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Verkorte Versie :  

Rapportage Quick scan Schulden in beeld in Opvang, 

Beschermd Wonen en GGZ  

 

 

 

“Er wordt te vaak teruggekoppeld dat hulp niet mogelijk is.  

Dit kan wat mij betreft nooit een antwoord zijn. Hulp is altijd nodig,  

wanneer de schulden zo hoog zijn als bij onze cliënten.” 
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Inleiding 
 
Het merendeel van de cliënten in Opvang en Beschermd Wonen heeft -vaak forse- schulden. Daarbij komt 

overige problematiek: LVB, laaggeletterdheid, psychische en psychiatrische problematiek. Ook binnen GGZ 

instellingen en Vrouwenopvang zijn er veel cliënten met forse problemen. Het gaat om een zeer kwetsbare 

doelgroep waarvoor nu geen sluitende aanpak voorhanden is.  

Om meer inzicht te krijgen in de schuldenproblematiek van cliënten in opvang (Maatschappelijke Opvang  en 

Vrouwenopvang, MO en VO ), Beschermd Wonen (BW) en GGZ, is een Quick scan uitgezet onder alle 

instellingen aangesloten bij Federatie Opvang, RIBW-Alliantie en GGZ Nederland. Eerder werd dit in 2017 

gedaan1.  

In deze tweede Quick Scan naar deze problematiek werd een meer uitgebreide vragenlijst uitgezet onder 

alle instellingen.  Op de uitgezette vragenlijst reageerden 400 professionals. Dit achten we een behoorlijke 

respons, waardoor een aantal conclusies en aanbevelingen mogelijk is. Van de 400 professionals geeft 65% 

aan actief te zijn in enige vorm van financiële dienstverlening binnen de instelling (of ambulant). Dit kan zeer 

divers van aard zijn.  

Van de respondenten zijn 300 van de 400 respondenten werkzaam in Opvang (MO en VO) en BW -en de 

overige 100 zijn zeer  verdeeld, over GGZ, Factteams, Forensische zorg en ambulant.2  kunnen we stellen, dat 

we over Opvang-met name Maatschappelijke Opvang- en BW de meeste informatie hebben verzameld.  

Vanzelfsprekend heeft de uitslag van deze scan geen wetenschappelijke status. We zien op basis van deze 

scan echter een beeld ontstaan, dat niet op zichzelf staat. Het toont de noodzaak voor verdere activiteiten 

om de opvang en BW cliënten  met hun financiële problemen beter te ondersteunen. Zo bevestigen de 

uitkomsten van de  Quick Scan de bevindingen van het wetenschappelijk onderzoek “Schulden in de Opvang 

en BW”3. Dit onderzoek gaat in op de situatie van cliënten met schulden in opvang en BW. Deze blijkt 

specifieke kenmerken te tonen ten opzichte van andere groepen  met schuldenproblematiek. Daarnaast 

biedt deze Quick scan een extra aanvulling op genoemd onderzoek, omdat vanuit de praktijk tal van zaken 

zijn aangegeven vanuit professionals. Tenslotte richtten de vragen zich in de Quick scan ook meer op wat er 

nodig zou zijn om de situatie te verbeteren: “Wat heb je nodig als professional?”  

De antwoorden in deze Quick Scan geven belangrijke input om te komen tot verbeteringen waar het gaat om 

financiële/schuldhulp aan cliënten. Daarbij kan een deel binnen de sector Opvang en BW zelf worden 

aangepakt, maar een deel ook niet. Eigenlijk is een voortraject altijd nodig voordat men naar gemeentelijke 

schuldhulp gaat.  

We hopen dat deze Quick scan een verdere basis biedt voor een goede aanpak van financiële problemen van 

cliënten. We gaan dan ook actief aan de slag met de aangegeven behoeften vanuit de professionals – en  

cliënten.  

 

Drs. Karen van Brunschot , augustus 2019  

  

                                                           
1 In 2017 werd GGZ niet meegenomen in de vragenlijsten 
2 De verdeling van de  400 respondenten over de verschillende Instellingen/specialisaties is als volgt: Maatschappelijke Opvang 100, 

Beschermd Wonen 172, Vrouwenopvang  27, GGZ (niet BW) 26, Ambulante werkers 30, Factteam 18, Forensische Zorg 20, Overig 17.   

3 Dr. C. Ackermans en anderen, 2019  
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Belangrijkste Conclusies en aanbevelingen:  

Algemene conclusie is, dat de groep Opvang en BW cliënten een aparte/categorale aanpak behoeven.  

Een specialistische aanpak voor deze doelgroep is nodig in alle stadia van het traject. Professionals binnen de 

sector Opvang en BW willen graag tot betere hulp bij schulden komen, juist voor deze kwetsbare groep en 

hiermee binnen instellingen aan de slag.   

