
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Schuldenproblematiek in de opvang 2018 
 

Problemen  

 
 

 

 

 

Wat is nodig? 

 

 

 

 

 

Beleidsverandering 

Toegang tot reguliere/gemeentelijke 
schuldhulpverlening voor cliënten opvang en 
beschermd wonen  

Bejegening 

Meer kennis over de gevolgen van langdurige armoede 
geeft verbeterde bejegening door ambtenaren en 
schuldhulpverleners  

Bruggen bouwen 

Federatie Opvang ontwikkelt tools om de financiële 
begeleiding van cliënten eerder en efficiënter te laten 
plaatsvinden en de doorstroom naar 
schuldhulpverlening te verbeteren 

Budget / investering 

- Om professionals goed te ondersteunen 
- Kennis te delen met reguliere schulphulp 
- Tijd en aandacht te kunnen schenken aan cliënten 

Signaleren van financiële problematiek, financiële hulp en 

budgetbeheer: binnen opvang/beschermd wonen 

organisaties heeft nadrukkelijk aandacht*, maar is nog 

divers 

Deskundigheidsbevordering 

Federatie Opvang ontwikkelt Eerste Hulp bij 

Administratie** 

Er worden trainingen ingezet en expertmeetings 

gehouden 

Er wordt een Toolkit ontwikkeld  

Speciale aandacht huiselijk geweld en schulden: Fier*** 

*Aantal instellingen heeft professionals in financiële hulp of organisatie die dit voor hen uitvoert 

** SZW ondersteunt project ‘Versterking financiële zelfredzaamheid van mensen in de opvang’ 

(Speciale aandacht huiselijk geweld en schulden: Fier. SZW ondersteunt dit project). 

 

 

 

Systeemproblemen:  

• Overheid als ‘preferente schuldeiser’ 

• Complex systeem van toeslagen; verrekeningen en 

terugvorderingen van de toeslagen van de 

Belastingdienst zorgt voor financiële problemen 

• Premie achterstand zorgverzekering betekent 

hogere premie (bronheffing) en meer schulden 

 

 

 

 
Problemen schuldenaar:  

Schulden werken door op alle leefgebieden 

• Wonen: vrijwel geen doorstroom naar 

zelfstandige woning 

• Opvoeding: kinderen lopen achterstanden op en 

hebben grote kans op armoede in later leven 

• Werk-/dagbesteding: moeilijk werk te vinden en te 

behouden 

• Relaties staan onder druk 

• Gezondheid: meer problemen met gezondheid 

• Participatie/inclusie wordt belemmerd 

 

 

Systeemproblemen schuldhulpverlening: 

Toegang en kennis te beperkt 

• Mensen worden afgewezen, omdat ze de 

administratie onvoldoende op orde hebben 

• Opvang wordt niet gezien als stabiele woonsituatie 

• Kennis en begrip kwetsbare groep onvoldoende 

 

 

Profiel  

 
 

 

 

 

• 30% licht verstandelijke beperking 

• Veel mensen problemen bij lezen en schrijven 

• Langdurige stress door schuld: 

a. verminderde cognitieve functies 

b. minder overzicht 

c. slechter kunnen plannen 

d. dus minder zelfredzaam 

• Sociaal isolement 

• Vrouwen met geweldservaring: trauma, 

schulden veroorzaakt door ex, geen kennis 

financiën 

• Kinderen door schulden negatief beïnvloed 

 

 

 

 

 

 

Aantallen  

 
 

 

 

 

51.689 mensen met schulden in de 

maatschappelijke opvang, beschermd wonen en 

vrouwenopvang 

90% van de volwassenen in de opvang heeft 

schulden 

7.460 kinderen in de maatschappelijke 

opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang 

85% van de huisuitzettingen is het gevolg van 

huurachterstanden 

 
 

 

 

 

www.opvang.nl 

www.clientvanderekening.nl 

 

 

 

 

 

Wat doen we al? 
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