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Bruggen  
slaan is
noodzakel�k

Jan Laurier, voorzitter

Zelfredzaamheid van de burger is al jaren een
speerpunt van de politiek. In instellingen van de
Federatie Opvang zien we dat dit niet zo werkt. Een
grote groep mensen is kwetsbaar, door problemen als
laaggeletterdheid en psychische of zelfs psychiatrische
klachten. Vaak ontbreekt betaald werk en heeft men
een inkomen op b�standsniveau.

Ons complexe systeem van belastingtoeslagen en vereiste digitale

vaardigheden leidt tot schr. nende toestanden. Er ontstaan �inke

schulden en de stress neemt daarmee nogal eens toe. Schulden staan

niet op zichzelf, mensen kampen vaak met tal van problemen. Voor

iemand aanklopt b� een opvanginstelling is er al van alles misgegaan.

“Ik kwam op straat terecht. Omdat m�n
legitimatiebew�s verlopen was kon ik me

nergens inschr�ven, ook niet voor een
zorgverzekering. Geld voor een nieuw

legitimatiebew�s had ik niet. 

Jaarl�ks vangen w� in onze instellingen ruim 60.000 mensen op, die

vaak letterl�k niets meer hebben. B�na alt�d hebben z� schulden, en de

combinatie met de eerder genoemde problemen maakt dat ze niet

“passen” in het reguliere circuit. Z� voldoen vaak niet aan de



Manifest Schuldvr�

Op initiatief van Jesse Frederik, Pieter Hilhorst en een aantal

anderen, kwam het “Manifest Schuldvr�” tot stand. Het is een

pittige aanklacht tegen het bestaande systeem en de overheid, en

het w�st op de geldverslindende effecten van het hele

“schuldencircus”. Federatie Opvang ondertekende het manifest.

Lees meer

toelatingscriteria van de reguliere schuldhulp, of men kan maar lastig

omgaan met deze cliënten.

Als Federatie Opvang willen we de kloof overbruggen naar de reguliere

schuldhulpverlening, door mensen daar goed naartoe te leiden. Juist

daarom zetten w� in op het beter ondersteunen van cliënten in de

opvang en beschermd wonen op �nancieel terrein. We willen de

deskundigheid van medewerkers in de opvang vergroten op het gebied

van �nanciën en schulden en onze dienstverlening verbeteren en

verbreden. Met het project “Versterking Financiële Zelfredzaamheid van

Cliënten” zet Federatie Opvang dit traject in gang, samen met Stichting

Lezen en Schr�ven en met steun van het ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid.

We willen ook kennis aanleveren voor andere part�en zoals gemeenten,

sociale w�kteams en schuldhulp, diensten werk en inkomen en

anderen. We werken samen met partners als Divosa en NVVK. Het is

belangr�k dat er meer kennis over – en begrip voor – kwetsbare cliënten

komt. Met onze ervaring met cliënten, maar ook doordat cliënten zelf

meedenken, kunnen we partners helpen. Want behalve �nanciële

kennis is ook begrip en bejegening van groot belang in de reguliere

schuldhulpverlening.

Als mensen ervaren dat ze goed op weg geholpen z�n, geeft dat een

positieve stimulans om weer actief te worden, weer mee te doen in de

samenleving. Zo vertelt Dries:

“Ik wil gewoon wat terugdoen voor de
samenleving.”

H� geeft rondleidingen in z�n woonplaats langs allerlei plekken uit z�n

daklozenbestaan en h� geeft op scholen voorlichting over

drugsgebruik. Een erg mooi voorbeeld van win-win!

We hebben veel mensen gesproken om te komen tot dit magazine.

Helaas hebben we een keuze moeten maken en konden we niet alle

verhalen meenemen. Dank aan allen die hebben meegewerkt, voor jullie

t�d en openheid, opmerkingen en aanbevelingen.

Ik wens u veel inspiratie met dit magazine vol informatie,

achtergronden en persoonl�ke verhalen. 

Jan Laurier, voorzitter

http://www.opvang.nl/site/item/manifest-schuldvrij-ook-door-federatie-opvang-ondertekend


Cliënt  
van de
rekening

Karen van Brunschot en Marthe Rieme�er

Belangr�ke rapporten

Uit het rapport “Een open deur”  van de Ombudsman (2018), bl. kt

dat kwetsbare burgers niet de schuldhulp kr�gen die juist z� nodig

hebben. Een van de problemen is dat de zelfredzaamheid van

mensen wordt overschat.

Ook de Wetenschappel�k Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

vraagt hier aandacht voor in het rapport “Weten is nog geen doen”

en is erg kritisch ten aanzien van de overheid: “Er bestaat een

behoorl�k verschil tussen wat van burgers wordt verwacht en wat

z� daadwerkel�k aankunnen.”

Tot slot heeft de NVVK, de brancheorganisatie van de

schuldhulpverlening zelf, zeer kritisch gekeken naar de

belangr�kste knelpunten in de schuldhulpverlening:

1. Veel doelgroepen hebben nu geen toegang tot de

schuldhulpverlening.

2. Gemeente is vaak zelf schuldeiser en frustreert dan de

schuldhulpverlening.

3. Schuldenproblematiek moddert te lang door in de w�kteams.

4. Beschermingsbewind wordt niet goed ingezet.

5. Gemeentel�ke kredietbanken worden te weinig ingezet.

6. Er is te weinig budget voor b�zondere doelgroepen.

7. Vroegsignalering ontbreekt.

Cliënten in de Opvang en Beschermd Wonen gaan vaak
gebukt onder grote schulden. Schulden waar z�
zelfstandig niet meer uitkomen. De strikte regels van de
reguliere schuldhulpverlening vormen echter een
drempel: deze mensen kunnen daar niet zomaar
terecht. Het is essentieel dat juist voor de meest
kwetsbare groepen adequate schuldhulp wordt
gerealiseerd. Schuldhulpverlening en opvang moeten
naar elkaar toe groeien.

Het toeslagenstelsel in Nederland zorgt voor miljarden aan schuld en de

overheid stelt zich vaak op als intolerante schuldeiser. Mensen

verdwalen bovendien in het ingewikkelde web van wet- en regelgeving

rondom schulden en de onnavolgbare handelingen van onder meer

incassobureaus. Waarom wordt er een boete geheven op de

zorgpremie, als je deze eerder al niet kon betalen?

Er zitten tal van moeil�k uit te leggen regels in ons systeem, waardoor

schulden makkel�k ontstaan. Vooral kwetsbare burgers raken in de

problemen. De laatste jaren is al het verband aangetoond tussen

b�voorbeeld laaggeletterdheid of een licht verstandel�ke beperking en

het hebben van schulden. Bovendien bl�kt dat mensen door schulden

en de b�behorende stress geen overzicht meer hebben en de weg

helemaal niet meer weten te vinden. (zie artikel Nadja Jungmann) 

Schulden worden niet gesignaleerd, mensen kr�gen vaak niet op t�d

hulp en in het uiterste geval komen ze binnen in de opvang.

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Een%20open%20deur.pdf
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
http://www.yoursite.io/?wid=15590&id=165636&key=792bd8b2d8f20a659620c0f2bb563db4


Vroegsignalering

T�dig signaleren van schulden en erger voorkomen is natuurl�k

het beste. Daarom is het van groot belang dat verschillende

“loketten” waar mensen als eerste aankloppen, deskundig z�n.

Denk aan de w�k- en buurtteams. W�s mensen direct door naar

goede schuldhulpprofessionals. Want schuldhulpverlening is echt

een vak apart.

Partners

We richten ons verder op partners – denk aan W�kteams – om

vooral kennis over cliënten over te brengen en hen te

ondersteunen in een betere aanpak. Meer begrip van kwetsbare

cliënten en een andere bejegening z�n van groot belang om te

zorgen dat mensen betere en vooral effectievere schuldhulp

kr�gen. We werken hierb� samen met tal van partners als NVVK,

Divosa, VNG, LCR en anderen. Ook met het programma

'Schouders eronder' wordt afgestemd en samengewerkt

Opvang en dan? 

Het overgrote deel (80 – 95%) van de cliënten in de maatschappel�ke

opvang heeft schulden. Soms betreft het forse schulden variërend van

20 tot 40 duizend euro. Ook voor mensen in Beschermd Wonen z�n

schulden vaak een probleem. Er spelen meerdere problemen tegel�k en

vaak heeft men al b� allerlei instanties aangeklopt, voordat men hier

terechtkomt. De strikte toelatingscriteria  van de reguliere

schuldhulpverlening leiden tot uitsluiting van onze cliënten. W� vragen

hier al geruime t�d aandacht voor en worden daarin gesteund door

rapporten van de Ombudsman, de WRR en de NVVK (zie kader). 

 

‘Schulden staan niet los van andere
problemen. Kennis en de juiste

bejegening moeten hand in hand gaan.’

