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Programma

➢ Quiz: armoede en schulden in Nederland

➢ Welk impact hebben schulden in Nederland?

➢ Wat maakt schulden aanpakken moeilijk?

➢ Wat doet stress en schaarste?

➢ 3 stappen om (geld)problemen aan te pakken als professional:

❑Stap 1: hoe signaleer ik?

❑Stap 2: hoe maak ik het bespreekbaar?

❑Stap 3: waar kan ik naar verwijzen?

➢ Bouwstenen voor beleid
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Waarom zou ik 

hier aandacht 

voor hebben?



Quiz

Wat weet u van…?
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Vraag 1

Hoeveel huishoudens in Nederland komen 

makkelijk tot heel makkelijk rond?

A. Ongeveer een derde

B. Ongeveer de helft



Rondkomen

3% 8%

27%

27%

24%

11%

Zeer moeilijk

Moeilijk

Eerder moeilijk dan
gemakkelijk
Eerder gemakkelijk dan
moeilijk

Bron: Nibud, 2018. 



Vraag 2

Hoeveel huishoudens in Nederland hebben te 

maken met ernstige schulden?

A. Bijna 1 op de 8 huishoudens

B. Bijna 1 op de 5 huishoudens



Geldproblemen

Nibud (2018): 1,35 miljoen huishoudens hebben geldproblemen. 

555.000 ernstig en 800.000 licht.

Ongeveer 40% van de mensen met ernstige geldproblemen is niet 

bekend bij hulpverlening.



Vraag 3

Wat zijn de kosten van schulden voor de 

Nederlandse maatschappij?

A. Deze zijn ongeveer € 1.000 per jaar per 

huishouden met ernstige schulden

B. Deze zijn ongeveer € 10.000 per jaar per 

huishouden met ernstige schulden



Kosten van schulden

Kosten voortbestaan schulden zijn hoog: 

Kosten € 100.000 per huishouden per 10 jaar

(Aarts, e.a., 2011)

Hoger ziekteverzuim en langere uitkeringsafhankelijkheid

Slechtere fysieke en psychische gezondheid

……



Waarom is schulden 
oplossen zo moeilijk?



Hoe komen mensen aan schulden?
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– Niet meer uitgeven dan je hebt. 

– Simpel… toch?



Weten, kunnen en handelen



Financieel gedrag

22-4-2021 www.socialeinnovatie.hu.nl
Model van gezond financieel gedrag
Bron: Jungmann en Madern, 2016



Weten, kunnen & handelen

• Weten: financieel geletterd zijn

• Kunnen: beschikken over financiële vaardigheden

• Handelen: gemotiveerd zijn om het gewenste gedrag te vertonen 

én in staat zijn tot voldoende zelfregulatie

Meer aandacht voor handelen is nodig!



Handelen



Reden 1:
Complexe samenleving



Weten is nog geen doen



Reden 2:
De mens is complex



Twee systemen

Automatisch Reflectief

Ongecontroleerd Gecontroleerd

Moeiteloos Moeizaam

Associatief Deductief

Snel Langzaam

Onbewust Bewust

Ervaring Volgens regels

Bron: Thaler en Sunstein (2008). 



Stress
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Aanhoudende stress

Een substantiële groep inwoners leeft in stress

15 a 25 procent inwoners ervaart hevige stress

Relatie tussen laag inkomen en stress

• Goed rondkomen: 13 procent stress

• Grote moeite rondkomen: 56 procent stress

• Biomarkers bevestigen de zelfrapportage

Bronnen: GGD Haaglanden en GGD Zuidoost Brabant 2018



Denkfuncties
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Chronische stress

Plannen

Organiseren

Tijdmanagement

Werkgeheugen

Metacognitie



Regulatiefuncties
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Chronische stress

Verleidingen weerstaan

Emoties beheersen

In actie komen

Aandacht vasthouden

Flexibel zijn

Doorzettingsvermogen



(financieel) gedrag
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Chronische stress

Kop in het zand steken

Uitstellen (moeilijke) 

beslissingen

Risico’s nemen



Bouwstenen Eerder uit de schulden

Professionals



Wat nu?
Bouwstenen voor de professional 

Actief de helpende hand bieden 

&

Stress-sensitief werken



Actief de helpende hand bieden
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Stap 1: Vinden

Stap 2:  Bespreken

Stap 3: Verwijzen



Stap 1 : vinden

Risicofactoren & signalen
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3 soorten signalen geldzorgen

Statistische categorieën 

• groepen 

• life-events

Signalen financiën:

• Achterstanden

• Aanvragen extra geld

Subtiele (vroeg)signalen:

• Zichtbaar 

• Uitspraken



Statistische signalen

Uitkeringsgerechtigdheid (met 

name bijstand)

