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• Voorstel rondje 

• Korte quiz 

• Schulden in cijfers 

• Impact van schulden op andere levensdomeinen 

• Bespreekbaar maken van schulden, hoe kunt u dat doen? 

• Welke signalen kunnen wijzen op schuldproblematiek? 

• Naar welke voorzieningen kunt u doorverwijzen? 

• Risicovolle schuldeisers en wat kunt u doen of adviseren? 

• E-learning Schulden herkennen, bespreken en aanpakken  

 

Agenda 



 
• Wie heeft er te maken met klanten met schulden? 

• Wie heeft daar ‘last’ van of merkt dat het belemmerend 
werkt? 

 

• Op welke vraag wil je in deze workshop antwoord krijgen? 

• Zonder welke antwoorden kan je je werk niet meer 
uitvoeren? 

 

Voorstelronde 



Quiz 



Schulden in cijfers 
 



• 45% van de huishoudens heeft moeite met rondkomen.  

• 40% van de huishoudens loopt achter met zijn 
betalingen.  

• 20% van de huishoudens heeft problematische 
schulden of loopt het risico daarop. 

• Nog niet de helft daarvan maakt gebruik van de 
schuldhulpverlening! 

 
Bron Nibud 2016 en SZW 2015 (huishouden in de rode cijfers) 

 



Waarom de schulden toenemen: 



Het oplossen van schulden door achterstanden die nauwelijks te beïnvloeden 

zijn, is een lastig karwei. Met name de hoge vaste lasten zorgen voor problemen. 
(bron Nibud) 

 

Redenen voor ontstaan van achterstanden: 



De schuldenaren die zich in 2016 bij schuldhulp-
verlenende instanties hebben gemeld, hadden 
gemiddeld 40.300 euro schuld (NVVK 2017). In 2012 
was dit nog 33.500 euro. 

Het aantal aanmeldingen nam iets af naar 89.300. 

 

• Gemiddeld 15 crediteuren in het spel 

• 1 op de 3 aanvragers is bekend bij andere 
hulpverlenende instanties 

• Voor 20% is stabilisatie hoogst haalbare 

 

Hoogte gemiddelde schuldenlast: 



Verband tussen aanwezigheid van schulden en werk / 
uitkering 

Mensen met schulden zijn vaker ziek (gemiddeld 9 
dagen per jaar meer). 

Mensen met schulden verliezen arbeidsproductiviteit, 
door de stress, concentratieproblemen, etc. 
(gemiddeld 20 procent verlies).  

Mensen met schulden zijn langduriger afhankelijkheid 
van een uitkering (gemiddeld een jaar langer). 

 

Schulden hebben impact! 



Door schulden, doen mensen soms ‘domme’ dingen. 
Herkent u dit uit u eigen praktijk? 

 

Weet u waardoor dat komt? 

 





De impact van ‘schaarste’ is erg groot: 

• Hetgeen waar gebrek aan is slokt alle aandacht en energie op. 

• De tijdshorizon komt nabij te liggen, korte termijn is nog te overzien. 

• Beperkte focus doordat alle aandacht op het gebrek is gericht. 

• Kwaliteit besluitvorming neemt af (daling IQ, gemiddeld 13 punten!) 

• De mindset verandert, iemand gelooft niet meer dat inspanning zin 
heeft 

• Iemand gelooft ook niet meer dat hij/zij zelf voor verandering kan 
zorgen, de verandering moet van buiten komen. 

• Wordt de schaarste opgeheven dan veert iemand weer terug. 

 

Resumerend:  

schulden beïnvloeden ons gedrag! 



Om schulden duurzaam op te lossen is er veel nodig: 

• Iemand moet kennis en vaardigheden kunnen inzetten. 

• Iemand moet vaak veel verschillende stappen (tegelijkertijd) kunnen 
nemen. 

• Iemand moet het lange termijn doel voor ogen kunnen houden en 
daar naar toe werken. 

