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Inleiding 1 

1. INLEIDING 
 
 
 

In opdracht van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, de NVVK, 
heeft Breuer&Intraval onderzoek gedaan naar omstandigheden waaronder mensen 
terugvallen in een schuldensituatie, en mogelijke beleidsoplossingen hiervoor. Onderdeel 
van het onderzoek zijn de ervaringen en behoeften van mensen in een schuldensituatie 
zelf.  
 
Uit een inventariserende ronde onder kredietbanken in Nederland, de leden van de NVVK, 
kwam naar voren dat er weinig bekend is over de inzet van nazorg voor mensen die een 
schuldhulpverleningstraject hebben afgerond. Bij de kredietbanken leven vragen als ‘Hoe 
komt het dat sommige mensen terugvallen in schulden (en anderen juist niet), kan een 
kredietbank een rol spelen in het voorkomen van terugval, en zo ja, waarbij zijn deze 
mensen gebaat? Hoe gaan we om met het vrijwillige karakter van zo’n vorm van 
aanvullende dienstverlening, is hier behoefte aan, en is de kredietbank de aangewezen 
instantie om in deze behoefte te voorzien?’ Deze vragenronde vormde de basis voor dit 
onderzoek.  
 
In dit inleidende hoofdstuk bespreken we kort de achtergrond van het onderzoek 
(paragraaf 1.1) en beschrijven we vervolgens de onderzoeksvragen (1.2), de verrichte 
onderzoeksactiviteiten (1.3) en de opbouw van het rapport (1.4). 
 
 
1.1 Achtergrond 
 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 is 
de schuldhulpverlening een taak van gemeenten. De wet geeft een breed kader waarbinnen 
gemeenten de schuldhulpverlening zelf kunnen vormgeven. Schuldhulpverlening is een 
integraal onderdeel van het sociale domein. Dit betekent dat er niet alleen aandacht is voor 
het voorkomen en aanpakken van financiële problemen van een inwoner, maar ook voor 
problemen rondom de woonsituatie, gezondheid, opvoeding, et cetera.1 
 
Met het landelijke ‘Actieplan brede schuldenaanpak’ stelt het Rijk voor de periode 2018-
2020 72 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten ter voorkoming van probleemschulden 
en de bestrijding van armoede. Vroegsignalering en verduurzaming van het effect van 
schuldhulpverlening worden hierin als essentiële onderdelen genoemd. Voor het bereiken 
van een duurzame weg uit de schulden is niet alleen het oplossen van de financiële nood 
nodig, maar ook het werken aan een blijvend stabiele situatie. Het bieden van nazorg kan 
hierbinnen een belangrijk element zijn. Er is echter nog niet veel bekend over hoe deze 
nazorg eruit zou moeten zien. Inzicht in de oorzaken en achtergronden van recidive, en 
het met deze kennis inrichten van goede nazorg, kan herhaling van een 

 
1 Bron, site VNG 
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schuldensituatie voorkomen.2 Bovendien kunnen nazorg en preventie (vroegsignalering) 
elkaar aanvullen. Wanneer iemand duurzaam uitstroomt, wordt immers de kans op een 
nieuwe schuldensituatie voorkomen.  
 
 
1.2 Onderzoeksvragen 
 
Zoals aangegeven wil de NVVK meer inzicht in omstandigheden waaronder terugval in 
schulden voorkomt, alsmede zicht op mogelijke maatregelen (nazorg) om dit te 
voorkomen. Hierbij is er nadrukkelijk voor gekozen om ook de behoeften van mensen in 
schuldensituatie zelf onderdeel te laten zijn van het onderzoek. 
 
De centrale onderzoeksvraag luidt:  
 

Hoe vaak en onder welke omstandigheden komt recidive voor? Wat is bekend 
over de relatie tussen nazorg en recidive en wat is de behoefte van personen 
met schulden, ten aanzien van nazorg?  

 
Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
• Wat is bekend over de prevalentie van terugval na een afgerond 

schuldhulpverleningstraject?  
• Wat is bekend over omstandigheden waaronder terugval plaatsvindt?  
• Welke elementen van nazorg dragen bij aan het voorkomen van terugval? 
• Welke elementen van beleid gericht op nazorg achten gemeenten haalbaar en effectief?  
• Waaraan hebben personen met schulden behoefte als het gaat om nazorg? Hoe kan, in 

hun ogen, terugval voorkomen worden?  
 
 
1.3 Onderzoeksopzet 
 
Op basis van deze onderzoeksvragen is een onderzoeksopzet uitgewerkt. Het betreft een 
exploratief onderzoek, een inventarisatie van wat er – bij een beperkte selectie van 
kredietbanken, en daarbinnen een kleine selectie van gemeenten – bekend is over terugval 
in schulden en wat er gedaan wordt om mensen duurzaam uit de schulden te helpen en te 
houden. Hierbij spelen alle betrokken organisaties, zowel kredietbanken als gemeenten, 
maatschappelijk werk en vrijwilligersorganisaties, een rol. Ten slotte is aan een beperkte 
selectie van klanten van kredietbanken in een schuldensituatie, uit zes gemeenten, 
gevraagd naar hun ervaringen met hulp bij schulden en hun behoeften aan begeleiding en 
nazorg. Door het beperkte aantal klanten in dit exploratieve onderzoek zijn de resultaten 
indicatief. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Om de centrale onderzoeksvraag en deelvragen te kunnen beantwoorden zijn de volgende 
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 

 
2 Integrale Schuldhulpverlening, Handreiking voor gemeenten en uitvoerende instanties (Divosa, 2014).  
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• Selectie van drie kredietbanken; 
• Oriënterende interviews; 
• Selectie van zes gemeenten; 
• Bronnenstudie; 
• Groepsgesprekken met uitvoerenden en beleidsmakers; 
• Interviews met mensen in een (recent afgeronde) schuldensituatie. 
 
Selectie kredietbanken 
In overleg met de NVVK zijn drie kredietbanken benaderd voor deelname aan dit 
onderzoek. Dit zijn:  
• Kredietbank Limburg 
• Stadsbank Oost Nederland, en 
• Kredietbank Nederland. 
De keuze voor deze kredietbanken is gemaakt op basis van landelijke spreiding en het wel 
of niet hebben van een beleid (c.q. pilot) waarvan nazorg een onderdeel is. Binnen de 
kaders van dit onderzoek was het niet mogelijk om een representatief onderzoek onder 
mensen in schuldensituatie op te zetten. Door echter Limburg en Oost-Nederland in het 
onderzoek te betrekken, ontstaat zowel spreiding als vertegenwoordiging van gebieden 
met een sociaaleconomische positie die achterblijft bij veel andere delen van Nederland. 
Hierdoor is specifieke problematiek als weinig baankansen en intergenerationele 
armoedeoverdracht impliciet ook onderdeel van het onderzoek. Daarnaast was van 
Kredietbank Limburg bekend dat in enkele gemeenten binnen deze regio een pilot loopt 
gericht op nazorg.  
 
Oriënterende interviews 
Alle drie de kredietbanken gaven aan graag mee te werken. Kort daarop is een oriënterend 
interview afgenomen met de directeur van de kredietbank, en/of een toegewezen 
contactpersoon (regiomanager en adviseur beleid & kwaliteit). In het gesprek zijn vragen 
gesteld over wat bekend is over terugval in schulden (aantallen, registraties, maar ook: 
wat zijn oorzaken hiervoor) en maatregelen om dit tegen te gaan: wat wordt gedaan aan 
nazorg, is er iets bekend over effecten hiervan, en dergelijke.  
 
Selectie van gemeenten 
Tevens is in de oriënterende interviews gevraagd om deelnemende gemeenten te 
selecteren voor dit onderzoek. Bij elke kredietbank zijn twee gemeenten geselecteerd die 
zijn benaderd voor deelname aan dit onderzoek. Dit betreffen:  
• Brunssum en Sittard-Geleen; 
• Enschede en Winterswijk; 
• Gooise Meren en Oosterhout.  
Voor enkele van deze gemeenten geldt dat hier ofwel een pilot loopt, ofwel actief 
armoedebeleid is beschreven waarin nazorg vermeld wordt. De rol van gemeenten in dit 
onderzoek betrof deelname aan het groepsgesprek door een beleidsmedewerker en/of 
uitvoerenden binnen de gemeente, het aanleveren van relevante documenten 
(armoedebeleid) en het beantwoorden van eventuele aanvullende vragen.   
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Bronnenstudie 
Vervolgens hebben wij relevante documenten verzameld over (a) terugval in een 
schuldensituatie en (b) nazorg. Zoals gezegd zijn meewerkende kredietbanken en andere 
betrokkenen (zoals beleidsmedewerkers van gemeenten, die aan een groepsgesprek 
deelnamen) om relevante documenten gevraagd. Daarnaast hebben we literatuur en 
aanvullende documenten (berichtgeving in media, beleidsdocumenten) verzameld over 
beide onderwerpen. Hierbij is gebruik gemaakt van landelijke databases en zoekmachines 
zoals Google en LexisNexis).  
 
Groepsgesprekken 
Met medewerking van de kredietbanken zijn twee groepsgesprekken per kredietbank 
georganiseerd, zodat in alle zes geselecteerde gemeenten een gesprek heeft 
plaatsgevonden. Hierbij waren medewerkers van de kredietbank aanwezig (in de functie 
van casemanager, intakemedewerker, consulent budgetzorg, regiomanager), van de 
gemeente (beleidsmaker/adviseur, medewerker sociale dienst, budgetcoach, consulent 
schuldenhulp, spreekuurmedewerker, klantmanager) en van maatschappelijke 
organisaties, als Humanitas (schuldhulpmaatje) en  Diaconie. Een deel van de aanwezigen 
was tevens ervaringsdeskundige. Als gevolg van aangescherpte corona maatregelen heeft 
de helft van de groepsgesprekken live en de andere helft digitaal plaatsgevonden. 
 
Voor het afnemen van de groepsgesprekken is een gespreksleidraad opgesteld op basis 
van de bronnenstudie en de te beantwoorden deelvragen. Voorafgaand aan de 
groepsgesprekken is deze leidraad doorgenomen met de contactpersoon bij de 
Kredietbank. Dit leidde niet tot bijstelling. In de groepsgesprekken is ingegaan op de 
volgende onderwerpen:  
• Factoren die leiden tot terugval in schulden (bijvoorbeeld life-events);  
• Hoe kan beleid hierop invloed hebben, waar zijn mensen met schulden bij gebaat? 
• Ervaringen met bestaande nazorgtrajecten;  
• De werkzame elementen in deze bestaande trajecten (wat gaat goed); 
• Mogelijke verbeteringen in nazorg (wat kan beter).  
 
Interviews met klanten 
Met een selectie van klanten van de drie kredietbanken zijn half gestructureerde interviews 
afgenomen. Hiervoor is een vragenlijst met vragen en thema’s opgesteld (topic list) op 
basis van de onderzoeksvragen, literatuur en groepsgesprekken, maar deze zijn niet in 
vaste volgorde of met vast formulering afgenomen. Door deze aanpak is er ruimte voor 
het verhaal van de klant en kan op onderdelen worden doorgevraagd. Zo komen beleving, 
ervaring en perspectief van de klant goed tot zijn recht. Als gevolg van corona-maatregelen 
zijn de interviews telefonisch afgenomen. Van de gesprekken zijn verslagen gemaakt die 
vervolgens zijn ingedeeld naar thema’s. De interviews zijn met elkaar vergeleken aan de 
hand van deze thema’s. De respondenten blijven anoniem. Als dank voor hun medewerking 
hebben zij een tegoedbon van € 20 ontvangen. 
 
