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Klantreis Don (43) 
In 2006 heb ik mijn eigen verhuisbedrijf 

opgezet samen met een paar vrienden. 

Uiteindelijk kreeg ik een mooie kans om het 

alleen voort te zetten wat ik toen ook gedaan 

heb. Kort nadat ik deze uitdaging was 

aangegaan gingen mijn vrouw en ik onverwachts 

uit elkaar, en van de ene op de andere dag stond 

ik op straat. Door dure rechtszaken en 

openstaande schulden van mijn ex kwam ik in de 

geldproblemen. 

Na een gesprek met mijn boekhouder werd 

duidelijk dat het zo niet langer kon en hij kwam 

toen met het idee om Laborijn in te schakelen. 

Ik had nog nooit van deze instantie gehoord. In 

een gesprek met Tim van Laborijn heb ik mijn 

hele situatie uit de doeken gedaan. Er moest 

een onderzoek worden uitgevoerd door Hans 

van het IMK. Gelukkig kreeg ik de lening  en kon 

ik mijn bedrijf rendabel voortzetten.  

Wat ik nog mee zou willen geven is dat Laborijn 

wel wat meer bekendheid zou mogen werven. Ik 

heb een lange zoektocht gedaan naar mogelijke 

manieren waarop ik mijn bedrijf kon redden, hier 

heb ik best veel in gevonden maar geen 

informatie over een mogelijke lening bij 

Laborijn. Zonder mijn boekhouder was ik nooit 

in aanraking gekomen met Laborijn. Ik ben 

ontzettend dankbaar voor deze mogelijkheid en 

ik ben een trotse Doetinchemer!”

Partners in verbetering

Scheiding Rechtszaken 
met financiële 
consequenties

Zoektocht mogelijke 
oplossingen

Hulp van boekhouder Gesprek met Laborijn Onderzoek Uitslag onderzoek Geld ontvangen van 
Laborijn

Eerder begonnen met 
aflossen

Door de onverwachtse breuk 
met mijn toenmalige vrouw 
kwam ik in de problemen met 
mijn eigen bedrijf, hiervoor 
had ik hulp nodig.

De scheiding heeft mij zoveel 
ellende opgeleverd dat ik 
niet wist dat ik 3 jaar na dato 
zo slecht ervoor kwam te 
staan.

Door mijn geldproblemen 
ben ik heel het internet 
af gaan speuren naar 
mogelijkheden. Van een 
heleboel regelingen wist ik 
niets af.

Na een aantal maanden 
worstelen en het online 
zoeken naar hulp vond ik 
hulp bij mijn boekhouder. 
Hij kwam met het idee om 
een lening aan te gaan bij 
Laborijn.

Mijn boekhouder bracht 
me in contact met Tim van 
Laborijn.

Hans van het IMK kwam om 
te kijken of ik in aanmerking 
zou komen voor de lening. Ik 
heb mijn verhaal gedaan en 
het niet mooier of slechter 
gemaakt dan het was.

Ik kreeg vrij snel na het 
onderzoek de positieve 
uitslag te horen.

Twee weken na het rapport 
van het bureau kreeg ik het 
geld op mijn rekening.

Je krijgt een paar maanden 
de tijd om alles weer op 
de rit te krijgen voordat je 
moet gaan beginnen met 
afbetalen.

Stappen >>

Zoektocht >>>

Ik vond dat het 
heel snel ging 
maar op zo’n 
moment voelt niks 
als snel genoeg. 

Er is toen echt een 
wereld voor me open 
gegaan. Er is veel 
meer mogelijk voor 
ondernemers dan 
ik had gedacht. Zo 
ben ik via internet 
meer te weten 
gekomen over de 
BBZ-regeling, keek 
ik of ik mijn huis kon 
verkopen enzovoorts. 
Ik heb echt van alles 
onderzocht om te 
kijken hoe ik uit deze 
situatie kon komen.

