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Samenvatting 

Doel van het onderzoek 

Nijmegen geeft jaarlijks tussen de 3,5 en 4 miljoen euro uit aan ondersteuning van mensen met schulden. 

Een deel daarvan is bestemd voor activiteiten als preventie, kredietverstrekking en budgetbeheer maar het 

grootste deel, 2,4 miljoen, wordt gebruikt voor het oplossen of stabiliseren van de schuldenproblemen van 

Nijmeegse huishoudens. In 2015 startten ruim 1000 huishoudens met een stabilisatie- of 

schuldhulpverleningstraject. 

 

In het voorliggende onderzoek willen we twee vragen beantwoorden: 

 Welk (maatschappelijk) rendement levert de schuldhulpverlening op, en hoe verhoudt dat zich tot 

de gemaakte kosten? 

 Welke factoren zijn bepalend voor de uitkomst van trajecten? Kunnen we inzicht in deze factoren 

gebruiken om het rendement van schuldhulpverlening vergroten? 

Daarvoor hebben we verschillende deelonderzoeken uitgevoerd. In een effect-arena en in een case-

bespreking is met een breed veld van betrokkenen kwalitatief benoemd wat de effecten van 

schuldhulpverlening zijn en wat de risico’s en succesfactoren in de uitvoering van trajecten zijn. 

Daarnaast hebben we een indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt, waarin wordt 

doorgerekend wat voor financiële effecten de schuldhulpverlening op een aantal maatschappelijke terreinen 

heeft. Daarbij zijn gegevens uit een analyse van de Nijmeegse schuldhulpverleningsbestanden gebruikt. 

Achtergronden van schuldenproblemen 

De laatste 10 jaar is de maatschappij steeds complexer geworden. Zaken die vroeger voor een deel van de 

huishoudens geregeld waren moeten nu zelf geregeld worden (zorgverzekering, toeslagen belastingen). Niet 

alle huishoudens zijn zelfredzaam genoeg om daar goed mee om te kunnen gaan. Digitale vaardigheden 

ontbreken, taalbeheersing is onvoldoende waardoor brieven niet begrepen worden, onverstandige keuzes 

worden gemaakt. 

Wanneer een huishouden eenmaal schulden heeft kunnen de schulden makkelijk escaleren: bij schulden 

komen boetes, wachttijden tot fouten/betalingen zijn aangepast kunnen te lang zijn, beslagvrije voet wordt 

soms niet gerespecteerd. Een te overziene schuldsituatie loopt zo snel op tot een complex probleem.  

Effecten van schuldhulpverlening 

Een geslaagde schuldhulpverlening heeft voor veel partijen positieve effecten.  

 

Om te beginnen voor het huishouden dat schulden heeft. Met het verminderen van de stress en wanhoop op 

financieel gebied kan het ook op veel andere fronten beter gaan: minder relatieproblemen, minder 

opvoedingsproblemen, verbetering gezondheid.  

 

Stress rond schulden is vaak een belemmering werk te vinden. Dat kan verbeterd worden door 

schuldhulpverlening. Tegenover dit positieve effect zijn ook risico’s benoemd: in een schuldregeling kan het 

minder aantrekkelijk zijn te gaan werken (meer verdienen betekent vooral meer aflossen aan schuldeisers) 

en werkgevers staan soms huiverig tegenover werknemers in een schuldregeling.  

Als na schldhulpverlening meer mensen aan het aan het werk gaan betekent dat dat er minder uitkeringen 

verstrekt hoeven te worden. 

 

In een schuldregeling worden over het algemeen schulden voor een klein deel afbetaald, verreweg het 

grootste deel wordt kwijtgescholden Voor schuldeisers is het voordeel van schuldregeling vooral in de 
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toekomst gelegen: klantrelaties worden genormaliseerd, lopende rekeningen worden betaald, dure acties als 

ontruimingen zijn niet nodig. In de slipstream hiervan verminderen ook het aantal huishoudens dat dakloos 

wordt, met de maatschappelijke kosten die dat met zich mee brengt 

 

Ook voor leefbaarheid in buurt en stad heeft het terugdringen van huishoudens met schulden en de daarbij 

komende stress positieve effecten: minder overlast. 

Maatschappelijke kosten en baten van schuldhulpverlening 

In een (maatschappelijke) kosten/baten-analyse wordt in beeld gebracht hoe de kosten van een interventie 

(in dit geval schuldhulpverlening) zich verhouden tot de opbrengsten. Om de opbrengsten te bepalen 

worden twee scenario’s met elkaar vergeleken: wat zou er gebeuren met de huishoudens met schulden in 

een situatie met en een situatie zonder schuldhulpverlening. Daarbij lag de focus op een vijftal terreinen: 

bijstandsuitkeringen, WW-uitkeringen, huisuitzettingen en afsluitingen, kosten rond opvang daklozen en 

kosten voor psychosociale ondersteuning. 

 

 

Figuur 1 Kosten en baten schuldhulpverlening in Nijmegen 
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De grootste opbrengst die door schuldhulpverlening te behalen is, is de besparing op uitkeringen. Ongeveer 

40% van de huishoudens met schulden heeft een bijstandsuitkering. Wanneer zij, door het aanpakken van 

hun schulden, beter in staat zijn te re-integreren op de arbeidsmarkt stromen ze (sneller) uit de uitkering. De 

MKBA-berekeningen laten een opbrengst van 1,3 miljoen voor minder uit te keren bijstandsuitkeringen zien. 

Ook op WW-uitkeringen is een besparing becijferd, omdat bij schuldhulpverlening minder mensen hun 

baan zullen verliezen. 

 

Op het vlak van wonen is het maatschappelijk rendement groot. Daarin zijn twee hoofcomponenten te 

onderscheiden. Enerzijds worden directe kosten die gemaakt worden (vooral door corporaties) rond 

betalingsachterstanden en huisuitzettingen en energieafsluitingen voorkomen. Maar daarnaast werkt het 

voorkomen van zulke escalaties ook door in kosten die gemaakt worden rond opvang van daklozen 

(crisisopvang, zorg, veiligheid). Bij elkaar een besparing van bijna 1 miljoen euro. 

 

Met kleinere besparingen voor het voorkòmen van re-integratietrajecten en psychosociale ondersteuning 

bedraagt de in deze kosten/baten-analyse geschatte opbrengst 3,4 miljoen euro.  

In de berekening zijn zoveel mogelijk maatschappelijke effecten meegenomen, maar de berekening is niet 

volledig: vooral indirecte effecten die moeilijk te kwantificeren zijn (justitie, gezondheidszorg, schooluitval) 

zijn niet opgenomen. Daardoor vormt het berekende bedrag een ondergrens van de maatschappelijke baten.  

De hier berekende baten worden door verschillende partijen geïncasseerd: deels door de gemeente, maar 

ook b.v. door werkgevers (minder WW) en woningbouwverenigingen en energiemaatschappijen. 

 

Vergeleken met de kosten van die gemaakt worden voor schuldhulpverlening is de kosten/baten-

verhouding 1,4 (voor iedere geïnvesteerde euro een opbrengst van €1,40). 

Dit is minder dan in andere MKBA’s over schuldhulpverlening becijferd wordt. Voor een deel is de lagere 

opbrengst te verklaren doordat besparing op uitkeringen in de voorliggende berekening minder groot is dan 

in andere MKBA’s. De feitelijke uitstroom uit de uitkering in Nijmegen na schuldhulpverlening is lager dan 

in andere studies aangenomen wordt. 

Mogelijkheden voor rendementverhoging 

Ook in de casebespreking en effectarena is veel gesproken over (het verbeteren van) de uitstroom naar werk. 

Vooral door nauwere aansluiting van trajecten voor begeleiding naar werk op de schuldhulpverlening ziet 

men kansen het rendement van schuldhulpverlening te vergroten. 

Andere thema’s die kunnen bijdragen aan verhoging van de opbrengst van schuldhulpverlening: 

 Vasthouden van resultaten, o.a. door “budgetbeheer-light” 

 Meer mogelijkheden voor preventie, waarbij het de kunst is tussen de grote groep mensen met 

beperkte schulden de huishoudens met het meeste risico op escalatie te onderscheiden 

 Ongeveer 40% van de schuldhulpverleningstrajecten stopt voor voltooiing. In de effectarena en 

casebespreking zijn veel succes- en faal factoren voor uitval van cliënten/trajecten benoemd. Een 

aantal daarvan biedt mogelijkheden om in schuldhulpverlening op in te spelen.  

 Verbetering van samenwerking tussen verschillende hulpverleners (soepele verwijzing en 

doorstroming, gedeelde visie op problemen) 
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Inleiding 

Vraagstelling 

In de Nijmeegse stadsbegroting is een budget van ongeveer €20 miljoen voor armoedebestrijding geraamd. 

Een deel daarvan (3,5 à 4 miljoen) gaat naar ondersteuning van mensen met schulden, voornamelijk via het 

gemeentelijke Bureau Schuldhulpverlening en subsidiering van het Inter-lokaal.  

 Het bureau Schuldhulpverlening (BSHV) van de gemeente zoekt voor regelbare schuldenaren met 

regelbare schulden naar een oplossing van het schuldenprobleem. Dat kan zijn via (kortdurend) 

advies of coaching, maar ook via schuldsanering of minnelijke regelingen. 

 Het Inter-lokaal (HIL) biedt voor niet-regelbare schuldenaren en/of mensen met niet regelbare 

schulden “stabilisatietrajecten”. In hun doelgroep zitten bv mensen die door psychische problemen, 

verslaving, etc hun schuldenproblemen (nog) niet kunnen oplossen, of die schulden hebben die niet 

kunnen worden opgenomen in een schuldregeling (zoals sommige CJIB-schulden) 

De gemeente wil weten in hoeverre de middelen die ingezet worden voor schuldhulpverlening effectief zijn, 

is het geld dat aan deze activiteiten uitgegeven wordt welbesteed.  

