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In de wereld van de budgetvoodiitlng
is de Stichting Consument en Huhihouding een betrekkelijk nieuw gezicht. De
plaatselijk werkende Stichting maakt in
veel gemeenten een onstuimige groei
door; zodanig zelfs dat zij aan de vrasg
naar budgetconsulenten nauwel~jkskart
voldoen. Wie in financille problemen zit
en de Stichting Consument en Huishouden in het telefoonboek opzoekt, doet
echter vergeefse moeite. De Stichting
Consument en Huishouding werkt voornamelijk achter de scherrnen.
Reden om eens met directeur Jet Creemers een kijkje achter die schermen te
nemen.
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"Wat wij proberen is een net te leggen om het
totale probleem van de client heen. Voor de
organisatie betekent dat dat je op gemeentelijk niveau moet gaan denken en opereren
vanuit netwerken, waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Er bestaan al
zoveel organisaties. Er is het maatschappelijk
werk, er is de sociale dienst, en er zijn credietbanken. En dan komt ook nog eens Consument en Huishoudina. Dat is voor de client totaal onoverzichtelijk.baar is het probleem van
de client ook absoluut niet mee gediend. Daarom proberen wij nu onder de paraplu van de
al bestaande organisaties een netwerk - een
soort hulpverleningsteam- te vormen om het
probleem met de client op te lossen".
We zijn halverwege het gesprek als de net'hrerk-filosofie ter sprake komt. Jet Creemers is
zeer'beslist in haar mening dat organisaties te
"eel hun eigen belang voorop stelkn. De orggnisatie lmoet volgens haar ondergeschikt
CtlrdlJn, Uemaakt aan het werk. In het aeval
:van:~onsument en Huishouding bestaai dat
: - ~ e r kWoornamelijk uit het begeleiden van
s ~ l ? e H Fidalproblematische
t~n~
schuldsituaties.
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Met wfk dw1 b Consumsmt en Huishoudiw
opgericht?
"Consument en Mwishouding ateft rich met
name ten doel mensen te hefpen en te
leiden die zich kwetsbaar voeben in het rnanagen van hun huishouding, vooral op het terrein van budgetteren en consumentenzaken.
Daartoe verlenen wij voorlichting, hulpverlening en begeleiding. In de praktijk komt het er
op neer dat 85% van het werk bestaat uit het
hulp verlenen bij het oplossen van schulden
van huishoudens. Wat we voor de andere
15% doen is consumentenvoorlichting in brede zin, waarin ook een stukje preventieve
voorlichting zit. Zo krijgen wij bijvoorbeeld
vragen over kostgeld, de kosten van een baby,
het verbouwen van een huis, over echtscheidingssituaties. Maar ook over schoenen, ,hogedrukpannen, wasmachines etc. Daarnaast
geven wij cursussen en lezingen over budgetteren voor allerlei groepen, bijvoorbeeld bejaarden. Maar de meeste energie en ook de
meeste tijd gaat zitten in de schuldhulpverlening".

