
Hoe om te gaan met klanten met een beperking 
 
Op het moment dat de schuldhulpverlener in het eerste contact met een cliënt een 
eventuele beperking signaleert, kan diegene hier rekening mee houden. Dit kan onder 
andere door gebruik te maken van de onderstaande aanwijzingen. Dit zijn aanwijzingen 
over hoe om te gaan met de verschillende beperkingen in de hulp en dienstverlening. In 
deze aanwijzingen hebben we een onderscheid gemaakt tussen: duidelijkheid, 
communicatie, houding en gedrag van de cliënt. Hierbij wordt eerst ingegaan op 
aspecten die gelden voor alle bovengenoemde beperkingen. Vervolgens worden er bij 
enkele beperkingen nog extra specifieke aanwijzingen genoemd. 
 
Duidelijkheid 
Vanuit de cliënt met een beperking is er een extreme behoefte aan duidelijkheid en het 
is dan ook zeer van belang om dit te geven. De hulpverlener dient duidelijk en zo 
concreet mogelijke afspraken te maken. De afspraken dienen nagekomen te komen en 
als dit onverhoopt niet lukt, dient de hulpverlener dit de persoon tijdig laten weten.  
Wees als hulpverlener duidelijk over verwachtingen, deze moeten reëel zijn. Stel 
grenzen en bewaak deze. 1 
 
Benadering en duidelijkheid 

• Het bieden van structuur; 

• Duidelijke uitleg geven;  

• Werken met flap over geeft overzicht; 

• Werken met plaatjes; 

• Afspraken per brief of mail te bevestigen; 

• Cliënt herinneren aan de afspraak door een dag van te voren te bellen of door 
een brief te sturen; 

• De doelgroep wordt eerder chaotisch er moet orde en overzicht aangebracht 
worden; 

• Regelmatig contact opnemen met de client;  

• Taken in een rustig tempo aanbieden; 

• Eén taak tegelijk uitvoeren; 

• Het is van belang dat de schuldhulpverlener de oorzaak - gevolg relatie uitlegt; 

• Er moet aangesloten worden bij wat de cliënt wel en niet kan;2 
 
Communicatie 
De hulpverlener dient cliënten hun afspraken in eigen woorden te laten herhalen en 
vertelt duidelijk, kort en bondig zijn verhaal, zodat de kern overblijft. De hulpverlener vat 
regelmatig samen wat er gezegd is en gebruikt geen kinderlijke aanspreektoon. 
Eenvoudig taalgebruik is beslist niet hetzelfde als kinderlijk praten. De hulpverlener 
zorgt ervoor dat de verbale en non verbale communicatie congruent zijn, het ontbreken 
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hiervan kan bij de cliënt leiden tot verwarring. Probeer een lage EE (expressed 
emotions) te hebben.  
Dit houdt in dat je als hulpverlener niet heel extravert bent in het uiten van je emoties, je 
deint vertraagd mee met de emoties van de cliënt. Dit heeft een rustgevende uitwerking 
op de persoon. Tot slot is het belangrijk om alles te rapporteren ter controle.  
Cliënten zouden de hulpverlener ervan kunnen betichten iets niet of juist wel gedaan te 
hebben. Gedegen rapportage biedt hierin duidelijkheid.3 

• Goede communicatie tussen de klanten en schuldhulpverleners maar ook tussen 
schuldhulpverleners onderling; 

• Er moet vertrouwen zijn tussen de cliënt en de hulpverlener, dit kan worden 
versterkt door face tot face contact;4 

• Rustige uitleg; 
 
Houding 
Het is van belang dat de hulpverlener geen oordeel heeft en de cliënt vooral respectvol 
benadert. De hulpverlener dient de cliënt ten alle tijde serieus te nemen.5 

• De cliënt het idee geven dat ze worden geholpen en dat je samenwerkt; 

• Als consulent laat je de cliënt weten dat deze financiële problemen vaker 
voorkomen en dat het begrijpelijk is dat dit gebeurt; 

• Het is belangrijk als consulent dat je laat zien dat je de cliënt verder kan helpen; 

• De schuldhulpverlener moet nagaan of iemand met afspraken om kan gaan. Ze 
moeten de tijd nemen om iemand te snappen; 

• Van belang is dat de hulpverlener cliënten serieus neemt  en dat de cliënt erkent 
dat er een beperking is;6 
 

Gedrag  
De hulpverlener kan wat betreft het gedrag van de cliënt het beste uitgaan van een 
soort van ’gezond wantrouwen’. De hulpverlener dient uit te gaan van het gedrag van 
de cliënt wat ze laten zien en niet wat ze zeggen te zullen doen. De hulpverlener moet 
daarbij rekening houden met liegen. Daarbij moet worden geprobeerd om te allen tijde 
geen strijd met de cliënt aan te gaan. Ondanks het vertoonde gedrag, stel echter wel 
grenzen waar nodig. De hulpverlener dient er ook rekening mee te houden dat de cliënt 
diegene tegen een ander zal willen opzetten of hulpverleners tegen elkaar zal willen 
’uitspelen’. De hulpverlener moet de verantwoordelijkheid bij de cliënt laten liggen. 
Cliënten zijn namelijk vaak geneigd om een excuus te zoeken, er gaat altijd wel iets 
mis. De hulpverlener stelt vast wat er mis gaat en benoemt dit, zodat er wel aandacht 
aan wordt besteed. De hulpverlener houdt rekening met onvoorspelbaar en agressief 
gedrag. 7 
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Autisme 
Benadering en Communicatie 

