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Samenvatting 
 
Volgens het BKR (Bureau Kredietregistratie) loopt één op de zes huishoudens in Nederland een risico 
op problematische schulden, heeft problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. 
Uit het onderzoek 'Kans op financiële problemen' van het Nibud blijkt dat de hoogte van het inkomen 
niet zozeer belangrijk is voor het ontstaan van schulden, maar wel hoe huishoudens met hun geld 
omgaan en de houding die zij hebben ten opzichte van geld.  
 
Gezond financieel gedrag belangrijk voor voorkomen van financiële problemen 
Het voorkomen van financiële problemen vraagt van mensen dus gezond financieel gedrag. Dit 
voorkomt dat er achterstanden in betalingen ontstaan en zorgt dat de uitgaven nu en in de toekomst in 
lijn zijn met de inkomsten. Het belang van gezond financieel gedrag, zoals het aanleggen van een 
buffer en het op orde hebben van de administratie, wordt in de context van de huidige economische 
en maatschappelijke ontwikkeling steeds groter (Jungmann e.a. 2012).  
 
Wat is schuldpreventie? 
Schuldpreventie is gericht op het bevorderen van gezond financieel gedrag. Het gaat daarbij om een 
mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen, zoals het geven van voorlichting, 
budgetbegeleiding, adviesgesprekken of het verlenen van krediet.  
 
In de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn veel partijen actief op het gebied van schuldpreventie. Dit 
onderzoek geeft inzicht in de organisaties die zich hiermee bezig houden. Ook biedt het inzicht in de 
kansen en belemmeringen die er zijn om meer onderling samen te werken en schuldpreventie 
effectiever in te richten. Het onderzoek is uitgezet onder 184 organisaties. 89 organisaties hebben 
deelgenomen en een digitale vragenlijst ingevuld. Het overgrote deel van deze organisaties (86%) 
doet iets aan schuldpreventie.  
 
Veel verschillende organisaties zetten zich in om f inanciële problemen bij inwoners te 
voorkomen 
De typen organisaties die zich inzetten op het gebied van schuldpreventie zijn divers. Weliswaar 
hebben de meeste organisaties als kernactiviteit hulpverlening, zorg of welzijn; ook scholen, 
sportverenigingen, water- en energiebedrijven, zorgverzekeraars woningcorporaties en kerkelijke 
organisaties voeren activiteiten uit om financiële problemen bij inwoners te voorkomen.   
 
De activiteiten variëren van advies geven en folder s uitdelen tot aan budgetbeheer en 
beschermingsbewind  
Ongeveer de helft van de organisaties biedt ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen of 
bemiddelt bij schulden. Bemiddeling bij schulden wordt met name gedaan door organisaties op het 
gebied van hulpverlening, zorg, welzijn, activering en door de gemeente. Het ondersteunen bij het 
aanvragen van voorzieningen wordt ook door andere organisaties gedaan, zoals 
onderwijsinstellingen, kerken of sportorganisaties. Eén op de vijf organisaties geeft 
voorlichtingsbijeenkomsten aan inwoners. 
 
Organisaties werken volop samen, maar meestal met e en beperkt aantal partners 
De samenwerking op het gebied van schuldpreventie uit zich onder meer in het doorverwijzen van 
klanten. De helft van de organisaties die samenwerken geeft aan dat er sprake is van een ‘warme’ 
overdracht van klanten. Daarnaast is er in één op de tien gevallen sprake van een gezamenlijk 
productaanbod. De meest genoemde samenwerkingspartners zijn Juvans en de gemeente. 
 
Meeste organisaties bieden individuele begeleiding 
De meeste organisaties geven alleen individuele begeleiding. Een minderheid organiseert naast de  
individuele begeleiding ook groepsbijeenkomsten. De doelen die hiermee beoogd worden verschillen 
van individuele begeleiding. Richt de individuele begeleiding zich met name op het creëren van 
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bewustzijn en gedragsverandering, de groepsaanpak richt zich vooral op kennisoverdracht en het 
aanleren van vaardigheden. Groepswijze interventies zijn minder kostbaar en vaak ook effectief 
(Jungmann e.a. 2012), maar niet altijd mogelijk. Soms is individuele begeleiding noodzakelijk 
(bijvoorbeeld adviesgesprekken) of zijn er niet genoeg klanten voorhanden met een vergelijkbare 
problematiek. Ook is niet iedereen in staat om in een groep te functioneren.  
 
Schuldpreventie is grotendeels doelgroepgericht 
Aan de organisaties is gevraagd of zij bij schuldpreventie aandacht hebben voor specifieke 
doelgroepen. De meest genoemde doelgroepen zijn: mensen met een laag inkomen, jongeren, 
laaggeletterden, ouderen, ZZP’ers, huishoudens met kinderen en mensen met een beperking. 
 
Volgens organisaties zoeken klanten vaak te laat hu lp 
Klanten zien niet altijd de ernst van de situatie en zoeken volgens veel organisaties te laat hulp. Ook is 
er in veel gevallen sprake van een onvermogen bij klanten om bepaalde (financiële) vaardigheden aan 
te leren. Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat door de juiste ondersteuning, goede 
vroegsignalering en goede samenwerking tussen organisaties deze belemmeringen kunnen worden 
weggenomen.   
 
Organisaties zien mogelijkheden om op het gebied va n schuldpreventie meer samen te werken 
met de gemeente en andere organisaties 
Mogelijkheden om de preventieve taak beter vorm te geven worden vooral gezien in een betere 
onderlinge afstemming. Hiervoor is het onder meer noodzakelijk om inzicht te hebben in elkaars taken 
en activiteiten. Nu wordt veelal met een beperkt aantal organisaties samengewerkt. Het overzicht in de 
stad ontbreekt. Hierdoor kan niet optimaal gebruik worden gemaakt van de aanwezige deskundigheid. 
Ook wordt genoemd dat het goed zou zijn als er een centraal punt komt waar alles op het gebied van 
schulden en schuldpreventie samenkomt en dat (meer) gewerkt wordt met vaste contactpersonen. 
 
Aanbevelingen 
 
Zorg voor inzicht in elkaars kennis en kunde 
Wanneer de organisaties die actief zijn op het gebied van schuldpreventie intensiever met elkaar 
samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise wordt de schuldpreventie effectiever en 
efficiënter. Een belangrijke voorwaarde voor goede samenwerking is dat er inzicht is in elkaars kennis 
en kunde. Dit onderzoek is een eerste stap om dat inzicht te krijgen. Geadviseerd wordt aan de 
gemeente om met organisaties uit de stad samen te komen om te kijken hoe de samenwerking verder 
vorm gegeven kan worden.  

 
Inzicht en motivatie zijn belangrijke succesfactore n  
Inzicht en overzicht hebben, zijn belangrijke voorwaarden om financiële problemen te voorkomen 
(Nibud, 2012). Uit het onderzoek blijkt dat mensen met betalingsachterstanden deels ongemotiveerd 
zijn of niet vaardig genoeg om goed met hun geld (administratie) om te kunnen gaan. Vroegtijdige 
signalering en gerichte inzet vanuit (lokale) overheden en organisaties kunnen bijdragen aan het 
vergroten van de vaardigheden en het stimuleren van de motivatie.  
Het werken aan zelfvertrouwen van schuldenaren of risicogroepen is een van belangrijkste 
componenten voor een succesvolle schuldpreventie. Daarna volgt de confrontatie met het eigen 
financiële gedrag en het  in hun kracht brengen van mensen, zodat ze zelf met hun problemen aan de 
slag te kunnen gaan (Jungmann, 2012).  
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Vroegsignalering en laagdrempelig aanbod zijn belan grijk 
De organisaties geven nog enkele concrete tips ten aanzien van vroegsignalering en een 
laagdrempelig aanbod: 
- Betrek bij vroegsignalering ook de energiebedrijven, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties, 

e.d. Zij hebben het eerste inzicht in betalingsachterstanden, die mogelijk een signaal zijn van 
financiële problemen. 