Daarbij staan twee vragen centraal: 

1. Kunnen we beter zicht krijgen op de het rendement, waarbij we breder kijken dan alleen de 

uitstroomresultaten maar ook het maatschappelijke rendement (welke kosten zijn voorkomen door 

de inzet, welke partijen hebben daar hoeveel baat bij) betrekken. 

2. Kunnen we beter zicht krijgen op de (beïnvloedbaarheid van) de factoren die de uitkomst van 

trajecten bepalen, waaronder de uitval van cliënten, om zo het rendement van schuldhulpverlening 

te vergroten. 

Aanpak 

In 2014 is een dossieronderzoek uitgevoerd naar de trajecten van Bureau Schuldhulpverlening en Het Inter-

lokaal. Dat onderzoek geeft een beeld van de deelnemers aan deze trajecten en ook een eerste inzicht in het 

verloop en de uitkomst van trajecten. Daarbij bleek: 

 Bij bureau SHV melden zich jaarlijks zo’n 800-900 cliënten  

 Het Inter-lokaal jaarlijks start met 250-350 nieuwe cliënten voor stabilisatietrajecten 

 Bij beide instellingen rondt 20% tot een kwart het traject naar stabilisatie of start van schuldsanering 

succesvol af, ongeveer de helft valt uit en 30% wordt verwezen naar anderen of krijgt kortdurende 

advies 

Aansluitend op deze uitkomsten zijn in het huidige onderzoek verschillende, aanvullende sporen gevolgd: 

1. Effectarena 

2. Case-bespreking 

3. Indicatieve financiele doorrekening 

Effectarena 

Eind mei 2016 zijn 2 effectarena-bijeenkomsten gehouden met experts op het gebied van Nijmeegese 

schulden/schuldhulpverlening (bureau BSHV/HIL, corporatie, zorgverzekeraar, bewindvoerder etc). Daarin 

is in beeld gebracht welke partijen “investeren” in schuldhulpverlening, welke activiteiten in dat kader 

worden ontplooid, welke maatschappelijke effecten dat heeft, zowel voor de clienten, hun directe omgeving 

als de maatschappij in bredere zin en wie daarvan “profiteert”. 
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Case-bespreking 

In gezamelijke bespreking met zowel een consulent van BSHV als HIL is een aantal cases doorgenomen. De 

focus van deze case-study lag op onderwerpen als: wat zijn kritische succes- en faalfactoren in het SHV-

proces, wat draagt bij aan het (niet) bereiken van uitkomsten, zoals bv het voorkomen van een huisuitzetting 

of het vinden van werk. 

 

Indicatieve financiele doorrekening 

We hebben een indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse doorgerekend naar voorbeeld van het 

onderzoek Schuldhulpverlening loont (Regioplan/Hogeschool Utrecht, 2011/2012). Daarin wordt op basis 

van dossieronderzoek in 5 gemeenten voor allerlei mogelijke effecten van schuldhulpverlening (gezondheid, 

wonen, maatschappelijke opvang, werk etc) een financiele inschatting van opbrengsten gemaakt. 

We combineren het stramien van dit onderzoek met actuele indicaties uit een bestandsanalyse, waarvoor 

bestanden van BSHV en HIL (zomer 2016) nader zijn bekeken met als voornaamste doelen: 

 Update van uitkomsten uit 2014, zijn de indicaties over mate van succes van de trajecten nog steeds 

geldig 

 Kwantificeren van in de effectarena benoemde effecten, bv bij hoeveel huishoudens leidt de aanpak 

van de schulden tot uitstroom uit het uitkeringenbestand 

Om actuele prijsindicaties in de berekeningen te verwerken is de maatschappelijke prijslijst 2016 gehanteerd. 

 

De via deze drie sporen verzamelde informatie wordt gecombineerd om de twee centrale onderzoeksvragen 

te beantwoorden. 
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Effectenarena 

Wat hebben we gedaan? 

In een effectarena doordenkt een groep betrokkenen in een workshop een project: wat is het probleem waar 

het project een oplossing voor wil bieden, wie investeert in het project, hoe ziet het project, de interventie 

eruit, welke activiteiten worden ondernomen, wat zijn de effecten, niet alleen voor degenen op wie het 

project direct gericht is, maar ook voor de maatschappij in bredere zin, wie profiteert van de opbrengsten 

van het project. 

De discussie die daarbij gevoerd wordt, wordt samengevat in een schema: de arena.  

Met de ervaringskennis in de hoofden van de betrokkenen wordt een beeld geschetst van de meerwaarde 

voor de maatschappij. 

 

Voor dit onderzoek hebben we een dubbele effectarena georganiseerd, met deelnemers uit de 

corporatiewereld, van ziektekostenverzekeraar, bewindvoerder, schuldhulpverleners, een re-

integratiespecialist en energiemaatschappij. 

In de eerste effectarena waren schuldhulpverleningstrajecten onderwerp van discussie (in Nijmegen 

uitgevoerd door bureau SHV van de gemeente). Bij de tweede effectarena is gediscussieerd over 

stabilisatietrajecten (in Nijmegen voornamelijk uitgevoerd door Het Inter-lokaal).  

Bij de voorbereiding en uitvoering van de arenagesprekken heeft bureau Onderzoek en Statistiek 

samengewerkt met het onderzoekbureau Ecorys uit Rotterdam. 

Bevindingen over het ontstaan van schuldenproblemen 

De deelnemers van de arenagesprekken noemen de volgende thema’s als belangrijke verklaringen/ 

achtergronden voor het ontstaan van schulden: 

De maatschappij wordt steeds complexer 

De laatste 10 jaar is er veel veranderd in de maatschappij, de nadruk is meer op eigen verantwoordelijkheid 

komen te liggen. Er is niet meer één ziekenfonds, maar je moet zelf (ieder) jaar een zorgverzekering kiezen. 

Je moet toeslagen aanvragen en krijgen om je ziektenkostenverzekering, huur, kinderopvang etc mee te 

betalen. 

Niet iedereen is even zelfredzaam 

Omgaan met deze complexe maatschappij vraagt een behoorlijke zelfredzaamheid. Die is niet bij alle 

huishoudens even sterk aanwezig. Bijvoorbeeld huishoudens die al lang van een uitkering leven zijn in het 

verleden soms gewend aan een situatie waarin veel voor hen geregeld werd (via inhoudingen), omschakelen 

naar zelfregie is dan moeilijk. Een ander voorbeeld is het oppakken van berichten van schuldeisers: brieven 

kunnen niet begrepen of genegeerd worden door de ontvangers. 

Huishoudens maken onverstandige keuzes 

Huishoudens maken soms onverstandige keuzes, schaffen iets aan wat ze niet betalen, betalen niet de 

belangrijkste rekeningen, maar schuldeisers die de meeste druk uitoefenen etc. 

Stapeling en bureaucratie 

Als een huishouden een, op zich misschien te overziene, schuld heeft kan dat makkelijk escaleren door 

stapeling en bureaucratie. Een voorbeeld hiervan is de terugvordering van toeslagen door de 

Belastingdienst. Wanneer er een toeslag ten onrechte is uitgekeerd, wat meestal pas na een paar jaar uitkomt, 

vordert de Belastingdienst dat terug. Die terugvordering kan tot gevolg hebben dat het 

huishoudensinkomen onder het bestaansminimum (beslagvrije voet) zakt. Daar kun je wel bezwaar tegen 
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maken, maar dat moet je wel weten en is een procedure die enkele maanden duurt. Omdat het inkomen in 

de tussentijd wel te laag blijft om van te leven ontstaan er nieuwe, ergere schulden. 

Een ander voorbeeld zijn de kosten rond schulden, die op kunnen lopen tot veel hogere bedragen dan de 

schulden zelf: schulden leiden zo tot nieuwe schulden. 

Gebrek aan buffer 

Wanneer huishoudens geen financiële buffer hebben leiden relatief kleine schulden of tegenslagen (kapotte 

wasmachine etc) tot financiële problemen en mogelijk een blijvende schuldsituatie. 

Activiteiten  

Activiteiten schuldhulpverleningstraject BSHV 

Bij een schuldhulpverleningstraject (BSHV) is het de bedoeling dat huishoudens uiteindelijk vrij van 

schulden worden. 

 De cliënten van BSHV hebben bij de start van het traject al een basisniveau: de schulden zijn in beeld, ze 

willen uit de schulden komen, het inkomen is al in grote lijnen op orde. Toch zijn er meestal nog wel enkele 

maanden nodig om vanuit dit basisniveau voldoende voorwaarden te scheppen om aan de uiteindelijke 

schuldenregeling te kunnen gaan werken. 

Er wordt gestreefd naar een minnelijke regeling met alle schuldeisers, die de huishoudens na drie jaar 

ontslaat van hun schulden. Dat kan in de vorm van een saneringskrediet (gemeente koopt de schulden af, 

gedurende 3 jaar betaalt het huishouden een vaste, afgesproken bijdrage) of als een schuldbemiddeling 

(afzonderlijke afspraken met alle schuldeisers over de betalingsregeling, die ook 3 jaar duurt. Als je inkomen 

in die periode omhoog gaat moet je ook meer betalen aan de schuldeisers).  

Meestal zijn schuldeisers wel bereid tot medewerking, hoewel de bedragen die zij betaald gaan krijgen vaak 

maar een beperkt deel zijn van de schulden die openstaan. 

Als er schuldeisers zijn die niet mee willen werken aan een regeling moet uiteindelijk een juridische weg 

bewandeld worden: dwangakkoord of WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). 

Activiteiten stabilisatietraject HIL 

Een stabilisatietraject van HIL is meestal bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor een 

schuldhulpverleningstraject. Dat kan zijn omdat ze bv verslaafd zijn, omdat ze schulden hebben die niet in 

aanmerking kunnen komen voor schuldsanering (bij justitie) of omdat ze geen goed beeld hebben van hun 

financiële omstandigheden. Er wordt dan naar gestreefd de situatie te stabiliseren, de schulden niet verder 

op te laten lopen.  

