
Weten ze  
ons wel  
te vinden?

In de reeks Hechter in de buurt van Het 

Sociaalplein Heerhugowaard volgen wij zeven 

professionals van verschillende organisaties. 

Alle zeven ondersteunen zij, vanuit hun eigen 

expertise, bewoners bij hun vragen en alle zeven 

verkennen zij hoe zij in de buurt preventief 

kunnen samenwerken met andere partijen. 

In deze reeks brengen we de moge lijkheden van 

preventief samenwerken in de buurt in beeld. 

Hoe ziet het werk van deze profes sionals eruit? 

Wat voor soort ont wikkelingen kunnen zij 

vanuit hun positie signa leren? Op welke vlakken 

kunnen zij samenwerken met andere partijen in 

de buurt? En, merken bewoners al iets van deze 

samenwerking? Deze vragen zullen wij in de 

reeks Hechter in de buurt beantwoorden.

Een dag mee met  
Marjolein Kaptijn
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Sinds 2015 kunnen bewoners uit Heerhugowaard met vragen over 

werk, uitkeringen, tegemoetkomingen en financiële schuld terecht 

bij Halte Werk. Halte Werk is sinds anderhalf jaar de sociale 

dienst van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk en gevestigd 

in Alkmaar. Daarvoor waren de sociale diensten onderdeel van de 

verschillende gemeenten. Marjolein Kaptijn, is coördinator van 

de afdeling ‘Schuldhulpverlening’ en samen met klantmanager 

Lida Karsten en procesbegeleider Edwin van der Mark, legt 

zij uit wat de afdeling Schuldhulpverlening doet. Hoe verschilt 

dit van wat Lida en Edwin voor 2015 voor de sociale dienst in 

Heerhugowaard deden? En wat betekent dit voor het contact met 

partijen en bewoners in Heerhugowaard?

Weten ze  
ons wel  
te vinden?

In dit deel ees je meer over de werkwijze van de afdeling 

Schuldhulpverlening van Halte Werk. Marjolein Kaptijn, Lida 

Kasten en Edwin van der Mark leggen uit hoe deze werkwijze 

is veranderd en wat dit betekent voor de samenwerking met 

partijen in de buurt. 

Het laatste deel van ‘Hechter in de buurt’ verschijnt volgende 

week. Uiteindelijk worden de zeven publicaties nog voor de 

zomer gebundeld en aangevuld met aanbevelingen voor het 

buurtgericht werken in het sociaal domein in de toekomst. 
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Een nieuw team
Het is donderdagochtend 10.00 uur als ik op de 

lopende band richting Halte Werk sta. Via deze band 

kom ik bij de receptie waar ik wacht op Marjolein 

Kaptijn, coördinator Schuldhulpverlening. Ze komt 

gehaast aangelopen: ‘Sorry, lekke band, stond je 

hier al lang?’ Via de trappen aan de zijkant aan het 

gebouw dalen we af naar de kantine. Onderweg 

vertelt Marjolein dat zij al vijftien  jaar voor de 

gemeente Alkmaar werkt en sinds januari 2015 

binnen de nieuwe organisatie Halte Werk. In 2001 

begon zij als medewerker schuldhulpverlening 

en budgetbeheer en binnen de organisatie is 

zij doorgegroeid naar haar huidige functie als 

coördinator schuldhulpverlener. Als we achter onze 

cappuccino’s zitten, gaat ze verder. De afdeling 

schuldhulpverlening telt tweeëntwintig collega’s; 

klantmanagers, procesbegeleiders, en medewerkers 

van de formulierenbrigade en de budgetwinkel. 

Marjolein stuurt deze afdeling aan en doet bewust 

ook nog een deel in de uitvoering als klantmanager.  

‘Zo snap ik beter waar de mensen uit mijn team 

tegenaan lopen.’ 

Sinds 2015 maakt de gemeente Heerhugowaard 

gebruik van de diensten van Halte Werk, toen zijn 

zeven mensen uit Heerhugowaard overgekomen naar 

het team schuldhulpverlening van Halte Werk  ‘Dat 

was vooral voor hen een grote verandering,’ knikt 

Marjolein. ‘Zij moesten in een nieuwe omgeving, met 

nieuwe processen en nieuwe systemen werken naast 

hun nog bestaande caseload. Er is binnen het huidige 

proces geen ruimte - uitzonderingen daar gelaten, 

voor huisbezoek. Daarnaast is hun functie opgesplitst. 

De afgelopen anderhalf jaar was heel pittig voor hen. 

Dat kunnen Edwin en Lida je zo beter vertellen.’

Contacten in Heerhugowaard
Wat is er voor de afdeling veranderd nu zij ook voor 

de gemeente Heerhugowaard werkt? Marjolein 

moet even nadenken. ‘Dat is best veel, zowel voor de 

uitvoering als voor de bewoners uit Heerhugowaard. 