Mijn ex-vrouw ging 
rechtszaken tegen 

mij aanspannen 
waardoor ik dure 
advocaten in de 

arm moest nemen. 

Ik vond het jammer dat 
Laborijn niet inging op 
wie de schulden nog 
meer verhaald kunnen 
worden. Eigenlijk 
is mijn ex ook voor 
een groot gedeelte 
verantwoordelijk voor 
de schulden.

Ik begreep toen dat 
het nodig is dat goed 
wordt gekeken of je 
bedrijf wel rendabel 
is en of het geld niet 
een tijdelijk uitstel 
is van faillissement. 
Snap ik ook wel. 
Het onderzoek dat 
uiteindelijk gedaan 
werd ging wel ver. 
Hij is uiteindelijk hier 
een hele dag geweest 
en op basis daarvan 
is toen een beslissing 
genomen. 

Toen ik het positieve 
bericht kreeg was ik heel 
blij. Er werden ook al 
afspraken gemaakt  
voor de afhandeling.

Omdat ik zo 
ontzettend blij was 
met het geld wilde 
ik zo snel mogelijk al 
gaan beginnen met 
afbetalen. Daarom 
ben ik eerder gestart 
met de rente af te 
lossen. 
Fijn dat dit kan!

Met het geld kon 
ik gelijk een grote 
schuld bij de 
belastingdienst 
afbetalen en hoefde 
ik niet per maand 
mijn hoofd boven 
water zien te 
houden. 

Ik had voorheen nog 
nooit gehoord van 
Laborijn en wist niet 
welke mogelijkheden 
zij boden. Zonder 
mijn boekhouder was 
ik nooit bij Laborijn 
uitgekomen want ik 
wist van het bestaan 
niets af. 

Tim luisterde goed 
naar mijn verhaal en 
gaf toen een aantal 
punten aan waar ik 
nog meer aan moest 
denken.  

Ook gaf hij aan dat 
mijn bedrijf eerst 
getoetst moest 
worden door een 
onafhankelijk bureau. 

Deze rechtzaken 
moest ik financieren 
uit mijn bedrijf. 
Hierdoor raakte 
mijn voorheen 
succesvolle bedrijf in 
de problemen en ik 
dus ook.

Belangrijke punten/inzichten
• Als je aanklopt dan ben je eigenlijk al te laat. Als ik eerder van het bestaan van Laborijn had geweten had 

ik eerder hulp ingeroepen.
• Laborijn zou kunnen helpen door niet alleen te kijken hoeveel schulden er zijn maar ook wie er 

verantwoordelijk is voor de schulden. 
• Ondernemers lijken niet bewust van meedoenarrangementen en kwijtschelding van belastingen. 

Daarnaast hebben ze niet het gevoel hiervoor in aanmerking te komen. 



Werkloos en scheiding Eerste contact 
Buurtplein

Eerste poging  
minnelijk traject

Afwijzing vrijwillige 
schuldhulpverlening

Tweede poging 
schuldhulpverlening

Nieuwe buurtcoach en 
afwijzingschuldregeling 
door schuldeiser

Contact Laborijn WSNP Toekomst

Vlak na de geboorte van mijn 
kindje raakte ik werkloos. 
Mijn huis kreeg ik niet 
verkocht en ik kreeg nog 
geen uitkering.

Hier ontmoette ik Sascha, zij 
werd mijn eerste buurtcoach. 

Met behulp van mijn 
buurtcoach probeerde 
ik vrijwillig in de 
schuldhulpverlening te 
komen. Ik zag al in dat ik er 
zelf niet uit zou komen. 

Na een maandenlang traject 
werd ik afgewezen op basis 
van het bezitten van een 
woning.

Nadat ik verder in de 
schulden raakte kwam ik in 
aanraking met Jochem van 
BvFO. Met hem heb ik een 
paar gesprekken gevoerd om 
in de schuldhulpverlening 
terecht te komen.