Kloof in kennis en ervaring 
Binnen de reguliere schuldhulp is er veel kennis van �nanciën en

deskundigheid in schuldenaanpak, maar te weinig kennis van de

kwetsbare groep en meervoudige problemen. Er is geen ruimte voor

mensen die hun administratie niet op orde hebben, die geen inzicht

hebben in hun �nanciën, of simpelweg niet in staat z�n hun verhaal

goed te vertellen. Mensen z�n niet “Loketbestendig”. De

schuldhulpverlener moet zich realiseren dat er veel vaker sprake is van

niet kunnen dan niet willen.  Dat betekent dat trajecten anders moeten

worden ingericht. Tot slot is bejegening hierb� essentieel: hoe ga je

goed om met deze cliënten?

Binnen de opvang en beschermd wonen is het eerder andersom: er is

veel deskundigheid en ervaring in begeleiding en bejegening van

mensen met meervoudige problemen, maar te weinig kennis b� de

gemiddelde begeleider van �nanciën en schulden.

Eerste Hulp B� Administratie 
In de periode tussen aanmelding b� de opvang en aanmelding b� de

schuldhulpverlening kan al veel gedaan worden op �nancieel gebied.

Natuurl�k ontbreekt een “b�gehouden administratie” of zelfs maar een

schoenendoos met brieven en bonnen. Vaak ontbreken nog

fundamentelere zaken: er is geen Digid, men is niet verzekerd en vaak is

het ID kw�t of verlopen. Er moet dus eigenl�k meteen “Eerste Hulp b�

Administratie” (EHBA) in gang gezet worden. Dat gebeurt nu nog niet

direct. Financiële hulp en schuldhulpverlening z�n nog niet ingebed in

de gehele hulpverlening. Het is belangr�k dat de opvang deze rol gaat

versterken om zo aansluiting te vinden b� de reguliere trajecten.

Instellingen geven ook aan behoefte te hebben aan meer �nanciële

kennis. Een aantal  instellingen is al  wel actief op dit gebied en enkele

hebben gespecialiseerde teams ‘ - enkele voorbeelden z�n

Stadsgeldbeheer van de Tussenvoorziening, Stichting Findien (Limor en

de Kesslerstichting), Het Verdihuis en Kwintes. 



Bruggen bouwen noodzakel�k 

Er zal een brug moeten worden geslagen tussen Opvang, Beschermd

Wonen en reguliere schuldhulp. Daaraan werkt Federatie Opvang

samen met Stichting Lezen en Schr�ven in het project “Versterking

Financiële Zelfredzaamheid van Cliënten in de Opvang”. We zetten in

eerste instantie in op het vergroten van de deskundigheid binnen onze

sector, om zo de �nanciële hulp aan onze cliënten te verbeteren. Het

gaat om basiskennis �nanciën voor begeleiders (EHBA) en het verder

vergroten van kennis van gespecialiseerde professionals. 

Daarnaast willen we samenwerken en onze deskundigheid inzetten voor

de reguliere schuldhulp om zo de schuldhulp aan kwetsbare groepen te

verbeteren. Daar zullen juist andere bejegening en minder stringente

toelatingseisen helpen om kwetsbare groepen wel te bereiken.

Beweging aan beide z�den, want bruggen bouwen doe je immers

samen. Dit vergt t�d, afstemming, maar ook middelen om voldoende

goede professionals op te leiden en in te kunnen zetten  

Auteurs: Karen van Brunschot k.vanbrunschot@opvang.nl en Marthe

Rieme�er  martherieme�er@tussenvoorziening.nl

mailto:k.vanbrunschot@opvang.nl
mailto:martheriemeijer@tussenvoorziening.nl


Schuldig in de opvangSchuldig in de opvang
COLUMN – Paul ScheerderCOLUMN – Paul Scheerder

Eind 2016 deed een prachtige documentaireserie veel stofEind 2016 deed een prachtige documentaireserie veel stof

opwaaien in schuldenland: ‘Schuldig’. Deurwaarders,opwaaien in schuldenland: ‘Schuldig’. Deurwaarders,

incassobureaus, cliënten en politici werden wakker geschudincassobureaus, cliënten en politici werden wakker geschud

door de zeer indringende serie, die ging over de bewoners vandoor de zeer indringende serie, die ging over de bewoners van

de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord, een van de armste w. kende Vogelbuurt in Amsterdam-Noord, een van de armste w�ken

in ons land.in ons land.

Meer dan een miljoen k�kers zaten zes weken lang opMeer dan een miljoen k�kers zaten zes weken lang op

maandagavond voor de buis. De reacties waren gigantisch. Namaandagavond voor de buis. De reacties waren gigantisch. Na

a�oop van de serie trokken de maaksters en hoofdpersonena�oop van de serie trokken de maaksters en hoofdpersonen

door het land en bespraken voor uitverkochte zalen dedoor het land en bespraken voor uitverkochte zalen de

schuldproblematiek en vooral de schuldenindustrie.schuldproblematiek en vooral de schuldenindustrie.

‘500 Procent op een vordering voor‘500 Procent op een vordering voor
kosten is niet ongebruikel�k’kosten is niet ongebruikel�k’  

Vrouwen binnen de opvang komen niet zelden met eenVrouwen binnen de opvang komen niet zelden met een

schuldenlast binnen. In veel gevallen gaat het om door eenschuldenlast binnen. In veel gevallen gaat het om door een

partner veroorzaakte schulden, waarvoor z� door hun huwel�kpartner veroorzaakte schulden, waarvoor z� door hun huwel�k

mede verantwoordel�k z�n. De schuldenindustrie treft elkemede verantwoordel�k z�n. De schuldenindustrie treft elke

schuldenaar, dus ook die binnen de opvang. 500 Procent opschuldenaar, dus ook die binnen de opvang. 500 Procent op

een vordering voor kosten is niet ongebruikel�k. Aan het groteeen vordering voor kosten is niet ongebruikel�k. Aan het grote

schandaal van die industrie is tot nu toe, ondanks 'Schuldig',schandaal van die industrie is tot nu toe, ondanks 'Schuldig',

nog niets gedaan. We hopen van harte, dat onze nieuwenog niets gedaan. We hopen van harte, dat onze nieuwe

regering ingr�pt.regering ingr�pt.

En dan nog dit: tegenwoordig z�n er op tv deurwaarders teEn dan nog dit: tegenwoordig z�n er op tv deurwaarders te

zien in allerlei programma’s, die zich voordoen als zeerzien in allerlei programma’s, die zich voordoen als zeer

meevoelende hulpverleners. In de prakt�k kom ik die zeldenmeevoelende hulpverleners. In de prakt�k kom ik die zelden

tegen. Deurwaarder Ed uit de serie is een uitzondering. Vooraltegen. Deurwaarder Ed uit de serie is een uitzondering. Vooral

b� vrouwen in de opvang, die toch al omkomen in deb� vrouwen in de opvang, die toch al omkomen in de

problemen, is een beetje gevoel zeer welkom.problemen, is een beetje gevoel zeer welkom.

Paul Scheerder (71) was tot voor kort directeur van het Leefkringhuis in Amsterdam-Noord. H� richtte dit 32 jaar geleden op, toen ontdekt werd dat inPaul Scheerder (71) was tot voor kort directeur van het Leefkringhuis in Amsterdam-Noord. H� richtte dit 32 jaar geleden op, toen ontdekt werd dat in

de buurt kinderen op straat sliepen. Paul kreeg landel�ke bekendheid door de documentaireserie ‘Schuldig’ die in 2016 b� omroep HUMAN werdde buurt kinderen op straat sliepen. Paul kreeg landel�ke bekendheid door de documentaireserie ‘Schuldig’ die in 2016 b� omroep HUMAN werd

uitgezonden.uitgezonden.



Ik wacht op
een wonder

Mar�ns avontuur werd een nachtmerrie

Tips aan de hulpverlening

Mar. ns tips aan de hulpverlening: ‘Het zou prettig

z�n als mensen meer inlevingsvermogen zouden

hebben. En persoonl�k contact is belangr�k,

minstens eens per maand - ook als alles goed gaat.’

Belangr�ke zaken waar echt hulp b� nodig is volgens

Mar�n: ‘Het inventariseren van schulden, inschr�ven

voor een woning, regelen van een

aansprakel�kheidsverzekering, overzicht maken van

inkomsten en uitgaven, tot en met de weg w�zen

naar schuldhulpverlening. Allemaal zaken waar hulp

b� nodig is.’

In 2011 stapt h� in een avontuur. Mar�n is ICT-ondernemer en een
klant nodigt hem uit in Amerika voor hem te komen werken. H�
hapt toe. Na twee jaar bl�kt echter dat z�n werkgever er een
bende van heeft gemaakt. Het geld is op en Mar�n keert berooid
terug naar Nederland. En dan begint de ellende pas goed...

Mar�n: ‘Zonder geld en woning kon ik niets anders doen dan in m�n auto slapen. Werk

vinden was lastig als dakloze.’ H� vraagt een b�standsuitkering aan en kan voor €

650,- per maand een kamer huren. ‘Omdat ik samenwoonde met twee goed

verdienende huisgenoten, werd ik gekort op m�n uitkering. Toen kon ik m�n huur niet

meer betalen.’ Opnieuw staat h� op straat.

