Vlnr: Harry Keijsers, Annie Joppe, wethouder Marnix Schlösser, Joke van Leeuwen, John Clerx, Rianne
Moors en Bas Roefs. Behalve wethouder Schlösser zijn alle anderen vijf jaar aan Grip op Schuld
verbonden. (Foto: Marius van Deursen).
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DEURNE - Grip op Schuld (GOS) Deurne bestaat vijf jaar. Ter ere hiervan hield het bestuur vorige
week vrijdag in het gemeentehuis een drukbezocht symposium gewijd aan de schuldhulpverlening in
de Peelregio. De bijeenkomst trok zo'n 140 belangstellenden vanuit de hele regio.
GOS Deurne is opgericht in 2011 maar de echte start was in 2012. Het doel is om inwoners uit de
gemeente Deurne met schulden te helpen dit probleem aan te pakken. Tot op heden hebben bijna
700 cliënten een beroep gedaan op Grip op Schuld. Momenteel zetten in totaal 46 mensen zich in
voor Grip op Schuld: 36 maatjes zijn er als vrijwilliger werkzaam, er zijn twee professionele krachten,
drie coördinatoren, drie bestuursleden en twee leden van de Raad van Advies.
Tijdens het symposium blikte voorzitter John Clerx kort terug op de geschiedenis en werkwijze van
GOS en werd een blik geworpen op de toekomstige ontwikkeling van de schuldhulpverlening in de
Peelregio. Clerx constateert in dat verband dat het ontwikkelen van een adequaat vrijwilligersbeleid
nodig is, gegeven de groeiende complexiteit van de problematiek. Er gebeurt al veel op dit gebied,
maar een verdere aanpassing zal volgens hem nodig zijn. GOS wil ook onderzoeken in hoeverre een
Fonds Bijzondere Noden kan worden ontwikkeld waarbij schulden van cliënten uit het Fonds worden
geherfinancierd tegen finale kwijting van alle schulden. Budgetbeheer, waarbij een beheerder zorgt
voor de betalingen van de cliënt, wordt nu echt ter hand genomen.

Samenwerking
Vooruitlopend op een samenwerking tussen de vijf Peelgemeenten hebben de welzijnsorganisaties
Lev-groep, Onis Asten-Someren, Vierbinden en Grip op Schuld de intentie uitgesproken dat ze willen
gaan samenwerken op het gebied van schulddienstverlening. Dan gaat het om het voorkomen van
schulden, het vroegtijdig signaleren en doorverwijzen, het bieden van ondersteuning bij dreigende of
beheersbare schulden en nazorg. De genoemde organisaties streven naar een samenhangende
schulddienstverlening aan alle inwoners van de Peelgemeenten. "Tegelijkertijd is het belangrijk dat
de hulpverlening zo lokaal mogelijk blijft", aldus Harrie Keijsers van de Raad van Advies, die tevens
dagvoorzitter was.
Lusteloos
Gastspreker op het symposium was Nadja Jungmann. Zij is lector Schulden en Incasso aan de
Hogeschool Utrecht en verkozen tot lector van het jaar 2017. Zij hield een lezing met als thema: 'Wat
maakt schuldhulpverlening effectief'. Haar inleiding was voor verschillende aanwezigen erg
herkenbaar en voor anderen die minder betrokken zijn met de problematiek, opende het juist de
ogen. Mensen met schulden worden volgens Jungmann vaak suf en lusteloos. Ze vergeten
bijvoorbeeld afspraken. "Hulpverleners moeten deze groep veel meer aan de hand meenemen, zegt
ze. "Stuur ze bijvoorbeeld een sms'je om ze aan een afspraak te herinneren en help ze om to-dolijstjes te maken. Als je dat doet dan zie je dat ze wél gemotiveerd zijn. Het beeld dat veel mensen
niet gemotiveerd zijn, verschiet van kleur als de je de invloed van stress erkent."
Ook toont onderzoek volgens Jungmann aan dat mensen door stress en armoede een terugval
hebben in hun IQ. Het vermogen om rationeel te denken neemt af. Op het symposium spraken ook
twee ervaringsdeskundigen. Ook zij gaven aan zich te herkennen in hetgeen Jungmann schetste.
Belang inzien
Voorzitter John Clerx was net als de andere mede-organisatoren uitermate tevreden over het
symposium en sprak na afloop van een inspirerende bijeenkomst. "Het is mooi dat de aanwezigen,
waaronder mensen uit de politiek het belang van een adequate schuldhulpverlening inzien."
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