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Voorwoord 
 
Financiën zijn een niet meer weg te denken thema in de hulpverlening aan kwetsbare groepen 
burgers. Armoede en Schulden zijn aan de orde van de dag voor een te grote groep mensen. 
Soms verborgen achter tal van andere problemen, maar vaak zeer bepalend voor de ellendige 
situatie waarin mensen verkeren. Grote financiële problemen en schulden vormen zelfs vaak 
de aanleiding voor het verliezen van de woning en het aangewezen raken op de opvang. Voor 
slachtoffers van huiselijk geweld vormt vaak juist het geweld aanleiding. Echter ook bij deze 
laatste groep vormen schulden vrijwel altijd een groot probleem. En toch zien we dat voor de 
meest kwetsbare groepen deze hulp nog te vaak niet te vinden is.  
 
Cliënten in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen kampen heel 
vaak met schulden en zelfs problematische schulden. Schulden met de bijbehorende stress 
hebben een enorme impact op betrokkenen. Daarbij komt dat het vaak gaat om groepen die 
al kwetsbaar waren en juist door problemen als Laaggeletterdheid, Licht verstandelijke 
beperkingen of psychische en psychiatrische problemen, in de financiële problemen zijn 
geraakt. We zien dat men niet tijdig hulp heeft ontvangen en de situatie wanneer men in een 
instelling binnenkomt is vaak ernstig.  
 
Het reguliere schuldhulp-systeem blijkt niet toegerust om deze mensen op te pakken, met al 
hun kwetsbaarheden. Daarbij komt, dat mensen door omstandigheden vaak niet in staat zijn 
om gegevens aan te leveren die men verlangt. Mensen hebben zelfs geen ID, geen DigiD etc. 
Dat past niet binnen de reguliere schuldhulp, waarin men geen tijd heeft om deze cliënten te 
helpen en nog te weinig kennis heeft hoe deze cliënten beter te benaderen en begeleiden. De 
vraag is ook of het reëel is om te verwachten dat specifieke en complexe cliënt-vragen hier 
wel op hun plek zijn.  
 
Binnen een behoorlijk aantal instellingen Opvang en Beschermd Wonen wordt al actief ingezet 
op hulp bij schulden voor onze cliënten. Dat is hard nodig om de kloof met de reguliere 
schuldhulp te dichten en mensen direct hulp te bieden. Hiervoor zijn specialisten opgeleid. 
Het is echter van belang dat dit steviger en professioneler in de branches kan worden ingebed.  
 
Om de kloof met de reguliere schuldhulp te dichten stellen wij graag onze kennis en ervaring 
vanuit onze branches beschikbaar. Daarbij is het van groot belang dat we inzetten op het 
uitrusten van onze professionals met de nodige nieuwe kennis en vaardigheden om te zorgen 
dat er binnen instellingen een goed “voortraject” schuldhulp geboden wordt dat aansluit op 
de gemeentelijke aanpak.  
Daarvoor willen we graag intensief samenwerken met gemeenten en andere partijen die 
hierin een rol kunnen vervullen. Het is de moeite waard om gezamenlijk stevig in te zetten op 
dit taaie probleem. 
 
 
Jan Laurier, Voorzitter Federatie Opvang  
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Ten geleide 
 
 
Dit rapport verschijnt in opdracht van de Federatie Opvang in het kader van het 
programma Schulden in de Opvang en Beschermd Wonen.1 We verzamelden 
gegevens en schreven dit rapport in het eerste kwartaal van 2019. We deden zelf geen 
empirisch onderzoek, maar voerden een deskresearch uit naar onderzoeksrapporten 
en wetenschappelijke literatuur. We kwamen aanzienlijk meer rapporten en 
onderzoeken tegen over de Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang dan over 
Beschermd Wonen. Als gevolg hiervan besteden ook wij in ons rapport meer aandacht 
aan de opvang dan aan Beschermd Wonen. We realiseren ons dat we hierdoor 
Beschermd Wonen geen volledig recht hebben gedaan. De infographics in dit rapport 
hebben alleen betrekking op de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. 
 
In maart 2019 hield de Federatie Opvang een Quick Scan naar de aard en omvang van 
schuldenproblematiek onder cliënten van de Maatschappelijke Opvang, 
Vrouwenopvang en Beschermd Wonen. We zijn blij dat we nog enkele recente cijfers 
uit deze scan als korte samenvatting en in de infographics hebben kunnen opnemen. 
De Federatie Opvang publiceert een afzonderlijk rapport met daarin de uitkomsten 
van de Quick Scan.  
  

                                                      
1 De formele naam van dit project luidt: versterking financiële zelfredzaamheid van cliënten in 
opvang en BW. 

http://www.schuldenindeopvang.nl/
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Samenvatting Schulden in de Opvang en Beschermd Wonen 
 
Financiële problemen zijn de belangrijkste aanleiding voor mensen om bij de 
maatschappelijke opvang aan te kloppen. Ook cliënten van de vrouwenopvang en 
beschermd wonen hebben vaak schulden. Tegelijkertijd staan schulden en de 
beperkte toegankelijkheid van de schuldhulpverlening de uitstroom uit de opvang en 
herstel in de weg. Met het programma Schulden in de Opvang en Beschermd Wonen 
heeft de Federatie Opvang een aanzet gemaakt in het beter ondersteunen van 
cliënten in de opvang en het beter toerusten van professionals voor het bieden van 
financiële- en schuldhulpverlening aan deze specifieke groep mensen. Er gaat al veel 
goed. De sector is flink in beweging. Dit rapport beoogt een onderbouwing te geven 
aan de veelheid aan informatie die is verzameld en aanpakken die ontwikkeld zijn. Als 
rode draad door dit rapport lopen de vragen: wat is de aard en de omvang van de 
schulden en financiële problemen onder cliënten van (vrouwen)opvang en beschermd 
wonen? Wat zijn de knelpunten in de aanpak van schulden en welke 
oplossingsrichtingen zijn er?  
 
Zicht op schuldenproblematiek en knelpunten in de aanpak 
Alle onderzoeken, rapporten en inventarisaties wijzen erop: een overgrote 
meerderheid van de cliënten in de (vrouwen) opvang en beschermd wonen heeft 
(problematische) schulden. In de maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
verblijven naar schatting jaarlijks in totaal ruim 86.500 mensen. Daarbij doen ruim 
16.500 mensen een beroep op de vrouwenopvang, onder wie 4.500 kinderen.  
 
Bij instroom ontbreekt het vaak aan overzicht in de aard en de omvang van de 
schulden. De administratie is zelden op orde en er is geen of beperkt inkomen. Mensen 
beschikken niet altijd over een identiteitsbewijs of een bankrekening. Uit een recente 
studie blijkt dat een kwart niet verzekerd is voor ziektekosten (Van Laere e.a., 2018). 
Vervolgens duurt het vaak lang voor er overzicht is over de financiën of dat er een 
inkomen geregeld is. Intussen kunnen de schulden flink oplopen.  
 
De ondersteuningsbehoefte van cliënten ligt vooral in het op orde krijgen van 
geldzaken en bij huisvesting. Tegelijkertijd ontvangen cliënten relatief weinig 
ondersteuning bij financiële zaken. Deze raken vaak overschaduwd door de 
complexiteit van andere problemen. De aandacht gaat eerst uit naar andere 
levensgebieden. Geldzaken krijgen hierdoor niet altijd op het juiste moment de juiste 
aandacht.  
 
Een factor hierbij vormt het ontbreken van financiële (basis-) kennis bij begeleiders. 
Juist doordat gemeentelijke schuldhulp voor de zeer kwetsbare groep in de opvang en 
BW niet voldoende toegankelijk is, proberen instellingen deze hulp wel beter in te 
zetten. Duidelijk is dat dit hard nodig is. Vooral specialistische kennis is nodig. Het is 

http://www.schuldenindeopvang.nl/
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lastig om op de hoogte te blijven van veelvuldige wijzigingen in procedures en criteria. 
De aard van de opvang speelt hierbij tevens een rol. Bijvoorbeeld: in de nachtopvang 
is er beperkte mogelijkheid om iemands administratie te ordenen. Daarbij komt dat 
mensen die binnenkomen bij de opvang vaak niets meer hebben op basis waarvan dit 
zou kunnen. De meest fundamentele zaken als een ID, een DigiD ontbreken vaak.  
 
Onderzoeken laten zien dat relatief veel cliënten in de opvang op licht verstandelijk 
beperkt niveau functioneren, al dan niet vanwege stress: tussen de 30 tot 50%. 
Verhoudingsgewijs een groot deel van mensen met financiële problemen heeft 
moeite met lezen en schrijven en zijn niet digitaal vaardig. Digitale vaardigheden zijn 
in toenemende mate nodig om onder meer toeslagen en uitkeringen aan te vragen.  
 
Stress en onrust beperken de oplossingsmogelijkheden van cliënten zelf. Daarmee 
wordt niet altijd voldoende rekening gehouden.  
 
Standaardoplossingen vanuit gemeentelijke schuldhulpverlening en wet- en 
regelgeving sluiten niet aan op de complexiteit van de problemen van cliënten in de 
opvang. Te vaak staat ‘het systeem’ met allerlei regels en criteria centraal. Het systeem 
van gemeentelijke schuldhulp is begrensd in de hulp die het kan bieden aan mensen 
in uitermate kwetsbare omstandigheden. Ook wanneer begrenzingen en drempels 
worden weggenomen, is het aan te raden om in opvang met een voortraject te 
beginnen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden en problemen van de 
cliënt. 
 
Werken aan schulden en financiële redzaamheid  
Oplossingen voor bovenstaande knelpunten kunnen we in verschillende richtingen 
zoeken. Veel instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en 
beschermd wonen zijn hiermee aan de slag.2 Zij zijn hierbij afhankelijk van hun 
samenwerkingspartners. Het succesvol ondersteunen bij het voorkomen en oplossen 
van financiële problemen en schulden is een gezamenlijke opgave.  
 
Om de instroom te beperken is het zaak in te zetten op preventie en vroegsignalering 
van betalingsproblemen. Daarnaast draagt het voorkomen van een huisuitzetting bij 
aan verder escalatie van (financiële) problemen.  
 
Bij instroom en tijdens verblijf in de maatschappelijke opvang, waar in deze 
rapportage de nadruk op ligt, hebben we meerdere oplossingsrichtingen in beeld 
gebracht. Met het verbeteren van financiële basiskennis bij begeleiders valt winst te 
behalen. Bijvoorbeeld door ‘EHBA’ Eerste Hulp bij Administratie te bieden: regel 
inschrijfadres, identiteitsbewijs, DigiD, inkomen, zorgverzekering en toeslagen. Naast 
deze basiskennis moet meer specialistische kennis worden ingezet binnen de branche. 

                                                      
2 Voorbeelden hiervan zijn te vinden op www.schuldenindeopvangenbw.nl 
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Tal van instellingen zijn op dit gebied actief3 en hun aanpak verdient landelijke 
navolging.  
 
Wanneer iemand een beroep moet doen op de opvang, loont het om altijd aandacht 
te besteden aan geldzaken. Ook als problemen op andere levensterreinen om 
aandacht vragen of als de cliënt niet erg open staat voor bemoeienis met hun 
financiële zaken. Dit blijkt achteraf toch gewaardeerd te worden. Ook het bevorderen 
van goede samenwerking tussen professionals en persoonlijke contacten lijkt bij te 
dragen aan het realiseren van betere en snellere oplossingen voor de cliënt. 
 
Het ontbreken van passende, betaalbare woningen belemmert eveneens de 
uitstroom. Dit is een macroprobleem dat niet vanuit de opvangbranche opgelost kan 
worden. Het hebben van schulden kan uitstroom naar een woning in de weg staan. 
Wel zien wel dat er vanuit de branche interessante passende woonvormen (soms als 
tussenoptie) ontwikkeld zijn.  
 
Bij uitstroom en na afloop van de opvang blijft de financiële situatie van cliënten 
kwetsbaar en zijn lang niet alle geldzorgen weggenomen. Dat pleit voor nazorg en een 
vinger aan de pols houden. Verschillende initiatieven zijn op dit terrein ontwikkeld, 
zoals gemengd wonen projecten, de inzet van ervaringsdeskundigen of vrijwilligers, 
ambulante begeleiding of het inschakelen van wijkteams wanneer iemand weer 
zelfstandig is gaan wonen in de wijk.  
 
In alle fasen is het van belang de belevingswereld en ondersteuningsbehoefte van de 
cliënt als uitgangspunt te nemen. Dit kan door inzet van presentie, stress-sensitieve 
dienstverlening en een integrale (holistische) kijk op de cliënt. Daarnaast is alertheid 
op LVB en laaggeletterdheid geboden. Het maakt mensen extra kwetsbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Kwintes, Tussenvoorziening, Leger des Heils, Stichting Findien (voor Limor en Kesslerstichting 
onder andere), Verdihuis, Blijf groep, Moviera en tal van andere instellingen.  
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Geef rekenschap van gelaagdheid van de problematiek en 
oplossingsrichtingen: micro, meso en macro 
Alleen een samenhangende aanpak op alle niveaus kan structurele 
verbeteringen bieden van de positie van mensen die zijn aangewezen op 
de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang of beschermd wonen.  
 
Erken daklozen, cliënten in de (vrouwen)opvang en beschermd wonen als 
specifieke doelgroep 
Meer oog voor systeemfouten in de (toegankelijkheid van) 
schuldhulpverlening aan deze groep is nodig. Het huidige systeem is voor 
hen onvoldoende toegankelijk. Dit vraagt om een gezamenlijke 
inspanning van schuldhulp en opvang/BW.  
 
Stimuleer toepassing basiskennis en kunde Voedt alle professionals (in de 
opvang/BW en in de kring daaromheen) met basiskennis van financiële 
zaken, implementeer deze kennis op de werkvloer én in de opleidingen. 
Zet op schuldhulp en budgetbeheer specialisten in. Deze specialisten 
kunnen zowel binnen als buiten de opvang en BW werken. 
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1. Inleiding.  