- Ondersteun instellingen om aan de slag te gaan met deskundigheid in financiële hulp en schulden en 

zorg bij gemeenten dat ook daar aandacht bestaat voor deze groep. 4 

 

Multiproblematiek/Kwetsbaarheid leidt mogelijk eerder tot schulden 

De uitkomst van de Quick Scan laat zien dat er vaak sprake is van Multiproblematiek bij onze cliënten. Zowel 

bij Maatschappelijke Opvang als Beschermd Wonen scoort verslaving hoog, naast psychische en 

psychiatrische problemen. Bij Beschermd Wonen worden psychiatrische problemen als grootste categorie 

aangegeven. Ook LVB-problematiek scoort hoog bij beide groepen, Opvang- en BW-cliënten.   

Een goede vroegsignalering kan een groot deel van de ernstige problematiek voorkomen, zoals die nu bij 

veel cliënten wordt aangetroffen. De Quick Scan laat zien dat de cliënten als eerste schulden maken bij 

zorgverzekering en overheid. Dit zijn bovendien ook nog eens de grootste schuldeisers van onze cliënten.   

- Zorgverzekeraars moeten actiever samenwerken met partijen om mensen sneller op te sporen, 

bijvoorbeeld de wijkteams.  

- Zorg ervoor, dat zorgverzekeraars en woningbouwcoöperaties wanbetalers kunnen aanmelden bij 

de gemeente, zodat de gemeente actief hulp kan bieden.5 

- Geef wijkteams meer tools in handen om mensen met financiële problemen/schulden sneller op te 

sporen: hier zou extra training op dit gebied van grote toegevoegde waarde kunnen zijn.  

- Zorg ervoor dat uitkeringsinstanties actief kijken naar financiële knelpunten:  Direct bij een aanvraag 

een financiële check doen zou bijvoorbeeld bij elke client ingevoerd kunnen worden.  

- De overheid moet zich als grootste schuldeiser coulant opstellen, bijvoorbeeld bij de verrekening van 

toeslagen.  

NB : Wanneer er beslag ligt op de uitkering, moet de uitkeringsinstantie de schuldenaar hierover informeren, maar er 

wordt niet tegelijkertijd hulp aangeboden. Er zijn wel al verschillende pilots, maar er is een meer structurele aanpak 

nodig.  

- Gemeentelijke schuldhulp zou ook voor mensen met beperkte schulden ingezet moeten kunnen 

worden.  

Gemeentelijke schuldhulpverlening en kwetsbare schuldenaren:  

Cliënten lopen op tegen de hoge eisen die gemeenten stellen, zoals de administratie op orde hebben en 

digitale aanmeldingsprocedures. Ook lijken gemeenten nog altijd categoriale uitsluitingsgronden te hanteren 

en benutten zij niet de ruimte die er is om alternatieve trajecten op te starten. Bijvoorbeeld jongeren 

worden te vaak afgewezen, vooral wanneer men alleen DUO-inkomen heeft. Deze meest voorkomende 

afwijzingsgronden zijn: geen stabiel inkomen, administratie niet op orde, CJIB-boetes 

                                                           
4 In het kader van de Meerjarenagenda wordt hiervoor een plan opgesteld iom VWS.  
5 De wetswijziging gemeentelijke schuldhulpverlening geeft gemeenten expliciet toestemming om bijvoorbeeld 
vroegtijdig informatie over premieachterstanden te ontvangen van zorgverzekering.  
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(schedevergoedingsmaatregelen), fraudeschulden en eerder in een schuldenregeling gezeten die niet 

succesvol is afgerond. 

Voor een groot deel ligt de oplossing in wetswijzigingen en/of beleidsveranderingen. We bevelen dan ook 

aan tot het doorvoeren van wijzigingen die dit oplossen. Hiertoe zullen wij buiten het kader van deze Quick 

Scan met concrete voorstellen komen.  

- De gemeentelijke schuldhulp moet de uitsluitingsgronden terugdringen en waar mogelijk burgers 

actief helpen met het oplossen van de schulden, met name ook jongeren.   

Cliënten worden vanwege gedrag of complexiteit van het dossier te snel overgedragen naar bewindvoering 

vinden professionals. Uit de Quick scan blijkt dat in totaal 43% van de cliënten onder bewind staat vanwege 

schulden. Bij de Maatschappelijke Opvang is dit 38% en het hoogste percentage vinden we bij Beschermd 

Wonen: maar liefst de helft van deze cliënten staat onder “schuldenbewind”. Er moet een lichter alternatief 

komen voor bewindvoering, zoals budgetbeheer. Bij bewindvoering wordt onvoldoende gewerkt aan 

financiële vaardigheden, terwijl een deel van de doelgroep wel degelijk op termijn weer zelfstandig de 

financiën kan overnemen.  

- Er moet meer – zeker ook aan gemeentelijke zijde – worden ingezet op budgetbeheer met  stevige 

begeleiding, waardoor mensen leren zelf hun financiën te gaan beheren, indien mogelijk. 