Baanverlies

Geen vaste baan / ZZP / 

flexwerkers

Laagbetaald werk

Psychische problemen

Slechte gezondheid

Laag opleidingsniveau

Kopen op krediet

Verslaving

Verstandelijke beperking

Ongedocumenteerd

Scheiding

Overerving

Alleenstaand ouderschap

Laaggeletterdheid

Niet-westerse allochtonen

Wonen in achterstandswijk

Werkloze 55+



Signalen financieel

Achterstanden

Post deurwaarders

Aangaan van leningen

Aanvragen van inkomensondersteuning

Voorschot werk

Hyperfocus op geld / kosten

Niet of onderverzekerd

Eigen bijdrage vermijden (Wmo, ZV, medicijnen)

Gespreid betalen aanvragen



Subtiele vroegsignalen schulden

Hyperfocus op geld / kosten

Ongeopende post

Wisselende telefoonnummers

Geen internet hebben

Veel verhuizingen of niet meer thuis wonen

Postadres

Geen geld voor….. 



Voorbeelden

“Hoeveel kost zo’n behandeling?”

Voordat gevraagd is wat behandeling inhoudt.

“Kunt u de post naar een ander adres sturen?”

“Krijg ik ook een brief? Mijn internet werkt momenteel niet.”
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Maar ook….subtiele vroegsignalen schulden 

Stress, conflicten, ruzies

Ziek / gezondheidsklachten

Onverzorgd uiterlijk, kleding, 

gebit

Onverzorgde woning 

(interieur, exterieur, tuin)

Slechte voeding

Geen vakanties, uitjes, 

verjaardagen, clubjes

Dichte gordijnen / bel defect

Verwarming laag

Ziekmeldingen eind van de 

maand

Meerdere baantjes

Geen schoolspullen / eten

Crimineel gedrag / kleine 

fraude

Niet kunnen overstappen van 

ZV

……………………………….



Stap 2: Bespreken



Basisbehoeften autonomie

Autonomie Betrokkenheid Competentie
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Stap 3: Verwijzen
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Drie tips

Maak het zo concreet en makkelijk mogelijk
Liever niet ‘op de website van de gemeente vindt u meer informatie’
Wel ‘op maandag en woensdag kunt u binnenlopen op adres X,

u kunt ook bellen met nummer Y, of een mail sturen naar’

Bespreek concrete plannen
Wanneer zou u dat lukken?
Op welke manier heeft uw voorkeur (mail, langsgaan, telefoon)

Voeg geen stress toe
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PLUS: Stress-sensitief werken 

Bepalen doelen → plannen  → monitoren voortgang

• Inzet van instrumenten ter compensatie op tekort executief functioneren

• Analyseren sterkten en zwakten in de zelfregulatie 

• Verwerken de resultaten van die analyse in de doel-actieplannen

• Ter ondersteuning onder meer:

• Gidsende gespreksvoering

• Aandacht voor inrichting

• Beloningen

• Psycho-educatie

22 april 2021 NAAM PRESENTATIE
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Bouwstenen beleid



Beleidsbouwstenen: Eerder uit de schulden

Als we weten dat 
cliënten pas laat zelf 
op zoek gaan naar 
hulp, zich schamen, 
door stress anders 
handelen, zelf slecht 
de ernst kunnen 
inschatten en het 
moeilijk vinden om 
hulp te accepteren 
dan…..

Bouwsteen: inzetten 
op stress-sensitief 
werken
Bouwsteen: werken 
met data voor 
identificeren

Bouwsteen: 
ketenpartners 
trainen en 
voorzien van 
informatie over 
signaleren

Bouwsteen: ontwikkelen van 
interventies rekening houden met 
het ABC

Bouwsteen: 
Interventies op 
basis van het 
MAST-model
(makkelijk, 
aantrekkelijk, 
sociaal, tijdig)

Bouwsteen: train 
professionals om het 
goede gesprek te 
kunnen voeren

Bouwsteen: Ga juist 
op zoek naar de 
plekken waar de 
mensen al zijn

De basis: het is nooit te vroeg om je hulp (vrijblijvend) aan te bieden
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Weet dat u een verschil kan maken!

Bedankt voor jullie aandacht
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Laten we in contact blijven!

Tamara Madern

Tamara.madern@hu.nl

www.schuldenenincasso.nl / www.socialeinnovatie.hu.nl

http://www.schuldenenincasso.nl/
http://www.socialeinnovatie.hu.nl/


Tamara Madern

Lector Schuldpreventie & vroegsignalering

Lectoraat Schulden en Incasso, 

Kenniscentrum Sociale Innovatie 

Hogeschool Utrecht

Andere functies

• Interim opleidingsmanager Commerciële 

Economie

• Adviseur en trainer TMAdvies

• Procesmanager ‘Schouders Eronder’

• Lid Raad van Advies Vaste Lasten Pakket

• Bestuursvoorzitter LSTA

• Bestuursvoorzitter Alliantie Vrijwillige 

Schuldhulp
4/22/2021
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