Meer mensen dan ooit doen een beroep op de maatschappelijke opvang en 

beschermd of begeleid wonen (BW). Het aantal cliënten in Maatschappelijke Opvang, 

Vrouwenopvang en Beschermd Wonen (dit gaat ook om ambulante begeleiding) is 

omvangrijk en bedraagt ruim 100.000 op jaarbasis.4 Dit is vergelijkbaar met het aantal 

inwoners van een stad als Delft. Deze groep mensen is voor wonen afhankelijk van 

ondersteuning en opvang. Velen hebben te maken met schulden, soms forse 

schulden. Deze schulden staan zelden op zichzelf: er is bijna altijd sprake van andere 

problemen.  

 

“Het gaat om mensen die verschillende aandoeningen of beperkingen hebben zoals 

psychische problematiek, verslaving en/of licht verstandelijke beperkingen. Daarbij 

spelen levensproblemen als schulden, dakloosheid, werkloosheid, verlies van 

dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerd zijn etc. ook een rol. Zij hebben 

moeite om een zelfstandig bestaan op te bouwen en te behouden en laten soms 

onbegrepen gedrag zien”  

(Rijksoverheid 2018, Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke 

Opvang). 

 

Financiële problemen en huisuitzettingen door schulden zijn de belangrijkste 

aanleiding voor mensen om bij de opvang aan te kloppen. Voor beschermd wonen 

geldt dit niet, wel hebben veel cliënten financiële problemen. Voor de vrouwenopvang 

geldt dat het geweld in de huiselijke sfeer de eerste aanleiding is om opvang te zoeken. 

Soms is er een directe relatie tussen geldproblemen en het geweld (Bekken, 2018). 

Schulden spelen bij 89% van de cliënten van de maatschappelijke opvang, bij 65% van 

de cliënten bij beschermd wonen en bij 49% van de cliënten in de vrouwenopvang 

(Quick Scan Federatie Opvang, 2019). Tegelijkertijd staan deze schulden en de 

beperkte toegankelijkheid van schuldhulpverlening de uitstroom uit opvang en herstel 

in de weg (Beers e.a., 2018). De Meerjarenagenda benoemt vroegsignalering van 

                                                      
4 Het gaat om zo’n 70.000 cliënten in Maartschappelijke Opvang en Beschermd Wonen van 
instellingen die zijn aangesloten bij de Federatie Opvang. Bij Beschermd Wonen betreft het 
volgens het CBS in totaal er 32.675 (cijfers: CBS 2018).  In dit cijfer zit overlap met de cijfers 
van Federatie Opvang. We gaan uit van een voorzichtige aanname dat meer dan de helft van 
deze BW-cliënten wordt begeleid door instellingen van de RIBW Alliantie; dit betekent zo’n 
16.000 cliënten. Dit brengt het totaal op 86.000 cliënten (onder wie 4000 kinderen in de MO). 
Er zijn 16.500 cliënten in de Vrouwenopvang, onder wie 4500 kinderen (in 2018). In totaal 
komen we zo op 102.500 cliënten. Afgerond naar beneden komen we ze tot ruim 100.000 
cliënten op jaarbasis, onder wie 8.500 kinderen.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/24/meerjarenagenda-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/24/meerjarenagenda-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
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financiële problemen en schuldenaanpak als urgente thema’s. In dit rapport gaan we 

in op deze problematiek en schetsen de aard en de omvang van schulden onder 

cliënten in de opvang. De belangrijkste opgaven waar we voor staan, zijn het beperken 

van de instroom in de opvang (zorgen dat mensen onderdak behouden, onder andere 

door het bieden van goede en tijdige ondersteuning bij schulden) en het versnellen 

van de uitstroom (het zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting voor 

langere termijn, onder andere door het bieden van goede ondersteuning bij financiële 

problemen).5 

De vraag die als rode draad door dit rapport loopt, luidt: Wat is de aard en de omvang 

van schulden en financiële problemen onder cliënten van de (vrouwen)opvang en 

beschermd wonen? Wat zijn knelpunten in de aanpak van schulden en welke 

oplossingsrichtingen zijn er? 

De Meerjarenagenda benoemt ‘het wat’. In dit rapport is er vooral ook aandacht voor 

‘het hoe’: we gaan in op mogelijke oplossingsrichtingen. We hebben geen empirisch 

onderzoek verricht, maar voerden een deskresearch uit naar onderzoeksrapporten en 

wetenschappelijke literatuur, telkens met het oog op genoemde knelpunten en 

mogelijke oplossingen. We bouwen daarmee voort op het project ‘Schulden in de 

Opvang en Beschermd Wonen’, dat de afgelopen twee jaar heeft ingezet op het 

verbeteren van de financiële dienstverlening aan cliënten. In juli 2018 ging de website 

www.schuldenindeopvangenbw.nl live. De Federatie Opvang wil met deze site 

cliënten in de (vrouwen)opvang en BW ondersteunen in het aanpakken van hun 

geldzaken en professionals beter toerusten voor financiële- en schuldhulpverlening 

aan deze specifieke groep mensen.  

Leeswijzer6 

Allereerst schetsen we de aard en achtergrond van financiële problematiek onder 

feitelijk daklozen, cliënten in maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en 

beschermd wonen. Waar mogelijk maken we een onderscheid naar werksoort en 

fasen: (1) voorafgaand aan verblijf in de opvang, (2) bij instroom/tijdens verblijf, (3) 

bij/na uitstroom. We besteden aandacht aan de relatie tussen geldstress, gedrag en 

herstel en bejegening. Inzicht hierin is nodig om degenen om wie het gaat goed te 

                                                      
5 De schaarste op de woningmarkt, wat betekent dat er weinig betaalbare en geschikte 
woonruimte is, vormt eveneens een belangrijk knelpunt naar uitstroom. Dit valt echter buiten 
de scope van dit rapport. 
6 Het rapport verschijnt ook als pdf. Achter de dikgedrukte onderstreepte blauwe woorden in 
de tekst zit een link.  

http://www.schuldenindeopvangenbw.nl/
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kunnen begrijpen en bejegenen en om hen goede ondersteuning en hulpverlening te 

kunnen bieden. In het tweede hoofdstuk bespreken we concrete knelpunten en 

oplossingsrichtingen. We hebben de hoeveelheid informatie geordend in 

bijbehorende matrices, geïllustreerd met een of meerdere voorbeelden. In 

intermezzo’s gaan we in op drie specifieke vormen van ondersteuning: de stress-

sensitieve dienstverlening, Krachtwerk en de presentiebenadering. Het laatste 

hoofdstuk biedt een horizonverkenning: hoe verder? Welke opgaven liggen er (nog) 

en: aan wie zijn deze te adresseren?  

De werelden van opvang/beschermd wonen en schuldhulpverlening zijn volop in 

ontwikkeling en groeien hopelijk verder naar elkaar toe. We hopen dat we met dit 

rapport hier een positieve bijdrage aan leveren. 
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Resultaten Quick Scan 2019 
 
De Federatie Opvang deed een Quick Scan onder cliënten in de maatschappelijke 
opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen (maart 2019).  

 
Hierin zien we het volgende beeld:  

 

• Het merendeel van de professionals van de maatschappelijke opvang geeft 
aan dat tussen de 75 - 100% van hun cliënten schulden heeft.  

 
 

 
Van de cliënten van de Maatschappelijke Opvang heeft de meerderheid, namelijk 58%, 
al zo’n zes tot tien jaar schulden; 11% zelfs meer dan tien jaar, en 31% minder dan vijf 
jaar. Onder deze cliënten zou 68% te maken hebben met een LVB-problematiek, en  
32% is laaggeletterd.  
 

 
 

• De helft van de professionals van Beschermd Wonen geeft aan, dat tussen de 
50- 100% van de cliënten schulden heeft. In slechts 20% van de gevallen geeft 
men aan dat er in 75-100% sprake van schulden is.  

• De professionals in de vrouwenopvang geven aan dat ruim 50% van de 
vrouwen in de vrouwenopvang schulden heeft. Meer dan de helft van de 
professionals schat echter in dat 75%-100% van deze vrouwen schulden 
heeft. 

 
De overheid (waaronder het CJIB, DUO, Belastingdienst) is met stip de grootste 
schuldeiser. Daarna volgen de zorgverzekeraars, en op enige afstand verhuurders 
(huurschuld/huisvesting) en het CAK. Schulden bij de zorgverzekeraar ontstaan als 
eerste, daarna bij de overheid en als derde bij de verhuurder.  
 
 



 19 

 
 
 
Bijna alle instellingen besteden aandacht aan de geldzaken van hun cliënten. Er is 
gevraagd welke vorm(en) van ondersteuning zij bieden. In volgorde (bovenste wordt 
het meest frequent genoemd) is dat: 
 

1. Ondersteuning bij basiszaken 
2. Toeleiding richting gemeentelijke schuldhulp  
3. Budgetbeheer  
4. Zelf starten van schuldhulp (NB dit is een klein deel van de organisaties)  

 
Als belangrijkste afwijzingsgrond na aanmelding bij de gemeentelijke 
schuldhulpverlening wordt als eerste genoemd: het ontbreken van stabiliteit in 
schulden, inkomen, huisvesting en problematieken. De één na belangrijkste reden is 
dat er (te) omvangrijke dossiers bij het CJIB zijn.  
 
Een groot deel, namelijk zo’n 43% van de cliënten staat onder beschermingsbewind in 
verband met problematische schulden. 
 
 
 
 
De resultaten van de Quick Scan met een uitgebreide toelichting zijn te vinden op de 
website www.schuldenindeopvangenbw.nl. 

http://www.schuldenindeopvangenbw.nl/
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2. Zicht op schuldenproblematiek in de maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang en beschermd wonen. 
 

Het CBS telt in 2016 ruim dertigduizend feitelijk daklozen (tussen de 18 en 65 jaar), 

gebaseerd op gegevens over daklozen-uitkeringen en postadressen. De Federatie 

Opvang schat dat 86.000 unieke cliënten die aanspraak hebben gemaakt op de 

maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Ruim 16.500 mensen per jaar doen 

een beroep op de vrouwenopvang, onder wie 4.500 kinderen. Voor dit hoofdstuk 

verzamelden we gegevens over de financiële situatie en schulden bij feitelijke 

daklozen en tijdens verblijf in de opvang. Waar er aparte cijfers beschikbaar zijn, 

besteden we apart aandacht aan de vrouwenopvang en de positie van jongeren. Het 

betreft immers verschillende doelgroepen met uiteenlopende problematiek. Wel 

kunnen we één gedeelde conclusie trekken: de financiële problemen zijn groot en 

treffen vrijwel iedereen op straat of in de opvang. 

 

Financiën van feitelijk daklozen 

Daklozen behoren tot de groep mensen met de laagste inkomens in ons land. In 2016 

hadden daklozen een gemiddeld besteedbaar jaarinkomen van nog geen elfduizend 

euro en ruim acht op de tien hebben een uitkering (Coumans e.a. 2018). De meesten 

behoorden al vijf tot tien jaar voor ze hun woning kwijtraakten tot de huishoudens 

met de laagste inkomen.  

In 2017 en 2018 publiceerden de rekenkamers van de vier grote steden - 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - rapporten over de opvang en 

ondersteuning voor dak- en thuislozen. Bijna alle daklozen hebben financiële 

problemen, waaronder schulden en een gebrek aan inkomen. Bijkomend probleem is 

dat zij vaak papieren kwijt zijn, geen identiteitsbewijs hebben en ook niet altijd 

beschikken over een bankpas. Een andere gezamenlijke conclusie luidt dat gemeenten 

onvoldoende passende ondersteuning leveren bij de meestal zeer complexe 

problematiek van dak- en thuislozen. Nog te vaak staan niet zijzelf, maar het systeem 

met zijn regels en criteria centraal. Een verblijf in de noodopvang kan leiden tot een 

verslechtering van (financiële) problemen, stelt de Rekenkamer Den Haag, mede 

omdat het ondersteuningsaanbod niet gespecificeerd is naar de verschillende 

doelgroepen (Rekenkamer Den Haag 2017: 17).  

Ook uit recent onderzoek door de Nederlandse Straatdoktersgroep, het 

Radboudumc en the Doctors for Homeless Foundation onder een representatieve 

steekproef van Nederlandse dak- en thuislozen, blijkt dat bijna allen in financiële 

problemen verkeren. Een kwart is niet verzekerd voor ziektekosten. Velen hebben een 
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betalingsachterstand bij de zorgverzekering en/of vallen onder de zogeheten 

wanbetalersregeling, wat inhoudt dat zij meer dan zes maanden betalingsachterstand 

hebben. Zij hebben vooral behoefte aan aandacht en hulp bij het organiseren van de 

eerste levensbehoeften, waaronder het op orde krijgen van geldzaken. Zij ervaren de 

hulpverlening vaak als versnipperd, zeggen last te hebben van ingewikkelde of niet 

passende regels en criteria en het ontbreekt hen soms aan geld waardoor zij afspraken 

niet na kunnen komen (Van Laere e.a., 2018: 11).  

 

Financiën van cliënten van de opvang of beschermd wonen 

Alle onderzoeken, rapporten en inventarisaties wijzen erop: een overgrote 

meerderheid van de cliënten in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen 

heeft (problematische) schulden. Uit recent onderzoek onder bewoners van de dag- 

en nachtopvang van de Binnenvest blijkt dat een aanzienlijk deel van hen geen 

inkomen heeft (in afwachting van een uitkering) of leeft van giften van familie of 

(ex)partners (Barendregt, 2017). Twee derde zegt schulden te hebben, van hen bijna 

de helft meer dan tienduizend euro. Meerdere onderzoeken benoemen hoge 

schuldbedragen, gemiddeld 15.000 euro (Al Shamma, 2015) of 19.000 euro (Dries van 

den, 2018). Er zitten flinke uitschieters naar boven bij: mensen met een schuld van 

meer dan 100.000 euro. 

 

Cohort-studies onder daklozen 

In 2011 is een cohortonderzoek gestart onder ruim 500 daklozen uit de vier grote 

steden bij instroom in de maatschappelijke opvang, het Coda G4-project.7 Over een 

periode van 2,5 jaar zijn ze gevolgd en in totaal viermaal geïnterviewd. Het is inmiddels 

een wat ouder onderzoek (Al Shamma, 2015), maar bij ons weten een van de weinige 

dat daklozen over een langere tijd volgt en mede om die reden nog altijd relevant. Bij 

instroom in de opvang bleken cliënten het meest behoefte te hebben aan hulp bij 

huisvesting, financiën, gebitsproblemen en het vinden van werk. Deze 

ondersteuningsbehoefte verandert niet substantieel tijdens het verblijf in de opvang.  

