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Inleiding 

 
 

Na een succesvolle pilot in 2016 en 2017, zijn de schulddienstverleners vanaf 2018 definitief 
geïntegreerd in het aanbod van Stichting Xtraplus-JIP/JIT in Den Haag. Jaarlijks worden er rond de 170 
jongeren met schulden begeleid. Stichting Xtraplus-JIP/JIT werkt hard aan de doorontwikkeling van de 

schulddienstverlenerscomponent in hun aanpak en een interventiebeschrijving bleek daarbij 
onontbeerlijk: het was belangrijk dat op papier komt te staan wat deze practice based integrale 

interventie inhoudt en wat het oplevert. Behalve dat het voor de uitvoerend werkers voor een zo 
optimaal mogelijke uitvoering essentieel is om een dergelijke interventiebeschrijving te hebben, is het 

voor implementatie in andere gemeenten ook van groot belang. Stichting Xtraplus-JIP/JIT heeft 
daarom het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam gevraagd onderzoek 

te doen om tot een dergelijke (digitale) interventiebeschrijving te komen. Het betreft hier nadrukkelijk 
geen functieprofielbeschrijving. Voorliggende interventiebeschrijving is vervaardigd tussen oktober 
2018 en juli 2019. Met deze beschrijving zit de werkwijze van de schulddienstverleners niet alleen 

meer in hun hoofden maar staat met onderzoek onderbouwd op papier wat het alledaags uitvoeren 
van de schulddienstverleners van Stichting Xtraplus-JIP/JIT inhoudt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De beschrijving bestaat uit de volgende onderdelen: 
  

• Methodologische verantwoording  
• De aanleiding: waarom deze interventie?  
• De werkwijze  
• De (theoretische) onderbouwing, doel en doelgroepen  
• De voorwaardelijke context  
• De opbrengsten 
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1. Methodologische verantwoording 
 

Om tot de interventiebeschrijving te komen deden onderzoekers van het Lectoraat Armoede 

Interventies van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek. De volgende onderzoeksvragen stonden 

centraal: 
 

Wat is de (beoogde) Theory of Change (TOC) van de schulddienstverleners bij Stichting Xtraplus-JIP/JIT:  
hoe bereiken de schulddienstverleners welke doelen volgens theorie en praktijk en waarom?  

In hoeverre voldoet de interventie aan What Works principes?  
Wat is de (beoogde) doelgroep van de interventie?  

Wat houdt de interventie in: wat gebeurt er precies op welk moment door wie?  
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor een optimaal resultaat?  

Wat levert de interventie de jongeren op? 

 

De onderzoeksvragen zijn beantwoord door het verrichten van de volgende onderzoeksactiviteiten: 
 

Literatuur- en documentenanalyse  
Allereerst bestudeerden de onderzoekers alles wat er over de interventie bekend is en reeds op papier 
staat zoals de subsidieaanvragen, de projectplannen en evaluaties. Ook is er gebruik gemaakt van 
gegeven antwoorden op vragen uit een vragenlijst die door een van de schulddienstverleners van 
Stichting Xtraplus-JIP/JIT is ingevuld in het kader van een ander onderzoek dat het Lectoraat Armoede 
Interventies tussen 2016 en 2020 uitvoert in het kader van het programma Van Schulden naar Kansen 
dat gefinancierd wordt door één van de fondsen die de interventie financiert. Daarnaast is er gezocht 
naar aanvullende literatuur ter theoretische onderbouwing van de interventie. 

 

Kwantitatieve analyse registratie-data  
De schulddienstverleners van Stichting Xtraplus-JIP/JIT registeren allerhande achtergrondgegevens van 
de jongeren. Aan de hand van die gegevens is in kaart gebracht hoe de bereikte doelgroep van de 
schulddienstverleners er op een aantal kenmerken uitziet. Helaas was de registratie niet dusdanig 
geschikt voor dit onderzoek dat er ook kwantitatieve analyses op opbrengsten op bijvoorbeeld 
financiële zelfredzaamheid bij de jongeren konden worden gedaan. 

 

Groepsinterviews  
In totaal zijn er vijf groepsinterviews afgenomen: bij de schulddienstverleners (n=4), trajectbegeleiders 

van het JIT (n=4), begeleiders van JIT-wonen (n=3), jongerenadviseurs van het JIP (n=5) en de financiers 

(gemeente en fondsen) (n = 3). Naar aanleiding van de documentenanalyse en de kwantitatieve data-

analyse legden de onderzoekers de deelnemers aan de groepsinterviews een samenvattende voorzet 

voor van een Theory of Change/onderbouwing. Daarnaast stelden ze vragen over de werkwijze, de 

voorwaardelijke context en over wat de interventie volgens hen oplevert. De onderzoekers stelden ook 

vragen over contextvariabelen en overdraagbaarheid naar andere gemeenten. 

 
Interviews jongeren  
Daarnaast zijn er acht face-to-face interviews met jongeren afgenomen. Deze werden aselect 
geworven door de schulddienstverleners en vonden plaats in een café op Den Haag Centraal. Voor 
deze interviews werd een aparte topiclijst ontwikkeld. Er werd vooral ingegaan op wat de interventie 
hen heeft opgeleverd aangezien de registratie-data van de schulddienstverleners hiertoe te weinig 
mogelijkheden boden. 

 

De onderzoeksbevindingen zijn tevens langs zogenoemde What Works principes gelegd. Op basis van 

principes voor effectieve interventies uit andere werkvelden heeft het Lectoraat Armoede Interventies van 

de Hogeschool van Amsterdam (HvA) What Works principes ontwikkeld als toetsingsmodel voor effectieve 

interventies in de schuldhulpverlening en in de armoedebestrijding. Het model stimuleert projecten te kijken 

naar wat nodig is voor het realiseren van een optimaal resultaat. 
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2. Aanleiding: waarom deze interventie? 
De aanleiding om naast het Jeugd Interventie Team (hierna JIT genoemd) en het Jongeren 

Informatiepunt (hierna JIP genoemd) een schulddienstverlenerscomponent bij Stichting Xtraplus 

JIT/JIP op te zetten is gebaseerd op ervaringen in de praktijk door trajectbegeleiders van het JIT en 

jongerenadviseurs van het JIP die steeds meer jongeren met schulden naar zich toe zagen komen. Bij 

het JIP kunnen jongeren terecht met vragen, bij het JIT worden jongeren met ingewikkelde 

problemen intensief begeleid. 
 

2.1. Het Jongeren Informatie Punt (JIP)  
Het JIP is een zeer laagdrempelig informatiepunt voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar; het is op vaste 

tijden vijf dagen per week open. Jongeren bezoeken het JIP voor anonieme, gratis informatie, vragen, 

advies en praktische hulp. Het antwoord dat zij van het JIP krijgen is afgestemd op hun persoonlijke 

situatie en vaardigheden. De jongeren kunnen in de JIP-winkel vragen stellen maar dat kan ook 

telefonisch of digitaal: bijvoorbeeld per WhatsApp of per e-mail. Het JIP werkt samen met een 

mediabureau om online steeds beter en sterker te worden. Jongeren kunnen bij het JIP ook internetten, 

folders meenemen/ invullen, de bijbanenvacaturebank raadplegen, hulp krijgen bij het schrijven van 

brieven of condooms kopen. Ook ouders en intermediairs kunnen met hun vragen over jongeren bij het 

JIP terecht of voor informatie over de sociale kaart. Bij het JIP staat de jongere centraal en worden zij 

ondersteunt bij hun ontplooiing en zelfredzaamheid. Dit doet het JIP door jongeren eigen 

verantwoordelijkheid en keuzevrijheid te bieden. Het JIP biedt ondersteuning bij vragen rondom: 

wonen, recht, hulp, verslaving, gezondheid, seksualiteit, drugs, school/studie, geld, werk, jonge ouders 

en vrije tijd. Naast het geven van individuele informatie en advies geeft het JIP ook veel (groeps-)  
voorlichting en trainingen op scholen en in jongerencentra. Daarnaast maken ze publiciteit op plekken 

waar veel jongeren komen zoals stranden, scholen, festivals en open dagen. Het JIP heeft op jaarbasis 

een bereik van meer dan 10.000 jongeren in Den Haag, Zoetermeer en Delft.. Mocht een jongere  
intensieve hulpverlening nodig hebben dan zorgt het JIP voor een ‘warm overdracht’ naar de juiste 

instelling (Xtra-plus, 2015; groepsinterview jongerenadviseurs JIP, maart 2019). Het JIP verwijst veel 

jongeren door naar het JIT waar ook veel jongeren terecht komen via de vele netwerkpartners in de 

regio Haaglanden. 
 

2.2. Het Jeugd Interventie Team (JIT)  
Het JIT vangt jongeren op en biedt ze een oplossing met als einddoel begeleiding terug naar school of naar 

werk. Veel jongeren die bij het JIT komen hebben vragen op meerdere leefgebieden zoals: dagbesteding, 

gezin en familie, vrije tijd, huisvesting, financiën, gezondheid, politie/justitie en vrienden. De groep jongeren 

met vragen op het gebied van financiën is het grootst (Xtra-plus, 2018a). Een groot deel van de jongeren 

heeft bij aanvang van de begeleiding al ernstige financiële problemen en ziet geen oplossing meer. Jaarlijks 

worden er bijna 900 jongeren begeleid door het JIT. Het merendeel van de ‘JIT- jongeren’ is tussen de 16 en 

24 jaar oud (90%). Veel jongeren zijn werkloos, uitgevallen op school en hebben geen dagbesteding (90%). 

Deze jongeren lopen het risico om in de financiële problemen terecht te komen. ‘JIT-jongeren’ hebben vaak 

complexe, meervoudige hulpvragen en daarnaast vaak een beperkt netwerk waarop zij kunnen 

terugvallen voor hulp en ondersteuning. Sommige jongeren hebben een laag zelfbeeld en er zijn ook 

jongeren die een licht verstandelijke beperking hebben. Vaak zijn zij al bekend met eerdere 

hulpverlening en hebben geen vertrouwen meer in nieuwe hulpverlening (Xtra-plus, 2015).  

 

JIT Wonen 

Naast het reguliere JIT is er ook JIT-Wonen: dit zijn huizen van Stichting Xtraplus. Er zijn verschillende 
woningen: Foyer en Base waarin alle voorzieningen worden gedeeld en jongeren maximaal 2 jaar 
wonen en JIT Next: dit zijn appartementen waar jongeren vervolgens naar toe kunnen doorstromen. 
Om hier te wonen hebben jongeren geen indicatie nodig. De jongeren krijgen hulp van een JIT-
Wonen-begeleider om zelfstandig te kunnen wonen. Vaak hebben deze jongeren ook een 
trajectbegeleider van het JIT gehad omdat ze vaak problemen op meerdere leefgebieden hebben.  
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Er wonen gemiddeld zo’n 75 jongeren in de woningen, daarvan heeft slechts een minderheid (10 op 
moment van interview (mei 2019)) te maken met de schulddienstverleners. Dat dit er zo weinig zijn, 
heeft ermee te maken dat de jongeren die alleen door het JIT aangemeld zijn bij JIT-wonen in 
aanmerking komen voor de schulddienstverleners. Bij de Foyer kunnen jongeren ook via andere 
kanalen worden aangemeld zoals bijvoorbeeld via de Reclassering. 
 

In onze participatiesamenleving wordt er een hoge mate van zelfredzaamheid van burgers verwacht. 

Hieronder valt ook financiële zelfredzaamheid. Uit onderzoek van de Nationale Ombudsman (2016) 

blijkt dat de overheid onterecht veel uitgaat van zelfredzaamheid bij kwetsbare groepen. Minder 

zelfredzame individuen kampen vaker met problematische schulden. De schuldhulpverlening en de 

schuldenaanpak zijn vaak te complex. Het JIP en het JIT ervaren al jaren in de praktijk dat het 

bovengenoemde zeker ook voor jongeren het geval is. Volgens het JIP en JIT durven jongeren met 

problematische schulden minder snel hulp te vragen bij gemeentelijke schuldhulp en/of andere 

schuldhulpinstanties omdat de drempel te hoog wordt ervaren door jongeren. Verder blijkt dat 

jongeren regelmatig niet voldoen aan de eisen om toegelaten te worden tot een schuldhulptraject en 

er hoge verwachtingen aan de jongeren worden gesteld. Dit zorgt ervoor dat jongeren gedemotiveerd 

raken om hun schulden op te lossen. Volgens het JIP en JIT stapelen de schulden zich op (Xtra-plus, 

2017b).  

 

Naast het JIP en JIT geven verschillende hulpverleningsinstanties voor jongeren in de regio Haaglanden 

dezelfde signalen af: steeds meer jongeren kampen met ‘onoplosbare’ schulden. Schulden leiden bij 

veel van deze jongeren tot belemmeringen in hun ontwikkeling en onvoldoende maatschappelijke 

participatie. Er is vaak sprake van schooluitval, werkloosheid, dakloos worden en het ontwikkelen van 

psychische klachten.  

 

Dit was de aanleiding voor Stichting Xtraplus om de 

interventie ‘Schulddienstverleners’  

(doorgaans afgekort als SDV en hierna soms ook zo 

aangeduid) te introduceren. 
 

De schulddienstverleners opereren parallel aan JIP en JIT. Jongerenadviseurs van het JIP en 
trajectbegeleiders van het JIT treffen in hun dagelijkse praktijk veel jongeren die (nog) niet in 
aanmerking komen voor bestaande vormen van schuldhulpverlening. Het aanpakken van deze 
schuldenproblematiek is zeer tijdrovend. Door het inzetten van schulddienstverleners krijgen de 
jongerenadviseurs van het JIP, de trajectbegeleiders van het JIT, de begeleiders van JIT-Wonen en het 
Loket Jonge Moeders meer ruimte om zich te richten op de overige leefgebieden zoals inkomen, wonen, 
vrijetijdsinvulling, toeleiding naar verslavingszorg of GGZ en waar mogelijk het realiseren van een 
dagbesteding in de vorm van scholing of (vrijwilligers) werk. De schulddienstverleners richten zich 
geheel op jongeren die zelf geen oplossing meer zien voor hun schulden en niet worden bereikt door, 
of in aanmerking komen voor, de reguliere schuldhulpverlening. ‘Deze jongeren zien voor zichzelf op 
dat moment nog een te hoge drempel of denken dat hun persoonlijke schuldensituatie nog niet zo erg 
is terwijl op dat moment de situatie al zodanig onoverzichtelijk is geworden’ (Xtra-plus, 2015). In maart 
2016 is er een pilot gestart waarbij twee schulddienstverleners aan de slag zijn gegaan met het 
ondersteunen van jongeren met problematische schulden naast het traject bij JIT/JIP. Deze pilot werd 
gefinancierd door gemeente en fondsen. Vanaf 2018 is de schulddienstverlenerscomponent definitief 
geïntegreerd  in het aanbod van stichting Xtra Plus  JIT/JIP. Anno 2019 werken er 4 
schulddienstverleners.
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3. De werkwijze 
 

 

3.1 De schulddienstverleners (SDV)  
De schulddienstverleners kennen specifieke werkzaamheden en moeten voldoen aan een aantal 

vereisten zoals kennis van schuldhulpverlening en de wettelijke kaders en geldende regelgeving. 
 

