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Inleiding 
 
Het merendeel van de cliënten in Opvang en Beschermd Wonen heeft schulden. Daarbij komt 

overige problematiek als LVB, laaggeletterdheid, psychische en psychiatrische problematiek. Ook 

binnen GGZ-instellingen en Vrouwenopvang zijn er veel cliënten met forse financiële problemen. Het 

gaat om een -in ieder geval tijdelijk- zeer kwetsbare doelgroep, waarvoor nu geen sluitende aanpak 

voorhanden is. Om meer inzicht te krijgen in de schuldenproblematiek van cliënten in de 

Maatschappelijke Opvang  en Vrouwenopvang (MO en VO), Beschermd Wonen (BW) en GGZ, is een 

Quick Scan uitgezet onder alle instellingen. Eerder werd dit in 2017 gedaan. Nu werd opnieuw een – 

meer – uitgebreide vragenlijst uitgezet onder alle instellingen. Op de uitgezette vragenlijst 

reageerden 400 professionals. Dit achten we een behoorlijke respons, op basis waarvan we veel 

informatie hebben verkregen waaruit een beeld ontstaat: hoe het is gesteld met de financiële 

situatie van cliënten, waar welke hulp voorhanden is en wat duidelijk nog ontbreekt.  

De verdeling in respons tussen de diverse cliëntgroepen is niet evenredig. Vanzelfsprekend zal dit 

enig effect hebben op de antwoorden, maar in welke mate is lastig aan te geven.1 De gegevens zijn 

gebaseerd op inzichten van professionals en door hen ontvangen signalen van cliënten, geen harde 

statistische gegevens. Op basis van ervaring, kennis en inzicht geven zij aan wat zij zien als de 

belangrijke knelpunten bij hun cliënten op financieel gebied. Het gaat daarbij om kwantitatieve 

inschattingen en om kwalitatieve gegevens. 

Naast gesloten vragen, is een aantal open vragen gesteld waarop men uitgebreid kon antwoorden. 

De Quick scan werd zoals aangegeven 400 keer ingevuld door professionals. Hiervan geeft 65% aan 

actief te zijn in enige vorm van financiële dienstverlening binnen de instelling (of ambulant).2 Dit kan 

dus zeer divers van aard zijn. Het feit dat bijna twee derde van de respondenten aangeeft actief te 

zijn met financiële hulp (ook schuldhulp), lijkt logisch. Omdat men meer affiniteit heeft met dit 

onderwerp zal men een Quick Scan over dit onderwerp eerder willen invullen. We gaan ervan uit dat 

zij ook beter in staat zijn om te beoordelen wat er aan specifieke problemen bestaat voor cliënten.  

Vanzelfsprekend heeft de uitslag van deze scan geen wetenschappelijke status. Ook voorziet de scan 

niet in bepaalde “diepere inzichten”; zo zal er verschil bestaan in antwoorden tussen mensen die wel 

en mensen die niet actief zijn in de financiële/schuldhulp voor cliënten in MO en BW. Antwoorden uit 

deze beide groepen professionals hebben mogelijk een ander gewicht. In een nadere analyse van 

deze verschillen wordt niet voorzien in een Quick Scan.  

We zien op basis van deze scan een beeld ontstaan dat niet op zichzelf staat en daarmee zeker een 

uitgangspositie biedt voor verdere activiteiten om de MO en BW-cliënten – als het gaat om financiën 

– in de toekomst beter te ondersteunen. Daarbij levert de Quick Scan een schat aan informatie, 

omdat er een groot aantal open vragen in is verwerkt en bij veel vragen ook de mogelijkheid tot 

opmerkingen werd gegeven.  

De grote diversiteit tussen organisaties wordt ook in deze Quick Scan duidelijk uit de antwoorden. 

Sommige instellingen leveren zeer basaal ondersteuning, anderen verzorgen gehele trajecten of 

worden zelfs door gemeenten ingehuurd om schuldhulp voor kwetsbare schuldenaren uit te voeren. 

Waar mogelijk worden de verschillen ook duidelijk aangegeven.  

                                                           
1 Alle Instellingen zijn aangesloten bij Federatie Opvang, RIBW Alliantie en/of GGZ Nederland.  
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.   
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Maar we zien tevens zeer grote overeenkomsten in de aangegeven problematiek van de cliënten, 

ervaren knelpunten in regelgeving of gemeentelijke uitvoering en tenslotte in de wens om “meer te 

kunnen doen voor de cliënt op dit gebied”.  

Zo’n 300 van de 400  professionals die de vragenlijsten invulden, zijn werkzaam in Opvang (MO en 

VO) en BW -en de overige 100 zijn zeer  verdeeld; o.a. over GGZ, Factteams, Ambulant en 

Forensische zorg. We kunnen dan ook stellen, dat we over Opvang-met name Maatschappelijke 

Opvang- en BW de meeste informatie hebben verzameld. Over deze groepen cliënten en de 

organisaties of instellingen die deze cliënten ondersteunen wordt dan ook het meest bekend.  

De Quick scan onderbouwt voor een belangrijk deel de conclusies van het wetenschappelijk 

onderzoek “Schulden in de Opvang en BW”3, dat inzoomt op de situatie van cliënten met schulden in 

opvang en BW; deze blijkt toch vrij specifiek ten opzichte van andere groepen  met 

schuldenproblematiek.  

Deze Quick Scan biedt veel  aanvullende informatie, omdat vanuit de praktijk tal van zaken zijn 

aangegeven doorprofessionals. Dit maakt het beeld completer. Tenslotte richtten de vragen zich in 

de Quick Scan ook, meer dan in genoemd onderzoek, op wat er nodig zou zijn om de situatie te 

verbeteren: “Wat heb je nodig als professional?” Daar waar het onderzoek in de analyse met name 

de grootste knelpunten aangeeft, biedt deze Quick Scan meer concrete houvast. Wat is er nodig om 

de situatie voor cliënten te verbeteren en wat kunnen en willen professionals hieraan bijdragen.  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Dr. C. Ackermans en anderen, 2019  
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I. Klantprofielen 

Opvallend is dat schulden – ongeacht de cliëntgroep – een veel voorkomend en vaak groot probleem 

vormen. Om inzicht te krijgen in de mate waarin schulden voorkomen is gevraagd een inschatting te 

maken in percentages. 

400 Mensen (professionals bij zorgaanbieders) hebben de Scan ingevuld. In de Scan moet men 

aangeven voor welke sector men werkzaam is hetgeen de respons kan verdelen in cliëntgroepen. 

Daar waar in dit rapport groepen worden benoemd gaat het om deze indeling (zie linkerzijde figuur 

1). 

 

I.A.  Cliënten met schulden 

Op de vraag ‘hoeveel procent van je cliënten heeft schulden?’ antwoordden 127 mensen dat 75-

100% van de cliënten schulden heeft. 121 Maal werd aangegeven dat 50-75% van de cliënten 

schulden heeft.  

 

Figuur 1 - Algemeen beeld alle respondenten/alle cliënten 

Er zijn duidelijke verschillen wanneer we kijken naar de verschillende groepen. In de eerdere scan 

was het niet mogelijk het verschil tussen groepen cliënten aan te geven. Het vermoeden dat 

schulden met name in de Opvang een groot probleem vormen, wordt ondersteund met de 

uitkomsten van deze Quick scan.  

