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De ondersteuningsgesprekken  
Beschrijving van de ondersteuningsgesprekken ten behoeve van het 
onderzoek Eerder uit de Schulden  
Auteur: Susanne Tonnon, Barbera van der Meulen, Eline Maussen, Gijs van Leeuwen 

Mensen met schulden proberen doorgaans hun problemen zelf op te lossen; slechts een klein 
deel van alle mensen die kampen problematische schulden hebben contact met formele 
hulpverlening.1 Als mensen al hulp zoeken, dan pas als het echt niet anders kan. 
Schuldhulpverlening wordt als een laatste redmiddel gezien. Vaak zijn de problemen dan al 
geëscaleerd en dreigen zaken als uithuiszetting of afsluiting van energie. Het is dan des te 
belangrijker dat de problemen direct worden opgepakt. Echter blijkt dat maar een klein deel 
van de mensen instroomt in een schuldhulpverleningstraject. Er zijn aanwijzingen dat uitval 
hier een rol in speelt2 De vraag is hoe inwoners zo kunnen worden ondersteund dat ze 
volhouden en snel kunnen instromen in een schuldregeling.  

De gemeente Utrecht3 biedt via buurtteams een laagdrempelige vorm van ondersteuning. 
Inwoners kunnen met uiteenlopende vragen bij de buurtteams terecht. Wanneer blijkt dat 
financiële problemen spelen, dan wordt de ondersteuning van financiële specialisten en 
vrijwilligers ingeroepen. Deze manier van ondersteuning lijkt veelbelovend, maar om de 
effectiviteit daarvan te kunnen evalueren is er behoefte aan theoretische onderbouwing. Wat 
is er uit wetenschappelijke literatuur bekend over effectieve elementen in deze vorm van 
ondersteunen? En welke werkzame bestanddelen kunnen mogelijk nog worden toegevoegd 
om de effectiviteit te vergroten? In deze Theory of Change werken we dit uit. We beschrijven 
eerst de oorspronkelijke interventie en vervolgens manieren om de 
ondersteuningsgesprekken te versterken. 

 

 
De oorspronkelijke interventie 
Inwoners van Utrecht kunnen met diverse 
vragen terecht bij het buurtteam. 
Wanneer blijkt dat er sprake is van 
financiële problemen, dan wordt een 
driegesprek ingepland met de inwoner, de 
buurtteammedewerker (generalist) en een 
medewerker van Werk en Inkomen (W&I) 
(specialist). Als er behoefte aan is wordt 

 
1 Westhof, de Ruig & Kerckhaert (2015). 
2 Vreugdenhil, van Dam, van Geuns et al. (2014). 
3 Deze ToC is gebaseerd op de werkwijze van de gemeente Utrecht anno 2020.  

ook de hulp van een sociaal raadslid voor 
juridische vragen of een vrijwilliger voor 
praktische ondersteuning ingeschakeld.  

De driegesprekken met inwoner, 
generalist en specialist zijn gericht op 
iedereen die zich bij het buurtteam de 
gemeente meldt met financiële 

Deze Theory of Change (ToC) is opgesteld in het kader van het onderzoek ‘Eerder uit de 
schulden: wat werkt?’. In dit project wordt onderzoek gedaan naar het bereik en de 
effectiviteit van interventies voor mensen met betalingsachterstanden. De interventies 
die worden onderzocht vallen binnen vijf thema’s. Het onderzoek naar de effectiviteit 
van de ondersteuningsgesprekken is er daar één van. De verschillende ToC’s worden los 
gepubliceerd en gebundeld in een publieksuitgave. Meer informatie over het project is 
hier te vinden. 
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problemen. Het eerste driegesprek is vaak 
de start van de stabilisatiefase met als 
doel het bereiken van financiële stabiliteit, 
zodat de inwoner een schuldregeling kan 
treffen. De generalist blijft betrokken 
zolang er sprake is van problemen op 
meerdere leefgebieden (meervoudige 
problematiek); daarna neemt de specialist 
het over.  