3.1.1. Werkzaamheden 
Schulddienstverleners zijn specialisten in financiën en meer specifiek op schuldhulpverlening vanuit 

minnelijke trajecten. Zij houden zich concreet bezig met het begeleiden van jongeren bij het ordenen 

van administratie, het maken van een overzicht van de lopende verplichtingen, het aanvragen van  
toeslagen, het realiseren van (extra) inkomen, het ervoor zorgen dat belangrijke verplichtingen, zoals 

het betalen van huur en energie, worden nagekomen en het treffen van betalingsregelingen met 

schuldeisers: alle zaken die te maken hebben met het vaststellen van de juiste financiële draagkracht  
van een jongere. Daarnaast dragen schulddienstverleners ook basale kennis en begrip van financiële 

zaken over. Zij merken dat jongeren vaak niet goed op de hoogte zijn van wat er allemaal wel en niet 

mag op financieel gebied. Schulddienstverlener: ”Onze doelgroep heeft vaak weinig kennis over wat er 

wel en niet mag, wij helpen jongeren ook bij het vergroten van kennis hierover” (bron: groepsinterview 

schulddienstverleners, maart 2019). Ook kan de schulddienstverlener de trajectbegeleider van het JIT 

adviseren bij het mede creëren van toekomstperspectief in de vorm van het vinden van werk en/of 

studie en/of het opbouwen en onderhouden van een netwerk van de jongere (Xtra-plus, 2018a). De 

schulddienstverlener informeert en adviseert tevens de trajectbegeleiders van JIT en de 

jongerenadviseurs van JIP bijvoorbeeld rondom het geven van maatwerkadviezen over financiën en 

schulden (Xtra-plus, 2017b). 
 

3.1.2. Kwalificatie-eisen  
Alle schulddienstverleners hebben (post) HBO opleidingen gevolgd op het gebied van 
schuldhulpverlening, financiën en budgetteren. Eisen die aan hen worden gesteld betreffen: 
 

▪ Sociale vaardigheden:  
kunnen coachen, stimuleren en motiveren van jongeren 

 

▪ Analytische vaardigheden:  
kunnen analyseren en bespreken van knelpunten bij jongeren 

 

▪ Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden:  
goed contact kunnen hebben met gemeente en netwerkpartners. 

 

▪ Integriteit:  
met betrekking tot omgang met jongeren en (financiële) informatie omtrent hun 

privésituaties 
 

Daarnaast moeten ze veel kennis hebben van een up-to-date sociale kaart in verband met 

voorzieningen, regelingen en (hulp) organisaties. Ook is het een pre als er al feeling is met de 

uitgangspunten van de methodiek Nieuwe Perspectieven: dat is de methode waarmee de 

schulddienstverleners werken (zie paragraaf 3.3). Voorafgaand aan hun sollicitatiegesprek kregen de 

huidige schulddienstverleners een casus mee naar huis. Deze casus werd tijdens het gesprek 

besproken. Er werd gekeken of de kandidaat de casus volgens de uitgangspunten van de Nieuwe 

Perspectievenmethode behandelde en tegelijkertijd moest dit ook passen bij de kandidaat. Zo vielen 

kandidaten die op papier perfect leken af omdat ze volgens de uitgangspunten van de methodiek niet 

bij de functie pasten (bron: groepsinterview schulddienstverleners, maart 2019). 
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Alle medewerkers krijgen bij aanvang een training over schulddienstverlening en een training in de 

uitgangspunten van de methodiek Nieuwe Perspectieven: in de bijlage is weergegeven aan welke 

competenties professionals voldoen die werken met de uitgangspunten van de methodiek Nieuwe 

Perspectieven. Eenmaal in dienst, krijgen de schulddienstverleners een training ‘omgaan met agressie’ 

en doen ze op allerhande manieren verdiepende kennis op over ‘motivational interviewing’, omgaan 

met licht verstandelijke beperking, GGZ, schuldenregelingen, intercultureel vakmanschap & 

radicalisering en beroepscodes en tuchtrecht. 
 

3.2 De uitgangspunten van de interventie  
In de werkwijze van de schulddienstverleners gelden de JIT-uitgangspunten die ontwikkeld zijn bij het 

JIT zoals weergegeven in schema 1 (Xtra-plus, 2015). Om de uitvoerders in de integrale aanpak zoveel 

mogelijk op dezelfde manier te laten werken, is ervoor gekozen om de schulddienstverleners ook met 

deze uitgangspunten te laten werken. 
 

Schema 1: JIT-uitgangspunten 
 
 

1. Vindplaatsgericht  
Het JIT is overal. Vooral op plekken waar de jongeren zijn, dus niet alleen op kantoor. Gesprekken 

vinden plaats op plekken waar jongeren dit het liefste hebben of waar het nuttig is.  
2. Intensief en persoonlijk  

Het JIT is persoonlijk. De jongeren worden open en zonder oordeel benaderd. Vertrouwen, 

gelijkwaardigheid en confronteren gaan twee kanten op.  
3. Handelingsgericht  

Het JIT is actiegericht. Actie is belangrijk in de begeleiding: niet te veel lullen maar doen. 

Jongeren willen resultaten daarom komen zij naar het JIT.  
4. Positief labelen  

Iedere jongere is oké. Het JIT zoekt samen met de jongere uit wat hij of zij goed kan. Fouten 

maken mag, zonder direct te worden afgerekend. Dat zijn juist goede leermomenten om mee 

verder te komen.  
5. Gericht op verwevenheid  

Het JIT biedt een totaalaanpak. Jongeren komen vaak naar het JIT met in eerste instantie één 

vraag. De kracht van het JIT is om snel in beeld te krijgen wat er aan de hand is. Er wordt voor de 

jongere zichtbaar gemaakt dat er meerdere zaken moeten worden geregeld voor die ene vraag.  
6. Netwerkgericht  

De JIT begeleider stapt letterlijk in de leefwereld van de jongere en leert de jongere kennen zoals hij 

of zij echt is. De JIT begeleider maakt kennis met vrienden, gezinsleden en andere belangrijke 

mensen. Samen met deze personen zoeken we naar mogelijkheden en bekijken wie wat kan doen 

om de resultaten te behalen.  
7. Niet bureaucratisch  

Het JIT is laagdrempelig en flexibel. We gaan zolang door als nodig is en stoppen als het kan. JIT 

begeleiders passen hun tempo en frequentie van afspraken aan op de behoefte van de jongere. Het 

JIT biedt maatwerk (Xtra-plus, 2015) 
 
 
 

3.3. De methodiek: Nieuwe Perspectieven  
Jongere: “Ze gaf me zelfvertrouwen en het was maatwerk, we werkten aan dingen die ik niet kon. Ze zei 

dingen als ‘je kan het wel’. Verder geeft ze je opties en legt ze je niks op, dat is fijn”. Schulddienstverlener: 

“Het draait vooral om outreachend werken zoals daar afspreken waar de jongere is of wil afspreken en de 

jongere motiveren vanuit zijn of haar eigen kracht. Kenmerkend daarbij is dat we 'naast een jongere gaan 

staan: de schulden worden samen aangepakt, zodat een jongere effect ziet en zelfstandigheid leert met 

betrekking tot de eigen financiën” (bron: groepsinterview schulddienstverleners, maart 2019).  
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De schulddienstverleners werken outreachender dan de reguliere schuldhulpverleners van de 

gemeente en werken intensief ambulant. Ze gaan daarbij niet uit van ‘wat er moet’ maar vanuit wat 

een jongere zelf aangeeft. Als een schulddienstverlener er bijvoorbeeld achter komt dat iets illegaal is, 

dan wordt dit besproken met een jongere inclusief de wettelijke consequenties en wordt er gezamenlijk 

gezocht naar andere (legale) opties, als deze er zijn en dan wordt dit de jongere aangeboden. Het is 

echter aan de jongere om dit aan te pakken of niet.  

Schulddienstverlener: ”Er was een cliënt die samenwoonde met haar partner, dit was niet legaal, dan 

zoek ik naar een situatie die wel oké is. Ik heb ze verschillende opties voorgelegd en zij hebben toen zelf 

gekozen. Nu wonen ze legaal samen en zitten ze samen in een traject. Het is belangrijk om niet te 

dwingen maar de opties voor te leggen en bewust te maken over de gevolgen. Er is dan ook geen reden 

om de hulpverlening af te haken” (bron groepsinterview schulddienstverleners, maart 2019). 

Schulddienstverlener: “We staan dicht bij de jongeren, dan voelen de jongeren zich begrepen, krijgen ze 

het gevoel dat je het meent en oprecht bent. Je staat niet tegenover hen maar naast hen. Als je dit bij 

hen opwekt, ontstaat er een vertrouwensband. Het hebben van een vertrouwensband kan ervoor zorgen 

dat de jongere de waarheid spreekt. Wij zorgen ervoor dat we de jongeren niet veroordelen, de aanpak 

is persoonlijk. We controleren de jongeren niet en registreren niet” (bron: groepsinterview 

schulddienstverleners, maart 2019).  

 

Het op deze manier omgaan met de jongeren, proberen aan te sluiten bij hun intrinsieke motivatie en 

hun vertrouwen te winnen valt onder de uitgangspunten van de methodiek Nieuwe Perspectieven. 

Nieuwe Perspectieven is een erkende effectieve interventie voor jeugdigen die zijn vastgelopen of 

dreigen vast te lopen en maatschappelijke overlast veroorzaken, hetgeen zich uit in (de neiging tot) 

delinquent gedrag. De interventie van het JIT duurt doorgaans 3 maanden. Zij biedt de jeugdigen 

nieuwe kansen via een ambulant, kortdurend en activerend traject, waarbij de jongere wordt geleerd 

gebruik te maken van zijn positief ingestelde sociale contacten (netwerk).  

Nieuwe Perspectieven heeft niet de pretentie alle problemen in drie maanden tot een oplossing te 

kunnen brengen. Nieuwe Perspectieven vervult voor de jongeren een brugfunctie naar reguliere 

maatschappelijke instituties waaronder scholen, sportverenigingen, het UWV, de werkwereld en de 

reguliere (jeugd)zorg (bron: www.nji.nl). Er is een handboek en een theoretische handleiding. De 

uitgangspunten en competenties die benodigd zijn om de methodiek zo optimaal mogelijk uit te 

kunnen voeren zijn door Stichting Xtraplus-JIP/JIT overgenomen voor de aansturing van de SDV-

medewerkers. De reden waarom voor de uitgangspunten van deze methodiek is gekozen is omdat zij 

jongeren hulpverlening willen bieden die bij hun leefwereld past.   

Trajectbegeleider JIT: “Deze methode gaat uit van de kracht en omgeving van de jongere, dan staat de 

jongere het sterkst. Volgens de Nieuwe Perspectievenmethode sta je niet boven maar naast de 

jongeren, zodat ze fouten maken, ervan leren en zich gesteund voelen”. Andere trajectbegeleider JIT: 

“Stel de jongere komt met een onhaalbaar plan waarvan je de gevolgen al voorziet, je denkt dan kies 

alsjeblieft hiervoor en doe dit niet, toch laat je de jongere zijn fouten maken, je gaat gewoon mee. 

Alleen dan ziet de jongere de fouten zelf. Dit is een voorbeeld hoe wij de methodiek gebruiken. Ze 

krijgen altijd een nieuwe kans. Dit is ook hoe het hoort te gaan volgens de methodiek”  

(bron: groepsinterview trajectbegeleiders JIT, april 2019).  

 

De uitgangspunten van de methodiek zijn volledig geïntegreerd in de werkwijze van de 

schulddienstverleners: als een schulddienstverlener er niet uitkomt of als er bijvoorbeeld een verschil 

van inzicht is tussen een trajectbegeleider van het JIT en een schulddienstverlener, dan wordt er 

samen met de andere schulddienstverleners en/of trajectbegeleiders van het JIT vanuit de 

uitgangspunten van de methodiek Nieuwe Perspectieven naar de casus gekeken. Het allemaal werken 

volgens de uitgangspunten van deze methodiek is voor alle betrokkenen heel erg belangrijk. De 

einddoelen die samen met de jongeren worden bepaald (zie  paragraaf 3.4.3) worden volgens de 

uitgangspunten van de methodiek Nieuwe Perspectieven in vier fasen bereikt zoals weergegeven in 

het Handboek Nieuwe Perspectieven (2007). Zie schema 2. 

http://www.nji.nl/
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Schema 2 - Fasen Methodiek Nieuwe 

Perspectieven  
(Elling & Melissen, 2007) 

 

Fase 0: Het Netwerk  
De problemen van de jongere zijn voor een groot deel ontstaan in zijn eigen leefomgeving: thuis, met zijn 

vriendengroep op straat en in het jongerencentrum, op school, in de plaatselijke horeca, met de politie, 

met werkgevers en met de uitkeringsinstanties. De oplossingen zullen in principe ook in dat leefgebied 

moeten worden gevonden en gerealiseerd. Het is dan ook van het grootste belang dat de NP-medewerker 

van Nieuwe Perspectieven het eigen werkgebied door en door kent. Nieuwe Perspectieven werkt nauw 

samen met andere partners in het hulp- en dienstverleningsveld. Een goede wederzijdse bereik- en 

beschikbaarheid is voorwaarde om de hulp rondom jongeren zo snel en goed mogelijk in gang te kunnen 

zetten. Fase 0 staat in het teken van netwerkopbouw in stad, wijk of buurt. Bij de opzet van een nieuw 

project gaat het hier om de fase van netwerkopbouw. Bij bestaande teams betreft het de inspanning van 

voortdurend netwerkonderhoud.  
 