 

Schulden  

Hoewel onder de gevolgde dakloze mensen het aandeel met schulden afneemt, van 

87% naar 79%, is de gemiddelde hoogte van de schuld vrijwel onveranderd. Het gaat 

vooral om schulden bij ziektekostenverzekeraars, betalingsachterstanden in 

                                                      
7 Na elke meting verscheen een rapportage met tussentijdse resultaten. In juli 2015 verscheen 
het eindrapport. Het eindrapport en de tussenrapportages zijn te vinden op 
http://www.codag4.nl/publicaties. 



 22 

hypotheek of huur, openstaande boetes en telefoonrekeningen. Een vijfde van de 

deelnemers geeft aan dat hun geld in beheer is bij een schuldsanering. Van de overige 

tachtig procent is niet bekend geworden of zij andere vormen van ondersteuning 

ontvangen.  

Ten tijde van de vierde meting zijn de deelnemers het minst tevreden over hun 

financiële situatie, die zij net als bij aanvang als ‘matig’ beoordelen. Bijna allen hebben 

schulden. Van de helft van degenen die bij instroom aangeven ongewenste hulp te 

krijgen bij geldzaken, zegt na 2,5 jaar dat hun behoefte aan hulp op dit vlak is vervuld. 

De onderzoekers opperen de mogelijkheid dat de geïnterviewden zich aanvankelijk 

niet bewust waren van de ernst van hun geldproblemen en dat zij de geboden 

ondersteuning uiteindelijk toch als wenselijk hebben ervaren. Dit pleit ervoor om in 

de opvang altijd stil te staan bij aan geldzaken, al vinden cliënten het niet nodig. 

Zorgwekkend vinden de onderzoekers de bevinding dat ongeveer een kwart van 

degenen die bij instroom een onvervulde behoefte heeft wat betreft ondersteuning 

bij geldzaken, dit na 2,5 jaar nog steeds zo ervaart.  

 

Vervolgstudie onder cohort Den Haag 

Op verzoek van de gemeente Den Haag is een vijfde meting afgenomen onder 

deelnemers uit Den Haag (Straaten van e.a., 2016). Ruim de helft van de deelnemers 

uit Den Haag uit de eerste ronde, is een vijfde maal geïnterviewd. Driekwart van hen 

heeft, na vijfeneenhalf jaar, nog altijd schulden. Het percentage deelnemers met 

schulden is niet significant afgenomen in de loop van de tijd. Van hen weet zo’n 15% 

niet hoe hoog deze zijn en ongeveer eenzelfde deel weet niet om welke schuldeisers 

het gaat. Voor sommige Haagse deelnemers heeft het enige tijd geduurd voor zij 

ondersteuning bij hulp geldzaken kregen: bij de vierde meting (na 2,5 jaar) was dat 

bijna een derde, maar bij de vijfde meting (na 5,5 jaar) was dit bijna twee derde. Bijna 

20% was toegelaten tot een wettelijke schuldsaneringsregeling. Deelnemers blijven 

consistent hun financiën als laagste waarderen: na vijfeneenhalf jaar beoordelen zij 

dit gemiddeld als ‘matig’ tot ‘niet slecht/niet goed’. Vrijwel alle geïnterviewden zeggen 

gemotiveerd te zijn hun geldproblemen aan te pakken. 

 

Vervolgstudie onder cohort Amsterdam 

Een vergelijkbaar vervolgonderzoek is gedaan in Amsterdam (Dries van den, 2018). 

Ruim veertig procent van de deelnemers uit Amsterdam uit de eerste ronde is een 

vijfde maal geïnterviewd. Voor de meesten is een bijstandsuitkering/ 

daklozenuitkering dan de belangrijkste inkomstenbron. Meer dan de helft van hen 

heeft ten tijde van de vijfde meting een schuld. Dit percentage lag in de eerste meting 
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nog op ruim 90%. Ruim de helft weet de hoogte van het schuldbedrag te noemen. De 

meest genoemde schulden zijn schulden bij een ziektekostenverzekering (58,5%), 

openstaande boetes (41,5%), hypotheek of huur (34,1%) en telefoonrekeningen 

(31,7%). Bij ongeveer een derde van de deelnemers met een schuld, wordt het geld 

beheerd door schuldsanering. Gemiddeld beoordelen de deelnemers hun financiële 

situatie als ‘matig’.   

Opmerkelijk is, dat waar het gaat om genoemde schuldbedragen, de NVVK 

aangeeft, dat de gemiddelde schuld in 2018 van particulieren 38.300 euro bedroeg. 

Dat doet vermoeden dat de bedragen juist in opvang en Beschermd Wonen hoger 

zouden zijn in plaats van lager. Of het verschil verklaard kan worden uit het mogelijk 

gebrekkige inzicht in de hoogte van hun schulden bij cliënten, is niet geheel helder. 

Zowel uit de CodaG4-studie van tweeëneenhalf jaar, als uit vervolgmetingen 

na vijf jaar onder Haagse en Amsterdamse deelnemers, blijkt de hardnekkigheid van 

geldproblemen onder daklozen die zich bij de maatschappelijke opvang melden. 

Weliswaar neemt over de langere termijn bezien het aantal schuldenaren onder hen 

af, maar hun financiële situatie blijft zorgelijk. Het blijkt lang te duren voor 

ondersteuning, in de vorm van schuldsanering of op een andere manier, gerealiseerd 

is en de hoogte van de gemiddelde schuld neemt niet noemenswaardig af. De meeste 

deelnemers blijven hun financiële situatie als matig beschouwen. Hulpverlening vanuit 

de maatschappelijke opvang leidt tot verbeteringen op veel levensgebieden, behalve 

of in mindere mate wat betreft financiën. Over de achtergronden hiervan is inmiddels 

meer bekend, onder andere door recente studies van de Rekenkamers van de vier 

grote steden: de opvang sluit onvoldoende aan op de hulpvraag van mensen die er 

een beroep op doen. Adequate financiële ondersteuning ontbreekt. Ook sluit de 

reguliere schuldhulp onvoldoende aan op deze doelgroep, waardoor er geen 

schuldregeling voor hen kan worden gerealiseerd. In de komende paragrafen gaan we 

hier verder op in.  

 

Knelpunten tijdens verblijf in de opvang 

Hoewel huisuitzettingen vanwege geldproblemen vrijwel altijd de aanleiding zijn om 

een beroep te doen op de opvang, heeft een deel van de mensen die in de opvang 

komen geen zicht op de aard en omvang ervan. Lange tijd hebben ze geen post 

geopend, hun administratie niet bijgehouden of ze waren dakloos zonder briefadres 

(Beers e.a., 2017). Een aantal heeft geen stabiel inkomen. Er kan veel onduidelijkheid 

zijn over iemands geldzaken. Het zicht krijgen op de financiële situatie en het in kaart 

krijgen van alle schulden kost doorgaans enige tijd. Ook het regelen van een stabiel 

inkomen kan even duren. In de tijd die verstrijkt tussen het aanvragen en ontvangen 
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van een uitkering kunnen de schulden oplopen. Een participatiewet-uitkering kan 

bovendien niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd, dus iedere dag 

vertraging is een dag geen inkomen. Het regelen van deze financiële en 

administratieve zaken kan professionals veel tijd kosten. Tegelijkertijd kan financiële 

problematiek overschaduwd raken door problematiek op andere levensgebieden. 

Daardoor kan het gebeuren dat financiële problemen niet altijd op het juiste moment 

de juiste hoeveelheid aandacht krijgen (Leger des Heils, 2017). De aard van de opvang 

speelt een rol: met name in de nachtopvang is er beperkte mogelijkheid om 

bijvoorbeeld iemands administratie te ordenen.  

 

Gebrek aan financiële kennis 

Het regelen van schulden en budgetbeheer is specialistenwerk. Deze specialistische 

kennis is ‘op de werkvloer’ niet altijd aanwezig. Ook basiskennis over geldzaken is bij 

professionals niet altijd up-to-date. Volgens het Leger des Heils-onderzoek (2017) ligt 

hieraan ten grondslag dat de complexiteit van de schuldenproblematiek en 

schuldhulpverlening is toegenomen en dat, in de setting van de opvang, financiële 

problematiek niet altijd de nodige tijd en aandacht kan krijgen. Veel uiteenlopende 

partijen zijn betrokken, waaronder bewindvoerders, deurwaarders, schuldeisers, 

sociale dienst, schuldhulpverleners, woningcorporaties, budgetcoaches, de 

rechtbank. Voor begeleiders is het lastig om over alle wijzigingen die voortdurend bij 

verschillende partijen worden doorgevoerd op de hoogte te blijven. Ook andere 

studies concluderen dat niet alle begeleiders voldoende op de hoogte zijn van de 

mogelijkheden om problemen rondom financiën op te kunnen pakken (Iersel van, e.a. 

2017; Bekken, 2018). Vaak schatten zij ten onrechte in dat een vorm van schuldhulp 

(nog) niet mogelijk is, en verwijzen zij cliënten niet door naar ondersteuning die wel 

beschikbaar is.  

 

 “Voor veel cliënten vormen de praktische zaken (aanvragen van uitkeringen en 

toeslagen en het zoeken naar en reageren op woningen) behoorlijke obstakels bij de 

uitstroom. Een aantal dat wel zou willen uitstromen, maar dit nog niet kan, wordt 

tegengehouden doordat de schuldsanering en/of het beschermingsbewind nog niet is 

geregeld. In het algemeen geldt dat de regels en formulieren die horen bij zaken rond 

administratie en financiën voor velen lastig zijn. Daarnaast is gebleken dat ook niet 

alle begeleiders geheel op de hoogte zijn van alle mogelijkheden om de financiën rond 

de uitstroom soepel te laten verlopen. Daar valt dus nog te winnen” (Iersel van, 2017: 

vii) 
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Knelpunten bij uitstroom 

Ook over de knelpunten bij de uitstroom uit beschermd wonen, maatschappelijke 

opvang en vrouwenopvang wijzen onderzoeksresultaten dezelfde kant op: 

schuldenproblematiek in combinatie met een gering besteedbaar inkomen vormt een 

serieuze belemmering (Rekenkamer Den Haag, 2018; Rekenkamer Rotterdam, 2018; 

Rekenkamer Utrecht, 2018; Iersel van, 2017; Leger des Heils, 2017; Rekenkamer 

Amsterdam, 2017). De knelpunten zijn onder meer een oude huurschuld bij een 

woningcorporatie, een te laag inkomen, een ontbrekend of onvolledig 

schuldenoverzicht, gebrek aan financiële kennis bij begeleiders of de toegang tot 

schuldhulpverlening is geblokkeerd. Wat betreft de toegang tot de schuldhulp worden 

als specifieke knelpunten genoemd dat het lang duurt voor iemand te horen krijgt of 

hij of zij ervoor in aanmerking komt; het niet in aanmerking komen voor hulp vanwege 

een strafrechtelijke schuld, een schadevergoedingsmaatregel of omdat de hoogte van 

de schulden te laag is.8 Een ander knelpunt is uitval wegens het (kennelijk) niet 

nakomen van de afspraken (zoals verkeerd of niet op tijd leveren van informatie). Het 

opstarten van schuldhulpverlening, budgetbeheer of beschermingsbewind kost tijd, 

waardoor de schuldproblemen niet snel opgepakt kunnen worden. Inkomen en 

budgetbeheer worden in de meeste gemeenten door verschillende afdelingen 

verstrekt met elk eigen voorwaarden, aanvraagprocessen en doorlooptijden. Dit 

vertraagt het realiseren van een stabiele situatie voor de cliënt en daarmee de 

doorstroom uit de noodopvang (Rekenkamerrapporten). 

 

Kader 1.1 Uitstroom bij het Leger des Heils 

 

Het Leger des Heils onderzocht in welke mate financiële problemen van cliënten in de 

maatschappelijke opvang en beschermd wonen een belemmering vormen bij het 

doorstromen naar zelfstandig(er) wonen (Leger des Heils, 2017). Uit gegevens van 358 

cliënten blijkt dat 41% te maken had met een financieel knelpunt waardoor zij niet 

kunnen uitstromen. De meest genoemde knelpunten betreffen een oude huurschuld 

en een te laag inkomen (respectievelijk voor 23,4 en 21,4% van de deelnemers). De 

overige knelpunten zijn: schulden niet of niet volledig in kaart (15,9%), schuldhulp 

opstarten duurt te lang vanwege protocollen en wachtlijsten (14,5%), gebrek aan 

financiële kennis bij begeleiders (10,3%), toegang schuldhulp geblokkeerd (8,3%) en 

                                                      
8 Voorheen kwamen (CJIB-)boetes na twee aanmaningen niet in aanmerking voor een 
betalingsregeling. Deze regel is in 2017 versoepeld. Professionals ervaren dit als positief: de 
toegang tot schuldenregelingen is hiermee verruimd (Leger des Heils, 2017: 20). De 
schadevergoedingsmaatregel staat echter nog steeds een schuldenregeling in de weg.  
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aanvragen uitkering (7,6%). Gemiddeld leverden deze knelpunten een vertraging op 

van ruim vier maanden. De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat een gering deel 

van de deelnemers in een schuldregeling (minnelijk dan wel wettelijk) zit, 6%, gezien 

hun vaak hoge schulden. 38% van hen ontvangt geen enkele vorm van schuldhulp. Bij 

deze groep, die geen schuldhulp ontvangt, speelt zorgmijdend gedrag van de 

deelnemers in ongeveer in de helft van het aantal gevallen. In de andere helft is sprake 

van een lopende aanvraag voor schuldhulpverlening of een blokkade in de toegang 

daartoe. 