Crisisopvang 

H� slaapt weer in z�n auto die h� op het AMC-parkeerterrein heeft gezet: ‘Daar kon ik

tenminste rustig slapen. Op een zeker moment sprak een beveiliger me aan. Ik

vertelde hem m�n verhaal.’ Die man heeft met hem te doen en stuurt hem door naar

de nachtopvang in Hilversum. Mar�n kan terecht b� de crisisopvang en kan er tien

dagen bl�ven. H� besteedt z�n laatste geld aan de eigen b�drage van 7,- euro per

nacht. Mar�n: ‘Ik heb me direct b� verschillende uitzendbureaus ingeschreven, maar

ze herkenden het adres van de opvang. Dat vertrouwden ze niet, ze hadden slechte

ervaringen met werknemers van dat adres.’ Mar�n vindt uiteindel�k werk als

schoonmaker, maar als dit stopt heeft h� geen geld meer om de nachtopvang te

betalen en staat weer op straat.



‘Toen knapte er iets. Het moment dat ik een
einde aan m�n leven wilde maken.’

Overleven in Amsterdam 

Als geboren en getogen Amsterdammer besluit h� terug te gaan naar Amsterdam.

H� leeft dan al zes maanden in z�n auto en ziet zich genoodzaakt z�n eten te stelen.

H� is wanhopig en besluit zich te melden b� de opvang. ‘Helaas bleek er een

wachtl�st te z�n van twee jaar. Ze verwezen me door naar de Sociale Dienst. Toen ik

daar de volgende dag aankwam, bleken ze gesloten te z�n. Toen knapte er iets. Het

moment dat ik een einde aan m�n leven wilde maken.’ Toch gaat h� de volgende dag

terug en schrikt van de ontvangst: ‘Er stonden beveiligers en de medewerkers zaten

achter een hoog bureau; ze keken letterl�k op me neer.’ H� vraagt de uitkering aan en

wordt doorverwezen naar de maatschappel�k opvang. T�dens de intake bl�kt dat h�

zelfredzaam is en dus geen indicatie kr�gt voor opvang...

Leger des Heils 

Mar�ns auto wordt in beslag genomen en zo is h� z�n slaapplek kw�t. H� w�kt uit

naar Schiphol om daar te slapen, want op straat kan h� niet slapen: ‘Het is

verschrikkel�k. Je ziet de hele maatschapp� aan je voorb� lopen en je voelt: ik doe

hier niet meer aan mee.’ Na acht maanden kr�gt h� via maatschappel�k werk een

indicatie voor het Leger des Heils. Daar bloeit h� weer op, en begint met

vr�willigerswerk. H� kr�gt de rust die h� nodig heeft en h� gaat met z�n �nanciën aan

de slag. Mar�n: ‘B� de schuldhulpverlening bleek dat m�n schuld te laag was. Ze

helpen enkel mensen met een schuld van ten minste 5.000 euro. M�n schuld bedroeg

op dat moment zo’n 2.500 euro.’ Bureau Straatjurist wil hem wel verder helpen: er

wordt een krediet aangevraagd b� de gemeente om de schulden grotendeels te

voldoen. Na zes weken opvang kr�gt Mar�n te horen dat er in Amsterdam geen plek

meer is. H� wordt doorverwezen naar Utrecht. Daar moet h� een nieuwe uitkering

aanvragen, en kan niet t�dig voldoen aan z�n betalingsverplichtingen. ‘Daardoor

vervielen m�n betalingsafspraken en moest ik van voren af aan beginnen.’

‘Je ziet de hele maatschapp� aan je voorb�
lopen en je voelt: ik doe hier niet meer aan mee.’

Een nieuw begin in Utrecht 

Utrecht heeft een wachtl�st en zo begint z�n leven in Utrecht weer met negen

maanden dakloosheid tot h� weer b� het Leger des Heils terechtkan. H� kr�gt een

uitkering op zak- en kleedgeldniveau van ongeveer € 360,- per maand en maakt

nieuwe betaalafspraken met het krediet in Amsterdam en de zorgverzekering. ‘Ik

hield maar 17 euro per maand over voor mezelf, maar ik was er trots op dat ik m�n

schulden aan het afbetalen was.’ Dan volgt er plots bankbeslag en komt Mar�n er

echt niet meer uit. H� wordt doorverwezen naar een bewindvoerder, die hem de

�nanciële stress uit handen neemt. ‘Dat voelde echt als een cadeau.’

Toekomst 

Het is nu vier jaar geleden sinds Mar�ns terugkeer naar Nederland. H� heeft nog alt�d

geen eigen woning, geen echte eigen plek. H� heeft aan het leven op straat

verschillende psychische klachten overgehouden en staat nog aan het begin van het

verwerkingsproces. Het doet hem goed z�n verhaal te kunnen vertellen, maar de weg

naar herstel is nog lang en h� ziet de toekomst somber in: ‘Ik wacht op een wonder.’



Stress-sensitieve dienstverlening laat
mensen �oreren
door dr. Nadja Jungmann, lector Schulden & Incasso, Hogeschool Utrecht

Het niet nakomen van afspraken of sowieso niet in actie komen van mensen met schulden mogen we

niet zonder meer beschouwen als een tekort aan motivatie. De actuele wetenschappel�ke inzichten

vragen van ons dat we het soms improductieve gedrag begr�pen in de context waarin het tot stand

komt en onze dienstverlening daar veel beter op laten aansluiten: stress-sensitieve dienstverlening.

Aanhoudende geldzorgen leveren meestal stress op en kunnen ons gedrag �ink ontregelen. Zie hier een belangr. ke verklaring voor het

soms improductieve gedrag van mensen met schulden. Ze komen in een dynamiek terecht van b� de dag leven, die hen g�zelt in de

problematiek die ze zo graag achter zich willen laten. Dit besef vraagt om een herwaardering van concepten als “eigen

verantwoordel�kheid” en “zelfredzaamheid”.



Je moet subdoelen kunnen stellen, en die kunnen monitoren.  

Je moet in onvoorziene situaties kunnen b�sturen, kunnen doorzetten en  

je emoties en verlangens kunnen reguleren.

dr. Nadja Jungmann, lector Schulden & Incasso, Hogeschool Utrecht

Effectieve dienstverlening 

In het sociaal domein z�n als gevolg van bezuinigingen concepten als “eigen verantwoordel�kheid” en “zelfredzaamheid” leidend geworden

in de publieke dienstverlening. We verwachten van mensen met �nanciële problemen dat ze modelgedrag vertonen om hun situatie op te

lossen. Eigenl�k verwachten we van hen dat ze zich actief melden, zelf schuldenl�sten opstellen, pro-actief met schuldeisers

communiceren, op alle afspraken versch�nen en na aanmelding geen nieuwe schulden meer maken. Maar wie de literatuur over de

doorwerking van geldstress op zich in laat werken, realiseert zich dat we veel te veel vragen en dus niet verbaasd mogen z�n dat zo veel

mensen het niet redden.

Doorwerking van geldstress 

Het oplossen van �nanciële problemen is een lange weg. Het vraagt van mensen dat ze weerstand bieden aan h�gerige schuldeisers,

opletten of de berekeningen van de deurwaarder wel kloppen en dat ze – samen met schuldhulpverlening – een l�st maken van alle

part�en die nog geld van hen kr�gen en proberen tot kw�tschelding te komen. Die lange weg leg je alleen met succes af als je voldoende in

staat bent om doelgericht te handelen. Je moet subdoelen kunnen stellen, en die kunnen monitoren. Je moet in onvoorziene situaties

kunnen b�sturen, kunnen doorzetten en je emoties en verlangens kunnen reguleren. Deze vermogens z�n cruciaal voor succes, maar

komen juist onder druk te staan als mensen te lang te veel stress ervaren. Mensen met �nanciële problemen komen terecht in de paradox

dat ze de vermogens die ze hard nodig hebben om hun situatie op te lossen, steeds minder tot hun beschikking hebben als gevolg van de

aanhoudende geldstress.

Stress-sensitieve dienstverlening 

Een antwoord op dit besef is de beweging die inzichten uit de hersenwetenschappen als vertrekpunt neemt b� de inrichting van de

dienstverlening. Diverse onderzoeken laten zien dat deze dienstverlening succesvoller is dan de reguliere dienstverlening. In Nederland

vindt deze beweging inmiddels ook haar weg. Steeds meer organisaties realiseren zich dat het nadrukkel�ker aansluiten op de

ontregelende dynamiek van armoede en schulden eraan b�draagt dat mensen vaker hun doelen bereiken. Er z�n organisaties die hun

eigen invulling van stress-sensitieve dienstverlening ontwikkelen terw�l anderen aansluiten op de in Boston ontwikkelde, onderzochte en

goed beschreven aanpak: Mobility Mentoring.

Stress-sensitieve dienstverlening is een hele omslag. Maar als we burgers de context geven om te �oreren dan wordt opeens zichtbaar

dat we in de afgelopen jaren veel te veel mensen ten onrechte het predicaat ‘ongemotiveerd’ hebben opgeplakt.