 

 

Fase 1: Aanmelding en Intake  
Ingrediënten: 
- Aanmelding en kennismaking. 
- Aandacht voor contra-indicaties. 
- Motiveren voor vervolg. 
- Werken aan korte termijn doelen. 
- Betrekken van ouders/opvoeders. 
- Analyse van het sociale netwerk. 
- Analyse van gedrag. 
- Een plan van aanpak voor fase 2.  

 

 

Fase 2: Uitvoering van het plan van aanpak en werken naar een afronding  
Ingrediënten: 
- Start uitvoeren van plan van aanpak. 
- Werken aan korte en lange termijndoelen. 
- Inleiden van ondersteuningscontacten voor eventuele vervolghulp. 
- Werkafspraken voor de langere termijn. 
- Voorbereiden afronding, overdrachtsrapportage en afsluitend netwerkgesprek. 
- Uitvoeren netwerkgesprek. 
- Verslaglegging netwerkgesprek.  

 

 
Fase 3: Nazorg   
Ingrediënten: 
- Uitvoeren van nazorgactiviteiten. 
- Voorbereiding afsluiten nazorgfase. 
- Afsluitend netwerkgesprek. 
- Verslaglegging netwerkgesprek. 
- Sluiten van dossier  
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3.4. De uitvoering  
De werkwijze van de schulddienstverleners is als volgt te beschrijven. Gestart wordt met de aanmelding, 
vervolgens volgt er een traject op maat en wordt er gewerkt met resultaatgebieden. In de hele aanpak 
staan de uitgangspunten van de methodiek Nieuwe Perspectieven centraal. 
 

 

3.4.1. Aanmelding  
Het aanmeldingstraject is weergegeven in figuur 1.  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 1. Flowchart aanmelding jongere bij schulddienstverlening 
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Een jongere kan zich vrijwillig bij het JIP aanmelden of wordt door een externe organisatie aangemeld bij het 

JIP: het JIP kan een jongere vervolgens, indien dit past bij de hulpvraag, aanmelden bij de 

schulddienstverleners en/of het JIT. Jongeren melden zich het vaakst zelf bij het JIP via mond-op-

mondreclame door andere jongeren. Jongere: “Ik kende het JIT via een vriend. Zo heb ik een afspraak 

gemaakt met iemand van het JIT. Diegene was zo chill en de sfeer was zo informeel waardoor ik dacht ‘chill, 

i can relate to his guy’”. Jongeren vertellen andere jongeren over de schulddienstverleners omdat ze merken 

dat de aanpak snel effect heeft: er wordt altijd direct gewerkt aan enige verandering in de situatie (bron: 

interviews jongeren, mei 2019). Daarnaast melden jongeren zich ook via social-media bijvoorbeeld na 

voorlichting van het JIP op plekken waar veel jongeren komen als scholen, stranden, festivals etc. Bij 

aanmelding kijkt de jongerenadviseur van het JIP wat er aan de hand is. Deze gesprekken zijn face-to-face, 

telefonisch of via social-media. De jongerenadviseurs van het JIP werken met een bepaalde 

gesprekstechniek: het 5fasenmodel. Dit houdt in dat je tijdens het gesprek ‘in cirkels’ alle leefgebieden van 

jongeren afgaat. Afhankelijk van het gesprek vragen de jongerenadviseurs naar schulden: als een jongere 

specifieke vragen over seks heeft, hoeft er bv niet expliciet naar schulden te worden gevraagd. Als de jongere 

één specifieke (kleine) vraag heeft, dan kan het JIP het zelf afhandelen: jaarlijks worden er op deze manier 

zo’n 1800 jongeren één op-één geholpen. Heeft de jongere alleen hulp nodig bij financiën dan wordt er gelijk 

doorverwezen naar de schulddienstverleners. Wanneer er sprake is van multi problematiek wordt de 

jongere doorverwezen naar het JIT. De trajectbegeleider van het JIT brengt eerst de schulden in kaart en 

gaat na of de jongere (zicht op) een inkomen heeft: dit is namelijk een voorwaarde voor 

schulddienstverlening. Studiefinanciering en een uitkering vallen daar ook onder. Als er geen inkomen is, 

proberen de trajectbegeleiders van het JIT de jongere naar een baan te begeleiden door te ondersteunen 

bij solliciteren etc. Wanneer er sprake is van meervoudige problematiek, wordt er eerst gestart met een 

traject bij het JIT. Vanuit dat traject wordt een jongere vervolgens naar de schulddienstverleners verwezen 

zodat een jongere uiteindelijk twee trajecten ingaat. Trajectbegeleiders JIT: “het is een eis dat als je besluit 

om SDV in te zetten, dat er dan ook een actieve JIT-begeleiding bij zit. Je moet samenwerken. Dat is een 

vereiste“ (bron: groepsinterview trajectbegeleiders JIT, april 2019). Het is juist die parallelle samenwerking 

die volgens de betrokkenen de interventie succesvol maakt. De schulden worden dus door de 

schulddienstverleners aangepakt en de overige problemen door de trajectbegeleider van het JIT (-Wonen). 

Bij het eerste gesprek bij zowel SDV als JIT worden de verwachtingen besproken en worden er vanuit de 

jongere zelf doelen opgesteld. De twee begeleiders werken vervolgens nauw samen: zij spreken elkaar 

regelmatig over de voorgang op de beide trajecten. De communicatie verloopt informeel: er zijn korte 

lijntjes.  

 

De begeleidingstijd door een schulddienstverlener duurt 4 tot 6 

maanden waarbij de trajectbegeleider van het JIT ook altijd bezig is 

met hulp op andere leefgebieden (Xtra-plus, 2017b). 
 

Er zijn soms wachtlijsten. In die wachttijd wordt de jongere echter nooit ‘losgelaten’ en wordt zowel 

vanuit SDV als JIT (Wonen) gekeken of er al kleinere stapjes gemaakt kunnen worden. Begeleider JIT 

Wonen: “We maken dan alvast een overzicht en pakken de belangrijkste brieven erbij” (bron: 

groepsinterview begeleiders JIT Wonen, juni 2019). Wanneer een jongere na afloop van een traject 

toch weer hulp op financieel gebied nodig heeft, wordt dit opgepakt door de trajectbegeleider van het 

JIT en waar nodig worden de schulddienstverleners weer ingeschakeld: er is altijd de mogelijkheid tot 

nazorg. 
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3.4.2. Traject op maat  
Volgens de genoemde What Works principes (zie paragraaf 4.4.) is het voor een zo optimaal mogelijk 

resultaat in elk geval belangrijk dat een interventie rekening houdt met leerstijl, leervermogen, cultuur en 

motivatie van de deelnemers. Het traject dat de jongere met de schulddienstverleners ingaat wordt 

inhoudelijk altijd goed afgestemd op zijn of haar leerstijl en leervermogen. Bij een vermoeden van LVB 

wordt MEE ingeschakeld om mee te denken over de beste aanpak.  

Schulddienstverlener: “Bij een intake wordt altijd gekeken naar huidige opleiding en eerdere 

opleiding(en). Ook wordt er gekeken naar eerdere en bestaande hulpverlening die een jongere 

heeft/had. Daarnaast wordt er voortdurend gekeken naar taalgebruik, manier van vragen stellen, 

manier van praten, houding en handelingsacties. Zodra er vermoeden is van 'beperkt leervermogen' of 

'Licht Verstandelijke Beperking'(LVB) wordt er overlegd met een specialistenpool van Stichting MEE, 

waarbij ook gekeken worden naar 'wat nu' en 'opties voor (cognitie) onderzoek'. Sowieso wordt het 

tempo bij de begeleiding aangepast op de wensen van de jongeren” (bron: vragenlijst impactanalyse 

Van Schulden naar Kansen, Hogeschool van Amsterdam 2018).  

 

Tijdens de gehele begeleidingsperiode wordt rekening gehouden met de leerstijl van jongeren, 

waardoor uitleg kan variëren van 'tekeningen op een post-it' tot 'samen een financieel overzicht 

invullen' en van 'samen bellen met instanties' tot 'volledig zelf laten bellen en pas ingrijpen wanneer 

nodig'. Daarnaast wordt er in het traject rekening gehouden met de culturele achtergrond van 

jongeren. Alle vier de schulddienstverleners hebben een intensieve training 'multicultureel 

vakmanschap' gevolgd en het team zelf bestaat uit culturele en religieuze diversiteit. Zo wordt er in 

de aanpak rekening gehouden met geloofsovertuiging, feestdagen (dat je dan geen afspraken plan) 

voorkeur omtrent gesprekken met een man of vrouw etc. Schulddienstverlener: “Wij kijken naar de 

jongere zelf inclusief culturele en religieuze achtergrond en gaan niet uit gaan van 'een standaard-

persoon’” (bron: groepsinterview schulddienstverleners, maart 2019). En ook wordt er rekening 

gehouden met motivatie: dit is de kern van het werken volgens de uitgangspunten van de methodiek 

Nieuwe Perspectieven (zie paragraaf 3.3.4).  

 

Schulddienstverlener: ‘Onze schuldenbegeleiding valt of staat met de motivatie van een jongere: wij 

doen géén 'hulpverlening om het hulp verlenen' maar 'hulpverlening waar een jongere zelf om heeft 

gevraagd'. Zodra het idee of gevoel er is dat de motivatie verminderd, wordt dit met een jongere 

besproken voordat we verder gaan met de begeleiding’ (bron: vragenlijst impactanalyse Van Schulden 

naar Kansen, Hogeschool van Amsterdam 2018). De schulddienstverleners vinden het belangrijk dat 

de jongeren na elk gesprek iets meekrijgen om ze gemotiveerd te houden, ook al direct na het eerste 

gesprek. Schulddienstverlener: “dat maakt de aanpak ook succesvol…dat de jongeren hier gelijk iets 

krijgen. Dit begint gelijk bij de intake, er wordt allereerst goed naar de jongere geluisterd zonder te 

oordelen, Vervolgens wordt er geprobeerd om de jongere gelijk ergens mee te helpen, zodat ze zien 

dat hier gelijk effect is. Na enkele afspraken kan bijvoorbeeld de Zorgtoeslag al gecorrigeerd zijn…dit 

smaakt voor hen na meer." (bron: groepsinterview schulddienstverleners, maart 2019).  

 

Jongere: “Van de SDV’er kreeg ik volle aandacht ‘full attention’. Aandacht die ik kreeg was oprecht, na 

het eerste gesprek voelde ik me opgelucht. De SDV’er praat op een prettig manier met je, ‘she never 

gives up on you’. Tijdens het eerste gesprek werd ik al gelijk geholpen, ik had mijn map met alle 

papieren meegenomen en we gingen gelijk aan de slag. Ik zag meteen effect (bron: interviews 

jongeren). Om jongeren te kunnen helpen is het winnen van vertrouwen het belangrijkste. De 

jongeren moeten immers hun volledige financiële situatie en leven op tafel leggen. Jongeren die niet 

komen op afspraken worden thuis opgezocht, gebeld en actief benaderd al dan niet samen met de 

trajectbegeleider van het JIT (Xtra-plus, 2017b). 
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3.4.3. De resultaatgebieden  
De schulddienstverleners werken in het ‘traject op maat’ een-op-een met de jongere concreet aan (een 

van) resultaten, afhankelijk van wat er bij de desbetreffende jongere op dat moment nodig is. Deze 

resultaten worden vooraf samen met de jongeren vastgesteld. Tijdens de groepsinterviews bleek dat 

waar dan specifiek aan gewerkt wordt bij de jongeren overeenkomt met het model van financiële 

zelfredzaamheid dat het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam gebruikt 

waarbij vier elementen centraal staan voor de bevordering van de financiële zelfredzaamheid (zie 

paragraaf 4.2.). De beoogde resultaten hebben we onder deze elementen geschaard: 

 

 

Orde en overzicht in de eigen administratie  
▪ Helpen bij het ordenen en opbergen van documenten (administratie). 

 

▪ Overzicht maken van lopende verplichtingen. 
 

▪ Inventarisatie van schulden. 

 

Basale kennis en begrip van financiële zaken  
▪ Leren vooruitkijken. 

 

▪ Vergroten van financiële kennis. 

 

Inkomen genereren  
▪ Het inkomen stabiliseren. 

 

Uitgaven beheersen  
▪ Aanvragen van kwijtscheldingen, toeslagen, realiseren van extra inkomen. 

 

▪ Vitale betalingen zoals de huur, energie e.d. veiligstellen. 
 

▪ De schulden ‘oplosbaar maken’, eventueel door middel van fondsen. 
 

▪ Uitrekenen van de beslagvrije voet. 
 

▪ Het bedrag bepalen dat voor de cliënt beschikbaar moet blijven. 
 

▪ Aflossingscapaciteit berekenen. 
 

▪ Oplossen van schulden en aflossingen realiseren 
 

▪ Waar mogelijk aanmelden voor de reguliere schuldhulpverlening. 
 

▪ Zelf bij schuldeisers aflossingsvoorstellen voorleggen en tot een akkoord komen. 
 

▪ Waar nodig wordt het juridisch loket geraadpleegd. 
 

▪ Bij onterechte schulden wordt de jongere ondersteund in het aanspannen van een rechtszaak. 
 

▪ Budgetbegeleiding geven. 
 

▪ Inkomsten verantwoord besteden, de juiste producten kiezen. 
 

▪ Het eigen maken van betalen via internetbankieren (gebaseerd op: Xtra-plus, 2017b
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4. De onderbouwing 
 

 

4.1. De doelgroep  
De beoogde doelgroep van de schulddienstverleners bestaat uit Haagse jongeren tussen de 16 en 27 
jaar met schulden en (zicht op) inkomen (zoals werk, studiefinanciering of uitkering). De interventie is 
gericht op jongeren die de reguliere gemeentelijke schuldhulpverlening doorgaans niet bereikt omdat 
de weg daarnaartoe voor veel jongeren te ingewikkeld is. Schulddienstverlener: “wij bedienen een 
doelgroep die tussen wal en schip valt. De gemeente kan bijvoorbeeld minder ambulant zijn, wij meer”  
(bron: groepsinterview schulddienstverleners, maart 2019). In die zin vullen de schulddienstverleners 
dus en gat in de huidige reguliere hulpverlening en zijn ze onderscheidend omdat ze de mogelijkheid 
hebben om meer ambulant en outreachend te werken. De jongeren die bij de SDV instromen hebben  
volgens de jongerenadviseurs van het JIP, trajectbegeleiders van het JIT en de begeleiders van JIT-
Wonen over het algemeen duidelijke kenmerken, zo wordt beschreven in de tussenevaluatie uit 2017. 
De kenmerken van de jongeren die bij de schulddienstverleners terecht komen zijn: 

 

▪ Weinig kennis en begrip van financiële zaken. 
De jongeren hebben over het algemeen weinig kennis over de wet- en regelgeving omtrent 
schulden. 
 