- Schenk op scholen aandacht aan het onderwerp, zodat jongeren zich bewust zijn van hun 
financiële gedrag en wat de consequenties daarvan kunnen zijn.  

- Zorg voor vroegsignalering door de sociale wijkteams en bij keukentafelgesprekken met 
bewoners. 

- Creëer een laagdrempelig aanbod, bijvoorbeeld door de inzet van budgetcoaches, maatjes en 
vrijwilligers. Maar ook de inzet van het eigen netwerk is belangrijk.   
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1 Inleiding 

 
1.1 Aanleiding  

Volgens het BKR loopt één op de zes huishoudens in Nederland een risico op problematische 
schulden, heeft problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. De meeste 
schulden staan uit bij de Belastingdienst, zorgverzekeraars, woningcorporaties en energie- en 
telecombedrijven. Uit het onderzoek 'Kans op financiële problemen' van het Nibud blijkt dat de hoogte 
van het inkomen niet zozeer belangrijk is voor het ontstaan van schulden. Wat wel belangrijk is, is hoe 
huishoudens met hun geld omgaan en de houding die zij hebben ten opzichte van geld.  
 
Gezond financieel gedrag belangrijk voor voorkomen van financiële problemen 
Het voorkomen van financiële problemen vraagt van mensen dus gezond financieel gedrag. Gezond 
financieel gedrag voorkomt dat er achterstanden in betalingen ontstaan en zorgt dat de uitgaven nu en 
in de toekomst in lijn zijn met de inkomsten. Het belang van gezond financieel gedrag, zoals het 
aanleggen van een buffer en het op orde hebben van de administratie, wordt in de context van de 
huidige economische en maatschappelijke ontwikkeling steeds groter (Jungmann e.a. 2012). Als 
gevolg van de economische crisis raken steeds meer mensen in de financiële problemen. En de 
toenemende werkloosheid en de dalende huizenprijzen raakt niet alleen mensen met een laag 
inkomen.  
 
Wat is schuldpreventie? 
Schuldhulpverlening biedt een oplossing om mensen uit de schulden te krijgen. Maar er zijn daarnaast 
verschillende activiteiten denkbaar om te voorkomen dat inwoners in de schuldhulpverlening terecht 
komen. Zoals het geven van voorlichting, budgetbegeleiding, adviesgesprekken of geld. Er zijn veel 
organisaties en instellingen in ’s-Hertogenbosch die iets doen bij financiële problemen van inwoners. 
Met dit onderzoek wil de gemeente in beeld krijgen wat er allemaal gebeurt op dit vlak en door welke 
organisaties dat wordt gedaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn diverse aanleidingen om dit onderzoek uit te voeren: 
• De gemeenteraad wil toe naar meer preventie om te voorkomen dat inwoners in de 

schuldhulpverlening terecht komen. Het is daarom belangrijk om te weten hoe die preventieve 
taak nu wordt ingevuld.  

• De gemeente gaat vanaf 2014 haar taak op het gebied van schuldhulpverlening uitbreiden. Deze 
taak is nu vaak beperkt tot schuldsanering. De gemeente wil echter dat alle burgers met financiële 
problemen goed geholpen worden. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk om te weten wat 
diverse organisaties in de stad al doen op het gebied van schuldpreventie. Deze informatie kan de 
gemeente gebruiken om het beleid op het gebied van schuldpreventie goed in te richten. Ook kan 
de gemeente hiermee in de toekomst klanten beter doorverwijzen naar de juiste ondersteuning. 

  

Schuldpreventie: 
Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in actie te komen. Op het terrein van de 
huishoudfinanciën gebruiken we de term schuldpreventie. Het doel van schuldpreventie is om financiële 
problemen te voorkomen en daarmee ook te voorkomen dat er belemmeringen voor participatie en/of 
maatschappelijke kosten ontstaan. Het Nibud hanteert de volgende definitie van schuldpreventie: 
 
Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht zijn dat mensen 
financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun financiën op orde houden.  
 
In dit onderzoek bekijken we schuldpreventie iets breder, namelijk ook het verstrekken van krediet en het 
geven van geld ter voorkoming van financiële problemen worden tot schuldpreventie gerekend. 
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• Door de preventieve taak goed in te richten wil de gemeente voorkomen dat mensen in de 
schuldhulpverlening terecht komen. Het idee is dat een goede uitvoering van de preventieve taak 
dure en intensieve ondersteuningstrajecten zoveel mogelijk voorkomt. Dit past binnen de 
gedachte van DNA Sociaal waarbij problemen van inwoners zoveel mogelijk binnen de 0de en 1ste 
lijn worden opgelost. De gemeente wil kunnen sturen op het goed functioneren van een netwerk 
voor schuldpreventie. Hiervoor is het nodig om dit netwerk in beeld te hebben en inzicht te hebben 
in wat er goed gaat en wat er eventueel kan verbeteren. 

 
De gemeente werkt op dit moment al samen met een aantal partners (zoals Juvans, Novadic-Kentron, 
SMO, GGZ en Humanitas) voor hulp aan inwoners die schulden hebben. Maar er zijn meer partijen 
die zich met schulden bezig houden. De gemeente heeft onvoldoende zicht op welke partijen dat 
allemaal zijn en wat zij doen op het gebied van schuldpreventie.  
Dit onderzoek geeft inzicht in wat verschillende partijen in de stad doen aan schuldpreventie. Dit is in 
de gemeente ’s-Hertogenbosch het eerste onderzoek op dit gebied (nulmeting). Over enkele jaren zal 
een vervolgmeting plaats vinden. Er kan dan gekeken worden welke veranderingen hebben 
plaatsgevonden en of er verbetering is opgetreden in de uitvoering van de preventieve taak.  

 

1.2 Doel  

Het doel van het onderzoek is meerledig: 
• Inzicht krijgen in de typen organisaties die zich in de gemeente ‘s-Hertogenbosch bezig houden 

met schuldpreventie.  
• Inzicht krijgen in wat de diverse organisaties doen op het gebied van schuldpreventie.  
• Achterhalen wat de kansen en belemmeringen zijn om in de toekomst als gemeente 

schuldpreventie samen met de organisaties in de stad effectief op te pakken.  
 
De hoofdvragen die met het onderzoek beantwoord worden, zijn: 
• Welke typen organisaties houden zich bezig met schuldpreventie in de gemeente ‘s-

Hertogenbosch? 
• Welke activiteiten voeren zij uit op het vlak van schuldpreventie? 
• Aan hoeveel en wat voor typen klanten bieden deze organisaties ondersteuning op het gebied van 

schuldpreventie?  
• Wordt er samengewerkt op het gebied van schuldpreventie en wat houdt die samenwerking in?  
• Welke belemmeringen en kansen zien de organisaties om de preventieve taak in de toekomst 

samen met de gemeente en andere organisaties in de stad effectief in te richten?  
 
1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft welke organisaties actief zijn op het gebied van schuldpreventie, welke rol zij 
vervullen en hoe ze samenwerken. In hoofdstuk 3 staan de activiteiten en klanten centraal. Hoofdstuk 
4 gaat in op het aantal klanten en de problematiek van de klanten. Ook gaat dat hoofdstuk in op de 
belemmeringen die organisaties ervaren bij klanten bij het uitvoeren van de preventieve taak. Tot slot 
gaat hoofdstuk 5 in op de toekomst. Wat zijn de kansen voor de inrichting van de preventieve taak in 
de toekomst? 
 
De cursieve teksten in de grijze boxen zijn citaten van organisaties.  
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2 Het netwerk  

 
In de gemeente ’s-Hertogenbosch zetten talrijke organisaties zich in op het gebied van 
schuldpreventie. Schuldpreventie moet voorkomen dat mensen in (ernstige) schulden of financiële 
problemen terecht komen. Onder schuldpreventie valt onder andere het geven van algemene 
voorlichting en ondersteuning, budgetbegeleiding en adviesgesprekken. Maar ook het geven van geld 
en verstrekken van krediet zijn vormen van schuldpreventie.  
 