Op aanwijzing van Jochem 
ben ik naar het Buurtplein 
gegaan om te vragen of ik 
een andere buurtcoach kon 
krijgen. Dat werd Lara, een 
wereld van verschil!

Ik had geen sollicitatieplicht. 
Er was afgesproken dat ik pas 
halverwege 2018 zou gaan 
kijken of ik weer werk kon 
vinden. Ik wilde hier echter 
niet op wachten dus ik ben 
eerder naar Laborijn gegaan.

Nadat 1 van de schuldeisers 
niet akkoord ging met een 
regeling moest ik op zoek 
naar een andere weg. 
Jochem en Lara hebben mij 
toen begeleid naar de WSNP.

Ik ben blij dat de WSNP nu 
eindelijk gaat starten zodat 
ik straks van mijn schulden 
af ben.
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Stappen >>

Zoektocht >>>

Ik viel in een nieuwe 
wereld en was nog 
nooit werkloos 
geweest. 

Hierdoor wist ik niet 
waar ik terecht kon en 
wie mij in deze situatie 
kon helpen.

Het eerste gesprek 
met de buurtcoach 
was heel open en 
eerlijk.

Ik heb in een gesprek 
met Sascha mijn hele 
hebben en houwen 
op tafel gelegd, de 
situatie met mijn ex, 
mijn baan en mijn 
woonsituatie. 

Zij wist dat ik een 
koophuis had en deze 
niet verkocht kreeg 
door de crisis.

Als ik had geweten  
van alle regelingen die 
er mogelijk zijn had ik 
hier waarschijnlijk veel 
eerder gebruik van 
gemaakt.

Ik heb meerdere 
pogingen gedaan om 
terecht te komen in de 
schuldhulpverlening en 
meerdere malen een 
startgesprek gevoerd. 
Ik werd afgewezen 
omdat ik een eigen 
huis had.

Mijn toenmalige 
buurtcoach Sascha zat 
wel bij de gesprekken 
maar hielp mij niet 
echt.

Hiervoor moest ik 
weer in mijn verleden 
gaan spitten. Ik was 
toen zwaar depressief 
dus dit was moeilijk 
voor mij. 

Ik moest weer allerlei 
papieren aanleveren 
die ik toen ook al had 
ingevuld om in de SHV 
te komen. Waarom 
moet ik dit opnieuw 
doen als het allang 
bekend is?

Lara hielp mij echt 
door dingen aan te 
dragen en mij op 
regelingen te wijzen 
waar ik nooit het 
bestaan van had 
geweten. Zo heeft 
zij kwijtschelding 
van belastingen 
aangedragen, 
vertelde zij mij 
dingen over Garant 
Verzorgd, hoorde 
ik over het bestaan 
van een financieel 
maatje en het 
meedoenarrangement. 

Klantreis Anne (35) 
“Vlak na de geboorte van mijn kindje kreeg ik te 

horen dat de afdeling op mijn werk werd gesloten. 

Mijn baas was toen zo aardig om ook geen salaris 

meer uit te betalen. Daarnaast ging mijn relatie 

uit waardoor ik in de financiële problemen kwam. 

Ik had geen salaris meer, kon mijn hypotheek niet 

meer betalen maar kon ook geen uitkering 

aanvragen omdat ik officieel nog niet ontslagen 

was. Hierdoor kwam ik in de schulden terecht en  

toen heb ik contact gezocht met het Buurtplein. 

Hier werd ik gekoppeld aan buurtcoach Sascha. Bij 

haar gaf ik aan dat ik graag vrijwillig in de 

schuldsanering wilde komen. Na een traject van 

meerdere maanden van informatie verzamelen en 

aanvragen doen werd ik afgewezen voor het 

minnelijk traject. Ik dacht dat ik alles goed had 

aangegeven bij mijn buurtcoach maar dit bleek niet 

het geval te zijn. Doordat er al zoveel maanden 

voorbij waren gegaan liepen mijn schulden alleen 

maar hoger op waardoor ik nog een poging deed 

om in de schuldhulpverlening te komen. Hier 

ontmoette ik Jochem van de BvFO, dit contact 

was erg fijn. Mede door hem heb ik toen ook om 

een andere buurtcoach gevraagd, dit was Lara. 