• Niet goed op de hoogte van hun schuldensituatie 
Jongeren zijn vaak niet voldoende op de hoogte over hoe hun schuldensituatie eruitziet. Op het 
moment dat jongeren hulp vragen, blijkt dat de schulden complexer zijn geworden gedurende de 
periode dat zij niks met hun schuldenlast hebben gedaan. Ook blijkt uit de ervaring van de 
schulddienstverleners dat jongeren bang zijn voor beslaglegging op het loon of de inboedel. 
Sommige jongeren treffen zelf betalingsregelingen, maar het probleem is dat het vaak onhaalbaar 
en te hoog is. Er wordt niet gewerkt aan een structurele en permanente oplossing voor het 
oplossen van de schulden. 

 

▪ Ervaren barrières bij incasseerders en bij de gemeentelijke schuldhulpverlening  
Het gemeentelijke schuldhulptraject is niet aangesloten bij de wensen en behoeften van 
jongeren, door de doorgaans strenge eisen die worden gesteld en de harde afspraken die er 
worden gemaakt. Daarnaast wordt verwacht dat jongeren zelfredzaam genoeg moeten zijn om 
alle administratieve zaken op orde te hebben en ook alles te moeten kunnen aanleveren 
voordat de gemeente een schuldhulp casus oppakt 

 

▪ Komen uit gezinnen met ongezonde financiële situatie  
Jongeren komen vaak uit gezinnen die in de schulden zitten. Hierdoor hebben jongeren nooit 
echt een goed voorbeeld gehad en vertonen zij minder gezond financieel gedrag (Xtra-plus, 
2017b). 

 

Daarnaast blijkt uit de interviews met de jongeren dat het overgrote deel niet voldoende positieve 

ervaringen heeft met de gemeente en de reguliere hulpverlening. Jongere: “…..dat was waardeloos,  
hierdoor ben ik alle hoop in hulpverlening verloren”. Andere jongere: “ik heb eerst hulp gevraagd aan de 

gemeente, ik werd van de hak naar de tak gestuurd en intussen ‘the bills where pilling up’. Ik werd  
daar niet goed geholpen”. De onderzoekers verrichten zelf ook onderzoek naar de doelgroep. In het 

kader van een ander onderzoek dat het Lectoraat Armoede Interventies uitvoert in het kader van het 

programma Van Schulden naar Kansen dat gefinancierd wordt door één van de financierende fondsen 

vulden 18 jongeren in 2018 voor aanvang van de interventie een vragenlijst in over hun financiële 

zelfredzaamheid. Om inzicht te krijgen in de beginsituatie van de jongeren beoordeelden de jongeren 

stellingen over financiële zelfredzaamheid. Uit de resultaten kan als aanvullend kenmerk op 

bovenstaande worden afgeleid dat veel jongeren hun eigen vaardigheden en competenties 

overschatten en hun financiële situatie vaak onderschatten (bron: tussenrapportage 
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deelnemersonderzoek Schulddienstverleners Stichting Xtraplus-JIP/JIT, Hogeschool van Amsterdam, 

2018) 
 

De schulddienstverleners hanteren een eigen registratiesysteem. De schulddienstverleners houden 

sinds het begin van de interventie persoonsgegevens van de jongeren bij. Ook houden ze gegevens over 

de financiële situatie bij, zoals aantal schuldeisers, hoofdschuldeiser en hoogte van de schulden. Deze 

gegevens worden tijdens de intake door de schulddienstverlener ingevuld en gedurende het traject 

aangevuld. Niet voor elke jongere zijn alle gegevens consistent bijgehouden. Zo is van slechts 370 van 

de 544 jongeren die van maart 2016 tot en met december 2018 begeleid zijn het opleidingsniveau 

geregistreerd. Helaas is dit systeem ook verder niet dusdanig ingericht dat er ook effectmetingen mee 

konden worden verricht. Door nadere analyse op de registratiegegevens weten we wel iets over de 

uitgangssituatie van de jongeren die instroomden in de periode maart 2016 tot en met december 2018. 

In tabel 1 staan de beschrijvende statistieken van de persoonskenmerken van deze jongeren:  

dit zijn er 544.  

Tweeënvijftig procent, dus iets meer dan de helft van de jongeren is man. De gemiddelde leeftijd is 23 

jaar: de jongste deelnemer is 15 jaar en de oudste 29 jaar. Jongeren die ouder zijn dan 27 jaar zijn meer 

uitzondering dan regel: de jongere van 29 jaar was 27 jaar toen het traject begon en er was één keer 

een jongere van 15 jaar. Meer dan de helft van de jongeren is middelbaar opgeleid. Bij in elk geval 2% 

van de jongeren is er sprake van een licht verstandelijke beperking. De meeste jongeren, namelijk 70%, 

kampen met problemen op meerdere leefgebieden. De jongeren hebben gemiddeld 7 schuldeisers. In 

de praktijk worden jongeren gemiddeld ongeveer 36 uur begeleid. 

 
 
 

Tabel 1. Beschrijvende statistieken van de jongeren: instroom 

SDV van maart 2016 tot en met december 2018 
 

  % Gemiddelde Range N 
      

 Geslacht    544 
 Vrouw 47    

 Man 53    

 Leeftijd  23 15-29 509 

 Opleidingsniveau    370 

 Laagopgeleid 30    

 Middelbaar opgeleid 55    

 Hoogopgeleid 15    

 Lichtverstandelijke    290 

 beperking1     
 Ja 3    

 Vermoeden van LVB 10    

 Geen LVB 88    

 Soort problematiek    517 
 Enkelvoudig 30    

 Meervoudig 70    

 Uren begeleiding   1-45 335 

 1 tot 15 77    

 16 tot 30 61    

 31 tot 45 15    

 Aantal schuldeisers  7 1-35 362 
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De hoogte van de schulden van de jongeren is in categorieën weergegeven in figuur 2. Meer dan een 

kwart van de jongeren (26%) heeft een schuld tussen de €5001 en 10.000 Euro (25,8%). Zestien procent 

heeft een schuld van meer dan €50.000. 

 
 

 

€500 of minder  1,2             

Meer dan €501 en minder dan €1.000  1,6             

Meer dan €1.001 en minder dan €3.000  

  

8  
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10,8   

      
          
          

Meer dan €5001 en minder dan €10.000  

           

25,8  
           
           

Meer dan €10.001 en minder dan €15.000  

    

12,9 
      

          
          

Meer dan €15.001 en minder dan €20.000  

    

13,6 
      

          
          

Meer dan €20.001 en minder dan €50.000  

    

10,5   

      
          
          

Meer dan €50.000  

    

 

 

15,7 
      

           
           

0 5 10 15 20 25 30 
 

 Hoogte schulden in percentage 

 

Figuur 2. Hoogte schulden in percentages (n=4272)  
 

 
1 Door afronding telt het percentage op tot boven de 100 

2 Door afronding telt het percentage op tot boven de 100 
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In figuur 3 staan de hoofdschuldeisers van de jongeren weergegeven. De hoofdschuldeisers zijn DUO 

en CJIB-boetes VK, gevolgd door de woningverhuurder, CJIB-CAK en overige schuldeisers. 
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Figuur 3. Hoofdschuldeisers 3(n=357) 
 

De meeste jongeren komen bij de schulddienstverleners met vragen die gaan over hulp bij schulden, 

gevolgd door vragen over financiële stabiliteit en inzicht in de schuldensituatie: zie figuur 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 3 CJIB-boete OM = boete vanuit Openbaar Ministerie na strafrechtelijke veroordeling, inning door Centraal 
Justitieel Incasso Bureau  

• CJIB-boete VK = verkeersboete opgelegd vanuit Openbaar Ministerie, inning door Centraal Justitieel 
Incasso Bureau  

• CJIB-boete CAK = opgelegde ‘Bestuursrechtelijke Premie’ als gevolg van ‘aanmelding Wanbetalersregeling’ door 
een zorgverzekeraar wegens ‘langdurige betalingsachterstand (meer dan 6 maanden achterstand), de uitvoering 
van de ‘Wanbetalersregeling’ werd voorheen door het Zorginstituut Nederland (ZIN) gedaan maar sinds 1 januari 
2017 door het CAK, de maandelijkse brieven met ‘Bestuursrechtelijke Premie’ en acceptgiro worden gestuurd door 
CJIB namens het CAK: het CJIB int de premies namens het CAK 
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Figuur 4. Vraagstukken waarmee jongeren bij SDV instromen 4(n=358) 
 

 

4.2. De doelen  
Veel jongeren met schulden hebben te maken met complexe financiële problematiek en gebrekkige 

financiële vaardigheden. Gebrekkige financiële vaardigheden verklaren deels dat ze in de schulden 

komen, terwijl het oplossen ervan juist veel vaardigheid vergt. ‘Het vergt meer vaardigheid schulden 

op te lossen dan een gezonde financiële huishouding draaiende te houden’ (Barendregt & Rodenburg, 

2014). De schulddienstverleners stellen dat het hoofddoel van hun interventie is: ‘financiële 

begeleiding van Haagse jongeren met schulden, die vanwege hun persoonlijke omstandigheden en 

multi-problematiek nergens anders terecht kunnen voor hulpverlening’ (bron: vragenlijst 

impactanalyse Van Schulden naar Kansen, Hogeschool van Amsterdam 2018). Zij streven naar financiële 

zelfredzaamheid van jongeren. Tijdens de groepsinterviews bleek dat waar dan specifiek aan gewerkt 

wordt bij de jongeren overeenkomt met het model van financiële zelfredzaamheid dat het Lectoraat 

Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam gebruikt waarbij vier elementen centraal 

staan voor de bevordering van de financiële zelfredzaamheid. Wanneer iemand goed functioneert op 

deze vier elementen zal deze persoon ook financieel zelfredzaam zijn. De elementen zijn gebaseerd op 

de basis-competenties van het Nibud (Nibud, 2012) en onderzoek naar schuldhulpverlening en 

armoede (Jungmann, Geuns, Klaver, Wesdorp & Wolk, 2012; Duyx, 2014; Wijzer in geldzaken, 2014).  

De vier elementen zijn: 
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1) Orde en overzicht in de eigen administratie: deelnemers hebben zicht in hun inkomsten en 

uitgaven. Zij hebben overzicht op hun administratie en bewaren dat geordend in een map  
2) Basale kennis en begrip van financiële zaken: deelnemers beschikken over basale 

rekenvaardigheden; zij begrijpen de gevolgen van financieel handelen en weten welke instanties 

antwoord kunnen geven op financiële vragen. Daarnaast kunnen zij financiële risico’s inschatten 

3) Inkomen genereren: deelnemers vinden een (nieuwe) functie of werkervaringsplaats of starten met 

een opleiding  
4) Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag): deelnemers geven niet meer uit dan dat zij aan 

inkomsten hebben (Schoorl, Mak en van Geuns, 2019). 

 
 
 

4.3 Theory of Change  
Het bestaansrecht van de interventie Schulddienstverleners is gestoeld op ervaringen uit de praktijk: 

medewerkers van JIT en JIP en andere organisaties merkten dat hier een behoefte lag. In de 

groepsinterviews is nagedacht over waar de interventie met de genoemde doelen voor de betreffende 

beoogde doelgroepen dan eigenlijk toe leidt. Er is in gezamenlijkheid met alle betrokkenen een Theory 

of Change opgesteld. De Theory of Change (TOC) wordt ook wel de veranderingstheorie genoemd. Bij 

een TOC staan twee hoofdvragen centraal: 1. Wat is de effectiviteit van een interventie: draagt de 

interventie uiteindelijk bij aan het beoogde doel, ook wel de lange termijn verandering? 2. Via welke 

veranderingen of verbeteringen (zoals we veronderstellen in de TOC) wordt dit bereikt? Deze manier 

van verklaren is in opkomst in Nederland. Een kenmerk van deze methode is dat expliciet wordt 

gemaakt via welke tussentijdse veranderingen of verbeteringen het uiteindelijke doel wordt behaald, 

en wat de relatie tussen deze veranderingen is. In figuur 5 staat de uitgewerkte TOC weergegeven. Dit 

figuur moet je lezen van onder naar boven: van voorwaarden naar impactmissie. Onder het figuur gaan 

we in op de verschillende stappen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4 WAS-map is afkorting voor 'Werkboek Administratie Sorteren'. Deze map bevat alle documenten m.b.t. 
inkomsten, uitgaven en schulden. De map moet worden ingeleverd bij de Gemeente wanneer iemand daar 
een schuldsanerings-traject aanvraagt. 
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Figuur 5. Theory of Change van de Schulddienstverleners van Stichting Xtraplus-JIP/JI
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Voor wat betreft de voorwaarden (zie onderin de figuur) om SDV op te starten is het belangrijk dat er met 

andere uitvoeringsorganisaties ‘onder één dak’ wordt samengewerkt: aansturing vanuit één organisatie is 

daarbij volgens alle geïnterviewden noodzakelijk voor een zo optimaal mogelijke integrale aanpak. Daarnaast 

moeten er jongeren met schulden en (zicht op) inkomen zijn die gemotiveerd zijn om daar vrijwillig wat aan 

te doen: ze moeten het zelf willen. Jongeren worden niet gepusht maar het moet echt vanuit henzelf komen. 

Tevens moeten er financiële middelen vanuit de gemeente dan wel fondsen beschikbaar zijn. In Den Haag 

wordt er nu gewerkt met vier schulddienstverleners, het gaat om 3,2 FTE, die 120 trajecten per jaar hebben 

dus gemiddeld 30 trajecten per jaar per schulddienstverlener. Driekwart van de formatie wordt gefinancierd 

door de gemeente, een kwart door fondsen. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de randvoorwaarden. 