Om beter inzicht te krijgen in hetgeen er in de gemeente ’s-Hertogenbosch gebeurt op het gebied van 
schuldpreventie, welke organisaties zich inzetten en wat zij precies doen, is een digitale vragenlijst 
uitgezet onder 184 organisaties. 89 organisaties hebben de vragenlijst ingevuld. De respons bedraagt 
daarmee 48%. 
 
Veel verschillende organisaties actief op gebied va n schuldpreventie 
Van de organisaties die de vragenlijst hebben ingevuld, geeft 86% (76 organisaties) aan dat zij op een 
of andere manier actief zijn op het gebied schuldpreventie. Van de twaalf organisaties die aangeven 
daarin zelf niet actief te zijn, vervullen zeven organisaties wel een doorverwijsfunctie voor 
schuldpreventie. 
 
Figuur 2.1 geeft inzicht in de kernactiviteiten van de organisaties die actief zijn op het gebied van 
schuldpreventie. Het merendeel van deze organisaties (n=31) heeft zorg en hulpverlening als 
kernactiviteit. Maar ook andere organisaties zoals scholen, sportverenigingen, water- en 
energiebedrijven, woningcorporaties, zorgverzekeraars, kerkelijke organisaties en organisaties die 
zich richten op re-integratie en participatie van burgers voeren activiteiten uit op het gebied van 
schuldpreventie.  
 
Figuur 2.1 Organisaties naar kernactiviteiten (in absolute aantallen)  

 
 
Bereik organisaties veelal regionaal  
Aan de organisaties die iets doen aan schuldpreventie is gevraagd voor wie zij dat doen. Bijna twee 
derde (61%) zet zich in voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch en tevens (een deel van) de regio. 
Eén op de vijf organisaties (18%) is specifiek gericht op de inwoners van ’s-Hertogenbosch. Eén op de 
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zeven organisaties (14%) is gericht op een deel van de gemeente, bijvoorbeeld uitsluitend op 
inwoners uit de wijk Rosmalen.  

Figuur 2.2 Werkgebied van de organisatie (n=76) 

 
 
Veel organisaties werken onderling samen  
Acht op de tien organisaties (82%) geeft aan dat zij op het gebied van schuldpreventie samenwerken 
met andere organisaties. Juvans, Schuldhulpverlening en de gemeente worden daarbij het meest 
genoemd. In Box 2.1 staan de diverse organisaties waarmee wordt samengewerkt. Onder ‘overige’ 
wordt onder meer genoemd: huisarts, Begeleid Kamer Wonen, Bosa-partners, Deurwaarders, Per 
Saldo, Reinier van Arkel, ’S-PORT, Straatpastoraat en de Voedselbank. 
 
Box 2.1 Organisaties waarmee wordt samengewerkt

1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

                                                      
1 Tabel a in bijlage 2 geeft een overzicht van alle genoemde organisaties. 
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Ruim de helft van de organisaties geeft aan dat er sprake is van warme overdracht 
Negen op de tien organisaties geven aan dat zij regelmatig klanten doorverwijzen naar andere 
organisaties. In ruim de helft (55%) van de gevallen waar organisaties met elkaar samenwerken is er 
sprake van een warme overdracht zoals bijvoorbeeld samen het dossier van de klant doornemen. Een 
gezamenlijk productenaanbod noemt 13% van de organisaties. 
 
Figuur 2.3 Soort samenwerking (n=60) 

 
 
Organisaties verwijzen klanten vooral door naar maatschappelijke organisaties en gemeentelijke 
instellingen. Eén op de drie noemt bewindvoering.  

 
Figuur 3.2 Organisaties waarnaar wordt doorverwezen 

 
* Bij ‘anders’ wordt onder meer genoemd: Vincentiusvereniging; Wijkplein; Schuldhulpmaatje; Stichting Leergeld; 
Jeugdsportfonds; Kringloopwinkel  
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3 De activiteiten  

 
Schuldpreventie is divers  
De activiteiten die uitgevoerd worden variëren van advies geven en folders uitdelen tot aan 
budgetbeheer en beschermingsbewind.  
  
Figuur 3.1 Activiteiten op het gebied van schuldpreventie  

 
 * Bij ‘anders’ wordt onder meer genoemd: betalingsregelingen treffen; doorverwijzen; lage contributie; motiveren 

 
Algemeen advies geven is meest genoemde activiteit 
Twee derde van de organisaties geeft algemeen advies ten aanzien van het voorkomen van financiële 
problemen. Dit is meest voorkomende activiteit. Bijna de helft van de organisaties biedt aan inwoners 
ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen, zoals uitkeringen, bijzondere bijstand, etc. 
Opvallend is dat het diverse typen organisaties zijn die deze ondersteuning bieden. Het zijn dus niet 
alleen de organisaties op het gebied van hulpverlening zorg en welzijn en de gemeente die zich 
hiermee bezig houden. Ook voor het bemiddelen bij schulden zien we terug dat dit door diverse typen 
organisaties wordt gedaan, met uitzondering van de commerciële instellingen, zorgverzekeraars 
water- en energiebedrijven, belangenbehartigers, onderwijsinstellingen en sportorganisaties. In totaal 
geven 4 op de 10 organisaties aan dat zij actief zijn op het gebied van  bemiddeling bij schulden.  
 
Verspreiden van informatie 
Het verspreiden van informatie over schuldpreventie via folders komt bij alle typen organisaties voor, 
ongeacht de kernactiviteit van de organisatie. Het geven van voorlichtingsbijeenkomsten wordt vooral 
gedaan door organisaties op het gebied van hulpverlening, zorg en welzijn, activering en de 
gemeente. 
 
Een vijfde doet aan budgetcoaching 
Budgetcursussen worden uitsluitend gegeven door organisaties op het gebied van hulpverlening, zorg 
en welzijn en door de gemeente. Budgetbeheer, beschermingsbewind en budgetcoaching worden 
vanzelfsprekend door organisaties uitgevoerd die dit specifiek als kerntaak hebben en daarnaast door 
organisaties met als kerntaken hulpverlening, zorg en welzijn en  de gemeente. Budgetcoaching wordt 
daarnaast ook gegeven door commerciële instellingen. 
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In meeste gevallen individuele aanpak schuldprevent ie 
81% van de onderzochte organisaties werkt uitsluitend individueel gericht. Eén op de vijf organisaties 
(19%) biedt naast individuele begeleiding ook groepsgerichte begeleiding aan. 
 
Aan de organisaties is gevraagd om uit een lijst met zeven doelen de drie belangrijkste doelen van de 
individuele begeleiding aan te geven. Met de individuele aanpak streven de organisaties vooral de 
volgende doelen na: bewustzijn creëren, gedragsverandering teweeg brengen en kennisoverdracht.  
Doelen die minder worden genoemd zijn: opvattingen/waarden veranderen, het inkomen op peil 
brengen en krediet verstrekken. 
 
Figuur 3.3 De drie belangrijkste doelen bij de individuele aanpak van schuldpreventie 

 
 
 
Bij groepsgerichte aanpak gaat het vooral om kennis overdracht en het aanleren van 
vaardigheden 
Werken in groepen is vaak effectief omdat je gebruik kunt maken van de groepsdynamiek. Maar dan 
moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals dat er aansluiting moet zijn bij de 
motivatie en de leerstijl van de deelnemers, de inhoud zich moet richten op kenmerken die 
veranderbaar zijn en dat de groepen begeleid worden door professionals (Jungmann e.a. 2012).   
Met groepsbegeleiding worden soms andere doelen nagestreefd dan met individuele begeleiding. De 
organisaties konden voor de groepsgerichte aanpak uit een lijst met vijf doelen de drie belangrijkste 
doelen aangeven. De belangrijkste doelen van de groepsgerichte aanpak zijn volgens de organisaties: 
kennis overbrengen, vaardigheden aanleren en bewustzijn creëren. Gedragsverandering en 
veranderen van opvattingen en waarden werden minder vaak genoemd. 
 
