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Integrale schuldhulpverlening. We streven er al zo lang 

naar. Doen onderzoek. Aanbevelingen. Zetten pilots 

op. Zoeken samenwerking. Worden generalist. Maar 

echt integrale hulp bij financiële problemen? Er is nog 

een wereld te winnen! 

Door Jouke In der Maur, S-pect

Als er een geldprobleem is focussen ook wij op finan- 

cieel-technische kant en op de korte termijn (de huidige 

schulden). Logisch? Absoluut. De cliënt deed dat al, zijn 

schuldeisers doen dat en onze oplossingen zijn daar-

op ingericht. Effectief? Nee. Want de échte oorzaken 

blijven. Deze vormen al tijdens het traject een belemme-

ring, of veroorzaken vroeger of later nieuwe problemen. 

 

Vergelijk het met het onder water houden van een 

strandbal: je ziet ‘m niet, het gaat best een tijd goed, 

maar één verkeerde beweging en hij stuitert zó weer 

boven het wateroppervlakte uit. Mijn pleidooi? Laten we 

ophouden die strandbal onder water te bedwingen en 

beginnen met daadwerkelijk integrale schuldhulpverle-

ning! Vandaag nog. Laten we op zoek gaan naar onze 

blinde vlekken ten aanzien van een integrale schuldhulp. 

En vooral: naar de blinde vlekken van de mensen die we 

helpen. Want blinde vlekken? Dat zijn gemiste kansen!  

Het toverwoord? Bewustwording. Van blinde vlekken 

naar eyeopeners. De strandbal zichtbaar maken. Be-

wustwording op de persoonlijke drijfveren en belem-

meringen brengt mensen in beweging, maakt de weg 

vrij om (anders) te kiezen en te handelen. Reflecteren, 

kiezen, doen. Telkens opnieuw. 

U wilt voorbeelden? Een ondernemer vond het moei-

lijk tot acquisitie te komen en klanten binnen te halen. 

Waarom? Omdat hij – zo bleek na onderzoek*- de diep-

gewortelde overtuiging had dat je niet ‘op mag schep-

pen’. Waarmee hij telkens als zich kansen voordeden 

zichzelf en zijn prachtige bedrijf naar beneden haalde. 

Gevolg? Veel minder klanten – en dus omzet – dan mo-

gelijk. En een schuld van anderhalve ton, dat ook. 

Bij een andere cliënte liet de meting zien dat ze verla-

tingsangst had. Een gesprek met haar nieuwe partner 

over haar penibele financiële situatie was haar grootste 

angstbeeld. Zij was ervan overtuigd dat hij haar niet lan-

ger zou kunnen zien als de slimme, sterke, zelfstandige 

vrouw die ze pretendeerde te zijn toen ze elkaar ont-

moetten. En dat zou onherroepelijk tot een breuk leiden, 

nietwaar? Dus zei ze geen nee als hij voorstelde lekker 

op vakantie te gaan. En ook die nieuwe flatteuze bikini 

was natuurlijk een must-have. 

Belemmerende overtuigingen. Strandballen die pas 

zichtbaar worden als wíj gezocht hebben onder het 

wateroppervlakte. Strandballen die na deze bewustwor-

ding met behulp van een goede lifecoach lek te prikken 

zijn. Persoonlijke ontwikkeling op de dieperliggende 

oorzaken heeft duurzame verandering tot gevolg. Met 

een automatisch gunstig effect op de financiële proble-

men. Van blinde vlek naar eyeopener dus. Kansen zien 

en grijpen. Dát leidt tot zelfregie. Dát brengt empower-

ment. Dát is maatwerk. En dát… dat is nog eens integrale 

schuldhulpverlening. 
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