- Wervingsmethode 
Met oog op de privacy van personen in een schuldsituatie verliep de werving via de 
kredietbanken: door de casemanagers is contact gelegd met klanten uit hun caseload, en 
is gevraagd of de klant wil deelnemen aan een interview. Bij een positief antwoord zijn 
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voornaam en telefoonnummer doorgegeven aan de interviewer, die vervolgens contact 
opnam. Aan de casemanagers is gevraagd om bij de werving te zorgen voor een 
verscheidenheid aan klanten, zoals verschillende leeftijden, zowel mannen als vrouwen, 
gezinnen met kinderen, werkenden en mensen met een uitkering, en dergelijke. Ook is 
specifiek gevraagd naar personen die al eerder schulden hebben gehad. Dit is niet uit 
registratiegegevens van de kredietbanken bekend, maar een casemanager kan hiervan wel 
op de hoogte zijn omdat hij het dossier van zijn klanten kent.  
 
Deze wijze van werving is niet geheel at random opgezet, omdat het aan de casemanager 
is overgelaten welke personen hij benadert. Mogelijk benadert de casemanager vaker een 
klant waarmee het contact goed verloopt, omdat hij inschat dat deze klant ook wel wil 
meewerken aan een interview. Bij navraag blijkt dit bij enkele van de casemanagers 
inderdaad een rol te hebben gespeeld. Anderen geven aan puur te zijn afgegaan op het 
selectiecriterium dat de klant tegen het eind van het schuldhulpverleningstraject zou zitten, 
en hebben willekeurig enkele klanten gevraagd om medewerking. Spreiding in de 
genoemde achtergrondkenmerken is bereikt (zie onderstaand kader) en de meeste 
respondenten waren aan het eind van hun schuldentraject of hadden dit net afgerond. Er 
zijn vijf interviews afgenomen met mensen die eerder een schuldhulpverleningstraject bij 
(dezelfde) kredietbank hebben doorlopen. 
 
- Verloop van de dataverzameling 
Uiteindelijk zijn 16 klanten van de drie meewerkende kredietbanken geïnterviewd. Bij de 
laatste gesprekken trad verzadiging op in de antwoorden. Ook waren enkele 
telefoonnummers ‘uitgebeld’, dit gold voor drie personen die we benaderden. Zij gaven 
aan dat het door omstandigheden toch niet uitkwam of reageerden niet meer op meerdere 
voicemail- en Sms-berichten met verzoek om een afspraak te maken. In overleg met de 
opdrachtgever hebben we – vanwege de verzadiging in de antwoorden - de kredietbanken 
niet meer om een tweede wervingsronde gevraagd en is de dataverzameling gesloten bij 
het aantal van 16 mensen.    

 
 
 
 

Achtergrondkenmerken van de respondenten 
Van alle respondenten zijn de meesten afkomstig uit de gemeente Sittard-Geleen, namelijk vijf 
personen. Uit de gemeenten Brunssum, Enschede en Gooise Meren komen per gemeente drie 
respondenten. Eén respondent is afkomstig uit de gemeente Winterswijk en één uit de gemeente 
Oosterhout. 
 
Met name vrouwen deelden hun ervaringen; van alle respondenten zijn er elf vrouw en vijf man. De 
gemiddelde leeftijd van de respondenten is 46 jaar. De spreiding is groot,  de jongste respondent is 30 
en de oudste 74 jaar oud. Tien respondenten geven aan alleenstaand te zijn. Van deze tien hebben 
twee personen kinderen. Zes respondenten wonen samen met een partner; hiervan hebben drie 
personen kinderen. In totaal zijn er vijf respondenten met kinderen. Van alle respondenten hebben zes 
personen een baan en krijgen tien een uitkering. Van deze tien personen doen twee respondenten 
vrijwilligerswerk. Eén respondent werkt daarnaast met behoud van uitkering. 
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1.4 Leeswijzer 
 
In Hoofdstuk 2 gaan we in op de redenen en omstandigheden die leiden tot terugval in een 
schuldensituatie. Ook bespreken we wat bekend is over het aantal mensen dat terugvalt 
in een schuldensituatie. Vervolgens bespreken we in hoofdstuk 3 de nazorg: wat is hierover 
bekend, hoe ziet bestaande nazorg eruit, wat zijn hiermee de ervaringen, en waaraan 
geven personen in schuldensituatie zelf aan behoefte te hebben? Hoofdstuk 4 sluit af met 
de conclusie en aanbevelingen.  
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2. TERUGVAL IN SCHULDEN 
 
 
 

In dit hoofdstuk kijken we naar factoren die (kunnen) leiden tot terugval in schulden. We 
gaan in op wat er bekend is over hoe vaak terugval voorkomt en welke factoren een risico 
vormen op terugval. Hierbij baseren we ons op literatuur over dit onderwerp, alsmede 
informatie uit de groepsgesprekken en de interviews (paragraaf 2.2). In paragraaf 2.3 
bespreken we drie ‘typen’ klanten die in de groepsgesprekken genoemd zijn. Dit 
onderscheid hangt samen met de oorzaak van schulden, en is van belang voor het 
tegengaan van terugval.  
 
 
2.1 Cijfers over terugval 
 
Eind 2015 is onderzoek onder 60 gemeenten uitgevoerd naar de duurzaamheid van 
schuldentrajecten.1 Hieruit blijkt dat vier jaar na het geslaagd afronden van een 
schuldentraject, vier tot zeven procent opnieuw een betalingsachterstand heeft op nieuw 
afgesloten krediet. Negen tot 16 procent heeft een betalingsachterstand bij een 
zorgverzekeraar.  
 
Uit dit onderzoek bleek eveneens dat 19% van de mensen die in de periode 2009-2013 
een schone lei had na afronding van een Wsnp-traject, in 2014 opnieuw 
betalingsachterstanden hadden op rekeningen, op een lopende lening, een hypotheek of 
de huur. Uit aanvullende interviews kwam naar voren dat dit vaak het gevolg was van 
eerder schulden veroorzakend gedrag.2   

 

 
1 SEO (2015). Duurzaamheid Schuldentrajecten. De financiële positie van ex-schuldenaren. SEO, 
Amsterdam. Voor dit onderzoek is een analyse uitgevoerd van bestaande data van Bureau 
Kredietregistratie (BKR), CBS, en gegevens van gemeenten (KWIZ).  
2 De monitor Wsnp wordt nog steeds uitgevoerd, maar recidive is geen onderdeel van de monitor. Vandaar 
dat hierover geen recentere gegevens zijn. 

Schuldregelingen  
Kredietbanken bieden twee vormen van schuldregeling, tezamen de minnelijke schuldhulpverlening 
genoemd:  
Schuldsanering: de kredietbank verstrekt een saneringskrediet; schuldeisers krijgen ineens het 
bedrag uitgekeerd waarmee ze akkoord zijn gegaan en de klant betaalt het krediet in 36 maanden 
terug aan de kredietbank. De hoogte van het saneringskrediet wordt bepaald op basis van de financiële 
mogelijkheden van de klant.  
Schuldbemiddeling: de kredietbank bemiddelt tussen klant en schuldeisers; al het inkomen van de 
klant gaat naar de kredietbank en de klant krijgt maandelijks een vrij te laten bedrag. Als klant zich 
aan afspraken houdt, wordt na 36 maanden de restschuld kwijtgescholden.  
Daarnaast bestaat de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Hierbij beslist de rechter over het 
saneringsplan en wijst een bewindvoerder toe. De looptijd is eveneens 36 maanden. Voor de Wsnp 
gelden voorwaarden, zoals dat de schuld te goeder trouw is ontstaan.  
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Bij een schuldsanering wordt een saneringskrediet door een gemeentelijke kredietbank 
verstrekt. De schuldeisers krijgen ineens het bedrag uitgekeerd waar ze mee akkoord zijn 
gegaan en de schuldenaar betaalt het krediet in 36 maanden terug aan de gemeentelijke 
kredietbank. Het percentage dat aan de schuldeisers is aangeboden ligt vast. 
 
Het cijfer van vier tot zeven procent geeft tevens aan dat er een groot deel duurzaam uit 
de schulden blijft. In de groepsgesprekken is dit beaamd. Met name het drie jaar durende 
Wsnp-bewind is voor veel mensen een dusdanig ‘harde les’ dat de kredietbank hen nooit 
meer terugziet, aldus de professionals. Dit geldt echter voor de mensen met een afgerond 
schuldentraject. Een grotere groep mensen in schulden, die een kredietbank wél weer 
terugziet, valt voortijdig uit of heeft een schuldentraject doorlopen in budgetbeheer en 
beëindigt dit voortijdig. Deze ondersteuning gebeurt op vrijwillige basis en hier heeft een 
kredietbank slechts in beperkte mate invloed op.  

 
Meewerkende kredietbanken 
Op het niveau van de kredietbanken worden geen gegevens over terugval in een 
schuldensituatie bijgehouden; dat wil zeggen, het blijkt niet mogelijk dit cijfer uit het 
systeem te halen. Op individueel niveau wordt wel waargenomen dat iemand die zich bij 
de kredietbank meldt, al eerder klant was. Bij Stadsbank Oost Nederland gaat dit vijf jaar 
terug.  
 
Door de gemeente Gooise Meren wordt recidive wel bijgehouden. Het recidive cijfer ligt op 
4,4% (2016 t/m 2019). Het gaat hierbij om 12 van de in het totaal 269 personen. “Dit is 
geen zorgwekkend aantal, maar misschien wel op het gebied van de toestand van zo’n 
persoon’ wordt hierbij opgemerkt in het groepsgesprek. 
 
Opmerkingen bij recidivecijfers 
Over het aantal mensen dat terugvalt in schulden wordt opgemerkt dat dit niet altijd in 
cijfers terug te zien is, omdat mensen niet kunnen terugkeren naar de kredietbank. Na een 
afgerond Wsnp-traject kan iemand tien jaar niet meer worden toegelaten tot de WSNP. 
Het is mogelijk dat een deel van deze mensen weliswaar terugvalt in schulden, maar dat 
ze niet bij een kredietbank aankloppen. Het gehele fenomeen van ‘niet duurzaam uit de 
schulden blijven’ is dus hoogstwaarschijnlijk omvangrijker dan uit cijfers blijkt, omdat een 
groot aantal mensen met (voormalige) schulden niet (opnieuw) in beeld komt. In 2015 
berekende Panteia dat er in Nederland zo’n 1,2 miljoen personen in een schuldensituatie 
zaten (betalingsachterstanden hebben), maar dat er minder dan 200.000 personen met 
schulden in beeld waren bij de formele schuldhulpverlening.3  

 
3 Westhof, F. en L. de Ruig (2015). Huishoudens in de rode cijfers 2015. Over schulden van Nederlandse 
huishoudens en preventiemogelijkheden. Panteia, Zoetermeer.   

Budgetbeheer 
Het inkomen van een klant in budgetbeheer wordt gestort op een BBR-rekening van de kredietbank. 
De budgetbeheerder zorgt voor betaling van de vaste lasten (huur, verzekeringen, gas en elektra). 
Het overige bedrag overgemaakt naar de klant, tenzij de klant ervoor kiest om alle rekeningen door 
budgetbeheer te laten regelen. In dat geval krijgt de klant een vast bepaald bedrag aan week- of 
maandgeld. De budgetbeheerder reserveert dan ook geld voor onvoorziene uitgaven. 
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Veel gemeenten hanteren een uitsluitingsregel voor mensen die voortijdig een 
budgetbeheertraject beëindigen, een nieuwe aanvraag (bijvoorbeeld binnen een jaar) 
wordt geweigerd. Ook hierdoor kan een groep personen uit beeld blijven. In het gesprek 
met Stadsbank Oost Nederland is bijvoorbeeld aangegeven dat mensen in principe in het 
eerste jaar niet opnieuw mogen aankloppen voor schuldhulp als zij uit eigen beweging het 
traject beëindigen. Hierover wordt in het groepsgesprek echter opgemerkt dat er 
ruimhartig wordt omgegaan met dit recidivebeleid. Er is er een groep mensen die in het 
intaketraject terugschrikt van wat er op hen afkomt, met name van de voorwaarden die 
aan de schuldhulp verbonden zijn. Bij deze groep bestaat een groot risico op uitval, nog in 
de aanloop naar het schuldhulptraject. De kredietbank wijst mensen er dan – met dit 
recidivebeleid - op dat dat consequenties heeft, iemand kan een jaar lang niet opnieuw 
een verzoek om schuldhulp doen. Anderzijds geven de professionals aan dat er weldegelijk 
ruimte is voor uitzonderingen en dat naar de persoonlijke omstandigheden wordt gekeken 
als iemand binnen een jaar terugkomt. “We proberen met dit beleid een draaideureffect te 
voorkomen, maar er is ruimte voor iemands verhaal. Het komt regelmatig voor dat een 
uitzondering op dit recidivebeleid wordt gemaakt.”   
 