Voor Beschermd Wonen4 cliënten wordt voor een beduidend kleinere groep aangegeven dat 75-

100% van de cliënten schulden heeft, dan voor cliënten inde Opvang. Zowel voor Maatschappelijke 

Opvang als Vrouwenopvang zien we dat het overgrote deel van de professionals aangeeft dat in 75-

100% van de gevallen schulden bestaan. Ook zien we bij BW-instellingen, dat men behoorlijk vaak 

                                                           
4 Wordt afgekort tot BW in verdere rapportage. 
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aangeeft dat de groep slechts in 0-25% van de gevallen schulden heeft. Bij de Maatschappelijke 

Opvang is de categorie 0-25% zeer beperkt. In de Vrouwenopvang scoort deze categorie iets hoger, 

maar is ook hier beperkt van omvang.  

Bij de GGZ scoort de groep ‘25-50% van de cliënten heeft schulden’ het hoogst, terwijl de ambulante 

begeleiders veelal aangeven dat tót 25% van de cliënten schulden heeft. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de GGZ-populatie – niet BW – zou de enorme diversiteit in deze groep cliënten kunnen 

verklaren dat een deel van de populatie geen schulden heeft. Zo kan iemand met een psychiatrische 

aandoening hoogopgeleid zijn, een goede baan hebben gehad en/of uit een welvarend gezin komen. 

Dit laatste zien we niet vaak terug bij de Opvang.  

De lage scores voor ambulante begeleiding verklaren we onder meer uit het feit dat het hier kan 

gaan over cliënten die al een geheel traject hebben doorlopen binnen de instelling en uitgestroomd 

zijn, waardoor de schulden mogelijk zijn afgenomen. Anderzijds zou het verklaard kunnen worden 

doordat hier sprake is geweest van het eerder oppakken van cliënten, waardoor de problemen nog 

niet zo groot zijn.   

 

I.B. Overige problematiek  

Naast schulden spelen bij veel cliënten tal van andere problemen. We zien met name in de Opvang 

en BW dat kwetsbaarheden als een Licht Verstandelijke Beperking, laaggeletterdheid en verslaving 

vaak voorkomen.   

Figuur 3 - Ambulante begeleiding: percentage cliënten met schulden 

Figuur 2 - GGZ: percentage cliënten met schulden 
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Om wat meer inzicht in te krijgen in de Multi-problematiek bij cliënten is ook hier specifiek naar 

gevraagd. 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.   

Het beeld voor de BW-populatie ziet er als volgt uit :  

 

Figuur 4 - Beschermd Wonen: overige problematiek 

De vrouwenopvang geeft vanzelfsprekend een ander beeld. Hier zijn financiële problemen vaak 

direct gekoppeld aan relationeel geweld. In het Rapport Geld en Geweld5 staat hier een uitgebreide 

en interessante analyse over.  

Voor vrouwenopvang scoren psychische problemen/trauma en geweld en dreiging in relationele 

sfeer dus zeer hoog. Ook zien we hier dat LVB-problematiek vaak wordt genoemd. Dit is te zien in 

hiernavolgende grafiek met de scores voor de Vrouwenopvang.6 

                                                           
5 Geld en Geweld, Fier, Ferdi Bekken ea. 2019  
6 Door het geringe aantal ingevulde vragenlijsten vanuit de Vrouwenopvang zijn wat lastiger conclusies te trekken.  
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Figuur 5 - Vrouwenopvang: overige problematiek 

 

I.C. Kwetsbaarheid en schulden 

In het algemene beeld komt de kwetsbaarheid van cliënten duidelijk naar voren. Hoewel hier 

misschien geen hard bewijs voor is, gaan we ervan uit dat deze kwetsbaarheid vaak ook een 

belangrijke factor is bij het ontstaan van financiële problemen. Voor laaggeletterden is de relatie met 

schulden wel aangetoond7 en ook LVB lijkt een belangrijke factor te vormen.  

In andere publicaties is al aangegeven dat de complexiteit van het Nederlandse systeem met onder 

andere de toeslagen, een vereiste digitale vaardigheid en mondigheid/zelfredzaamheid voor een 

grote groep kwetsbare burgers voor problemen zorgt (WRR-rapport).8 

Vervolgens – tevens wetenschappelijk aangetoond – zullen deze financiële problemen de 

kwetsbaarheid verder laten toenemen en de zelfredzaamheid afnemen.9 Het risico van het ontstaan 

en verder oplopen van schulden neemt daarmee ook toe. 

 

 

II. Omvang en aard van de schulden   

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de omvang van de schulden, hoe lang men al schulden heeft, en 

wie de belangrijkste schuldeisers blijken te zijn. Ook de complexiteit komt aan de orde, naast het 

ontstaan; waar ontstaan als eerste schulden?  

  

                                                           
7 Laageletterheid en schulden, Ecorys iov Stg. Lezen & Schrijven, 2018 
8 WRR Eigen Schuld? 2016 
9 Schaarste Theorie en Mobility Mentoring 
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II.A. De grootste schuldeiser 

Voor zowel de Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang als Beschermd Wonen zijn de Overheid en 

Zorgverzekeraars de grootste schuldeisers. De schulden bij de overheid betreffen als eerste de  

Belastingdienst en vervolgens DUO en het CJIB.  

Hieronder in schema weergegeven hoe dit eruit ziet voor Maatschappelijke Opvang. Hier valt de 

“oververtegenwoordiging” van de overheid als schuldeiser direct op.  

 

Figuur 6 - Maatschappelijk Opvang: grootste schuldeiser 

Voor BW-instellingen zien we (hieronder) een beeld dat op een paar punten afwijkt, maar ook hier is 

de overheid nadrukkelijk in beeld. Voor BW-cliënten zien we dat het CAK hoger scoort dan bij de 

andere twee groepen. Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door eigen bijdragen die moeten worden 

betaald aan het CAK.  
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Figuur 7 - Beschermd Wonen: grootste schuldeisers  

 

II.B. Welke schulden eerst? 

Om goed in te kunnen zetten op preventie van problematische schulden is het belangrijk om te 

weten waar de eerste schulden worden gemaakt.  

Het algemene beeld dat uit deze Quick scan gekomen is ziet er als volgt uit: 

 

Figuur 8 - Algemeen beeld: volgorde ontstaan van schulden 

Als we naar de verschillende cliëntgroepen kijken, zien we dat bij de MO, BW en VO de 

zorgverzekering op de eerste plek staat en de overheid op de tweede. Bij de GGZ ligt dit net even 

anders: de zorgverzekering staat op de eerste plek, maar de huur op de tweede, direct gevolgd door 

de overheid.  

Het is duidelijk dat de zorgverzekeringen, woningbouwcoöperaties en overheid de plekken zijn waar 

het beste ingezet kan worden op (vroeg)signalering van schulden. Nu is het reeds mogelijk dat 

gemeenten lijsten ontvangen van schuldenaren die aangemeld zijn bij het CAK vanwege de 

wanbetalersregeling. Dit zijn schuldenaren die zes maanden of langer de premie van de 
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zorgverzekering niet voldaan hebben. In een half jaar tijd kan er echter veel verslechteren in het 

leven van kwetsbare mensen.  

Natuurlijk gebeurt er al veel in Nederland om mensen zo vroeg mogelijk op te sporen. Voor de meest 

kwetsbare groepen in de samenleving zijn mogelijk nog andere oplossingen nodig. We zien dat veel 

van de cliënten met schulden al jarenlang kampen met problemen, voordat ze terecht komen bij een 

instelling. Dit laatste geldt met name voor de Maatschappelijke Opvang.  

 

II.C Hoeveel jaar kampen cliënten met schulden? 

Deze jarenlange worsteling zien we terug bij de antwoorden op de vraag “Hoeveel jaar hebben 

cliënten gemiddeld schulden?” In de helft van de gevallen gaat het om een periode van 6 tot 10 jaar, 

in een aantal gevallen zelfs 11 jaar of meer.  