Figuur 3.2 De drie belangrijkste doelen bij de groepsaanpak van schuldpreventie 
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In tegenstelling tot de individuele aanpak staat het aanleren van vaardigheden bij de groepsgerichte 
aanpak in de top drie. Kennis overbrengen en bewustzijn creëren komen bij beide aanpakken terug in 
de top 3 van belangrijkste doelen.  
 
Driekwart van de organisaties richt zich grotendeel s op specifieke doelgroepen 
Eén op de vier (24%) organisaties geeft aan dat de aanpak van de schuldpreventie niet is gericht op 
bepaalde doelgroepen. De overige organisaties richten zich wel op één of meer specifieke 
doelgroepen. Het gaat om diverse doelgroepen. Vier op de tien organisaties noemen mensen met een 
laag inkomen als specifieke doelgroep, één op de drie richt zich op jongeren en eveneens één op de 
drie op mensen met een beperking.  
 
Figuur 3.3 Doelgroepen van schuldpreventie  

 
* Bij ‘anders’ wordt onder meer genoemd: mensen met complexe problematiek, dak- en thuislozen en vluchtelingen. 
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Geen specifieke aandacht voor  bepaalde doelgroepen
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ZZP’ers
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Huishoudens met kinderen

Laaggeletterden

Mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke
beperking

Jongeren

Mensen met een laag inkomen

“Schuldpreventie staat niet op zichzelf maar in samenhang met oplossen van andere problematiek. 
Dat kan soms onvoldoende omdat schuldpreventie veel aandacht en focus vraagt, van klant en van 

medewerkers”. 
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4 De klanten 

 
4.1 Aantal klanten en hun problematiek 

Twee derde van de organisaties heeft een inschatting gemaakt van het aantal mensen aan wie op 
jaarbasis schuldpreventie wordt verleend. De helft van deze organisaties geeft aan dat hun 
organisatie meer dan 50 klanten op jaarbasis ondersteunt. Een vijfde van de organisaties schat in dat 
zij op jaarbasis minder dan 10 klanten hebben voor schuldpreventie. 

 
De organisaties bieden voorlichting en ondersteuning bij lichte financiële problemen maar ook bij 
problematische schulden en problemen op meerdere leefgebieden.  
 
Vier op de tien van de onderzochte organisaties bieden voorlichting en ondersteuning bij zowel lichte 
als zwaardere vormen van financiële problemen als ook bij problemen op meerdere leefgebieden. 
Bijna één op de drie organisaties verricht vooral ondersteuning bij de eerste tekenen van financiële 
problemen. Het gaat om klanten met een verhoogd risico op financiële problemen en klanten met 
lichte financiële problemen of enige schulden. Opvallend is dat bijna een derde van de organisaties 
vooral ondersteuning biedt bij problemen op meerdere leefgebieden. Het gaat hier om de meer 
complexe problematiek waar naast schulden ook andere problemen een rol spelen.  
 
Figuur 4.1 Problemen waarbij voorlichting/ondersteuning wordt gegeven 

 
* Bij ‘anders’ wordt onder meer genoemd: huiselijk geweld; we helpen ook mensen zonder schulden, we kijken naar inkomen; 
aanvragen voorzieningen. 
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“Mensen overzien hun situatie niet meer, ze zijn aan het overleven”.  
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4.2 Achtergrond klanten  

Organisaties geven aan dat zij regelmatig te maken hebben met klanten die te laat hulp zoeken onder 
andere vanwege schaamte. Drie kwart van de organisaties geeft dit aan. Niet alleen hebben klanten 
vaak onvoldoende inzicht in de ernst van de situatie, daarnaast is het zo dat klanten vaak over 
onvoldoende vermogen beschikken om de gewenste vaardigheden aan te leren. Ook is er soms 
sprake van ongemotiveerde klanten. Omdat klanten vaak niet uit zichzelf tijdig aankloppen voor hulp, 
is het belangrijk dat professionals op allerlei plekken signalen oppikken die kunnen duiden op (de 
ontwikkeling van) financiële problemen. 
 
Figuur 4.2 Problematiek klanten rondom schuldpreventie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongemotiveerde klanten bijsturen door het verschaff en van duidelijkheid en bieden van 
perspectief  
Eén op de vijf (19%) organisaties geeft aan dat zij meestal te maken hebben met ongemotiveerde 
klanten. Organisaties zijn optimistisch over de omgang met ongemotiveerde klanten; 82% geeft aan 
dat er wel wat aan gedaan kan worden. Genoemd worden het geven van voorlichting, inzicht geven in 
de situatie, intensieve begeleiding en samenwerking met andere organisaties. 
Bij de aanpak is het onder andere belangrijk om: 
- duidelijkheid te verschaffen aan klanten over de aanpak, de stappen die genomen worden en de 

consequenties; 
- de problematiek integraal aan te pakken (niet alleen kijken naar de schulden);  
- ook te kijken naar kansen en dingen die wel goed gaan; 
- rust en overzicht te creëren.   

37%

49%

52%

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Klanten zijn onvoldoende gemotiveerd

Klanten hebben onvoldoende vermogen om de gewenste
vaardigheden aan te leren

Klanten hebben onvoldoende inzicht in de ernst van de
situatie

Klanten zoeken te laat hulp

“Waar het om gaat zijn de mensen die, ingekapseld in hun schuldenproblematiek, (i) (nog) niet bij de 
gemeenten terecht kunnen en/of (ii) dat zelf niet durven omdat zij zelf ieder overzicht over hun situatie zijn 
kwijt geraakt –en dus niet in staat zijn een administratie aan te dragen waarmee men uit de voeten kan; 
zonder dat neemt de gemeente de aanvraag eenvoudigweg niet in behandeling-, hetzij (iii) dat zij “de weg 
niet kennen” naar het schuldhulploket- en vóórdat zij daar zijn aangekomen, de huisuitzetting of afsluiting 
van gas, licht en water al heeft plaats gevonden”. 
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Box 4.1 Door organisaties genoemde mogelijkheden om ongemotiveerde klanten te stimuleren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorlichting  
- “Mensen bewust maken van hun situatie en de problemen die daaruit kunnen ontstaan.” 
- “Voorlichting geven zodat mensen weer een betere toekomst zien, uitzichtloosheid is funest.” 

 
Aanpak 
- “Blijven aanmoedigen, niet te streng zijn, maak het leuker om er aan te werken, bijvoorbeeld door spelvorm. 

Laat weten dat alle moeite loont.“ 
- “Op gelijkwaardige manier benaderen en goed luisteren, geeft langzaam meer eigenwaarde, wat leidt tot 

meer motivatie.“ 
- “Hulp bieden aan andere problemen die spelen, schulden zijn vaak niet het enige probleem.“ 
- “Het gesprek breder voeren, op bijvoorbeeld kansen of dingen die ze wel goed kunnen.“ 
- “Klanten blijven voorhouden dat we hen willen helpen om het op te lossen, als ze dat zelf ook willen.“ 
- “Eerst bijvoorbeeld de bodem laten ervaren....“ 
- “Situatie en consequenties uitleggen en de (deel-)oplossing ervan, soms geduld, wel duidelijke grenzen 

stellen.“ 
- “Klant vanaf het eerste moment van melding koppelen aan een dienstverlener. Goede informatie geven en 

terugkeermomenten organiseren samen met de klant. Bij voorkeur een combinatie individueel en 
groepsgewijs.“ 

- “Motivatie komt voor gebrek aan overzicht, dus rust en overzicht creëren en duidelijke kaders neerleggen.“ 
- “Duidelijkheid verschaffen, hoe wat en welke stappen er genomen worden. En deze veranderingen ook 

sturen.“ 
- “Intensief begeleiden/ uitleggen/ herhalen door consulenten die kennis hebben van de doelgroep.“ 
- ”Stabilisering van het inkomen zal ongetwijfeld bijdragen a/d motivatie.“ 

 
Samenwerking met andere organisaties 
- “Meer en intensiever samen optrekken.” 