De generalist 
De buurtteammedewerker vervult dus de 
rol van een generalist. Hij of zij is 
verantwoordelijk voor case management 
en coaching. Deze medewerker brengt de 
situatie van de inwoner in kaart, signaleert 
problemen richting de specialisten, en 
houdt de voortgang in de gaten. Samen 
met de inwoner verkent de generalist 
welke doelen de inwoner wil nastreven, 
welke stappen hiervoor nodig zijn, wat de 
inwoner zelf kan en waarvoor hij of zij 
ondersteuning wenst. De generalist heeft 
daarmee de gelegenheid om de inwoner 
te leren kennen en een inschatting te 
maken van zijn of haar behoeften en 
capaciteiten. Deze kennis neemt de 
generalist mee in de driegesprekken. Zo is 
hij of zij in staat om de brug te slaan 
tussen de inwoner en de specialist. De 
generalist coacht de inwoner bij het 

uitvoeren van alle acties die nodig zijn op 
weg naar financiële stabilisatie. De 
gesprekken met de generalist worden aan 
het begin van een traject met relatief 
hoge frequentie ingepland; na verloop van 
tijd en een toenemende stabiliteit bij de 
inwoner neemt de frequentie af.  

De specialisten 
Een medewerker van de afdeling 
Werk&Inkomen vervult de rol van 
financiële specialist. Hij of zij is aanwezig 
tijdens driegesprekken tussen inwoner, 
generalist en specialist. Deze medewerker 
is expert op het gebied van financiële 
problemen en schuldhulpverlening en 
adviseert over de stappen die een inwoner 
kan nemen om zijn of haar financiële 
problemen op te lossen en de 
ondersteuningsvormen die het meest 
geschikt zijn. Als dat nodig is kan ook het 
advies van een sociaal raadslid van de 
afdeling Informatie & Advies worden 
ingewonnen.  

Vrijwilliger 
Voor praktische ondersteuning wordt 
regelmatig een vrijwilliger of een 
medewerker met ervaringsdeskundigheid 
ingeschakeld. 

 

Wat zijn de werkzame bestanddelen? 
Van enkele elementen in de interventie 
verwachten we dat deze bijdragen aan de 
effectiviteit ervan. Dit zijn de 
zogenoemde werkzame bestandsdelen 
van de interventie. 
 
Intensiteit ondersteuning 
De ondersteuningsgesprekken worden in 
principe in het begin van het traject met 
een hoge frequentie gepland. In de 
praktijk komt de frequentie wel eens 
onder druk te staan en lukt het de 

 
4 Greaves, Sheppard, Abraham et al. (2011). 

professionals niet om gesprekken tijdig in 
te plannen. Uit gezondheidsonderzoek 
weten wij dat intensievere vormen van 
begeleiding meer effect sorteren dan 
minder intensieve ondersteuning.4 Voor 
de inwoner maakt het ook uit of het gaat 
om e-mailcontact of een persoonlijk 
gesprek. Uit een Brits 
vragenlijstonderzoek blijkt dat mensen 
met financiële problemen een sterke 
voorkeur hebben voor het delen van 
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financiële informatie in een persoonlijk 
gesprek.5  

Financieel advies 
Advies van een financieel specialist is een 
belangrijk instrument in de 
stabilisatiefase. Inwoners krijgen 
bijvoorbeeld advies over hoe ze hun 
inkomen kunnen verhogen en hun kosten 
kunnen verlagen. Een Britse studie laat 
zien dat advies voor mensen met 
schulden effectief was, bijvoorbeeld door 
het aanvragen van een extra voorziening 
met positief effect op het inkomen, en 
doordat onderhandelingen met 
schuldeisers ertoe kunnen leiden dat de 
schuldenlast wordt verlaagd.6,7,8 Maar 
ook in de onderhandeling met 
schuldeisers hebben financiële 
specialisten een toegevoegde waarde. 
Gebruikers van advies dachten dat met 
name de geloofwaardigheid van 
adviseurs in hun contact met schuldeisers 
een verschil maakte9, of hun 
onderhandelingsvaardigheden10.  