Om te beginnen wordt in beeld gebracht hoe de schuld- en inkomenssituatie is: wie heeft er allemaal geld 

tegoed, zijn er al regelingen getroffen, wordt er beslag gelegd op het inkomen, komen alle 

inkomenselementen waar recht op is (toeslagen, bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belasting 

etc.) ook werkelijk binnen. 

Daarna/tegelijkertijd wordt geprobeerd om de situatie niet verder te laten verslechteren: vaststellen van de 

beslagvrije voet (het minimaal benodigd bedrag om te kunnen overleven, waaronder schuldeisers geen 

aanspraken mogen laten gelden), overleg met schuldeisers om deze beslagvrije voet te laten respecteren 

door bevriezen van schulden of uitstellen van betalingen, met de cliënt wordt gewerkt aan een budgetplan 

(welke keuzes kun je maken om te leven binnen het beschikbare budget). 

Als het lukt de inkomens- en schuldensituatie te stabiliseren kunnen cliënten door naar BSHV, om een 

schuldregeling te gaan treffen. Maar meer cliënten gaan met bewindvoering, budgetbeheer of op eigen 

kracht, met blijvende schulden, verder. 
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Effecten 

De deelnemers van de effectenarena benoemen een scala aan, ook onderling samenhangende, effecten van 

een geslaagde schuldhulpverlening. Ze zijn samen te vatten in de volgende thema’s: 

Vooruitgang welbevinden client en omgeving 

Een heel belangrijk resultaat van het oplossen of stabiliseren van schulden is het verbeteren van het 

algemeen welzijn van de cliënten. Wanneer mensen binnenkomen hebben zij al veel stress en ellende achter 

de rug, moedeloosheid en wanhoop heeft toegeslagen. Door mee te kijken en denken ontstaat al mentale 

rust. Daar profiteert de omgeving ook van mee: minder relatieproblemen, beter omgaan met opvoeding, 

goede banden met de familie, minder eenzaamheid etc. 

Ook op fysiek gebied kan er vooruitgang zijn. Gezondheid kan verbeteren door vermindering van stress. 

Het hebben van schulden kan tot zorgmijding leiden: de zorgverzekering is vaak een van de schuldeisers, 

wat betekent dat de schuldenaars in ieder geval niet meer aanvullend verzekerd zijn, waardoor sommige 

vormen van zorg niet vergoed worden. Is er weer een aanvullende verzekering, na aanpak van de schulden, 

dan ligt deze zorg ook weer binnen bereik. 

Lopende betalingen hersteld en escalaties voorkomen 

Voor schuldeisers ligt het voordeel van een schuldenregeling meestal niet in het binnenhalen van de 

uitstaande schulden. Ze nemen vaak genoegen met een maar heel klein deel van het verschuldigde bedrag. 

De normale klantrelatie kan wel hersteld worden: betalingen komen weer regulier binnen, extra kosten voor 

uitzettingen/afsluitingen/deurwaarders etc. hoeven niet gemaakt te worden. 

En als het niet tot een huisuitzetting komt, loopt het betrokken huishouden ook geen risico op dakloosheid, 

met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien (crisisopvang, en op termijn zorg en 

veiligheid). 

Werk 

De relatie tussen werk en het oplossen van schuldenproblemen is niet eenduidig. Schulden vormen een 

belemmering bij het zoeken naar werk: mensen met flinke schulden staan niet open (en niet worden 

gevonden) voor werk. 

Anderzijds is het na het treffen van een schuldenregeling niet altijd vanzelfsprekend dat men aan het werk 

gaat. Zo is voor mensen die een schuldsanering hebben financieel niet aantrekkelijk te gaan werken: meer 

inkomen betekent voor hen meer aflossen. Ook hikken werkgevers soms aan tegen het aannemen van 

iemand in een schuldenregeling: dat is een extra risico/opdracht (meewerken aan betalingsregelingen) 

Een laatste factor die naar voren gebracht wordt is dat werk in sommige gevallen ook kan veroorzaken dat 

mensen dieper in de schulden komen: men is bang werk te verliezen, schaamt zich voor werkgever/collega’s 

en zoekt daardoor te laat hulp.  

Effecten voor buurt en stad 

Buurt en maatschappij profiteren van geslaagde schuldhulpverlening. Minder huishoudens met stress, meer 

huishoudens met perspectief geeft minder overlast, minder afwijkend gedrag en minder criminaliteit. Dat 

geldt zowel op de korte als op langere termijn. 

Bovendien hebben succeservaringen (een huishouden dat uit de schulden komt) een positieve 

voorbeeldfunctie, zowel bij degenen die professioneel bij het traject zijn betrokken als voor de omgeving van 

het huishouden. Omgekeerd geldt echter ook dat mislukkingen een negatieve voorbeeldfunctie hebben. 
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Voorwaarden, risico’s en kansen 

In de arenabesprekingen zijn ook veel dingen aan bod gekomen, die te maken hebben met risico’s en kansen 

in schuldhulpverleningstrajecten, en met de voorwaarden/omstandigheden die nodig zijn om tot een 

geslaagde schuldhulpverlening te kunnen komen. 

Signaleren van schuldproblemen 

Een deel van de cliënten komt uit zichzelf hulp vragen, maar ook een belangrijk deel wordt doorverwezen. 

Een belangrijke vindplaats zijn de Stips en sociale wijkteams. Het is belangrijk dat de medewerkers daar 

voldoende kennis, tijd en aandacht hebben voor de financiële aspecten van de problemen die bij hen 

aangekaart worden. De te lange/oplopende wachttijden bij de sociale wijkteams zijn een belemmering bij het 

vlot doorverwijzen naar schuldhulpverlening. 

Samenwerking met de schuldeisers 

Het opstellen van een schuldregeling kost tijd. Met veel van de grote schuldeisers (zorgverzekeraar, 

woningcorporaties) zijn afspraken om incasso’s gedurende enige tijd stil te zetten. Deze schuldeisers werken 

het liefst met bekende partijen. Zowel BSHV als HIL heeft daar goede contacten. Soms heeft HIL het wat 

moeilijker om medewerking te krijgen omdat zij, in tegenstelling tot BSHV, geen lid zijn van de NVVK. 

Houding van de schuldenaar 

De houding en inzet van het huishouden met schulden is een belangrijke factor in het al dan niet slagen van 

een schuldhulpverleningstraject.  

Een belangrijke voorwaarde is dat ze kunnen leven binnen een beperkt budget. Struikelblokken daarbij zijn 

roken, huisdieren en kinderen. Uitgaven hiervoor zijn vaak moeilijk ter discussie te stellen. 

Naast schulden hebben veel van de cliënten ook nog te maken met andere, persoonlijke problemen 

(verslaving, (psychische) gezondheid, relatieproblemen). Deze problemen kunnen leiden tot uitval/afbreken 

van het schuldhulpverleningstraject. 

Tussen cliënten is er verschil in de mate waarin zij zich verantwoordelijk en betrokken voelen voor hun 

schulden. Vooral jonge jongens maken zich er soms makkelijk vanaf, verdwijnen tijdelijk om later weer terug 

te komen. 

Gijzeling, boete en detentie 

Soms krijgen cliënten van schuldhulpverlening te maken met justitie. Vooral in geval van detentie heeft dat 

een funest effect op het slagen van de schulphulp. Cliënten verdwijnen uit beeld bij de schuldhulpverlener 

en bij de schuldeisers, de problemen lopen op omdat het contact met de buitenwereld minimaal is. 

Recidive 

Is er bij schuldhulpverlening sprake van veel “draaideurklanten”? De ervaringen daarmee variëren. Bij 

Bureau Schuldhulpverlening is dit relatief weinig aan de orde. Dat is ook niet verwonderlijk, want volgens 

de toelatingsvoorwaarden kan iemand voor wie in de afgelopen 10 jaar een geslaagde schuldregeling 

getroffen is niet in aanmerking komen voor een nieuwe minnelijke regeling. 

De andere deelnemers zien meer schuldenaars terugkeren. Zo signaleert de zorgverzekeraar dat het vaak 

dezelfde mensen zijn die in- en uitstromen uit de bronheffing en dat de helft van de cliënten met wie een 

schuldregeling getroffen is na 3 jaar nog schulden heeft, wat theoretisch gezien niet mogelijk is. Ook komt 

het voor dat mensen die onder bewind zijn verdere schulden maken.  

Kansen 

De deelnemers van de arenagesprekken noemen verschillende kansen om de opbrengst van 

schuldhulpverlening te vergroten: 
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 Goede preventie is beter dan goede schuldhulpverlening. Maar bij preventie is het de crux uit de 

grote groep van mensen met beperkte schulden die huishoudens te selecteren waarbij de kans dat de 

schulden uit de hand lopen het grootste is. Maar hoe doe je dat? Bij de zorgverzekeraar wordt 

daarvoor ingezet op zowel technische oplossingen (data-scienceanalyse) als persoonlijke inzet 

(fingerspitzengevoel van medewerkers). 

Een woningbouwvereniging concludeert, op basis van een kort geleden uitgevoerd experiment, dat 

persoonlijke benadering van mensen die nog geen hulp gevraagd hebben het meeste resultaat heeft: 

men is opgelucht ondersteuning te krijgen  

 Het netwerk van een schuldenaar kan een grote rol spelen in het (blijvend) aanpakken van de 

schuldenproblemen. Om dat goed te betrekken kost echter tijd 

 Nazorg, vooral na trajecten van BSHV, is beperkt. De behoefte daaraan varieert, maar er is zeker een 

deel van de cliënten dat baat zou hebben bij een goede nazorg. Daarbij kun je ook denken aan 

vormen van “beheer-light” om te voorkomen dat deze huishoudens na enige tijd opnieuw in de 

schulden komen. 