“Dat de mensen niet met pasklare dossiers aankomen, is het gevolg van onkunde en/of een zodanig 
ingekapseld zitten in hun schuldenproblematiek, dat zij mentaal niet (langer) in staat zijn daarin enige orde 
te scheppen. Afgezien van slachtoffers van verslavingen vindt dat zijn oorzaak in de schuldproblemen zelf: 
mensen zijn maar al te vaak, door verlies van werk, door een echtscheiding, ziekte of enig ander malheur 
niet meer in staat om hun huur of hypotheek te betalen en belanden, zonder dat hen enig inhoudelijk 
verwijt treft, in een neerwaartse spiraal. Dat is voor hen onbegrijpelijk en onaanvaardbaar “–wat heb ik 
verkeerd gedaan?!” en resulteert in een “de situatie niet meer aan kunnen”, in vluchtgedrag en in een alles 
maar wegschuiven en laten liggen. Enveloppen worden niet meer open gemaakt en de schulden 
(vermeerderd met incassokosten en rente) stapelen zich op”.  
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Figuur 4.3 Is er wat aan te doen om de gesignaleerde problemen op te lossen?  

 
 
In figuur 4.3 is te zien of organisaties denken dat de door hen gesignaleerde problemen zijn op te 
lossen. Organisaties hebben er vooral vertrouwen in dat het motivatiegebrek bij klanten op te lossen 
is. 82% van de organisaties ziet mogelijkheden om het motivatiegebrek op te lossen.  
 
Klanten zien vaak niet de ernst van de situatie in;  bewustwording en voorlichting zijn belangrijk  
Van de onderzochte organisaties geeft 40% aan dat zij meestal te maken hebben met klanten die 
onvoldoende inzicht hebben in de ernst van de situatie. Organisaties zijn relatief optimistisch over wat 
er aan het probleem te doen is: 74% geeft aan dat er wel wat aan gedaan kan worden. Zij noemen 
onder andere vroegtijdige en gezamenlijke voorlichting, inzicht in het ontstaan van de situatie, het 
bieden van perspectief, de toegang tot een budgetcoach laagdrempelig maken en meer samenwerken 
met andere organisaties. Ook wordt genoemd dat er nog te weinig online wordt gedaan.  
 
Box 4.2 Door organisaties genoemde mogelijkheden om klanten de ernst van de situatie in te laten zien 
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Voorlichting  
- “Eerder beginnen met voorlichting.“ 
- “Gezamenlijke voorlichting.“ 

 
Aanpak 
- “Bespreken van de situatie, oorzaken en gevolgen en perspectief bespreken.“ 
- “Door uitleg te geven hoe deze benaderde situatie heeft kunnen ontstaan en hoe dit in het vervolg 

voorkomen kan worden.“  
-  “Door meer aandacht te schenken aan het feit dat mensen met een beperking toch meer ondersteuning 

nodig hebben bij het voeren van een financiële situatie.“ 
- “Vertalingen, begrijpelijke taal ( Nederlands),voorlichting tijdens lessen inburgering.“ 
- “Uitleg geven over bestaande regelingen en voorzieningen.“ 
- “Doorverwijzen.“ 
- “Intensief begeleiden/ uitleggen/ herhalen en blijven volgen.“ 
- “Helpen om de financiële situatie goed uit te zoeken en inzicht te delen, bewustmaken van gevolgen, 

helpen om ingewikkelde problematiek inzichtelijk te maken.“ 
- “Inzicht geven door middel van kasboek bij te laten houden en gezamenlijk een begroting maken.“ 
- “Online wordt er wat mij betreft nog te weinig gedaan.“ 
- “In ons geval zijn detenties vaak voldoende om de ernst van de situatie inzichtelijk te maken.“ 
- Toegang tot budgetcoaches laagdrempelig maken 

 
Meer onderlinge samenwerking 
- Samenwerken met alle betrokken partners 
- 
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Veel klanten hebben onvoldoende vermogen om vaardig heden aan te leren, door vroege 
herkenning en begeleiding kan hierop ingespeeld wor den 
Vier van de tien (42%) organisaties geeft aan dat zij meestal te maken hebben met klanten die 
onvoldoende vermogen hebben om gewenste vaardigheden aan te leren. Maar organisaties zien hier 
wel oplossingen voor. Bijna drie kwart (72%) van de organisaties zegt dat hieraan wat gedaan kan 
worden. Genoemd worden: eerder testen en duidelijkheid krijgen over het vermogen van mensen; 
mensen koppelen aan een maatje; vrijwilligers en mensen uit het eigen netwerk betrekken; eerst 
psychische/gezondheidsproblemen oplossen; meer persoonlijke begeleiding en meer onderlinge 
samenwerking tussen de diverse organisaties. 
 
Box 4.3 Door organisaties genoemde mogelijkheden om vaardigheden aan te leren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klanten zoeken soms te laat hulp; geven van inzicht  en bieden van perspectief is belangrijk  
Bijna een derde (30%) van de organisaties geeft aan dat zij meestal te maken hebben met klanten die 
te laat hulp zoeken. Twee van de drie (67%) van deze organisaties zeggen dat hieraan wat gedaan 
kan worden. Opvallend is dat een derde (32%) aangeeft niet te weten of er wat aan gedaan kan 
worden. Mogelijke oplossingen die genoemd worden zijn: een publiekscampagne om het onderwerp 
onder de aandacht (en uit de taboesfeer) te krijgen, organisaties dicht bij de burger (sportclubs, 
wijkteams, e.d.) gebruiken voor signaalfunctie, vroegsignalering en actie bij banken, 
woningbouwcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars. 
 

Voorlichting  
-  “Betere voorlichting vanuit het rijk, in begrijpelijke taal.”   

 
Vroege herkenning 
- “Eerder testen en duidelijkheid krijgen omtrent vermogens van mensen.“ 
- “Vroege herkenning van LVG problematiek en hierna handelen.” 

 
Aanpak 
- “Begeleiding opzetten vanuit eigen netwerk of vrijwilligers.” 
- “Tijdig een 'maatje’ zoeken voor gezin of individu.” 
- “Taalbarrière wegnemen.” 
- “Uitgaan wat mensen kennen en kunnen.” 
- “Meer persoonlijk begeleiding en meer een luisterend oor.” 
- “Intensief begeleiden/ uitleggen/ herhalen en blijven volgen.” 
- “Beperktheid zelf kun je weinig aan ''oplossen'', wel vertrouwen krijgen, maatjes (vrijwilligers) zoeken, eigen 

netwerk betrekken, in uiterste geval bewindvoering.” 
- “Men bewust maken van zichzelf, vaardigheden en de mogelijkheden die men heeft om zelfredzaam te 

zijn.” 
- “Begrip tonen voor onvermogen, trainen, eerst gezondheidsproblemen oplossen (meer op geestelijk 

gebied), eerst rust creëren dan aan de slag gaan.” 
- “Niet de deuren sluiten voor deze mensen als het fout gaat en meer bij de hand nemen.” 
- “Langdurige begeleiding ('levenslang').” 

 
Training  
- “Leren gebruik te maken van regelingen en voorzieningen, gebruik leren maken van netwerk in 

leefomgeving en professionals.” 
 
Samenwerken met alle betrokken partners 
- “Meer samenwerking met alle bestaande instanties en niet elkaar als concurrenten zien”.   
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Box 4.4 Door organisaties genoemde mogelijkheden om klanten eerder te bereiken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Voorlichting  
- “Vanuit Rijk, lokale overheden en vanuit diverse organisaties voorlichting geven.”  
- “Via website of huis-aan-huis bladen”.  
-  “De campagne schulden los ze op nieuw leven inblazen.” 
- “Armoede bespreekbaar maken, daar waar mogelijk.”  
- “Door meer informatie te verstrekken en voorlichting te geven waardoor het uit de taboe sfeer wordt 

gehaald.” 
- “Goede voorlichting en duidelijkheid geven dat we er ook in slechte tijden voor onze klanten zijn.” 
-  “Publiekscampagne”.  

