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Voor u ligt een speciaal magazine over een beleidsterrein waarop
ik sinds juli 2020 coördinerend bewindspersoon mag zijn:
armoede en schulden. Het magazine geeft een mooi overzicht:
wat hebben we samen de afgelopen jaren bereikt?
Welke uitdagingen liggen voor ons?

schulden voorkomen, oftewel preventie en vroegsignalering.
Met ingang van 2021 gaat de wijziging van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening in. Hierdoor kunnen gemeenten mensen
met schulden tijdig in beeld krijgen en een aanbod doen voor
hulp.

We leven in een bijzondere tijd; de coronacrisis bracht ons in
economisch zwaar weer. Het kabinet heeft noodmaatregelen
genomen om banen en inkomens zo veel mogelijk te
beschermen, maar het is onmogelijk de hele samenleving blijvend
uit de wind te houden. Dat raakt het terrein van werk en inkomen.
En dus dat van armoede en schulden.
We zien nu al dat meer mensen in geldproblemen komen,
in armoede belanden of problematische schulden opbouwen.

Er is terecht speciale aandacht voor de jongsten. Want zeker voor
kinderen zijn de gevolgen van armoede schrijnend. Om te zorgen
dat zij toch zoveel mogelijk mee kunnen doen en zich positief
kunnen ontwikkelen, is er structureel jaarlijks 100 miljoen euro
beschikbaar. In april kwam het kabinet met een nadere uitwerking
van vier ambities om kinderarmoede terug te dringen. Kern
daarvan is het beter bereiken van kinderen in armoede en het
verlagen van het aantal huishoudens met kinderen dat onder de
armoedegrens leeft.

Politiek en samenleving kregen de afgelopen jaren steeds meer
oog voor het thema armoede en schulden. De gevolgen van
armoede zijn groot – individueel en maatschappelijk.
De noodzaak om in een vroeg stadium in te grijpen is helder;
een goede ondersteuning is daarbij nodig.
Met de Brede Schuldenaanpak is een omslag gemaakt in de
manier waarop we schuldenproblematiek benaderen. Het kan
tenslotte iedereen overkomen en dat geldt al helemaal in deze
coronatijd. Deze crisis maakt het nóg noodzakelijker stevig door
te pakken langs de drie actielijnen van de Brede Schuldenaanpak:
ontzorgen en ondersteunen; zorgvuldige en maatschappelijk
verantwoorde incasso, en – last but not least – problematische
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Financieel kwetsbare mensen staan er niet alleen voor.
Rijksoverheid, gemeenten, schuldhulporganisaties en
schuldhulpverleners – het is onze gezamenlijke inzet om samen
de gevolgen van de coronacrisis ook voor hen zo veel mogelijk te
beperken. Vanuit de overtuiging dat de eigen
verantwoordelijkheid soms een helpende hand nodig heeft, mag
ik hieraan als coördinerend bewindspersoon voor armoede en
schulden de komende periode mijn bijdrage leveren.

Armoedebeleid

01
Ambities kinderarmoede
•	Ieder kind dat opgroeit in een gezin met een laag
inkomen, kan meedoen. In 2021 worden àlle kinderen
met ouders in de bijstand bereikt met het gemeentelijke
armoedebeleid. En worden 7 op de 10 kinderen bereikt in
werkende gezinnen met een laag inkomen.

Dit is
wat we
doen

Armoede is een knoop die je niet uit elkaar haalt met een
schaar. We moeten het geduld, het doorzettingsvermogen
en de inventiviteit opbrengen om de knoop werkelijk te
ontwarren. We moeten verschillende dingen onderzoeken
en niets op voorhand uitsluiten. We moeten bereid zijn te
experimenteren, het lef hebben ongebaande paden te
betreden, maar ook de moed om beleid bij te stellen of
zelfs te stoppen als het gewenste resultaat uitblijft.
Michiel Grauss, wethouder Armoedebestrijding,
schuldenaanpak en informele zorg in Rotterdam, 2019
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•	Het aantal huishoudens met kinderen met een laag
inkomen gaat de komende jaren omlaag.
•	Er komt periodiek kwalitatief inzicht in de brede
kansarmoede onder kinderen.
•	Er komt periodiek een kwalitatief overzicht van goede
voorbeelden en initiatieven van gemeenten en andere
lokale en landelijke organisaties, gericht op het
voorkomen van armoede onder kinderen en de
negatieve gevolgen daarvan.
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Beleid en maatregelen