Het is een wrange conclusie dat mensen blijkbaar in al die jaren geen hulp ontvangen of vinden voor 

hun problemen. Bovendien zien we forse toename van schulden in de loop van deze periode.10 

 

II.D. Hoe groot zijn de schulden? 

We hebben de respondenten gevraagd een schatting te geven van de gemiddelde hoogte van de 

schulden van de cliënten die ze begeleiden. Natuurlijk is het lastig om goed aan te geven om welke 

totaalbedragen het gaat. Het gaat om een inschatting van de begeleiders.  

We gaan ervan uit dat een aantal professionals van de instellingen zeer goed in staat is de bedragen 

realistisch in te schatten, omdat ze met de financiën van hun cliënten bezig zijn. Een aantal zal dit 

lastiger vinden, omdat zij zich meer richten op andere vormen van hulpverlening/ondersteuning. Er 

werden dan ook nogal uiteenlopende bedragen genoemd.  

Op basis van alle genoemde bedragen zijn we tot de volgende gemiddelden gekomen: 

Cliënten Beschermd Wonen:     € 10.541  
Cliënten GGZ:       € 8.500 
Cliënten Maatschappelijk Opvang:    € 14.350 
Cliënten Vrouwenopvang:     € 8.305 
 
Totaal gemiddelde alle respondenten:   € 12.569 p.p. 

 
Opvallend is dat de cliënten GGZ en Vrouwenopvang relatief lage schulden hebben. Dit kan te maken 
hebben met het feit dat cliënten van de MO vaak in de opvang terecht komen vanwege schulden 
(huisuitzetting) en GGZ- en vrouwenopvang-cliënten in een traject komen vanwege overige 
problematiek. Vanuit dit oogpunt is het logisch dat de MO-cliënten de hoogste schuldenlast hebben. 
Sterker nog, in en eerdere Quick scan en op basis van interviews met professionals en cliënten11 
werden forsere schuldenlasten genoemd. Het verschil met deze uitkomsten is niet direct te 
verklaren. De lage schuldenlast van de cliënten vrouwenopvang is wel opmerkelijk te noemen. 
Mogelijk is de geringe respons uit de VO debet aan dit beeld.  

                                                           
10 Dit heeft onder meer te maken met oplopen van boetes, incassokosten, rentes en kosten van deurwaarders. 
11 In het kader van het door SZW gesteund project “Versterking financiële zelfredzaamheid in de opvang en 
BW” (2016-2019) werden hogere bedragen aangegeven : 20.000 Euro tot wel 40.000 euro.  
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II.E. Hoe moeilijk is het om een totaalbeeld van de schulden en schuldeisers te 

krijgen? 

Niet alleen de omvang van de schulden, maar ook de spreiding over schuldeisers en de diversiteit in 

schulden maken het lastig om een helder overzicht te krijgen. Dit is echter wel nodig om aan de slag 

te gaan met de schulden. Ruim de helft van de respondenten geeft aan het ofwel moeilijk (201) of 

zelfs zeer moeilijk te vinden (42). De vrij hoge score neutraal (117) kan zowel duiden op een groep 

die zodanig veel kennis heeft op dit gebied dat dit gewoon redelijk lukt, als op een groep 

professionals die hier eigenlijk geen mening over kunnen geven omdat ze het niet kunnen 

beoordelen.  

 

Figuur 9 - Algemeen beeld: Hoe moeilijk is het een totaalbeeld te krijgen van de schulden? 
1 = zeer eenvoudig, 2 = eenvoudig, 3 = neutraal, 4 = moeilijk, 5 = zeer moeilijk  

 

In ieder geval blijkt dat het volgens meer dan de helft van de respondenten complex tot zeer moeilijk 

is om een goed beeld te krijgen. Dit is herkenbaar omdat vaak ook sprake is van een grote 

hoeveelheid schuldeisers met soms relatief kleine bedragen. Daar komt bij dat een grote groep van 

de cliënten zelf niet weet waar men de schulden heeft gemaakt. Sterker nog, ze zijn zich soms 

helemaal niet bewust van de problematische situatie.  

Vanzelfsprekend beïnvloedt dit de start van een traject nadelig. Er gaat heel veel tijd verloren aan 

uitzoekwerk, voordat er iets kan worden gedaan aan de schulden. Veel van de cliënten kunnen geen 

informatie aanleveren. Dit is ook een van de factoren waardoor de toegang tot gemeentelijke 

schuldhulp wordt geblokkeerd. Dit komt verderop terug en blijkt ook uit rapport van de Nationale 

ombudsman12. Maar juist dit is typerend voor veel cliënten, zeker van de maatschappelijke opvang. 

Na jarenlang geen vaste woonplek te hebben gehad, hebben cliënten geen idee meer van dit soort 

zaken en kunnen het ook niet nazoeken of aanleveren.  

Voor de Vrouwenopvang speelt nog een extra complicerende factor. Vaak worden schulden gemaakt 

door de (ex-)mannen en zijn vrouwen niet op de hoogte. Dit maakt in feite deel uit van het geweld in 

de relatie. Zo worden op naam van de vrouw grote aanschaffen gedaan als auto’s. Dat maakt het 

extra lastig de schulden te achterhalen, maar bovenal ook tot een goede en effectieve aanpak voor 

deze groep cliënten te komen. Schuldeisers “jagen” op degene die in feite niets kan doen aan deze 

situatie.  

  

                                                           
12 Nationale ombudsman 2018: Een Open Deur 
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II.F. Bewindvoering  

De complexiteit van de cliënten en hun schulden leidt vaak tot beschermingsbewind. Er lijkt een 

directe relatie te liggen tussen het “niet passen” van gemeentelijke schuldhulp bij kwetsbare groepen 

als cliënten opvang en BW en het vaker inzetten van Bewind. Daar waar de reguliere schuldhulp 

Multi-probleemcliënten niet kan opnemen of opneemt, is Bewindvoering het vaak gekozen 

alternatief. Voor gemeenten vormt het beschermingsbewind een grote kostenpost vanwege de 

vergoeding die vanuit de bijzondere bijstand moet worden verstrekt. Gemeenten zijn – mede 

daardoor – steeds kritischer over de stijgende aantallen aanvragen ervoor.  

Ook vanuit instellingen is soms kritiek op het snel in bewind plaatsen van cliënten. Soms zijn mensen 

veel beter af met een traject waarin ze ook leren weer wat meer grip op de financiën te krijgen. 

Gedacht kan dan worden aan budget-coaching, budgetbeheer met stevige begeleiding etc. etc.13  

We hebben gevraagd hoeveel cliënten onder beschermingsbewind staan vanwege 

schuldenproblematiek. 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”. Het 

inzetten van Bewindvoering kan verschillende oorzaken hebben.14 

Er zijn BW-instellingen die alle bewoners een vorm van budgetbeheer opleggen en soms zelf vrijwel 

alle bewoners doorverwijzen naar Bewindvoering. In een aantal gemeenten is geen betaalbare, 

lichtere vorm van budgetbeheer aanwezig en dus zijn bewoners aangewezen op schuldenbewind. Of 

dat in alle gevallen ook noodzakelijk is, is niet duidelijk. Wel kan Bewindvoering ook zeer bewust 

worden ingezet, omdat de zelfredzaamheid van betrokkene niet voldoende is. Dat zou bij BW-

populatie zeker een oorzaak kunnen zijn.  