Gespreksvoeringstechniek 
De generalisten zijn doorgaans getraind 
in motiverende gespreksvoering. Die 
zetten ze in om de inwoner bewust te 
maken en te motiveren tot de 
noodzakelijke stappen richting financiële 
stabilisatie. Motiverende gespreksvoering 
heeft aantoonbaar effect op diverse 
vormen van gezond gedrag, zoals minder 
alcohol drinken of meer bewegen, al zijn 
de effecten klein.11  

Samen doelen stellen 
Een deel van de generalisten maakt 
gebruik van de interventie ‘Wat telt’12. Bij 

 
5 Money Advice Service (2013). 
6 Gillespie, Dobbie, Mulvey et al. (2007). 
7 Buck, Day, Collard et al. (2009). 
8 Dayson (2012). 
9 Pleasence & Balmer (2007).  
10 Buck, Day, Collard et al. (2009). 
11 Frost, Campell, Maxwell et al. (2018). 

deze interventie voert de professional 
met de inwoner een gesprek over de 
doelen die de inwoner wil bereiken. Door 
de open vraagstelling is de inwoner aan 
het woord en heeft de professional de 
gelegenheid actief te luisteren en begrip 
en erkenning te tonen. Overeenstemming 
over de doelen die in een traject centraal 
staan en empathie tonen, bijvoorbeeld 
door actief te luisteren, dragen bij aan de 
werkalliantie tussen inwoner en 
professional13,14,15. Dit vergroot de kans 
dat de inwoner volhoudt en het traject 
afmaakt16.  

Informatie doseren 
De driegesprekken worden in principe 
voorbereid in een bilaterale 
voorbespreking zonder de inwoner. In de 
voorbespreking overlegt men welke 
ondersteuningsvormen het meest 
geschikt zijn voor de inwoner, welke 
professional welke taken oppakt, en wat 
de inwoner mogelijk zelf kan doen. Het 
streven is om op deze manier de 
informatie die tijdens het klantgesprek 
moet worden besproken te beperken tot 
het noodzakelijke, om zo de hoeveelheid 
informatie die op de inwoner afkomt 
behapbaar te houden. Mensen die over 
langere perioden kampen met financiële 
problemen zijn mogelijk minder goed in 
staat om informatie te verwerken.17 
Ondersteuningsvormen waarin de 
cognitieve belasting van de inwoner 
beperkt blijft, zijn mogelijk effectiever.

12 Movisie (2019). 
13 Katz, Brown, Schwartz et al. (2004). 
14 Katz, Brown, Schwartz et al. (2007). 
15 Bordin (1979). 
16 Menger (2018). 
17 Marianne, Mullainathan & Shafir (2006). 
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Manieren om de ondersteuningsgesprekken te versterken.
Enkele werkzame bestanddelen komen 
uit de literatuur naar voren als beloftevol 
om te kunnen bijdragen aan het 
vergroten van de effectiviteit van de 
ondersteuningsgesprekken  

De actielijst  
In de driegesprekken worden taken 
verdeeld; deze afspraken worden 
vastgelegd in een actielijst. De actielijst 
bevat alle acties die mogelijk moeten 
worden uitgevoerd in een 
stabilisatietraject. Acties die op de 
inwoner van toepassing zijn worden 
aangevinkt. Zijn de acties voltooid den 
blijven ze gewoon staan. Op die manier 
hoopt men inwoners inzicht te geven in 
hun voortgang. Het is echter de vraag of 
de klant zonder meer uit de lijst kan 
opmaken welke stappen op hem of haar 
van toepassing zijn en welke stappen al 
zijn gezet.  