In Oosterhout is in het beleidsplan Schuldhulpverlening ‘Artikel 8 Recidive – hernieuwde 
aanvraag’ opgenomen. In dit artikel staat onder meer dat een aanvraag specialistische 
schuldhulpverlening kan worden geweigerd indien door verzoeker al een traject 
schuldregeling succesvol is doorlopen (minnelijk) binnen vijf jaar voorafgaande aan de dag 
waarop de aanvraag is ingediend. 
 
Daarnaast kan in Oosterhout een aanvraag specialistische schuldhulpverlening worden 
geweigerd. Dit kan wanneer minder dan vijf jaar voorafgaande aan de dag waarop de 
aanvraag is ingediend: een traject schuldhulpverlening tussentijds door toedoen van de 
verzoeker is beëindigd (minnelijk en/of wettelijk); een traject schuldhulpverlening is 
geweigerd of beëindigd wegens schending van verplichtingen, zoals omschreven in artikel 
5; of schuldhulpverlening is beëindigd op grond van artikel 7 lid 1 sub c, d of e. In een 
toelichting vermeldt de gemeente Oosterhout ‘dat op basis van het principe van eigen 
verantwoordelijkheid, een grens gesteld wordt aan het kunnen doen van hernieuwde 
aanvragen’. Het artikel gaat echter ook over prioriteitstelling: keuzes tot al dan niet 
toelaten tot de schuldhulpverlening dienen mede te worden gemaakt tegen de achtergrond 
van het beschikbare budget. Bij zowel de aanvraag als gedurende het traject en bij een 
dreigende beëindiging van het traject, wordt de verzoeker op de beleidsregels omtrent 
recidive en hernieuwde aanvraag gewezen.  
 
In het groepsgesprek van Gooise Meren komt naar voren dat de gemeente personen na 
afronding van het traject nog twee jaar volgt. Het gaat vaak eerst nog goed. Dat is ook 
wat in het groepsgesprek wordt opgemerkt: “Er worden gewenste antwoorden gegeven. 
Het is moeilijk te doorgronden of iets echt zo is”. Er zijn heel weinig personen die na 
succesvolle afronding van een schuldentraject toegeven dat het niet goed gaat. Vijf jaar 
na een afgesloten traject komen ze dan weer terug”.  
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2.2 Oorzaken van terugval 
 
In deze paragraaf gaan we in op factoren die leiden tot terugval in schulden. In de 
groepsgesprekken wordt een groot aantal factoren genoemd. Hierbij merken we op dat in 
de gesprekken vaak is gezegd dat de oorzaken voor terugval grotendeels overeenkomen 
met de oorzaken voor het initiële ontstaan van een schuldensituatie. Deze bevinding 
strookt met eerder onderzoek. We benoemen daarom in deze paragraaf factoren die tot 
schulden leiden en gaan daar waar dit relevant is specifiek in op terugval in schulden.  
 
De factoren hebben we onderverdeeld in vaardigheden, intergenerationele 
armoedeoverdracht, life events en omgevingskenmerken.  
 
Vaardigheden  
 
Financiële vaardigheden 
In de groepsgesprekken is het gebrek aan financiële vaardigheden genoemd als een van 
de belangrijkste oorzaken van schulden en van het (blijven) terugvallen in schulden. De 
deelnemers merken op dat klanten vaak geen idee hebben van hun inkomsten en uitgaven 
en dit overzicht ook niet kunnen maken. Mensen missen deze vaardigheid en hebben het 
van huis uit vaak ook niet meegekregen.  
 
Het complexe systeem van toeslagen wordt hierbij vaak als voorbeeld genoemd. Juist de 
mensen die de toeslag heel hard nodig hebben, zijn weinig financieel zelfredzaam. “Veel 
mensen vinden het heel ingewikkeld om hun nieuwe jaarinkomen te berekenen. Ze komen 
daar niet uit.” Daar waar dit mis gaat, is het voor de professionals moeilijk om dit achteraf 
te repareren.   
 
Een professional merkt op dat er voor veel mensen de prikkel ontbreekt om inzicht in de 
financiën te krijgen: “Omdat je gewend bent te overleven, van dag tot dag te leven, verdiep 
je je niet in cijfers. Dat heeft je namelijk nog nooit wat opgeleverd. Ook je ouders of 
mensen om je heen niet. Kijk, administratie is niemands hobby, maar doorgaans eerder 
van iemand die merkt dat het hem wat oplevert.”  
 
Taalvaardigheid 
Gebrek aan leesvaardigheden speelt bij minder mensen een rol, maar voor degenen die 
het betreft is dit wel vaak een oorzaak van terugkerende financiële problemen en een 
blijvende kwetsbaarheid voor veranderingen in de inkomens- of gezinssituatie. Bij een 
verandering in het toeslagenstelsel, gemeentelijke belastingen of andere instanties vormt 
het ontbreken van leesvaardigheid een risico op het ontstaan van een 
betalingsachterstand.  
 
Zowel in Limburg als in Oost-Nederland wordt opgemerkt dat er veel laaggeletterdheid is 
onder inwoners. Daarnaast ondervindt een deel van de mensen voor wie Nederlands niet 
de eerste taal is problemen met het begrijpen van brieven. Voor beide groepen geldt dat 
het hier niet alleen gaat om het begrijpen van de inhoud van een tekst, maar ook 
onwetendheid over waar men moet zijn om iets te regelen en hoe je zoiets aanpakt. Daarbij 
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komen soms schaamte over laaggeletterdheid en over het feit dat iemand het niet zelf kan 
oplossen. Ook eerdere, minder goede ervaringen met instanties spelen mee. Door 
dergelijke combinaties ontstaat een hoge drempel om (beginnende) problemen op te 
lossen en ontstaat uitstelgedrag. Een vrijwilliger merkt hierover op: “Ik vraag aan een jong 
stel: hoe komt het dat die tas vol post ongeopend is? – ‘Dat is heel simpel: als ik ze 
dichtlaat, dan slaap ik, als ik ze openmaak, niet’; om maar aan te geven hoe sommige 
mensen er in zitten.”  
 
Digitale vaardigheden 
Het ontbreken van digitale vaardigheden speelt met name bij ouderen. Bovendien, zo 
wordt in groepsgesprekken opgemerkt, is het regelen van financiën en administratie bijna 
onmogelijk geworden voor mensen zonder PC en smartphone.  

 
Licht verstandelijke beperking 
Bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) ontbreken vaak eerdergenoemde 
vaardigheden. In eerder onderzoek is de rol van intelligentie in de kans op schulden 
aangetoond: mensen met een hoger IQ zijn gemiddeld beter in staat hun financiën op orde 
te houden.4 Daarnaast is recent aandacht gekomen voor slecht kunnen beslissen onder 
stress en het feit dat aanhoudende stress zorgt voor een verlaging van het IQ.5  
 
In een van de groepsgesprekken wordt over LVB opgemerkt dat hiervoor meer aandacht 
kan zijn bij de intake door de kredietbank. Door dit direct in kaart te brengen weet een 
medewerker dat hij iemand voor zich heeft van wie het lerend vermogen laag is. 
Deelnemers aan het gesprek zijn van mening dat het traject voor deze persoon dient te 
worden aangepast. “Ken je klant en lever maatwerk”. Hierbij speelt wel het probleem dat 
LVB niet altijd makkelijk te signaleren is en ook niet altijd bekend is bij de persoon zelf.  

 
4 Geuns, R. van, Weerd, M. de, & Jungmann, N. (2011). Klantprofielen voor schuldhulpverlening. Den 
Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
5 Zie bijvoorbeeld: ‘Waarom arme mensen domme dingen doen’. Rutger Bergman, De Correspondent (dec. 
2013).  

Respondenten over vaardigheden 
Op het gebied van het lezen, schrijven en begrijpen van brieven ondervinden zeer weinig respondenten 
(15) problemen. Eén respondent geeft aan hiermee problemen te hebben. Vanuit maatschappelijk werk 
is bewindvoering in gang gezet, waardoor ze nu zelf geen post meer ontvangt.  
 
Ondanks dat respondenten geen moeite hebben met het begrijpen van post, ervaren twee respondenten 
het wel als prettig dat ze hun post door kunnen sturen naar de kredietbank. Een andere respondent 
geeft aan het overzicht kwijt te zijn geraakt door alle post. Tot slot is er een respondent die vanuit haar 
werk als ervaringsdeskundige opmerkt: “Ik zie veel mensen die hier moeite mee hebben (…) de 
kredietbank zou tolken moeten hebben, of duidelijke uitleg aan mensen”.  
 
De meeste respondenten (13) zijn voldoende digitaal vaardig om zaken rondom financiën, 
verzekeringen, belastingen, wonen etc. te regelen. Twee respondenten ondervinden af en toe 
problemen, maar kunnen voor hulp aankloppen bij vrienden, bekenden of collega’s. Eén respondent 
heeft geen computer en is niet digitaal vaardig. Bij deze oudere man is dit de oorzaak van het ontstaan 
van zijn schulden. Hij is erg blij dat hij, met een nog kleine schuld, bij de kredietbank kon aankloppen 
en geeft aan nooit meer zelf zijn bankzaken te willen regelen. 
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Intergenerationele armoedeoverdracht  
In de vorige paragraaf kwam het ontbreken van financiële vaardigheden al aan bod. In alle 
groepsgesprekken is opgemerkt dat dit een groot probleem is bij personen, met name 
jongeren, die dit in hun opvoeding niet meekrijgen. Hierbij wordt in Oosterhout, Limburg 
en Enschede ook gewezen op intergenerationele armoedeoverdracht. Een professional 
merkt op: “Wij zien hier eerst de opa komen, dan de zoon en dan de kleinzoon.” Vanuit de 
opvoeding krijgt men alleen kortetermijndenken mee en een relatie met financiën die altijd 
omgeven is door stress en tekorten.  
 
Jong in de schulden 
Bij jongeren zien we daarnaast tegenwoordig veel vaker overbesteding, geven de 
professionals aan: “Als er dan een keer wat geld is, zie je dat jongeren dit ook nog eens 
makkelijker uitgeven dan vroeger. Deze jongerengeneratie leeft met de gedachte dat alles 
kan, iedereen heeft een laptop en de nieuwste telefoon. En door AfterPay wordt het heel 
gemakkelijk gemaakt om die toch te kunnen aanschaffen.”  

 
Kredietbanken zien inderdaad veel jongeren aankloppen voor hulp bij wie financiële 
vaardigheden geheel ontbreken. De schaamte onder deze jongeren, omdat zij zichzelf niet 
kunnen redden, is groot en problemen worden mede daardoor vaak vooruitgeschoven. Er 
speelt hier ook wel onderschatting van de ernst van de situatie of eenvoudigweg 
ontkenning. Hierdoor zijn jongeren moeilijker te bereiken, voegt een professional hieraan 
toe. Gebrek aan financiële vaardigheden speelt hierbij eveneens een grote rol. Daarnaast 
wordt op jonge leeftijd vaak ook nog gedacht dat er wel een oplossing komt, hetgeen er 
ook aan bijdraagt dat jongeren laat om hulp vragen. De kansen op werk of eventueel hulp 
uit het eigen netwerk zijn voor jongeren ogenschijnlijk nog groot. Daarnaast zijn jongeren 
heel mobiel, ze verhuizen relatief makkelijk. Een professional merkt hierover op: “Dit is 
ook een vorm van wegduiken, ze denken in een andere gemeente ‘opnieuw’ te kunnen 
beginnen”.  
 