 

 

III. Waarom financiële dienstverlening in instellingen?  

De gemeente is volgens de wet verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan alle burgers. In 

feite biedt de wet op de schuldhulp daarbij weinig restricties. Toch is de gemeentelijke schuldhulp 

niet goed toegankelijk voor de cliënten van opvang en BW. Dat wordt weer bevestigd in de respons 

op deze Quick scan, hoewel er wel degelijk verschillen zijn tussen gemeenten. Interessant te weten is 

waarom deze toegankelijkheid dan niet voldoet. Als belangrijkste knelpunten worden hierbij 

genoemd:  

➢ Strenge eisen en protocollen, waaraan cliënten niet kunnen voldoen 

➢ Moeizaam contact gemeentelijke schuldhulpconsulent met cliënt 

➢ Cliënten moeten de administratie op orde hebben 

➢ Lange wachtlijsten en doorlooptijden 

➢ Bejegening is niet goed/sluit niet aan 

➢ Slechte bereikbaarheid voor cliënten 

➢ Digitale aanmelding blijkt niet geschikt voor cliënten opvang/BW 

                                                           
13 Hiernaar is niet expliciet gevraagd in deze Quick scan, echter wel in eerdere interviews met professionals. 
14 We hebben gevraagd hoeveel cliënten vanwege schulden onder bewind staan. Bewoners kunnen ook onder 
bewind staan vanwege andere problematiek.  
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Op basis van bovenstaande beeld is het logisch dat instellingen proberen zelf aan de slag te gaan met 

de financiële problemen van cliënten. Een aantal instellingen doet al jarenlang een aantal basistaken, 

een aantal biedt zelfs uitgebreidere trajecten (stabilisatie, schuldhulp en/of budgetbeheerder). 

Enkele hebben een gespecialiseerde afdeling en tenslotte komt het voor dat de gemeenten zelfs de 

schuldhulp voor kwetsbare groepen uitbesteed aan een instelling.15 

 

In gesprekken die we – naast deze Quick scan – voerden, werd vaak ook aangegeven dat het 

binnen de eigen branche inzetten van financiële/schuldhulp tot op zekere hoogte 

onontbeerlijk is voor een goede dienstverlening aan cliënten. Juist het bieden van een 

aanpak waarin ook de schulden worden meegenomen, lijkt de effectiviteit van andere hulp 

gunstig te beïnvloeden. Hierbij werd met name vermeld dat het helpt dat het aanpakken van 

de financiën leidt tot enige stressreductie. Ook zou het snel regelen van heel concrete zaken 

voor een cliënt helpen in de relatie met de begeleider.  

Ook werd genoemd in gesprekken, dat het bieden van dit hele pakket ook meer inzicht geeft 

en soms de benodigde grip.   

“Je kunt dan ook in de gaten houden -samen met een collega bijvoorbeeld- hoe de 

verschillende elementen in begeleiding elkaar goed kunnen aanvullen en bevorderen. Maar 

ook wanneer het nodig is een keer een stevig gesprek te voeren met een cliënt over gedrag 

en / of problemen is makkelijker wanneer het hele traject – en hoe de cliënt daarop reageert- 

bekend is”. 16 

III.A. Hoeveel procent is actief in de financiële dienstverlening? 

Zo’n 65% van de respondenten geeft aan actief te zijn in de financiële ondersteuning. Toch wordt 

niet binnen alle instellingen ondersteuning van cliënten bij de financiën gezien als basistaak. We zien 

met name bij de Maatschappelijke Opvang dat de financiën vaker als een taak van de begeleiding 

wordt gezien. De GGZ scoort hier het laagst: 38,46% van de begeleiders is actief in de financiële 

ondersteuning. Aangezien bleek dat cliënten in de Maatschappelijke Opvang met de grootste 

schulden kampt is dit een verklaarbaar beeld.  

 

                                                           
15 Stadsgeldbeheer in Utrecht is onderdeel van de Tussenvoorziening. Findien in Den Haag komt voort uit Limor 
en Kesslerstichting.  
16 Dit element komt ook terug bij de overdracht naar gemeenten, de timing en het nog meegaan naar 
gesprekken door begeleiders vanuit de instellingen.  

Figuur 11 - GGZ Figuur 12 - Maatschappelijke Opvang Figuur 10 - Beschermd Wonen 
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III.B. Wanneer starten gesprekken over financiën? 

We hebben de professionals gevraagd in welke fase van de dienstverlening de financiële situatie van 

de cliënt ter sprake komt. Van alle respondenten geven er 283 aan dat dit direct bij de intake al 

onderwerp van gesprek is. Bij 85 respondenten is dit in ieder geval binnen 6 weken onderwerp van 

gesprek. Van de overige respondenten zeggen er 15 dat het afhankelijk is van de situatie en 9 geven 

aan dat dit alleen gebeurt op verzoek van de cliënt. Wanneer we de verschillende cliëntgroepen 

uitsplitsen, blijven we hetzelfde beeld zien.  

We zien dus dat veel instellingen in meer of mindere mate al in een vroeg stadium aan de slag gaan 

met de financiële problemen van cliënten. Dat is belangrijk, zeker gezien het feit dat deze problemen 

zwaar drukken op cliënten en ook andere aspecten negatief beïnvloeden. Het laat zien dat men dat 

serieus neemt. Toch zien we ook dat in een groot deel van de gevallen – nog – niet direct aandacht 

wordt besteed aan financiële situatie van cliënten.  

“Het niet of pas na een aantal weken bespreekbaar maken van financiën kan het proces 

nodeloos vertragen, bijvoorbeeld bij het regelen van basale zaken als een uitkering 

bijvoorbeeld. Dan  verlies je dus tijd -en geld.” 

Verder lijken de eigen activiteiten van instellingen ook te wijzen naar het feit dat cliënten niet 

zomaar kunnen worden overgedragen naar de gemeentelijke schuldhulp. Dat heeft deels te maken 

met de eisen die gesteld worden vanuit deze schuldhulpverlening. Dat betekent dat instellingen “in 

dit gat zijn gesprongen” en proberen voorwerk te doen of een voortraject te bieden. Het lijkt er 

echter ook sterk op dat een meer integrale benadering van cliënten waarbij ook financiën worden 

besproken en aangepakt, nodig en nuttig wordt geacht vanuit de instellingen en de branche. Men 

ziet dat men ook financiële dienstverlening/hulp bij schulden op enige manier moet verweven in het 

aanbod voor cliënten.  Met name de samenhang in problemen is hierbij van belang. Een traject 

rondom de financiën in combinatie met de aanpak van andere problemen wordt van belang geacht. 

Hoe ver men hierin gaat als instelling is zeer divers, zo zien we ook terug in deze Quick scan.  

In een aantal interviews -naast de Quick Scan- kwam dit beeld ook sterk naar voren. Zoals 

deskundige “in schuldenproblematiek “ Mr. André Moerman het zegt: “een Social Worker 

kan niet zonder enige kennis van of begrip van financiën en schulden, daarvoor komt het 

probleem niet alleen te vaak voor, maar heeft ook enorme impact.” 

Het lijkt er ook sterk op, dat zelfs wanneer gemeenten de drempels bij toelating tot 

schuldhulp verlagen voor de doelgroep van opvang en BW-cliënten, er toch enige vorm van -

een eerste/basis- financiële hulp nodig is. Al was het maar het in kaart brengen van de 

problemen, een inkomsten en uitgaven overzicht, het regelen van zaken die snel geregeld 

moeten worden etc. 17 

Professionals bevestigen dit idee en geven ook aan dat ze zelf meer willen doen op dit 

gebied. Hierbij is ook vaak aangegeven, dat juist de combinatie met ondersteuning op andere 

(levens)gebieden leidt tot kruisbestuiving: het snel iets doen voor iemand op het terrein van 

de financiën (bijvoorbeeld een uitkering aanvragen) geeft de client vertrouwen of kan leiden 

tot wat meer rust. Dit laatste kan ook een gunstig effect hebben op de gehele begeleiding of 

zorg van betrokkenen.  