Samenvatting gesprekken in arenaschema’s 
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Inzichten uit case-bespreking 

In een bijeenkomst met een consulent van HIL en een van BSHV zijn 6 cases doorgesproken, van beide 

bemiddelaars 3. Zowel cases die tot een “succesvol” einde waren gebracht als gevallen die (voorlopig) spaak 

waren gelopen zijn daarbij aan de orde geweest. Ieder case is bekeken/besproken vanuit de volgende 

centrale vragen: 

 Hoe zijn schulden tot stand gekomen? 

 Wat waren factoren die gunstig waren, bijdroegen aan een goede behandeling van de 

schuldensituatie? 

 Wat waren factoren die ongunstig waren, die een verbetering of oplossing van de situatie 

belemmerden of zelfs onmogelijk maakten? 

De inzichten die daarbij naar vormen kwamen zijn rond vijf thema’s samen te vatten: 

 Zicht op de schuldensituatie 

 Gedrag cliënt 

 Omgeving cliënt 

 Houding schuldeisers 

 Opstelling hulpverleners 

Zicht op de schuldensituatie 

Om een regeling voor het aflossen/kwijtschelden van schulden te kunnen treffen moet je wel weten welke 

schulden er zijn. Dit kan al een belangrijke hobbel zijn in het schuldhulpverleningstraject. De volgende 

risico- en succesfactoren zijn genoemd.  

Weten schuldeisers de schuldenaar te vinden? 

De Basisregistratie Personen is voor schuldeisers een belangrijke bron om mensen op te sporen van wie zij 

nog geld tegoed hebben. Een deel van de cliënten van schuldhulpverlening is echter juist lastig op te sporen: 

wanneer in situaties van huiselijke conflicten, echtscheiding of huiselijk geweld iemand zijn (oude) 

woonadres heeft verlaten, mogelijk zelfs van woonplaats is veranderd of (tijdelijk) geen adres heeft kunnen 

schulden makkelijk verborgen blijven. Het vinden van een vast (post)adres voor een cliënt is dan een 

noodzakelijke voorwaarde. 

Oude schulden duiken soms pas na lange tijd op 

Maar ook wanneer een cliënt een duidelijk adres heeft kunnen soms na lange tijd nog schulden opduiken. 

Mensen die in een WSNP-traject zitten hebben wat dit betreft een voordeel. Er is centraal een website 

geregeld waar een oproep tot schuldenmelding gedaan wordt. Reageert een schuldeiser daar niet op, dan 

verlopen zijn aanspraken. In gevallen waar een minnelijke regeling getroffen wordt bestaat zo’n voorziening 

niet, daarbij kunnen na lange tijd nog oude schulden opduiken. 

Schuldensituatie verandert door gedrag van ex-partner 

Voor mensen met schulden die in een echtscheiding verwikkeld zijn is de schuldensituatie onzeker. In geval 

van een huwelijk in gemeenschap van goederen (wat het meest voorkomt) komen schulden die de ex-

partner maakt, zolang de scheiding nog niet is uitgesproken, nog voor rekening van beide partners. Zolang 

het huwelijk nog niet ontbonden is kan dit voor onaangename verrassingen zorgen. 
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Werkwijze belastingdienst is risico voor schuldsituatie 

Net als in de effectarena kwam ook in de case-besprekingen de werkwijze van de Belastingdienst als een 

belangrijke verklaring van het ontstaan en oplopen van schulden naar voren. In de systematiek van 

toeslagen worden vaak grote bedragen uitgekeerd, waarbij pas na 2 jaar een definitief bedrag bepaald wordt. 

De opgave zelf in de gaten te houden in hoeverre de (voorlopige) toeslagen kloppen is voor veel cliënten van 

schuldhulpverlening te moeilijk. Wanneer na 2 jaar blijkt dat er geld moet worden terugbetaald volgt een 

“verrekening”, die een groot struikelblok kan vormen. Bij de verrekening wordt niet gekeken of het inkomen 

wel boven de beslagvrije voet blijft. Terugdraaien van een verrekening duurt minimaal 8 tot mogelijk 16 

weken, en moet door de betaler zelf in gang worden gezet. Zelfs als dat gelijk lukt, zit iemand dan 

maandenlang met een inkomen waarvan hij niet kan bestaan, waardoor huur en andere vaste lasten niet 

betaald kunnen worden en de schulden (verder) oplopen. Cumulatie van schulden gaat onvoorstelbaar snel. 

Gedrag client 

Leven van een klein budget 

Huishoudens in een schuldenregeling moeten rondkomen van een klein budget (de beslagvrije voet). 

Sommigen die zich aanmelden kunnen dat al heel goed, anderen niet. 

Zelfinzicht, zelfreflectie en keuzes maken 

Mensen moeten zelf keuzes maken, beslissen wat zij gaan doen om hun budget kloppend te krijgen, een 

consulent moet daarbij zo feitelijk mogelijk zijn, de situatie in beeld brengen maar de beslissing ligt bij de 

cliënt. 

Zelfinzicht is een belangrijke voorwaarde, mensen moeten naar hun eigen gedrag kunnen en willen kijken 

en hun eigen mogelijkheden reëel inschatten. Keuzes die in een stress-situatie gemaakt worden zijn vaak niet 

de objectief gezien meest verstandige opties. 

Motivatie 

Een deel van de clienten is innerlijk gemotiveerd hun schulden af te lossen, willen soms liever totaal 

afbetalen dan een regeling treffen. Dit komt meer voor bij ouderen. Bij anderen, waaronder veel jongeren, 

lijkt motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel ver weg, waardoor het veel moeilijker wordt succesvol een 

schuldenregeling te treffen. 

 (Arbeidsmarkt)perspectief 

Het toekomstperspectief is een belangrijk onderdeel van de motivatie van een cliënt. BSHV kan cliënten een 

aantrekkelijker perspectief bieden dan HIL. Na een succesvolle schuldenregeling zijn cliënten na 3 jaar 

schuldenvrij, van hun schulden af. Bij HIL is meestal stabilisatie het doel: de schulden worden niet erger, de 

lopende rekeningen worden betaald, maar de schuldensituatie blijft bestaan.  

Zeker voor jongere cliënten kan een perspectief op de arbeidsmarkt motiverend werken. Vaak hebben deze 

cliënten nog een extra steuntje/zetje nodig om een baan te vinden. Het is jammer dat er geen directe link 

tussen schuldhulpverlening en jobcoaching is. 

Succes benoemen 

Cliënten van schuldhulpverlening hebben op veel fronten met teleurstellingen en mislukkingen te maken 

gehad. Als je met een positieve blik naar de situatie kijkt zijn er ook dingen te benoemen goed zijn gegaan 

(bv. toch opleiding blijven volgen in moeilijk situatie, mantelzorg gegeven). Zulke successen benoemen kan 

heel goed werken voor de motivatie en een positief zelfbeeld van cliënten. 
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Omgeving client 

Ondersteuning in het netwerk 

Schuldenproblemen spelen vaak in meerdere familie-generaties: hoe de (aangeleerde) houding ten opzichte 

van financiële verplichtingen en schulden is kan effect hebben op de mogelijkheden en inzet om de schulden 

aan te pakken. Dit kan ook binnen een gezin, tussen partners, verschillen: wanneer beide een verschillend 

perspectief hebben, verschillende wensen en prioriteiten belemmert dit de oplossing. 

Ouder-kindsituaties 

Ouder/kindverhoudingen kunnen complicerend zijn in het aanpakken van schuldenproblemen, zowel 

wanneer er sprake is van jonge als van volwassen kinderen. Uitgaven voor kinderen zijn emotioneel 

beladen, soms is er bij ouders sprake van compensatiedrang voor andere problemen die in het huishoudens 

spelen. Een ander voorbeeld is wanneer volwassen kinderen bij moeten dragen in de kosten van het 

huishouden. Sommige ouders en/of kinderen vinden dit ongewenst, hoewel het volgens de normen wel 

moet. 

Schuldeisers 

Geduld gevraagd 

In veel situatie is er sprake van meerdere schuldeisers, die ieder voor zich natuurlijk prioriteit geven aan hun 

eigen schuld. Echter hoe meer schuldeisers tegelijk hun geld proberen te krijgen, des te groter wordt het 

probleem en des te kleiner de kans op oplossing. Terwijl in het schuldhulpverleningsproces geprobeerd 

wordt de afbetaling van de verschillende schulden op elkaar af te stemmen moeten schuldeisers geduld 

hebben. Als ze bereid zijn hun eisen tijdelijk te bevriezen is dat een belangrijke bijdrage aan het slagen van 

een schuldentraject. 

Vaak wordt het geduld van de schuldeisers wel erg op de proef gesteld: eerst is er een stabilisatietraject, 

daarna een schuldregelingstraject, met tussendoor ook nog vaak wachttijden. Deels zijn de schuldeisers 

“slachtoffer” in de trage afhandeling, maar deels ook veroorzaker, wanneer het, om bureaucratische 

redenen, lang duurt voor er afspraken gemaakt kunnen worden of betalingsregelingen aangepast worden. 

Heeft schuldeiser vertrouwen in oplossing 

Of een schuldeiser dit geduld kan opbrengen heeft mede te maken met het vertrouwen dat hij in de 

bemiddelaar heeft. BSHV heeft een NVVK-accreditatie, wat hen in ogen van de schuldeisers tot een 

betrouwbare partij maakt. HIL heeft die accreditatie niet. Voor veel partijen in Nijmegen zijn zij wel een 

bekende gesprekspartner, maar vooral bij relatief onbekende schuldeisers kan het ontbreken van de 

accreditatie een belemmering zijn. 

Waarin zit winst voor de schuldeiser? 

De belangen van schuldeisers lopen uiteen. Voor partijen als een woningbouwcorporatie of een 

zorgverzekeraar kan het normaliseren van toekomstige betalingen een belangrijk winstpunt zijn, waarbij ze 

bereid zijn genoegen te nemen met de vaak heel beperkte aflossingen die schuldenregelingen meestal bieden 

(een paar procent van de verschuldigde som). Als de schuldeiser eigenlijk alleen een oude schuld wil 

verhalen is er voor hem minder motivatie mee te doen aan een schuldregeling. Zelfstandig druk uit blijven 

oefenen kan vanuit zijn oogpunt het meest effectief zijn, want een grotere opbrengst geven. Tegelijkertijd 

legt dit wel een claim op de schuldregeling. 