Daar waar het de doelgroep betreft zijn de kenmerken hierboven uitgebreid beschreven, maar het komt 

erop neer dat alle Haagse jongeren met schulden tussen de 16 en 27 jaar welkom zijn, mits er zicht is op 

inkomen zoals werk, studiefinanciering of uitkering. Alle soorten schulden zijn mogelijk. Qua activiteiten 

komt het erop neer dat de schulddienstverleners jongeren ondersteunen bij het vinden van een oplossing 

voor (problematische) schulden vanuit de visie van de methodiek Nieuwe Perspectieven, handelend vanuit 

de JIT-uitgangspunten en een integrale benadering met JIT en JIP. Op die manier bereiken de vier 

schulddienstverleners )op het moment van dit onderzoek en gebaseerd op cijfers uit 2018) 96 unieke 

jongeren per jaar (output). Omdat jongeren soms terugkomen, kan een schulddienstverlener een jongere 

soms in meerdere trajecten hebben: er is sprake van 120 trajecten per jaar. De begeleidingstijd door een 

schulddienstverlener duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden. Doordat er volgens de uitgangspunten van de 

bewezen methodiek Nieuwe Perspectieven met de JIT-uitgangspunten en integraal wordt gewerkt, is het 

effect dat er financiële stabiliteit bij de jongeren wordt gecreëerd door ‘nieuwe’ financiële inzichten en 

vaardigheden op het gebied van de vier dimensies van financiële zelfredzaamheid. De (goede) samenwerking 

met (informele) (netwerk) partners is daarin onontbeerlijk. Voor specifieke doelgroepen zoals LVB’ers en 

verslaafden kunnen de effecten anders zijn zoals toeleiden naar beheer of voorkomen dat schulden groter 

worden. Uiteindelijk leiden de activiteiten van de schulddienstverleners tot perspectief op een 

schuldenvrije/financieel gezonde toekomst, financiële zelfredzaamheid en een positieve ontwikkeling op alle 

leefgebieden: de hogere effecten. De schulddienstverleners werken vooral aan financiën, maar doordat de 

medewerkers van het JIT aan de andere leefgebieden werken, zal het hogere effect van de totale aanpak 

een positieve ontwikkeling op alle leefgebieden zijn. De integrale aanpak van de financiële en niet-financiële 

problemen werpt op die manier vruchten af. De impactmissie is het bestrijden van armoede in de 

samenleving. Omdat het om jongeren gaat die vaak uit gezinnen met een ongezonde financiële situatie 

komen, zou met de interventie intergenerationele armoede doorbroken kunnen worden. 
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4.4. What Works Principes 
  
De interventie is niet gebaseerd op effectonderzoek of een theorie, maar 

de aanname is dat het werken volgens de uitgangspunten van de 

methodiek Nieuwe Perspectieven, met de JIT-uitgangspunten en 

integraal met het JIT en het JIP en andere organisaties het succes van de 

interventie verklaart. 

 

De interventie onderscheidt zich daarmee van andere reguliere interventies waar er vaak vanuit van tevoren 

afgesproken kaders wordt gedacht en er weinig ruimte is om vanuit het tempo van de jongere te werken. 

Het aanvragen van een DigiD is wellicht een makkelijke taak om met een jongere uit te voeren, maar gebeurt 

in de praktijk niet vanwege het 'ontbreken van vertrouwen'. De schulddienstverleners erkennen dit. Verder 

is het ook zo dat bij reguliere schuldhulpverleningen het traject vaak wordt afgebroken bij een enkele no-

shows, terwijl de schulddienstverlener daar juist rekening mee houdt. Zij benaderen de jongeren open en 

transparant. Jongeren krijgen altijd meerdere kansen om samen met de schulddienstverlener hun 

problemen weer op te pakken. De deur staat en blijft open; desnoods worden jongeren thuis opgezocht 

(Xtra-plus, 2017a). Doordat de gehanteerde methodiek laagdrempelig is, heeft de schulddienstverlener 

een groot bereik van jongeren die normaliter geen hulp en ondersteuning zouden vragen aan instanties. 

Schulddienstverlener: “het feit dat wij outreachend werken en in het tempo van de jongere werkt: 

afspraken zijn daar waar de jongere zich veilig voelt en door het begeleidingstempo af te stemmen op 

de jongere is de kans op overvraging minimaal en is er ruimte om te leren” (bron: vragenlijst 

impactanalyse Van Schulden naar Kansen, 2018). Dit zien we terug in enkele van meerdere punten die 

in een tussenevaluatie van de SDV in 2017 op een rij zijn gezet.  

 

Daar wordt vermeld dat de interventie succesvol is en dat dit blijkt uit de volgende bevindingen als: 

  
▪ Er zijn korte lijntjes met elkaar en overleg op overige hulpvragen en leefgebieden continue 

update van financiële en juridische “know how”. 
 

▪ De directe maatwerkverbinding met hulpverlening. 
 

▪ De jongere hoeft niet weer zijn verhaal te doen, er is een gezamenlijke JIP en JIT-aanmelding 

en overdracht bij de SDV. 

▪ Vragen worden snel en actief opgepakt, directe actie bij onterechte verwachtingen van 

incasseerders 

▪ Hand in hand, stap voor stap, niveau en tijdspad jongere volgen 
 

▪ Het “Bereik” van de doelgroep is de doelgroep die elders niet aanklopt 
 

▪ Samenwerking met iedereen, ook met de gemeente 
 

▪ Indien nodig; thuis opzoeken van de jongere, bellen of appen voor afspraken 
 

▪ Preventieve inzet / voorlichting ook op scholen via het JIP waarbij kennis uit de praktijk van de 

SDV wordt geïmplementeerd (bron: Xtra-plus, 2017b) 

 

Er zijn een aantal algemene overall criteria/randvoorwaarden voor effectiviteit van interventies, de 

zogenoemde What Works principes. Deze principes voor (aannemelijke) effectiviteit zijn oorspronkelijk 

ontwikkeld binnen de wereld van de reclassering en zijn erop gericht te toetsen of projecten of 

interventies voldoen aan een aantal algemene criteria/randvoorwaarden voor effectiviteit (Poort, 2009, 

van Geuns, 2013). De vijf What Works principes zijn de principes van risico, behoefte, responsiviteit, 

betrouwbaarheid en professionaliteit. 
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▪ Risico: De interventie richt zich op mensen die de interventie nodig hebben en in de mate 

waarin zij deze nodig hebben. 
 

▪ Behoefte: De interventie is gericht op beïnvloedbare factoren die relevant zijn voor het 

beoogde gedrag, vaardigheid of kennis. 
 

▪ Responsiviteit: De interventie is afgestemd op de mogelijkheden van de doelgroep, zoals het 

leervermogen, de leerstijl, de cultuur en/of motivatie. 
 

▪ Betrouwbaarheid: De interventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld (omschreven in 

bijvoorbeeld een protocol) en binnen de afgesproken randvoorwaarden. 
 

▪ Professionaliteit: Interventies worden uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers die 

beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en houding. 

  
In de tabel in bijlage 2 is aangegeven hoe deze principes bij de interventie van schulddienstverleners 

worden toegepast. Dit is gebaseerd op een door een schulddienstverlener ingevulde vragenlijst in 2018 

in het kader van een ander onderzoek dat het lectoraat Armoede Interventies uitvoert (bron: vragenlijst 

impactanalyse Van Schulden naar Kansen, 2018) en op in het kader van het ontwikkelen van deze 

interventiebeschrijving verrichte onderzoeksactiviteiten Als een hokje onder een principe groen is 

gekleurd, betekent dit dat een project het principe (grotendeels) toepast en geel houdt in dat een 

principe deels wordt toegepast. 

 

Risicoprincipe  
Als het gaat om het risicoprincipe geldt dat de doelgroep van SDV concreet is en goed beschreven: het 

gaat om Haagse jongeren tussen de 16 en 27 jaar met schulden en (zicht op) inkomen. Het is duidelijk 

voor wie het project is bedoeld. Wat betreft de doelen: deze zijn ook concreet en helder. Het gaat om 

het bevorderen van financiële zelfredzaamheid op de vier dimensies van financiële zelfredzaamheid. 
 
 

Behoefteprincipe  
Als het gaat om het behoefteprincipe is het helder welke methodieken er ingezet worden: in de 

werkwijze (op maat, integraal) wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de jongere en er wordt gewerkt 

vanuit de uitgangspunten van de methodiek Nieuwe Perspectieven die aansluit bij de leefwereld van 

de jongeren. De geïnterviewde jongeren geven aan dat dit bij hen werkt.  

 

Jongere: “Het allerbelangrijkste is, ik kreeg het gevoel dat ik geen crimineel was, ik werd niet zo 

behandeld. Je kan fouten maken ze beoordelen je niet. Dit is echt belangrijk”. Andere jongere: “De 

communicatie was heel goed tussen de twee begeleiders. De SDV’ers is oprecht, luistert goed en gelooft 

in mij. Ze pushen je maar niet op een vervelende manier, maar op een motiverende manier. Ze geven je 

een boost. De SDV’er reageerde altijd gelijk en was altijd bereikbaar, via app”. Andere jongere: “Ik had 

gelijk een click met de SDV’er. Ik voelde me op mijn gemak, ik kon mijn verhaal en ei kwijt. Ik werd 

gerustgesteld en gemotiveerd en kreeg zelfvertrouwen. De SDV’er is gewoon een coach. Ik voelde me 

leeg. Ze oordelen niet. En ze zijn geduldig heel erg begripvol en positief. Ik kom bijna altijd te laat en toch 

hebben ze nog geduld” . 

 

Responsiviteitsprincipe  
Het responsiviteitsprincipe is ook onderdeel van de methodiek Nieuwe Perspectieven. De 

schulddienstverleners voldoen optimaal aan het responsiviteitsprincipe: op alle mogelijke manieren 

wordt de interventie afgestemd op leerstijl, leervermogen, motivatie en culturele achtergrond van de 

jongere en de interventie wordt flexibel en op maat aangeboden: de looptijd is flexibel en afhankelijk 

van de behoefte van de betreffende jongere. Zie paragraaf 3.4.2.: traject op maat. 
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Betrouwbaarheidsprincipe  
Als het gaat om het betrouwbaarheidsprincipe wordt er gewerkt volgens de uitgangspunten van de 

effectief bewezen methodiek Nieuwe Perspectieven die lange tijd in de databank van het Nationaal 

Jeugd Instituut stond en is er volop controle op de uitvoering. Aanbeveling is het om daadwerkelijk 

effectonderzoek te doen naar de interventie. Dit was in het kader van deze interventiebeschrijving niet 

mogelijk met het huidige registratiesysteem. Vanaf de start van de interventie werd door de 

schulddienstverleners een beperkte administratie bijgehouden waarin de hoogst noodzakelijke 

informatie werd opgenomen voor de uitvoering van de begeleiding. In 2018 is dit systeem vernieuwd 

en is afgesproken dat slechts die informatie wordt geregistreerd die nodig is in het kader van de 

begeleiding en informatieoverdracht aan instanties. De insteek was steeds ‘interne 

informatievoorziening’. Voor het daadwerkelijk doen van effectonderzoek zouden zijn enkele 

veranderingen in het huidige registratiesysteem nodig zijn. . De SDV’ers registreren nu 

persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonsituatie, maar ook gegevens over 

de financiële situatie zoals; aantal schuldeisers, welke schuldeisers, hoogte schulden. Op het moment 

van dit onderzoek werden niet alle gegevens geregistreerd waardoor de data een hoog aantal 

‘missings’ bevatten en dit heeft invloed op de interpretatie van de data. Voor een effectonderzoek is 

het daarnaast van belang dat de hoogte van schulden en andere financiële gegevens over tijd goed 

worden bijgehouden. Idealiter zouden tijdens of na elk afspraak met de jongere de nieuwe financiële 

gegevens met de datum geregistreerd worden. Zo kunnen de schulden over de tijd gevolgd worden. 

Het is van belang dat gegevens consequent en eenduidig in één systeem door altijd en alle SDV’ers 

geregistreerd worden. De te registeren data moeten niet multi-interpretabel zijn. 
 

 

Professionaliteitsprincipe  
Als het gaat om het professionaliteitsprincipe worden er concrete eisen aan de medewerkers gesteld, 

krijgen ze trainingen en bijscholingen en is er volop ondersteuning. Zie paragraaf 3.3.: de uitvoering. . 
 

De conclusie is dat als het gaat om de algemene criteria voor effectiviteit dat de interventie zoveel 
mogelijk aan alle principes voldoet. Er valt vooral nog winst te behalen in het optimaliseren van het 
registratiesysteem en het vervolgens consequent en eenduidig registreren door alle SDV’ers en het 
daarmee mogelijk te verrichten effectonderzoek. 
 

 

4.5. Theoretische Onderbouwing  
De Schulddienstverleners zijn vanuit de praktijk ontwikkeld: vanuit JIT, JIP en andere organisaties zagen 

ze dat er een behoefte lag. Er is bij de ontwikkeling van de interventie niet expliciet aangesloten bij een 
theorie. Toch zijn er theorieën die als onderlegger zouden kunnen dienen bij deze interventie. Ten 
eerste wordt er gewerkt met een gedragsgerichte benadering van schulden door een integrale aanpak 
op maat.  
Ten tweede sluit de interventie ook goed aan bij de Self Determination Theory (Ryan & Deci 2008; Deci 

& Ryan 2000). 

 

  



 
 26 

4.5.1. Gedragsgerichte benadering door integrale aanpak op 
maat  

Armoede en schulden worden vaak gezien als een gevolg van persoonlijk falen, maar wordt volgens de 

theorie van schaarste gezien als een situatie van chronische schaarste van financiële middelen die het 

moeilijk maakt om de armoede te ontkomen (Mullainathan & Shafir, 2013). Mensen in armoede 

moeten vaak lastige keuzes maken over hun schaarse geld én tijd, bijvoorbeeld het besteden van tijd 

aan het doen van aanvragen of afspraken voor bijstand of het besteden van deze kostbare tijd aan het 

zoeken naar werk. Schaarste legt een grotere druk op zowel de tijd als de cognitieve belasting die nodig 

zijn voor allerlei dagelijkse taken (Shah, Mullainathan & Shafir, 2012; Daminger, Hayes, Barrows & 

Wright, 2015; Babcock, 2012; 2014). (Langdurige) armoede is een context waarin mensen financiële 

schaarste ervaren, waardoor ze minder bandbreedte over houden en executieve functies (plannen, 

overzicht houden, beslisprocessen en het bijsturen van eigen emoties en gedrag) minder goed werken. 