 
Aanpak 
- “Begeleiding opzetten vanuit eigen netwerk of vrijwilligers.” 
- “Meer preventie zodat mensen zien dat ze niet enig zijn met de problematiek”.  
-  “Eerder informeren/ondersteunen (desnoods ongevraagd) van mensen met bv huurschulden.“ 
- “Eerder inzet van o.a. wijkteams, sportverenigingen, zelfhulp-organisaties.“ 
-  “Creëer vertrouwen, help mensen de drempel over, dat gaat niet in één keer, doch met de juiste vrijwilliger 

en klik wel na meerdere keren bezoek aan de keukentafel.” 
- “Door te onderkennen dat mensen met een beperking in zeer moeilijke financiële situaties komen.” 
- “Door afname van toeslagen en toename van zorgkosten kan het door de cliënt zelf makkelijker zijn om zich 

over een schaamtegevoel heen te zetten.” 
- “Open gesprek hierover voeren en uitleggen dat er mogelijkheden zijn om zaken op te lossen”. 
- “Elke maand samen bankrekening nakijken op inkomsten en vaste lasten, dat verwerken in overzicht geeft 

tijdig indicatie.” 
- “In gesprekken wijzen dat dit niet uniek is.” 
- “Instanties dichterbij bewoners.” 
- “Intensivering van de ondersteuning en toeleiding.” 
- “Oorzaken en gevolgen bespreken.“ 
- “Intensiveren van de ondersteuning en toeleiding.” 
- “Vertrouwen kweken bij bewoners om dit toch te melden.” 
-  “Toegang tot budgetcoaches laagdrempelig maken”.  
- “Vroeg signaleerders (energie, woningbouwvereniging, bank) laagdrempelige, vrijwillige ondersteuning 

aanbieden of verwijzen naar”.  
 
Onderlinge samenwerking 
- Samenwerken met alle betrokken partners 
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5 Toekomst 

 
 
 
 
 
 
5.1 Knelpunten organisaties 

Deel van de organisaties ervaart knelpunten binnen eigen organisatie om schuldpreventie 
goed uit te kunnen voeren.  
De meeste organisaties geven aan dat zij voldoende capaciteit en kennis en ervaring in huis hebben 
om hun huidige taken op het gebied van schuldpreventie uit te voeren. Ruim één op de tien vindt 
echter dat zij hiervoor onvoldoende capaciteit in huis heeft. 6% van de organisaties geeft aan dat zij 
onvoldoende kennis en ervaring in huis hebben om de taken rondom schuldpreventie uit te voeren.  
Een kwart van de organisaties heeft anderszins problemen om de taken rond schuldpreventie goed uit 
te voeren. Hier worden onder meer genoemd: onvoldoende financiële middelen om intensief 
schuldpreventie te waarborgen; te veel administratieve rompslomp en de ambtelijke structuur werkt 
vertragend bij doorverwijzen. 
 
 
Figuur 4.4 Aandeel organisaties dat problemen heeft om als organisatie de taken rondom schuldpreventie goed uit te voeren 

 
 * Bij ‘anders’ wordt onder meer genoemd: onvoldoende financiële middelen om intensief schuldpreventie te waarborgen; te 
veel administratieve rompslomp; problemen met bewindvoering doen schulden verder stijgen; gebruik van tolkencentrum is 
vaak beperkt mogelijk; ambtelijke structuur werkt vertragend bij doorverwijzen. 
 

5.2 Kansen voor de toekomst 

 

Organisaties zien mogelijkheden om meer te gaan sam enwerken  
Drie kwart (75%) van de organisaties actief op het gebied van schuldpreventie ziet mogelijkheden om 
op dat vlak meer samen te werken met de gemeente en andere organisaties. 
Van de organisaties die zelf (nog) niet actief zijn op het vlak van schuldpreventie ziet 42% 
mogelijkheden tot meer samenwerking.  
 
Om de samenwerking te bevorderen is het belangrijk om aandacht te besteden aan: 
- een duidelijk overzicht van de organisaties en wie wat doet; 
- expertise delen en netwerkoverleggen; 
- duidelijke ingang/centraal punt waar cases binnen komen; 
- goede coördinatie van het proces in de keten en afspraken hierover maken, o.a.: korte lijnen, waar 

komen cases binnen? hoe en naar wie wordt doorverwezen?  
- ‘warme’ overdracht van dossiers. 
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Anders*

Er is onvoldoende capaciteit in huis

Er is onvoldoende kennis en ervaring in huis

“Het is noodzaak om via middelbaar onderwijs voorlichting te gaan geven aan jongeren over budgettering en het 
voorkomen van schulden. Jongeren hebben geen notie van eigen financiële situatie of die van hun ouders. Zeker 
nu het meer voorkomt dat ouders zelf niet om kunnen gaan met eigen financiële zaken, is het van belang dat de 
jeugd hierover op school voorlichting gaat krijgen.” 
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Box 5.1 Mogelijkheden voor betere onderlinge samenwerking op het gebied van schuldpreventie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door betere voorlichting, korte lijnen en kennis va n elkaars expertise kan de schuldpreventie 
effectiever en efficiënter worden ingericht 
Ruim de helft (56%) van de organisaties ziet kansen om schuldpreventie effectiever en efficiënter in te 
richten. De ideeën zijn divers. Ook hier wordt weer het verbeteren van de onderlinge samenwerking 
genoemd. Maar ook bijvoorbeeld: 
- inzetten op vroegsignalering, bijvoorbeeld bij achterstanden in betalingen voor huur, gas, water en 

licht; 
- laagdrempelig aanbod; 
- gebruik van eerstelijns beroepskrachten en vrijwilligers bij signalering; 
- meer hulpverlening via maatjesprojecten en getrainde vrijwilligers; 
- signalering door wijkteams en in keukentafelgesprekken. 
 
  

• Betere afstemming 
- Indien er informatie is over de verschillende instanties kan gerichter worden doorverwezen. 
- Een gedeeld en integraal plan op maat voor cliënt.  
- Meer gebruik maken van ieders deskundigheid. 
- Overleg en expertise delen. 
- Warme overdracht 
- Ontwikkelen van een goede korte lus m.b.t. inkomen, arbeid en schulden. 
- Digitale workflow waardoor hulpvragen vanaf een loket snel en doeltreffend naar de juiste organisatie 

worden gekanaliseerd. 
 
• Samenwerken 

- Trainingen geven of individueel begeleiden, ieder vanuit eigen expertise. 
- Ontschotting.  

 
• Informatieverstrekking 

- Voorlichting.  
- Via spreekuren, huisbezoeken, presentaties aandacht aan schulden schenken.  
- Meer bewustzijn bij andere partners creëren. 

 
• Een centraal punt 

- Een punt organiseren waar alles op het gebied van schulden samenkomt. Niet doorverwijzen dus! 
- Wijkteams in signalerende en preventieve rol plaatsen en vanuit de wijkteams /wijkpleinen meer 

ondersteuning bieden in de wijken. Dichter bij de burgers organiseren. 
 
• Netwerkoverleggen (waarbij ook onderwijs tijdig betrokken raakt) 
 
• Vaste contactpersonen 

 
• Onderzoek 

- Hoe kunnen gemeente en vroegsignaleerders, ondanks belemmeringen privacywetgeving, mensen 
laagdrempelige ondersteuning bieden? 

- Pilot opzetten. 
 