Armoede in sociaal netwerk 
Naast dat armoede van ouder op kind wordt doorgegeven, speelt in het sociaal netwerk 
rondom deze gezinnen vaak ook armoede, vaak in combinatie met problemen op andere 
leefgebieden. Professionals merken op dat het voor mensen met een zwak sociaal netwerk 
heel moeilijk is om na een succesvol afgerond schuldentraject, het gedrag echt structureel 
te veranderen. “Het zit in de levenssfeer van mensen, je kunt het vergelijken met een 
verslaving. Je kunt ook niet van mensen verwachten dat ze hun netwerk opgeven, daar 
stap je niet zomaar uit”. Het netwerk is vaak ook verweven met de familie en de plek waar 
iemand woont.  

Respondenten over AfterPay 
Twee respondenten geven expliciet aan dat het gemak waarmee je iets bestelt zonder direct te hoeven 
betalen een oorzaak is van de financiële problemen. Door de bijkomende incassokosten loopt de schuld 
verder op. Een respondent merkt op: “Ik had nooit bedacht dat ik zo in de schulden kon komen. Door 
onverwachte rekeningen van de zorgverzekering etc. heb je zo een paar duizend euro schuld. Via 
incassobureaus loopt het nog meer op. Voordat je zo'n brief krijgt, krijg je herinneringen dus je hebt 
het er wel zelf naar gemaakt. Je krijgt altijd een mogelijkheid om contact te zoeken en een regeling te 
treffen.” 
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Het sociaal netwerk kan er ook voor zorgen dat schulden ontstaan of verergeren. In de 
interviews hoorden we meerdere voorbeelden van mensen die (mede) in de schulden zijn 
geraakt doordat ze ouders of een broer of zus uit de brand bleven helpen, terwijl ze zich 
dit financieel niet konden veroorloven.  
 
Life events 
Onderzoek uit 2012 wees uit dat life events als scheiding, het overlijden van een partner, 
het verliezen van een baan of een grote verandering in de gezondheidssituatie, een risico 
vormen op het ontstaan van schulden6. In de groepsgesprekken worden life events 
genoemd als een van de voornaamste oorzaken voor schulden.  
 
De Life events die genoemd worden, zijn vergelijkbaar met de in de literatuur vermelde 
gebeurtenissen. Het gaat bij de respondenten eveneens om baanverlies, scheiding, 
verandering in de gezondheidssituatie en het overlijden van de partner. Bij een verandering 
in de gezondheidssituatie kan het gaan om de respondent zelf, maar ziekte van ouders of 
andere naasten zijn in de interviews ook meerder malen genoemd (zie kader). Ook een 
samenloop van deze factoren komt voor, zoals baanverlies door ziekte.  

 

 
6 Madern, T. en A. van der Schors, 2012. Kans op financiële problemen. Nibud.   

Life events bij respondenten 
Veertien van de zestien respondenten noemen een ingrijpende gebeurtenis (life event) als oorzaak 
voor het ontstaan van hun schuld.  
 
De twee meest genoemde gebeurtenissen zitten in de gezondheids- en relationele sfeer. Vier 
respondenten kregen door gezondheidsproblemen problemen met het betalen van rekeningen. 
Eveneens vier respondenten kwamen door een scheiding of het overlijden van hun partner in de 
schulden, of hielden na de scheiding een restschuld over. Een respondent kreeg te kampen met 
gezondheidsproblemen én schulden van een ex-partner.  
 
Ook de zorg voor ouders kan een oorzaak zijn om in de schulden te raken. Eén respondent heeft 
jarenlang de schulden van zijn ouders afgelost en kwam hierdoor zelf in de financiële problemen. Toen 
zijn vader afgekeurd werd vanwege zijn rug ontstonden de problemen in het gezin waarin hij de oudste 
van vijf kinderen was. Een andere respondent zorgde voor een langere periode voor haar ernstig zieke 
moeder waardoor ze amper thuis was en de post bleef liggen, met alle gevolgen van dien. “Ik kon in 
die periode alleen maar aan mijn ouders denken, terwijl het op zich niet echt iets voor mij is om die 
dingen zo te laten lopen” aldus deze respondent.  
 
Drie respondenten kwamen in financiële problemen door een ingrijpende gebeurtenis op werkgebied: 
een respondent verloor zijn baan door de financiële crisis, twee respondenten moesten stoppen met 
hun eigen bedrijf en hielden restschulden over. 
 
Drie respondenten geven aan dat als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis hun mindset veranderde, 
en dat dat de oorzaak van de schulden is. Eén respondent zegt hier het volgende over: “Bij mijn ouders 
thuis was het altijd moeilijk rondkomen. Toen ik met 23 jaar op mezelf ging wonen, beleefde ik een 
tweede jeugd, ging op vakantie enzo. Ik heb toen kosten gemaakt die ik niet had moeten maken”. Eén 
van deze respondenten raakte het overzicht en de zin in het leven kwijt toen haar man overleed. Tot 
slot kreeg een respondent door een hersentumor het besef dat ze maar één keer leeft en ging hierdoor 
impulsief met haar geld om.   
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Ook als reden voor terugval in schulden worden in de groepsgesprekken life events 
genoemd als een voorname risicofactor. Mensen die een schuldentraject hebben doorlopen 
houden vaak een laag inkomen en kunnen weinig sparen voor onvoorziene 
omstandigheden. Hierdoor blijft dit een kwetsbare groep die bij inkomensdaling door 
scheiding of baanverlies geen reserves heeft om dit op te vangen.  
 
Tot slot wordt ten aanzien van gezondheid genoemd dat het hebben van een verslaving 
een groot risico op terugval in schulden vormt.  

 
Overige redenen 
In deze paragraaf gaan we in op enkele overige (mede-)oorzaken van schulden die 
voortkomen uit wetten en regels. Deze redenen zijn specifiek genoemd bij terugval in 
schulden.  
 
Wanneer een klant van de kredietbank de budgetbeheer rekening (BBR) beëindigt, moeten 
vanaf de eerstvolgende maand de vaste lasten zelf overgemaakt worden. In die eerste 
maand sluiten inkomsten en betalingen soms niet op elkaar aan. Loon of uitkering zijn nog 
niet binnen, maar de huur en overige vaste lasten moeten wel betaald worden. Een 
professional zegt hierover: “In acht van de tien gevallen zien we hier al achterstanden 
ontstaan. Met een minimuminkomen loop je een maand huur al niet meer in.” Ondanks 
dat kredietbanken aangeven mensen hierop goed voor te bereiden, komt dit blijkbaar – in 
tenminste in een van de gemeenten – vaak voor.   
 
Een andere veelgehoorde reden waardoor betalingsachterstanden oplopen, is het systeem 
van toeslagen en de Participatiewet. Het vooraf kunnen aanvragen van een toeslag, maar 
het achteraf (tot twee jaar na toekenning) beslissen over de rechtmatigheid ervan, heeft 
veel mensen in de schulden doen belanden. Verandering in het gezinsinkomen is in de 
groepsgesprekken ook veel genoemd als oorzaak voor terugval in schulden. Dit kan zijn 
door bovengenoemde terugvordering van een toeslag of doordat de verandering in 
inkomen - in het geval van een uitkering - niet is doorgegeven aan de sociale dienst. Ook 
de strikte uitvoering van de Participatiewet is meerdere keren genoemd als oorzaak voor 
betalingsachterstanden. 

Respondenten over gezondheid 
Zeven respondenten geven aan dat hun gezondheid een (mede)oorzaak is van de schuldensituatie 
waar ze in verkeren. Uit hun antwoorden kunnen we onderscheid maken tussen:  
• Respondenten die primair wijzen op het financiële aspect van de gezondheidssituatie als oorzaak 

van de schuldensituatie. Zij noemen stijging van de zorgkosten of (deels) afgekeurd worden voor 
het beroep dat ze uitoefenden.  

• Respondenten die wijzen op mentale aspecten van de verandering in gezondheid, die vervolgens 
maakten dat schulden opliepen. Hun minder goede gezondheid zorgt ervoor dat ze het moeilijk 
vinden om geldzaken te regelen, omdat ze op mentaal gebied problemen ondervinden.  

 
Respondenten over verslaving 
Geen van de respondenten geeft aan dat een verslaving de oorzaak is geweest van de 
schuldensituatie. Elf respondenten geven aan geen verslaving te hebben. Van de vijf overige 
respondenten geven er vier aan te roken en één respondent is verslaafd aan wiet. Zij geeft aan dat 
blowen haar stress wegneemt. Deze stress wordt niet alleen veroorzaakt door schulden maar ook 
door haar gezondheidssituatie. 
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Ten slotte is toegenomen flexibilisering op de arbeidsmarkt een risico op schulden. Mensen 
krijgen vaak een tijdelijk contract, of hebben meerdere deeltijdbanen. Hierdoor wordt het 
overzicht lastiger. “Een uitzendbureau bijvoorbeeld, betaalt tegenwoordig vaak wekelijks 
geld uit in plaats van maandelijks. Dat maakt het alweer lastiger om aan het eind van de 
maand je huur op de bankrekening te hebben staan.”    
 
 
2.3 Onderscheid in klantprofielen 
 
In de groepsgesprekken kwam ter sprake dat er ruwweg drie groepen te onderscheiden 
zijn in de klanten die bij de kredietbank komen. Omdat er een samenhang bestaat tussen 
deze profielen en de oorzaak van hun schuldensituatie, benoemen we deze hier. Daarnaast 
kwam dit onderscheid in het gesprek over nazorg en de werkzame elementen hierbinnen 
steeds terug. In het vormgeven van nazorg, en in feite in de gehele begeleiding gedurende 
het schuldentraject, is het van belang aan te sluiten bij de motivatie en de beleving van 
de klant, zo wordt gesteld. Ook de oorzaak waardoor men in de schulden raakte, is hierop 
van invloed. Overigens gaf geen van de kredietbanken aan hierbij aantallen te kunnen 
noemen of te kunnen inschatten om hoeveel personen het gaat.  
 
Professionals geven aan dat er ruwweg drie profielen te onderscheiden zijn in de mensen 
die bij de kredietbank komen.  
 
Hoge motivatie om uit de schulden te komen: ‘Dit wil ik nooit meer 
meemaken’ 
Professionals zien klanten die, als ze eenmaal de stap hebben gezet om hulp te zoeken om 
uit hun schuldensituatie te komen, zeer gemotiveerd zijn om deze situatie op te lossen. Zij 
nemen de hulp van de kredietbank graag aan en werken actief mee aan het oplossen van 
hun schulden. Deze groep is het meest overtuigd nooit meer in deze situatie te willen 
raken. Kredietbanken zien deze mensen dan ook weinig terug. De oorzaak van de 
schuldensituatie van deze klanten is vaak een life event, iets wat hen overkomt, terwijl 
men doorgaans de financiën wel op orde heeft. Een voorbeeld hiervan is overlijden van de 
partner en het financieel overzicht kwijtraken, ook al omdat de partner dit deed en zij er 
geen ervaring mee te hebben, of baanverlies gevolgd door WW en een periode van tijdelijke 
baantjes waarmee mensen (net) niet kunnen rondkomen. Ook ouderdom en toenemende 
moeite met de digitale wereld is hiervan een voorbeeld. 
 
Professionals geven aan dat deze groep de schulddienstverlening echt als helpende hand 
ervaart en zich zeer coöperatief opstelt. Deze groep gaat zelf actief op zoek naar 

Respondenten over instanties 
Twee respondenten geven aan dat hun schulden opliepen door de tijd die het bepaalde instanties kost 
om zaken te verwerken. Een respondent ging trouwen en het gezamenlijke inkomen moest eerst 
worden getoetst door de uitkeringsinstantie. Hier ging enige tijd overheen waardoor schulden 
ontstonden. Een andere respondent had recht op een aanvullende uitkering na haar scheiding. Omdat 
dit niet direct geregeld was, liep ze achter de feiten op het gebied van betalingen aan. 