Dit leidt vervolgens weer tot een grotere neiging tot denkfouten, minder gevoel van grip en controle, 

een lager zelfbeeld en verhoogde stress. Zo raken mensen in schaarste ingesloten in de vicieuze cirkel 

van oorzaken en gevolgen van armoede: het probleemoplossend vermogen om uit die cirkel te komen 

is beperkt door schaarste en stress, waardoor beslissingen en gedrag negatief worden beïnvloed 

(Daminger, Hayes, Barrows & Wright, 2015; Haushofer & Fehr, 2014). Zeker in een situatie van 

armoede, waarin de executieve functies worden beperkt door schaarste, is het van belang om gebruik 

te maken van een gedragsgerichte benadering om gedragsverandering te realiseren. Instrumenten om 

hiermee rekening te houden worden aangereikt binnen de gedragsleer in de vorm van ‘nudges’. Nudges 

zijn kleine manipulaties in de omgeving van mensen de hen beïnvloeden op een onbewuste manier 

waardoor zij geen extra last vormen voor de bandbreedte van mensen in armoede (Thaler & Sunstein, 

2008). Op drie manieren kan gemeentelijke dienst- en hulpverlening armoede en de nadelige gevolgen 

van armoede terugdringen door: 
 

▪ na te gaan of en op welke manier de gemeente zelf, onbedoeld, extra kosten oplegt aan 

mensen in armoede en hoe die kosten verminderd kunnen worden. Bijvoorbeeld door 

communicatie te versimpelen, bureaucratische en complexe procedures te verminderen, 

drempels tot voorziening te verlagen en samenhang tussen verschillende organisaties en 

diensten te benutten. 
 

 een buffer te creëren in tijd, geld, aandacht en andere belangrijke middelen, zodat er meer 
ruimte voor flexibiliteit ontstaat. Wanneer mensen een (financiële-) buffer hebben, zullen zij 
zich waarschijnlijk minder zorgen maken bij kleine tegenslagen of onverwachte kosten, dit 

zorgt weer voor meer bandbreedte.  
▪ dienstverlening zo in te richten dat burgers snel en goed geholpen worden, gericht op het 

opbouwen en versterken van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid en het bekrachtigen 

van een positief gevoel van eigenwaarde (ontleend aan: Daminger, Hayes, Barrows & Wright, 

2015 in van der Laan, van Doorn, Goede en van Geuns, 2017). 
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De gemeente Den Haag sluit met de financiering van de schulddienstverleners aan bij het 

eerste en derde punt en beschikt hiermee over een gericht aanbod voor ‘minder gemotiveerde’ 

jongeren met ‘onoplosbare’ schulden door het beschikbaar stellen van de schulddienstverleners als 

voorportaal voor de reguliere dienstverlening. De schulddienstverleners geven hulpverlening op maat 

en werken samen met JIT/JIP volgens een integrale benadering en met hulp van de uitgangspunten van 

de methodiek Nieuwe Perspectieven. De aanpak van de reguliere schuldhulpverlening blijkt niet 

toegepast op de behoeften en wensen van jongeren. Deze doelgroep heeft naast problematische 

schulden ook problemen op andere leefgebieden. De integrale werkwijze is wat de SDV speciaal en 

krachtig maakt. De jongeren worden door de schulddienstverleners geholpen met hun schulden en de 

trajectbegeleider van het JIT helpt bij de problemen op ander leefgebieden (Xtra-plus, 2018). Uit eerder 

onderzoek weten we dat een dergelijke integrale benadering die SDV en JIT/JIP vanuit de JIT-

uitgangspunten en met de uitgangspunten van de methodiek Nieuwe Perspectieven nastreven, 

vruchten af kan werpen. In het algemeen blijkt een geïntegreerde aanpak in de hulpverlening effectief 

om de toegang tot hulpverlening te verbeteren (RAND-Europe, 2012). Ook draagt geïntegreerde 

hulpverlening bij aan het verhogen van cliënttevredenheid en de waargenomen kwaliteit van hulp en 

zorg (Baxter et al, 2018). SDV en JIT/JIP onderscheiden zich door deze integrale aanpak op meerdere 

leefdomeinen van veel ander hulpverleningsaanbod voor jongeren waar er vaak sprake is van weinig 

tijd voor het onderling afstemmen van interventies en oplossingen: hulpverleners pakken problemen 

vaak geïsoleerd aan. Wijkteams geven vaak aan weinig speelruimte te hebben op het gebied van 

schulden en zijn doorgaans niet in staat om passende integrale plannen te maken (Kluft, 2016). Uit de 

literatuur blijkt tevens dat effectieve professionals voor de uitvoering van een integrale aanpak naast 

hun vakinhoudelijke competenties: 
 

• het vermogen hebben om boven het eigen specialisme te staan  
• betrouwbaar zijn  
• open communiceren  
• Inventief zijn en  
• lef hebben (Verheijden en de Lange, 2016). 

 

Effectieve teamsamenwerking wordt gekenmerkt door: 
 

• een gedeelde urgentie  
• onderlinge afhankelijkheid  
• open communicatie en  
• reflectie op de samenwerking (Verheijden en de Lange, 2016.) 

 

Dit zien we terug in de integrale aanpak die de schulddienstverleners met JIT en JIP en andere 

organisaties hebben. Het zijn bij voorkeur kleinschalige teams met een stevig mandaat zoals de 

schulddienstverleners. 
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4.5.2. Aansluiting bij de zelfdeterminatie theorie  
In het theorieboek over Nieuwe Perspectieven (zie paragraaf 3.3.) lezen we dat van meet af aan er twee 
uitgangspunten bij de methodiek Nieuwe Perspectieven belangrijk zijn: 

 

1. Behalve dat er veel dingen misgaan in het leven van de betrokken jongeren, gaan er ook een 

aantal zaken goed. Wat goed gaat dient als aanknopingspunt voor het versterken van zelfvertrouwen 

en voor gedragsverandering in positieve zin. 
 
2. De leefomgeving die de jongere zich gekozen heeft of waarin hij terecht is gekomen, is van belang 

om zijn gedrag te begrijpen en ook om dat te veranderen. De vooronderstelling is dat het gedrag van 

de jongeren in een maatschappelijke omgeving is aangeleerd en dat de jongeren hun gedrag kunnen 

veranderen door gemotiveerd hun omgeving te veranderen; zij worden gestimuleerd een omgeving 

te zoeken, waar ander voorbeeldgedrag wordt getoond en waar andere verwachtingen leven. 
 

Nieuwe Perspectieven is gericht op het versterken van de competenties die de jongere heeft om iets 

positiefs van zijn leven te maken en op het motiveren van de jongeren om banden aan te gaan met mensen 

die hem op een positieve manier kunnen helpen bij het verwezenlijken van “nieuwe perspectieven”. Nieuwe 

Perspectieven vervult een brugfunctie tussen de vastgelopen jongeren met weinig perspectieven aan de 

ene kant en de positieve contactmogelijkheden van de jongere en de professionals die op de lagere termijn 

de jongere kunnen en moeten helpen aan de andere kant (Ellings  
& Melissen, 2007). Dit sluit aan bij de zelfdeterminatie theorie. Uit onderzoek naar de zelfdeterminatie 

theorie blijkt dat sociaal-contextuele condities natuurlijke processen van zelfmotivatie kunnen faciliteren of 

hinderen (Ryan & Deci 2008; Deci & Ryan 2000). Volgens Deci en Ryan delen alle mensen drie aangeboren 

psychologische basisbehoeften, te onderscheiden van de fysiologische behoeften. Deze drie basisbehoeften 

worden voorgesteld als het ABC van de psychische ontwikkeling. Dit zijn: 

 
▪ Competentie gaat over het gevoel effectief te zijn in de voortdurende interactie in de 

sociale omgeving en het ervaren van de mogelijkheid om de eigen capaciteiten te 

benutten. Het gaat hier dus niet om aangeleerd gedrag maar een gevoel 

van vertrouwen in eigen capaciteit en acties. 
 

Relatie/verbondenheid betreft het gevoel verbonden te zijn met anderen, van zorgen en 

verzorgd worden, van ergens toe behoren. Het gaat ook over een gevoel van veiligheid en het 

hebben van een thuisbasis. 
 

▪ Autonomie is de perceptie om het gedrag zelf te mogen bepalen, vanuit eigen 

interesses en waarden. Het gaat om het gevoel de handen aan het stuur te 

hebben, ook al oefenen anderen daar invloed op uit. Autonomie moet dus niet 

verward worden met onafhankelijkheid (Eikelenboom, 2012). 

 

Wanneer wordt voldaan aan deze drie psychologische basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en 
competentie) zou de zelf-motivatie toenemen, versus een afname in motivatie en welbevinden 
wanneer er niet aan voldaan wordt. Verstuyf en Van Steenkiste (2008) onderscheiden binnen de self 
determination theory twee vormen van motivatie die gezien kunnen worden als een continuüm. De 
eerste vorm is gecontroleerde motivatie (moeten), bestaande uit externe verplichting (beloning/straf) 
en interne verplichting (schaamte/trots). De tweede vorm is autonome motivatie (willen), bestaande 
uit persoonlijke overtuiging (persoonlijke belang) en passie (plezier/interesse). Naarmate een 
verschuiving plaatsvindt van ‘moeten’ naar ‘willen’ en er meer sprake is van persoonlijke aanvaarding 
worden initieel van buiten aangereikte overtuigingen, waarden en gedragingen omgevormd tot 
persoonlijke overtuigingen, waarden en gedragingen hetgeen het ‘therapeutisch proces’ te goede 
komt. De schulddienstverleners werken met de uitgangspunten van de methodiek Nieuwe 
Perspectieven expliciet vanuit de intrinsieke motivatie van jongeren.  
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Anders dan de meeste andere interventies werken ze samen met JIP en JIT op meerdere 
levensdomeinen integraal aan:  

• Autonomie  
• verbondenheid (netwerkgericht, zie 3.2.)  
• competenties (gericht op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid). 

  
Aansluiten bij de autonome motivatie van de jongeren is in de werkwijze cruciaal: de persoonlijke 
overtuiging en de wil van de jongeren staan voorop en zijn leidend in de maatwerkaanpak van de 
schulddienstverleners. Het verschil met de reguliere schuldhulpverlener van de gemeente is 
bijvoorbeeld dat de schulddienstverlener niet het inkomen van de jongeren beheert. De jongere blijft 
hier zelf verantwoordelijk voor. 
 

 

5. De voorwaardelijke context  
Tijdens de interviews kwamen de volgende voorwaarden voor een zo optimale implementatie van de 

schulddienstverleners naar voren. De eerste twee zijn basaal en staan ook in de Theory of Change. De 

laatste is aanvullend en zorgt voor een zo optimaal mogelijk duurzaam resultaat. 
 

1. Financiering en aanwezigheid jongeren met schulden en (zicht 
op) inkomen die gemotiveerd zijn om daar vrijwillig wat aan te 
doen: ze moeten het zelf willen 
  

Om de interventie SDV te implementeren moeten er jongeren met schulden zijn die gemotiveerd zijn 
om daar vrijwillig wat aan te doen: ze moeten het zelf willen. Jongeren worden niet gepusht maar het 
moet echt vanuit henzelf komen: intrinsieke motivatie is hierbij onontbeerlijk. Daarnaast is financiering 
nodig. Bij financiering door een gemeente is belangrijk af te stemmen onder welk beleid de 
schulddienstverleners vallen: onder sociaal beleid of onder jeugd of dat ze integraal worden 
aangeboden. Daarnaast is het belangrijk de schulddienstverleners goed in te bedden in de 
gemeentelijke organisatie van schulddienstverlening. De schulddienstverleners werken in Den Haag  
goed samen met de gemeente maar afstemming blijft belangrijk. De schulddienstverleners werken 
meer ambulant en outreachend dan gemeentelijke onderdelen. Soms kan dit leiden tot frictie met een  
gemeente, zij kunnen de perceptie hebben dat zij het niet ‘goed doen’ het is dan belangrijk om te  
benadrukken dat de schulddienstverleners hun werk niet goed kunnen uitvoeren zonder de nauwe 
samenwerking met de gemeente. In een gemeentelijke aanbod is het juist belangrijk om diversiteit in 
aanbod te hebben; een laagdrempelige vorm van SDV kan verrijkend zijn. In Den Haag worden de  
schulddienstverleners bijvoorbeeld ook gezien als een soort voorportaal voor het Jongeren Perspectief 
Fonds van de gemeente waar jongeren terecht kunnen voor ontzorging en oplossingen op het gebied 
van schulden en ontvangen begeleiding, coaching en trainingen met als uiteindelijke doel hun 
toekomstperspectief te verbeteren en hun (financiële) zelfredzaamheid te vergroten. 
 

2. Direct integrale benadering: de Schulddienstverleners moeten 

met andere betrokken organisaties onder één dak vallen zoveel 

mogelijk in liefst één centrale fysieke, laagdrempelige, 

toegankelijke ruimte met medewerkers die allemaal volgens 

dezelfde uitgangspunten werken 

  
Het is belangrijk dat er met andere uitvoeringsorganisaties ‘onder één dak’ wordt samengewerkt: 

aansturing vanuit één organisatie is noodzakelijk voor een zo optimaal mogelijke integrale aanpak: het 

moet niet aangeboden worden als een los project of een op zichzelf staand iets. De genoemde JIT-

uitgangspunten en het werken volgens de uitgangspunten van de methodiek Nieuwe Perspectieven 

zijn leidend in de manier van werken van de schulddienstverleners. Hiermee valt of staat het werk van 

de schulddienstverleners. De professionals ervaren het dan ook als een soort (levens) overtuiging.  
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Het werken op deze manier maakt dat zij: 
 

• “out of the box” moeten kunnen denken: ‘om de regels heen’  
• flexibel zijn,  
• geen ‘9 tot 5 mentaliteit’ hebben en  
• laagdrempelig werken. 