Het was net of mijn tweede buurtcoach voor een 

heel ander bedrijf werkte dan de eerste. Door haar 

kwam ik in aanraking met allerlei rege lingen en zij 

heeft er met Jochem voor gezorgd dat ik budget

beheer kreeg. Nu wacht ik op de start van de 

WSNP, en ben ik straks eindelijk schuldenvrij.”

Partners in verbetering

In het eerste gesprek 
met Sascha had ik al 
aangegeven in welke 
situatie ik zat. Ik had 
verwacht dat het 
Buurtplein mij serieus zou 
nemen, maar ik heb dat 
niet zo ervaren. En mijn 
schulden liepen alleen 
maar verder op.

Uiteindelijk verloopt 
alles nu goed. Ik heb 
contact met Laborijn 
omdat ik graag weer 
wil werken. Verder ben 
ik erg tevreden over 
budgetbeheer en over 
mijn tweede coach bij 
het Buurtplein.

Omdat ik al eerder 
mailcontact met Laborijn 

heb gehad wist ik ze 
weer makkelijk via deze 

weg te vinden. 
Ik werd hier veel 

persoonlijker benaderd 
dan bij het UWV. Voor 

mijn gevoel werd er echt 
naar mij geluisterd.

Ondanks dat alles nu 
redelijk loopt denk ik 
dat de organisaties 
beter moeten 
samenwerken en je 
minder afhankelijk 
moet zijn van 1 
individu. 

Belangrijke punten/inzichten

• Vooral behoefte aan (meer) sturing. Inwoners weten op dat moment vaak niet wat er mogelijk is.  
En willen meer aan de hand genomen worden.

• Ervaren begrip voor de situatie waarin iemand zich bevindt is erg belangrijk.

• Inwoners die precies weten wat ze willen kunnen ervaren dat de buurtcoach hem/haar “onnodig” vasthoudt.



Naar het Buurtplein Bellen met de gemeente Onduidelijkheid Afwijzingen? Nu

Onroerend goed ontheffingen en zo, dit 
hebben we vorig jaar aangevraagd samen 
met de meedoenregeling. Dit heb ik niet zelf 
gedaan, ik ben naar het buurtplein gegaan en 
daar zaten twee vrijwilligers die nuttig werk 
hebben gedaan. Ze hebben alles uitgeteld en 
zeiden dat ik in aanraking kwam.

Het was onderhand maart toen ik toch wel 
wilde weten hoe het ervoor stond. Toen had 
ik een vrouw aan de telefoon die zei dat ik 
ervoor in aanraking kwam.

Toen was het inmiddels weer april, en kreeg 
ik een brief dat ik gegevens moest inleveren 
terwijl ik dat al allemaal had ingevuld.

Toen stond er in die brief dat ik niet in 
aanmerking zou komen voor kwijtschelding 
van de gemeentelijke belastingen.

Ik kreeg ook nog een bericht dat ik ook niet in 
aanmerking kwam voor de meedoen regeling.

Ik heb uiteindelijk geen gebruik kunnen 
maken van kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen. Als de situatie niet verandert dan 
denk ik dat het zo blijft dat ik er geen recht 
op heb.
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Zoektocht >>>

Dat vond ik zo vreemd, ik heb geen 
prettige ervaring met de gemeente 
in dezen.

Ik vroeg toen of ze allemaal 
langs elkaar heen werkten.

Ik vind ook dat ze veel papieren opvragen 
en dan zeggen ze dat ze dingen niet 
hebben gehad (de gemeente) papieren die 
ik dan vervolgens opnieuw moet sturen.