 

16  Breuer&Intraval – Passende nazorg en voorkomen van terugval in schulden 

handvatten om voortaan duurzaam uit de schuld te blijven en is bereid tot 
gedragsverandering. De terugval in schulden onder deze groep noemen de professionals 
‘laag ’, minder dan een vijfde van deze groep. Professionals zien ook dat mensen uit deze 
groep eerder en uit eigen beweging terug aankloppen voor hulp als er opnieuw 
betalingsachterstanden optreden, en op een moment dat de schulden nog niet zo hoog zijn 
opgelopen.   
 
Minder motivatie om uit de schulden te komen: ‘Schulden zijn me 
overkomen’ 
Vervolgens is er een – grotere – groep mensen die minder gemotiveerd is om (blijvend) 
uit de schulden te raken. Professionals geven aan dat deze klanten zich doorgaans minder 
coöperatief opstellen, minder gebruik maken van de middelen die worden aangereikt (zoals 
vrijwillig het budgetbeheer voortzetten), en dat zij vaker blijven wijzen op externe factoren 
als oorzaak van hun schuldensituatie en er meer gefrustreerd over zijn.  
 
Deze klanten ervaren het schuldentraject van drie jaar als een ‘streng regime’ en zien uit 
naar de vrijheid aan het einde ervan. Het schuldentraject wordt gezien als een fase die 
men moet ondergaan en wordt niet gekoppeld aan gedragsverandering om duurzaam uit 
de schulden te blijven. Onder deze mensen komt ook veel uitval tijdens het traject voor. 
Een van de professionals schat in dat zo’n 80% van deze groep niet duurzaam uit de 
schulden blijft.  
 
Als oorzaak van de schulden wordt vaak gebrek aan financieel overzicht genoemd, het 
ontbreken van ‘financiële opvoeding’ of jarenlang de eindjes aan elkaar knopen en door 
een ingrijpende gebeurtenis het toch niet redden en aan overbesteding.   
 
Gemotiveerd, maar vaardigheden ontbreken: ‘het lukt me niet’ 
Ten slotte zien professionals mensen in schulden raken die de vaardigheden missen om 
structureel hun financiën te beheren en op orde te houden, maar ook het lerend vermogen 
om zich deze vaardigheden eigen te maken. Onder deze klanten komt veel terugval voor. 
Vaak is een vorm van permanente begeleiding, zoals beschermingsbewind of blijvend 
budgetbeheer de beste optie. Het is echter niet altijd duidelijk dat iemand dit nodig heeft, 
onder meer doordat een verstandelijke beperking of analfabetisme niet herkend worden. 
Hierdoor kunnen er jaren van tijdelijke oplossingen, gevolgd door uitval en/of terugval aan 
voorafgaan.  
 
Oorzaak van de schuldensituatie is bij deze groep vooral het ontbreken van verstandelijke 
vermogens. Vaak spelen op meerdere levensgebieden problemen, waaronder verslaving. 
Professionals zien dat een deel van deze mensen in eerste instantie onwelwillend of zelfs 
agressief kan reageren. Het opbouwen van een vertrouwensband kan hierdoor een lang 
proces zijn; deze groep wil ondanks de eigen beperkingen heel erg graag de eigen regie 
houden en is zorg mijdend.  
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3. NAZORG 
 
 
 

In het inleidend hoofdstuk gaven we al aan dat er momenteel veel aandacht is voor 
armoedeproblematiek in Nederland en dat de regering middelen beschikbaar stelt aan 
gemeenten voor het vinden van een duurzame uitweg uit de schulden. Ook is er toenemend 
aandacht voor de bijdrage die nazorg kan bieden in het tegengaan van terugval. Uit 
onderzoek onder kwetsbare groepen, onder meer mensen met een GGZ-indicatie, mensen 
die dakloos zijn geweest en mensen die vanuit detentie weer aan de samenleving 
deelnemen, komt naar voren dat nazorg bijdraagt aan het voorkomen van terugval in de 
oude situatie. Bovendien geven personen uit de betreffende doelgroepen aan, bij wie vaak 
ook schuldenproblematiek speelt, dat nazorg erg waardevol is. 1 
 
In dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens: wat er in de meewerkende gemeenten 
aan nazorg na een schuldensituatie wordt gedaan (paragraaf 3.1), wat de ervaring is met 
de bestaande nazorg en ‘wat werkt’ (3.2) en de voornaamste knelpunten bij het inrichten 
van nazorg (3.3).  
 
 
3.1 Bestaande nazorg 
 
Onderzoek naar nazorg  
In de documentstudie zijn geen evaluaties gevonden naar de effecten van nazorg. 
Onderzoek naar het effect van schuldhulpverlening in het algemeen is wel uitgevoerd.  
Eerdergenoemd onderzoek door SEO2 toonde aan dat budgetbeheer tijdens een 
schuldhulpverleningstraject leidt tot minder terugval. In de jaren waarop dit onderzoek 
betrekking heeft, 2007 t/m 2011, is de inzet van budgetbeheer sterk toegenomen. Bij 
schuldbemiddelingstrajecten steeg dit van 43 naar 63 procent. Bij Wsnp en 
saneringskrediet wordt veel minder vaak budgetbeheer ingezet.  
 
Bij budgetbeheer wordt de financiële administratie overgenomen door een 
budgetbeheerder van de kredietbank. Deze dienstverlening blijkt effectief: het voorkomt 
terugval in schulden. Het onderzoek door SEO wijst uit dat budgetbeheer tijdens het 
schuldhulpveleningstraject de reden is waardoor mensen na afloop van dit traject minder 
vaak terugvallen in schulden dan na een Wsnp-traject of een saneringskrediet. 
 
Uit de documentstudie die we voor dit onderzoek uitvoerden blijkt dat nazorg als term 
weliswaar vaak genoemd wordt, maar dat deze vaak niet uitgewerkt wordt in praktische 
uitwerking. Ook in de groepsgesprekken werd benoemd dat in beleidsdocumenten van 
gemeenten nazorg vaak niet nader toegelicht wordt. “Als ik het beleidsplan erop nasla en 

 
1 Nationale Ombudsman. Een onderzoek naar de ervaringen van burgers met gemeentelijke 
schuldhulpverlening. (De Nationale Ombudsman, 2016).  
2 SEO (2015). Duurzaamheid Schuldentrajecten. De financiële positie van ex-schuldenaren. SEO, 
Amsterdam. 
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zoek op nazorg, komt dit drie keer naar voren, maar er staat eigenlijk nergens hoe dit 
precies vorm zou moeten krijgen”, aldus een beleidsmedewerker.  
 
Ervaringen met nazorg  
In vier van de zes meewerkende gemeenten wordt standaard aan nazorg gedaan, in de 
vorm van telefonisch contact. Dit zijn Gooise Meren, Oosterhout, Winterswijk en Enschede. 
In het beleidsplan van de gemeente Oosterhout staat dat binnen het eerste jaar na 
beëindiging van de dienstverlening, de Kredietbank het initiatief neemt tot één of meer 
(telefonische) contactmomenten. Hierin wordt geïnformeerd of er sprake is van een situatie 
waarin inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Ook de Stadsbank Oost Nederland werkt 
volgens dit principe. Dit komt overeen met de nazorg module die de NVVK beschrijft (zie 
kader).  

Bron: NVVK, 2015 
 
Ook in Enschede en Winterswijk bestaat de nazorg uit telefonisch contact. Hier wordt door 
de Stadsbank na zo’n drie maanden gebeld, met vergelijkbare vragen. In het 
groepsgesprek wordt hierover opgemerkt dat dit nabellen op zich goed werk, mits er eerder 
in het traject ook aandacht wordt besteed aan uitstroom. Nazorg zou een combinatie 
moeten zijn van achteraf contact houden, maar ook vooraf de klant ook al voorbereiden 
op de tijd na het schuldentraject. “Wanneer iemand met voldoende kennis en vaardigheden 
uitstroomt, is die vinger aan de pols door even te bellen, voldoende.”  
 
In een ander gesprek wordt echter opgemerkt dat bij nabellen vaak een sociaal-wenselijk 
antwoord gegeven wordt door de (ex-)klant. “Bij een deel van de mensen heb je er toch 
geen goed gevoel over, maar je krijgt een kort antwoord en je kunt op dat moment niet 
veel. Iemand moet zelf aangeven dat er toch problemen zijn ontstaan, of dat ‘ie iets nodig 
heeft.”  
 
Uit de gesprekken blijkt de bestaande nazorg vooral te werken voor de groep mensen die 
‘positief uitstroomt’, de gemotiveerde groep die blij is met de geboden hulp van de 
kredietbank en bereid tot gedragsverandering. Hierop gaan we in het vervolg nader in 
(paragraaf 3.3).  

Nazorg module NVVK  
Nazorg omvat het geheel van activiteiten, dat plaatsvindt na beëindiging van een traject in de 
schuldhulpverlening en dat gericht is op het voorkomen van recidive. Binnen het eerste jaar na 
beëindiging van de dienstverlening moet het NVVK-lid het initiatief nemen tot één of meer 
contactmomenten met de schuldenaar waarin wordt geïnformeerd of er sprake is van een situatie bij 
de schuldenaar waarin inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. 
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In de gemeente Oosterhout is de doelgroep die nazorg wordt geboden breder 
geformuleerd; hier wordt na elke beëindiging van een aanvraag schuldregeling gebeld, dus 
zowel bij een succesvolle als een niet-succesvolle beëindiging. De professionals merken 
dat niet iedereen openstaat voor dit telefoongesprek, of zelfs niet te bereiken is. De groep 
met wie het traject succesvol is afgerond en die gemotiveerd waren, vindt contact prima 
en ervaart het als prettig dat de kredietbank nog informeert hoe het gaat. Een groter deel 
echter, naar schatting 40%, is zeer moeilijk tot niet bereikbaar per telefoon. Dit zijn 
overwegend de mensen die tijdens het traject zijn uitgevallen of niet gemotiveerd waren 
om duurzaam uit de schulden te blijven.  
 
Nazorg is breder 
Ten slotte geven de professionals aan dat, als het gaat om het voorkomen van terugval, 
er veel meer wordt gedaan dan de formele nazorg in de vorm van nabellen. In de 
gesprekken komt naar voren dat zo’n zes maanden voor het aflopen van een 
schuldentraject met de klant wordt gesproken over de situatie na beëindiging van het 
traject. Een vorm van ‘vroege nazorg eigenlijk’, geven de professionals van de Stadsbank 
aan. In de aanloop naar de uitstroom houden zij twee á drie gesprekken met mensen. 
Hierin wordt de klant voorbereid op de nieuwe situatie na het traject. Er wordt onder meer 
gevraagd naar hoe iemand overzicht gaat houden op de financiën, of iemand geld opzijzet 
voor onvoorziene uitgaven, en er wordt naar toekomstsituaties gevraagd, bijvoorbeeld 
wanneer kinderen naar de middelbare school gaan. Ook wordt gewezen op 
vrijwilligersinstanties als Humanitas, die financiële maatjes bieden of een 
budgetteringscursus.  
 

Respondenten over behoefte aan begeleiding of hulp 
Respondenten zijn tevreden over de begeleiding die de kredietbanken bieden. Vier van de zestien 
respondenten zeggen behoefte te hebben (gehad) aan meer contact of hulp, een respondent geeft 
aan dat deze behoefte wisselend is.  
 
De behoefte die respondenten noemen loopt uiteen van een maatje ‘om erop uit te kunnen’ ( 
bijvoorbeeld van maatschappelijk werk) tot een stimuleringstraject van de gemeente om weer te 
gaan werken, van een persoon die kan helpen hoe iemand kan sparen tot een cursus op het gebied 
van mindset om impulsieve aankopen te voorkomen. Ook gaf iemand aan behoefte te hebben gehad 
aan een buurtcoach die haar had kunnen helpen bij het oppakken van haar financiële administratie, 
toen ze deze een poosje opzij had gezet.  
 