"De methodiek die wij volgen is voorlichting via hulpverlening."
Slaat de verhouding tussen voorlichting (preventie) en hulpverlening (curatie) niet wat a1 te
veel door naar de hulpverlening?
Hulpverlening zien wij ook als een vorm van
voorlichting. Wij sluiten daarbij aan bij de definitie van Roling (voorlichting als probleemoplossing, zie "Voorlichting aan achterstandsgroepen" in TvH 7(4)86, E. v. R.). Wij gaan er
van uit dat je de doelgroep die we met name
willen bereiken mensen die het erg moeilijk
hebben een huishouding te runnen en daar
over het algemeen tamelijk weinig bagage
voor hebben meegekregen- niet ondersteunt
door cursussen te geven of preventieve voorlichting in wat voor zin dan ook, omdat het ze
doodeenvoudia niet bereikt. Ik denk d d ie
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En &in is er bijna rkijd wsl een oplossing voor
de peblamsn te vinden. Temij de client echt
0 k t mil.
van de c/i&nti n de kiem aan
,is contact in een vroeg sta&urn noodz8keEijk. Je kunt je afvragen of Cons u m n t ea Huishouding daartoe we1 voldoent
de k b n d Js bij het grote publiek.
Nee, maar dat is de bedoeling ook niet. Wij
profileren Consurnent en Huishouding bewust
niet naar de mensen toe. Naamsbekendheid is
geen doel op zich, hoogstens misschien naar
de politiek toe, naar subsidiegevers en naar
maatschappelijke instanties die bij de finandele hulpverlening betrokken zijn. Dat'heeft te
rnaken met onze werkwijze. In bijna alle geuallen van xhuldhulpverlening wordt de client'
doorverwezen naar ons. Dat kan gebeuren
door de sociale dienst, door het maatschappelijk werk, door een credietbank enz. Dat door?
verwijzen verloopt voor de client zeec soepel;
doordat we bij de genoemde instanties inpan-
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4 echf helpt &or h a probleem in
ffe teem @antepakkn en in de manier waarop
je hulpver"l&$nt meteen de preventie in te bouwen. k t moment dat wij contact krijgen met
c$% cclinten ir het moment dat zij i n de schuldm zitten, en we1 zodanig dat zij er in hun
wntje niet meer uitkomen, en er ook niet uitkomen met een advies. Er is echt curatie nodig. Maar tegelijkertijd gee7 je je hulp zo dat zij
na jouw intervantie hun huishouding weer
alieen kunnen rnanagen. De methodiek die wij
volgen is d m voorlichting via hulpverlening.
In de pralrtijk van de budgetvoorlichting is die
benderin$ via de curatie m n nieuwe tendens,
die ap dit moment goed aanslaat. Niettemin
zijn wij ons ervsn bewust dat je je continu zult
rnoeten braden over de methodiek van voorlichting die je gebruikt. De methodiek moet af~esterndzijn op de behoefte van de doelgrmg. En niet amgekeerd, zoals dat hier en
daar de laatste jaren het geval was. Dat werkt
niet meer.

Het AWUD [Nationaal lnstituut voor de Budgervoorlichtingl heeff in het verleden haar
taak van de eerstelijnsvoorlichting drastisch
beperkt omdat deze wijze van individuele
voorlichting te kostbaar en daardoor de hulpverlening te weinig efficiht zoo zijn. Geldt dat
ook niet voor Consument en Huishauding?
Zeker is het een kostbare zaa$Gep$ijdssen
arbeidsintensief. Fen full-time 'bddgetconsw
lent die zich voor 85% van dedijd-met,sohald~~
hulpverlening bezighoudt kan op daarbasil
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de GKB (Gemeentelijke Kredietbank) idan is