 

Jongeren 

In november 2017 publiceerde het Rigo een studie naar de in- en uitstroom 

maatschappelijke opvang, tijdelijk verblijf en beschermd wonen in de regio Midden 

Holland. Het onderzoek benoemt enkele knelpunten die specifiek voor jongeren 

gelden. Hun inkomen is vaak te laag om te kunnen uitstromen naar een zelfstandige 

woning (Iersel van, 2017: 50). Bij onzelfstandige wooneenheden heeft de huurder 

geen recht op huurtoeslag. Studiefinanciering wordt niet gezien als inkomen en 

hiermee is schuldhulpverlening niet toegankelijk voor jongeren die alleen 

studiefinanciering als inkomen hebben. Voor jongeren die wel worden toegelaten, 

doemt er een ander probleem op: een voorwaarde in een schuldregeling kan zijn dat 

iemand beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Dat staat op gespannen voet met een 

andere eis die aan jongeren wordt gesteld: het behalen van een startkwalificatie. Het 

Rigo concludeert dat er te weinig specifieke regelingen zijn om jongeren bij 

bovengenoemde problemen te ondersteunen. Ook het Leger des Heils benoemt dat 

het voor jongeren in de opvang nauwelijks haalbaar is om financieel zelfvoorzienend 

te zijn, aangezien zij geen volledige uitkering of huursubsidie kunnen ontvangen. 

Jongeren die moeite hebben met het vinden van werk of het volgen van een opleiding, 

hebben structureel te weinig inkomen tot hun beschikking, ‘een door het systeem 

georganiseerde uitsluiting van kwetsbare jongeren’ (Leger des Heils, 2017: 27). 

 

Vrouwenopvang 

Vijfentachtig procent van de cliënten in de vrouwenopvang heeft schulden, is de 

schatting van de Federatie Opvang (zie hun factsheet 2018 Vrouwenopvang).  Uit de 

Quick Scan 2019 blijkt dat ruim de helft van de vrouwen in de vrouwenopvang 

schulden heeft en meer dan de helft van de professionals die de vragenlijst hebben 

ingevuld, geeft aan dat in 75%-100% van de gevallen sprake is van schulden. Cliënten 

in de vrouwenopvang ervaren voor een groot deel dezelfde problemen rondom 

schulden als cliënten in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Het 
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regelen van inkomen kan een complexe opgave zijn en de toegang tot 

schuldhulpverlening is beperkt. Hun financiële situatie is vaak dermate complex, dat 

de zelfredzaamheid die van hen verlangd wordt, niet reëel is. Vrouwen zonder vaste 

verblijfplaats (vaak op vlucht voor geweld) houden geen administratie bij en hebben 

vaak beperkt zicht op hun schuldensituatie (Bekken, 2018: 48-57). Ze betalen een 

eigen bijdrage om in de vrouwenopvang te verblijven (waar zij zich niet altijd bewust 

van zijn). Professionals in de vrouwenopvang realiseren zich niet altijd de urgentie van 

het aanpakken van geldproblemen en beseffen niet dat zij een belangrijke rol kunnen 

spelen in het wegnemen van geldzorgen en -stress. Daarbij is hun kennis over de 

impact van structurele armoede en problematische schulden veelal onvoldoende.  

Onderzoek van de Nationale Ombudsman (2017)9 benoemt daarnaast enkele 

specifieke hindernissen voor vrouwen in de opvang. Zij ontwikkelen juist ín de opvang 

financiële problemen, onder meer wanneer vaste lasten doorlopen of wanneer ze hun 

baan kwijtraken en een uitkering op zich laat wachten. Hun perspectief is zeker in de 

eerste maanden nog onduidelijk en dat maakt het lastig om financiële ondersteuning 

in te zetten.  

Vrouwen maken na een echtscheiding gemiddeld een grotere 

inkomensterugval dan mannen (Bekken, 2018). Vrouwen die binnenstromen in de 

opvang zijn meestal nog niet van hun partner gescheiden. Zolang zij geen 

echtscheidingsverzoek bij de rechtbank hebben ingediend, blijven zij toeslagpartner 

van hun echtgenoot en kunnen zij niet zelfstandig toeslagen aanvragen. De hoogte 

van het gezamenlijk toetsingsinkomen leidt er dan toe dat toeslagen laag uitvallen of 

dat er helemaal geen recht op is. Het duurt soms lang voordat alles geregeld is, en in 

de tussentijd zijn de toeslagen hard nodig om in de levensbehoeften te voorzien.  

Voor een deel ervaren vrouwen bij uitstroom dezelfde hindernissen als in 

voorgaande paragraaf zijn benoemd: schuldenproblematiek in combinatie met een 

gering besteedbaar inkomen, beperkte toegang tot schuldhulpverlening of lange 

doorlooptijden voor schuldhulpverlening, budgetbeheer of beschermingsbewind is 

opgestart. De Ombudsman noemt daarbij nog drie knelpunten in de uitstroom uit de 

vrouwenopvang die betrekking hebben op geldzaken: 1) wanneer vrouwen schulden 

hebben, of geen volledig overzicht daarvan kunnen overleggen, krijgen zij geen sociale 

huurwoning toegewezen; 2) vrouwen weten niet altijd dat bijzondere bijstand (vaak) 

een lening is en 3) er is geen continuïteit in de (eventuele) schuldhulpverlening en 

                                                      
9 In mei 2019 verscheen de follow-up van dit rapport: ‘Vrouwen uit de Knel? Het vervolg’, 
waarin knelpunten in de vrouwenopvang, ook wat betreft financiën en schulden, staan 
beschreven. 
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uitkering bij verhuizing naar een andere gemeente. De uitkering in de andere 

gemeente moet opnieuw worden aangevraagd.  

 

LVB, laaggeletterdheid en/of beperkt digitaal vaardig 

Recent verscheen een publicatie over LVB  (Licht Verstandelijk Beperking) en schulden, 

met als doel schuldhulpverleners een leidraad te bieden bij het herkennen van en 

omgaan met mensen met een LVB (Van Dam e.a., 2018). Een steeds grotere groep kan 

moeilijk meekomen, vanwege de steeds complexer wordende samenleving waarin 

grote nadruk wordt gelegd op zelfredzaamheid. Vaak worden mensen met een LVB 

overvraagd en worden hun vaardigheden overschat. Voor iemand met een LVB kan 

bijvoorbeeld het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen te 

ingewikkeld zijn. Steeds vaker moeten toeslagen of uitkeringen digitaal worden 

aangevraagd. Dit is extra ingewikkeld voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.  

 Recent onderzoek in een Rotterdamse nachtopvang laat zien dat bijna de helft 

van de nieuwe cliënten vermoedelijk een licht verstandelijke beperking heeft. In een 

aantal eerdere onderzoeken ligt dit percentage rond de 30% a 35% (zie: Van Laere e.a., 

2018). De onstabiele (crisis)situatie en de stress die cliënten bij aanmelding ervaren, 

kunnen hebben bijgedragen aan de hoge scores in de Rotterdamse studie. Hoe dan 

ook laten deze cijfers zien dat een aanzienlijk deel van cliënten in de nachtopvang op 

een LBV-niveau functioneert (Straaten van, 2018).  

Daarnaast kampen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven 

verhoudingsgewijs vaak met financiële problemen (Keizer, 2018). Zij hebben moeite 

met het begrijpen van geschreven taal, moeite met schrijven en ervaren dikwijls 

gebrek aan ondersteuning en begrip bij direct contact. Ze hebben het gevoel dat er te 

veel van hen gevraagd wordt. Dit maakt het op een effectieve manier omgaan met 

financiële problemen lastiger. Tegelijkertijd kan dit leiden tot onzekerheid en stress 

(Keizer, 2018: 20). Wanneer niet wordt gezien dat cliënten moeite hebben met lezen 

en schrijven, digitaal niet vaardig zijn en/of een LVB hebben, krijgen zij niet de 

ondersteuning die ze nodig hebben. Vaak worden zij ten onrechte gezien als niet 

gemotiveerd, of niet meewerkend. Zonder hulp en ondersteuning echter komen zij 

niet uit de geldproblemen.10 

 

  

                                                      
10 Federatie Opvang werkt intensief samen met Stichting Lezen & Schrijven rond het thema 
Schulden.  

https://www.kenniscentrumlvb.nl/
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Aansluiting tussen opvang en schuldhulp 

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), de branchevereniging voor 

schuldhulpverlening en sociaal bankieren, ziet een toenemende vraag naar 

hoogwaardige schuldhulpverlening aan groepen die specifieke, langdurige 

ondersteuning behoeven, zoals dak- en thuislozen, mensen met een LVB en 

laaggeletterden (NVVK, 2018). Tegelijkertijd benoemt de NVVK mensen ‘zonder 

woonadres of verblijvend in een instelling’ nadrukkelijk als doelgroep die niet 

voldoende wordt geholpen door de gemeentelijke schuldhulpverlening. Juist voor 

deze mensen die zich in een uiterst kwetsbare positie bevinden, hebben we barrières 

opgeworpen die de toegang tot schuldhulp verhinderen.  

Ook de Federatie Opvang signaleert systeemfouten bij schuldhulpverlening 

aan (voormalig) dak- en thuislozen: ze worden afgewezen omdat ze niet aan de 

voorwaarden kunnen voldoen (onder andere met betrekking tot het aanleveren van 

hun administratie). Wonen in de opvang, wordt bijvoorbeeld vaak als een niet stabiele 

woonsituatie gedefinieerd en betekent geen toegang. Er blijken grote verschillen in de 

eisen die gemeenten stellen aan het aanleveren van stukken, zowel wat betreft de 

wijze ervan (digitaal of niet), als de voorwaarden die aan de stukken worden gesteld 

(schuldoverzicht niet ouder dan vijf weken, of bijvoorbeeld drie maanden). Het lijkt er 

sterk op dat veel professionals denken dat dergelijke eisen en voorwaarden een 

wettelijke grondslag hebben, terwijl dat veelal niet zo is. Er is feitelijk niet veel nodig 

om een schuldtraject te kunnen opstarten: iemand moet ingeschreven staan (vaste 

woon- en verblijfplaats), een inkomen hebben en ouder zijn dan 18 jaar. Deze basale 

eisen gelden voor iedereen die een beroep wil doen om schuldhulp, maar vormen voor 

daklozen een vaak structurele hindernis: de (nacht)opvang wordt niet gezien als vaste 

verblijfplaats en zij hebben vaak geen of geen stabiel inkomen. Het niet hebben van 

een stabiel of toereikend inkomen is voor ruim twintig procent van de gemeenten een 

zogeheten ‘weigeringsgrond’ voor het afwijzen van een aanvraag voor 

schuldhulpverlening (Nationale Ombudsman, 2018b). Tegelijkertijd is er voor deze 

doelgroep vaak meer mogelijk dan begeleiders in de opvang of ook 

schuldhulpverleners denken. Zij gaan er vaker dan nodig is van uit dat een regeling 

(nog) niet kan en zijn ten onrechte terughoudend in doorverwijzen naar schuldhulp. 

Dit mechanisme lijkt op wat de Amerikaanse socioloog Michael Lipsky creaming 

noemt: professionals geven, soms onbewust en ingegeven door werkdruk, prioriteit 

aan cliënten in een minder problematische en minder ingewikkelde situatie, vanuit de 

verwachting dat zij succesvol kunnen deelnemen aan een traject. Degenen die 

schuldhulp hard nodig hebben, maar die niet in het systeem passen, worden 

uitgesloten. Het systeem van schuldhulp is begrensd in de mogelijkheden die het kan 
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bieden aan mensen in uitermate kwetsbare omstandigheden. Zo is het toegesneden 

op mensen met een stabiel inkomen en vaste verblijfplek. Een grote caseload zal dit 

mechanisme verder versterken. De NVVK stelt dat deze situatie doorbroken moet 

worden: immers, iedereen met een geldige verblijfstitel heeft recht op schuldhulp.  

 

Na afloop van de opvang 

Vaak blijkt de financiële problematiek van (voormalig) cliënten hardnekkig. Mensen 

hebben blijvende schulden, ook na lange tijd in de opvang. Vaak is er slechts een 

fragiele balans in geldzaken. Door wijzigingen in inkomen kunnen betalingen zoals de 

huur of zorgverzekering in de knel komen. Het ontstaan van nieuwe schulden kan 

betekenen dat een schuldhulpverleningstraject wordt stopgezet. Dit betekent dat een 

duurzame oplossing van de geldzorgen nog langer op zich zal laten wachten.  

Conclusie 

Het overgrote deel van de cliënten in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang 

en beschermd wonen heeft financiële problemen en vaak forse schulden. De grootste 

zorgbehoeften liggen op het gebied van huisvesting en financiën. Als geldzaken niet 

op orde zijn en voor onrust en stress zorgen, belemmert dit hun herstelproces. 

Schulden leiden vaak ook tot (extra) problemen op andere levensgebieden, omdat de 

impact van het hebben van schulden en leven in armoede grote gevolgen heeft voor 

het functioneren van mensen. De invloed van voortdurende stress, vanwege gebrek 

aan geld en geldzorgen, op het brein is groot. Vooral wat betreft het vermogen tot 

plannen en het bewaren van overzicht. Mensen die al in de schulden zitten, nemen 

daardoor vaak onverstandige beslissingen die hun situatie verslechteren. Daarbij 

wordt er vaak een te groot beroep gedaan op hun zelfredzaamheid.  

Uit enkele onderzoeken blijkt dat hulpverlening vanuit de maatschappelijke 

opvang tot verbeteringen op veel levensgebieden leidt, maar in mindere mate wat 

betreft financiën. Dit kunnen instellingen voor opvang en beschermd wonen niet 

alleen oplossen, hiervoor is de samenwerking met andere partners nodig. Gezien de 

vaak hoge schulden is het opmerkelijk dat een relatief klein deel van de cliënten 

schuldhulp (waaronder budgetbeheer) ontvangt. Uit de Quickscan uit 2019 blijkt wel 

dat een relatief groot deel onder (schulden)bewind staat. Het ontbreekt blijkbaar aan 

passende hulp of deze hulp weet de cliënten niet te bereiken. De 

standaardoplossingen vanuit schuldhulpverlening, wet- en regelgeving sluiten niet 

aan op de complexiteit van de problemen waar cliënten in de opvang mee kampen.  

Schuldenproblematiek in combinatie met een gering besteedbaar inkomen 

vormt een belangrijke barrière voor uitstroom. Veel (ex-)cliënten vinden hun 
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financiële situatie bij uitstroom slecht en een groot deel van hen heeft nog altijd een 

onvervulde zorgbehoefte op het gebied van geldzaken. Het is van belang dat 

instellingen hun medewerkers scholen met (basis)kennis over financiën, de aanpak 

van geldproblemen en schuldhulp. De oplossingsrichtingen om de financiële situatie 

van hun cliënten te verbeteren liggen echter niet altijd binnen hun bereik. 

