
Er zijn meer manieren om met een redelijk verborgen groep in contact te komen. Sleutelfiguren in de wijk, 
tussenpersonen of ambassadeurs die (informeel) contact hebben met mensen uit de doelgroep kunnen hen naar 
gemeentelijk hulpaanbod leiden. Wees zichtbaar aanwezig in de wijk en ben niet alleen beschikbaar voor bewoners 
maar ook voor medeprofessionals

Stap 5 | Afsluiten, overdragen, nazorg
De inwoner krijgt hulp bij het oplossen van de 
geldproblemen. Niet voor iedereen lukt dat. Zoek naar 
alternatieve mogelijkheden, verwijs hen actief en warm 
door naar andere hulp.

De basis: een outreachend team, dat beschikt 

over de vaardigheden om contact te leggen 

en te behouden, en die hiervoor de ruimte 

krijgt vanuit de organisatie. Dit team is 

gemotiveerd, bestaat uit mensen met een open 

blik, die geen oordeel vellen en de tijd nemen. 

Investeren in de relatie is het eerste.
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STAP 1 | signaleren
De CAK-lijst bevat gegevens over mensen met een 
betalingsachterstand bij de zorgverzekering van 6 maanden of 
meer. Het is een goede vindplaats. Mensen die al lang op die 
lijst staan, ontvangen waarschijnlijk geen hulp. 

Stap 2 | contact leggen
Leg telefonisch contact en maak een afspraak voor een 
gesprek. Niet thuis of geen nummer bekend? Stuur een 
kaart met datum en tijd dat je langskomt. Niet thuis op 
afgesproken moment? Laat een kaartje achter. 

Stap 3 | In gesprek
Ga in gesprek en achterhaal wat nodig is.  
Bij acute problemen handel je snel. Soms  
kun je meer tijd nemen. Wat vindt de  
inwoner belangrijk?

Stap 4 | Doe wat nodig is
Doe wat nodig is en bied ondersteuning of 
schakel andere professionals in. Laat niet snel 
los. Als mensen buiten beeld raken, zoek hen 
dan later nog eens op.
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Stap 5

Telkens niet thuis?  
Ga vaker langs, ook ‘s 

avonds. Heb je contact? 
Ga in gesprek, oordeel niet 

en investeer in de relatie. 
Werk stress sensitief. 