• Verlagen van drempels bij gemeentelijke loketten. 
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Box 5.2 Kansen om schuldpreventie effectiever en efficiënter in te richten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Betere voorlichting 
- Juiste informatie verschaffen  
- Bekendheid organisaties onderling vergroten: op de hoogte zijn van elkaars expertise 

 
• Laagdrempelig aanbod 

- Voor moeilijke doelgroepen 
- Buiten de gemeente organiseren 

 
• Samenwerking 

- Intensiever samenwerken en eventueel samengaan 
- Krachten bundelen en overzicht hebben wie wat doet  
- Zelfhulporganisaties eerder inschakelen en serieus nemen 

 
•  Aanpak 

- Klantgericht i.p.v. het volgen van protocollen 
- Duidelijkheid 
- Meer groepsgericht (voor ex-gedetineerden) 
- Minder administratieve rompslomp, vereenvoudiging aanmeldingsformulieren SHV 
- Vroegsignalering bijvoorbeeld bij huur- energie lasten achterstand; keukentafelgesprekken 
- Trajecten minder vrijblijvend maken 
- Beter inschakelen van eerstelijnsberoepskrachten en vrijwilligers bij het signaleren van armoede 
- Korte lijnen 
- Overleg met aantal organisaties en betrokkenen 
- Meer schuldhulpverlening via maatjesprojecten gefaciliteerd door gemeente 
- Inzet getrainde vrijwilligers 

 
• Financiën  

- Middelen vrij maken 
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Bijlage 2 Tabellen 

 
 

Tabel a Antwoorden op de vraag met welke organisaties wordt samengewerkt 
Organisaties  N Organisaties  N 
Juvans 30 SMO (Stichting Maatschappelijke Opvang ) 2 
Gemeente algemeen 13 AmSZ (afdeling Arbeidsmarkt en sociale zaken) 3 
Schuldhulpverlening  19 Bedrijven uit de bouwsector 1 
Bureau Sociale Raadslieden 9 Begeleid kamer wonen 1 
Bewindvoerders 8 Bureau sociale rechtshulp 1 
Vincentius 7 Bosa-partners 1 
Stichting Leergeld 7 DLS 1 
Divers-welzijnsonderneming 6 GGD 1 
Humanitas 6 GGZ 1 
JeugdSportFonds 6 Huisarts 1 
Algemeen Maatschappelijk Werk 5 Jeugdcultuurfonds 1 
MEE 5 Netbeheerder 1 
Wijkplein 4 Reinier van Arkel 1 
Woningcorporaties 4 Straatpastoraat 1 
Juridisch Loket  3 Verzekeraar 1 
Cello  2 Voogdijorganisaties 1 
Energieadviseurs 2 Wijkteam 1 
WMO-loket 2 WSG (William Schrikker Groep) 1 
Voedselbank 2 Zuidweg  1 

 
 

Tabel b Antwoorden op de vraag of men mogelijkheden ziet om meer samen te werken met de gemeente en 
andere organisaties 

Ziet u mogelijkheden om op het gebied van schuldpreventie meer samen te werken met de 
gemeente en andere organisaties? 
• Als er cursussen zijn geschikt voor onze cliënten kunnen we wellicht doorverwijzen. 
• Als vangnet en als leverancier van klanten 

• Betere afstemming van de aanpak; ontschotting; pragmatischer optreden gemeente 
• Betrek onze vrijwilligers bij voorlichting. Maak meer gebruik van ieders deskundigheid. 
• Bij complexe problematiek is het Veiligheidshuis één van de mogelijkheden om in samenwerking met 

zorg- en justitiepartners te komen tot een integraal plan van aanpak 
• Bijvoorbeeld vanuit onze expertise (mensen met een (verstandelijke) beperking) samen trainingen 

geven of individueel begeleiden 

• Bijvoorbeeld via verspreiding voorlichtingsmateriaal of eerder doorverwijzen etc. 
• Bureau Sociaal Raadslieden werkt al nauw samen met meerdere partijen eerder genoemd in deze 

vragenlijst! 

• Communicatie, signalen door geven. 
• Daar waar dit actueel is ligt er voor de ondernemersvereniging mogelijk een (morele) taak. 
• Dat doen we al, maar we staan altijd open voor suggesties 

• De mogelijkheden bieden en ondersteunen van activiteiten en projecten 
• Digitale workflow waardoor hulpvragen vanaf een loket snel en doeltreffend naar de juiste organisatie 

worden gekanaliseerd 

• Doen we al 
• Door drempels te verlagen bij gemeentelijke loketten. 

• Doorverwijsmogelijkheden 
• Echt versterken van samenwerking, een echt gedeeld en integraal plan op maat voor cliënt, minder 

last van bureaucratie en regelgeving 

• Energie is belangrijk onderdeel van woonlasten. We werken samen met afdeling wonen en CWS aan 
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brede woonlastenaanpak 
• Gemeentelijke bijdrage voor minima aan contributie sportclub 
• Gezamenlijke voorlichting, advies en verwijzing 

• Goede voorlichting 
• Het is noodzaak om via middelbaar onderwijs voorlichting te gaan geven aan jongeren over 

budgettering en het voorkomen van schulden. Jongeren hebben geen notie van eigen financiële 
situatie of die van hun ouders. Zeker nu het meer voorkomt dat ouders zelf niet om kunnen gaan met 
eigen financiële zaken, is het van belang dat de jeugd hierover op school voorlichting gaat krijgen. 

• Hoe meer samenwerking hoe beter 
• In de vorm van doorverwijzing en begeleiding 

• Indien we meer informatie hebben over de verschillende instanties die hulp kunnen bieden zouden we 
ook gerichter kunnen doorverwijzen. 

• Informatieverstrekking 

• Ja dat zou kunnen middels inschakeling (opleiding) van Humanitas. Een pilot zou ik wel aan willen 
gaan om dit op te zetten 

• Ja, maar dan ook een punt organiseren waar alles op het gebied van schulden samenkomt. Niet 
doorverwijzen dus! 

• Kortere lijnen? 
• Kredietbank 

• Meer samen oplopen in het voorlichten 
• Met stichting leergeld 

• Netwerkoverleggen waarbij onderwijs tijdig betrokken raakt 
• Nu is er al regelmatig contact met de afd. schuldhulpverlening van de gemeente 
• Onderzoeken hoe gemeente en vroegsignaleerders, ondanks belemmeringen privacywetgeving, 

mensen laagdrempelige ondersteuning kunnen bieden 
• Ontwikkelen van een goede korte lus m.b.t. inkomen, arbeid en schulden 
• Ook vanuit de belangenbehartiging kunnen wij een stuk van een voorlichtingstaak op ons nemen of 

actiever gaan kijken wie in de problemen gaat of kan komen 
• Op het gebied van doorverwijzing, elkaars mogelijkheden kennen, bekorten evt wachttijden 
• Overleg en expertise delen 

• Preventie, vroegsignalering, mensen eerder doorsturen om hulp te krijgen, meer bewustzijn bij andere 
partners creëren 

• Preventief moeten we beter samenwerken met elkaar 

• Schuldhulpverlening (warm verwijzen) 
• Spreek uren, presentaties, het bespreekbaar maken 