Naast de acties bevat de actielijst ook nog 
een overzicht van alle 
ondersteuningsvormen en voorwaarden 
van het stabilisatietraject. De actielijst is 
een zeer omvangrijk document dat zeker 
bijdraagt aan een volledig overzicht van 
het stabilisatietraject. De vraag is alleen 
of het ook bijdraagt aan de motivatie van 
de inwoner. De volgende werkzame 
bestanddelen zouden de actielijst 
motiverender kunnen maken: 1) 
informatie doseren, 2) haalbare stappen, 
3) zelf opschrijven, 4) inzicht in 
vooruitgang, 5) duidelijke verwachtingen.  

Informatie doseren 
Inmiddels is het bekend dat langdurige 
blootstelling aan stress of schaarste een 
negatief effect kan hebben op onze 

 
18 Mullainathan & Shafir (2013). 
19 Tonnon, Jungmann & Lako (2019). 

cognitieve capaciteit.18 Inwoners die bij 
de gemeente Alphen aan den Rijn 
aanklopten wegens onder meer 
financiële problemen, bleken met name 
moeite te hebben met dingen onthouden 
en met plannen en organiseren.19 
Informatie op een overzichtelijke manier 
aanbieden kan het makkelijker maken om 
financiële beslissingen te nemen. 
Bijvoorbeeld: in een Amerikaans 
onderzoek naar manieren om het bereik 
van financiële voorzieningen te vergroten 
kregen ca. 35.000 belastingbetalers een 
herinnering dat ze recht hadden op 
belastingteruggave.20 Het onderzoek 
vergeleek twee verschillende brieven. De 
ene brief was de originele versie en 
bestond uit twee A4-tjes tekst met kleine 
regelafstand. De andere brief bevatte een 
A4 tekst met een rustige lay-out. De 
respons op de eenvoudige herinnering 
was 6% hoger dan de respons op de 
originele brief. De auteurs verklaren dit 
effect door de mogelijke invloed van 
schaarste, waardoor kleine 
veranderingen in de manier waarop 
informatie wordt aangeboden effect 
kunnen hebben op gedrag.21 Dit pleit 
voor een actielijst met een beperkte 
hoeveelheid informatie en een rustige 
vormgeving. 

Haalbare stappen 
Mensen die een schuldregeling willen 
aanvragen moeten doorgaans een groot 
aantal administratieve handelingen 
uitvoeren. In een kwalitatieve evaluatie 
van het stabilisatie traject van diverse 
Nederlandse gemeenten vertelden 
inwoners dat ze moedeloos werden van 
de hoeveelheid administratief werk die 

20 Bhargava & Manoli (2015).  
21 Marianne, Mullainathan & Shafir (2006). 
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op ze afkwam.22 Er zijn tal van 
onderzoeken die laten zien dat het 
formuleren van doelen23 en het maken 
van stappenplannen24 mensen helpt om 
hun doelen te bereiken, zoals het zoeken 
van een baan. Stappenplannen delen 
doelen op in kleine, haalbare stappen. 
Het behalen van stappen kan worden 
gezien als positieve feedback met de 
boodschap dat je op de goede weg 
bent.25 Wanneer de stappen zijn 
aangepast aan de capaciteit van de 
betreffende inwoner, dan worden de 
stappen haalbaar en groeit het geloof in 
eigen kunnen. Geloof in eigen kunnen is 
naast financiële vaardigheden een 
belangrijke voorspeller van financieel 
gedrag.26 Een actielijst in de vorm van 
een stappenplan met een beperkt aantal 
kleine, haalbare stapjes zou inwoners 
sterker kunnen motiveren. 

Zelf opschrijven 
Er is veel wetenschappelijk bewijs voor 
het effect van zogenaamde 
implementatie intenties, bijvoorbeeld bij 
vrouwen die een oproep kregen om naar 
een medisch onderzoek te komen. 
Vrouwen die de afspraak op een briefje 
noteerden verschenen vaker op de 
afspraak dan vrouwen die de datum in 
een brief opgestuurd kregen.27 Wanneer 
inwoners zelf bedenken en opschrijven 
welke stap ze gaan zetten, dan is het 
waarschijnlijker dat ze de actie ook gaan 
uitvoeren. 

