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Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen 
en digitale communicatie ondervinden problemen op  
allerlei gebieden, zoals werk, gezondheid en financiën. Om 
hierop meer grip te krijgen, helpt het om laaggeletterdheid 
integraal aan te pakken. Wijkteam Poelenburg in Zaanstad 
heeft positieve ervaringen. 
TEKST: HANS KLIP, BEELD: SHUTTERSTOCK

KETENAANPAK 
IS DE SLEUTEL 

 Marloes Kirsten, professional Wijkteam Poe-
lenburg, heeft taal als aandachtsgebied. Zij 
volgde met het wijkteam en vrijwilligers 
de training Herkennen & Doorverwijzen 

van Stichting Lezen & Schrijven. “Vooral de ervarings-
deskundige maakte indruk. Het was een eyeopener dat er 
mensen zijn die wel kunnen whatsappen, maar een brief 
écht niet begrijpen. Laaggeletterdheid kan onzichtbaar 
zijn. Daar houden we nu rekening mee. Als we weten 
dat iemand moeite heeft informatie te begrijpen, nemen 
we meer tijd. En een actielijstje van een cliënt nemen we 
mondeling door, zodat we zeker weten dat deze bewoner 
begrijpt wat we bedoelen. Dat is voor iedereen positief. 
Als je niet doorhebt dat iemand niet goed kan lezen en 
schrijven, denk je misschien dat hij zijn afspraken uit 
onwil niet nakomt, wat de relatie onnodig verstoort.” 

OOG VOOR OORZAAK
“Het DigiTaalhuis is dichtbij; we kunnen eenvoudig 
verwijzen naar het inloopspreekuur. Dat is belangrijk, 
want je hebt de neiging om actuele vraagstukken van 
mensen prioriteit te geven. Maar iemand die de taal niet 
goed beheerst kan een loopbaantraject niet met succes 
afleggen. En ook voor mensen die schulden hebben 
omdat ze informatie niet begrijpen, is het van belang dat 

zij iets aan hun taalvaardigheid doen. We hebben hier nu 
meer oog voor.”
Wanneer iemand een taaltraject volgt, merk je op meer-
dere vlakken verbetering, vertelt Kirsten. “We hebben 
bijvoorbeeld een cliënte die geen onderscheid maakte 
tussen reclamefolders en brieven van dienstverlenende 
instanties. Nu weet ze wel wat belangrijke informatie is 
en wat niet. Dit maakt haar zelfverzekerder en zelfredza-
mer. Ze is zelfs aan het internetbankieren.”

PROBLEEM WORDT LEERTRAJECT
Kirsten vervolgt: “Als bewoners eenmaal met ons in con-
tact zijn, is hun taalprobleem makkelijker bespreekbaar. 
Daarom werken we met Voor ‘t zelfde geld, een cursus 
over geldzaken voor laaggeletterden. Deelnemers krijgen 
inzicht in hun administratie én de stap naar taalles wordt 
kleiner.” Volgens Marijn Freud, projectleider Armoede-
opgave gemeente Zaanstad, werkt dit programma goed 
omdat het leertraject wordt verbonden aan een probleem-
gebied. “Cliënten komen zelf achter hun leerbehoefte 
waarna het wijkteam hen kan helpen om via taal op de 
langere termijn aan hun hulpvraag te werken.”
Het gaat om bewustwording in de hele keten, legt zij uit. 
“In Zaanstad werken wij wijkgericht, de ketenpartijen 
kennen elkaar en de casemanagers van het wijkteam 
hebben de regie. Zo werken we met één aanspreekpunt 
en kunnen we mensen integraal bijstaan.’

BLIJVEND EFFECT
Freud: “Het taboe op geldproblemen en taalproblemen 
is groot, daarom kloppen mensen laat aan voor hulp. Je 
wilt niet eindeloos doorverwijzen en je wilt voorkomen 
dat mensen die al geholpen zijn bij loket A drie jaar later 
met andere problemen aankloppen bij loket B. Het is dus 
van belang dat we goed nagaan waar de oorzaak ligt om 
zo blijvend effect te creëren. Een ketenbrede aanpak is de 
sleutel.”