 

                                                           
17 In een eerder traject ontwikkelde Federatie Opvang de zogenaamde EHBA: Eerste Hulp Bij Administratie.  
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III.C. Begeleider mee naar de intake bij de gemeentelijke schuldhulpverlening 

In veel gevallen wordt een soort “voortraject” verzorgd door instellingen. Er wordt een overzicht 

gemaakt, de schulden worden inzichtelijk gemaakt etc. Van daaruit kunnen mensen makkelijker 

worden overgedragen naar de gemeentelijke schuldhulp.  

Om te zorgen dat er een betere overdracht is, gaan professionals vaak mee naar de intake bij 

gemeentelijke schuldhulp. Van de 400 antwoorden werd in 300 gevallen aangegeven dat men of 

altijd (269 keer) of indien nodig (37 keer) meegaat naar dit gesprek. Het is een goede manier om een 

warme overdracht te verzorgen en de cliënt zaken tijdens en na dit gesprek nog eens te kunnen  

toelichten. Ook in het vervolgtraject geeft dit de cliënt houvast. Daarnaast betekent betrokkenheid 

door een professional zowel van instelling als gemeente, dat zij acties beter op elkaar kunnen 

afstemmen en het traject zo goed mogelijk kan laten verlopen. 

 

III.D. Begeleider mee in het vervolgtraject bij de gemeentelijke schuldhulpverlening 

In het algemene beeld zien we dat dit over grotendeels aansluit bij de vorige vraag: de meeste 

begeleiders gaan ook in het vervolgtraject mee naar afspraken bij de schuldhulpverlening. Alleen bij 

de GGZ zien we, hoewel begeleiders over het algemeen wel mee gaan naar het intakegesprek, dat ze 

veel minder vaak mee gaan naar gesprekken in het vervolgtraject. Of dit betekent dat er minder 

specifieke aandacht of tijd voor financiën is voor de GGZ-cliëntgroep, wordt niet duidelijk uit deze 

Quick Scan. Mogelijk is een grotere mate van zelfredzaamheid aan de orde, waardoor het niet nodig 

blijkt. Maar dit zijn slechts aannames.  

 

III.E. Wat bieden de instellingen aan financiële dienstverlening? 

Het overgrote deel van de instellingen geeft aan cliënten te helpen bij het regelen van de basiszaken, 

zoals het aanvragen van een ID-bewijs, uitkering en zorgverzekering. Ook wordt het merendeel van 

de cliënten geholpen in het voortraject naar de schuldhulpverlening. Er is 60 keer aangegeven dat de 

instelling zelf het inkomensbeheer uitvoert van de cliënten en in 49 van de gevallen wordt 

aangegeven, dat de  instelling zelf het schuldhulpverleningstraject opstart en hiervoor geen  

overdracht naar de gemeente plaats hoeft te vinden. Deze overdracht volgt dan pas op een later 

moment in dat traject, of men verzorgt – in opdracht van de gemeente – het gehele traject.  

 

III.F. Zijn er financieel specialisten in de instellingen?  

De respondenten werken veel samen met de gemeentelijke schuldhulpverlening, want 299 van de 

400 respondenten geven aan dat de schuldhulp een samenwerkingspartner is. De eerder aangegeven 

overdracht, en het ook verder in het traject meegaan met cliënten, getuigt van behoorlijk intensief 

contact.  

Ook intern is sprake van samenwerking van “Social Workers” en andere begeleiders met financieel 

specialisten; 144 van de respondenten geeft aan samen te werken met een intern financieel 

specialist.  
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Opvallend is dat slechts 102 van de respondenten aangeeft samen te werken met een wijkteam. Het 

is niet geheel duidelijk welke vorm deze samenwerking heeft. Wel is het beeld, wanneer het om 

schulden gaat, dat het wijkteam blijkbaar niet de meest voor de hand liggende partner is.  

 

 

IV.  Inzetten van Ervaringsdeskundigen in financiële hulp 
 

Het inzetten van ervaringsdeskundigen gebeurt rond dit thema zeker nog niet op grote schaal. Van 

alle respondenten heeft 358 aangegeven geen ervaringsdeskundigen in te zetten.  

Er is 31 keer ingevuld dat er wel ervaringsdeskundigen ingezet worden. Dit geeft aanleiding hier nog 

eens goed naar te kijken binnen de instellingen.  

 

IV.A. Wat is de toegevoegde waarde? 

Opmerkelijk bij de geringe inzet, is dat men wel degelijk de toegevoegde waarde ziet, van 

ervaringsdeskundigen. Zo wordt  aangegeven als belangrijke toevoeging: de signalering van 

(financiële) problematiek, de mogelijkheden om een coachende rol aan te nemen. Verder hebben de 

respondenten aangegeven dat ervaringsdeskundigen goed begrip kunnen tonen voor de situatie, en 

de cliënt duidelijk kunnen maken dat ze zich niet voor de situatie hoeven te schamen. Ze kunnen ook 

helpen bij onzekerheden van de cliënt, praten over de impact die schulden hebben op het dagelijks 

leven en steun en uitleg geven. Er zijn goede ervaringen met de ervaringsdeskundigen van Edasu.18   

 

IV.B. Wat zijn de knelpunten? 

Ondanks de positieve argumenten hiervoor, ziet men ook mogelijke knelpunten. De punten die 

genoemd worden omtrent het inzetten van ervaringsdeskundigen zijn: 

- Lange wachtlijsten om een ervaringsdeskundige te kunnen inzetten 

- Continuïteit  

- De ervaringsdeskundigen die zelf onder bewind staan moeten hiervoor een bedrag betalen 

wanneer ze boven een bepaald bedrag aan vergoedingen uitkomen19  

- Het is soms lastig om het eigen verhaal goed voor ogen te houden 

- Moeilijk om grenzen aan te geven 

- Onvoldoende kennis over wet- en regelgeving 

De complexiteit van de problemen bij cliënten en de complexiteit van de schuldhulp (er is heel veel 

kennis voor nodig), maken het blijkbaar lastig. Ook de kwetsbaarheid van ervaringsdeskundigen krijgt 

aandacht. Hoe zwaar kun je iemand belasten? Niet alleen in tijd, maar ook wat betreft inhoud 

(kennisniveau) en emotioneel. Het lijkt goed de inzet van ervaringsdeskundigen, liefst samen met 

ervaringsdeskundigen en professionals, nog eens goed onder de loep te nemen, om van hieruit te 

komen tot een goede, effectieve en ook voor betrokkenen bevredigende inzet.  

                                                           
18 EDASU: Opleiding voor ervaringsdeskundigen  
19 Bij evt. vergoedingen kan dit tot problemen leiden voor betrokkenen.  
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V. Gemeentelijke Schuldhulpverlening 

Gemeentelijke schuldhulpverlening sluit over het algemeen dus niet aan bij de behoefte van cliënten 

Opvang en BW. Hoewel de instellingen zelf wel proberen een aantal basiszaken te regelen en 

mensen klaar te maken voor de overdracht naar gemeentelijke schuldhulpverlening, blijkt dit vaak 

nog niet voldoende om het traject bij de gemeente te laten vervolgen. Gezien de complexiteit van de 

problematiek – naast schulden spelen vaak tal van andere problemen bleek eerder al – is het voor 

gemeenten een lastige opgave de dienstverlening ook voor deze specifieke groepen optimaal in te 

richten.  