Minder stressMinder stress
De gemeenschappel�ke deler in de aanpakken die nu wordenDe gemeenschappel�ke deler in de aanpakken die nu worden

ontwikkeld, is dat z� voorzien in elementen en instrumentenontwikkeld, is dat z� voorzien in elementen en instrumenten

die stress verminderen en dat z� burgers een context biedendie stress verminderen en dat z� burgers een context bieden

waarin z� ondanks de onderm�nende dynamiek vaker hunwaarin z� ondanks de onderm�nende dynamiek vaker hun

doelen bereiken.doelen bereiken.

Voorbeelden van veel ingezette onderdelen z�n: 

1. Geen stress toevoegen: burgers ontvangen in rustgevende ruimten, gebruik

van formulieren met eenvoudige indeling, brieven met een vriendel�ke toon

en laag taalniveau.

2. Steunende interactie: professionals c.q. vr�willigers beheersen

gesprekstechnieken zoals motiverende gespreksvoering en voeren

respectvolle, gel�kwaardige en empatische gesprekken. Ze kennen ook

inzichten over effectiviteit – zoals het gegeven dat mensen complexe zaken

in de ochtend beter kunnen doordenken – en passen die toe.

3. Voorzien in psycho-educatie: professionals c.q. vr�willigers informeren hun

cliënt hoe stress gedrag kan ontregelen en verkennen met hem in hoeverre

dat ook b� hem aan de orde is.

4. Helpende instrumenten: met de inzet van praatplaten en doelactieplannen

worden burgers ondersteund hun langeterm�ndoelen te ontdekken, alsmede

de doorwerking van weinig geld op andere levensdomeinen. Door sms-jes als

reminder in te zetten en burgers te voorzien van eenvoudige “to do”-l�stjes

worden doelen vaker bereikt.

5. Schaarste zo mogel�k opheffen: door onder meer de beslagvr�e voet en

onjuist aangevraagde toeslagen te corrigeren, kr�gen burgers de

geldstromen waar z� recht op hebben.



‘Overal werd ik b�
de schuldhulp-

verlening
afgewezen’

Alleenstaande moeder Sylvana belandt b� de
Voedselbank

Sylvana’s tips

Voor de schuldhulpverlening: ‘Mensen mogen nooit

door een wachtl. st b� de schuldhulpverlening hun

woning kw�traken.’ En: ‘De schuldhulpverlening moet

helpen, ook als je nog niet aan alle voorwaarden

voldoet.’ Voor de Belastingdienst: ‘Het is nog steeds

te ingewikkeld. Je hebt nu een handleiding nodig om

te begr�pen wat je in moet vullen.’

Sylvana is een mondige, sterke en zelfstandige vrouw en een
vrol�ke versch�ning. Ze komt alt�d met een lach binnen, waardoor
je op het eerste gezicht absoluut niet vermoedt wat ze allemaal
heeft meegemaakt. Haar verhaal is schr�nend.

Sylvana heeft alt�d hard gewerkt. Ze heeft 26 jaar werkervaring in de boekhouding,

loonadministratie en bejaarden- en gehandicaptenzorg. Toch raakt ze twintig jaar

geleden, als uitzendkracht en als moeder van twee jonge kinderen in Almere, in

�nanciële problemen. ‘Ik werkte v�f dagen per week van 7 tot 3 uur ’s middags. Na de

geboorte van m�n tweede kind kreeg ik last van bekkeninstabiliteit, waardoor ik

minder moest gaan werken. Daardoor verdiende ik onvoldoende om de huur te

kunnen betalen.’

Sociale contacten kw�t 

Ze meldt zich b� de schuldhulpverlening en komt op de wachtl�st. T�dens die

wachtperiode wordt ze uit haar woning gezet en belandt met haar kinderen in de

opvang. Vanwege ruimtegebrek wordt ze overgeplaatst naar een vrouwenopvang in

Groningen. ‘Daarmee was ik al m�n sociale contacten kw�t. Alleen m�n partner kwam

ons nog opzoeken.’ Ze heeft geen inkomen, maar ze is wel direct actief binnen de

opvang en begint praatgroepen te organiseren. Het gaat goed, totdat de kinderen

van een andere vrouw b� een pleeggezin worden geplaatst: ‘Dat was heftig. Het was

onduidel�k waarom die kinderen werden weggehaald. Ik was bang dat m� hetzelfde

zou overkomen en besloot te vertrekken.’

‘Op een gegeven moment durfde ik de deur niet
meer open te doen, uit angst voor schuldeisers.’



In Utrecht kan ze een woning huren, en kr�gt werk in de loonadministratie. Als ze

zwanger raakt van haar derde kind, wordt haar contract echter niet verlengd. Het

lukt haar niet een nieuwe baan te vinden en zo verliest ze opnieuw haar woning. Er

volgt een lange, onrustige periode: ‘Ik woonde steeds weer ergens anders. In

Maarssen, Zoetermeer, Rotterdam, nergens kon ik een vaste baan en een woning

vinden. En overal werd ik b� de schuldhulpverlening afgewezen. De ene keer

vanwege het ontbreken van een inschr�fadres, de volgende keer omdat ik

verw�tbaar werkloos zou z�n.’ Sylvana’s tante werkt b� de Tussenvoorziening in

Utrecht en kan ervoor zorgen dat ze in 2009 in de opvang van de Tussenvoorziening

terechtkomt. Daarna heeft ze het geluk snel door te kunnen stromen naar een

woning.

Voedselbank 

Sylvana leeft in die t�d van 20 euro per week en moet naar de Voedselbank: ‘Ik was

dankbaar, maar het was erg moeil�k. Ik liet m�n geld beheren door de

Tussenvoorziening, waar ik een erg goede begeleidster had. Ze ging mee naar alle

gesprekken met andere organisaties. Niet omdat ik het niet begreep, maar om me te

steunen als ik het moeil�k had. Daar ben ik heel dankbaar voor.’ Terugk�kend ziet ze

waar het mis ging: ‘Ik ben alt�d maar doorgegaan, zonder even te stoppen en te

bek�ken waar ik recht op had. Ik kreeg geen aanvullende uitkering of toeslagen. Heel

veel dingen wisten we niet. Ik denk dat 75 procent van de problemen voorkomen had

kunnen worden als ik had geweten waar ik recht op had.’ De stress slaat toe: ‘Op een

gegeven moment durfde ik de deur niet meer open te doen, uit angst voor

schuldeisers. Ik ben zelfs door de stress in het ziekenhuis terechtgekomen.”

Woonrust 

Anno 2018 is er veel veranderd in het leven van Sylvana. Ze heeft inmiddels vier

kinderen tussen de 8 en 21 jaar. ‘Ik heb eindel�k woonrust en kan er z�n voor m�n

kinderen. Als het me niet lukt, zorg ik dat ik hulp kr�g. Je wilt je kinderen alles geven,

maar dat kan niet alt�d. Willen ze een nieuw spelletje, dan moet ik uitleggen dat w�

daarvoor moeten sparen. Dat begr�pen ze gelukkig.’ Sylvana helpt nu vooral anderen.

Ze heeft al verschillende kennissen doorgestuurd naar de Tussenvoorziening en zit

in de bewonerscommissie. Haar schulden z�n inmiddels in kaart gebracht. ‘Dat was

de eerste keer dat ik hulp kreeg b� het regelen van de �nanciën. Er werd wel erg veel

informatie over m’n privéleven gevraagd, daar moet je aan wennen. Maar ik

realiseerde me dat het om m� als mens gaat, niet alleen om m�n geldproblemen.’

‘Ik denk dat 75 procent van de problemen
voorkomen had kunnen worden als ik had

geweten waar ik recht op had’

Toekomst 

Er loopt nu ook een schuldsanering. Voor één tegensputterende schuldeiser moet

via de rechter nog een dwangakkoord aangevraagd worden. Sylvana k�kt uit naar de

toekomst voorb� de schuldsanering. Dan wil ze haar eigen foodtruck beginnen. Ze

kookt graag en wil iets doen voor andere mensen. Ze vond het zelf erg moeil�k om

naar de Voedselbank te moeten en wil iets doen voor kinderen uit gezinnen met

weinig geld. ‘Karl�n uit Tuinw�k en Mohammed uit Overvecht verdienen hetzelfde

gezonde voedsel. Ik wil maalt�den maken voor deze mensen, maar alleen met verse

ingrediënten! Iedereen kan dan b� elkaar komen, onafhankel�k van hun achtergrond.

Ik weet zeker dat het gaat lukken.’



Een actieve
aanpak werkt

Interview met Gerrit van Oorschot van Verdihuis Oss

Verdihuis

Stichting Maatschappel. ke Opvang Verdihuis zet

zich in voor kwetsbare volwassenen, jongeren en

gezinnen die de grip op hun leven kw�t z�n, met al

dan niet t�del�ke dakloosheid tot gevolg. Men biedt

opvang en woonbegeleiding in de eigen omgeving of

in één van de eigen woningen.