In Heerhugowaard moeten we natuurlijk nieuwe 

contacten opbouwen. Daar zijn we nog steeds 

mee bezig; hoe vinden we elkaar en wanneer? Een 

voorbeeld: Schuldhulpmaatje en Humanitas zijn 

organisaties met vrijwilligers die in Heerhugowaard 

mensen met hun financiële administratie 

ondersteunen. Zij brengen samen orde in de chaos, 
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en nemen in sommige gevallen al contact op met 

schuldeisers. Wij hebben hen gevraagd om mensen 

eerst naar ons door te verwijzen als blijkt dat er 

schulden zijn. Als bewoners zich bij ons digitaal 

hebben aangemeld, bellen wij hen dezelfde dag 

terug voor een gesprek. Het is belangrijk dat die 

situatie zo vroeg mogelijk door een professional 

wordt beoordeeld. Zij kunnen het best inschatten 

of een bewoner door een vrijwilliger of door een 

professional kan worden geholpen. Een andere 

belangrijke partij in de samenwerking is MET Welzijn. 

MET komt in Heerhugowaard bij de mensen achter 

de voordeur en pikt de eerste signalen op. Ook bij 

deze samenwerking moeten we duidelijke afspraken 

maken over hoe en wanneer we de samenwerking 

opzoeken.’

Op afstand in de buurt
Als we richting de lift lopen vraag ik wat Marjolein 

van de buurtoverleggen in Heerhugowaard vindt.  

 ‘Heel interessant! Ik heb nu in alle drie de buurten 

een overleg meegemaakt en ze waren alle drie heel 

verschillend. Wij werken niet met een buurtindeling, 

maar het is wel belangrijk om te kunnen plaatsen 

waar klanten in bepaalde buurten mee te maken 

hebben.’ Wat Marjolein op deze buurtoverleggen 

op voorstelrondjes hoort, geeft zij weer door aan 

de klantmanagers en procesbegeleiders van haar 

afdeling. Het belangrijkste dat zij zelf onder de 

aandacht wil brengen is dat het goed zou zijn als 

professionals klanten zo vroeg mogelijk aanmoedigen 

om zich bij Halte Werk digitaal aan te melden als zij 

zorgen over geldzaken of schulden vermoeden. 

Marjolein: ‘Het meest urgente signaal dat ik op de 

eerste bijeenkomst kreeg, was dat we online niet 

goed vindbaar waren. Dat is natuurlijk cruciaal. Dat 

heb ik bij de afdeling communicatie aangekaart 

en die hebben dit goed opgepakt. Zelf ben ik er 

nog steeds van overtuigd dat het belangrijk is om, 

naast een website, folders over schuldhulpverlening 

te maken en te verspreiden. Samen met de 

medewerkster van de afdeling communicatie Halte 

Werk werk ik hier hard aan en we hopen binnenkort 

een duidelijke folder te hebben. 

Uit de buurtoverleggen komt ook naar voren dat 

er wel degelijk geldzaken en schulden spelen bij 

de bewoners in Heerhugowaard, maar dat zij een 

drempel ervaren om zich te melden. Voor hen is het 

lastiger om de afstand naar Alkmaar te overbruggen. 

De aanvragen vanuit Heerhugowaard zijn 

teruggelopen ten opzichte van de periode van 2015 

en dat vind ik zorgelijk. Het is dus zoeken naar een 

goede manier van samenwerken om te voorkomen 

dat mensen echt in financiële problemen raken.’  

Alkmaar of Halte Werk
We lopen de afdeling op. Hier staan drie rijen bureaus 

met computers met twee schermen en ramen die 

uitzicht geven op een parkeerplaats. Veertien man is 

aan het werk.

Marjolein stelt me voor aan Lida Karsten, één van de 

klantmanagers en Edwin van der Mark, één van de 

procesbegeleiders. ‘Lida werkte al twintig jaar voor de 

gemeente Heerhugowaard en Edwin ook al een jaar 

of twaalf.’
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Eerst spreek ik Lida, in de vergaderruimte naast de 

afdeling valt ze met de deur in huis. ‘Per 1 januari 

2015 zijn we onze identiteit verloren.’ Lida vertelt 

dat de sociale dienst van Heerhugowaard, Langedijk 

en Alkmaar samen een nieuwe organisatie ‘Halte 

Werk’ zouden vormen, maar dat zij het gevoel heeft 

dat ze voor de gemeente Alkmaar werkt, maar 

dan onder een andere naam. ‘Zelfs de naam ‘Halte 

Werk’ staat nog niet op de foldertjes die wij onze 

klanten meegeven. Het is nog steeds ‘Gemeente 

Alkmaar’. En als mensen naar het algemene nummer 

14072 bellen, moeten ze ‘Alkmaar’ zeggen als ze 

schuldhulpverlening willen. Snap jij het nog?’ Ze lacht. 