 

V.A. De overdracht naar gemeentelijke schuldhulpverlening  

Hoewel bovenstaand knelpunt veelvuldig genoemd is, wordt in het algemeen aangegeven dat de 

overdracht zeker niet altijd slecht verloopt. De score “goed” is immers het meest vaak genoemd – 

maar wel direct gevolgd door “matig”.  

Het is aannemelijk dat de doorverwijzing en overdracht zeker goed kan zijn, daar waar instellingen 

een voortraject inzetten en daarmee aansluiten op de gemeentelijke schuldhulp. Daar waar 

instellingen minder actief zijn en minder “voorwerk” kunnen doen, zal de toegang lastiger worden. 

Ook zal het per gemeente verschillen en zal de toegang in sommige situaties zeer lastig zijn door –

soms volledig onterechte – toelatingscriteria.  

 

Figuur 11 - Algemeen beeld: Hoe verloopt de overdracht 

Bij de GGZ zien we een ander beeld: daar wordt aangegeven dat de overdracht duidelijk matig is. 

Mogelijk is dit ook het gevolg van weinig inzet op financiële hulp in GGZ-instellingen. Maar ook hier 

kan – net als bij MO en BW-cliënten – de wat complexere situatie van de schuldenaar tot “uitsluiting” 

leiden.  

 

Figuur 12 GGZ:  Hoe verloopt de overdracht 
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IV.B. Knelpunten bij gemeentelijk schuldhulp uitgewerkt  

Bij de overdracht blijken professionals problemen te ervaren. Hoewel het beeld natuurlijk wisselend 

is en er goede voorbeelden worden gegeven, is de algemene lijn toch dat er veel te veel drempels 

ervaren worden voor cliënten van opvang en BW. Om wat meer inzicht te geven in wat professionals 

ervaren, wordt een aantal treffende uitspraken hieronder weergegeven. Deze zijn gekozen omdat ze 

de meest gegeven antwoorden en genoemde problemen weergeven.  

Allereerst gaat het over de lengte van het traject voordat actie wordt ondernomen door gemeenten:  

“Er zijn wachtlijsten en lange doorlooptijden. Hulp is niet snel beschikbaar en komt maar 

traag op gang.”   

“Cliënten hebben vaak drie intakegesprekken bij de gemeente x, voordat ze aangemeld 

kunnen worden. Daar gaat zo’n 8 tot 10 weken tijd overheen. Dat kun je aan cliënten niet 

uitleggen” 

Er worden eisen gesteld waar cliënten niet aan voldoen. Zo is “gemotiveerd zijn om schuldhulp te 

krijgen”  vaak een eis vanuit de gemeente. Dat is bij een grote groep kwetsbare burgers een zeer 

lastig criterium.  

“Er is veel te weinig begrip voor cliënten; niet op afspraak verschijnen = niet 

gemotiveerd…terwijl mensen vaak gewoon niet begrijpen wat er van ze gevraagd wordt” 

“Gemeenten hebben geen kennis van kwetsbare cliënten en zeker niet van psychiatrie; de 

benadering en bejegening zijn gewoon niet goed”.  

Andere strenge eisen voor toelating, waaronder vooral een administratie kunnen aanleveren, zijn 

niet haalbaar voor cliënten.  

“Gemeentelijk Schuldhulp heeft vaak geen mogelijkheid om een financieel basisoverzicht en 

schuldenoverzicht met de cliënt te maken, of vindt dit niet hun taak.”   

En er is hiervoor echter ook niet direct een alternatief, stelt een professional:  

“Voor vrijwilligers is de doelgroep vaak te complex, het netwerk is dikwijls 

afwezig/overbelast. Vandaar dat ik het liever zelf oppak.” 

Ook blijkt het niet mogelijk een goede overdracht na verhuizing naar een andere gemeente te 

realiseren.20  

“Als iemand verhuist  neemt de nieuwe gemeente het traject niet over, of pakt dit niet verder 

op. Dan moet alles opnieuw opgestart worden. Dit is echt een drama vind ik “ 

Dit is een knelpunt bij ondermeer uitstroom vanuit gemeente A naar gemeente B voor cliënten. Met 

name voor vrouwen die voor hun veiligheid wel moeten verhuizen naar een andere gemeente, is dit 

een groot probleem.  

“Zolang klanten in een instelling verblijven, wordt vaak aangegeven dat geen sprake zou zijn 

van een stabiele woonsituatie en wordt geen traject gestart door de gemeente.”  

En over drempels gesproken, een consulent antwoordde als volgt over doorverwijzing naar de 

gemeentelijke schuldhulp:  

                                                           
20 Dit blijkt uit Ombudsman rapporten Een Open Deur (2018) en Vrouwen in de knel (2019) 
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“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.” 

Maar hoe lossen we dit op? Kan de instelling alles overnemen, voorbereiden etc.?  

“Er is een gat ontstaan in de begeleiding van cliënten naar een afspraak en aanleveren van financieel 

(schulden)overzicht: er is te beperkte ruimte (vergoeding vanuit zorgverzekeraar GGZ) om cliënten te 

ondersteunen met financiën.” 21 

Maar ook bij instellingen en MO en BW is het niet vanzelfsprekend dat financiële hulp/schuldhulp 

“gedekt”” is.  

“Ik denk dat binnen de aanbesteding gewoon ook ruimte moet komen voor dit soort dienstverlening. 

Het is echt nodig voor veel cliënten!” 

Het zorgdragen voor extra ondersteuning op financieel terrein betekent dus ook dat hiervoor op 

enige manier ruimte moet worden gevonden.  

 

V.C. Hoeveel procent van de cliënten komt niet in aanmerking voor de 

schuldhulpverlening?  

Ruim de helft van de respondenten heeft geen antwoord gegeven op deze vraag, of aangegeven het 

niet te kunnen schatten. De rest van de respondenten (166) heeft aangegeven dat gemiddeld 35,31% 

van de cliënten met schulden niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Dat maakt dat de 

cijfers niet erg stevig onderbouwd lijken bij dit antwoord. We kunnen dan ook geen harde uitspraak 

doen over hoeveel procent van de cliënten geweigerd wordt voor gemeentelijke schuldhulp.   

In eerdere gesprekken met een aantal begeleiders/consulenten kwam sterk het beeld naar 

voren dat vrijwel elke cliënt – zonder enige voorbereiding- geweigerd wordt bij de 

gemeentelijke schuldhulp. In gesprekken met professionals van gemeenten, kwam vaak naar 

voren, dat zij het echt van belang achten dat er al behoorlijk wat voorwerk wordt gedaan in 

instellingen.  

                                                           
21 Dit gaat om een GGZ-voorbeeld. In een DBC van verzekeraars zit geen ruimte om dit soort diensten aan te 
bieden. Dat leidt tot een gat zoals hier geconstateerd.  
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Figuur 13 Algemeen beeld: percentage cliënten niet in aanmerking schuldhulpverlening 

We hebben de respons in percentages in 10 delen gesplitst, van 1 tot 10 %, van 10 tot 20%, etc. De Y-

as geeft het aantal weer dat in die categorie valt. Wat direct opvalt is dat er een piek te zien is tussen 

10-20 % en 50-60%. Er blijkt dus een aantal professionals dat het positief inschat: slechts 10-20 % 

komt niet in aanmerking. Een iets kleinere groep respondenten schat het slechter in en geeft aan dat 

wel 50-60 procent niet in aanmerking komt. Mogelijk is de vraagstelling niet duidelijk of weet men 

niet hoe dit beeld eruitziet. Verder zal het deels om inschattingen gaan en deels om concrete 

ervaringen bij doorverwijzing.  

 

V.D  Afwijzingsgronden van de schuldhulpverlening 

Interessanter wordt het wanneer we inzoomen op de gronden waarop cliënten worden afgewezen. 