Landelijk incassocentrum belasting 

Sinds enige tijd werkt de belastingdienst met een “landelijk incassocentrum”. In het organiseren van 

schuldregelingen werkt dit voor BSHV heel goed. Er is snel contact, er kunnen snel afspraken gemaakt 
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worden. Nadeel van het incassocentrum is dat het niet iedereen accepteert als gesprekspartner. HIL kan 

geen gebruik maken van dit centrum en dan is de belastingdienst juist erg moeilijk te bereiken voor het 

maken van afspraken. 

Opstelling en samenwerking hulpverleners 

Meeveren en regels naleven 

Bij het organiseren van een schuldregeling balanceren de schuldhulpverlener en de schuldeisers tussen het 

strikt naleven van de regels en het “meeveren” met cliënten. Ook in situaties waarin niet alles precies 

volgens het boekje gaat moet je oog blijven houden voor oplossingspotentie. 

Bij sommige cliënten met schijnbaar “onoplosbare” problemen is het toch de moeite waard in contact te 

blijven. Soms komt na heel lange tijd toch nog een doorbraak, soms kan door het contact verdere afglijding, 

bv naar criminaliteit, beperkt worden. 

Ondersteuning tijdens de aflossingperiode 

De belangrijkste taak van het BSHV is uitgevoerd zodra er een minnelijke of wettelijke regeling is getroffen. 

Voor de betreffende huishoudens begint dan de 3 jaar van betalen/aflossen. Bij minnelijke trajecten is er in 

die periode hoogstens 1 of 2 keer per jaar contact tbv controle. Bij WSNP-trajecten is er regelmatiger contact, 

vooral ivm het naleven van de sollicitatieverplichtingen. Een deel van de huishoudens heeft baat bij 

regelmatig contact na het afronden van de schuldregeling. 

Samenwerking hulpverleners 

Schulden zijn vaak maar een deel van de problemen waar de cliënten van schuldhulpverlening mee te 

maken hebben. Zij hebben ook vaak al contacten met andere hulpverleners (NIM, wijkteams, GGZ etc.). 

Afstemming en samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties is dan belangrijk: kijken zij op 

dezelfde manier aan tegen het belang van het oplossen van de schuldenproblemen. Wanneer de 

verschillende hulpverleners niet op één lijn zitten frustreert dat de oplossingsmogelijkheden.  
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Indicatieve doorrekeningen maatschappelijk effect 

Hoe hebben we de berekening opgezet? 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven op welke terreinen de opbrengsten van schuldhulpverlening 

te vinden zijn. In dit hoofdstuk proberen we bij die opbrengsten indicatief bedragen te berekenen en te 

vergelijken met de (jaarlijkse) kosten die de gemeente maakt voor schuldhulpverlening. 

Onderzoek “Schuldhulpverlening loont” als rekenbasis 

De basis voor deze berekeningen komt uit het onderzoek “Schuldhulpverlening loont” (Regioplan/Hoge 

School Utrecht, 2011). In dat onderzoek is een werkwijze beschreven om in beeld te brengen wat de 

opbrengsten zijn op gebied van uitkeringen, re-integratie-activiteiten, wonen/dakloosheid/gas-water-licht en 

psychosociale ondersteuning. Daarbij wordt steeds gekeken: wat zijn de kosten die op deze gebieden 

gemaakt zijn voor huishoudens die schuldhulpverlening hebben gekregen en wat zouden de kosten zijn 

geweest zonder de schuldhulpverlening. Het verschil is de “opbrengst” van schuldhulpverlening en kan 

vergeleken worden met de kosten van schuldhulpverlening.  

Hoewel het doel van deze aanpak is maatschappelijke baten in beeld te brengen zijn er zeker ook baten zijn 

die niet betrokken worden in de afweging. Dit betreft vooral indirecte effecten en moeilijk te kwantificeren 

baten: politie en justitie, gezondheidszorg, schooluitval en ziekteverzuim. 

  

De kencijfers uit het onderzoek “Schuldhulpverlening loont” zijn waar mogelijk aangepast aan de Nijmeegse 

situatie en het huidige jaar. Daarvoor is gebruik gemaakt van bestandsgegevens en –analyse van de 

klantenpopulatie van BSHV en HIL en van de Maatschappelijke Prijslijst 2016. 

Voor een uitgebreide toelichting op de gebruikte cijfers en berekeningen, zie Bijlage 1: Berekeningen 

Hoeveel huishoudens, welke uitkomst? 

Voor er schattingen gemaakt kunnen worden van de financiële opbrengst van schuldhulpverlening moeten 

er eerst twee vragen beantwoord worden: 

 Welk cijfer hanteer je als het aantal huishoudens met schuldhulpverlening? 

 Met welke resultaten van schuldhulpverleningstrajecten reken je? Niet ieder traject heeft dezelfde 

uitkomst. De uitkomst kan variëren van een geslaagd op poten gezette schuldafbetaling tot een 

situatie waarin cliënt en/of hulpverlener geen mogelijkheden tot oplossing zien. Het soort uitkomst 

is mede bepalend voor de mogelijke opbrengst. 

Bij het kwantificeren van baten gaan we uit van het aantal personen dat in de loop van één jaar instroomt. In 

praktijk zullen er ook zeker cliënten zijn, die vanuit instroom in het vorige jaar nog ondersteuning krijgen. 

Omdat er echter ook cliënten zijn die vanuit het jaar doorstromen naar een volgend jaar mag je stellen dat de 

totale kosten die in één jaar gemaakt worden, ongeveer nodig zijn om de instroom van één jaar te 

ondersteunen. Omdat we in de berekeningen ook kijken naar de baten die voor deze groep gegenereerd 

kunnen worden krijg je twee vergelijkbare bedragen (kosten en baten). 

 

Voor BSHV hanteren we een aantal van 750 trajecten, gebaseerd op het aantal screenings van 2015. Bij HIL 

rekenen we met 300 gestarte trajecten, het aantal aanmeldingen in 2015. 
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Figuur 2 Schatting succesratio BSHV, HIL en zonder schuldhulpverlening 

We onderscheiden drie verschillende ontwikkelingen/uitkomsten:  

 Oplossing, schuldregeling getroffen. Dit komt, logisch gezien de doelgroep die bediend wordt, bij 

HIL veel minder vaak voor dan bij BSHV 

 Stabilisatie: de schulden blijven bestaan, maar door coaching, inkomen op orde brengen etc, wordt 

de situatie niet erger, klanten worden bv ondergebracht bij een bewindvoerder 

 Escalatie: traject heeft geen resultaat gehad. 

De verdeling over de drie categorieen is gebaseerd op analyse van de bestanden/registratie van BSHV en 

HIL. 

 

Ook als er geen schuldhulpverlening wordt ingezet zullen sommige huishoudens, op eigen kracht of met 

behulp van hun netwerk of andere partijen, er in slagen uit de schulden te komen of in een stabiele situatie te 

geraken. Dit zal wel veel minder gebeuren dan wanneer er wel professionele ondersteuning is. De geschatte 

ontwikkeling voor deze groep is overgenomen uit het onderzoek Schuldhulpverlening loont. 

Meeste opbrengst door besparingen op uitkeringen  

Sneller uit de bijstand 

Ongeveer 40% van de huishoudens in schuldhulpverlening heeft een bijstandsuitkering. Het hebben van 

schulden kan voor deze personen een belemmering vormen om succesval te re-integreren op de 

arbeidsmarkt. 

Uit bestandsgegevens van BSHV en afdeling Inkomen kan afgeleid worden dat van de bijstandshuishoudens 

met schuldhulpverlening ongeveer de helft na 5 jaar geen bijstandsuitkering meer heeft, ofwel omdat ze in 

Nijmegen een andere inkomensbron gevonden hebben, ofwel omdat ze uit Nijmegen vertrokken zijn. 

Uit analyses in andere gemeenten is gebleken dat de uitstroom uit de bijstand door schuldhulpverlening 4 

tot 12 maanden sneller gaat dan zonder schuldhulpverlening. 

 

We gaan, net als in andere kosten-batenanalyses, uit van het meest conservatieve scenario voor versnelde 

uitstroom (4 maanden sneller agv schuldhulpverlening. De besparing op uitkeringen bedraagt dan ongeveer 

€1,3 miljoen op de clientengroep die in één jaar instroomt in schuldhulpverlening. Deze besparing komt 

direct ten goede aan de gemeente. 

Vanzelfsprekend is de besparing hoger naarmate de aanname voor de versnelde uitstroom hoger 

verondersteld wordt. Bij de maximumwaarde (12 maanden sneller uit de bijstand) is de besparing 3 keer zo 

hoog. 

Ook winst door voorkomen van instroom in de uitkering 

Zo’n 30% van de clienten van schuldhulpverlening heeft betaald werk. Hier dreigt het risico dat bij escalatie 

van de schuldproblemen de client zijn werk kwijtraakt. Omdat in gevallen waar schuldhulpverlening 

ingezet wordt de kans op escalatie veel kleiner is zullen ook minder mensen daadwerkelijk hun baan 

verliezen en instromen in (vooral) de WW of de bijstand. 

 

BSHV HIL totaal zonder SHV

gestarte trajecten 750 300 1050

oplossing 0,45 0,14 0,36 0,1

stabilisatie 0,29 0,62 0,38 0,3

escalatie 0,27 0,24 0,26 0,6
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Naar schatting wordt door de inzet van schuldhulpverlening een uitgave van bijna €900.000 aan uitkeringen 

(mn WW) voorkomen.  

Minder instroom in de bijstand betekent ook minder re-integratietrajecten 

Uit de (kleine) beperking van instroom in de bijstand komt nog een kleine besparing voort: voor minder 

mensen hoeft een re-integratietraject ingezet te worden. Deze besparing beloopt ongeveer €50.000. 