‘Dit wordt een beetje een klaagzang, maar ik houd 

nog steeds van mijn werk hoor! Ik ben altijd blij als ik 

iets voor een klant heb kunnen regelen. Het kost me 

hier alleen wat meer administratie en frustratie voor 

ik daar ben.’

Veel verplichtingen
Ook bewoners kost het wat meer moeite voor ze tot 

een schuldhulpverleningstraject worden toegelaten, 

vertelt Lida. Als klanten zich digitaal hebben 

aangemeld (‘Als zij hun DigiD code kunnen vinden 

en drie A4 hebben ingevuld’) worden ze uitgenodigd 

voor een bijeenkomst en krijgen zij een map met 

informatie thuis. Op een van de formulieren van de 

map staat aangekruist wat klanten allemaal mee 

moeten nemen.

 ‘Eén van de eisen is de belastingaangifte van de 

laatste vijf jaar,’ legt Lida uit, ‘Dat is vrij ingewikkeld.’

Mensen die er niet uitkomen kan zij doorverwijzen 

naar Humanitas (in Alkmaar en Langedijk) of 

Schuldhulpmaatje (in Heerhugowaard). ‘Die helpen 

mensen dan hun dossier compleet te krijgen.’ In 

sommige andere gevallen verwijst Lida klanten 

nog weleens door naar de bewindvoering. ‘Dat zijn 

de enige drie partijen. Doorverwijzen naar andere 

partijen uit de buurt is lastig. Dan moet ik weten uit 

welke buurt ze komen en welke partij ze dan zou 

kunnen helpen en daar heb ik allemaal geen tijd voor.’ 

Pas als het hele dossier compleet is, krijgen mensen 

een intakegesprek met de klantmanager. De 

klantmanager stelt achtereenvolgens een plan van 

aanpak, toekenningsbeschikking en machtigingen 

op. De maanden daarna probeert de klantmanager 

samen met de klant de situatie te stabiliseren, dat wil 

zeggen: de inkomsten en uitgaven gelijk te krijgen. 

Als de situatie stabiel is, draagt de klantmanager het 

dossier over aan de procesbegeleider. ‘Soms ben ik 

bang dat al die verplichtingen mensen afschrikken 

om überhaupt aan een traject te beginnen,’ bekent 
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Lida als we terug naar de afdeling lopen. ‘Dat ze 

denken: Ik zoek het zelf wel uit en van een kale kip 

kun je niet plukken.’

Processen en schuldeisers
Edwin van der Mark is een van de procesbegeleiders. 

Een grote man, met een kleine bril. Ik mag bij 

zijn bureau naast het raam aanschuiven. Als 

procesbegeleider bestaat het contact van Edwin  

 ‘voor 90 procent uit contact met de schuldeisers’. 

Om die reden heeft hij verder ook weinig met 

andere partijen in de buurt te maken. Dat is anders 

dan vroeger in Heerhugowaard. Toen werd hij of 

een collega schuldhulpverlener door de frontoffice 

gebeld als er een klant stond en dan hielp hij de klant 

van begin tot eind. Dan nam hij ook weleens contact 

op met een maatschappelijk werker. 

Edwin koos voor de functie van procesbegeleider, 

omdat hij het juridische interessant vond. De 

processen en stappen van Halte Werk zijn volgens 

hem beter beschreven. 

 ‘Nu benutten we de systemen beter en liggen 

er meer stappen vast: schuldeisers aanschrijven en 

de actuele schuld achterhalen, inkomen in beeld 

krijgen, berekenen hoeveel de klant in drie jaar 

per maand kan aflossen en kijken of de eventuele 

restschuld kwijtgescholden kan worden. Maar de 

schuldeisers zijn niet zo gestructureerd hoor, we zijn 

soms heel wat brieven verder voor ze reageren en 

soms willen ze niet meewerken aan ons voorstel voor 

kwijtschelding. In het uiterste geval moet de rechter 

dan beslissen.’

Minder zicht
Ik vraag Edwin voor hoeveel klanten hij op dit 

moment het proces begeleidt. ‘Geen idee,’ peinst 

hij, ‘ik wil zoveel mogelijk klanten helpen. Maar ik 

ontmoet ze vrijwel nooit, hè?’ Het staat Edwin vrij om 

een gesprek met de klant in te plannen, maar daar is 

in de praktijk geen tijd voor. ‘Ik moet het doen met 

een paar zinnen over de thuissituatie en het fotootje 

op de kopie van het paspoort. Vroeger wisten we 

hoe iemands woonkamer eruit zag of er afval in de 

voortuin lag, dat zien we nu niet vanuit Alkmaar.’ 