Dan blijkt dat het in een groot aantal gemeenten om dezelfde gronden gaat.  

Deze meest voorkomende afwijzingsgronden zijn: geen stabiel inkomen, administratie niet op orde, 

CJIB-boetes (schedevergoedingsmaatregelen), fraudeschulden en eerder in een schuldenregeling 

gezeten die niet succesvol is afgerond.  

De overige afwijzingsgronden die worden genoemd zijn:  
 

- Instabiele woonsituatie 
- Cliënt woont in de opvang 
- Cliënten wonen niet lang genoeg in de gemeente 
- Cliënten hebben alleen studiefinanciering 
- Gedragsmatige belemmeringen 
- Cliënten maken nieuwe schulden 
- Cliënt wil zelf niet vanwege het negatieve imago van de schuldhulpverlening 
- Er is geen duidelijk beeld van de schuldeisers 
- Er zijn te weinig schulden/schuldeisers  
- Cliënt heeft een eigen bedrijf (gehad) 

 
We zien dat verschillende gemeenten, ondanks dat er wettelijk geen categoriale uitsluiting mag 
plaatsvinden, toch uitsluitingsgronden hanteren, die voor de cliënten van opvang en BW negatief 
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uitpakken. Enkele opmerkelijke afwijzingsgronden die we al eerder tegenkwamen: bijvoorbeeld het 
ontbreken van een stabiele woonsituatie. Dit is opmerkelijk omdat het gaat om mensen die in een 
instelling verblijven en daar intensief worden begeleid. Dat duidt toch op stabiliteit. 
Jongeren met enkel studiefinanciering komen niet in aanmerking voor schuldhulp, omdat 
studiefinanciering geen inkomen is en jongeren daarmee geen afloscapaciteit hebben. Bovendien zijn 
jongeren met een studie niet fulltime beschikbaar voor werk. Er zijn echter verschillende 
voorbeelden van gemeenten waarbij jongeren door middel van een jongerenfonds/saneringskrediet 
toch geholpen kunnen worden. Dit zou dus niet per definitie een afwijzingsgrond moeten zijn. 
Ook het hebben van “te weinig schulden of schuldeisers” is verontrustend. Dat betekent dat men 
eerst nog veel verder in de problemen moet komen voordat men wordt opgepakt en hulp krijgt?  
 
De fraudevorderingen (Participatiewet) en CJIB-boetes (met name schadevergoedingsmaatregel) 
blijven hardnekkige uitsluitingsgronden. We zien hier dat de schuldhulpverleners bij gemeenten de 
mogelijkheden die er wel degelijk zijn onvoldoende benutten.  
 
Tenslotte zien we dat ook professionals in instellingen zelf drempels zien die er niet zijn. Zo komt het 
voor, dat professionals denken dat er bepaalde uitsluitingsgronden zijn bij gemeente, terwijl dit niet 
het geval is. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij CJIB-boetes: begeleiders denken dat het CJIB niet als 
schuldeiser kan worden meegenomen in een regeling, terwijl dit in het merendeel van de gevallen 
wel zou kunnen.  

 

 

VI. Wat hebben professionals nodig ?  

Als we constateren dat veel cliënten schulden hebben en dat gemeenten hen niet zomaar oppakken, 

is het duidelijk dat professionals zelf aan de slag willen en gaan met financiën en schulden. Maar hulp 

bij financiën en schulden is een vak apart, waarvoor men andere/nieuwe kennis en vaardigheden 

nodig heeft. 

VI.A Kennis en kunde  

Er is dan ook expliciet gevraagd naar wat professionals nodig hebben om cliënten met schulden beter 

te ondersteunen. De antwoorden zullen vanzelfsprekend variëren per professional. Bovendien maakt 

het  uit in welke rol men actief is binnen een instelling. Zoals aangegeven is 65% van de 

respondenten zelf actief in financiële hulp op enige manier, de resterende 35% niet.  

Een aantal antwoorden richt zich op de nodige kennis en kunde en daarmee op de gewenste 

deskundigheidsbevordering. Dit maakt duidelijk dat financiële hulp/schuldhulp als een vak wordt 

gezien, waarvoor aanvullende competenties nodig zijn. De volgende zaken worden het meest 

genoemd in deze antwoorden: 

1. Meer kennis van wet en regelgeving schulden (meer dan de helft geeft dit aan)  

a. (Opfris)cursus/training financiën  

b. Onder meer wet- en regelgeving  

c. En omgaan met cliënten met schulden  

2. Meer (praktische) financiële vaardigheden: bijvoorbeeld het snel kunnen opstellen van 

een overzicht van inkomsten en uitgaven 

3. Beter leren omgaan met schuldeisers (2 en 3 liggen erg dicht bij elkaar in de scores)  

4. Gesprekstechnieken om onder meer met cliënten de problemen beter aan te kunnen 

pakken.  
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VI.B. Wat willen begeleiders ter beschikking hebben?  

Hieraan gekoppeld is gevraagd wat professionals graag tot hun beschikking zouden hebben. Hierop 

werden onderstaande punten het meest genoemd: 

1.   Schuldhulp op locatie voor de cliënten 
2.   Collega binnen de instelling die financieel specialist is  
3.   Korte lijnen met schuldhulpspecialisten 
4.   Zelfstandig kunnen uitvoeren van budgetbegeleiding 
 
In bovenstaande punten is een verschil te zien van professionals die graag een collega-specialist – 

intern – aan hun zijde hebben om samen tot een totaal traject te komen voor de cliënt, en mensen 

die al actief zijn en graag meer taken willen (zie 4). Een goede taakafbakening tussen 

schuldhulpverlening intern en begeleiders wordt tenslotte ook genoemd. Het is goed om de taken 

helder te maken binnen de organisatie en zo tot een optimaal, elkaar aanvullend professioneel duo 

of team te komen.  

 

VI.C. Wat helpt begeleiders (tools)?  

En tenslotte werd gevraagd: wat helpt jou als professional? Omdat het om een complex onderwerp 

gaat geven professionals direct aan dat ze cliënten veel beter willen kunnen informeren en hiervoor 

materiaal nodig hebben dat hen daarbij helpt. Goed informatiemateriaal voor cliënten is dan ook de 

grootste wens: 22   

1. Informatiefolders voor cliënten staat met stip op de eerste plaats  

2. Financieel intakeformulier  

3. Budgetplaatje (overzicht inkomsten en uitgaven) 

4. Standaardbrieven 

5. Vaste contactpersonen bij overheid (belastingdienst/CJIB)23 

6. Makkelijk te lezen contracten (voor schuldentrajecten)   

.  

 

  

  

                                                           
22 De website www.schuldinfo.nl geeft al tal van voorbeelden. Op de site www.schuldenindeopvangenbw.nl  staan voorbeelden voor de 
intake en het budgetplaatje 
23 In een aantal instellingen heeft men vaste contactpersonen bij bijvoorbeeld de gemeentelijke schuldhulp, maar ook instanties als CJIB en 
Belastingdienst. Dat is een relatief eenvoudige ingreep zo lijkt het, maar het levert veel versnelling op in een traject en kan grote 
misverstanden voorkomen. Daarbij is het dan van belang dat deze personen beschikken over enige kennis van cliënten/multiproblematiek 
of specifieke schuldenproblemen. 

http://www.schuldenindeopvangenbw.nl/
http://www.schuldenindeopvangenbw.nl/


23 
 

Conclusies en aanbevelingen 

Het merendeel van de cliënten in Opvang/BW heeft 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.  

Dat cliënten in Opvang en BW kampen met schulden is niet nieuw. Dat de drempels bij gemeenten 

hoog zijn ook niet. 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 zelf worden aangepakt, maar een deel ook niet. 

