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Even voorstellen 

Marleen Smit 

Divosa 

Karen van Brunschot 

Federatie Opvang 
En wie bent u? 
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Omvang schuldenproblematiek 

- 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden 
 
- 1,2 miljoen huishoudens met schulden krijgt geen formele schuldhulpverlening 

 
- De gemiddelde schuld in de schuldhulpverlening is € 40.000 
 
- 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben grote moeite met lezen, schrijven 

en/of rekenen.  Zij zijn oververtegenwoordigd in de schuldhulpverlening 
 
- Bij inkomensondersteuning kan iemand te maken krijgen met 27 regelingen, met 8 

verschillende definities van inkomen of vermogen 
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https://www.youtube.com/watch?v=wSREA
HJRMhY 

Fragment uit de serie ‘Schuldig’ 

https://www.youtube.com/watch?v=wSREAHJRMhY
https://www.youtube.com/watch?v=wSREAHJRMhY
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Schaarste en stress 

‘Waarom arme mensen domme dingen doen’ 
 
 Stress en verminderd welbevinden   
 Psychische en fysieke achteruitgang  
 IQ daalt 
 Tijdshorizon is nabij  
 Geloof dat inspanning zin heeft neemt af  
 Lethargie: bron van verandering is extern  
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Stress-sensitieve dienstverlening 

 Voorkom stress 
 Steunende interactie met professional/vrijwilliger 
 Voorzien in educatie over doorwerking van stress op gedrag 
 Helpende instrumenten 
 Schaarste opheffen 
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 Aandacht voor kwetsbaarheid 

• Aandacht voor licht verstandelijk beperking en 
laaggeletterdheid  

• Reguliere hulp is vaak niet toereikend; complex 
proces en ingewikkelde communicatie 

• Wat is er nodig? 
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Basiskennis financiën en herkennen 
problemen  

• Financiën en administratie niet op orde 
bemoeilijkt hulp 

• Basiskennis over financiën helpt juiste 
doorverwijzing 
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EHBA Eerste Hulp bij Administratie 
  Wat Check? Opmerking 
1 Inschrijving op woon- of 

briefadres gemeente 
 

    

2 Zorgen voor ID bewijs 
 

    

3 Zorgen voor DigiD 
 

    

4 Zorgen voor inkomen 
 

    

5 Zorgen voor zorgverzekering 
 

    

6 Zorgen voor toeslagen 
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Do’s en Don’ts Wijkteams 

WIJKTEAMS 
Van alle mensen die de wijkteams helpen, 

kampt 80% met schulden.  

 

✘ Ga het gesprek over schulden niet uit de weg 

✔ Wanneer iemand met een enkele onbetaalde 

rekening komt: vraag door  

✔ Controleer de mogelijkheden voor 

schuldhulpverlening 

 

✘ Ga er niet van uit dat mensen je uitleg direct 

begrijpen  

✔ Check of de cliënt alles begrijpt  

✔ Ondersteun bij het invullen van ingewikkelde 

formulieren 

 

✘ Ga er niet van uit dat mensen een financieel 

overzicht hebben 

✔ Maak een overzicht inkomen en uitgaven 

✔ Controleer of alles betaald kan worden 

 

✘ Ga er niet van uit dat alle toeslagen 

aangevraagd zijn 

✔ Controleren inkomensvoorzieningen en vraag 

aan wat nodig is bv en aanvullende uitkering 

 

✘ Wacht niet af 

✔ Neem initiatief. Check of mensen je advies 

begrepen en opgevolgd hebben 

 

 

NB: Let altijd op mogelijke kwetsbaarheden zoals 

laaggeletterdheid of een licht verstandelijke beperking 

 

Z O R G  V O O R  D E  

B A S I S  6  

 

 Zorg voor Inschrijfadres BRP 

 Zorg voor ID bewijs 

 Zorg voor een DigiD 

 Zorg voor inkomen 

 Zorg voor een zorgverzekering 

 Zorg voor Toeslagen 

 

 

 

 

 

 

 

www.opvang.nl 

www.schuldenindeopvang.nl 

 

S C H U L D H U L P V E R L E N I N G  

Mensen met schulden worden te 

weinig doorverwezen naar de 

schuldhulpverlening. Overleg bij 

twijfel altijd met een financieel 

specialist en stuur mensen niet 

weg.   

Wanneer de cliënt nog niet 

voldoet aan de voorwaarden 

schuldhulpverlening: blijf de 

cliënt volgen; ondersteun en 

motiveer de cliënt zodat deze 

later alsnog kan doorstromen 

richting een schuldentraject.  
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Betaald werk als kans  

• Eerst werk dan ‘trainen’ 

• Gespecialiseerde trajectbegeleiders  

• Ontzorgen werkgever en werknemer 

• Laagdrempelig en niet in tijd beperkt  

• Niet alleen voor GGZ doelgroep ?  



“Ieder mens telt”      www.opvang.nl    

   

• Van alle arbeidsintegratiemodellen heeft IPS veruit de beste 
papieren (zie ook Schaafsma e.a., 2015): 

• Bewezen effectief, voor steeds meer groepen…. (GGZ….) 
• Aanwijzingen kosten-effectiviteit (Hoffman e.a., 2014; Knapp e.a., 

2014), Erasmus mc 2016 en Zinziz BC Nijmegen 
• Duurzame inzetbaarheid: gezond aan het werk 
• Welomschreven, gestandaardiseerd (modelgetrouwheidsmaat) 
• Hoe modelgetrouwer, des te beter de resultaten 
• Dynamisch model: steeds nieuwe elementen toegevoegd (studie, 

cognitieve remediatie, beslissingshulp disclosure, 
zelfmanagement/WRAP) 

• Duidelijke aanwijzingen voor de implementatie, gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen  
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Bedankt voor uw aandacht! 

Zijn er nog vragen? 