Inzicht in vooruitgang 
Onderzoek onderstreept het belang van 
het inzicht in vooruitgang. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit een onderzoek onder 
werknemers die in dagboeken bijhielden 

 
22 Purpose (2019). 
23 Liu, Huang & Wang (2014). 
24 Hagger & Luszczynska (2014). 
25 Latham & Locke (1991). 
26 Farrell, Fry & Risse (2016). 
27 Sheeran & Orbell (2000). 

wat er op een dag gebeurde, en welke 
emoties daarmee gepaard gingen.28 Uit 
de dagboeken bleek dat met name het 
gevoel van vooruitgang gepaard ging met 
positieve emoties. Stappenplannen 
kunnen nog motiverender gemaakt 
worden door gebruik te maken van ‘set 
completion’ en ‘sunk cost’.29 Bij ‘set 
completion’ worden taken gegroepeerd; 
zodra een deel van de acties in een groep 
al afgevinkt is, wordt het motiverender 
om de set af te maken.30 Dit blijkt ook te 
werken bij het aflossen van schulden: 
mensen gingen sneller hun schulden 
aflossen wanneer ze begonnen met het 
aflossen van de kleine schulden, in plaats 
van bijvoorbeeld de schulden met de 
hoogste rente.31 ‘Sunk cost’ betekent dat 
de eerste taak al is afgevinkt op het 
moment dat de inwoner aan de lijst 
begint; mensen vinden het zonde om te 
stoppen als ze eenmaal al zijn begonnen.  

In de driegesprekken zou naast het 
stappenplan een routekaart het gevoel 
van vooruitgang kunnen versterken. OP 
zo’n routekaart kunnen 
standaardstappen van een 
stabilisatietraject worden afgevinkt.  

Duidelijke verwachtingen 
De driegesprekken zijn bedoeld als een 
laagdrempelige ingang naar 
specialistische hulp. Inwoners ervaren 
deze laagdrempeligheid bij de generalist, 
maar uit een evaluatie blijkt dat de 
communicatie met de specialist soms als 
formeel wordt ervaren.32 Uit de 
geestelijke gezondheidszorg weten wij 
dat de relatie tussen professional en 
cliënt de belangrijkste voorspeller is van 

28 Amabile & Kramer (2011). 
29 Van der Werf, Blanken & Schonewille 
(2011). 
30 Barasz, John, Keenan & Norton (2017). 
31 Gal & Mcshane (2012). 
32 Lako, van der Meulen, Madern et al. (2019). 
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succesvolle behandeling.33,34 In het 
sociaal domein zijn er aanwijzingen dat 
een goede werkalliantie eraan bijdraagt 
dat inwoners hun trajecten succesvol 
afronden.35 Een goede werkalliantie is 
dus zeer wenselijk, en er zijn 
aanwijzingen dat realistische wederzijdse 
verwachtingen over en weer tussen 
professional en inwoner hieraan kunnen 
bijdragen. Mensen die overwogen om in 
de verslavingszorg in behandeling te gaan 
kregen vooraf een gesprek met de 
behandelaar. 36,37 Doel van het gesprek 
was om duidelijkheid te geven over het 
doel van de behandeling, dingen waar 
deelnemers tegen aan liepen, mogelijke 
opbrengsten, de rol van de verschillende 
behandelaars, en wat er in de 
samenwerking van de deelnemer werd 
verwacht. Mensen die zo’n gesprek 
hadden gehad besloten vaker om mee te 
doen en hielden langer vol. Dat er in de 
schuldhulpverlening niet altijd duidelijke 
gecommuniceerd wordt laat een 
onderzoek naar de stabilisatiefase zien. 
Uit interviews bleek dat klanten soms niet 
eens wisten dat ze in een 
stabilisatietraject zaten, of dat ze niet 
wisten wat het doel was van het 
stabilisatietraject.38 Inwoners zouden 
meer duidelijkheid kunnen krijgen door 
een gesprek tussen inwoner en specialist 
over wat het stabilisatietraject inhoudt, 
hoe succes eruit ziet en wanneer het doel 
van de stabilisatiefase is behaald, wie 
welke rol heeft en wat er van de inwoner 
wordt verwacht. De routekaart kan in dit 
gesprek ter visualisatie gebruikt worden. 
Duidelijkheid en realistische 
verwachtingen kunnen mogelijk bijdragen 