Het Verdihuis in Oss voert een actief beleid om armoede en schuld
b� z�n cliënten aan te pakken. Gerrit van Oorschot, coördinator
extramurale zorg- en dienstverlening, kent de problematiek:
“Armoede hangt vaak samen met net niet slim genoeg z�n,
psychiatrie of verslaving. Vaak komt het probleem veel te laat in
beeld en wordt dus veel te laat aangepakt. Het is onbegr�pel�k
dat we het zo ver laten komen voor kwetsbare mensen!”

Hoe ziet de schuldenproblematiek van jullie cliënten eruit? 

“We zien hier mensen met grote schulden, maar ook mensen met kleine schulden die

toch hier terecht komen. Vaak zien we overeenkomstige achtergronden: een zwakke

sociale omgeving, slechte jeugd, soms psychiatrische stoornissen en verslaving.

Veelal is er van huis uit al sprake van armoede. Mensen hadden dus al een slechte

start met weinig perspectief. Vaak z�n ze teleurgesteld in de hulpverlening en

bestaan er problemen op veel gebieden tegel�kert�d.”  

Hoe ziet jullie aanpak eruit? 

“Met het oog op die multiproblematiek kiezen w� voor een brede aanpak. Een actieve

aanpak werkt, dat is het devies van het Verdihuis. Erop af gaan, dingen samen doen

met andere organisaties – en natuurl�k met de cliënt. Bel na als mensen niet komen

opdagen, zit er bovenop. Oss is een grote regio: dat betekent dat er voldoende

middelen en uren moeten z�n. Er z�n zeven �nancieel dienstverleners fulltime actief

in deze regio. Z� helpen 180 cliënten extramuraal. Daarnaast is er een fulltime

medewerker intramuraal actief. De gemeenten werken mee, dat is enorm belangr�k.

Zo worden de Wmo-beschikkingen vlot afgegeven en kan men dus snel aan de slag

met een traject.” 



En dat werkt? 

“Jazeker. Het meteen starten van een traject b� binnenkomst of een eerste

ontmoeting, geeft vertrouwen. Mensen zien dat er wat gebeurt: binnen een week

worden machtigingen geregeld en er wordt zo snel mogel�k een budgetplan

gemaakt. De professionals van �nanciële dienstverlening gaan ook op huisbezoek.

Zo wordt er gewerkt aan een vertrouwensrelatie.

“Het beheer van �nanciën doet het Verdihuis intern. Daarvoor hebben we een

budgetcoach, die samenwerkt met de persoonl�k begeleider, de agogisch werker.

Afspraken met de cliënten z�n strak, mensen worden als volwassenen

aangesproken. Die strakke aanpak volgen we vooral in de eerste fase van het traject.

Je hebt dan immers overzicht nodig, een goed plan, zaken moeten in gang worden

gezet.”

‘Om mensen te kunnen helpen moet je ook
buiten de kaders durven k�ken en werken’

Hoe lang duurt zo’n traject? 

“Doorgaans duurt het een jaar, soms langer. Na een halfjaar is duidel�k of het gaat

lukken en of het plan succesvol is. Als het goed is, is er dan ook grip op de �nanciële

situatie en wordt een bewindvoerder geregeld. Vroeger leverde het Verdihuis die

zelf, maar dat mag niet meer. Nu werkt onze afdeling �nanciële dienstverlening

prima samen met een aantal vaste bewindvoerders.”

De samenwerking gaat dus goed? 

“De �nanciële dienstverlening van het Verdihuis functioneert goed en werkt goed

samen. Met bewindvoerders, maar b�voorbeeld ook met de afdeling werk en

inkomen van de gemeente(n). Zo voert men daar voor deze groep een minder streng

beleid b� no show, en dat helpt enorm. De Wmo heeft hierin ook wel verbetering

gebracht. De �nanciële dienstverleners z�n van oorsprong maatschappel�k werkers.

Daardoor hebben ze veel kennis van andere probleemgebieden. Dat is een groot

voordeel. En sociale w�kteams verw�zen nu meer door dan een jaar terug,

waarsch�nl�k door meer bekendheid met wat w� doen. Dat werkt steeds beter in

deze regio.” 

Wat z�n belangr�ke aandachtspunten? 

“Het �nancieel stabiel kr�gen van de mensen is de uitdaging. We voeren veel overleg

met de gemeenten, waarb� het kweken van begrip centraal staat. Soms komt hierb�

de grens van privacy in zicht, maar nood breekt wet. En om mensen te kunnen

helpen moet je ook buiten de kaders durven k�ken en werken. Dat betekent ook dat

je bruggen moet bouwen. “Preventie bl�ft natuurl�k enorm belangr�k. Corporaties

spelen hierin een belangr�ke rol. Dit gaat redel�k goed, hoewel wel er natuurl�k wel

verschillende ervaringen met corporaties z�n. Maar in een aantal gevallen is de

signaleringsfunctie stevig neergezet en wordt het Verdihuis zelfs ingehuurd om

huurders met problemen te begeleiden. Zo kan huisuitzetting voorkomen worden. En

tot slot moet je nazorg bieden. Dat betekent ook bl�ven signaleren om te voorkomen

dat mensen weer in het zelfde gedrag vervallen.”

Een langere ondertitel



Financiële  
hulpverlening  
is echt een vak!

Budgetconsulent en schuldhulpverlener Brigitte van den Broek

Budgetconsulent en schuldhulpverlener Brigitte van

den Broek werkt b.  Stadsgeldbeheer.

Stadsgeldbeheer is onderdeel van de

Tussenvoorziening en werkt samen met en in

opdracht van de gemeente Utrecht

Brigitte van den Broek is werkzaam b� Stadsgeldbeheer (SGB) in
Utrecht. SGB werkt met een combinatie van inkomensbeheer en
schuldhulpverlening - een beproefd recept. Stadsgeldbeheer
voert in opdracht van de gemeente de gemeentel�ke
schuldhulpverlening uit voor de groep (ex-) dak- en thuislozen
en/of zware multi-problematiek. ‘Een traject van stabiliseren,
schuldregeling, toewerken naar uitstroom, daar is soms wel 5 of 6
jaar voor nodig.’

Waar komen jullie cliënten vandaan? 

“Onze cliënten z�n afkomstig uit de maatschappel�ke opvang en beschermd wonen.

Of z� worden aangemeld door andere organisaties die deel uitmaken van de

zogenaamde ‘aanvullende zorg’, aanvullend op de basiszorg die de buurtteams

bieden. Ook reclassering en incidenteel de buurtteams melden b� SGB aan.”

Hoe ziet jullie aanpak eruit? 

“SGB streeft naar een goede band met de cliënten. Dat is heel belangr�k om succes

te boeken met en voor hen. W� luisteren goed. Het gaat alt�d om een combinatie van

problemen, dus moet je wel het hele verhaal kennen. Nadat het schuldentraject is

afgerond, bl�ven onze cliënten nog even in inkomensbeheer. In deze fase van nazorg

leren we hen om langzamerhand weer zelf betalingen over te nemen. Sommige

cliënten geven spontaan aan dat ze nadien graag contact willen houden. Je betekent

echt wat voor hen! Maar onze aanpak is daarnaast ook stevig. Cliënten tekenen een

overeenkomst waarmee z� zich verplichten de consulent op de hoogte te houden

van alle zaken die van invloed kunnen z�n op hun �nanciële situatie. Zo mogen ze

geen nieuwe betalingsverplichtingen aangaan zonder overleg, moeten ze

samenwonen melden, een kind dat in, of juist uit huis gaat enzovoort.”

Waar zit het verschil met bewindvoering? 

“Het essentiële verschil met een bewindvoerder zit in het vr�willige karakter van de

dienstverlening, de persoonl�ke aanpak en het feit dat er meer t�d is dan b� een

bewindvoerder. B�voorbeeld om te komen tot een schuldregeling waar dat anders



niet zou lukken. Of omdat er veel aandacht en t�d nodig is in het inkomensbeheer om

de situatie stabiel te kr�gen en te houden. Minimaal streven we zo dus naar een

stabiele woon- en leefsituatie. ‘We halen eruit wat er inzit voor onze cliënten’. In het

begin van het traject creëren we rust voor hen en bek�ken we wat er nodig en

mogel�k is. We regelen dringende schulden direct, denk aan huurachterstanden of

CJIB-schulden. We hebben veel overleg met woningbouwcoöperaties, andere

begeleiders en schuldeisers.”

‘Ik zou willen zeggen: corporaties,
energiebedr�ven, zorgverzekeraars, neem je

rol.’

En werkt het? 