   MEER WETEN over de aanpak van het wijkteam in Zaanstad? 
Neem contact op met Bianca Pieters, projectleider Stichting 
Lezen & Schrijven, via bianca@lezenenschrijven.nl. Of kijk op 
lezenenschrijven.nl.

WIJKTEAM ZAANSTAD VERBINDT AANPAK  
LAAGGELETTERDHEID EN ARMOEDE
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FINANCIËLE 
PROBLEMEN 
AANPAKKEN 
VANUIT DE WMO

VAN BIJZONDERE 
BIJSTAND TOT ZWEMLES

BESCHERMINGSBEWIND
Een cliënt vraagt bijzondere bijstand aan voor de 
kosten van beschermingsbewind. De cliënt heeft 
zich in het verleden gemeld bij de gemeentelijke 
schuldhulpverlening. Tot een aanvraag is het niet 
gekomen omdat het aanvraagformulier voor de cliënt 
te moeilijk was. Nadat de schuldeisers dreigden 
met beslaglegging, heeft de cliënt schuldenbewind 
aangevraagd bij de rechtbank. Moet de gemeente 
bijzondere bijstand verstrekken voor het schuldenbewind 
terwijl de gemeente zelf schuldhulpverlening aanbiedt? 

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) overweegt dat het 
de kantonrechter is die de noodzaak tot onderbewind-
stelling beoordeelt en vaststelt (art. 1:431 e.v. BW). De 
gemeente is aan de beschikking van de kantonrechter 
gebonden. De toets of de voorziening voor de betrokkene 
het meest passend en adequaat is, ligt besloten in de 
beschikking van de rechtbank. De kosten van onderbe-
windstelling zijn dus noodzakelijk en vloeien voort uit 
bijzondere individuele omstandigheden van de betrok-
kene. De gemeente moet bijzondere bijstand verstrekken 
voor deze kosten als de cliënt geen draagkracht heeft om 
deze kosten zelf te voldoen.

KINDERARMOEDE 
Om de extra gelden voor bestrijding van kinderarmoede 
als voorziening in natura bij deze kinderen goed 
terecht te laten komen, willen we een armoederegisseur 
aanstellen. Mag dat van deze extra gelden?

Wilma Kuiper,  
adviseur Stimulansz

Anitra Vink,
adviseur Wmo 
Stimulansz

In principe zijn de gelden voor 100 procent bedoeld voor 
directe voorzieningen aan kinderen die opgroeien in ar-
moede. Daar behoort het werk van een armoederegisseur 
niet toe. Gemeenten krijgen in de algemene middelen 
geld om armoede te bestrijden. Daaruit kan een armoe-
deregisseur betaald worden. Het hangt verder sterk af 
van de werkzaamheden van de beroepskracht of de uren 
uit deze gelden betaald kunnen worden. Bijvoorbeeld: er 
wordt aan een groepje kinderen in een armoedesituatie 
huiswerkbegeleiding gegeven. De uurkosten van deze 
huiswerkbegeleider passen dan in de naturavoorziening 
huiswerkbegeleiding.

ZWEMLES
De extra middelen voor kinderen in armoede zijn 
bedoeld voor aanvullend beleid. Onze gemeente heeft 
een zwemvangnet. We willen dat zwemvangnet gaan 
uitbreiden met diploma B, omdat de zwemvaardigheid 
met diploma A fragiel is. Mag dat en moeten we dit 
apart registreren? 

Ja, dit is een aanvulling op bestaand beleid dat in natura 
ten goede komt aan kinderen in armoedesituaties. De 
kosten van de zwemles bestaan uit het gebruik van het 
zwembad en de uren van de zwemleraar. In de boekhou-
ding van de gemeente moet deze uitbreiding zichtbaar 
zijn. Voor de besteding van de gelden moet verantwoor-
ding aan de gemeenteraad afgelegd worden.  