 
33 Horvath & Bedi (2002). 
34 Lambert & Barley (2002). 
35 Menger (2018). 
36 Katz, Brown, Schwartz et al. (2004). 
37 Katz, Brown, Schwartz et al. (2007). 
38 Purpose (2019). 
39 Gemeente Utrecht (zonder datum). 

aan de werkalliantie tussen inwoner en 
specialist.  

Praktische ondersteuning  
Het Utrechtse zorgmodel is gebaseerd op 
het principe: de inwoner regelt zijn of 
haar zaken zelf, totdat blijkt dat dit niet 
lukt, dan wordt ondersteuning 
geregeld.39 Het doel van deze werkwijze 
is om de autonomie van de inwoner 
zoveel mogelijk intact te laten. Dit is een 
lovenswaardige intentie, maar het 
betekent in de praktijk dat de inwoner 
eerst moet falen voordat meer 
ondersteuning wordt geregeld. Elke 
faalervaringen heeft een negatief effect 
op het geloof in eigen kunnen van de 
inwoner40 en komt bovenop de vaak 
jarenlange reeks van faalervaringen die 
de inwoner achter de rug heeft op het 
moment dat hij of zij aanklopt voor 
hulp.41 Uit het WRR rapport ‘Weten is 
nog geen doen’ concludeert men dat er 
momenteel te veel beroep wordt gedaan 
op de zelfredzaamheid van de burger.42 
In interviews met inwoners die bij de 
gemeente hadden aangeklopt voor 
ondersteuning met financiële problemen 
gaven ze aan dat ze hun eigen 
capaciteiten overschatten, en dat ze door 
de hoeveelheid stress en problemen 
maar zeer beperkt in staat waren om zelf 
zaken op te pakken.43 Daarom schakelt 
de gemeente Utrecht vrijwilligers of 
medewerkers met 
ervaringsdeskundigheid44 in die 
praktische zaken kunnen overnemen van 
de inwoner. Aanwijzingen uit de 
literatuur onderstrepen het belang van 
praktische ondersteuning. 

40 Smith, Kass, Rotunda & Schneider (2006). 
41 Jungmann & Anderson (2011). 
42 WRR (2017). 
43 Tonnon, Jungmann & Lako (2019). 
44 In het kader van het project Eerder uit de 
Schulden is ook een  onderbouwing van 
ervaringsdeskundigheid gepubliceerd.  
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In een Amerikaans experiment kregen 
mensen die voor uiteenlopende zaken 
naar het wijkcentrum waren gekomen 
praktische ondersteuning aangeboden bij 
een aanvraag van financiële middelen. 
Administratieve gegevens werden 
automatisch ingevuld, en klanten werden 
nagebeld voor aanvullende gegevens. De 
ondersteuning leidde tot drie keer zoveel 
ingediende aanvragen van een 

studietoelage en 29 procentpunten meer 
studieaanmeldingen dan wanneer de 
klanten alleen informatie ontvingen over 
het fonds.45 Structurele ondersteuning bij 
praktische zaken kan mogelijk een 
verschil maken in een fase waarin 
inwoners veel belasting ervaren door alle 
administratieve handelingen die ze 
moeten verrichten.

 

Wat is de verwachtte opbrengst? 
De verwachting is dat de interventie op 
korte termijn bijdraagt aan de motivatie 
van de inwoner en de werkalliantie 
tussen inwoner en professionals. Op de 
middellange termijn zal de interventie 
eraan bijdragen dat de inwoner sneller de 
stabilisatiefase doorloopt en minder vaak 
uitvalt. Deze effecten kunnen zich 
vervolgens vertalen naar een verbeterde 
gezondheid en welzijn.  