• Toelichting Waar het om gaat, zijn de mensen die, ingekapseld in hun schuldenproblematiek, (i) (nog) 
niet bij de gemeenten terecht kunnen en/of (ii) dat zelf niet durven omdat zij zelf ieder overzicht over 
hun situatie zijn kwijt geraakt –en dus niet in staat zijn een administratie aan te dragen waarmee men 
uit de voeten kan; zonderdien neemt de gemeente de aanvraag eenvoudigweg niet in behandeling-, 
hetzij (iii) dat zij “de weg niet kennen” naar het schuldhulploket- en vóórdat zij daar zijn aangekomen, 
de huisuitzetting of afsluiting van gas, licht en water al heeft plaats gevonden. De gemeenten zijn 
overbelast zitten niet te wachten op dossiers, waarin eerst een hoop uitzoekwerk moet worden 
gedaan. Dat de mensen niet met pasklare dossiers aankomen, is het gevolg van onkunde en/of een 
zodanig ingekapseld zitten in hun schuldenproblematiek, dat zij mentaal niet (langer) in staat zijn 
daarin enige orde te scheppen. Afgezien van slachtoffers van verslavingen vindt dat zijn oorzaak in de 
schuldproblemen zelf: mensen zijn maar al te vaak, door verlies van werk, door een echtscheiding, 
ziekte of enig ander malheur niet meer in staat om hun huur of hypotheek te betalen en belanden, 
zonder dat hen enig inhoudelijk verwijt treft, in een neerwaartse spiraal. Dat is voor hen onbegrijpelijk 
en onaanvaardbaar “–wat heb ik verkeerd gedaan?!” en resulteert in een “de situatie niet meer aan 
kunnen”, in vluchtgedrag en in een alles maar wegschuiven en laten liggen. Enveloppen worden niet 
meer open gemaakt en de schulden (vermeerderd met incassokosten en rente) stapelen zich op. Op 
de hiervoor beschreven groepen (i), (ii) en (iii) richt zich de stichting Stichting Terug in Balans –voor 
het ordenen van wat er is, voor het entameren van overleg met schuldeisers, het de weg wijzen naar 
de officiële instanties en voor het –desnodig en mogelijk- afwenden van catastrofes, een en ander 
zonder dat daar voor de betrokkene kosten aan verbonden zijn. Er zijn weliswaar 
vrijwilligers(organisaties) die ook helpen ordenen, maar ook daar zijn wachtlijsten – en de nodige 
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deskundigheid ontbreekt om verder te komen in de zin van het naar buiten treden richting 
schuldeisers, de fiscus, de werkgever, sociale instanties, etc… Een veel voorkomend verschijnsel is 
dat bij een dreigende uithuiszetting betrokkene tot het laatste moment niets doet –in de hoop dat er 
een wonder gebeurt. Dat wonder blijft uit, de huisuitzetting gaat door en kost de huiseigenaar met 
inbegrip van achterstallige huur tegen de € 10 mille. Vervolgens komen de kosten voor 
maatschappelijk opvang, herhuisvesting, de verder inherente aan de situatie te treffen voorzieningen 
en uitkeringen. Belanden in daklozen- en of verslavingszorg is geen uitzondering. Evenmin als het 
belanden in de criminaliteit. Wanneer vóór de uithuiszetting wordt ingegrepen, door de bijzondere hulp 
die de Stichting Terug in Balans kosteloos zoekt te bieden, kan veel leed –ook voor kinderen- worden 
voorkomen. 

• Uitbouwen huidige samenwerking (Die bevalt goed) 
• Vanuit de (F)ACT Jeugdteam zouden we gezamenlijk kunnen optrekken naar de cliënt 
• Vanuit de wijkteams / wijkpleinen meer ondersteuning te bieden in de wijken. Dichter bij de burgers 

organiseren 
• Vaste contactpersonen, inzicht krijgen in welke mogelijkheden er allemaal zijn, de wegen duidelijk in 

kaart brengen 

• Verbinding sociale wijkteams over de gehele gemeente Den Bosch 
• Via onze huisbezoeken hier aandacht aan schenken met informatie van instellingen en gemeente 
• Vroegtijdige herkenning en betere afspraken over doorverwijzing 

• Warme overdracht van dossiers, bijvoorbeeld ook bij beëindigden zelfstandigen 
• warme overdracht, toeleiding, afspraken 

• We hebben meer dan 30 zelfhulp groepen in huis op allerlei problematieken b.v. GGZ verslaving enz. 
hier is vertrouwen dus ingangen 

• Wij verstrekken informatie over de deelnemers aan de collectieve regeling met schulden 
• Wijkpleinen zijn hier al mee bezig 

• Wijkteams in signalerende en preventieve rol plaatsen 
• WMO loket binnen ons centrum 

• Zie eerder antwoord, maar dan voor meerdere taken; warme overdracht op de vindplaats. 

 
 

Tabel c Antwoorden op de vraag of men kansen ziet om schuldpreventie effectiever en efficiënter in te richten 

• Beter inschakelen van eerstelijnsberoepskrachten en vrijwilligers bij het signaleren van armoede. 
• Betere voorlichting 

• Bewoners te bereiken die tot dan onzichtbaar zijn voor instanties 
• Bijvoorbeeld door intensievere samenwerking/ kennis uitwisseling 
• Communiceren aan netwerkpartners wat er nodig is of wat de klant moet doen om in aanmerking te 

komen voor schuldhulpverlening zodat de voorlichting ook bij andere organisatie kan worden gegeven 
• CVTB 
• Daarvoor moet er eerst een overleg komen waar ergens de mogelijkheden in combinatie met een 

externe organisatie of schuldhulpverlener zitten 
• De extra stap zetten voor de jongeren en de link samen onderhouden 
• Door juiste informatie te verschaffen 

• Door middelen vrij te maken zodat er in geïnvesteerd kan worden 
• Effectiever door betere afspraken in de keten, in de (heldere) communicatie naar burger focussen op 

oplossingen en efficiënter door inzet getrainde vrijwilligers en studenten 

• Elkaar nog beter leren vinden en beter op de hoogte zijn van elkaars expertise 
• Het zou goed zijn om samen met de gemeente en de ouders en school aan tafel te zitten hoe 

bepaalde financiële problemen aangepakt en/of opgelost kunnen worden. 

• In de toekomst, we zijn op dit moment druk in allerlei ontwikkelingen maar kansen zien wij altijd, te 
denken valt aan groepsvoorlichting; hoe schulden te voorkomen; of hoe werkt het in Nederland; 

• Inhouden op de uitkering 

• Ja meer middelen vrijmaken voor preventieve voorlichting. 
• Ja, zeker 

• Kan altijd beter, kan niet concreet aangeven hoe of wat 
• Keukentafelgesprekken, signaleren van financiële problemen 
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• Korte lijnen met schuldhulpverlening zou effectief en efficiënt zijn, denk aan overleg, advies en 
overdracht 

• Kortere verwijslijnen hanteren 

• Krachten bundelen en weten wie wat doet, he tis nu erg versnipperd. 
• Laagdrempelig aanbod realiseren voor de moeilijke doelgroepen 
• Laagdrempelig, buiten de Gemeente organiseren 

• Maandelijks bijeenkomsten met de doelgroep die in Schuldenproblematiek zijn beland 
• Maar we moeten nog op dit pad beginnen 

• Meer groepsgericht werken voor ex-gedetineerden 
• Meer klantgerichte aanpak i.p.v. het volgen van alle protocollen 
• Meer samenwerking 

• Meer samenwerking tussen organisaties, eventueel samengaan van organisaties 
• Meer schuldhulpverlening via maatjes projecten, waarbij professionele begeleiding en 

opleiding/training door de gemeente wordt gefaciliteerd. 

• Meer vanuit de burger denken en werken 
• Onze eigen organisatie 

• Professionalisering van onze site, doch ook daarvoor ontbreken de middelen 
• Samengaan met JeugdSportFonds en bekendheid van onze organisatie bij ambtenaren van WMO en 

AmSZ. Zij zijn vaak niet op de hoogte van wat wij en andere vrijwilligersorganisaties in de stad doen of 
gaan niet na of de mensen een verzoek hebben ingediend. 

• Tijd = geld 
• Tja... 

• Trajecten intensiveren en minder vrijblijvend maken zodat ook niet-gemotiveerden meegenomen 
worden 

• Vereenvoudiging van aanmeldingsformulieren binnen SHV, vroegsignalering van organisaties 
oppakken bij achterstanden huur, energielasten, zorgverzekering e.d. Klant in een vroeg stadium 
informeren over dienstverlening op het gebied van financiële dienstverlening (BSR) en SHV 

• We zouden bij onze medewerkersdag hier aandacht aan kunnen besteden en een stukje hierover 
opnemen in ons medewerkers handboek 

• Zelfhulp organisaties eerder inschakelen en serieus nemen 

• zie eerder; samenwerking met anderen, duidelijkheid ook naar cliënt 
• Zie vorige antwoord. het motto; Jong geleerd is oud gedaan. 

• Zou overlegd moeten in een voorstel met het MT 
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