“Stabiliseren is soms lastig b� deze groep - zorgen voor voldoende inkomen inclusief

toeslagen, tegenover een goed overzicht van uitgaven en schulden. Dit zit soms ook

in de cliënt zelf, door b�voorbeeld gedragsproblemen, verslaving, een verstandel�ke

beperking of gebrek aan motivatie. Het traject is dan ook pittig: cliënten hebben

zelden meer dan 60 euro per week leefgeld. B� verslaving is dat direct een probleem

natuurl�k, wanneer ze b�voorbeeld al zo’n 25 euro aan wiet besteden. Dan houden ze

niets over om te eten. Dus vragen ze om extra geld. En als ze dat niet kr�gen… ja, dan

is er soms ook sprake van verbale agressie. Medewerkers kr�gen hiervoor een

speciale training. Uiteindel�k ontstaat na verloop van t�d wel rust en overzicht en

vermindert zo de stress. En in enkele gevallen verbetert er te weinig in het gedrag of

de situatie van een cliënt. Dit kan het gevolg z�n van echt onvermogen. In zulke

gevallen overwegen we een aanvraag beschermingsbewind.” 

Jullie geven niet snel op ... 

“Soms lukt het ondanks alle inzet niet direct om iemand in een schuldentraject te

kr�gen. Vaak gaat het dan om cliënten met een licht verstandel�ke beperking of

ongemotiveerde jonge knullen die door justitie worden aangemeld. Mensen hebben

ook last van enorme stress door alle �nanciële problemen en nemen juist daardoor

meer ondoordachte beslissingen. De uitdaging is dan om te bl�ven denken in

oplossingen. We zullen alt�d alles proberen en geven inderdaad niet snel op.” 

Heb je nog tips in dit verband? 

“Vroegsignalering is de crux. Preventie is erg belangr�k, zorg dat mensen niet in dit

soort trajecten hoeven komen. Ik zou willen zeggen: corporaties, energiebedr�ven,

zorgverzekeraars, neem je rol. Het gebeurt deels, maar het moet actiever.

Gemeenten moeten óók inzetten op preventie. In Utrecht gebeurt dat b�voorbeeld

met de pilot vroegsignalering, in samenwerking met de buurtteams. Medewerkers

van een buurtteam z�n echter generalisten, een goede samenwerking met

gemeentel�ke schuldhulpverlening of Stadsgeldbeheer is dus cruciaal. Het risico is

anders dat je mensen van de regen in de drup helpt. Dit geldt overigens niet alleen

voor generalistische medewerkers in w�k- of buurtteams, ook (woon)begeleiders in

de aanvullende zorg z�n geen specialisten. Financiële hulpverlening is echt een vak!

En het is een b�zonder vak. Door dit werk geef je mensen weer een toekomst en dat

is mooi.”

Een langere ondertitel



De samenleving 
is te complex, 
stelt te hoge eisen

Arjan Beune, adjunct-directeur Stichting Lezen & Schr�ven

Onderzoek w�st uit dat er een correlatie is tussen
laaggeletterdheid en verminderde zelfredzaamheid. Niet voor
niets timmert de Stichting Lezen & Schr�ven aan de weg in de
schuldhulpverlening en neemt z� deel aan het project Versterking
Financiële Zelfredzaamheid. Adjunct-directeur Arjan Beune: ‘Hoe
kun je uit de schulden bl�ven als je niet kunt lezen?’

Is het probleem van laaggeletterdheid voldoende bekend? 

‘Het aantal laaggeletterden in ons land bedraagt 2,5 miljoen en dit aantal groeit. Het

probleem wordt gelukkig steeds beter onderkend. In rapporten van onder andere

WRR, Algemene Rekenkamer, SCP en de Ombudsman, is er aandacht voor. De term

dat we met z’n allen te vaak onbewust onbekwaam z. n, getuigt hiervan. De

samenleving is te complex en stelt te hoge eisen. Een WRR-rapport uit april

2017 beschr�ft dit ook: de overheid verwacht een te grote mate van participatie van

burgers. Maar dit is voor een grote groep burgers niet weggelegd.’

Waar lopen laaggeletterden vooral tegenaan? 

‘Z� kunnen wel woorden lezen, maar niet als er lange zinnen z�n en veel moeil�ke

woorden worden gebruikt. En het lukt zeker niet als ze teksten snel moeten lezen.

Het gaat om begr�pen van stukjes tekst, iets wat onze samenleving wel verwacht

van de burger.’

Hoe complex is de samenleving voor deze mensen? 

‘Heel complex. Tal van zaken worden schriftel�k en vooral digitaal geregeld, je treft

steeds minder mensen aan een loket. De mensel�kheid raakt zo weg uit de

systemen. Aan de piramide van Maslow – liefde, brood en een dak boven je hoofd –

moeten we eigenl�k informatieverwerking toevoegen. Dit is een voorwaarde om te

kunnen functioneren in onze complexe maatschapp�.’

‘Kennis over laaggeletterdheid en hoe je ermee
moet omgaan, hoort in je vakmanschap thuis.’

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen


Wat is de relatie tussen schulden en laaggeletterdheid? 
‘Hoe kun je uit de schulden bl�ven als je berichten en brieven niet kunt lezen? In een

WRR-verkenning uit 2016 stelt men dat mensen de weg niet vinden naar de

schuldhulpverlening. En een onderzoek met screeningsinstrument Mesis bevestigt

de correlatie tussen laaggeletterdheid en een mindere mate van zelfredzaamheid.’

Wat gaat er voor deze groep mis in de reguliere
schuldhulpverlening? 

‘De aanpak sluit niet aan, het is te ingewikkeld. Formulieren die moeten worden

ingevuld, uitleg van bepaalde zaken enzovoort. Omdat laaggeletterdheid vaak niet

onderkend wordt, kr�gen mensen niet de ondersteuning die ze nodig hebben. Dat

betekent dat mensen keer op keer teleurgesteld worden. Ze hebben hulp nodig,

maar de aanpak die ze kr�gen helpt hen niet verder. Dat demotiveert natuurl�k

enorm.’

Hoe kunnen we dit tackelen? 

‘Iedereen kan iets doen, verandering begint al b� die ene persoon die het probleem

onderkent en bespreekbaar maakt binnen de organisatie. Het begint met het

herkennen van laaggeletterdheid. Hoe communiceer je met zo iemand? En vraag je

af: Komt m�n boodschap wel over? Dat is onderdeel van je werk. Kennis over

laaggeletterdheid en hoe je ermee moet omgaan, hoort in je vakmanschap thuis.

Maar professionals horen ook gesteund worden door bestuurders en directie. Die

moeten zorgen dat het onderwerp ruimte en aandacht kr�gt binnen de organisatie.

Het is een weg die we samen stap voor stap moeten a�eggen.’ 

Wat z�n belangr�ke stappen? 

‘Allereerst moet op alle belangr�ke contactplekken de signaalfunctie worden

ingezet. Denk aan w�kteams, andere gemeentel�ke loketten, UWV, huisartsen. Daar

bestaan simpele tests voor. En bedenk dat de schaamte van een cliënt – en vaak ook

een soort verlegenheid van de professional – een rol spelen. 

Verder moeten professionals de ruimte en t�d kunnen nemen die nodig is om hun

cliënten goed te kunnen “beoordelen”: Wat z�n de problemen, waar moeten we

beginnen en op welke manier? 

En tot slot: er z�n ruim 100.000 mensen sowieso in beeld, zoals b� de

opvanginstellingen, UWV en sociale dienst. Begin daar met de vraag: Wat zou je

willen doen? Hoe kun je b�voorbeeld een baan vinden? B� het verder helpen van deze

grote groep is de overheid, en zeker de gemeentel�ke overheid, erg belangr�k. Heb

oog voor kwetsbare groepen, formuleer daar goed beleid op en geef de uitvoering de

ruimte.’

Waarom vinden jullie het belangr�k met Federatie Opvang samen
te werken in dit project? 

‘We z�n logische partners. W� geloven dat je moet aansluiten b� de leefsituatie van

mensen. Je moet naar hen toe buigen en niet andersom. Er is een stevige correlatie

tussen laaggeletterdheid en problemen met zelfredzaamheid. Daarom speelt het

probleem vaak in de opvang en z�n we ook daar actief. Als professional moet je oog

hebben voor de mens die je voor je hebt. Zie ik die ander echt en wat heeft h� nodig?

En dus niet: Wat heeft “m�n systeem” de klant te bieden? Het is belangr�k

professionals hierb� te helpen en te inspireren. Dat willen we ook doen in het kader

van dit project. We gaan samen aan de slag om de deskundigheid in de opvang op het

gebied van laaggeletterdheid in combinatie met schuldhulp te vergroten. Dat

betekent uiteindel�k voor de cliënten toegevoegde waarde. En dat is wat we willen.’

https://www.wrr.nl/publicaties/persberichten/2016/06/30/eigen-schuld-een-gedragswetenschappelijk-perspectief-op-problematische-schulden
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/1302016_Rapport_Lees-en_rekenvaardigheden_DEF.pdf


Geld & Geweld
Wisselwerking tussen geweld en �nanciële problemen in de (gewelds)hulpverlening

Ferdi Bekken is onderzoeker b.  Fier, landel�k expertise- en behandelcentrum op het terrein van

geweld in afhankel�kheidsrelaties. In het project Armoede en Schulden onderzoekt h� de �nanciële

situatie van cliënten en de wisselwerking tussen geweld en �nanciële problemen in de

(gewelds)hulpverlening. In onderstaand artikel de belangr�kste lessen die in dit project z�n geleerd.