Zoals het loopt, loopt het. Ik wil 
alleen iemand hebben wanneer ik 
een rare brief krijg van het CAK en 
dat ze me helpen.

Die vrijwilligers hebben heel veel voor  
mij gedaan. Je kan er met alles terecht. 
Zij hebben dingen ingevuld en ze vroegen 
wat we verdienden en de lasten en alles.

Ik heb geen e-mailadres. Ik wil alles 
gewoon schriftelijk ontvangen. De 
vrijwilligers helpen mij met mijn 
aangiften doen. Zij doen alles via 
mijn digiD. Als alles goed gaat vind ik 
het wel prettig dat dit zo kan.

Klantreis Coby en  
haar man Bert (60+)

Coby en Bert hebben veel gezondheidsklachten. Zij 

maken gebruik van diverse Wmovoorzieningen en 

kennen de gemeente al vrij lang. Wmo is ze overwegend 

tevreden over. Wel maken zij zich elke keer zorgen als er 

iets verandert. Zij zijn bang om gekort te worden op hun 

hulp. “Anderhalf jaar geleden liep ik bij het Buurtplein 

naar binnen om te kijken of ik in aanmerking kwam voor 

een aantal regelingen. Ik dacht, er moet vast wat huur 

en zorgtoeslag zijn waar wij recht op hebben. Ik weet dat 

er iets is en het buurtplein helpt me met hoe dit dan 

moet. Ik ken het Buurtplein al langer, bijvoorbeeld voor 

hulp bij de belastingpapieren en moeilijke brieven van 

het CAK. Hier zitten vaak vrijwilligers en soms ook 

buurtcoaches zelf. Ze hebben mij geholpen met dingen 

aanvragen. En het leek alsof ik in aanmerking kwam. 

Maar dat duurde maar en duurde maar. Toen zeiden ze 

dat ik toch niet in aanmerking kwam! Ooit een keer 

langer geleden was het andersom. Toen dachten ze dat 

ik niet in aanmerking kwam voor die zorgverzekering. 

Maar toen bleek het wel zo te zijn! Ik heb ook van 

buurtcoach moeten wisselen omdat de vorige wegging. 

Het is voor mij heel verwarrend dat er elke keer iemand 

anders komt en dat je je verhaal telkens opnieuw moet 

vertellen. Elke keer een nieuw gezicht. Nu lopen dingen 

wel maar in januari verandert er weer een hoop, dan zal 

ik weer aan de bel moeten trekken. Ik heb een tip voor 

ze: Laat ze er 1 persoon op zetten. En als die persoon 

dan op vakantie is dan moet het maar even wachten. 

Maar niet Jantje en dan Pietje en dan Klaasje. Ik denk 

dat zij ook wel vastlopen, dat er veel veranderingen zijn. 

Partners in verbetering

Ik vond het wel lang duren 
voordat ik iets hoorde

Je weet gewoon niet meer waar je 
mee af bent. De ene zegt dit en de 
ander zegt dat. Dat is voor mij heel 
verwarrend.

! Belangrijk punt/inzicht



Laborijn Naar het Buurtplein Aanvraag regelingen BvFO Garant Verzorgd Nu

Eerste contact was met Laborijn. Je hebt een 
contactpersoon voor je inkomen maar je hebt 
ook een werkcoach. Ze willen dat je zo snel 
mogelijk werk hebt. Met mij ging het toen al 
bergafwaarts en dat ging gewoon niet.

Via vrienden ben ik in contact gekomen 
met het Buurtplein. Zij zeiden dat ik een 
buurtcoach moest aanvragen

De buurtcoaches vertellen wel wat er allemaal 
mogelijk is qua regelingen. Bijvoorbeeld de 
individuele inkomenstoeslag,. Nu heb ik ook 
hulp in de huishouding, dit is aangedragen 
door de Wmo zelf.

Voor mijn schulden kwam ik via het Buurtplein 
in contact met Marloes van de BvFO. Zij heeft 
het wel gewoon gelijk goed aangepakt.