Edwin kijkt uit het raam en denkt na. Hij heeft het 

idee dat de afstand tussen schuldhulpverlening en 

de klanten steeds groter is geworden. Daar maakt 

hij zich zorgen over: ‘De drempel om aan te kloppen 
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is hoger en tegelijkertijd zie ik een verschuiving in 

de problematiek. Vroeger was het een maandje 

huurachterstand en een achterstandje bij de 

Wehkamp, nu kunnen mensen hun koopwoning niet 

meer betalen en is een restschuld van 80.000 niets 

meer.’ Een andere zorg is dat in 2015 veel minder 

schuldhulpverleningsvragen binnen kwamen.   

 ‘Normaal kregen wij zo’n 250 verzoeken per jaar, 

dat haalden we vorig jaar bij lange na niet. Dan kun 

je denken: “Nou, dat is mooi,” maar ik vraag me af: 

“Weten ze ons nog wel te vinden?”
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— OPMERKING —

SchuldHulpMaatje is in 2010 opgericht 

vanuit het platform Armoedebestrijding 

en in meerdere steden in Nederland actief. 

In Heerhugowaard werken vanuit deze 

organisatie vijfentwintig vrijwilligers. Zij 

helpen andere bewoners onder andere 

met het openen en ordenen van de 

post, inventariseren van de inkomsten, 

uitgaven en schulden, en het aanvragen 

van toeslagen. Het doel is de hulpvrager te 

begeleiden naar het zelfstandig beheren 

van de financiën. Alle vrijwilligers krijgen 

voordat zij beginnen een driedaagse cursus 

en worden jaarlijks bijgeschoold. Monique 

Verhoef is één van deze vrijwilligers 

en waarnemend coördinator voor de 

gemeente Heerhugowaard. Volgens 

Monique is er veel veranderd sinds de 

sociale dienst van Heerhugowaard in Halte 

Werk is opgegaan. 

 

‘Ja, waar moet ik beginnen? In de eerste plaats 

krijgen we minder mensen via Halte Werk 

binnen dan wij vroeger via de sociale dienst van 

de gemeente Heerhugowaard kregen. Van de 

vijfenzestig mensen die wij nu helpen, komt er 

maar één persoon via Halte Werk. Het schijnt 

dat Halte Werk ook minder aanmeldingen 

vanuit Heerhugowaard krijgt, maar toch niet 

zo weinig? Verder heb ik het idee dat Halte 

Werk meer van bewoners vraagt. Zij moeten een 

compleet dossier aanleveren voordat zij formeel 

geholpen kunnen worden én zij moeten naar een 

verplichte informatiebijeenkomst. Zowel voor 

dat dossier als voor die bijeenkomst moeten 

bewoners naar Alkmaar en dat kost geld. Niet 

iedereen heeft een fiets.’

 

‘Hoe wij dan de schuldhulpverzoeken binnen 

krijgen? De meeste bewoners die wij helpen 

melden zich via de website, verder krijgen wij 

veel mensen via MET en via Woonwaard. Ik 

denk dat MET vaak naar ons in plaats van 

Halte Werk verwijst, omdat zij weten dat Halte 

Werk toch eerst om een compleet dossier vraagt. 

Veel mensen hebben dat niet en wij kunnen ze 

daarmee helpen. Wij komen bij de mensen thuis, 

waar zij de meeste papieren en ongeopende 

enveloppen hebben liggen. Als wij hen helpen 

met dat dossier, kunnen ze daarna sneller het 

formele traject in als dat nodig is.’



— VOORUITZICHT —

7 —  Het buurtoverleg

Volgende week geen partij, maar een overleg 

in de spotlight. Het buurtoverleg om precies te 

zijn. Hoe zijn deze overleggen ontstaan? Wat 

dragen zij bij aan preventieve samenwerking in 

de buurt? En hoe kunnen deze overleggen het 

best vorm krijgen? Kwartiermaker Patricia van 

Dooyeweerd kijkt terug en vooruit.

Voor meer informatie en een uiteindelijk overzicht van alle 

publicaties kunt u terecht op: 

hechterindebuurt.dsp-groep.nl

Deze reeks is tot stand gekomen met subsidie van de 

provincie Noord-Holland

Sinds een jaar komt een aantal partijen van Heerhugowaard 

Noord, Heerhugowaard Zuid en Heerhugowaard Midden 

eens in de zes weken bijeen om ontwikkelingen in de 

buurt te bespreken, en wanneer dat nodig is, gezamenlijk 

acties te formuleren. Het doel van deze preventieve 

samenwerking is het versterken van de buurten, waardoor 

op de lange termijn het aantal individuele hulpvragen kan 

afnemen.