Bij de helpdesks van 
Stimulansz komen maan-
delijks honderden vragen 
binnen van beleidsinhou-
delijkeof juridische aard. 
Deze keer beantwoordt 
Wilma Kuiper vragen over 
het verstrekken van extra 
gelden bij schulden en 
armoede.

HELP
DESK

Een casus die in 2009 nog uitmondde in problematische schulden en een 
verpleeghuisopname kent als het goed is tegenwoordig een veel prettigere 
afloop. Dan moet de professional wel bereid zijn bij het keukentafelgesprek 
breed te kijken, voorbij de standaard Wmo-voorzieningen.
TEKST: ANITRA VINK, BEELD: HOLLANDSE HOOGTE

 Begin 2009 komt er bij de 
gemeente waar ik destijds 
werkte een Wmo-aanvraag 
binnen voor hulp bij het 

huishouden en woningaanpassin-
gen. Bij het huisbezoek ontmoet 
ik de 50-jarige mevrouw De Bruin. 
Haar onderbeen is kort daarvoor 
geamputeerd, maar hoe dat zo geko-
men is, weten zij en haar man niet 
precies. Zowel mevrouw als meneer 
De Bruin hebben een verstandelijke 
beperking. Mevrouw blijkt suiker-
patiënt. Het insulinespuiten lukte 
haar niet goed – ze spoot niet of niet 

op tijd – en dat haar been verkleurde, 
heeft ze nooit opgemerkt. Het was de 
familie die uiteindelijk alarm sloeg 
bij de huisarts, maar haar been viel 
niet meer te redden.
Door hun verstandelijke beperking 
was het echtpaar De Bruin niet in 
staat om overzicht te houden. Reke-
ningen bleven liggen, afspraken met 
instanties werden niet nagekomen 
en er ontstonden schulden. Er kwam 
ook steeds meer rommel in huis en 
wel zo veel dat op zeker moment de 
ratten door de tuin liepen en er grote 
stankoverlast was. Na klachten van 

de buren kwam uiteindelijk – via 
de huisarts – MEE in beeld voor 
hulpverlening. Voor mevrouw De 
Bruin kwam de hulp echter te laat; 
zij moest worden opgenomen in een 
verpleeghuis.

VROEGTIJDIG SIGNALEREN
Anno 2017 is de Wmo sterk veran-
derd. In bovengenoemde gemeente 
zijn wijkteams actief die waar 
mogelijk problemen van inwoners 
vroegtijdig signaleren. Samen met 
de cliënt én zijn omgeving zoeken zij 
naar oplossingen, in samenspraak 
met andere wetten en loketten. 
Samenwerking tussen verschillende 
disciplines had de verpleeghuis-

opname van mevrouw De Bruin 
wellicht kunnen voorkomen. 
In een casus als deze denk je bij de 
Wmo misschien niet direct aan de 
financiën van het echtpaar, maar 
tijdens het keukentafelgesprek werd 
duidelijk dat zij geen inzicht in of 
overzicht over de administratie en 
regelzaken hadden. Op basis van 
de verstandelijke beperking zou 
tegenwoordig een indicatie ‘Begelei-
ding individueel’ oplossing kunnen 
bieden bij het krijgen van structuur 
en administratief overzicht. Meer 
orde in de administratie kan grote 
schulden en instroom in schuldhulp-
verlening voorkomen. Daarvoor kan 
vanuit de Wmo MEE of een vrijwil-
liger worden ingezet om gesprekken 
met instanties te begeleiden. 
Dus: kijk bij een keukentafelgesprek 
breed en voorbij de standaard Wmo-
voorzieningen!

‘ Samenwerking tussen  
disciplines had wellicht veel 
leed kunnen voorkomen’


