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Grip op de knip met budgetcoach
In beeld brengen waar de problemen zit-
ten en vervolgens een weg vinden om 
tot oplossingen te komen. Eigen regie is 
altijd het vertrekpunt. Het is in het kort 
de werkwijze van budgetcoach en schuld-
hulpverlener Peter van Zundert uit Den 
Burg.

Gemiddeld krijgt hij 15 tot 25 keer per 
jaar het verzoek van het Sociaal Team 
van de gemeente om Texelaars die in de 
schulden zijn gekomen te begeleiden. Dat 
varieert van mensen die er op tijd bij zijn 
tot mensen bij wie de problemen volle-
dig boven het hoofd zijn gegroeid. Peter: 
“In eerste instantie probeer ik een beeld 
te krijgen van wat er speelt en vraag ik 
welke hulp iemand van mij verwacht.” 
Wanneer iemand dusdanige schulden 
heeft dat deze niet meer binnen drie jaar 
zelfstandig zijn op te lossen, kan in over-
leg een verwijzing naar de Kredietbank 
een oplossing zijn. Een andere optie is 
dat iemand een bewindvoerder krijgt die 
de verantwoordelijkheid neemt over de 
financiële zaken, maar dat is het geval 
wanneer iemand het zelf niet aankan om 
de eigen financiën te regelen. Alles gaat 
uiteraard in overeenstemming met de-
gene die het ondergaat.
In de meeste gevallen is er volgens Peter 
sprake van mensen die binnen drie jaar 
zelfstandig uit de schulden kunnen ko-
men, maar dan wel coaching nodig heb-
ben. “Dat zijn voor mij de meest intensie-
ve trajecten. Ik ben géén bewindvoerder 
en ik ga ook niets overnemen. Iedereen 
heeft zijn of haar eigen verantwoorde-

lijkheid. Veel mensen willen dat ook al-
leen kunnen dat (tijdelijk) niet vanwege 
tal van redenen. Wel houd ik in de gaten 
of mensen goed met hun geld blijven 
omgaan. Daarbij kan ik ‘streng’ zijn als ik 
merk dat iemand ergens teveel geld aan 
uitgeeft, maar dat hoort bij coaching.” 
Hij maakt ook afspraken met onder meer 
nutsbedrijven en woningcoöperaties om 
regelingen te treffen.
De oorzaken van schulden zijn divers 
volgens Peter. Ziekte leidt geregeld tot 
financiële problemen, evenals het in de 
bijstand geraken, niet goed met geld kun-
nen omgaan of andere problemen. “Het is 
meestal een signaal dat er iets niet goed 

gaat als enveloppen niet meer openge-
maakt worden. Vaak zit daar dan weer 
een hele wereld achter.” Volgens Peter is 
er al veel te winnen als kinderen van hun 
ouders leren hoe ze met geld moeten om-
gaan. “Ik zie regelmatig jongeren van in 
de twintig die dat toch onvoldoende heb-
ben geleerd.” Het doen van de eigen ad-
ministratie is volgens de budgetcoach ab-
soluut ‘niet sexy’, maar wel noodzakelijk. 
“Beschouw het als je eigen mini-bedrijf. 
Ga er op zijn minst aan het eind van het 
jaar een keer goed voor zitten om je ad-
ministratie door te nemen en te bekijken 
waarop je eventueel kunt besparen. Een 
ander advies dat ik vaak geef, is om twee 

bankrekeningen te hebben. Een voor de 
vaste lasten en een voor je leefgeld.” Men-
sen met voldoende eigen vermogen kun-
nen volgens Peter evengoed in de proble-
men komen. Zo werd hij laatst benaderd 
door iemand die in de gaten kreeg dat het 
leefpatroon iets te uitbundig was ten op-
zichte van de inkomsten. “Als coach help 
je dan ook om tot financiële oplossingen 

te komen. Een paar keer per jaar maken 
we het mee dat ondernemers financieel 
kopje onder dreigen te gaan, maar daar 
zijn andere trajecten voor.”
Meer weten? 
Ga naar www.texel.nl/gripopdeknip. 
Hier vind je informatie, regelingen voor 
de smalle beurs, adviezen, een praktijk-
voorbeeld en veelgestelde vragen.

De Bolder bestaat zestig jaar. 

Van een - in 1958 gestart - bescheiden sociale werkplaats die be-

schut werk bood, tot een modern Leer-Werkbedrijf dat mensen 

helpt doorstromen naar duurzaam werk in het bedrijfsleven. 