De bejegening van kwetsbare cliënten door de schuldhulpverleners is ook als knelpunt naar voren gekomen.  

- Zorg binnen gemeentelijke schuldhulp voor enkele professionals die goed kunnen omgaan met deze 

kwetsbare groep.  

- Het is aan te bevelen om professionals van gemeentelijke schuldhulp een training te laten volgen in 

beter omgaan met kwetsbare cliënten.6 

Rol organisaties  Opvang-/BW/GGZ  

De complexiteit en veelheid van de problemen van cliënten, maken het aannemelijk dat de gemeentelijke 

schuldhulp de geconstateerde kloof niet helemaal kan -of zelfs hoeft- te dichten.  Het gebrek aan inzicht in 

de schulden, het niet beschikken over enige administratie en vooral ook het niet begrijpen van bepaalde 

procedures door cliënten, leidt ook vaak tot weigering bij gemeentelijke schuldhulp. Begeleiders geven aan 

zelf over meer financiële vaardigheden, wetstechnische kennis en kunde te willen beschikken en zien dat dit 

eigenlijk steeds meer nodig is binnen een begeleidingstraject.   

- Zet meer in op zowel basiskennis voor alle professionals, als een meer stevige training voor enkele 

specialisten per instelling.     

- Ga samen met ervaringsdeskundigen op zoek naar de juiste inzet in financiële hulp/begeleiding van 

cliënten. Ook bij aangegeven bijeenkomsten / trainingen etc., moet dit gesprek gevoerd worden 

natuurlijk.   

- Het inzetten van een  voortraject binnen de organisaties/instellingen Opvang en BW7– zal moeten 

leiden tot verbetering in de overdracht naar gemeenten en meer succesvolle trajecten.  

- Enige kennis van het schuldhulptraject zal maken dat de overdracht soepeler kan lopen.  

 

                                                           
6 Denk bijvoorbeeld aan stress-sensitieve dienstverlening (HU) of Mobility Mentoring (UMC Radboud/Platform 31)  
7 Hier geldt dat ook voor GGZ, Vrouwenopvang en groepen als Forensische cliënten, dit aan de orde is. Zoals eerder 
aangegeven focust de Quick Scan zich -door de uitkomsten- op Opvang en BW cliënten.  
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Nazorg en samenwerking: 

Ook tijdens het traject na overdracht naar de gemeentelijke schuldhulp blijft het van belang dat de 

begeleiders van de betrokken organisaties  in staat zijn de cliënt mede te ondersteunen, waar nodig 

meegaan naar afspraken, en een goede gesprekspartner zijn voor de gemeentelijke schuldhulpverlener.  

- Ook ten behoeve van samenwerking tijdens het traject moet in kennis worden geïnvesteerd bij 

Opvang-/BW en GGZ-professionals. 

- In bijeenkomsten tussen gemeentelijke schuldhulp en organisaties opvang/BW kan kennis gedeeld 

worden en begrip voor elkaars uitgangspunten toenemen.  

Daar waar mensen uitstromen uit Opvang, GGZ of BW, moet veel meer gedaan worden aan nazorg. De 

kwetsbaarheid van mensen maakt de kans op terugval groot. We zien dat er weinig contact is tussen 

begeleiders en de wijkteams.  

-Er moet meer samenwerking ontstaan tussen organisaties waar cliënten verblijven of die cliënten 

begeleiden en wijkteams om terugval te voorkomen.  

 

Tenslotte:  

Samenwerking, meer begrip over en weer tussen professionals,  is ook hier cruciaal en zal zeker ten goede 

komen aan de cliënten.  

 

Naast kennis, blijkt beeldvorming ook soms in de weg te staan om optimaal samen te werken. In gesprekken 

met gemeenten worden professionals uit Opvang en BW/GGZ te makkelijk neergezet als mensen die de 

grillen van hun cliënten al te makkelijk volgen. Anderzijds horen we bij professionals als Social Workers het 

verwijt dat gemeentelijke schuldhulpverleners te ambtelijk werken, weinig oog voor de cliënten hebben en 

niet betrokken zijn. Beide beelden lijken nogal gedateerd en vooral ook onjuist. Toch is het van belang ook in 

te zetten op deze kloof in culturen. Gezamenlijke bijeenkomsten en misschien zelfs trainingen op onderdelen 

zouden enorm veel kunnen toevoegen. Dit soort  bijeenkomsten zullen ook meegenomen worden in het 

voorstel voor activiteiten het kader van de Meerjarenagenda Toekomst Beschermd Wonen en Opvang in 

2020 en 2021. Hiervoor zal nadrukkelijk samenwerking worden gezocht met andere initiatieven als Schouders 

Eronder (gericht op gemeentelijk schuldhulp)  

 

 

 

 

 

 

 

 