• Iemand moet instaat zijn tot zelfregulatie; het kunnen omgaan met 
verleidingen, behoefte vervulling uitstellen, zich zelf beheersen, 
emoties controleren zichzelf aanzetten tot actie. Maar ook omgaan 
met stress en frustraties en volhouden om het doel te bereiken. 

Maar juist door schulden staan de mogelijkheden om dit gedrag te 
vertonen onder druk! 

 

Stress & schulden, een (on)werkbare combinatie 



 

• Hoe signaleert u nu dat er schuldproblematiek speelt? 

• Welke signalen zijn voor u een belangrijke indicatie? 

 

Signaleren en bespreekbaar maken  



Gemiddeld wachten burgers met schulden 3 – 5 jaar 
voordat zij hulp vragen. 

Dus de kern is signaleren en bespreekbaar maken! 

 

Maar wat heb je nodig om te signaleren? 

1. Signalen van de klant (verbaal, non-verbaal en 
gedrag/houding)  

2. Signalen van de omgeving (werkgever, collega’s, 
ketenpartners) 

3. Signalen uit systemen 

 

Hoe signaleer je dat er schulden spelen? 



• Klant komt verward, gedesoriënteerd of chaotisch over 

• Klant komt afspraken niet na, zonder opgaaf van reden 

• Klant kan de reiskosten niet betalen 

• Klant is gestrest door deurwaarders of beslaglegging 

• Klant is ‘vervuild’  

• Klant wil een voorschot bij jou of een collega 

• Klant wil graag het vakantiegeld eerder uitbetaald krijgen 

• Klant werkt bij zonder door te geven 

• Klant heeft ongeopende brieven bij zich, stapel brieven waar 
geen wegwijs te vinden is 

 

Signalen van de klant 



• Klant komt afspraken niet na 

• Met de klant zijn geen afspraken te maken 
(verschijnt niet op afspraken of levert de gevraagde 
stukken niet in of niet volledig) 

• Klant komt te laat, of niet 

• Klant komt met vreemde verzoeken, bijvoorbeeld of 
de werkgever de reiskosten alvast kan betalen 

• Klant heeft veel problemen 

• Klant brengt post in envelop mee 

 

Signalen van ketenpartners 



• Loonbeslag 

• Doorbetaling vaste lasten via uitkering 

• Schuld bij de sociale dienst 

• Rapporten/gespreksverslagen (in het verleden 
sprake geweest van 
schuldenproblematiek/schuldregeling 

• check op nakomen afspraken of stukken inleveren, 
(fraudeonderzoeken) 

 

Signalen uit systemen 



• Vragen jullie nu naar de aanwezigheid van schulden 
bij je klant / werknemer? 

• Vertelt je klant / werknemer hierover? 

• Vind je dit lastig? 

 

Bespreekbaar maken 



 

Het is altijd van belang om te zoeken naar iemand 
drijfveer of motivatie om in beweging te komen, om 
te gaan werken aan een oplossing voor het probleem. 

 

Lukt dat jullie nu? 

 

Bespreekbaar maken 2: 



• Door slimme vragen te stellen: 
• Waar sta je over zes maanden als je zo doorgaat? 

• Op welke manier heb je last van je schulden? (dus daar wil je wel 
graag vanaf?) 

• Informeren van de ander  
• Wat weet je over de risico’s die je loopt met een huurschuld, 

zorgachterstand, hypotheekachterstand etc.? Mag ik je hier meer 
over vertellen 

• Omgeving betrekken 
• Bij mensen die met hun schulden aan de slag gaan zie ik dat 

zij…… meer rust krijgen, beter functioneren op hun werk, etc.   

 

Manieren om iemand in beweging te krijgen: 



• Als iemand je vertelt over zijn schulden / problemen, 
wat doe je dan? 

• Verwijs je door of los je het zelf op? 

 

Verwijzen  



• Hebben jullie een idee welke mogelijkheden er zijn 
om mensen met schulden te helpen? 

• Welke organisaties bieden hulp? 

 

Maar hoe werkt het stelsel dan? 