Vanwege het jubileum van De Bolder volgen er de komende tijd 

een serie interessante artikelen met mensen die betrokken zijn 

bij De Bolder. Houdt u bovendien alvast zaterdag 22 september 

vrij in uw agenda? Dan houdt De Bolder namelijk een open dag. 
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Iedereen kan terecht bij Sociaal Team

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen dus 

vanuit het Sociaal Team Texel via De Bolder begeleid worden 

naar betaald werk. ‘Inkomen en werk’ is naast ‘opvoeding en 

opgroeien’ en ‘zorg en ondersteuning’ een belangrijke taak 

van het Sociaal Team Texel. Het Team biedt bijvoorbeeld ook 

hulp aan inwoners die om wat voor reden dan ook in de finan-

ciële problemen terecht zijn gekomen of dreigen te komen. In 

deze editie gaan we in gesprek met budgetcoach Peter van 

Zundert, die door het Sociaal Team kan worden ingeschakeld. 
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“Het leukste vind ik om in de keuken te 
staan. Het bevalt mij heel goed bij Het 
Cafeetje. In het begin was het even wen-
nen, maar het klikte wel meteen. En als ik 
een keer iets niet wist, kon ik het gewoon 
vragen”, vertelt Terhas Ghidey Weldege-
briel.

Acht jaar geleden kwam ze vanuit Eritrea 
via een asielzoekerscentrum in Almere in 
Oosterend terecht. Terhas wilde graag zo 
snel mogelijk aan het werk. Casper Land-
man, klantmanager van het Sociaal Team 
is samen met Terhas gaan onderzoeken 
wat haar mogelijkheden zijn om zo snel 
mogelijk aan de slag te gaan. Haar eerste 
doel was de taal onder de knie te krijgen. 
Na de inburgeringscursus heeft ze via De 
Bolder een taalstage gevonden bij Bis-
tro ‘t Kerkckeplein. Hier heeft ze kunnen 
ontdekken waar haar interesses en kwali-
teiten liggen. Een volgende stap was een 
proefplaatsing bij de Spar om te kijken of 
een betaalde baan al mogelijk was. Dat 
leidde nog niet tot betaald werk, omdat 
ze nog net niet zelfstandig genoeg aan de 
slag kon. Sinds februari werkt ze via De 
Bolder bij Het Cafeetje van eigenaar Ma-
rijn de Wolf. Een succes dat tot stand ge-
komen is door intensieve samenwerking 
van het Sociaal Team Texel, De Bolder, 
Siep Eldering van Vluchtelingenwerk, de 
verschillende werkgevers en natuurlijk de 
inzet van Terhas
 
Marijn van Het Cafeetje is maar wat blij 
met de aanwezigheid van Terhas. “Ze be-
gon met een proefplaatsing en inmiddels 
werkt ze op contract. Terhas begon in de 
schoonmaak, maar ze is ook van enorme 
toevoeging in de keuken. Naast de be-

reiding van overheerlijke appeltaarten, 
brownies en koek, is Terhas verantwoor-
delijk voor een groot deel van de voorbe-
reidingen in de keuken, zodat de rest van 
het keukenteam aan de slag kan, zodra ze 

er zijn”, vertelt Marijn.
Terhas is duidelijk op haar gemak in de 
zaak aan de Kerkstraat in Oosterend. “Ma-
rijn is een leuke baas. Bovendien wordt 
mijn Nederlands steeds beter doordat ik 

hier altijd Nederlands praat natuurlijk.” 
Het Nederlands gaat haar prima af en de 
communicatie verloopt dan ook soepel. 
“Natuurlijk was dat in het begin wel eens 
lastig, maar dat werd snel beter. Ik ben 

blij dat ze hier is komen werken. Voor Ter-
has is het werk goed te combineren met 
haar schoolgaande kinderen die op de 
Vliekotter zitten. We stemmen dat goed 
op elkaar af. Dat is voor beide partijen 
belangrijk” vervolgt Marijn. De samen-
werking was voor allebei een spannende 
stap. Voor Terhas was het de eerste keer 
dat ze op Texel betaald aan het werk ging 
en voor Marijn de eerste keer dat hij zo’n 
samenwerking aan ging. “De ondersteu-
ning vanuit De Bolder was prima. Nanda 
Meijer heeft dat proces begeleid en dat 
beviel uitstekend. Nu hebben we geen 
begeleiding meer nodig, maar wanneer 
we vragen hebben of tegen dingen aan-
lopen kunnen we nog altijd bij Nanda te-
recht. Op Texel hebben heel veel sectoren 
personeelsgebrek. Ik heb aan Terhas een 
hele goede kracht. Ik kan het andere on-
dernemers aanbevelen”, legt Marijn uit. 
In totaal werkt Terhas achttien uur in Het 
Cafeetje. “En dat blijf ik graag nog heel 
lang doen.” Samen bekijken ze hoe ze 
de baan na november gaan invullen. Er 
wordt onder meer gedacht aan een spe-
ciale Eritrese avond, zodat Terhas de Texe-
laars kennis kan laten maken met haar 
cultuur. “Het wordt onderdeel van een 
serie culturele avonden met eten die ik 
wil gaan organiseren. Terhas lijkt het ook 
heel leuk, dus we gaan hier samen een in-
vulling voor zoeken”, vertelt Marijn.
 
“Het wonen op Texel was in het begin 
lastig, maar ik vind het nu heel leuk. Dat 
komt ook zeker door mijn werk hier.”

Win-win-situatie in Het Cafeetje

Peter van Zundert.

Terhas Chidey Weldegebriel en Marijn de Wolf.
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