Samenwerking met andere partijen, en in het bijzonder een soepeler aansluiting bij 

laagdrempelige schuldhulpverlening, kan hierin het verschil maken. 

 

Kader 1.2 Maatschappelijke kosten 

 

Schulden van cliënten in de opvang en beschermd wonen zijn natuurlijk allereerst voor 

henzelf heel vervelend. Het niet adequaat kunnen oplossen van problemen rondom 

schulden, armoede en wonen leidt tot een grotere zorgvraag, meer (medische) kosten 

en dus tot hogere maatschappelijke kosten op opvang en ondersteuning. Beschermd 

wonen kost, afgaand op de Maatschappelijke Prijslijst, €150 per dag (€ 55.000 per jaar; 

https://effectencalculator.nl/maatschappelijke-prijslijst/). Begeleid wonen kost 

volgens deze lijst jaarlijks €50.000. Een traject schuldhulpverlening kost jaarlijks 

gemiddeld € 1500,-. 

 

Wanneer mensen wegens financiële problemen langer in de opvang blijven dan voor 

hun herstel nodig is, vormt dit een flinke kostenpost. Het Leger des Heils berekende 

dat financiële knelpunten gemiddeld een vertraging opleveren van ruim vier 

maanden. Het geheel van knelpunten levert een vertraging op van maar liefst 51 jaar 

– als we uitgaan van een jaarkostprijs van €50.000 komt dit neer op een extra uitgave 

van ruim 2,5 miljoen. Als deze knelpunten er niet zouden zijn, zou het Leger des Heils 

12,6% meer deelnemers kunnen helpen (Leger des Heils, 2017).   
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Intermezzo: Stress-sensitieve dienstverlening 

 

Als een rode draad in dit rapport loopt de impact van geldgebrek op iemands 

functioneren. We weten steeds meer over de samenhang tussen chronische 

geldstress en (cognitieve) vaardigheden. De publicatie van het boek Schaarste van 

Mullainathan en Shafir in 2013 heeft hier sterk aan bijgedragen. De auteurs laten 

overtuigend zien dat mensen die onder aanhoudende schaarste – bijvoorbeeld tekort 

aan geld - en stress leven, beperkt raken in hun denken en handelen. Dit staat hun 

oplossingsvaardigheden in de weg. In dit intermezzo bespreken we hoe we deze 

inzichten kunnen benutten bij de aanpak van financiële problemen bij cliënten in de 

opvang, onder meer door het bieden van stress-sensitieve dienstverlening. 

 

Volgens Mullainathan en Shafir (2013) zorgt voortdurende geldstress ervoor dat 

iemand minder ruimte over heeft om aan andere dingen te denken: hun mentale 

bandbreedte neemt af. Aan bandbreedte onderscheiden ze twee componenten: 

cognitieve capaciteit (probleemoplossend vermogen, logisch redeneren, abstract 

denken) en executieve controle (vooruitdenken, aandacht en concentratie, 

impulsbeheersing). Beide nemen af bij een situatie van schaarste en langdurige stress. 

Dit kan ertoe leiden dat mensen vaker onverstandige beslissingen nemen, 

onzorgvuldig en impulsief handelen, zich kortzichtig gedragen en vaker fouten maken. 

Het brein gaat in een ‘overlevingsstand’, waardoor mensen geneigd zijn hun energie 

te steken in korte-termijn oplossingen voor hun acute problemen. Ze kunnen last 

hebben van een tunnelvisie en onvoldoende toekomen aan een langere termijnblik. 

Het paradoxale is dat juist de vaardigheden en vermogens die iemand nodig heeft om 

uit de geldzorgen te komen, zwaar onder druk staan door diezelfde geldproblemen. 

We verwachten van mensen dat ze hun administratie ordenen, afspraken nakomen 

en meewerken, geen nieuwe schulden maken en zich ‘verstandig’ gedragen. Dit lukt 

alleen als iemand voldoende cognitieve capaciteit en executieve controle heeft, en 

dus in staat is (langere termijn) doelen te stellen, zich eraan te houden (verleidingen 

weerstaan), emoties kan reguleren en op korte termijn zaken kan laten om op langere 

termijn profijt te behalen.  

 

Stress-sensitieve dienstverlening 

In een stress-sensitieve dienstverlening wordt rekening gehouden met deze inzichten 

uit de hersenwetenschappen (Jungmann, 2018, Wesdorp e.a. 2016). Diverse 

onderzoeken laten zien dat deze dienstverlening succesvoller is dan de reguliere 

dienstverlening, waarin vaak een beroep wordt gedaan op het doe-vermogen van 

https://www.socialevraagstukken.nl/armoede-aanpakken-met-behulp-van-hersenwetenschap/
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mensen (WRR 2017). Stress-sensitieve dienstverlening houdt, zoals de naam aangeeft, 

rekening met de negatieve invloed die stress kan hebben op dat doe-vermogen. Een 

belangrijk uitgangspunt is het wegnemen of verminderen van de dagelijkse stress en 

het zo verruimen van de bandbreedte. Een van de basisvoorwaarden is dat iemand 

voldoende inkomen heeft (of verkrijgt). De dienstverlening zelf mag geen stress 

toevoegen. Dit komt tot uitdrukking de manier waarop professionals hun cliënten 

bejegenen, maar ook bijvoorbeeld in de inrichting van de ontmoetingsruimtes. 

Professionals stimuleren mensen om vaker en sneller hun doelen te bereiken, 

stapsgewijs en met het inzetten van beloningen. Ze kunnen hierbij gebruik maken van 

bepaalde gesprekstechnieken en psycho-educatie (mensen uitleggen hoe 

aanhoudende stress hun gedrag ontregelt en vaardigheden beperkt). Ook het 

toepassen van de EHBA past hierbij.  

 

Brug naar Zelfredzaamheid 

Geïnspireerd door inzichten uit hersenonderzoek is in Boston de interventie mobility 

mentoring ontwikkeld. Een van de instrumenten is de Brug naar Zelfredzaamheid, een 

plan waarin de weg uit de armoede wordt beschreven aan de hand van vijf pijlers 

(gezinsstabiliteit, welzijn, financieel management, opleiding en carrière). Cliënt en 

mentor maken samen doel- en actieplannen om de brug te slaan tussen de gewenste 

en werkelijke situatie. Aan het bereiken van specifieke subdoelen zijn financiële 

beloningen verbonden (Wesdorp, 2016).  

 

In een stress-sensitieve dienstverlening wordt veel gebruik gemaakt van de volgende 

elementen:  

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

van formulieren met eenvoudige indeling, brieven met een vriendelijke toon 

en laag taalniveau. 

2. Steunende interactie: professionals c.q. vrijwilligers beheersen 

gesprekstechnieken zoals motiverende gespreksvoering en voeren 

respectvolle, gelijkwaardige en empathische 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. vrijwilligers informeren hun 

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

ook bij hem aan de orde is. 

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

worden burgers ondersteund hun lange-termijndoelen te ontdekken, alsmede 
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de doorwerking van weinig geld op andere levensdomeinen. Door sms’jes als 

reminder in te zetten en burgers te voorzien van eenvoudige “to-do”-lijstjes 

worden doelen vaker bereikt. 

5. Schaarste zo mogelijk opheffen: door onder meer de beslagvrije voet en onjuist 

aangevraagde toeslagen te corrigeren, krijgen burgers de geldstromen waar zij 

recht op hebben. 

 

Bovenstaand kader en een groot deel van de tekst zijn ontleend aan het Magazine 

Cliënt van de Rekening. 

 

Ervaring met werken volgens de stress-sensitieve aanpak is aanwezig bijvoorbeeld in 

Alphen aan den Rijn. Zij zijn in 2017 gestart met een pilot. Het evaluatieonderzoek 

verschijnt naar verwachting eind 2019.  

 

Schouders Eronder ontwikkelde voor de schuldhulpverlening de Toolkit 

Gespreksvoering Laaggeletterden, beschikbaar in het najaar van 2019. Zie de website 

www.schouderseronder.nl, onder de knop ‘tools’. 

 

Neos, een regionale organisatie voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang 

begeleid en beschermd wonen, ontwikkelt een aanpak waarin elementen uit mobility 

mentoring zijn opgenomen. 

 

 

  

https://www.clientvanderekening.nl/stress-sensitieve-dienstverlening/
https://www.clientvanderekening.nl/stress-sensitieve-dienstverlening/
https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Werk_en_inkomen/Mobility_Mentoring
http://www.schouderseronder.nl/
https://www.neos.nl/mobility-mentoring/
https://www.neos.nl/mobility-mentoring/
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3. Aan de slag: werken aan schulden en financiële redzaamheid 

In dit hoofdstuk bespreken we wat er nodig is om geldproblemen en schulden onder 

cliënten van de opvang succesvol aan te pakken en in welke richting oplossingen 

gezocht kunnen worden. We maken onderscheid naar drie fasen: voorafgaand aan 

verblijf in de opvang, bij instroom/tijdens het verblijf in de opvang en bij uitstroom en 

na afloop van de opvang. Per fase resumeren we de belangrijkste knelpunten zoals die 

uit het vorige hoofdstuk zijn gebleken. Waar relevant gaan we specifiek in op de 

betreffende vorm van de opvang (maatschappelijke of vrouwenopvang, beschermd 

wonen). Aan de hand daarvan laten we enkele oplossingsrichtingen en goede 

voorbeelden zien.  

Het programma Schulden in de Opvang en Beschermd Wonen heeft de afgelopen 

twee jaar ingezet op het verbeteren van de financiële dienstverlening aan cliënten in 

de opvang. Uitgangspunt daarbij is het creëren van perspectief voor mensen, meer 

vertrouwen in het goede, souplesse en maatwerk. Relevante informatie is verzameld, 

bruikbare materialen zijn ontwikkeld. In dit hoofdstuk brengen wij deze informatie 

samen en vullen deze waar mogelijk aan met ervaringen die elders zijn opgedaan.  

Omdat tijdens het project Schulden in de Opvang en BW de aandacht vooral is 

uitgegaan naar de fase van instroom van mensen in de opvang en tijdens hun verblijf, 

ligt op deze fase in dit hoofdstuk ook de nadruk. 

Voorafgaand aan verblijf in de opvang  

Huisuitzettingen vanwege schulden zijn een belangrijke aanleiding om een beroep te 

doen op opvang. Een generieke opgave ligt in het voorkómen van geldproblemen 

zodat instroom in de opvang beperkt of voorkomen kan worden. Voordat mensen 

aankloppen voor hulp bij financiële problemen, zijn de problemen vaak al behoorlijk 

complex en soms geëscaleerd. Om tijdig financiële problemen te signaleren, zijn tal 

van initiatieven ontwikkeld. Het belang van vroegsignalering wordt steeds breder 

erkend. Ook is wetgeving in voorbereiding die het makkelijker maakt om gegevens uit 

te wisselen. 

Oplossingsrichtingen 

Het voorkomen van geldproblemen en schulden en deze problemen tijdig op het 

spoor komen, is een thema dat sinds een aantal jaar hoog op de politieke en 

beleidsagenda staat. Er wordt flink aan de weg getimmerd met veelbelovende 

programma’s, plannen en initiatieven. Het voert in het licht van Schulden in de opvang 

en Beschermd Wonen te ver om het brede terrein van schuldpreventie en 

http://www.schuldenindeopvang.nl/
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vroegsignalering in kaart te brengen. Wel is het van belang daar enig zicht op te 

hebben, omdat het raakt aan een opgave die inspanning vraagt van heel veel partijen, 

om er uiteindelijk voor te zorgen dat de instroom in de opvang beperkt of voorkomen 

kan worden.  

- Preventie en vroegsignalering vóórdat mensen een beroep (moeten) doen op 

de opvang 

- Actief voorkomen huisuitzettingen wegens betalingsachterstanden. Deze 

maatregel is nog altijd vanzelfsprekend (Akkermans en Räkers, 2018) 

 

FASE  VOORAFGAAND AAN DE OPVANG OF BESCHERMD WONEN 

AAN DE SLAG 

KNELPUNT 
 
WAT IS HET PROBLEEM - 

KNELPUNT? 
 
 

MENSEN KOMEN TE LAAT IN BEELD 

VOOR HULP 
HUISUITZETTINGEN WEGENS NIET (TIJDIG) 

BETALEN VAN DE HUUR 

OPLOSSINGSRICHTING 
 
WELKE OPLOSSINGSRICHTING 

IS NODIG / MOGELIJK / WAT 

ZIJN AANBEVELINGEN UIT DE 

LITERATUUR? 
 
 

PREVENTIE EN VROEGSIGNALERING 
 
 

VOORKOMEN HUISUITZETTINGEN 

VOORBEELD 
 
HOE ZIET EEN OPLOSSING ER 

CONCREET UIT? WAT ZIJN 

GOEDE VOORBEELDEN? 
 

-‘TILBURG ZET IN OP PREVENTIE 

SCHULDEN’ 
 
-‘KANSENKAART WIJKTEAMS’ 
 
-‘MAATWERKBUDGET’ (O.A ZAANSTAD) 
 
-VROEGSIGNALERING NIJMEGEN’ 

-‘HANDREIKING VOORKOMEN 

HUISUITZETTINGEN’ (EROPAF!) 
 
