatie en communicatie over financiële regelingen die beschikbaar 

zijn binnen de gemeente en voor een aanspreekpunt voor Thuisadministratiecoördinatoren en 

-vrijwilligers.  

 Zorg voor voldoende financiële middelen voor de coördinatie van Thuisadministratie-

projecten, de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en coördinatoren, alsook voor 

(online) tools voor monitoring, evaluatie en het meten van resultaten. 
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Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) informeert,  

adviseert en stimuleert lokale organisaties, gemeenten, bedrijven, hulpvragers  

en vrijwilligers op het gebied van ondersteuning bij de financiële administratie  

met de inzet van vrijwilligers. Doel is de financiële zelfredzaamheid te vergroten.  

Het LSTA draagt hieraan bij door te werken aan kwaliteitsverbetering, bijeen- 

komsten te organiseren, kennis en ervaringen te delen en samenwerking in de  

keten te stimuleren.  
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