 

Dit past ook in wat de geïnterviewde jongeren zeggen over hun begeleiders en dat dit mede het succes 

van hun traject bepaalde. De jongeren vinden het fijn dat ze één vaste begeleider hadden. Volgens hen 

werkte het dat de begeleider niet oordeelt, oprecht, open en eerlijk is en niet oplegt maar opties 

voorlegt en ambulant werkt. Daarnaast waarderen ze de informele sfeer en het persoonsgericht werken 

en stellen ze dat de schulddienstverleners doorpakkers zijn. De jongeren zijn ook tevreden over het feit 

dat binnen de aanpak financiën van andere problemen worden gescheiden en dat JIT en SDV goed 

samenwerken. Jongere: “Het is ook prima dat de een je helpt met andere problemen en dat de andere 

persoon je helpt met financiën. Dat schept heel veel orde’. Ze zijn er allebei en je kan er altijd terecht”. 

Andere jongere:” Ja dat was duidelijk, JIT-begeleider hielp mij met andere problemen en de SDV’er met 

financiën. Ze werken heel goed samen. Ze weten alles over mij wat ik ze niet allebei heb verteld. Ze 

bespreken alles. Dat is fijn dan hoef ik dat niet zelf te doen”.  

 

Deze integrale benadering is ook juist datgene waarmee de interventie zich onderscheidt van andere 

interventies. Het werkt het meest optimaal wanneer dit alles binnen één fysieke ruimte wordt 

georganiseerd. Jongerenadviseurs van het JIP gaan vaak even naar het inloopspreekuur van de 

schulddienstverleners als ze vragen hebben en vooral voor de jongere is het fijn dat ze gelijk naar de 

juiste persoon geleid worden. Ze hoeven niet helemaal ergens anders naartoe en zien er gelijk een 

gezicht bij. Ook is er nauw contact met andere betrokkenen zoals het juridisch spreekuur en Loket Jonge 

Moeders. Het liefst gebeurt dit in één fysieke ruimte die voor jongeren goed bereikbaar is met o.a. het 

ov, dus liefst centraal maar als dat niet lukt is communicatie het sleutelwoord: goede internetverbinding 

is dan volgens de betrokkenen onontbeerlijk.  

 

Medewerkers JIP: ”de ingang via ons is een veilige eerste opstap. Wij kunnen zelf filteren, helpen of 

doorverwijzen. En we hebben specialisten in huis. We hebben het complete aanbod. Jongeren kunnen 

alles op 1 plek regelen. Dat maakt het vertrouwd” (bron: groepsinterview jongerenadviseurs JIP, maart 

2019). Tot slot is het belangrijk goed na te denken over samenwerking met randgemeenten. Begeleider 

JIT-Wonen: “Nu kiezen jongeren ervoor om niet naar een andere gemeente te gaan, want dan stopt de 

hulpverlening”(bron: groepsinterviews begeleiders JIT-Wonen, juni 2019) 
 

 

3. Aandacht voor monitoring en registratie  
De geïnterviewde financiers geven aan dat het belangrijk is om de registratie beter ingericht te hebben 

zodat er daadwerkelijk inzicht wordt verkregen in opbrengsten. Erkend wordt dat dit nog lastig is omdat 

veel resultaten volgens de schulddienstverleners niet in registratie zijn uit te drukken. 

Schulddienstverlener: “Als de jongere de eerste stap naar de goede kant zet, zijn/haar problemen erkent 

dan is dat wat wij goed hebben gedaan. Dit is niet uit te drukken in cijfers”…… Andere  
schulddienstverlener: “Schulden zijn niet altijd oplosbaar, maar als de jongere zijn weg vindt, bewust is 

van zijn keuzes, orde en overzicht heeft, dan is dat al een resultaat dat is behaald. Ook al kan dat niet in 

cijfers uitgedrukt worden” (bron: groepsinterviews schulddienstverleners, maart 2018). Voor het 

daadwerkelijk kunnen genereren van effecten is het belangrijk dat de registratie consequent en 

eenduidig in 1 zelfde systeem door alle SDV’ers gebeurt. 
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6. De opbrengsten 

 
 
Bij afronding van de begeleiding gelden volgens de schulddienstverleners de volgende uitkomstmaten: 
 

Orde en overzicht in de eigen administratie  
▪ De administratie is geordend 

 

▪ De jongere heeft overzicht op lopende verplichtingen. 
 

▪ Alle schulden zijn in kaart gebracht. 

 

Basale kennis en begrip van financiële zaken  
▪ De jongere heeft geleerd vooruit te kijken of krijgt hierbij langdurige ondersteuning. 

 

Inkomen genereren  
▪ Het inkomen is gestabiliseerd. 

 

Uitgaven beheersen  
▪ Inkomensondersteunende voorzieningen (kwijtscheldingen, toeslagen) zijn aangevraagd. 

 

▪ Vitale betalingen zoals de huur, energie e.d. zijn veilig gesteld. 
 

▪ De jongere heeft geen openstaande boetes en voorkomt dat er nieuwe boetes ontstaan. 
 

▪ De beslagvrije voet en het bedrag dat voor de cliënt beschikbaar moet blijven is berekend. 
 

▪ De aflossingscapaciteit is berekend. 
 

▪ Waar nodig is het juridisch loket geraadpleegd. 
 

▪ Bij onterechte schulden is er een advocaat ingeschakeld of een rechtszaak aangespannen. 
 

▪ De jongere is geaccepteerd door de reguliere schuldhulpverlening. 
 

▪ Of voor alle schulden is een oplossing (geaccepteerd betalingsregelingen, toegekende 

fondsbijdrage). 

▪ De jongere beschikt over een gepaste ziektekostenverzekering. 
 

▪ De jongere kan zelfstandig budgetteren of heeft budgetbegeleiding. 
 

▪ De jongere kan inkomsten verantwoord besteden en de juiste producten kiezen. 
 

▪ De jongere maakt geen nieuwe schulden (gebaseerd op: Xtra-plus, 2017b). 
 

In de interviews met de acht jongeren is gevraagd wat de interventie hen heeft opgeleverd. Bij bijna 

alle jongeren blijken de schulden door de interventie te zijn afgenomen. Jongere: “Verder heb ik nu 

zeker in twee jaar tijd 40% minder schulden”. Andere jongere: “Mijn schulden zijn zeker tussen 10 en 

20% afgenomen”. Ook zijn er jongeren die door de SDV nu een SHV-traject volgen bij de gemeente.  
De meerderheid van de geïnterviewde jongeren geeft aan vooral veel te hebben geleerd over orde en 

overzicht verkrijgen en behouden over de eigen administratie. Jongere: “Ik betaal nu alle rekeningen op 

tijd en ook de getroffen betalingsregelingen. Gelijk als ik mijn salaris krijg, ik heb orde en overzicht in 

mijn administratie”. Ook zeggen jongeren veel over de instanties waar zij mee van doen hebben te 

hebben geleerd, bijvoorbeeld over hun werkwijze, namen en hoe ze ermee moeten omgaan. Jongere 

“ik heb meer kennis over instanties en belastingdienst en internetbankieren”. Andere jongere: “Je leert 

omgangsvormen en je leert je geen zorgen te maken, want je leert praten met schuldeisers.” Er zijn ook 

jongeren die geen contact opnamen met de schuldeisers maar die dit door het traject bij de 

schulddienstverleners nu wel doen. Jongere: “ik bel schuldeisers nu zelf voor regelingen of over 

ontvangen brieven, dat deed ik voorheen niet”. Andere jongere: “Ik heb geleerd om hard te zijn, wanneer 

moet je voet bij stuk houden bij schuldeisers. Niet meer aflossen dan mogelijk is. Je leert omgangsvormen 

en je leert je geen zorgen te maken, want je leert praten met schuldeisers”. 
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De jongeren geven daarnaast allemaal expliciet aan dat de ondersteuning door de schulddienstverleners een 

positieve invloed heeft op hun mentale welzijn. Jongere: “ik ben geholpen en het gaat de goede kant op, ik 

zie eindelijk licht aan het einde van de tunnel”. Jongeren zeggen het vaakst dat zij door de verkregen 

hulpverlening minder stress ervaren en meer zelfvertrouwen en hoop hebben gekregen. Jongere: “Ik heb 

minder stress, ook om opgepakt te worden, geen angst voor deurwaarders en beslagleggingen”. Andere 

jongere: “Ik heb meer hoop en meer zelfvertrouwen. We kregen na het eerste gesprek al gelijk hoop. Verder 

ervaar ik minder stress en meer zekerheid”. De jongeren geven ook aan dat ze nu meer durven na te denken 

over de toekomst: “Ik heb nu een toekomstperspectief en ruimte in mijn hoofd om erover na te denken. 

Andere jongere: “Heel veel, schulden zijn afgelost en ik heb mijn diploma gehaald. Ik was een boek kwijt en 

daardoor had ik geen zin meer, maar mijn JIT-begeleider bleef door drammen waarom ik wilde stoppen met 

school. Toen ik dit vertelde zei ze ok dan koop ik toch een boek voor je. En toen heb ik mijn diploma gehaald. 

Ik heb meer zelfvertrouwen voel me veilig en heb een doel in mijn leven. Ik heb meer 

doorzettingsvermogen en voel me gesteund. Ik motiveer nu anderen om me heen”. 
 

De jongeren zouden allemaal andere jongeren aanraden om naar SDV te gaan. Ze raden SDV aan om 

daarom (nog) meer bekendheid te geven aan de interventie, vooral via social media. 
 
 

 

Tenslotte 

 
 
In dit document is de interventie Schulddienstverleners van Stichting Xtraplus-JIP/JIT  
Beschreven op basis van onderzoeksactiviteiten. Deze interventie is vanuit de praktijk ontwikkeld: 
vanuit JIT, JIP en andere organisaties zagen ze dat er een behoefte lag. Jongeren met schulden, die 
vanwege hun persoonlijke omstandigheden en (vaak) Multi problematiek nergens anders terecht 
kunnen worden via het JIP en het JIT toegeleid naar de schulddienstverleners. Zij werken bij de jongeren 
aan ‘nieuwe’ financiële inzichten en vaardigheden op het gebied van de vier dimensies van financiële 
zelfredzaamheid: orde en overzicht in de eigen administratie, financiële kennis, uitgaven beheersen en 
inkomen genereren onder andere door samenwerking met ((informele) netwerk) partners. Uiteindelijk 
leiden de activiteiten van de schulddienstverleners tot perspectief op een schuldenvrije/financieel 
gezonde toekomst, financiële zelfredzaamheid en een positieve ontwikkeling op alle leefgebieden. De 
schulddienstverleners werken vooral aan financiën, maar doordat de medewerkers van het JIT aan de 
andere leefgebieden werken, zal het hogere effect van de totale aanpak een positieve ontwikkeling op 
alle leefgebieden zijn. De schulddienstverleners werken met de uitgangspunten van de methodiek 
Nieuwe Perspectieven expliciet vanuit de intrinsieke motivatie van jongeren: de persoonlijke 
overtuiging en de wil van de jongeren staan voorop en zijn leidend in de maatwerkaanpak van de 
schulddienstverleners. Volgens de acht geïnterviewde jongeren blijkt dit ook te werken. Bij veel 
respondenten zijn de schulden afgenomen en heeft het traject een positief effect op hun financiële 
zelfredzaamheid en welzijn gehad. Om de interventie nog sterker te maken is effectonderzoek een 
aanrader om zo nog meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke opbrengsten van de interventie. Een 
eerste stap hiertoe zou het beter inrichten van het eigen registratiesysteem en de daarbij eenduidige 
registratie door alle SDV’ers kunnen zijn. 
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Bijlage 1 
 

Schema: Methodiek Nieuwe Perspectieven: competenties professional (Ellings & Melissen, 2007) 
 

1. Cliëntgerichtheid, samen sturen en samen handelen: De jongere is geen behandelde of patiënt. 
Hij is het vertrekpunt. En de kennisbron van waaruit gewerkt wordt. Dit geldt ook voor personen 
uit de omgeving van de jongere. De NP-medewerker is er voor om deze kennisbronnen te 
ontsluiten. Daarmee zijn de jongere en de werker gelijkwaardige interactiepartners en sturen 
samen in het begeleidingsproces. Hiervoor het is noodzakelijk dat er een gedeeld beeld 
ontstaat van de leefwereld van de jongere. Dit wordt bereikt door samen met de jongeren op 
te lopen en samen te handelen. De werker kijkt zoveel mogelijk door de bril van de jongere naar 
de wereld. Op deze wijze worden ook steunbronnen opgespoord en geactiveerd. Samen sturen 
houdt ook in dat de medewerker zo nodig ook normeert en commentaar levert op de handel 
en wandel van de jongere als zijn gedrag zijn participatie en ontwikkeling in gevaar brengt. 

 
2. Presentie: Nieuwe Perspectieven benadrukt het belang van presentie in de concrete situatie, in het 

dagelijks leven van de jongere. De medewerker staat naast de jongere. Eerst presentie, daarna pas 

interventie. Voor zover er geen sprake is van veiligheidsrisico’s worden interventies die leiden tot 

lange termijnoplossingen pas later in het hulpverleningsproces ingezet. Kenmerkend voor presentie 

is het ‘er zijn voor de jongere’, zonder direct aan probleemoplossing te doen. Er is betrokkenheid 

op het hele leven van de jongere, dus ook op niet-problematische aspecten. Hierbij staan respect 

en erkenning centraal. De jongere bepaalt in hoge mate wat er op de agenda komt. De medewerker 

is betrouwbaar, is er belangeloos en onvoorwaardelijk. De jongere kan het niet snel verbruien en 

hoeft aandacht en zorg niet te verdienen en het kan ook niet makkelijk verspeeld worden.. Het 

presentiebeginsel is uitgewerkt door Baart (2001) Een hulpverlener die volgens het 

presentiebeginsel te werk gaat, zal uitgaan van wat de cliënt aan de orde stelt. Het contact is eerder 

verhalend dan analytisch en wordt in eerste instantie niet direct gestructureerd door een 

fasegewijze uitvoering van een plan van ingrijpen, maar door ‘trouw': zo is de werker betrouwbaar. 