-‘TIJDIG SIGNALEREN 

BETAALACHTERSTANDEN DOOR 

WONINGCORPORATIES, 
ENERGIEBEDRIJVEN EN 

ZORGVERZEKERAARS’ 
 
-‘CONVENANTEN GEMEENTEN EN 

WONINGCORPORATIES OM 

HUISUITZETTINGEN TE VOORKOMEN’ 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/14/meer-mogelijkheden-voor-preventie-en-vroegsignalering-van-schulden
https://eropaf.nl/wp-content/uploads/2018/07/Eropaf-Handreiking-2018_online.pdf
https://www.nvvk.eu/vroegsignalering
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/preventie-en-vroegsignalering/tilburg-zet-in-op-preventie-schulden/
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/preventie-en-vroegsignalering/tilburg-zet-in-op-preventie-schulden/
about:blank
about:blank
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/preventie-en-vroegsignalering/vroegsignalering-in-nijmegen/
https://eropaf.nl/wp-content/uploads/2018/07/Eropaf-Handreiking-2018_online.pdf
https://eropaf.nl/wp-content/uploads/2018/07/Eropaf-Handreiking-2018_online.pdf
https://vng.nl/files/vng/201802_pblq_handreiking_vroegsignalering_en_bescherming_persoonsgegevens.pdf
https://vng.nl/files/vng/201802_pblq_handreiking_vroegsignalering_en_bescherming_persoonsgegevens.pdf
https://vng.nl/files/vng/201802_pblq_handreiking_vroegsignalering_en_bescherming_persoonsgegevens.pdf
https://vng.nl/files/vng/201802_pblq_handreiking_vroegsignalering_en_bescherming_persoonsgegevens.pdf
https://vng.nl/files/vng/201802_pblq_handreiking_vroegsignalering_en_bescherming_persoonsgegevens.pdf
https://vng.nl/files/vng/201802_pblq_handreiking_vroegsignalering_en_bescherming_persoonsgegevens.pdf
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Bij instroom en tijdens de opvang 

Om aan de slag te gaan met het stabiliseren en oplossen van de financiële problemen 

en schulden van cliënten, blijken er heel wat obstakels te overwinnen. De 

gemeentelijke schuldhulp kent voor mensen in de opvang flinke barrières. Omdat het 

belang van het aanpakken van schulden groot is, ondersteunen veel professionals in 

de opvang hun cliënten bij de eerste stappen in de toeleiding naar schuldhulp. 

Desondanks verloopt dit proces vaak erg traag. 

Oplossingsrichtingen vanuit instellingsperspectief:  

- Bij instroom in de opvang bemoeizorg vaker bieden waar het gaat om 

geldzaken. Aandacht voor geldzaken, ook als dit niet nodig of mogelijk lijkt of 

cliënten het niet meteen willen. 

- Binnen de opvang oplossen van geldproblemen is meestal niet haalbaar. Het 

is al belangrijk als er enige mate van schuldrust kan worden gecreëerd, 

voorbereid kan worden op vervolgstappen, voorbereiden en opstarten 

schuldhulp bijvoorbeeld, zicht op een oplossing in de toekomst (lonkend 

perspectief) of vaker saneringskrediet inzetten (Schut, 2018). 

- We hebben gezien dat de belangrijkste belemmering bij uitstroom uit de 

nachtopvang is: schulden en achterblijvende schuldhulpverlening. Wat wel 

kan is een eerste afspraak inplannen om de (schuld)hulpvraag vast te stellen. 

Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van EHBA - eerste hulp bij administratie. 

Ook het meer inzetten van een paar (eigen) specialisten per instelling is 

hiervoor een oplossing. 

- Verbeteren kennis en kunde professionals in de opvang. 

Deskundigheidsbevordering niet alleen wat betreft financiële zaken, maar 

ook wat betreft de invloed van stress op (verandering van) gedrag. Vaker dan 

gedacht is een regeling toch mogelijk, of kan er een oplossing worden 

gevonden, die soms buiten het blikveld van de begeleiders uit de opvang ligt. 

- Samenwerking tussen professionals bevorderen.  

 

Zowel binnen de eigen instelling, maar zeker ook daarbuiten dient stevige 

samenwerking te worden ingezet. We zien dat er een brug moet worden 

gebouwd tussen instellingen en gemeentelijke schuldhulp. Deze kan alleen tot 

stand komen wanneer aan beide zijden wordt gebouwd. Instellingen kunnen 

hierin nog meer bereiken.  

 

https://martijnschut.blog/wp-content/uploads/2018/10/saneren-versus-bemiddelen.pdf
https://www.schuldenindeopvang.nl/financiele-hulp/ehba-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen/
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“Goede samenwerking tussen partners die gekenmerkt wordt door persoonlijke 

contacten draagt bij aan succesvolle financiële trajecten en verhelpen van 

financiële knelpunten. Er wordt sneller actie ondernomen en er wordt meer 

buiten kaders en protocollen gedacht zodat creatieve oplossingen kunnen 

ontstaan” (Leger des Heils, 2017) 

 

- Gevolgen doorlooptijd regelen geldzaken beperken (middels nood- of over 

overbruggingsfondsen, saneringskrediet (Schut, 2018). 

- Vaker gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning (zie: Nationale 

Ombudsman 2017). Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid worden nog 

nauwelijks ingezet om problemen en hulpvragen beter en eerder te 

signaleren, zo benoemt de Stichting Werkplaats COMO in een brandbrief 

(december 2018). In de meeste gemeenten ontbreekt het aan onafhankelijke 

cliëntenondersteuning voor daklozen.  

 

Voorbeeld: meneer Peters 

 

Meneer Peters woont begeleid in een kamer van de Tussenvoorziening. Hij is klaar om 

door te stromen naar een zelfstandige woning, maar dat kan niet omdat er 

gesignaleerd staat dat hij een oude huurschuld heeft. Daardoor krijgt hij geen nieuwe 

woning aangeboden. Als hij de helft van de schuld kan aflossen met een lening van het 

Versnelfonds11, wordt de signalering weggehaald. Een bedrag van € 1.140 wordt als 

lening uit het Versnelfonds toegekend. Deze kan in een later stadium meegenomen 

worden in een schuldentraject. Baten zijn dat hij zes maanden eerder uit kan stromen 

bij de Tussenvoorziening, waarmee een bedrag van € 25.000 (kosten beschermd 

wonen) wordt bespaard. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11 Het Versnelfonds is opgenomen in het City deal overleg.   

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/handreiking-voor-onafhankelijke-clientondersteuning
https://www.opvang.nl/files/181214_DEF_brandbrief_Werkplaats_COMO_tbv_AO_MO_van_20_december_2018.pdf
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/doorbreken-problematische-schulden/utrechts-versnelfonds-aanzienlijke-maatschappelijke-besparingen/
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FASE  BIJ INSTROOM EN TIJDENS DE OPVANG OF BESCHERMD WONEN 

AAN DE SLAG 

KNELPUNT 

 

WAT IS HET 

PROBLEEM / 

KNELPUNT? 

 

 

FINANCIËLE 

KENNIS 

BEGELEIDER IN 

DE OPVANG EN 

HULPVERLENER

BUITEN DE 

OPVANG IS 

BEPERKT 

COMPLEXITEIT 

(FINANCIËLE) 

SITUATIE CLIËNT 

BEPERKT 

TOEGANKELIJKE 

GEMEENTELIJKE 

SCHULDHULP 

VERLENING 

SCHULDEN 

REGELEN 

KOST VEEL 

TIJD, 

WAARDOOR 

SCHULDEN 

KUNNEN 

OPLOPEN 

CLIËNTEN ZIJN 

ZICH NIET 

BEWUST 

(SOMS ZORG 

MIJDEND) EN 

/ OF HEBBEN 

GEEN ZICHT 

OP AARD EN 

OMVANG 

SCHULDEN 

OPLOSSINGSRICHTI

NG 

 

WELKE 

OPLOSSINGSRICHTI

NG IS NODIG / 

MOGELIJK / WAT 

ZIJN 

AANBEVELINGEN 

UIT DE 

LITERATUUR? 

 

 

DESKUNDIG-

HEIDS 

BEVORDERING 

PROFESSIONALS 

OPVANG ÉN 

ANDERE 

ORGANISATIES  

 

AANDACHT 

VOOR 

FINANCIËLE 

BASISKENNIS IN 

DE 

OPLEIDINGEN  

CENTRAAL STAAT 

HET HEBBEN VAN 

OOG VOOR 

BELEVING EN 

BEHOEFTE CLIËNT 

 

SCHULDEN RUST 

CREËREN  

MAATWERK 

 

SAMENWERKING EN 

PERSOONLIJK 

CONTACT TUSSEN 

OPVANG EN 

GEMEENTE 

 

LAAGDREMPELIGE EN 

BREDE TOEGANG 

BIEDEN 

 

MARGES 

GEVOLGEN 

DOORLOOP- 

TIJD 

SCHULDEN 

REGELEN 

BEPERKEN 

‘BEMOEIZORG 

VOORBEELD 

 

HOE ZIET EEN 

OPLOSSING ER 

CONCREET UIT? 

WAT ZIJN GOEDE 

VOORBEELDEN? 

 

‘EERSTE HULP 

BIJ 

ADMINISTRATIE 

(EHBA)’ 

 

‘INTAKE 

FORMULIEREN’ 

(FO) 

 

‘TRAINING 

WEGWIJS IN 

SCHULDHULP’ 

 

‘BRUG NAAR 

ZELFREDZAAMHEI

D’ (INSTRUMENT 

VANUIT 

MOBILITY 

MENTORING) 

 

‘VAKER 

SANERINGS-

KREDIET 

INSTELLEN’ 

ZIE AANBEVELINGEN 

OMBUDSMAN, IN 

EEN OPEN DEUR 

 

‘VERSNEL-

FONDS’ 

(UTRECHT) 

 

‘MAATWERK 

BUDGET’ 

(O.A. 

ZAANSTAD) 

‘INTAKE 

FORMULIEREN

’ (FO) 

 

 

https://www.schuldenindeopvang.nl/belangrijke-tips-en-informatie/
https://www.schuldenindeopvang.nl/belangrijke-tips-en-informatie/
https://www.schuldenindeopvang.nl/actuele-ontwikkeling-en-opinie
https://www.schuldenindeopvang.nl/actuele-ontwikkeling-en-opinie
https://www.schuldenindeopvang.nl/actuele-ontwikkeling-en-opinie
https://www.schuldenindeopvang.nl/trainingsmateriaal-en-agenda/trainingsmateriaal/
https://www.schuldenindeopvang.nl/trainingsmateriaal-en-agenda/trainingsmateriaal/
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/initiatieven-in-opvang-en-beschermd-wonen/kwintes/
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/initiatieven-in-opvang-en-beschermd-wonen/kwintes/
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/initiatieven-in-opvang-en-beschermd-wonen/de-tussenvoorziening/
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/initiatieven-in-opvang-en-beschermd-wonen/de-tussenvoorziening/
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/initiatieven-in-opvang-en-beschermd-wonen/de-tussenvoorziening/
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/initiatieven-in-opvang-en-beschermd-wonen/de-tussenvoorziening/
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/initiatieven-in-opvang-en-beschermd-wonen/de-tussenvoorziening/
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/initiatieven-in-opvang-en-beschermd-wonen/de-tussenvoorziening/
https://www.schuldenindeopvang.nl/financiele-hulp/ehba-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen/
https://www.schuldenindeopvang.nl/signaleren-schulden-en-nazorg/
https://www.schuldenindeopvang.nl/signaleren-schulden-en-nazorg/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://martijnschut.blog/wp-content/uploads/2018/10/saneren-versus-bemiddelen.pdf
https://martijnschut.blog/wp-content/uploads/2018/10/saneren-versus-bemiddelen.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Een%20open%20deur.pdf
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/doorbreken-problematische-schulden/utrechts-versnelfonds-aanzienlijke-maatschappelijke-besparingen/
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/doorbreken-problematische-schulden/utrechts-versnelfonds-aanzienlijke-maatschappelijke-besparingen/
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/doorbreken-problematische-schulden/utrechts-versnelfonds-aanzienlijke-maatschappelijke-besparingen/
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/doorbreken-problematische-schulden/utrechts-versnelfonds-aanzienlijke-maatschappelijke-besparingen/
about:blank
about:blank
https://www.schuldenindeopvang.nl/signaleren-schulden-en-nazorg/
https://www.schuldenindeopvang.nl/signaleren-schulden-en-nazorg/
https://www.schuldenindeopvang.nl/signaleren-schulden-en-nazorg/
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Bij uitstroom en na afloop van de opvang 

Iemand kan uitstromen uit de opvang/beschermd wonen wanneer er sprake is van 

een stabiele financiële situatie. Dit betekent meestal niet dat de schulden zijn opgelost 

of dat een schuldregeling is gestart. Stabiliteit betekent hier dat het inkomen op orde 

is, de inkomsten en uitgave in balans zijn en de schulden stabiel zijn. Vaak is dit 

evenwicht fragiel en blijft er risico op terugval, bijvoorbeeld bij het ontstaan van 

nieuwe schulden. 

 

Oplossingsrichting 

Dit pleit voor het vinger aan de pols houden, een ‘waakvlam-contact’. Langdurend 

volgen en ondersteuning bieden, ook wanneer mensen weer op eigen benen staan, of 

dat nu zelfstandig wonend of in een vorm van begeleid wonen is. Deze nazorg vindt 

op verschillende manieren plaats. In de vorm van ambulante begeleiding (bij begeleid 

wonen) tot betrokkenheid van professional van een wijkteam wanneer iemand weer 

zelfstandig is gaan wonen in de wijk. In samenwerking met Stichting Lezen &Schrijven 

heeft Federatie Opvang de module “Voor ’t zelfde geld” doorontwikkeld, speciaal voor 

uitgestroomde cliënten. 12  

                                                      
12 Deze module zal te vinden zijn op de site www.schuldenindeopvangenbw.nl 

https://www.schuldenindeopvang.nl/signaleren-schulden-en-nazorg/
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Intermezzo: Krachtwerk. 

 

Er gaat veel goed in de aanpak van schulden in de maatschappelijke opvang, 

vrouwenopvang en beschermd wonen, maar het kan altijd beter. De praktijk is sterk 

in beweging en er worden een aantal veelbelovende aanpakken beproefd. Het is in dit 

rapport meerdere malen benoemd: er is veel kennis op het gebied van aanpak 

armoede en schulden, maar de theorie is niet altijd naar de praktijk vertaald. Er 

worden veelbelovende interventies ontwikkeld, maar er zijn relatief weinig 

interventies gedegen onderzocht op hun effectiviteit. In dit intermezzo gaan we in op 

zo’n methodiek die goed is onderzocht en vaak wordt toegepast in de 

maatschappelijke opvang: Krachtwerk.  

 

Krachtwerk wordt vooral ingezet in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en 

bij de begeleiding en opvang van zwerfjongeren. Het doel is herstel in de richting van 

een door cliënten zelf benoemde kwaliteit van leven. Bij dit herstel gaat het om een 

zingevend bestaan met hoop en zicht op een betere toekomst en leven in veiligheid. 