Het valt op dat veel vrouwen en jonge meiden in de (gewelds)hulpverlening �nanciële problemen hebben. Die problemen hangen als het

Zwaard van Damocles boven hun hoofd. Cliënten z. n in beperkte mate zelfredzaam, waardoor het moeil�k is te ontsnappen aan het

geweld en ze kwetsbaarder z�n om (opnieuw) in een afhankel�kheidsrelatie terecht te komen. Naast het geweld zorgen de �nanciële

problemen ook voor veel extra stress. De stress ‘g�zelt’ de hersenen, waardoor cliënten hun situatie niet meer goed kunnen overzien en

zich niet op de behandeling kunnen richten. Financiële problemen beperken hun bewegingsvr�heid en persoonl�ke ontwikkeling, met

negatieve gevolgen voor de opvoeding, het werk of de studie.

Financieel geweld 
De zwakke �nanciële positie en het geweld z�n niet los van elkaar te zien. Behalve dat cliënten vaak traumagerelateerde problematiek

ontwikkelen als gevolg van geweld, z�n er geregeld ook �nanciële consequenties. Om hen te helpen b� het loskomen van geweld en



perspectief te bieden voor de toekomst, moet er binnen de (gewelds)hulpverlening meer aandacht komen voor �nanciële

zelfredzaamheid van cliënten.

Geweld en �nanciële problemen z�n op verschillende manieren met elkaar verbonden. Veel cliënten z�n slachtoffer van �nancieel geweld,

zoals uitbuiting, afpersing en beperking van de �nanciële zelfredzaamheid. Z� worden b�voorbeeld tewerkgesteld in de prostitutie of

gedwongen diverse abonnementen, huizen, auto’s of leningen op hun naam te zetten. Ook komt het voor dat cliënten hun inkomen moeten

afstaan of gehinderd worden in hun persoonl�ke ontplooiing, doordat z� geen opleiding kunnen of mogen volgen of niet kunnen of mogen

werken. 

Grip kw�t 

Financiële problemen kunnen ook samenhangen met de gevolgen van het geweld. Als gevolg van geweld of trauma kunnen cliënten

b�voorbeeld een PTSS, depressie of angststoornis ontwikkelen, waardoor ze de grip op hun leven en dus ook op hun �nanciën kw�traken.

Z� verliezen het overzicht, openen hun post niet meer of raken werkloos, waardoor hun inkomen keldert en schulden ontstaan. Schulden

zorgen voor extra stress, wat b� kan dragen aan verergering van de problematiek.

Veel mensen proberen te ontsnappen aan het geweld, op zoek naar een veilige plek. Z� gaan op zichzelf wonen, slapen b� bekenden of

komen in de (maatschappel�ke) opvang terecht, met alle �nanciële consequenties van dien: post komt b�voorbeeld niet meer aan of er is

sprake van dubbele lasten. De Ombudsman en het Leger des Heils legden onlangs verschillende (�nanciële) knelpunten bloot die

voorafgaand, t�dens en na het traject resulteerden in een voorziening.

Tot slot kunnen �nanciële problemen ontstaan doordat cliënten niet worden ondersteund door hun ouders, weinig meekr�gen vanuit de

opvoeding (b�voorbeeld door verwaarlozing) of uit een ander land afkomstig z�n, waardoor ze beperkte kennis hebben van het

Nederlandse �nanciële systeem (denk aan buitenlandse slachtoffers van mensenhandel). Z� hebben niet geleerd met geld om te gaan, z�n

niet op de hoogte van alle regels of z�n laaggeletterd, waardoor ze weinig grip op hun �nanciën hebben.

Uit de taboesfeer 

In de (gewelds)hulpverlening ligt de focus vooral op het verhelpen van directe �nanciële knelpunten (met name schulden), maar wordt er

nog te weinig gekeken naar patronen, achterliggende oorzaken en gevolgen van de �nanciële problemen. De �nanciële situatie van

slachtoffers van geweld moet een punt van aandacht worden binnen de hulpverlening. Het moet bespreekbaar worden gemaakt – nu ligt

het nog te veel in de taboesfeer.

Zoals bovenstaande voorbeelden laten zien, is de situatie vaak complex en gelinkt aan geweld. Daarom is een holistische blik noodzakel�k

om duurzame veranderingen teweeg te brengen. Eén cliënt gaf het belang van �nanciële zelfredzaamheid aan:



“Het is belangr�k je als persoon te ontwikkelen, dus als student, werknemer, moeder,

buurvrouw, zus. Als het op één van die vlakken iets minder gaat, dan doet het niet heel

veel met je stemming. Je hebt al die andere dingen nog om trots op te z�n. Financiële

problemen s�pelden eerst door in alle aspecten van m�n leven. Nu niet meer!”

Pas dan kan iemand zich (weer) volledig als persoon ontplooien en loskomen van het geweld. Wanneer het patroon van �nanciële

problemen niet wordt verholpen, is de kans op terugval in een afhankel�kheidsrelatie onveranderd groot.

Auteur: Ferdi Bekken



Sociaal verantwoord  
incasseren kan –  
en het werkt!

Faircasso en Gerechtsdeurwaarder Jongerius vertellen hun verhaal

Mensen in de opvang, die ook nog eens gebukt gaan onder soms extreem hoge schulden, vallen nogal eens in handen
van agressief opererende incassobureaus. Vaak is dat het laatste duwtje om kopje onder te gaan. Gelukkig z�n er
steeds meer deurwaarders en incassobureaus die inzien dat deze aanpak alleen maar verliezers kent. Twee van

deze sociaal verantwoord werkende bureaus stellen we hier aan u voor.

'Onze signaleringsfunctie in'Onze signaleringsfunctie in
schulden is van essentieelschulden is van essentieel
belang'belang'
Marco Ruiten, Jongerius
gerechtsdeurwaarders

Jongerius Gerechtsdeurwaarders wil het Keurmerk Sociaal

Verantwoord Incasseren behalen. Met aandacht en ruimte

voor zowel crediteur als debiteur lukt het de organisatie om

hoge incasseringsscores te behalen. Commercieel manager

‘Het werd hoog t�d voor een‘Het werd hoog t�d voor een
andere aanpak’andere aanpak’
Jaime Jorba Bos, directeur Faircasso

Faircasso breekt met de gewoonte van incassobureaus en

deurwaarders om mensen met betalingsachterstanden als

melkkoe te gebruiken. Z� zochten naar een vriendel�ke en

oplossingsgerichte incassomethode met oog voor de

schuldeiser én de schuldenaar. Directeur Jaime Jorba Bos

vertelt er meer over.

‘Incassobureaus en deurwaarders gebruiken mensen met

betalingsachterstanden al decennia lang als melkkoe. Het werd hoog



Marco Ruiten licht toe.

'Betaalachterstand vereist een aanpak op maat. Er z�n debiteuren die

niet willen betalen en er z�n debiteuren die dat wel willen maar dit door

persoonl�ke omstandigheden (t�del�k) niet kunnen. Tussen die twee

uitersten bestaan allerlei varianten. Elke situatie is weer anders en het

gaat vaak om complexe situaties. Onze medewerkers hebben geen

prestatiebonus of omzettargets en hebben dus alle ruimte en t�d om

zich in te leven in de persoonl�ke situatie van de debiteur. Ook wanneer

het gaat om een oudere, of iemand met een mentale beperking, waarb�

meer geduld en begeleiding nodig is.Allereerst is persoonl�k contact

met de debiteur van belang. Lukt dat niet per post, e-mail of telefoon,

dan is huisbezoek een goede optie. W� brengen dan samen met de

debiteur en via externe bronnen de situatie nauwkeurig in kaart. Op

basis van de verzamelde informatie schatten we in welke aanpak en

communicatievorm het meest effectief zal z�n, primair rekening

houdend met de persoonl�ke situatie van de debiteur. Daarb� verw�zen

we ook door naar de juiste instanties die mensen met een beginnend of

structureel betalingsprobleem verder kunnen helpen. W� onderhouden

daarom een goed contact met deze organisaties. Onze

signaleringsfunctie in schulden is dus van essentieel belang.' 

‘Onze medewerkers hebben geen
prestatiebonus of omzettargets’ 

 Onze aanpak leidt ertoe dat een vordering meestal geïncasseerd wordt,

én dat er een oplossing-op-maat met de debiteur wordt bereikt. Onze

scores behoren tot de hoogste van de markt. Werkt een vooraf

ingeschatte aanpak niet, dan gaan we over tot het next best scenario.

Flexibiliteit in aanpak dus en snel kunnen schakelen naar een andere

aanpak en communiceren via diverse soorten media. Momenteel z�n we

bezig met het behalen van het Keurmerk Sociaal Verantwoord

Incasseren. We verwachten het dit voorjaar te ontvangen.'

t�d voor een andere aanpak. W� hebben gezocht naar een vriendel�ke

en oplossingsgerichte incassomethode met oog voor de schuldeiser én

de schuldenaar en gericht op het voorkomen van gerechtel�ke

procedures. Zo ontstond stichting Faircasso, het eerste incassobureau

in Nederland zonder winstoogmerk, waar het belang van alle betrokken

part�en centraal staat en niet de eigen winst door steeds sneller en

meer kosten op te voeren.

