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Vier maatschappelijke organisaties die mensen ondersteunen op het gebied van financiën 
slaan de handen ineen om inwoners uit de Westelijke Mijnstreek sneller te helpen. 

 

Waar landelijk gemiddeld acht procent van de huishoudens kampt met problematische 
schulden, is dit in Sittard-Geleen zo’n tien procent, zegt Roger Vranken, afdelingsmanager 
van Kredietbank Limburg. „Volgens de laatste cijfers van het CBS in 2019 leefden er in deze 
regio alleen al 4.052 huishoudens op bijstandsniveau.” Om hier iets aan te doen, werkt de 
Kredietbank samen met Humanitas Westelijke Mijnstreek, Werkplaats Financiën Sittard-
Geleen en Partners in Welzijn. Alle vier helpen zij mensen op het gebied van financiën. 
Door onder meer samen op huisbezoek te gaan en cliënten bij de ene organisatie te 
plaatsen wanneer de ander een te lange wachtlijst heeft, hopen ze meer mensen te kunnen 
bijstaan, vertelt Kees in ’t Panhuis, voorzitter van Humanitas Westelijke Mijnstreek. „Zo 
kunnen we problemen van mensen efficiënter aanpakken. Stel iemand met schulden komt bij 
Kredietbank Limburg terecht, dan kan het zijn dat deze persoon moeite heeft met het 
bijhouden van de administratie. Dan kunnen zij Humanitas inschakelen voor een 
budgetmaatje.” 
Zo’n brede aanpak is nodig omdat financiële problemen vaak zorgen voor een domino-effect, 
benadrukt Renata Jednorog van Partners in Welzijn. „Geldzorgen kunnen bijvoorbeeld leiden 
tot stress binnen het gezin. Wij kunnen dan de financiële hulp aanvullen met pedagogische 
en psychische hulp of meekijken met wat iemand nodig heeft op het gebied van wonen en 
werken.” 
Met deze samenwerking hopen de vier organisaties ook vrijwilligers te werven, voegt Dick 
Haster van Werkplaats Financiën Sittard-Geleen toe. „Door gebruik te maken van elkaars 
netwerk hopen we meer capaciteit te krijgen, zodat we kunnen inspelen op een vroege 
signalering van mensen met financiële problemen.” Dat is zeer belangrijk, omdat deze 
doelgroep vaak uit schaamte gemiddeld zo’n vijf jaar wacht met hulp vragen, weet Vranken. 
„Wij willen daarom eerder contact krijgen met bijvoorbeeld een ondernemer die failliet is of 
een jongere die al maanden zijn zorgpolis niet kan betalen. Dan zijn er extra vrijwilligers 
nodig, die deze cliënten kunnen helpen met onder meer post ordenen of het aanvragen van 
huurtoeslag.” 

 