Ik maak via de gemeente gebruik van een 
collectieve zorgverzekering. Een vriendin van 
mij had dit ook dus ik wist van het bestaan af.

Ik heb al een boel vergoedingen aangevraagd 
en ik denk dat ik alles zo wel goed heb 
geregeld. Ze doen gewoon hun werk en ze 
doen het goed.

Klantreis Henk (62)
Henk is werkloos geraakt en heeft veel 

gezondheidsklachten waardoor hij uiteindelijk 

arbiedsongeschikt is geraakt. (COPD, veel 

stress). Hij maakt gebruik van diverse Wmo

voorzieningen (scootmobiel, hulp in de 

huishouding), en hij heeft schulden. Hij heeft 

contact gehad met Laborijn (in het kader van 

zijn werkloosheid). Gezondheid was toen al 

problematisch, maar destijds niet helder hoe 

erg het was (en het is sindsdien alleen maar 

erger geworden).

 “Via vrienden hoorde ik van het Buurtplein.  

En zo ging het balletje een beetje rollen. Ik moet 

complimenten geven aan de gemeente, qua 

hulpverlening kwam het heel snel op gang. Ook 

wat betreft de Wmo, ik kreeg al vrij snel mijn 

scootmobiel. Wel was er een wisseling van 

buurtcoaches. Daar had ik het in het begin wel 

moeilijk mee. Maar ja je moet gewoon elkaar 

leren kennen. Ze leggen dingen goed uit en ze 

doen ook niet het makkelijkste werk. Ze staan je 

gewoon goed  te woord.  

Maar om dingen gedaan te krijgen heb je die 

contactpersoon echt nodig. 

Enige wat ik vervelend vind is dat ik maar 

tussen 9 en half 11 kan bellen met de BvFO. Dan 

krijg ik haar niet te pakken en dan wordt gezegd 

dat ze me terug gaat bellen (maar zonder aan te 

geven wanneer). Maar gelukkig kan ik ook 

mailen als het nodig is.” 

Partners in verbetering

Belangrijke punten/inzichten

• De Buurtcoach “kent de weggetjes”. Die heb je nodig. 
(Afhankelijkheid van een persoon om dingen gedaan te krijgen).

• Wisselingen van buurtcoaches ervaren inwoners als lastig.
• Inwoner ervaart dat alles loopt zoals het moet en dat medewerkers 

echt proberen te helpen.

2017 Najaar 2018
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Zoektocht >>>

Ik herinner me heel veel papierwerk. 
Ze hebben geen dingen besproken 
over waar ik mogelijk recht op zou 
hebben. Toen was mijn ziekte ook 
nog niet bekend.

Maar ik moet wel zeggen zonder een 
buurtcoach kun je het niet alleen. 

Je hebt een buurtcoach nodig, die 
kent de weggetjes.

Dit moet je wel elk jaar doen, elke keer 
opnieuw aanvragen. Maar goed, ik 
blijf toch op dezelfde inkomsten staan 
en hoef geen veranderingen door te 
voeren. Dat is wel netjes geregeld.

Ik vind dat ze wel eens in 
het zonnetje gezet mogen 
worden (Wmo, buurtcoaches, 
Marloes, allemaal).

Toen ik ziek werd ben ik er samen 
met Marloes achteraan gegaan. Een 
collega van Marloes heeft alle stukken 
verzameld en die heeft gezorgd voor 
Garant Verzorgd.

Kwijtschelding van 
gemeentelijke belasting is 
door Marloes aangedragen.

Uitkering verder netjes 
toegekend hoor. Dat zeker.

Dit ging heel makkelijk en 
was heel fijn ook eigenlijk.

Het gaat echt zo snel hier, ik 
kreeg ook gelijk wat te horen 
over de meedoenregeling. 

Ze helpen je met dingen 
uitzoeken. Dat is fijn!

! Belangrijk punt/inzicht

! Belangrijk punt/inzicht