‘We begeleiden een hulpvrager maximaal
drie jaar, waarb� het ons niet uitmaakt of

er al dan niet een regeling b� ons loopt’

Het begint natuurl�k allemaal b� het voorkomen van

betalingsachterstanden! Daarom helpen w� organisaties met bellen en

bezoeken van klanten zodat ze binnen hun eigen incassoproces zo snel

mogel�k betaald worden en met klanten in contact komen en bl�ven die

niet kunnen betalen. Zo voorkomen we in veel situaties dat een

betalingsachterstand aan een incassobureau of deurwaarder uit

handen gegeven moet worden. 

W� doen er alles aan om in contact te komen en zoeken samen met de

schuldenaar naar een oplossing op maat, die een gerechtel�ke

procedure voorkomt. Aansluitend bieden w� vanuit onze afdeling ‘Hulp

B� Schulden’ een traject aan de schuldenaar structureel uit al z�n

schulden te kr�gen. We begeleiden een hulpvrager maximaal drie jaar,

waarb� het ons niet uitmaakt of er al dan niet een regeling b� ons loopt.

Alle klanten van onze klanten die hulp aanvaarden worden binnen dit

traject geholpen. 

Deze nieuwe werkw�ze voorkomt meer schulden en leidt tot een beter

incassoresultaat dan de ‘ouderwetse en harde’ aanpak. Ook nemen onze

opdrachtgevers minder snel afscheid van een klant. Bovendien dragen

we b� aan het voorkomen van meer schulden, waardoor er ook een

breed maatschappel�k belang gediend wordt.’



De huidige
schuldhulpverlening
past niet!

Specialist schuldhulpverlening André Moerman

EHBA-toolkit

In het project . nanciële zelfredzaamheid wordt

ingezet op een EHBA-toolkit: Eerste Hulp B�

Administratie, een basispakket, ontwikkeld door

Federatie Opvang, waarover elke

opvangmedewerker zou moeten beschikken. De

meer specialistische �nanciële trajecten worden

dan door speciaal getrainde professionals in de

opvang begeleid. Dit laatste gebeurt nu al op veel

plaatsen – en met succes! 

André Moerman is dé specialist op het gebied van
schuldhulpverlening. H� is eigenaar van de website
www.schuldinfo.nl, geeft trainingen aan schuldhulpverleners en
investeert in kennis van professionals in de opvang. Hoe k�kt h�
aan tegen de schuldhulpverlening in Nederland? ‘Het roer moet
volledig om.’

‘De kloof met de reguliere schuldhulp is groot voor opvangcliënten. De

opvanginstellingen zullen zelf moeten investeren in het leggen van een basis in

�nanciële hulpverlening. Anderz�ds zal de reguliere schuldhulpverlening ook moeten

bewegen om die kloof te dichten.’ Aan het woord is mr. André Moerman,

gespecialiseerd in de juridische aspecten van schulden. Op www.schuldinfo.nl stelt

h� juridische informatie beschikbaar voor hulpverleners. Daarnaast verzorgt h� als

docent incompany scholing en geeft h� leiding aan de materiële dienstverlening b�

stichting Het Inter-Lokaal.

‘Vaak duurt het 5 tot 7 jaar voordat iemand in
beeld komt b� de reguliere schuldhulpverlening!

Dat is onaanvaardbaar.’

Handreiking 

De schuldhulpverlening moet een bredere groep bedienen, vindt Moerman. ‘De

mensen met OGGZ-achtergrond passen niet in de aanpak. En over die mensen

hebben we het vooral in de opvang.’ Er moet begrip z�n voor de geschiedenis van de

schuldenaar, vindt h�: ‘Het besef dat je werkt met kwetsbare mensen is van groot

belang. Dat betekent dat je mensen laat zien dat ze ertoe doen. Dat ze succesvol

kunnen z�n. Hou rekening met terugval, het is een langdurig en zwaar traject. Een

vermanend vingertje is het laatste wat deze mensen nodig hebben. Juist een

handreiking is belangr�k.’ 

http://www.schuldinfo.nl/


Bewindvoering is volgens André Moerman niet alt�d de beste oplossing. ‘Het is een

prima voorziening, maar vaak is het een te zwaar instrument. Je wilt juist dat

mensen zelf zo veel mogel�k oppakken. Dat ze in de toekomst ook weer in staat z�n

schuldenvr� te bl�ven. Dat betekent dat je de schuldhulpverlening daar waar

mogel�k op moet inrichten.’

Over de rol van de Opvang is Moerman stellig: ‘Een opvangmedewerker moet mensen

beter voorbereiden, zodat de aansluiting met de schuldhulpverlening versoepelt.

Cruciaal is dat iemand stabiel wordt.’ Stabiel is volgens hem iemand die zelfstandig

woont, vaste lasten betaalt en een inkomen (uitkering) heeft. Dat kan b�voorbeeld

ook op een plek binnen Beschermd Wonen of een huisje dat je huurt van een

instelling.

Ook het in kaart brengen van de schulden is belangr�k, aldus Moerman: ‘Met

schuldhulp kun je niet vroeg genoeg beginnen. Vaak duurt het 5 tot 7 jaar voordat

iemand in beeld komt b� de reguliere schuldhulpverlening! Dat is onaanvaardbaar.

Dus ga er in de opvang actief mee aan de slag. Moet er een schuldenregeling komen,

dan is de stabiliteit waar ik het net over had essentieel. En natuurl�k ook psychische

stabiliteit.’

Mobility Mentoring 

Moerman benadrukt het belang van gedragsverandering in de �nanciële- of

schuldhulpverlening. H� is dan ook actief betrokken b� het traject om Mobility

Mentoring in te passen in de krachtgerichte aanpak voor cliënten in de

opvanginstellingen. ‘Professionals worden daar getraind om de principes van Mobility

Mentoring toe te passen in de begeleiding. Dit doorbreekt het gemis van b�voorbeeld

SJD-ers die mogel�k te veel gefocust z�n op alleen het �nanciële aspect.’

Moerman bepleit de combinatie van budgetbeheer en schuldhulp. ‘Het creëert rust

en overzicht voor de cliënt, die vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Later in

het traject zou dit kan kunnen worden afgebouwd.’ In sommige gevallen kan het

volgens hem juist een heel goede manier z�n om iemand perspectief en orde te

bieden. ‘Zo kan het budgetbeheer en afdracht van de huur en andere kosten vooraf,

voor sommige mensen heel goed werken. Het bl�ft maatwerk!’

‘Laten we zorgen dat ontruiming echt het
allerlaatste middel is dat wordt ingezet! Mensen

komen daardoor in een vr�e val terecht.’

Het roer volledig om 

Wat André Moerman betreft gaat het roer ten aanzien van de schuldhulpverlening

volledig om. Zo zou volgens hem het verschil tussen een minnel�k traject (vr�willig)

en een wettel�k traject overboord moeten: 'Maak één traject waarin iedereen met

schulden direct terechtkomt. Zorg dat één plaatsel�ke deurwaarder belast is met de

invordering van de schulden. Hierdoor is makkel�k afstemming mogel�k met de

plaatsel�ke hulpverleners. Na een periode van goed gedrag kan kw�tschelding

volgen. De cliënt moet dat aanvragen – met steun van de hulpverlener – b� de

gemeente. Zo komt iedereen automatisch in een traject – niet vr�willig, het start

gewoon! Daarmee voorkom je dat mensen eerst heel diep in de schulden komen

voordat ze worden opgepakt.’



Doordat mensen veel eerder opgepakt worden, voorkom je beter dat ze in de opvang

terechtkomen, aldus Moerman. ‘En als mensen zich b�voorbeeld b� een w�kteam

melden, moet veel sneller actie genomen worden. Zorg dat de alarmbellen t�dig gaan

rinkelen als iemand zegt iets niet te kunnen betalen of b�voorbeeld problemen heeft

met een uitkering. De sociale w�kteams zouden veel meer als smeerolie kunnen

werken.’

Vr�e val 
Over huisuitzettingen, die vr�wel alt�d door schulden worden veroorzaakt, is André

Moerman ook duidel�k: ‘Niet een ontruiming maar een onderbewindstelling zou het

antwoord op een huurschuld moeten z�n. Laten we zorgen dat ontruiming echt het

allerlaatste middel is dat wordt ingezet! Mensen komen daardoor in een vr�e val

terecht. Het college van B&W kan in dit soort situaties beschermingsbewind

aanvragen. Waarom gebeurt dat dan niet? En laten we dan ook meteen zorgen dat

een eerdere huurschuld geen belemmering is voor het kr�gen van een huis. Zolang je

niet stabiel bent, kun je geen saneringstraject in en bl�f je langer in de schulden. En

langer in de schulden zitten, daar wordt niemand een beter mens van.’

Een langere ondertitel
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