houdens is eenmanagsment probleem."
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@nsurne~d@-$q iud~shouding benadert de
financiele.pr&lelen vanuit het huishoudelijk
management. De financiele problernatiek van
huishoudens is een management probleeml
Er is bij de planning of uitvoering van de huisI
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houding als bedrijf iets fout gegaan. Met kwnnen ook externe omstandigheden z ~ j ndie het
probleem veroorzaakt hebben, bijvoorbeeldl
sluiting van een bedrijf waardoor iemand op
straat komt te staan en van een uitkering rond
moet zien te komen. Er kunnen allerlei factoren meegespeeld hebben. Wat wii zeggen is:
rnensen, je moet niet alleen naar de financidle
problemen kijken. Het is namelijk niet )outer
een financieel probleem. Als ik tegen de mensen zeg: hier heb je X briefjes van honderd, is
het probleem heus niet opgelost. Het is ook
niet alleen een psycho-sociaal probleern, alhoewel psycho-sociale factoren we1 degelijk
kunnen meespelen, bijvoorbeeld bij echtscheidingssituaties. Nee, het is een bedrijfsmatig probleem. Dat is blijkbaar een nieuw gehid, dat aanslaat. Consument en Huishouding
krijgt steeds meer erkenning. Dat blijkt we1 uit
het feit dat wij in nog geen 2 jaar gegroeid zijn
van 4 mensuur per week naar een Stichting
met 23 full-time formatieplaatsen. Dat aantal
zouden we op dit moment nog gemakkelijk
kunnen uitbreiden. Andere instanties (GKB,
AMW, GSD) komen er in veel gevallen niet
ILmeer alleen uit. De groei van het aantal
schuldgevallen is dan ook gigantisch.
Is de positie van de consulent we1 gelijkwaardig met die van de credietmedewerker of
maatschappelijk rnedewerker van de instantie
door wie de budgetconsulent wordt ingehuurd? I n Rotterdam bijvoorbeeld zitten 9
consulenten van Consument en Huishouding
op een totaal van 400 bijstandsmaatschappelijk werkers.
Aan die positie zitten 2 kanten. Allereerst is er
- bijvoorbeeld binnen het AMW - als wij op de
proppen komen iets merkbaar van een grote
onderwaardering. "Huishoudkunde is toch
geen vak, dan kan toch iedereen". Maar al
heel snel verandert die houding, vanaf het
moment dat wij aan het werk gaan.
De numerieke minderheidspositie van de budgetconsulenten heeft naar mijn mening ook
zijn voordelen. Die onderwaardering van ons
werk op het moment dat wij ergens starten
heeft ook te maken met het feit dat onze consulenten uit dezelfde pot betaald worden als
de maatschappelijk werkers zelf. Zij voelen
zich bedreigd in hun eigen formatieplaatsen.
Door onze minderheidspositie urobe'ren wii zo
-min mogelijk bedreigend over te komen. 'Gelukkig leert .de ewaring dat, zodra wij er zijn,
-die weerstan'd snel verdwijnt, doodeenvoudig
:. ,Womdat zij dan inzien dat het werk dat wij doen
' sanders i w M e n ziet i n d a t het probleem van de
- - EcliBnt omfspeclalisrne~vraagt.
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dKTj59t Consument en Huishoudins, door de
con;'t~uctie van doorverwiizina viaandere or-
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snelst duidelijk maakt wat wij kunnen. V o o r d d
I
mensen bii ons komen hebben zii vaak al ~ n t - ~ '
zettend lang moeten wachten; zfi zijn van de
een naar de ander doorgeschoven en zijn vaak
aan het e ~ n dvan hun Latijn, financieel, maar
ook als mens. Daarom beginnen we met de
ernstigste gevallen of met de achterstand die
op ons ligt te wachten; vaak omdat de gevallen zo ingewikkeld waren. Binnen de kortste
keren krijgen wij dan echter alle financiele problemen op ons bord. Helaas kunnen wij dat
niet allemaal aan en dan is het zaak om samen
met de gastinstelling prioriteiten te stellen en
taken te verdelen.

"Terwijl ze altijd gedacht hebben, dat
overkomt mij nooit. Dat kom je nog heel
vaak tegen..

."

Is er n u niet een groep mensen die uit de boot
valt? Met name i n de sfeer van de preventie?
Die is er zeker, want er zijn heel wat potentiele
risicogroepen op dit terrein. Die risicogroepen
zijn echter pas toegankelijk voor de voorlichting op het moment dat zij zich bewust zijn dat
zij risicodrager zijn. Dat bewustzijn is er vaak
te laat, pas als ze midden in de problemen zitten. Terwijl ze altijd gedacht hebben: dat overkomt mij nooit. Dat kom je nog heel vaak
tegen, dus ik denk dat wij nog een heel stuk
bestaansrecht hebben. met name in potentiele
probleemsituaties. Hopelijk is het e m kwestie
van tijd, als we de achterstanden weggewerkt
hebben hopen we daar meer aandacht aan te
kunnen besteden.
Is er niet sprake van een belangentegenstelling tussen Consument en Huishouding aan
de ene kant en de gemeente aan de andere
kant? Een credietbank is er uiteindelijk toch
voor om een lening a f te sluiten, de gerneente
is er b i j gebaat eventuele huurachterstanden
zo snel mogelijk te innen. Maar fouten i n het
management die er i n 10 jaar zijn ingeslopen
hebben toch langdurige begekiding nodig?
Denkt de gemeente niet te veel op korte termijn, terwijl Consument en Huishouding voor
een lange termijn benadering kiest?
Nee, ik denk dat de gemeenten er op grond
van hun e ~ a r i n g e nal achter zijn. Ze heb'ben
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