Elf respondenten geven aan geen behoefte te hebben aan meer contact of hulp. Eén van de 
respondenten zegt wel enorm geholpen te zijn door de kerk. 
 
Gevraagd naar de behoefte aan nazorg, geven tien respondenten aan het een prettig idee te vinden 
dat zij weten dat ze na afloop van hun traject nog kunnen bellen met vragen of problemen. Hun 
contactpersoon bij de kredietbank heeft dit aangegeven (enkele respondenten hebben het traject net 
afgerond, enkelen bijna). Zij hebben allen het idee dat ze het zelf kunnen, maar vinden het prettig 
om te weten dat ze op iemand kunnen terugvallen. “Het feit dat je weet dat je kunt bellen, is denk ik 
al voldoende voor mij. Ik denk niet dat ik het nodig heb.” Overigens zeggen deze respondenten dit 
waarschijnlijk wel te doen als ze weer in de problemen zouden komen.  
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In dit verband is ook de pilot van kredietbank Limburg interessant, gericht op het 
voorkomen van uitval en terugval. De pilot heeft een brede aanpak waarbij mensen langer 
en intensiever in beeld blijven (zie kader).  
 

Bron: Gemeente Sittard-Geleen, Bestedingsplan incidentele middelen schuldhulpverlening en armoede 
2018, aangevuld met informatie uit groepsgesprek en startgesprek KBL. 

Pilot  
In de gemeente Sittard-Geleen is in 2019 een pilot gestart gericht op het vergroten van de 
duurzaamheid van de schuldhulpverlening. De pilot richt zich zowel op het tegengaan van uitval en van 
terugval als op het vergroten van de duurzame effectiviteit van schuldhulpverlening. De gemeente zag 
de afgelopen jaren veel uitval uit de gemeentelijke schuldhulptrajecten en concludeerde dat er zowel 
gedurende het traject als na uitval of na afronding, weinig tot geen ondersteuning werd geboden vanuit 
de huidige steunstructuur. In de meeste gevallen had de gemeente geen zicht meer op hoe het met 
iemand gaat nadat hij is uitgevallen.  
 
Kern van de pilot is het in beeld houden van mensen en het aanleren van ander gedrag en vaardigheden 
door methodisch handelen (Mobility mentoring), met als doel het vergroten van de financiële 
zelfredzaamheid en het verkleinen van het risico op terug- en uitval. De gemeente meent dat een groot 
deel van deze uitval mogelijk voorkomen had kunnen worden wanneer meer motiverende 
ondersteuning in de vorm van persoonlijk contact was geboden.  
 
De gemeente onderscheidt in de aanpak drie groepen/situaties: 
Mensen in een Wsnp-traject  
Momenteel valt 58% van de aanvragers ergens gedurende dit traject uit. Een deel van deze uitval vindt 
al in de aanloopfase – dus nog vóór de start van het traject – plaats, doordat mensen terugschrikken 
van de eisen. De pilot is erop gericht uitval in deze fase terug te dringen, onde meer door al tijdens de 
aanvraagprocedure persoonlijke begeleiding te bieden. Hierbij worden ervaringsdeskundigen 
ingeschakeld die hun verhaal doen over de ervaringen met het Wsnp-traject. Ook wordt de 
bewindvoerder betrokken bij voorlichting over het Wsnp-traject. Hiermee worden zowel negatieve 
beeldvorming als een ‘schrikbeeld’ ten aanzien van de Wsnp weggenomen en zijn mensen beter 
voorbereid op wat er op hen afkomt. Een tweede onderdeel in de pilot is het samen met de klant 
voorbereiden en bijwonen van de rechtszitting. Dit verkleint de kans op uitval in deze fase (door een 
negatief oordeel van de rechtbank). Daarnaast is de casemanager door het bijwonen van de zitting 
beter op de hoogte van de uitspraak en de eisen van de rechter.   
Vervolgens wordt in deze pilot gedurende het Wsnp-traject persoonlijke begeleiding geboden in de 
vorm van mentoring. Hiermee wordt ingezet op een (duurzame) gedragsverandering bij mensen.  
 
Mensen bij wie geen Wsnp/Msnp-traject mogelijk bleek 
Deze groep valt vaak tussen wal en schip en raakt uit beeld, in de pilot wordt mentoring en nazorg 
geboden aan deze mensen.   
 
Uitvallers tijdens Msnp 
Momenteel valt circa 15% van de deelnemers uit; in de pilot worden deze mensen in beeld gehouden 
en wordt mentoring of nazorg geboden. 
 
Reeds vanaf de intakefase wordt nadrukkelijk ingezet op het opbouwen van een vertrouwensrelatie met 
de klant. Zodra iemand bij de kredietbank binnenstapt wordt ingezet op behoud van deze klant, ook 
als blijkt dat iemand meer tijd nodig heeft in de aanloopfase. Er is oog voor de fase en motivatie waarin 
iemand zit; mogelijk moet eerst aan andere problematiek gewerkt worden of zijn meerdere gesprekken 
nodig om aan de motivatie te werken en/of de grootste stress en zorgen weg te nemen. Hiervoor wordt 
tijd genomen; het vasthouden van de klant staat voorop.  
Ook werkt de kredietbank nauw samen met vrijwilligersorganisaties die zich richten op het vergroten 
van financiële zelfredzaamheid, zoals Partners in Welzijn, Humanitas en Werkplaats Financiën.  
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3.2 Wat werkt in nazorg  
 
We bespreken in deze paragraaf de ‘werkzame elementen’ van nazorg, de elementen 
waarvan professionals menen dat deze bijdragen aan het voorkomen van terugval. Hierbij 
is nazorg breed opgevat: gevraagd is naar alle elementen die bijdragen aan het voorkomen 
van terugval, dit is immers het doel van nazorg. De maatregelen en veronderstelde 
werkzame elementen hoeven dus niet pas na het beëindigen van het schuldhulptraject 
ingezet te worden.  
 
1. Begin vroeg 
In de groepsgesprekken komt duidelijk naar voren dat nazorg niet een op zichzelf staand, 
los element is in de begeleiding van klanten. Alle professionals zijn het erover eens dat het 
voorkomen van terugval in schulden eerder in het traject begint. Een term als 
‘uitstroombegeleiding’ zou in die zin beter passend zijn, merkt een professional op. Het 
inrichten van nazorg is immers geen doel op zich; dat is het voorkomen van terugval en 
het bereiken van een duurzame stabiele situatie voor de (ex-)klanten. ‘Vroeg beginnen’ is 
daarom een van de werkzame elementen.   
 
“Effectieve nazorg begint met het opbouwen van een vertrouwensband met de klant. Als 
een klant gedurende het traject ervaart dat je er bent voor iemand, bouw je het vertrouwen 
op dat die klant ook na het traject terug kan bellen.”  
 
Hierbij wordt gedacht aan een periode van zes maanden tot een jaar voor het einde van 
het traject. Zes maanden wordt door professionals het vaakst genoemd.  
 
2. Maatwerk 
In het schuldentraject is maatwerk in de nazorg belangrijk. Dit kan al vanaf begin van een 
traject aangeven worden. Bespreek de opties die er zijn, zoals budgetbeheer aanhouden, 
een financieel maatje of een bepaalde cursus of coaching. “Kijk samen hoe je dit gaat 
vormgeven, kijk waar iemands behoefte ligt, maar ook wat valkuilen zijn”. Nazorg is 
daarmee geen standaardpakket, maar sluit aan bij iemands behoefte en motivatie. 
Wanneer een onderliggend probleem speelt, kan bijvoorbeeld maatschappelijk werk of een 
verwijzing naar de POH-GGZ de beste vervolgstap zijn.  
 
Ook onderling contact tussen mensen in een schuldensituatie is iets waaraan de ene 
persoon heel erg veel steun ervaart, terwijl de ander ‘niet zit te wachten op andermans 
problemen’. Het is aan de professional om mogelijkheden aan te dragen en in te schatten 
wanneer welke vorm van hulp of begeleiding passend lijkt.  
 
3. Nazorg is vanzelfsprekend 
Nazorg is het uitgangspunt, geen vrijwillige optie maar onderdeel van het traject. Bespreek 
de mogelijkheden (zoals hierboven genoemd), zodat al vroeg in het traject duidelijk is dat 
het na de drie jaar niet per se afgelopen is. Verleg de horizon van ‘drie jaar op een houtje 
bijten’ naar ‘duurzaam uit de schulden blijven’. Hierover zeggen professionals onder meer: 
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“Kom hier niet pas op het laatst mee, dan zullen mensen zeggen, ‘nee bedankt, geen 
behoefte aan verdere hulp’. Want je bent blij dat de drie jaar om zijn. En vervolgens zegt 
men budgetbeheer op en koopt een nieuwe TV”.  
 
“Vergelijk het met een dieet: als je op je streefgewicht bent begint het eigenlijk pas. Dan 
heb je misschien ook al drie jaar aan de lijn gedaan, maar de echte uitdaging is op gewicht 
blijven.”   
 
4. Geef de klant zoveel mogelijk de regie 
Door mensen zoveel mogelijk, en zodra ze daaraan toe zijn, meer eigen regie te geven, 
worden ze zich bewust van hun eigen mogelijkheden en vaardigheden. Hierdoor gaan 
mensen meer open staan om advies aan te nemen. Het voelt dan minder als een opgelegde 
regel en meer als iemand die je serieus neemt en meedenkt. Van hieruit kan het gesprek 
over nazorg starten.  
 
Een professional noemt hiervan een voorbeeld:  
Ga met de persoon in gesprek, kijk wat iemand wil, maar geef aan dat het niet geheel 
vrijblijvend is. “Hoe voel je je nu?”; “Voor mij is het nu een 7.” “Wil je nog dat het een 8 
wordt? En zo ja, wat zou jou daarbij helpen?” 
  
 
3.3 Onderscheid in drie groepen 
 
In het vorige hoofdstuk (paragraaf 2.3) zijn drie profielen van klanten van de kredietbank 
beschreven, op basis van informatie uit de groepsgesprekken. Er is een groep 
gemotiveerde mensen, een groep minder gemotiveerde mensen, en een groep bij wie 
vaardigheden structureel ontbreken. In de gesprekken over ‘wat werkt’ bij nazorg komt dit 
onderscheid prominent naar voren. We bespreken hier de elementen van nazorg per groep.  
 
De groep mensen die gemotiveerd is om duurzaam uit de schulden te raken en ander 
gedrag te vertonen, is ook de groep die, wanneer het toch weer mis dreigt te gaan, zelf 
aan de bel trekt. In alle gesprekken is benadrukt dat er voldoende aanbod is aan 
begeleiding, coaching, hulp bij formulieren of brieven etc. door gemeenten, kredietbank 
en vrijwilligersorganisaties. Professionals geven aan dat begeleiding, en ook eventuele 
nazorg, bij deze mensen eigenlijk vanzelf gaat. “Je denkt met iemand mee, reikt dingen 
aan, maar mensen weten jou ook te vinden als er iets is.”  
 
De groep die minder gemotiveerd is en minder bereid is tot gedragsverandering, staat 
tevens veel minder open voor nazorg. Bij de Stadsbank Oost-Nederland ervaren de 
professionals dat juist deze mensen in het nazorggesprek sociaal-wenselijke en 
ontwijkende antwoorden geven. “Deze groep ervaart de kredietbank niet als een helpende 
hand, maar als een partij die je de vrijheid ontneemt. Die zijn al moeilijk te bereiken tijdens 
het traject, en daarna helemaal”.  In een ander gesprek is hierover aangegeven dat dit wel 
een groep is waarover vaak zorgen bestaan. Het is juist de groep die nazorg wel eens het 
hardst nodig kan hebben, wordt hieraan toegevoegd.  
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3.4 Knelpunt: vrijwillige karakter van nazorg  
 
In de groepsgesprekken is steeds het vrijwillige karakter van nazorg of begeleiding na een 
afgerond schuldentraject als knelpunt in de uitvoering benoemd. Wanneer een 
schuldentraject afgerond is, kan een klant een dag later de BBR-rekening opzeggen, het 
gespaarde bedrag opnemen, en dit besteden zoals hij wil. Professionals kennen allemaal 
wel een voorbeeld van een klant die dit gedrag vertoont.  
 