Krachtwerk is geënt op het Strengths-model dat in de Verenigde Staten is ontwikkeld 

en voor Nederland is uitgewerkt en onderbouwd door Impuls, het onderzoekscentrum 

Maatschappelijke Zorg van het Radboudumc. In Nederland is Krachtwerk inmiddels 

ingevoerd bij meer dan zestig organisaties, waaronder in de maatschappelijke opvang. 

Het is als erkende, goed onderbouwde methodiek opgenomen in de databank 

effectieve sociale interventies van Movisie. Het is een zogeheten evidence based 

methodiek (Wolf en Jonker, 2016). 

 

Krachten en mogelijkheden 

Krachtwerk sluit aan bij de krachten en mogelijkheden van mensen, waarbij hun 

verhaal centraal staat en zij gelijkwaardig zijn aan de betrokken professionals als het 

gaat om besluitvorming over hun plan van aanpak. Het helpt hen regie over hun leven 

te krijgen en houden. Dit kan niet zonder hulp van anderen. Er is in de methodiek dan 

ook veel aandacht voor iemands netwerk en hulpbronnen. Het traject bestaat uit drie 

delen: focusbepaling, uitvoering en evaluatie, met zeven basistaken: ontmoeten en 

aansluiten, inventariseren van krachten, inschatten van zelfregulering, doelen stellen 

en een actieplan maken, ondersteunen van herstel, evalueren en afronden. Het 

methodisch werken met cliënten heeft een cyclisch karakter: na de evaluatie kan 

worden besloten tot een vervolgtraject dat wederom bestaat uit focusbepaling, 

uitvoering en evaluatie (Wolf en Jonker, 2016). 

https://www.movisie.nl/esi/krachtwerk
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Krachtwerk in een notendop 

● Gaat uit van de eigen kracht van cliënten en de hulpbronnen in hun 

omgeving.  

● Versterkt de maatschappelijke participatie en zelfregie van cliënten.  

● Gaat ervan uit dat de grenzen aan de ontwikkeling van cliënten en hun 

omgeving vooraf niet bekend zijn of vastliggen.  

● Begrijpt het functioneren van cliënten vanuit meerdere dimensies (handelen, 

systeem, ontwikkeling) en vanuit hun inbedding in diverse systemen (gezin, 

familie, vrienden en kennissen, scholing en opleiding enzovoorts).  

● Beschouwt de samenleving als rijk aan hulpbronnen en mogelijkheden tot 

herstel.  

● Richt zich op zelfsturing en neemt de keuzes van cliënten als vertrekpunt van 

de begeleiding.  

● Draait om de werkrelatie tussen cliënt en begeleider. 

● Wordt bij voorkeur uitgevoerd in de natuurlijke leefomgeving van cliënten. 

● Zet maximaal in op de benutting van het persoonlijke steunsysteem van 

cliënten en schakelt het professionele systeem zo weinig mogelijk in, maar 

zoveel als nodig is.  

Bij Zienn, een instelling voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd 

wonen in Drenthe, Friesland en Groningen is Krachtwerk de leidende methodiek. Elke 

cliënt krijgt een persoonlijk begeleider. Samen maken ze een plan, dat is gebaseerd op 

de wensen en uitgangspunten van de cliënt. Vaak gaat het over het op orde krijgen en 

houden van geldzaken. Cliënt en begeleider bespreken samen wat nodig is en waar de 

krachten en talenten van cliënt liggen. Afgesproken wordt wat de cliënt zelf doet en 

waar anderen bij kunnen helpen (familie, vrienden, kennissen, maar ook instanties als 

woningcorporaties, gemeente, GGZ, verslavingszorg). Alle afspraken komen in een 

actieplan. De cliënt voert de acties zelf uit, uiteraard waar nodig met ondersteuning. 

Het actieplan is kort en wordt regelmatig aangepast.  

 

Meer lezen over Krachtwerk? Zie deze publicatie van Movisie, de 

methodiekbeschrijving of de folder.  

  

http://www.impuls-onderzoekscentrum.nl/Krachtwerk%20in%20een%20notendop/
https://www.movisie.nl/interventie/krachtwerk
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-03/Methodebeschrijving-krachtwerk.pdf
https://www.opvang.nl/files/Folder_Krachtwerk_FO.pdf
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FASE  BIJ UITSTROOM EN NA AFLOOP VAN DE OPVANG OF BEGELEID WONEN 
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KNELPUNT 
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BEPERKT BESCHIKBARE 

PASSENDE EN BETAALBARE 
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SCHULDENPROBLEMATIEK 
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OPLOSSINGSRICHTING 
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PASSENDE WOONVORMEN / 
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MEER SOCIALE 

WONINGBOUW (MACRO 

OPLOSSING) 

LANGDURIGE 

BETROKKENHEID WAAR 

MENSEN OP TERUG VALLEN, 

PROFESSIONALS EN/OF 

VRIJWILLIGERS DIE EEN 

OOGJE IN HET ZEIL KUNNEN 

HOUDEN 

LANGDURIGE 

BETROKKENHEID WAAR 

MENSEN OP TERUG VALLEN, 

PROFESSIONALS EN/OF 

VRIJWILLIGERS DIE EEN 

OOGJE IN HET ZEIL KUNNEN 

HOUDEN 

VOORBEELD 

 

HOE ZIET EEN 

OPLOSSING ER 

CONCREET UIT? WAT 

ZIJN GOEDE 

VOORBEELDEN? 

 

‘HOUSING FIRST’ / 

OMKLAPWONINGEN 

WAARBIJ INSTELLING HUUR 

BETAALT 

 

‘GEMENGD WONEN’ 

BIJVOORBEELD PLACE2BU 

 

‘UNIFORM 

HUURZORGCONTRACT’  

 

‘(Z)ONDER DAK’ 

‘HOUSING FIRST’ / 

OMKLAPWONINGEN 

WAARBIJ INSTELLING HUUR 

BETAALT 

 

‘GEMENGD WONEN’ 

 

‘INZET 

ERVARINGSDESKUNDIGEN 

(HOWIE THE HARP)’ 

 

‘INZET VRIJWILLIGERS BIJ 

VOLHOUDEN 

SCHULDENTRAJECT 

(SCHULDENVRIJMAATJES / 

SCHULDHULPMAATJES)’ 

 

‘ERVARING DIE STAAT’ 

‘INZET 

ERVARINGSDESKUNDIGEN 

(HOWIE THE HARP’) 

 

 

‘INZET VRIJWILLIGERS BIJ 

VOLHOUDEN 

SCHULDENTRAJECT 

(SCHULDENVRIJMAATJES/ 

SCHULDHULPMAATJES)’ 

 

‘ERVARING DIE STAAT’ 

 

 

 

 

 

 

http://housingfirstnederland.nl/handreikingwoningcorporaties/faqs/wat-is-housing-first/
about:blank
http://housingfirstnederland.nl/handreikingwoningcorporaties/faqs/wat-is-housing-first/
https://www.howietheharp.nl/
http://stichtingdevonk.nl/vrijwilligers/vrijwilligers-algemeen/training-schuldenvrijmaatje/
http://www.ervaringdiestaat.nl/wat-doen-we/nazorg/
https://www.howietheharp.nl/
https://schuldhulpmaatje.nl/
http://www.ervaringdiestaat.nl/wat-doen-we/nazorg/
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Doorlopend 

De samenleving is dermate complex ingericht dat grote groepen mensen er niet of 

nauwelijks aan kunnen deelnemen (WRR, 2017). Daarbij komt dat steeds duidelijker 

wordt dat chronische geldstress kan zorgen voor tunnelvisie. Mensen worden dan zo 

in beslag genomen door geldzorgen dat de vaardigheden om doordacht 

toekomstgericht te handelen ernstig worden beperkt (Mullainathan en Shafir, 2013). 

Dit geldt zeker voor mensen die een beroep doen op de opvang. Hun (financiële) 

situatie is dermate complex dat de van cliënten verlangde redzaamheid door 

instanties niet reëel is. Tegelijkertijd sijpelen de effecten van financiële problemen 

door in alle levensgebieden. Het kan zo zijn dat er meerdere problemen gelijktijdig 

spelen, waardoor aandacht voor financiële problemen (tijdelijk) naar de achtergrond 

dreigt te verdwijnen.  

Oplossingsrichtingen 

- De belevingswereld en ondersteuningsbehoefte van de cliënt centraal stellen 

(zie het rapport van de Tussenvoorziening, Gemeente Utrecht, Leger des 

Heils 2018) 

- Erkennen van belang juiste bejegening en begrip 

 

- Aandacht voor kwetsbare groepen, zoals licht verstandelijk beperkten (LVB) 

en laaggeletterden en mensen die beperkt digitaal vaardig zijn. 
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FASE  DOORLOPEND 

AAN DE SLAG 

KNELPUNT 

 

WAT IS HET PROBLEEM 

/ KNELPUNT? 

STRESS DOOR 

SCHAARSTE  

LVB, 

LAAGGELETTERDHEID, 

NIET DIGITAAL VAARDIG 

MEERDERE PROBLEMEN 
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PASSENDE 
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OPLOSSINGSRICHTING 

 

WELKE 

OPLOSSINGSRICHTING 

IS NODIG / MOGELIJK / 

WAT ZIJN 

AANBEVELINGEN UIT 

DE LITERATUUR? 

STRESS-SENSITIEVE 

DIENSTVERLENING 

 

TIJDIG SIGNALEREN DE MENS ‘ALS GEHEEL 

‘BENADEREN 

PRESENTIE 

WERKEN 

VOORBEELD 

 

HOE ZIET EEN 

OPLOSSING ER 

CONCREET UIT? WAT 

ZIJN GOEDE 

VOORBEELDEN? 

‘MOBILITY 

MENTORING’ / 

GESPREKSTECHNIEK 

ZORGVULDIGE 

BEJEGENING 

 

 

 

SCREENING LVB EN 

LAAGGELETTERDHEID  

 

‘BRUG NAAR 

ZELFREDZAAMHEID’ 

(INSTRUMENT VANUIT 

MOBILITY MENTORING) 

‘WERKEN 

VOLGENS DE 

PRESENTIE 

BENADERING’  

 
  

https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/specifieke-doelgroepen/lvb/
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-gemeenten/specifieke-doelgroepen/laaggeletterden/


 46 

 
 

Intermezzo: presentiebenadering 

 

In dit rapport hebben we veel aandacht besteed aan technische en systemische 

knelpunten. Daarvoor zoeken we vaak oplossingen die ook op technisch of systemisch 

vlak liggen. Er is echter meer. We weten dat bejegening en begrip, de persoonlijke 

band tussen cliënt en begeleider en het aansluiten bij de vaardigheden en verlangens 

van de cliënten belangrijke ingrediënten zijn in elk proces naar duurzaam herstel. In 

dit intermezzo gaan we hier dieper op in, onder meer aan de hand van de 

presentatiebenadering. 

 

Een recent rapport van de Tussenvoorziening, Gemeente Utrecht en het Leger des 

Heils (2018) benoemt veel financiële knelpunten bij uitstroom. Deze, vaak technische 

en systemische knelpunten zijn in het voorafgaande ook uitgebreid aan de orde 

gekomen. Daarnaast legt het rapport de nadruk op een vertrouwensband en de eigen 

regie bij de cliënt.  

 

Hier vloeien twee aanbevelingen uit voort (p. 30):  

1) Realiseer je dat een vertrouwensband voorwaarde is voor gedragsverandering. Dit 

betekent onder meer dat de cliënt niet telkens aan nieuwe professionals zijn/haar 

verhaal moet vertellen, ze zijn gebaat bij één vertrouwde hulpverlener/coach. Er moet 

ruimte zijn dat het traject zich aan de cliënt aanpast, in plaats van andersom.  

 2) Zorg dat de cliënt eigenaar van zijn proces is, ook op financiën. Sluit dus aan bij de 

prioriteiten en de fase van verandering van de cliënt zelf, en start het schuldtraject op 

zijn/haar tempo. Neem niet meer over dan nodig.  

 

Het blijkt uit meerdere onderzoeken13 (zie voor een overzicht Van Geuns, 2018):  

wanneer mensen uiteindelijk hulp gezocht hebben of zijn doorverwezen, hebben ze 

behoefte aan een persoonlijke benadering. Tevredenheid over begeleiding en zorg zou 

bij daklozen vooral worden bepaald door bejegeningsaspecten zoals ervaren respect 

(Barendregt 2017). Rekening houden met datgene waartoe mensen op dat moment 

                                                      
13 Dit betreft niet specifiek mensen die verblijven in de maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang of beschermd wonen, maar mensen die te maken hebben met armoede en 
schulden. 
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in staat zijn en wat zij kunnen leren bevordert een positief verloop van een traject. Te 

snel en te veel vragen, te hoge verwachtingen hebben van mensen, werken averechts.  

 

Ook het hebben van weinig vertrouwen in hulpverleners en instanties is aan de orde. 

Mensen gaven aan dat ze het belangrijk vonden iemand te hebben die ze kunnen 

vertrouwen en hun ‘contactpersoon’ zou moeten blijven. Op de langere termijn spelen 

onzekerheid en angst wanneer de ondersteuning ophoudt. Er is een duidelijk 

verlangen naar een vorm van voortgaande steun (Van Geuns 2018, p.140-141). 

Precies in deze behoeften voorziet het werken vanuit de presentiebenadering. 

De presentiebenadering is een visie en een manier van werken die je als hulpverlener 

eigen moet maken. Het levert belangrijke bouwstenen voor het vormgeven van de 

relatie tussen de cliënt en hulpverlener. De presentiewerker is benaderbaar en werkt 

vanuit trouw. De presentietheorie schrijft geen kant-en-klare werkwijze voort. De 

hulpverlener sluit zorgvuldig aan en stemt af met de ander wat hij of zij nodig heeft. 

Dat is de basis van de geboden hulp en steun. De presentiebenadering is behulpzaam 

bij mensen die moeilijk bereikbaar zijn of bij wie de complexiteit van problemen groot 

is. De benadering kenmerkt zich door traagheid (die langdurige betrokkenheid 

veronderstelt zodat een vertrouwensband kan ontstaan), omgaan met onzekerheid, 

wederkerigheid en aansluiting. 

Het gaat over het simpelweg er zijn voor de ander, zodat een 

vertrouwensrelatie wordt opgebouwd. De ander voelt zich gezien en gehoord, voelt 

zich volwaardig mens. Door de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er 

ruimte voor wat zich niet laat maken of afdwingen. De hulpverlener heeft een houding 

van volledige acceptatie van de ander. Die ander is de mens in een kwetsbare situatie. 