• Werken met tekenen en plaatjes is erg effectief bij deze doelgroep omdat taal erg 
moeilijk voor hen is; 

• Duidelijke uitleg geven; 

• De schuldhulpverlener moet duidelijk afspreken dat wijzigingen moeten worden 
doorgegeven 

Praktische hulpmiddelen 

• Verschillende banken bieden nu een digitaal maatje aan dat hulp biedt, dit helpt 
erg.  

• Door automatische incasso vermindert de post, dit helpt ook;8 
 
 
Borderline 
Mensen met Borderline zijn allergisch voor het woord ‘moeten’. Het is van belang om 
één contactpersoon te houden. Bespreek een (mogelijke) crisis zakelijk, maak samen 
met de persoon een plan. Zeg niet alleen wanneer niet, maar ook wanneer wel. Wees 
duidelijk en consequent. Benut de sterke kanten van de persoon, dit versterkt de 
zelfcontrole. Iemand met Borderline zal de grens van de hulpverlener opzoeken en 
deze uittesten. Het is voor de hulpverlener erg belangrijk om de eigen grenzen te 
kennen en om hier eerlijk over te zijn tegenover de cliënt.  
De hulpverlener dient zichzelf voor te bereiden op het wisselende reactiepatroon van de 
persoon. 9 
 
Antisociale persoonlijkheidsstoornis 
Veronderstel bij deze doelgroep niet dat grenzen algemeen bekend zijn, maar geef 
deze actief aan. Blijf ontspannen en professioneel. Realiseer je dat de emotionele 
wereld van de persoon niet de jouwe is en dat inlevingsvermogen ook van jouw kant in 
dit geval moeilijk wordt. Focus je op de concrete gevolgen van ongewenst gedrag. 10  
 
Niet aangeboren hersenletsel 
De hulpverlener kan het beste geen ‘waarom’ vragen stellen, maar: wat, wanneer, 
hoeveel, wie en waar? Neem pauzes tussen de activiteiten, vragen en opdrachten. De 
hulpverlener gaat na wat de cliënt wel kan en zoekt naar overeenkomsten. De 
hulpverlener stimuleert en bekrachtigt positief gedrag, bijvoorbeeld door het geven van 
een compliment.  
De hulpverlener dient zich ervan bewust te zijn dat het geven van kritiek voor iemand 
met niet aangeboren hersenletsel erg bedreigend kan zijn. Wanneer iemand snel is 
afgeleid, zorgt de hulpverlener voor zo min mogelijk prikkels maar wel voldoende 
stimulans om met de taak verder te gaan. De hulpverlener biedt taken stapsgewijs aan 
en maakt hierbij gebruik van hulpmiddelen zoals een logboek, schema’s, memobriefjes 
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en organizers. De hulpverlener zorgt voor een overzichtelijk en logisch geordende 
omgeving. De hulpverlener houdt rekening met vermoeidheid van de persoon en past 
de hoeveelheid activiteiten hierop aan. De hulpverlener helpt de persoon het denken op 
gang te brengen door gerichte eenvoudige vragen te stellen. 11 
NAH 
Communicatie 

• Schriftelijk contact i.p.v. telefonische communicatie; 

• Afspraken dienen herhaald te worden en er moet worden nagevraagd of dit 
anders nog bevestigd dient te worden; 

Praktische hulpmiddelen 

• Er dient gebruik te worden gemaakt van extra hulpmiddelen zoals een alarm op 
een telefoon, het gebruik van een schema of een agenda;12 

 
 
Licht verstandelijke beperking 
De hulpverlener past het tempo van praten en handelingen aan en bespreekt niet 
meerdere onderwerpen tegelijk. De hulpverlener is consequent en betrouwbaar in zijn 
gedrag, toont betrokkenheid maar gaat niet mee in grillig gedrag. De hulpverlener biedt 
steun in moeilijke situaties en legt zaken uit en verdeelt ingewikkelde activiteiten in 
stapjes. Ondersteun opdrachten met materiaal, bijvoorbeeld met plaatjes als 
geheugensteuntje. 13 
 
ADHD & ADD 
Voor mensen met ADHD of ADD is het van belang dat de hulpverlener een structuur 
verlenend klimaat schept. Dit op sociaal gebied, zoals op het gebied van regels, 
beslissingen en afspraken. Temporeel zoals dagindeling, regelmaat en routine. 
Daarnaast dient de hulpverlener structuur aan te brengen in gesprekken en moet er 
structuur worden aangebracht in het eigen optreden, zoals het stellen van grenzen en 
consequent handelen. 14 
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