Ook flinke opbrengsten rond wonen 

Voorkomen van huisuitzettingen en afsluitingen gas/water/licht 

Veel van de clienten van schuldhulpverlening wonen in huurwoningen van corporaties en hebben daar ook 

huurachterstanden. Huurachterstanden leiden voor corporaties uiteindelijk tot flinke kostenposten, in 

betalingsregelingen en uiteindelijk zelfs huisuitzettingen. 

 

Door inzet van schuldhulpverlening worden er jaarlijks naar schatting 50 gevallen van huisuitzetting 

voorkomen. Een besparing van ongeveer €300.000 voor de corporaties. 

 

Naast huurachterstanden zijn er vaak ook schulden bij energie- en/of waterleveranciers. Ook hier voorkomt 

schuldhulpverlening in een aantal gevallen escalatie en afsluiten. Omdat de kosten van afsluiting over het 

algemeen lager zijn dan van uitzetting is het totaal bespaarde bedrag ook lager: ongeveer €100.000 

Voorkomen van kosten rond opvang maatschappelijke opvang van daklozen 

Niet iedere huisuitzetting leidt tot dakloosheid. Huishoudens kunnen een andere woning vinden, intrekken 

bij familie etc. Maar in een deel van de gevallen leidt uitzetting wel tot dakloosheid (in deze berekening gaan 

we uit van 18%) en daarmee hangen grote kosten samen. Voor zowel directe crisisopvang als gedurende de 

jaren daarna op het terrein van veiligheid en zorg. Naar schatting lopen de kosten per geval op tot €50.000 a 

€60.000. 

 

Door escalatie en huisuitzetting te voorkomen bespaart schuldhulpverlening een uitgave van meer dan 

€500.000 op het terein van opvang van daklozen. 

Kleine winsten op gebied van psycho-sociale ondersteuning 

De verwachte opbrengsten op het gebied van psycho-sociale ondersteuning zijn beperkt. Ongeveer een 

kwart tot een derde van de clienten van schuldhulpverlening heeft ook ondersteuning van maatschappelijk 

werk of GGZ. Omdat schulden voor hen vaak slechts een onderdeel van een groter probleem vormen wordt 

de behoefte aan ondersteuning door het oplossen/stabiliseren van de schulden wel iets kleiner, maar blijft 

grotendeels toch bestaan. 

 

Naar schatting wordt er door schuldhulpverlening €50.000 bespaard aan kosten voor psycho-sociale 

ondersteuning. 

Totale opbrengst meer dan 3 miljoen 

De hiervoor beschreven baten belopen samen een bedrag van ruim 3 miljoen euro.  
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  Figuur 3 Totaal overzicht baten schuldhulpverlening 

Welke kosten? 

De kosten die de gemeente in de jaarrekening van 2015 onder de kop “schuldhulpverlening” verantwoordt 

beslaan bij elkaar 3,7 miljoen. Niet al deze kosten moeten in de afweging kosten/baten worden meegenomen. 

 

 

Figuur 4 Gemeentelijke kosten voor schuldhulpverlening, jaarrekening2015 

Preventieprojecten horen niet meegewogen te worden in de kosten/baten-afweging rond 

schuldhulpverlening. Deze activiteit is immers in principe op een andere doelgroep gericht (om schulden te 

voorkomen ipv op te lossen). Omdat baten die hiermee samenhangen in dit onderzoek niet betrokken zijn 

moeten ook de kosten niet meegeteld worden. In de subsidie aan Het Inter-lokaal is dit onderscheid 

makkelijk te maken: ongeveer de helft aan preventie (o.a. formulierenbrigade) en de helft aan stabilisatie. Bij 

Bureau Schuldhulpverlening is dat lastiger. Op basis van de formatieverdeling bij BSHV schatten we dat 

ongeveer 30% van het budget gebruikt wordt voor preventie, kredietverstrekking, budgetbeheer etc. en dat 

70% besteed wordt aan “ hard core” schuldhulpverlening. 

 

In totaliteit betekent dit dat de gemeente in 2015 ongeveer €2,4 miljoen heeft besteed aan de 

schuldhulpverleningsonderdelen die in deze MKBA bekeken zijn.  

werk en uitkering

uitstroom bijstand 1.300.000

voorkomen instroom WW 700.000

voorkomen instroom bijstand 160.000

voorkomen reintegratie 50.000

totaal werk en uitkering 2.200.000

wonen en dakloosheid

voorkomen betalingsregelingen 12.000

bespaarde kosten afsluiting GWL 120.000

voorkomen huisuitzettingen 300.000

bespaarde kosten maatschappelijke opvang 140.000

bespaarde kosten zorg en veiligheid 400.000

totaal wonen en dakloosheid 970.000

pyscho-sociale ondersteuning

bespaarde kosten maatsch werk 20.000

bespaarde kosten GGZ 30.000

totaal pyscho-sociale ondersteuning 50.000

totale baten 3.250.000

kosten bureau SHV 3.100.000

keten SHV 2.100.000

preventie/kredietverstrekking etc. 1.000.000

subsidie stabilisatietrajecten HIL 300.000

subsidie preventie HIL 300.000

totaal 3.700.000

kosten voor MKBA 2.400.000
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Vergelijking kosten-baten 

 

Figuur 5 Verhouding kosten/baten schuldhulpverlening 

Tegenover de uitgaven van €2,4 miljoen staat een maatschappelijke opbrengst van €3,25 miljoen. De 

opbrengst-index voor schuldhulpverlening in Nijmegen is daarmee 1,4 (tegenover iedere geïnvesteerde euro 

staat een opbrengst van €1,40). 

Deze uitkomst is minder positief dan in andere MKBA’s over schuldhulpverlening geconstateerd wordt 

(Schuldhulpverlening loont, Kosten en baten van schuldhulpverlening, min Soza en APE, Amsterdam: vroeg 

erop af, Panteia) waar gevonden wordt dat elke geïnvesteerde euro in schuldhulpverlening dubbel wordt 

terugverdiend. 

De voor Nijmegen  berekende besparing vanwege uitstroom uit de bijstand is relatief klein 

Eerder beeindigen van bijstandsuitkeringen is een van de voornaamste winstfactoren van 

schuldhulpverlening.  

In de Nijmeegse kosten-batenanalyse hebben we, op basis van een analyse van het bijstandsbestand, geschat 

dat in 5 jaar tijd ongeveer de helft van de clienten van schuldhulpverlening, die een bijstandsuitkering 

hebben, zal uitstromen uit de uitkering. Dit is in vergelijking tot de aannames in andere MKBA’s een lage 

inschatting. Zo rekent Schuldhulpverlening loont met het uitgangspunt dat van alle mensen met schulden 

80% na 5 jaar uit de bijstand is. Dit is een uitgangspunt, een aanname, waarvoor geen onderbouwing wordt 

gegeven. 

Of die indicatie onwaarschijnlijk hoog is, en de opbrengst in andere MKBA’s daardoor te positief wordt 

voorgesteld, of dat de uitstroom in Nijmegen inderdaad veel slechter is dan elders kunnen we hier niet 

bepalen.   

 

baten kosten verhouding

overhead totaal 3.250.000 2.400.000 1,4
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Hoe kan rendement van schuldhulpverlening verhoogd worden?  

Door de inzichten uit de voorgaande hoofdstukken te combineren zijn ontwikkellijnen te benoemen om het 

rendement van schuldhulpverlening te verhogen. 

Verbeteren van doorstroming naar werk/uitstroom uit de uitkering 

De grootste financiële winst voor de gemeente ligt erin dat voor minder mensen bijstandsuitkeringen 

betaald hoeven te worden. In Nijmegen is nog ruimte voor verbetering op dit punt. Lang niet alle cliënten 

van schuldhulpverlening met een uitkering komen na het aanpakken van hun schuldenproblemen aan het 

werk. In de case-bespreking kwam naar voren dat het jammer is dat er geen relatie is tussen 

schuldhulpverlening en re-integratie- of job-coachingstrajecten. Juist mensen bij wie de schuldensituatie is 

aangepakt zouden met een duwtje extra misschien wel aan het werk kunnen komen. 

Vasthouden van resultaten 

Cliënten van HIL, die “gestabiliseerd” zijn, gaan vaak verder onder vormen van budgetbeheer. Dit geldt 

veel minder voor de cliënten van BSHV, die meestal op eigen kracht verder gaan. Maar voor een deel van 

hen zal het moeilijk blijven hun budget te bewaken. Nazorg, mogelijk in de vorm van “budgetbeheer-light” 

kan de duurzaamheid van resultaten bevorderen 

Van oplossen naar voorkomen 

Veel aandacht gaat de laatste tijd naar preventie van schulden. Zo start in oktober 2016 in Nijmegen het 

project Vroegsignalering, waarin huishoudens met beperkte schulden worden benaderd om te kijken of dan 

met een relatief lichte ondersteuning kan voorkomen worden dat de schuldensituatie escaleert. 

Ook in de gesprekken die voor dit onderzoek zijn uitgevoerd werd het belang van voorkomen van schulden 

regelmatig naar voren gebracht. Een belangrijke vraag daarbij was hoe, in de grote hoeveelheid van mensen 

met beperkte schulden, juist die huishoudens te benaderen waar het risico op escalatie het grootst is. 

De evaluatie die gekoppeld is aan de pilot Vroegsignalering gaat als het goed is aanknopingspunten voor 

bieden.  

Voorkomen van uitval en vergroten van succes van schuldhulpverleningstrajecten 

In de arena-gesprekken en de case-bespreking zijn veel factoren genoemd die uitval tot gevolg kunnen 

hebben of juist het succes van een traject kunnen bevorderen. Een deel daarvan is lastig te beïnvloeden. Wel 

benoemde mogelijkheden zijn: 

 Inzet, motivatie en zelfinzicht van de cliënt zijn heel belangrijk. Hoe kun je hier tijdens het traject 

meer invloed op uitoefenen? Een van de mogelijkheden is het oog hebben voor en benoemen van de 

dingen die goed gaan bij de cliënt. Ook het kunnen bieden van een (arbeidsmarkt)perspectief 

vergroot de motivatie. 