Motivatie 
Deskundig advies van de specialisten, 
coaching van de generalist en praktische 
ondersteuning van een betaalde kracht of 
vrijwilliger geven de inwoner vertrouwen 
dat het traject zal leiden tot een aflossing 
van de schulden. Deze verwachting is een 
belangrijke bron van motivatie.46 Door 
informatie goed te doseren kan de 
inwoner het plan volgen. Het opdelen van 
doelen in haalbare stappen in combinatie 
met de praktische ondersteuning zorgt 
voor een snellere vooruitgang en een 
groter geloof in eigen kunnen. Inzicht in 
de geboekte vooruitgang versterkt het 
geloof in eigen kunnen en motiveert de 
inwoner om vol te houden tot het traject 
is afgerond.  

 
45 Bettinger, Long, Oreopoulos et al. (2012). 
46 Zilcha-Mano, Roose, Brown et al. (2019). 

Werkalliantie 
Overeenstemming over doelen, actief 
luisteren en het tonen van empathie 
zullen naar verwachting een positief 
effect hebben op de werkalliantie tussen 
de generalist en de inwoner.47 Daarnaast 
is de verwachting dat de werkalliantie 
tussen de inwoner en de specialist wordt 
versterkt door het gesprek over 
wederzijdse verwachtingen en 
verwachtingen van het traject. De 
werkalliantie zal naar verwachting drop-
out voorkomen en ertoe leiden dat de 
klant sneller stappen zet richting 
financiële stabiliteit. 

Oplossing voor financiële problemen 
Het overkoepelende doel van de 
stabilisatiefase is het bereiken van 
financiële stabiliteit en instroom in een 
schuldregeling. Door de toegenomen 
motivatie en minder uitval zullen meer 
inwoners instromen in een schuldregeling 
en hun financiële problemen oplossen. 

Gezondheid en welzijn 
Door het herstellen van stabiliteit en rust 
vallen voor de inwoner stress en zorgen 
weg. In een evaluatie in Alphen aan den 
Rijn werden inwoners na zes maanden 
begeleiding minder gehinderd door 
gezondheidsproblemen.48 Hun kwaliteit 

47 Bordin (1979). 
48 Tonnon, Jungmann & Lako (2019). 
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van leven verbeterde, met name door 
een afname van de hoeveelheid zorgen 

en een gevoel meer controle over hun 
leven te hebben.  

 

Randvoorwaarden 
Om de interventie te laten slagen en een effect te kunnen meten moet er aan een aantal 
randvoorwaarden worden voldaan. Omdat de interventie nog niet is uitgevoerd kunnen 
alleen uitspraken worden gedaan over de oorspronkelijke interventie. De verschillende 
groepen professionals moeten hun agenda’s op elkaar afstemmen, zodat driegesprekken 
tijdig kunnen worden ingepland. De generalisten hebben voldoende expertise met 
betrekking tot schulden nodig om financiële problemen te kunnen signaleren. Professionals 
en vrijwilligers moeten een caseload hebben die ruimte laat voor een intensievere 
begeleiding waar dat nodig is. Vrijwilligers moeten over voldoende expertise en 
vaardigheden beschikken om praktische ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast zijn 
enkele werkzame bestanddelen nog niet in de praktijk toegepast. Daarom is het op dit 
moment nog niet mogelijk om een lijst met randvoorwaarden te presenteren. Nader 
onderzoek is wenselijk. 
 

Het onderzoek naar de effectiviteit van de ondersteuningsgesprekken is onderdeel van het 
project ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’ Het project heeft een looptijd van drie jaar en 
is gestart in mei 2020. Het project wordt uitgevoerd door een breed consortium, bestaande 
uit de volgende partijen: Bureau Bartels, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hogeschool 
Utrecht, Pharos, Verwey-Jonker Instituut, gemeente Amsterdam, gemeente Arnhem, 
gemeente Deventer, gemeente Gouda, gemeente Haarlem, gemeente Utrecht, Save the 
Children en Valente. 
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