Daar waar mogelijk komt men graag tot betere hulp op zo’n belangrijk thema als schulden en blijkt 

de sector dit ook graag te willen aanpakken. Daarvoor is wel nodig dat professionals beter in staat 

gesteld worden dit vak te gaan uitoefenen. Professionals geven zelf aan dat ze meer kennis/kunde en 

tools nodig hebben om cliënten te bieden wat ze nodig hebben. We willen daarvoor graag een 

aanbod ontwikkelen. In het kader van de MJA Opvang en Beschermd Wonen zal hiervoor een 

voorstel worden gemaakt i.s.m. partners als Divosa, Aedes, Werkplaats COMO, Mind, VNG en NVVK 

en anderen.  

- Een specialistische aanpak voor deze doelgroep is nodig in alle stadia van het traject. Het 

gaat om eerder signaleren, maar vooral in curatieve aanpak investeren in de juiste hulp en 

nazorg.  

 

A. Multiproblematiek/Kwetsbaarheid leidt mogelijk eerder tot schulden 

We zien dat cliënten kampen met tal van problemen en dat deze zeker kunnen bijdragen aan het 

ontstaan van schulden. Bovendien zal deze zelfde kwetsbaarheid eerder toenemen bij schulden en 

leiden tot nog meer problemen, mogelijk ook meer schulden. Juist bij deze kwetsbare burgers is 

vroeg ingrijpen van groot belang: Een goede vroegsignalering kan een groot deel van de ernstige 

problematiek voorkomen, zoals die nu bij veel cliënten wordt aangetroffen. Hierop moet nog meer 

actief worden ingezet.  

De Quick scan laat zien dat de cliënten als eerste schulden maken bij zorgverzekering en overheid. De 

overheid is ook genoemd als grootste schuldeiser. Zorgverzekeraars moeten actiever samenwerken 

met partijen om mensen sneller op te sporen, bijvoorbeeld de wijkteams. De overheid moet zijn 

verantwoordelijkheid als grootste schuldeiser nemen door een coulant incassobeleid in te voeren 

met name bij de Belastingdienst.  

- 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 zorgverzekeraars en woningbouwcoöperaties wanbetalers kunnen 

aanmelden bij de gemeente, zodat de gemeente actief hulp kan bieden.24 

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

een financiële check doen zou bijvoorbeeld bij elke cliënt ingevoerd kunnen worden. NB : Wanneer 

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

                                                           
24 De wetswijziging gemeentelijke schuldhulpverlening geeft gemeenten expliciet toestemming om 
bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over premieachterstanden te ontvangen van zorgverzekering.  
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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.  

 

B. 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.  

Begeleiders geven aan over meer financiële vaardigheden, wetstechnische kennis en kunde te willen 

beschikken en zien dat dit eigenlijk steeds meer nodig is binnen een begeleidingstraject.  Elke 

professional moet iets van financiën weten is de conclusie. Begeleiders geven tevens aan dat er ook 

echt enkele specialisten binnen de instelling actief moeten zijn om een goed traject voor cliënten in 

te zetten. Ze willen daarbij wel een heldere taakafbakening tussen deze specialisten en de “gewone” 

begeleiders. Dit betekent dat hierop moet worden geïnvesteerd:  

- In navolging van eerdere bevindingen is het goed om in te zetten op zowel basiskennis voor 

alle professionals, als een meer stevige training voor enkele specialisten per instelling.     

De inzet van ervaringsdeskundigen wordt belangrijk gevonden, toch zien we ook enige aarzeling bij 

deze inzet ondermeer door de complexiteit van de problemen waar cliënten mee te kampen hebben. 

De vraag rijst dan; wat kun je van een ervaringsdeskundige verwachten.  

- Het is van belang samen met ervaringsdeskundigen op zoek te gaan naar de juiste inzet in 

financiële hulp/begeleiding van cliënten. Ook bij aangegeven bijeenkomsten / trainingen etc., 

moet dit gesprek gevoerd worden natuurlijk.   

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 vaak tot in feite onnodige weigering bij 

gemeentelijke schuldhulp. Door orde te scheppen in de situatie en de eerste zaken te regelen, kan 

een deel van dit soort problemen voorkomen worden.  

- Het inzetten of mogelijk verbeteren van een  voortraject binnen de organisaties/instellingen 

Opvang en BW25– 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. De 

begeleider is immers in staat met de gemeentelijke schuldhulpverlener van gedachten te 

wisselen wat voor betreffende cliënt het beste lijkt.  

 

 

C. 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.  

                                                           
25 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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- Fraudevorderingen en CJIB-boetes (schadevergoedingsmaatregel) blijken uit de respons nog 

altijd een uitsluitingsgrond. Voor een groot deel ligt de oplossing in wetswijzigingen en/of 

beleidsveranderingen. We bevelen dan ook aan  wijzigingen door te voeren. 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 voor jongeren willen we hier aandacht voor vragen, om te voorkomen dat 

men steeds verder in de problemen komt.  

De digitale aanmeldingsprocedure blijkt voor cliënten niet haalbaar. Ook dit is genoemd als 

belangrijke drempel.  

- Voor kwetsbare burgers is het van belang voor gemeenten om na te denken over 

alternatieve vormen van aanmelding voor trajecten. 

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

bewindvoering vinden professionals. 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 cliënten is ook vaak als knelpunt naar voren gekomen. Daarvoor is een 

andere aanpak nodig dan men soms gewend is. Het  is van belang, dat het omgaan met 

cliënten met Multi-problematiek binnen de gemeentelijke schuldhulp verbetert. Er zijn 

trainingen ontwikkeld in het omgaan met cliënten die psychische problemen of een 

verstandelijke beperking hebben of verslaafd zijn. Het is aan te bevelen om professionals van 

gemeentelijke schuldhulp een dergelijke training te laten volgen.26 

 

D.  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. De begeleider kan zaken aan zijn/haar cliënt uitleggen die op financieel terrein 

nodig zijn. Ook meer contacten met gemeentelijke schuldhulp en het zorgen dat men –met meer 

kennis– kan afstemmen over wat de cliënt nodig heeft, is belangrijk voor de cliënten.   

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

bij Opvang-/BW en GGZ-professionals. 

De kennis over specifieke problematieken van de cliënten zal vanuit de Opvang/BW/GGZ -sector ter 

beschikking gesteld worden om dit te verbeteren.  

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

gedeeld worden en begrip voor elkaars uitgangspunten toenemen.  

                                                           
26 Denk bijvoorbeeld aan stress-sensitieve dienstverlening (HU) of Mobility Mentoring (UMC Radboud/Platform 31)  
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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. Dat betekent dat hierop meer moet 

worden ingezet. 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.  

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

goede komen aan de cliënten.  

 

Tenslotte blijkt naast kennis, ook beeldvorming soms in de weg te staan om optimaal samen te 

werken. In gesprekken met gemeenten worden professionals uit Opvang en BW/GGZ soms  

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 lijkten 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. Met de bijeenkomsten gaan we actief aan de slag in het kader van de Meerjarenagenda 

Toekomst Beschermd Wonen en Opvang.   

 

 

 

 

 

 

 

 

LIJST MET AFKORTINGEN  

BW Beschermd Wonen 
CAK Centraal AdministratieKantoor 
CJIB Centraal Justitieel IncassoBureau 
COMO Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang 
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 
GGZ Geestelijke GezondheidsZorg 
LVB Licht Verstandelijke Beperking 
MO Maatschappelijke Opvang 
NVVK Nederlandse Vereniging Van Volkskrediet 
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VO Vrouwenopvang 

 