 Beter benutten van het netwerk van de cliënt 

Samenwerking tussen verschillende ondersteuners 

Hoewel integraal werken al een aantal jaar een belangrijk thema is worden er op gebied van samenwerking 

toch nog risicofactoren ervaren. Op twee hoofdlijnen zijn verbeteringen te benoemen:  

 Verwijzen en doorstromen 

 Verkorten wachttijden bij het SWT, vergroten van bewustzijn voor financiële problemen 

 Betere aansluiting tussen verschillende fases van schuldhulpverlening, geen tijdsverlies tussen 

aanmelding en stabilisatie, tussen stabilisatie en schuldregeling 

 Gedeelde visie op problemen tussen hulpverleners 
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Bijlage 1: Berekeningen  

Succesratio 

Voor het inschatten van de effecten van schuldhulpverlening is het nodig te weten wat de ontwikkeling is 

van de huishoudens met schulden, zowel degenen die zich melden bij schuldhulpverlening als van degenen 

die dat niet doen. Worden hun schulden afbetaald/kwijtgescholden, blijven de schulden bestaan maar 

stabiliseren inkomsten en uitgaven zich of escaleert de situatie.  

Het uitgangspunt voor het bepalen van de succesratio vormen gegevens over uitkomsten van trajecten bij 

HIL en BSHV. Die zijn op de volgende manieren geïnventariseerd: 

 dossieronderziek uit 2014.  

Bij BSHV is toen in de administratie nagegaan welke uitkomst bij de intakes uit een 1-jaarsperiode 

gerealiseerd waren. Bij HIL is voor een steekproef van aanmeldingen (3-maanden periode) met de 

consulenten bepaald wat de uitkomst van het traject was.  

 Administratief overzicht van afgeronde trajecten bij HIL, in 2015 en 2e halfjaar van 2016 

 Bestandsanalyse BSHV, op uitkomsten van trajecten gestart in 2015. 

Voor HIL gelden de afgelopen jaren de volgende uitkomsten van trajecten: 

 

 
 

Voor BSHV: 

 

 
 

Bij het omzetten van deze uitkomsten in een succesratio zijn twee aanpassingen gedaan: 

 Een geval van uitval bij HIL of BSHV hoeft niet per definitie gelijk te staan aan escalatie. Een veel 

voorkomende reden voor uitval is dat een cliënt zich terugtrekt of niet meer op komt dagen. Dat kan 

ook zijn omdat hij/zij zijn situatie inmiddels verbeterd heeft en geen behoefte meer heeft aan 

schuldhulpverlening. De groep uitvallers kennen we dezelfde oplossings/stabilisatie en 

escalatiekansen toe als de groep schuldenaars die geen schuldhulpverlening heeft (1:3:6, op basis 

van aannames in “ Schuldhulpverlening loont”) 

 Om de uitkomsten van trajecten te vertalen in termen van succesratio beschouwen we de HIL-

uitkomsten stabilisatie en doorverwijzing (bv naar Fibon, bewind, BSHV) allemaal als minstens 

succesratiocatogorie “stabilisatie”. HIL geeft aan dat maar een heel beperkt deel van haar cliënten 

ook toekomt aan het oplossen van de schulden. Aanname: van de 60% (30%+30%) is 10% 

“oplossing” en 50% “stabilisatie". 

dossierond

erzoek 

2014

afgerond 

2015

afgerond 1e 

half jaar 

2016 gemiddeld

stabilisatie 25% 35% 30% 30%

doorverwijzing 30% 30% 30% 30%

uitval 45% 35% 40% 40%

bestandsanalyse 

2014

bestandsanalyse 

2016 gemiddeld

schuldregeling 20% 25% 25%

advies/verwijzing 30% 35% 30%

uitval 50% 40% 45%
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 Om de uitkomsten van de trajecten te vertalen in termen van succesratio beschouwen we de BSHV-

uitkomsten schuldregeling allemaal als “oplossing”, bij advies/verwijzing nemen we aan dat de helft 

hiermee tot oplossing en de helft tot stabilisatie komt. 

Bij elkaar leidt dit tot de volgende succesratio: 

 

 

Figuur 6 Raming succesratio, BSHV, HIL, totaal  en zonder schuldhulpverlening 

 

  

BSHV HIL totaal zonder SHV

gestarte trajecten 750 300 1050

oplossing 0,45 0,14 0,36 0,1

stabilisatie 0,29 0,62 0,38 0,3

escalatie 0,27 0,24 0,26 0,6
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Beperken en voorkomen van uitkeringen 

Het hebben van schulden kan op twee manieren doorwerken in de aanspraak op uitkeringen die 

huishoudens maken. Enerzijds kan het hebben van schulden een belemmering zijn voor mensen met een 

uitkering om succesvol te re-integreren op de arbeidsmarkt. Anderzijds is er ook een groep mensen met 

schulden die werk heeft, maar die, door de schuldensituatie, mogelijk hun baan kwijt raken. 

 

Voor het berekenen van de omvang van mogelijke besparingen op uitkeringen gaan we van de volgende 

gegevens uit: 

 Voor huishoudens zonder werk kan het hebben van schulden een belemmering zijn om succesvol te 

reintegreren. Als deze huishoudens in de bijstand blijven is dat een blijvende uitgavepost voor de 

gemeente 

 Ongeveer 40% van de instromers in de schuldhulpverlening heeft een bijstandsuitkering (bestand 

BSHV) 

 In ‘Schuldhulpverlening loont’ wordt aangenomen dat zowel van huishoudens met 

schuldhulpverlening als huishoudens zonder schuldhulpverlening er 80% na 5 jaar geen uitkering 

meer heeft. Bij huishoudens met schuldhulpverlening is die uitstroom 4 tot 12 maanden sneller 

gegaan dan bij huishoudens die geen schuldhulpverlening kregen 

 In de analyse van het Nijmeegse bestand is vastgesteld dat van de huishoudens in de 

schuldhulpverlening (peiljaar 2013) die in de bijstand zaten na 2,5 jaar ongeveer een kwart geen 

Nijmeegse bijstandsuitkering meer heeft. Voor ongeveer de helft daarvan (13%) komt dat omdat 

deze huishoudens niet meer tot de bijstandsdoelgroep behoren (inmiddels 65+, niet meer wonend in 

Nijmegen). Voor de andere helft (14%) wonen ze nog wel in Nijmegen, maar hebben ze andere 

inkomensbronnen gevonden. 

Als je deze bevindingen extrapoleert naar een periode van 5 jaar dan lijkt eerder een 

uitstroompercentage van 50% (2x een kwart) realistisch dan de 80% uit Schuldhulpverlening loont 

 Bij huishoudens die bij instroom in de schuldhulpverlening betaald werk verrichten kan mogelijk 

worden voorkomen dat zij hun werk verliezen.  

 In Nijmegen heeft ongeveer 30% van de instromers in de schuldhulpverlening inkomen uit werk 

(bestand BSHV) 

 In “Schuldhulpverlening loont” is becijferd dat de kans op escalatie bij werkende clienten ongeveer 

half zo groot als voor klanten van schuldhulpverlening. Voor Nijmegen betekent dat dat de 

escalatiekans voor deze groep niet ongeveer een kwart is (zie Figuur 2) maar 13% 

 Bij escalatie van de schuldenproblemen verliest ongeveer de helft van de werkende clienten hun 

werk (SHV loont) 

 Voorkomen van baanverlies voorkomt instroom in de WW en op termijn in de bijstand 

 Door het aantal instromers in WW en bijstand te combineren met een gemiddelde verblijfsduur (8 

maanden voor de WW en 21 maanden voor de bijstand) en de jaarlijkste kosten kan het aan 

uitkeringen voorkomen bedrag berekend worden 
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Figuur 7 Berekening besparingen op uitkeringen 

Leesvoorbeeld: 

Van de 1040 mensen die jaarlijks instromen in Schuldhulpverlening heeft 40% een bijstandsuitkering (=416 

mensen). De helft van hen zal na 5 jaar geen uitkering meer hebben (=208). Als dat 4 maanden sneller is 

gegaan dan het zonder een SHV-traject zou zijn geweest is de opbrengst: 4/12*208*18600=1,3 miljoen) 

Leesvoorbeeld 2: 

30% van de instromers in de SHV heeft werk (312 personen). Bij 13% van hen escaleert de situatie ondanks 

de schuldhulpverlening. De helft van hen verliest zijn baan (312*13%*50%=20 personen). Zonder 

schuldhulpverlening zou de situatie bij de helft geescaleerd zijn en het aantal personen dat zijn baan zou 

verliezen 78 (312*50%*50%). Door de Schuldhulpverlening is dus voor 58 mensen (78-20) voorkomen dat ze 

instromen in een uitkering 

versnelling uitstroom uit bijstand

omvang instroom SHV 1040

% bijstand in instroom SHV 40%

aantal bijstand in instroom SHV 416

% uitstroom uit bijstand  in 5 jaar 50%

aantal personen dat in 5 jaar uitstroomt 208

kortere uitkeringsduur in maand 4

12

prijs WWB per jaar 14000

uitvoeringskosten bijstand per jaar 4600

totaal bijstand per jaar 18600

bespaard bij 4 maanden 1289600

bespaard bij 12 maanden 3868800

voorkomen instroom in bijstand en WW

omvang instroom SHV 1040

% personen met werk in instroom SHV 30%

aantal personen met werk in instroom SHV 312

% escalatie met SHV 13%

% escalatie zonder SHV 50%

% waarin escalatie niet leidt tot baanverlies 50%

% waarin escalatie leidt tot instroom in bijstand 5%

% waarin escalatie leidt tot instroom ww 45%

voorkomen instroom bijstand 6

voorkomen instroom WW 52

uitkeringsduur WW in maanden 8

uitkeringsduur bijstand in maanden 21

prijs WW per jaar 18000

uitvoeringskosten WW per jaar 2600

totale kosten WW per jaar 20600

bespaard WW 712121

bespaard bijstand 160746
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Voorkomen van re-integratiekosten 

Als mensen hun baan niet kwijtraken, hoeven er voor hen ook geen re-integratietrajecten te worden ingezet 

om hen te helpen aan een nieuwe baan. 