Inrichting stelsel schuldhulpverlening 



Er is sprake van een problematische schuld als de 
maandelijkse betalingsverplichtingen (rente en 
aflossingen) voor lopende leningen hoger zijn dan de 
maandelijkse aflossingscapaciteit van de klant. 

Een afloscapaciteit is het bedrag tussen het vrij te 
laten bedrag en het feitelijke inkomen. 

Het vrij te laten bedrag is 90% van de geldende 
bijstandsnorm verhoogt met een correctie van onder 
andere woonlasten.shouden  

 

Eerst belangrijke begrippen: 



Het stelsel in stappen 
Voor 1/3 van de aanvragers met 
problematische schulden zijn de 
financiële problemen vooralsnog 
onoplosbaar 



• Ik wil geen schuldhulpverlening want dan heb ik geen 
zeggenschap over mijn geld. 

• In de schuldhulpverlening hou ik altijd minder geld 
over dan als ik geen hulp zoek. 

• Als ik de schuldhulpverlening in ga moet ik mijn auto 
wegdoen. 

• Ik mag niet meer roken / moet mijn huisdier wegdoen 
als ik in de schuldhulpverlening ga. 

• Ik kan beter de WSNP in dan in een minnelijke 
regeling. 

 

Taboes 



• Naar welke instanties verwijst u nu? 

• Wanneer verwijst u? 

• Waarom naar deze instantie(s)? 

 

Welke instanties bieden schuldenaren hulp? 



• Sociaal raadslieden 

• Juridisch loket 

• www.zelfjeschuldenregelen.nl 
www.berekenuwrecht.nl  

• Budgetcoaching 

• Budgetbeheer 

• Beschermingsbewind 

• Gemeentelijke schuldhulpverlening 

• Particuliere schuldhulpverlening 

• Wet schuldsanering natuurlijke personen 

Doorverwijzen: belangrijke voorzieningen 

http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/
http://www.berekenuwrecht.nl/


• Onduidelijkheden over vorderingen, beslag etc 
• Sociaal raadslieden of juridisch loket 

• Lichte schuldenproblematiek: 
• Sociaal raadslieden of juridisch loket voor 

betalingsregeling , sites zoals zelfjeschuldenregelen.nl 
(bank voor een herfinanciering) 

• Ernstige schuldenproblematiek 
• gemeentelijke, particuliere schuldhulpverlening of Wsnp 

• (zware) beperking in financiële zelfredzaamheid: 
• Budgetcoaching, budgetbeheer, beschermingsbewind 

 

Wanneer welke voorziening 



• De klant en de problematiek bepaalt welke 
voorzieningen het meest geïndiceerd is. 

• Dus zware / crisisachtige problemen horen thuis bij de 
schuldhulpverlening. 

• Een zelfredzame klant met financiële problemen kan 
ook terecht bij sociaal raadslieden of verwezen 
worden naar zelfhulpsites. 

 

Welke voorziening? 



De Participatie Campus is hét online instrument 
waarmee professionals hun vakmanschap 
kunnen versterken.  

• online interactieve trainingen 

• kennisdocumenten 

• links naar relevante kennisplatforms 
 
De Participatie Campus is ontwikkeld door SBCM en Divosa.  
 

www.participatiecampus.nl 

http://www.participatiecampus.nl/


E-learningmodules op Participatie Campus 



 

Online en interactief op  

Participatie Campus 

 

Module:  

Schulden herkennen, bespreken en aanpakken 

Onze e-learning 

http://www.participatiecampus.nl/
http://www.participatiecampus.nl/
http://www.participatiecampus.nl/


Schulden herkennen, bespreken en aanpakken 

https://360.articulate.com/review/content/792e04d6-dea0-4318-8a19-9764d81948f2/review


 

Inhoud Module 



Dank voor uw aandacht! 
 

 

 

Vivian den Hartogh 

Arie Visser 

 



• Presentaties beschikbaar op woensdag 7 juni 

op www.samenvoordeklant.nl 

  

• Praktijkdag donderdag 2 november - 

Rijtuigenloods in Amersfoort   

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

• Een inspirerende dag gewenst! 

Tot slot 

http://www.samenvoordeklant.nl/