“Laatst nog, iemand had budgetbeheer en was klaar met het Wsnp-traject. Eerst gaf hij 
aan dat hij budgetbeheer wilde aanhouden, hij wilde naar eigen zeggen ‘dit nooit meer 
meemaken’. Twee dagen later vraagt hij het hele bedrag op en zegt een motor te gaan 
kopen van het geld. Een dag later zegt hij het budgetbeheer op. Ik weet nu al dat ik hem 
terugzie over twee á drie jaar.” 
 
Juist de mensen die je wat langer wilt vasthouden, nemen de vrijheid en zijn minder bereid 
tot gedragsverandering. De mensen die gemotiveerd zijn, kiezen er vaker voor om nog 
een tijd in budgetbeheer te blijven. Zij willen eerst zeker weten dat het goed gaat en laten 
liever nog een tijd (vaak een jaar) iemand meebeslissen over de financiën. “Nazorg is er 
voor de uitvallers, de ‘niet-willers’, die wil je bij de les houden”, merkt een professional op.  
 
Mogelijke oplossingen 
Een mogelijke oplossing bij dit vrijwillige karakter is vroeg inzetten op het bereiken van 
een verandering, juist omdat mensen aan het eind de vrijheid terug willen. Hiervoor 
hebben de kredietbanken verschillende mogelijkheden. Een klant kan stapsgewijs meer 
regie krijgen over de financiën, bijvoorbeeld door van weekgeld over te gaan op maandgeld 
en door de klant bepaalde maandelijkse uitgaven zelf te laten beheren. Zo lang de BBR-
rekening nog bestaat, kan dit met de klant worden afgesproken en kan eventueel nog 
terugschakeld worden, geven de medewerkers van kredietbanken aan.  
 
Verschillende professionals geven aan daarnaast een korte lijn te hebben met de gemeente 
(sociaal team), zodat wanneer een klant het budgetbeheer beëindigt bij de kredietbank, 
de budgetbeheerder een seintje kan geven aan het sociaal team (wijkteam, sociale dienst) 
van de gemeente. Dit is vanwege privacywetgeving op dit moment alleen mogelijk wanneer 
iemand al bij de gemeente ‘in beeld is’, en via de gemeente bij de kredietbank terecht is 
gekomen.  
 
Het volgende voorbeeld wordt hierbij gegeven: “Als een rekening beëindigd wordt proberen 
we altijd een gesprek aan te gaan met die klant. Vaak heb je er wel een onderbuikgevoel 
bij. Een opzegging kan soms zomaar uit het niets komen, een klant vertelt je dan niet 
waarom hij wil beëindigen. Wat hier op de achtergrond speelt, daar kom je niet altijd 
achter. We vragen wel door: waarom nu, vind je het slim, zou je niet eerst maandgeld 
doen, of heb je iets meer budget nodig, dat soort vragen. Maar daarin moet je heel snel 
schakelen want op moment dat die handtekening gezet is en het formulier is bij ons binnen, 
dan moeten wij binnen 4 weken de rekening beëindigd hebben.” 
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In dit verband wordt erop gewezen dat een andere instantie soms deze taak van vinger 
aan de pols houden beter op zich kan nemen, juist vanwege het verplichte karakter dat 
voor de meeste klanten voor het grootste deel van het totale traject bij de kredietbank 
geldt. Door bijvoorbeeld vroeg in de aanloop naar uitstroom een vrijwilligersorganisatie te 
betrekken die zich richt op financiële zelfredzaamheid van mensen3, kan hiermee een band 
worden opgebouwd die na afloop van het traject bij de kredietbank blijft voortbestaan. Met 
name in de groepsgesprekken in Limburg wordt opgemerkt dat er al op deze manier 
gewerkt wordt. “Nazorg heeft geen standaard-aanpak, we kijken wie er een klik heeft met 
de klant. Hiervoor wordt in de eerste plaats in het eigen netwerk van mensen gekeken en 
vervolgens naar vrijwilligers of professionals. We stemmen dit af met elkaar.” Ook de 
vrijwilligers die bij Kredietbank Limburg werken hebben hierin een belangrijke rol; dit zijn 
ervaringsdeskundigen die vaak een goed en persoonlijk contact opbouwen met mensen in 
een schuldensituatie. Dit persoonlijk contact is er uiteraard al bij iemand uit het eigen 
netwerk, hiermee bestaat al een vertrouwensband. Een voordeel hierbij is bovendien dat 
een familielid of vriend ook iets kan zien of signaleren wat iemand voor een vrijwilliger of 
professional (liever) verborgen houdt. “Op slechtere dagen zal je een bekende eerder in 
vertrouwen nemen dan een hulpverlener.” 
 
Ten slotte wordt opgemerkt dat door vroegsignalering ook de mensen die snel uit beeld 
raken, toch weer op de radar kunnen komen als er betalingsachterstanden ontstaan.  
 

 
3 Landelijk actief op dit gebied zijn Humanitas en SchuldHulpMaatje. Daarnaast bestaan vaak lokale 
initiatieven zoals Werkplaats Financiën in Sittard-Geleen en het Diaconaal Platform in Enschede. 
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4. CONCLUSIE EN OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
 
 

Voor dit onderzoek is tussen mei en november 2020 een combinatie van 
onderzoeksactiviteiten verricht, bij drie kredietbanken, om antwoord te geven op de 
centrale vraag:  
 

Hoe vaak en onder welke omstandigheden komt recidive voor? Wat is bekend 
over de relatie tussen nazorg en recidive en wat is de behoefte van personen 
met schulden, ten aanzien van nazorg?  

 
Dit betreft een verkennend, kwalitatief onderzoek. In de volgende paragraaf bespreken we 
de conclusie van dit onderzoek (paragraaf 4.1). In paragraaf 4.2 presenteren wij 
oplossingsrichtingen voor het vormgeven van nazorg en (uitstroom)begeleiding, die 
kunnen bijdragen aan het verkleinen van het risico op terugval in schulden.  
 
 
4.1 Conclusie 
 
Terugval in schulden  
Wanneer we kijken naar cijfers over terugval in schulden, na een succesvol afgerond 
schuldhulpverleningstraject, lijkt het of dit probleem gering is in omvang. Eerder onderzoek 
toonde aan dat vier tot zeven procent van de mensen die een schuldhulpverleningstraject 
afronden opnieuw een betalingsachterstand heeft op nieuw afgesloten krediet. Een van de 
gemeenten in ons onderzoek gaf aan dat het recidivepercentage in die gemeente op 4,4 
procent ligt. Er zijn echter in de groepsgesprekken verschillende redenen genoemd, die 
erop wijzen dat deze cijfers wel eens een onderschatting van de problematiek kunnen zijn. 
Ten eerste is vaak niet bekend of mensen die de kredietbank niet terugziet, daadwerkelijk 
duurzaam uit de schulden zijn. Het is immers bij deze mensen bekend dat men na een 
afgerond Wsnp-traject tien jaar lang niet meer toegelaten kan worden tot de Wsnp. 
Daarnaast zijn er gemeenten die aanvullende uitsluitende voorwaarden hanteren1. Deze 
mensen zullen, indien opnieuw betalingsachterstanden ontstaan, andere oplossingen 
zoeken. Daarnaast is ook de schaamte bij terugval in schulden erg groot, nog groter dan 
de eerste keer dat men hulp zocht. De drempel om weer hulp te zoeken zou bij deze 
personen wel eens zo hoog kunnen zijn dat zij ervan af zien. 
  
Uit de groepsgesprekken blijkt dat een groot aantal mensen niet duurzaam uit de schulden 
blijft. Een deel hiervan zijn klanten van de kredietbank die tussentijds uitvallen. Een deel 
van hen beëindigt het budgetbeheer zodra dit kan. Vanwege het vrijwillige karakter van 
deze vorm van schuldhulp heeft de kredietbank hier in zeer beperkte mate invloed op. Bij 

 
1 Sommige gemeenten weigeren een aanvraag voor specialistische schuldhulpverlening indien door de 
aanvrager al een traject schuldregeling succesvol is doorlopen (minnelijk), binnen vijf jaar voorafgaande 
aan de dag waarop de aanvraag is ingediend. Dit weigeren met eenzelfde termijn van vijf jaar kan ook 
gelden voor het tussentijds beëindigen van trajecten schuldregeling. 
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hen is er geen sprake van een succesvol afgerond schuldentraject, dus zij komen niet voor 
in het recidivecijfer dat is gebaseerd op afgeronde trajecten. Een deel van hen klopt echter 
na verloop van tijd wel opnieuw bij de kredietbank aan. Professionals zeggen dat dit zeer 
vaak voorkomt onder een groep deelnemers waarvan zij tijdens het traject al 
constateerden dat zij weinig geneigd zijn tot een gedragsverandering ten aanzien van hun 
financieel beheer.  
 
Daarnaast is er een groep die geheel uit beeld raakt en bij nazorg al niet meer bereikt 
wordt, zij reageren niet op post of email en beantwoorden geen enkel telefoonbericht of 
hebben een ander nummer. Vaak bestaan er bij de professional wel zorgen over de 
(financiële) situatie van deze mensen. 
 
Zo beschouwd lijkt er een omvangrijke groep mensen met schulden te zijn die niet 
duurzaam uit de schulden blijft. Professionals geven een ruwe schatting van 40% van de 
klanten van de kredietbank. 
 
Oorzaken terugval in schulden 
Factoren die leiden tot terugval in schulden komen grotendeels overeen met oorzaken voor 
het initiële ontstaan van een schuldensituatie. In de groepsgesprekken zijn de volgende 
drie oorzaken als voornaamste oorzaken genoemd: een gebrek aan financiële 
vaardigheden, life-events en intergenerationele armoedeoverdracht. Specifiek voor 
terugval in schulden is intergenerationele armoedeoverdracht als oorzaak genoemd, in 
combinatie met een kwetsbaar sociaal netwerk waarin schulden ‘gemeengoed’ zijn.  
 
Nazorg om terugval in schulden te voorkomen 
Op basis van de groepsgesprekken kunnen we stellen dat het huidige nazorgbeleid – dat 
bestaat uit nabellen na een afgerond traject – weliswaar afdoende is voor de groep mensen 
met schulden die gemotiveerd aan een schuldentraject begint, zich coöperatief opstelt en 
bereid is tot gedragsverandering, maar dat het tekort schiet waar het gaat om de klanten 
van de kredietbank die het schuldentraject met minder motivatie aangaan. Deze laatste 
groep is minder bereid naar het eigen gedrag te kijken, zowel waar het gaat om het 
aanwijzen van oorzaken voor de schuldensituatie als waar het gaat om verandering om uit 
de schulden te blijven. De kredietbanken zien veel van deze mensen voortijds uitvallen, 
een deel al in het intakeproces, of na een afgerond traject het budgetbeheer direct 
opzeggen. Wanneer na drie of zes maanden contact wordt opgenomen wordt een deel van 
deze mensen helemaal niet meer bereikt. 
 