Die ander wordt vaak gewezen op alles wat niet deugt, wat anders moet en waarin ze 

in negatieve zin afwijken van de norm. Deze houding benadrukt hun zwakte. Door als 

hulpverlener de ander als volwaardig mens te benaderen, zien ze hun eigen kracht 

weer en krijgen ze vertrouwen in de mogelijkheid om hun leven weer op een voor hen 

zinvolle manier in te vullen. Dat maakt ruimte voor wensen en verandering. 

  

Bovenstaande tekst is deels ontleend aan een beschrijving van de presentiemethode op de 

website van Movisie. Zie ook Baart, 2011. Ervaring met het werken volgens de 

presentiebenadering is aanwezig bijvoorbeeld bij Maatschappelijke Opvang ’s 

Hertogenbosch. Ook de Nico Adriaans Stichting in Rotterdam treedt mensen tegemoet 

gebaseerd op de presentiebenadering.  

https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/presentiebenadering-basis-goede-zorg)%20www.presentie.nl
http://www.modenbosch.nl/over-ons-2/onze-aanpak/
http://nasrotterdam.nl/over-de-nas/waarom-we-het-doen/
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4. Horizonverkenning: hoe nu verder? 

 

Met dit rapport hebben we inzicht willen geven in de schuldenproblematiek van 

cliënten in de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We 

hebben knelpunten beschreven en oplossingsrichtingen geschetst, onder meer aan de 

hand van concrete projecten en goede voorbeelden. Vanzelfsprekend is dit overzicht 

niet uitputtend. In dit laatste hoofdstuk trekken we enkele algemenere conclusies: 

welke stappen zijn gezet, welke opgaven liggen er (nog) en aan wie zijn deze te 

adresseren? 

“Bijna iedereen” in de opvang heeft schulden  

Financiële problemen zijn vrijwel altijd de aanleiding om een beroep te doen op de 

maatschappelijke opvang. Zo’n negentig procent van de cliënten van de opvang heeft 

schulden. Ook cliënten die gebruik maken van beschermd wonen of vrouwenopvang 

hebben in overgrote meerderheid geldproblemen. Vrouwen lopen het risico dat hun 

financiële situatie tijdens het verblijf in de vrouwenopvang verslechtert en dat hun 

schulden toenemen. Deze problematiek is inmiddels in verschillende 

onderzoeksrapporten benoemd. De knelpunten zijn goed in beeld. Betrokken partijen 

zijn op zoek naar oplossingen. Mede naar aanleiding van het verschijnen van 

rapporten van de Ombudsman zijn er gesprekken gaande tussen de Belastingdienst, 

Ombudsman en de Sociale Verzekeringsbank om knelpunten aan te pakken.14 

 

Belemmeringen in het aanpakken van complexe problematiek  

Er gaat redelijk veel goed in de aanpak van schulden in de maatschappelijke opvang 

en BW. Het veld is in beweging, daarvan getuigen de matrices in dit rapport met goede 

praktijkinitiatieven. Dat is bemoedigend én noodzakelijk. Er is echter nog geen sprake 

van een werkelijk integrale aanpak binnen instellingen. De belemmeringen in het 

aanpakken van financiële problemen en schulden bij cliënten in de opvang bevinden 

zich veelal in de manier waarop hulp- en (financiële) dienstverlening in brede zin is 

georganiseerd, waaronder ook de manier waarop schuldhulpverlening werkt. Ook zijn 

er belemmeringen die te maken hebben met de aard van de problematiek van de 

cliënten. Zij hebben naast financiële problemen ook problemen op andere 

                                                      
14 De Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank bijvoorbeeld werken aan een oplossing 
waardoor de kinderbijslag en andere toeslagen versneld op de naam van de (gescheiden) 
vrouw kan komen te staan.  
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leefgebieden. Naast een laag of instabiel inkomen spelen er voortdurend andere 

problemen van sociale of psychische aard of met hun gezondheid. Er is geen 

administratie of mensen vinden het lastig de administratie bij te houden. Een 

identiteitskaart en bankpas kunnen ontbreken. Mensen hebben een vaste 

verblijfplaats in de opvang, maar dit wordt door gemeenten vaak niet als zodanig 

erkend. Bijkomend kan sprake zijn van een licht verstandelijke beperking (LVB). Een 

deel van de cliënten in de opvang heeft moeite met lezen en schrijven of is digitaal 

niet erg vaardig. Vaak moeten uitkeringen, toeslagen of andere voorzieningen digitaal 

aangevraagd worden, wat dan lastig is. Bovendien gebruiken steeds meer organisaties 

een DigiD met sms-controle. Dat is gezien de hoge wisselingen van telefoons bij de 

doelgroep, met name in de Maatschappelijke Opvang, een extra struikelblok. 

 

Het gaat om mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden en een bestaan vol 

stress en onrust leiden. Het verblijf in de noodopvang, de dag- of nachtopvang kan ook 

de nodige onrust veroorzaken. Ook schulden veroorzaken stress. Stress beperkt de 

vaardigheden die nodig zijn om problemen aan te pakken. Het is iedereen duidelijk 

dat het om erg complexe problematiek gaat. Er zijn veel factoren die de aanpak van 

financiële problemen beïnvloeden, veelal buiten de invloedssfeer van de cliënten zelf. 

De dagelijkse praktijk van (over)leven is weerbarstig, de problematiek is taai.  

 

Stappen zijn gezet 

Er is veel onderzoek en kennis beschikbaar over de impact van geldproblemen en over 

de knelpunten in de aanpak ervan. Veel instellingen voor opvang en BW zijn bezig met 

het vertalen van deze kennis naar de uitvoeringspraktijk. Er worden 

oplossingsrichtingen benoemd en concrete handvatten en instrumenten ontwikkeld. 

In het hele land zijn goede voorbeelden te vinden. Het programma Schulden in de 

Opvang en Beschermd Wonen van de Federatie Opvang heeft daaraan in belangrijke 

mate bijgedragen. Met dit rapport hebben we deze concrete aanpakken en 

ontwikkelingen in relatie gebracht met inzichten over knelpunten en 

oplossingsrichtingen uit onderzoeksrapporten en wetenschappelijke literatuur. Het is 

duidelijk dat de sector alleen de knelpunten niet kan aanpakken. Een deel van de 

knelpunten ligt buiten hun onmiddellijke invloedsfeer: samenwerking met andere 

partijen, waaronder schuldhulp, is nodig. Bovendien vergt een substantiële 

verbetering in schuldenaanpak binnen opvang en BW een verdere 

professionaliseringslag die de sector niet alleen kan dragen.  

http://www.schuldenindeopvang.nl/
http://www.schuldenindeopvang.nl/
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We bespreken tot besluit een aantal thema’s waarvoor (blijvende) aandacht 

noodzakelijk is om het mogelijk te maken dat instroom beperkt wordt, mensen in de 

opvang meer grip krijgen op hun financiële situatie, kunnen werken aan het regelen 

van hun schulden en, naar vermogen, financieel redzaamheid zijn. Dit alles met het 

oog op herstel en uitstroom naar een passende woonvorm.  

 

Geef rekenschap van gelaagdheid van de problematiek en 

oplossingsrichtingen: micro, meso en macro 
 

De oorzaken van problemen, de problemen zelf én de oplossingsrichtingen bevinden 

zich op meerdere niveaus: op macro, micro en mesoniveau15. Het is van groot belang 

om de gelaagdheid van de problematiek en de samenhang tussen deze niveaus te 

onderkennen. Het microniveau betreft individuen. Daarbij zijn er interne en externe 

factoren te onderscheiden. Interne factoren hebben te maken met persoonlijk gedrag. 

Te denken valt aan het ontbreken van vaardigheden, motivatie of zelfvertrouwen, 

maar ook schaamte: geldproblemen zijn nog te vaak een taboe. Externe persoonlijke 

factoren zijn persoonlijke gebeurtenissen, zoals ziekte, ongeval, baanverlies, 

echtscheiding of gezinsuitbreiding. Op dit niveau zijn er bijvoorbeeld interventies 

gericht op gedragsverandering (motiverende gespreksvoering), maar ook nudging - 

het stimuleren van mensen om verstandige keuzes te maken en het lastiger maken 

om onverstandige dingen te doen.  

 

Het mesoniveau heeft betrekking op organisaties en groepen. Ook hier zien we interne 

en externe factoren. Interne factoren hebben te maken met een gebrekkige structuur 

of disfunctioneren van instituties, bureaucratie, ontoegankelijke regelingen 

bijvoorbeeld. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het stelsel van toeslagen en 

inkomensvoorzieningen, die er vaak voor zorgen dat mensen juist dieper in de 

schulden komen. Externe factoren hebben betrekking op institutionele stigma’s, zoals 

vooroordelen door instanties en in de media. Op mesoniveau zien we bijvoorbeeld het 

belang van ruimte voor persoonlijk en langdurig contact tussen mensen en de 

professionals die hen bijstaan.  

                                                      
15 Voor duiding van het onderscheid micro, meso, macro zie ook de infographic die de SER 
maakte naar aanleiding van het onderzoek Opgroeien zonder armoede (2017). 

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2017/opgroeien-zonder-armoede-infographic.pdf
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Het macroniveau betreft het niveau van de samenleving. Interne factoren we die op 

macroniveau zien, hebben te maken met de maatschappelijke ordening. Denk daarbij 

aan ongelijke inkomens- en vermogensverdeling, de welvaartsspreiding en 

machtsverhoudingen. Externe factoren zijn de economische, maatschappelijke en 

demografische ontwikkelingen. Het gaat bijvoorbeeld om economische crisis, 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en woningmarkt, conjunctuur, digitalisering en 

migratie. 

Meerdere onderzoeken wijzen op het probleem dat mensen bij de uitstroom uit de 

opvang of beschermd wonen een gering besteedbaar inkomen hebben en er beperkte 

passende en betaalbare woonruimte is. Dit zijn opgaven op macroniveau. 

Instroom in de maatschappelijke opvang lijkt ten dele afhankelijk van externe 

omstandigheden. In tijden van een neergaande conjunctuur komen meer mensen 

(eerder) in de financiële problemen. Tegelijkertijd is schuldenproblematiek hardnekkig 

en komt een opgaande conjunctuur niet altijd direct ten goede aan alle schuldenaren. 

Differentiatie in aanpak, al naar gelang het probleem, is nodig. De omvang van 

armoede, schuldenproblematiek en vraagstukken rondom bestaanszekerheid vragen 

een oplossing van de samenleving. Gemeenten en professionals kunnen het niet 

alleen oplossen, laat staan kwetsbare personen zelf. Samenlevingsproblemen (macro) 

zijn niet op te lossen met alleen een aanpak op meso- (organisatie) of microniveau 

(individu). Het is zaak om de reikwijdte van de problematiek en de oplossingsrichting 

tot elkaar in verhouding te zien. 

  

Alleen een samenhangende aanpak op alle niveaus betekent een structurele 

verbetering van de positie van mensen die zijn aangewezen op de maatschappelijke 

opvang, vrouwenopvang of begeleid wonen.  

 

Erken daklozen, cliënten in de (vrouwen)opvang en beschermd wonen als 

specifieke doelgroep 

 

Daklozen en mensen in de opvang/beschermd wonen, worden doorgaans niet 

genoemd als specifieke groep voor wie de schuldhulpverlening onvoldoende 

toegankelijk is. De NVVK noemt mensen ‘zonder woonadres of verblijvend in een 

instelling’ wel nadrukkelijk als doelgroep die niet voldoende wordt geholpen door de 

gemeentelijke schuldhulpverlening. De NVVK signaleert ook dat er toenemende vraag 
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is naar hoogwaardige schuldhulpverlening aan groepen die specifieke, langdurige 

ondersteuning behoeven, zoals dak- en thuislozen, mensen met een LVB en 

laaggeletterden. Meer beleidsmatige en categoriale aandacht voor deze groep is op 

zijn plaats. Meer oog voor systeemfouten in de (toegankelijkheid van) 

schuldhulpverlening aan deze groep is nodig.  

 

Stimuleer toepassing financiële (basis)kennis in de opvang en zet (back-

office) specialisten in op schuldhulp en budgetbeheer 

 

Meerdere onderzoekers concluderen dat basiskennis over geldzaken en schulden bij 

professionals in de opvang soms beperkt is of, gezien de aard van het werk en de 

problemen van de cliënten, beperkt kan worden toegepast. Dit geldt niet alleen in de 

opvang. Dit is in algemene zin ook de strekking van een recente publicatie: er is veel 

kennis op het gebied van aanpak armoede en schulden en er is grote behoefte aan 

implementatie in de opleidingen en op de werkvloer ontbreekt (Van Geuns, 2018).  

Steeds meer is er ook het besef dat schuldenaren verschillen, dat de ene aanpak voor 

een bepaalde groep kan werken en voor een andere groep niet. Dit gaat naar 

verwachting ook op voor de bewoners in de opvang: er zijn verschillen in leefvorm, in 

draagkracht en -last en dus zal er ook een gedifferentieerde aanpak nodig zijn. Zowel 

professionals als organisaties willen burgers centraal stellen en maatwerk leveren, 

maar de vertaalslag in de praktijk kan lastig zijn (Van Geuns, 2018: 143). De behoefte 

leeft om inzichten uit de wetenschap en kennis over effectieve methoden te 

implementeren in de praktijk. Dit betreft een conclusie op mesoniveau, tegelijkertijd 

moeten we daaraan toevoegen dat de goede wil en intenties die er zeker zijn, vaak 

stuiten op de muren van het systeem, waardoor professionals ook niet optimaal hun 

werk kunnen doen. Voedt alle professionals (maatschappelijk werk, in de opvang) met 

basiskennis van financiële zaken en implementeer deze op de werkvloer én in de 

opleidingen. Zet op schuldhulp en budgetbeheer specialisten in en zorg dat deze ook 

binnen opvang en BW beschikbaar zijn. Juist het voorhanden zijn van deze 

specialistische kennis en kennis van de doelgroep kan de hulpverlening verbeteren en 

de kloof naar gemeentelijke schuldhulp dichten. 

  

https://www.clientvanderekening.nl/financiele-hulpverlening-is-echt-een-vak/
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