Hiervoor is berekend dat voor 58 mensen door het schuldhulpverleningtraject voorkomen wordt dat ze 

terecht komen in een bijstand- of WW-uitkering. Bij elkaar bespaart dat ongeveer 10 re-integratietrajecten, 

voornamelijk voor de bijstandsclienten. 

 

 

Figuur 8 Voorkomen kosten voor re-integratietrajecten 

  

voorkomen instroom bijstand 6

voorkomen instroom WW 52

% ww dat reintegratietraject doet 12%

% bijstand dat reintegratietraject doet 70%

kosten re-integratietraject 4700

bespaarde kosten trajecten 48201
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Voorkomen van kosten voor corporaties 

Een belangrijk deel van de huishoudens die zich aanmelden voor schuldhulpverlening huurt een huis van 

een corporatie. Wanneer de schuldensituatie ook inhoudt dat de huur niet betaald wordt brengt dat op 

verschillende manieren kosten met zich mee voor de verhuurder, afgezien van de niet-betaalde huur: treffen 

van betalingsregelingen (in eerste instantie) en de kosten van huisuitzetttingen (wanneer de situatie 

escaleert). 

 Ongeveer 70% van de Nijmeegse instromers in schuldhulpverlening huurt een woning van een 

corporatie (bestand BSHV). De rest van de instromers huurt een kamer, woont bij ouders, heeft een 

eigen woning, heeft een postadres of huurt een woning van een andere partij dan een corporatie. 

 In een bestandsanalyse tbv ‘Schuldhulpverlening loont’ is gebleken dat in bijna 60% van de gevallen 

bij huishoudens met schulden de huurbetaling dusdanig escaleert dat het komt tot een 

betalingsregeling. Met schuldhulpverlening zakt dat % tot een derde. 

 Op zijn hevigst leiden huurachterstanden tot huisuitzettingen. In de bestandsanalyse tbv 

‘Schuldhulpverlening loont’ bleek bij 13% van de huurders huisuitzetting te dreigen. Niet altijd 

betekent zo’n dreiging dat het ook daadwerkelijk tot huuruitzetting komt. In situatie zonder 

schuldhulpverlening werd gevonden dat in 59% dreiging met huuruitzetting ook tot ontruiming 

leidde (in de overige gevallen weten de huurders toch op een of andere manier geld voor de huur te 

“organiseren”). Met schuldhulpverlening daalde het aantal ontruimingen tot 5% 

 Deze indicaties over ontruimingen sluiten goed aan bij de ervaringen van HIL. Zij hebben in 2015 

(jaarverslag+ toelichting) te maken gehad met ongeveer 25 dreigende huisuitzettingen. In totaal 

hadden zij dat jaar 467 clienten (298 instroom, 169 doorloop uit 2014). Niet al deze clienten huren een 

corporatiewoning. Het aandeel van de corporatiehuurders dat met dreigende uitzetting te maken 

heeft is ligt rond de 10%, dezelfde grootte-orde als in Schuldhulpverlening loont. 

Daarnaast hanteert HIL het ervaringsgegeven dat in ongeveer een derde van de aangekondigde 

huisuitzettingen de bewoners toch, via familie of anders, ontruiming weet te voorkomen en dat in 

twee derde van de gevallen het tot werkelijke ontruiming komt. Dit sluit redelijk aan bij de 59% van 

Schuldhulpverlening loont 
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Figuur 9 Voorkomen kosten bij corporaties 

Leesvoorbeeld: 

Bij 13% van de huurders dreigt acute huisuitzetting (728*13%=95). Zonder schuldhulpverlening zou het in 

59% van die gevallen tot ontruiming zijn gekomen, met schuldhulpverlening in 5%. In totaal zijn door 

schuldhulpverlening 51 gevallen van ontruiming voorkomen ((59%*95=56)-(5%*95=5)=51). 

  

voorkomen kosten betalingsregelingen

omvang instroom 1040

% in sociale huur 70%

aantal in sociale huur 728

% escalatie met SHV 26%

% escalatie zonder SHV 59%

voorkomen gevallen van escalatie 239

kosten betalingsregeling 50

voorkomen kosten betalingsregelingen 11963

bespaarde kosten huisuitzetting

omvang instroom 1040

% acute dreiging huisuitzetting 13%

aantal dreiging acute huisuitzetting 95

% escalatie met SHV 5%

% escalatie zonder SHV 59%

voorkomen gevallen van huisuitzetting 51

kosten huisuitzetting 6000

bespaarde kosten huisuitzetting 306634
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Voorkomen kosten voor afsluiting gas/water of licht 

Naast huurachterstanden hebben instromers schuldhulpverlening ook vaak betalingsachterstanden bij 

energie- of waterbedrijven.  

 In Schuldhulpverlening loont is te zien dat ongeveer 44% van de instromers schulden bij energie- of 

waterleverancier hebben 

 In geval van escalatie kan dat leiden tot een afsluiting. De kosten daarvan bedragen, ook volgens de 

Maatschappelijke Prijslijst, ongeveer €800 per afsluiting 

 Met Schuldhulpverlening is de kans op escalatie kleiner dan zonder Schuldhulpverlening. We gaan 

in de onderstaande berekening uit van de algemene escalatiepercentages. Net als bij wonen kan 

echter, als er bij schuldhulpverlening speciaal activiteiten gericht op betalen van deze rekeningen 

zijn, het escalatiepercentage bij schuldhulpverlening lager uitpakken en het voordeel groter 

 

 

  

Figuur 10 Berekening voorkomen kosten afsluitingen gas/water/licht 

 

  

voorkomen kosten afsluiting gas/water of licht

instroom schulphulpverlening 1040

% betalingsachterstand GWL 44%

aantal klanten achterstand GWL 458

escalatie met SHV 26%

escalatie zonder SHV 59%

klanten met betalingsachterstand 150

waarbij SHV excalatie voorkomt

kosten afsluiting 800

voorkomen kosten afsluiting 120314
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Voorkomen kosten rond dakloosheid 

Een deel van de huisuitzettingen zal leiden tot dakloosheid van de betrokken persoon/personen. Dat leidt tot 

kosten voor crisisopvang en (langdurige) begeleiding van daklozen. 

 In “Schuldhulpverlening loont”is te lezen dat de schattingen over het aandeel huisuitzettingen dat 

tot dakloosheid/verblijf in maatschappelijke opvang leidt sterk varieert. Ze gaan in hun rekenmodel 

uit van een gemiddelde van 18% voor huisuitzettingen die tot dakloosheid leiden. 

 Per geval van dakloosheid wordt daarbij een kostenpost geraamd van €15.000 voor crisisopvang en 

van €43.000 voor kosten op het domein veiligheid en zorg per dakloze (gedurende 10 jaar 

dakloosheid) 

 Deze indicaties liggen in dezelfde grootte-orde als de kosten op de maatschappelijke prijslijst 2016, 

die uitgaat van een integraal bedrag van €50.000 voor begeleidingskosten na woninguitzetting. 

 

 

Figuur 11 Voorkomen kosten rond dakloosheid 

  

voorkomen kosten rond dakloosheid

voorkomen huisuitzettingen 51

% crisisopvang/dakloosheid na huisuitzetting 18%

aantal personen 9

kosten MO per persoon die instroomt 15000

bespaarde kosten MO 137985

kosten domein veiligheid en zorg 43000

van dakloze gedurende 10 jaar

bespaarde kosten domein veiligheid en zorg 395557

voorkomen kosten rond dakloosheid 533542
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Voorkomen van kosten in psychosociale ondersteuning 

Voor veel huishoudens zijn de schuldenproblemen niet de enige problemen waar zij mee kampen, en is 

schuldhulpverlening niet de enige ondersteuning die zij krijgen. Het oplossen/aanpakken van de financiele 

problemen van deze huishoudens kan tot gevolg hebben dat zijn minder beroep op andere (psychosociale) 

ondersteuning hoeven te doen 

 Uit dossieronderzoek tbv Schuldhulpverlening loont blijkt dat ongeveer een kwart van de 

instromers in schuldhulpverlening ook ondersteuning van het maatschappelijk werk krijgt, en bijna 

10% van de GGZ 

 De  uitkomstindicaties (zie Figuur 2) geven aan dat in ruim een derde van de gevallen na 

schuldhulpverleningstrajecten de schulden worden opgelost/aangepakt. Zonder traject zou dan in 

ongeveer 10% van de gevallen gebeuren 

 Naar schatting van vertegenwoordigers van de maatschappelijke instellingen (Schuldhulpverlening 

loont) is per geval 5 tot 10 uur minder ondersteuning nodig door het oplossen van de financiele 

stress-situatie, wat per geval een voorkomen uitgave van €500 tot €1000 inhoudt. 

 

Figuur 12 Voorkomen kosten psychosociale ondersteuning 

  

bespaarde kosten maatschappelijk werk en GGZ

instroom 1040

% bij maatsch werk 24%

aantal bij maatsch werk 250

oplossing met shv 36%

oplossing zonder shv 12%

aantal met oplossing met shv 89

klanten met oplossing zonder shv 30

oplossing dankzij shv 59

voorkomenkosten maatsch werk 500

bespaarde kosten maatsch werk 29580

% klanten GGZ 9%

aantal klanten GGZ 94

oplossing met SHV 36%

oplossing zonder shv 12%

aantal met oplossing met shv 33

klanten met oplossing zonder shv 11

oplossing dankzij shv 22

bespaarde kosten GGZ per client 1000

bespaarde kosten GGZ 22185
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