Professionals geven aan dat begeleiding om duurzaam uit de schulden te blijven meer is 
dan alleen de bovengenoemde nazorg, en dat er voorafgaand aan het volbrengen van het 
schuldentraject al wordt ingezet op ‘zorg’ voor het traject daarna. De professionals gaan 
in de laatste zes maanden van het schuldentraject in gesprek met de klant over de situatie 
na voltooiing. Besproken wordt hoe men het financieel beheer gaat aanpakken, hoe men 
een financiële buffer gaat opbouwen en aanhouden, en welke toekomstige gebeurtenissen 
in iemands leven spelen, die vragen om financieel beheer. Ook hier geldt echter dat er een 
groep mensen is die in deze fase lastig te mee te nemen is in dit proces, en dat er sociaal-
wenselijke antwoorden gegeven worden. Het huidige nazorgbeleid, ook wanneer we dit 
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breder zien en de uitstroombegeleiding hieronder laten vallen, leunt erg op een premisse 
van zelfredzaamheid en welwillendheid van de (ex-)klanten van de kredietbank. Dit werkt 
voor de gemotiveerde groep. Maar de groep waarover de meeste zorg bestaat, die minder 
gemotiveerd is, wordt hiermee niet (duurzaam) bereikt. Wanneer iemand eenmaal uit 
beeld is, is het eigenlijk te laat om nog nazorg te bieden of vinger aan de pols te houden. 
Klanten een duurzame uitweg uit de schulden bieden vraagt om een gedragsverandering 
en hiervoor is een intensievere inzet nodig.  
 
Deze inzet hoeft niet alleen bij de kredietbank te liggen en kan, afhankelijk van de 
motivatie en behoeften van een inwoner, bij de kredietbank, maatschappelijk werk, of bij 
een vrijwilligersorganisatie liggen. Ook ervaringsdeskundigen kunnen hier een belangrijke 
rol vervullen.  
 
De ontwikkeling naar meer oog hebben voor duurzame oplossingen vraagt om een 
verandering van een visie waarin met name het wegnemen van schulden naar een visie 
waarin het doel van de gehele keten wordt nagestreefd: een duurzame uitweg uit armoede. 
Deze weg is met name door Kredietbank Limburg al ingezet, getuige de pilots in Limburg, 
waarin samenwerking in de keten meer vorm krijgt, maar ook intensiever en langer contact 
met inwoners.  
 
Cruciaal in de gedragsverandering lijkt het inzetten op een permanente 
gedragsverandering, door klanten van de kredietbank direct vanaf de start ervan te 
doordringen dat het drie jaar durend traject geen route naar een eindstation is, maar het 
begin van een route uit de armoede. Wat dat betreft heeft schuldenproblematiek 
kenmerken van verslavingsproblematiek: wil men werkelijk dat de ‘oude’ situatie tot het 
verleden blijft behoren, dan vraagt dit om een gedragsverandering die wel eens 
levenslange inzet kan vragen.   
 
 
4.2 Oplossingsrichtingen 
 
In deze paragraaf gaan we in op mogelijke maatregelen en elementen hiervan, die 
bijdragen aan een duurzame uitweg uit de schuldensituatie. Veel van deze oplossingen zijn 
afkomstig uit de gesprekken met professionals, vrijwilligers en respondenten. We hebben 
deze onderverdeeld in de volgende vier onderdelen:  
1. Vaardigheden bijbrengen 
2. Gedragsverandering 
3. Samenwerking in de keten 
4. Overige  
  
1. Vaardigheden bijbrengen 
• Begin op jonge leeftijd met het bijbrengen van budgetgedrag. Dit zou al in het 

basisonderwijs een module moeten zijn. Veel kinderen krijgen dit niet in de opvoeding 
mee. Daarnaast zou de kredietbank zich in de begeleiding van een klant ook op de 
kinderen kunnen richten, als die er zijn. Betrek de hulpverlening op het hele gezin.  
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• Hulp bij toeslagen/communicatie met instanties. In gesprekken komt veel naar voren 
dat veel mensen moeite hebben met toeslagen en dat de gevolgen ‘ernstig’ zijn voor 
mensen als dit niet goed/tijdig wordt opgelost. In de gesprekken zijn voorbeelden 
genoemd als een taalvaardigheidscursus gericht op het begrijpen van formulieren en de 
communicatie met instanties. Niet alleen gericht op beter leren lezen, maar ook je weg 
vinden. En hoe je dingen aanpakt. Gericht op het communiceren met instanties.  

• Reik praktische hulp aan, zodat mensen ervaren hoeveel rust dit geeft. Je kunt niet alle 
stress voor iemand (blijven) wegnemen. Je kunt iemand wel leren hoe met stress om 
te gaan, hoe te handelen. Een heel praktisch onderdeel hiervan is het opbouwen van 
een financiële buffer voor als er iets gebeurt. Als mensen merken dat ze een situatie 
hebben kunnen oplossen doordat ze voldoende geld achter de hand hadden, geeft het 
ze ten eerste vertrouwen in zichzelf, maar ze gaan ook ervaren wat het nut van die 
buffer is. “Voor veel mensen is dat de eerste keer in hun leven dat ze dit ervaren, dat 
ze grip houden, ondanks een onvoorziene gebeurtenis.”   

• Er bestaan steeds meer tools voor financieel beheer, die juist voor de mensen die 
hiermee moeite hebben, ondersteunend zijn. Deze tools kunnen onderdeel zijn van het 
nazorg-aanbod. In de gesprekken zijn de volgende tools genoemd: buddyapp, online 
kasboek, Plinkr, en een huishoudboekje ontwikkeld in de gemeente Utrecht. 

 
2. Gedragsverandering 
Hoewel alle partijen het erover eens zijn dat het bereiken van werkelijke 
gedragsverandering bij mensen zeer complex is, is toch een aantal oplossingsrichtingen 
genoemd dat hiermee samenhangt.  
 
• Sluit aan bij de motivatie en fase waarin iemand zit, lever maatwerk en reik op het juiste 

moment de juiste tools aan. Door professionals is opgemerkt dat de ene persoon veel 
langer in het voortraject zit dan de andere en dat als te snel (te) veel gevraagd wordt 
van mensen, je hen in dit stadium kwijtraakt. Blijkbaar ontbreekt ‘iets’ om – op dat 
moment - te kunnen voldoen aan de eisen van het traject. Dit kunnen vaardigheden 
zijn maar ook motivatie of wilskracht, omdat de stress nog heel hoog zit, of omdat 
andere problemen niet te overzien zijn. Kijk wat er eerst moet gebeuren, begeleid 
mensen hierin. Kijk waar iemand het eerst behoefte aan heeft, soms is dat alleen een 
gesprek, soms zijn dat direct concrete acties. Maar zorg ervoor dat iemand die buiten 
staat zegt “Ik ben blij dat ik hier binnen ben gegaan. Stap 1 is gezet.” Door tijd te 
nemen voor het aanlooptraject, kan voorkomen worden dat mensen uitvallen doordat 
ze het (nog) niet aankunnen.  

• Geef mensen regie, maar help waar nodig. Kijk goed wanneer een volgende stap gezet 
kan worden om de mensen die dit aankunnen erbij te houden, maar biedt voldoende 
tijd en kleine stapjes wanneer dit nodig is. Hoeveel tijd een klant nodig heeft om uit de 
eerste stress te komen verschilt sterk. Het op tijd aanbieden van een volgende stap is 
van belang voor het zelfvertrouwen en de eigen regie, die de meeste mensen toch een 
beter gevoel geeft. Met name in de groep mensen die met weinig motivatie en weinig 
bereidheid tot gedragsverandering in het schuldentraject zit, moet ver voor de afloop 
van het traject geïnvesteerd worden. Dit is de groep die na drie jaar ‘op een houtje 
bijten’ een gevoel van vrijheid terug wil. Als dit niet in fases wordt opgebouwd is het 
risico op verval in oude gedragspatronen erg groot.   
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• Een punt dat hierbij aansluit is het vragen naar toekomstperspectieven als klanten 
langer in het traject zitten. Door gericht te vragen hoe iemand het leven voor zich ziet 
en financiën hiervan onderdeel te maken, leer je mensen een toekomstperspectief zien 
waarnaar gestreefd kan worden, maar ook dat hiervoor vaak gespaard moet worden.  

• Breng mensen in een schuldensituatie in contact met elkaar. Zoals ook 
lotgenotencontact wordt geboden voor mensen met andere problematiek als verslaving 
of psychische problematiek, kan ook aan mensen in schulden een laagdrempelige vorm 
van contact worden geboden. Onder lotgenoten heeft men minder schaamte, minder 
het gevoel er alleen voor te staan en kan het steun bieden in een lastige periode.  

 
3. Samenwerking in de keten 
• Uit het onderzoek blijkt dat samenwerking in de keten een belangrijke sleutel is tot 

succes. In de pilots in Sittard-Geleen en Brunssum is hiermee ervaring opgedaan. Er 
zijn korte lijnen met gemeente (wijkteam en sociale dienst), maar ook met 
vrijwilligersorganisaties en maatschappelijk werk. Er kan snel geschakeld worden als 
iemand andere hulp of begeleiding nodig heeft. Wanneer iemand uit beeld raakt bij de 
kredietbank kan bovendien een instantie waar deze persoon al in beeld is gewezen 
worden op het feit dat iemand uit financieel beheer gaat.  

• Dit vraagt van de kredietbank om een andere visie, de kredietbank is niet de financiële 
schakel in het proces, waarna iemand weer overgedragen wordt aan de gemeente, maar 
er is een gezamenlijk doel om iemand duurzaam uit de armoede te helpen. “Schulden 
oplossen en saneren, dat is het technische deel, dat kan je heel efficiënt inrichten. Maar 
daarvan wordt een inwoner niet zelfredzaam, en je voorkomt geen terugval. Je draagt 
dus nog niet bij aan het gemeenschappelijke doel, tegengaan van armoede.” 

• Ten aanzien van de rol van de casemanager is opgemerkt dat deze meer regisseur is 
van het traject; de casemanager moet niet alles zelf uitvoeren, maar aanwezige 
hulpbronnen in gemeenten goed kennen. Dit is onderdeel van het opbouwen van je 
netwerk.  

• Ten slotte is ook vroegsignalering een onderdeel van de keten en kan dit bijdragen aan 
het voorkomen van terugval in schulden. Wanneer na een afgerond schuldentraject 
weer betalingsachterstanden ontstaan, komt zo’n signaal nu bij vroegsignalering 
binnen. Mogelijk zou er extra aandacht kunnen zijn voor mensen die eerder schulden 
hebben gehad, in de vroegsignaleringsaanpak. Preventie, vroegsignalering en nazorg 
kunnen zo een sluitende cirkel worden.  

  
4. Overige maatregelen 
 
Landelijke aandacht om schaamte weg te nemen 
Bij recidive lijkt uit de gesprekken schaamte een belangrijke factor die maakt dat mensen 
laat om hulp vragen. Dit geldt voor schulden in het algemeen, maar voor recidive nog 
sterker. Het gevoel dat je – ondanks hulp - gefaald hebt, draagt hieraan bij. In 
groepsgesprekken is genoemd dat hier op landelijk niveau aandacht voor moet komen. In 
dit verband werd corona genoemd als aangrijpingspunt om mensen op te roepen zich te 
melden bij de gemeente als het niet gaat, je bent niet alleen.  
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Inzet ervaringsdeskundigen 
Kredietbank Limburg heeft goede ervaringen opgedaan met het inzetten van 
ervaringsdeskundigen in de begeleiding van mensen in een schuldensituatie. Mensen 
hebben een schrikbeeld bij het Wsnp-bewind, mensen horen dit via via. Hier kan 
voorlichting moeilijk tegenop. Een persoonlijk verhaal van een ervaringsdeskundige kan 
hierin echter wel een verschil maken.2  
 
Begeleiding naar Wsnp-traject 
Zorg voor een goede begeleiding van mensen die een Wsnp-traject in kunnen. In de pilot 
van kredietbank Limburg is voorbereiding op de rechtszaak en begeleiding naar de zitting, 
onderdeel. Rechtbank en bewindvoerders zijn hier positief over. Mensen weten hierdoor 
beter waar ze aan beginnen en hebben een positievere start. Dit voorkomt uitval 
gedurende het traject.  
 
 
 

 
2 Zie ook kader op p. 20. Ook de bewindvoerder is betrokken bij de voorlichting rondom de Wsnp.  



 