 
3. Outreachend en vasthoudend: Nieuwe Perspectieven kenmerkt zich door zijn zeer outreachend 

karakter en zijn vasthoudende werkwijze waarbij de hulpverlener beschikbaar is op 
onorthodoxe momenten en tijden in het leven van de jongere. Outreachend betekent: “daar 
zijn waar het gebeurt”. Dus in de eigen leefomgeving van de jongere en aansluiting vindend bij 
het leefritme van de cliënt. Het betekent ook de jongere zich niet hoeft te melden met een kant 
en klaar omschreven hulpvraag. Het is de taak van de NP-medewerker om de jongere te 
motiveren en samen op zoek te gaan naar wat anders en mogelijk beter kan 

 
4. Dit vertaalt zich ook in een laagdrempelige aanmeldingsroute: naast instanties zoals politie, 

justitie leerplicht en BJZ kunnen jongeren zichzelf aanmelden. Meestal gebeurt dit op aanraden 
van familie, vrienden of medewerkers uit laagdrempelige lokale voorzieningen zoals buurt - en 
jongerenwerk. Het vasthoudende van de NP-hulp komt tot uiting in de wijze waarop de NP-
medewerker de jongeren met wie hij contact heeft steeds weer probeert te motiveren om het 
hulpaanbod vast te houden en af te maken. Motiveren wordt als een essentiële vaardigheid 
beschouwd. 

 
5. Focus op feiten: de situatie van de jongere is het feitelijke vertrekpunt en wordt niet gezien 

als moreel probleem. Regel overtredend gedrag wordt gezien als een gebrek aan 
competentie of als een gevolg van kernovertuigingen die de jongere in de problemen brengt. 
Alleen op basis van de feiten kan de medewerker de jongere helpen met het maken van eigen 
morele overwegingen over het eigen functioneren. 
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6. Focus op zelfomschrijving door de jongere: er wordt niet alleen aangesloten op de feitelijke en 
normatieve aspecten, maar ook op de subjectieve expressie van de jongere van zijn identiteit. 
Anders gezegd: er vindt aansluiting plaats op hoe de jongere zich aan de buitenwereld wil laten 
zien. Uitingen van deze identiteit worden gerespecteerd en beloont. En dienen als 
aangrijpingspunt voor het mobiliseren van ontwikkelingsmogelijkheden. 

 
7. Empowerment en oplossingsgericht werken: Nieuwe Perspectieven baseert zich bij het 

ontwikkelen van een hulpverleningsplan niet op een uitgebreide diagnostiek en analyse van de 
problematiek van jongeren. Vanzelfsprekend blijven de problemen van de jongeren niet 
onbesproken, maar al vrij snel wordt er met de jongere gezocht naar dingen in zijn leven die 
nu of in het verleden zijn goed gegaan. Daarbij komen vanzelfsprekend de sterke kanten van 
de betrokken jongere aan de orde. De NP-medewerker zal deze kanten benadrukken bij het 
zoeken naar oplossingen voor problemen en bij het ontwikkelen van gedrag om risicovolle 
situaties te vermijden. Op dit punt baseert Nieuwe Perspectieven zich onder meer op ideeën 
over empowerment en oplossingsgericht werken. 

 
8. De Nieuwe Perspectieven-medewerker als persoonlijk rolmodel: de Nieuwe Perspectieven-

medewerker heeft een voorbeeldfunctie voor de jongere daar waar het gaat om het laten zien 
van pro-sociale waarden en gedrag. Hij is op tijd, komt zijn afspraken na, doet wat hij belooft, 
biedt excuses aan als er van zijn iets fout gaat, laat doorzettingsvermogen zien als het even 
tegen zit. Dit vereist een vasthoudende en consequente benadering. 

 
9. Responsiviteit: NP-medewerkers zijn tijdens hun begeleiding sterk gefocust op de responsiviteit 

van de jongere en hun ouders. Men is zeer alert op aanwijzingen die iets zeggen over de wijze 
waarop zijn interventies kunnen aansluiten bij de leerstijl van de jongere, zijn motivatie, 
mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook de sociale omgeving van de jongere wordt hierin 
meegenomen. Het responsiviteitbeginsel is een belangrijk onderdeel van de What Works 
principes. 

 
10. Werken in de eigen context: Nieuwe Perspectieven is een programma wat zich voltrekt in de 

natuurlijke omgeving van de jongere. Voor de jongere is dit ook de meest relevante en 
vertrouwde context. Concrete vaardigheden kunnen hier in het leven van alle dag en op in de 
diverse leefgebieden zoals thuis, school, vrienden en vrijetijdsbesteding het makkelijkst geleerd 
en toegepast worden. Leren in de eigen omgeving is effectief omdat deze plaats vindt in de 
omgeving waar de problemen zijn ontstaan en ook weer opgelost moeten worden. Nieuwe 
Perspectieven gaat er tevens van uit dat het ontoereikend is om de begeleiding alleen te 
stoelen op basis van dossiergegevens en de informatie die verkregen is uit een gedegen 
hulpverleningsgesprek. Om een goed totaalbeeld te verkrijgen van probleembevestigende en 
probleemoplossende factoren zal de omgeving van de jongere betrokken moeten worden. 
Personen uit de omgeving van de jongere kunnen als informatiebron fungeren, maar ook 
uitgenodigd worden om als samenwerkingspartner een bijdrage te leveren aan het oplossen 
van problemen, het motiveren van de jongere of als wegwijzer te fungeren bij het uit de 
wegruimen van praktische problemen. Van de Nieuwe Perspectieven-medewerkers vereist 
deze insteek nogal wat: hij moet werken binnen een context zoals de individuele jongere hem 
deze aanbiedt en dit is in de meeste gevallen niet de eigen context van de hulpverlener. Dit kan 
de nodige confrontaties met zich meebrengen op het terrein van eigen waarden en normen en 
het vraagt om een zeer grote flexibiliteit in het willen en kunnen samenwerken met mensen 
die geen “professionals” zijn 
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11. Effectief hulpverlenen. In het contact met de jongere en zijn ouders wordt veel waarde gehecht 
aan een consequente inzet van die factoren die de kans op het effect van de begeleiding 
verhogen. Van Yperen (2002) noemt in dit verband: een goede relatie tussen cliënt en 
hulpverlener, betrokkenheid van de hulpverlener op de jongere en zijn ouders, het serieus 
nemen van de gepresenteerde problemen en klachten, het verhogen van motivatie en het 
overeenstemming bereiken over doelen en taken van en tijdens de begeleiding (Ellings & 
Melissen, 2007) 
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Bijlage 2 
 

 

Toepassing What Works principes bij de Schulddienstverleners 
 

Risico Behoefte Responsiviteit Betrouwbaarheid Professionaliteit 
Doel en Gericht op stap Aanpassingen Aandacht voor Eisen medewerkers 
doelgroep detail die voor leerstijl/leervermogen effectiviteit  

omschreven doelgroep nodig /cultuur/ motivatie  Ondersteuning 
 is om  Detail omschreven  

Aantal doelen en zelfredzaam te Flexibiliteit in methodiek  

vaardigheden en worden aanbieden doel en   
passend bij  methodiek Controle uitvoering  
doelgroep Theorie + of    

 aansluitende Flexibiliteit in looptijd   

Inclusiecriteria methodiek    

Detail doelgroep Methodiek Aanpassingen op alle Nieuwe Concrete eisen 
Concrete helder: Nieuwe vier de gebieden. perspectieven- (ervaring 
doelgroep perspectieven- Traject hangt van methode waarmee methodiek) Altijd 

 methode sluit keuze deelnemer af; gewerkt wordt is training in 

 expliciet aan bij doel en intensiteit ontwikkeld door methodiek en 

 de behoeften flexibel per Bureau van onderwerp. 

 jongeren deelnemer. Montfoort en uit  

   onderzoek blijkt dat Ondersteuning 
 Specifiek voor Individueel, looptijd, deze effectief is. door bijscholing, 

 doel en flexibel Interventie SDV zelf intervisie, 

 doelgroep  is niet onderzocht op casusbesprekingen, 
   effectiviteit: tussentijdse 

   registratie is hiertoe evaluatie 

   nog niet goed op  

   orde.  

   Controle uitvoering  
   door intervisie,  

   casusbesprekingen,  

   monitoring,  

   registratie en  

   evaluatie van en door  

   projectmedewerkers,  

   evaluaties bij  

   deelnemers,  

   evaluaties  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 37 

Literatuur 
 

 

Baart, A.J. (2001). Een theorie van de presentie. Utrecht: Lemma. 

 

Babcock, E. D. (2012). Mobility Mentoring. Boston, MA: Crittenton Women’s Union 

(tegenwoordig Empath). 

 

Babcock, E. D. (2014). Using brain science to design new pathways out of poverty. Boston, MA:  
Crittenton Women’s Union. 

 

Baxter, S., Johson, M., Chambers, D., Sutton, A., Goyder, E., & Booth. A. (2018). The effects of 

integrated care: a systematic review of UK and international evidence. Sheffield: BMC Health Services 

Research 

 

Barendregt, C. & Rodenburg, G. (2014). Kwetsbare jongeren en schulden. Rotterdam: Instituut 

voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO) 

 

Daminger, A., Hayes, J., Barrows, A., & Wright, J. (2015). Poverty interrupted: Applying behavioral 

science to the context of chronic scarcity. Ideas42, New York, Boston, Washington DC. 

 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, 

development, and health. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(3), 182-185. 

 

Duyx, H. (2014) Op zoek naar houvast. Over armoede in Nederland. Van mens tot mens, magazine van 

vereniging Humanitas. 14-22 

 

Eikelenboom, W. (2012). Self-Determination Theory. In M. Ruijters & R.-J. S. (red.), Canon van 

het leren. Deventer: Kluwer. 
 

Ellings, M & Melissen, M. (2007). Nieuwe Perspectieven Programmahandleiding. Woerden:  
Adviesbureau van Montfoort. 

 

Geuns, R. van, Jungmann, N., & Weerd, M. de (2011). Klantprofielen voor schuldhulpverlening.  
Amsterdam: Regioplan. 

 

Gilles, B. (2017). JIT Magazine. Xtra-plus. Den Haag: Xtra-plus. 

 

Haushofer, J., & Fehr, E. (2014). Haushofer & Fehr. 2014. On the psychology of poverty. Science. 

 

Hogeschool van Amsterdam. Lectoraat Armoede Interventies (2018). Tussenrapportage 

deelnemersonderzoek Schulddienstverleners Stichting Xtraplus-JIP/JIT. Amsterdam: 

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie 

 

Jeugd Interventie Team. (2017). JIT jaarcijfers 2017. Jeugd Interventie Team. Den Haag: JIT. 

 

Jungmann, N., Geuns, R. van, Klaver, J., Wesdorp, P., & Wolk, J. van der (2012). Preventie: voorkomen  
is beter dan genezen. Utrecht: Hogeschool Utrecht. 

 



 
 38 

 

Kluft, M. (2016). Samenwerken in de wijk. 10 vragen rondom samenwerking tussen sociale wijkteams 

en andere professionals. Utrecht: Movisie 

 

Laan, J. van, Doorn, M. van, Goede, W. & Geuns, R. (2017). Een gedragsgerichte benadering van 

armoede. Van beleid naar uitvoering. Amsterdam: Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke 

Innovatie. Lectoraat Armoede Interventies 

 

Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty impedes cognitive function. 

Science (New York, N.Y.), 341(6149), 976–980. https://doi.org/10.1126/science.1238041 

 

Nationale Ombudsman. (2016). Burgerperspectief op schuldhulpverlening. Een onderzoek naar de 

ervaringen van burgers met gemeentelijke schuldhulpverlening. De Nationale ombudsman: Den Haag. 

 

Nibud. (2012). Goed omgaan met geld. Achtergronden bij de competenties voor financiële 

zelfredzaamheid. Utrecht: Nibud. 

 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68. 

 

Schoorl, R., Mak, J., Berg, J. & R. van Geuns (2019). Tweede impactanalyse programma van Schulden 

naar Kansen-2018 Aegon. Rapportage over doelen en doelbereik van projecten van Schulden naar 

Kansen die ondersteund worden door Aegon. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams 

Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie 
 

 

Shah, A. K., Mullainathan, S., & Shafir, E. (2018). An exercise in self-replication: Replicating Shah, 

Mullainathan, and Shafir (2012). Journal of Economic Psychology. 

https://doi.org/10.1016/j.joep.2018.12.001 

 

Thaler, R.H., & Sunstein, C.R. (2008). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness.  
New Haven, CT: Yale University Press. 

 

Van Yperen, T.A. (2005). Resultaten in de jeugdzorg: begrippen maatstaven en methoden. Utrecht:  
NIZW. 

 

Vallerand, R. J., Koestner, R., & Pelletier, L. G. (2008). Special issue on self-determination theory: A 

Canadian contribution. Canadian Psychology. https://doi.org/10.1037/a0012803 

 

Verheijden, E. & Lange, M. (2016). Wat werkt bij integrale jeugdhulp? Utrecht: Nederlands 

Jeugdinstituut 

 

Van Montfoort (2007). Theoriedeel Nieuwe Perspectieven. Woerden: Adviesbureau van Montfoort 

 

Verstuyf, J., & Vansteenkiste, M. (2008). Willen versus Moeten: De invloed van motivatie op 

het therapeutisch proces. Agora, 24, 7–22. 

 

Wijzer in Geldzaken. (2014). Monitor financieel gedrag. Den Haag: Wijzer in geldzaken. 

 

https://doi.org/10.1126/science.1238041
https://doi.org/10.1016/j.joep.2018.12.001
https://doi.org/10.1037/a0012803


 
 39 

 

Xtra-plus. (2018a). Rapportage 1e halfjaar 2018: Schulddienstverleners. Xtra-plus. Den Haag: Xtra-plus 

Xtra-plus. (2018b). Subsidieaanvraag: Schulddienstverlening 2019. Xtra-plus. Den Haag: Xtra-plus 

 

Xtra-plus. (2018c). Schulddienstverleners. Subsidieaanvraag 2018. Xtra-plus. Den Haag: Xtra-plus 

 

Xtra-plus. (2017a). JIT Schulddienstverleners 2018-2019 (vervolgaanvraag). Xtra-plus. Den Haag: Xtra-

plus 

 

Xtra-plus. (2017b). Schulddienstverleners. Tussenevaluatie september. Xtra-plus. Den Haag: Xtra-plus 

 

Xtra-plus. (2015). Schulddienstverleners projectplan. Xtra-plus. Den Haag: Xtra-plus 

 

Andere bronnen:  
Website: www.nji.nl  
Ingevulde vragenlijst impactanalyse Van Schulden naar Kansen, Hogeschool van Amsterdam (2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nji.nl/