Crisismaatregelen

Vooruitblik

Armoede voorkomen en terugdringen
• Loon en inkomen
– Voorzien in vangnet in de vorm van algemene bijstand.
		 – Koppeling minimumloon en sociaal minimum aan
loonstijging.
		 – Gemeentelijke belastingen kwijtschelden.
• Kosten
		 – Bijzondere bijstand voor extra en bijzondere kosten.
		 – Zorgkosten van mensen met een laag inkomen 		
compenseren.
		 – Collectieve ziektekostenverzekering voor minima.
		 – Ouders met een laag inkomen extra ondersteunen voor
de kosten van kinderen.
• Toeslagen en kortingen
		 – Verhogen algemene heffingskorting en arbeidskorting;
belastingtarieven omlaag.
		 – Verhogen zorgtoeslag voor paren, kinderbijslag en
kinderopvangtoeslag.
		 – Harde maximale inkomensgrens in huurtoeslag laten
vervallen.
		 – Stadspassen die korting geven op cultuur en sport.
• Preventie
		 – Arbeidsmarktkansen vergroten voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
		 – Schulden voorkomen en schuldhulpverlening.

Specifiek voor kinderen in armoede
•
		
		
		

Algemene maatregelen
– Hogere kinderbijslag.
– Lagere belastingen.
– Voorkomen problematische schulden door brede
schuldenaanpak.
		 – Sinds 2017 jaarlijks € 100 miljoen extra om armoede
onder kinderen aan te pakken. Hiervan is € 1 miljoen per
jaar voor kinderen in Caribisch Nederland. € 10 miljoen
per jaar gaat naar vier maatschappelijke organisaties:
Stichting Leergeld, het Jeugdfonds Sport en Cultuur,
Stichting Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp.
Zij zijn verenigd in het samenwerkingsverband SAM, dat
zorgt voor middelen in natura op het gebied van educatie,
sport, cultuur, verjaardag en ontspanning. Gemeenten
krijgen het grootste deel van het geld ten behoeve van
hun gemeentelijke armoedebeleid.
•	Divosa helpt gemeenten, samen met VNG en andere
partijen, bij het vormgeven van integrale ondersteuning
aan gezinnen met kinderen in armoede.
•	
Praktische ondersteuning van scholen bij het signaleren
van armoede en doorverwijzen van ouders. Bijvoorbeeld:
handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’.
• Gelijke kansen in het onderwijs.

• Behoud van werkgelegenheid
		 – Zelfstandigen een overbrugging bieden.
		 – Versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra
kredietmogelijkheden, zodat geld in bedrijven blijft.
• Voorkomen van schulden
		 – Oproep aan (overheids)schuldeisers,
gerechtsdeurwaarders en overige
incassodienstverleners om ruimhartig
betalingsregelingen te treffen en terughoudend te zijn
met dwangmaatregelen.
		 – Geen huisuitzettingen door verhuurdersorganisaties en
brancheverenigingen gedurende de crisisperiode.
		 – Tijdelijke huurcontracten kunnen gedurende de crisis
worden verlengd dankzij spoedwetgeving.
• Bijstand
		 – Jongeren tot 27 jaar die een beroep doen op een
bijstandsuitkering kunnen deze meteen aanvragen.
De zoektermijn van vier weken geldt niet.
• Noodsteun voor voedselbanken
		 – Oproep aan gemeenten om te helpen.
		 – Calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland
ontvangt eenmalige subsidie € 4 miljoen als vangnet.
		 – Ministerie van Defensie biedt praktische ondersteuning
aan de voedselbanken.
		 – Vorming van een actieteam met Voedselbanken
Nederland, SZW, LNV en VNG.

• Voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.
• Algemeen
		 – Incidenteel €80 miljoen voor het voorkomen van
schulden en bestrijden van armoede, in het bijzonder
onder kinderen.

•	
Stimuleren dat werkende ouders met arme kinderen meer
uren gaan werken.
•	
Voorkomen en verminderen van nieuwe dak- en
thuisloosheid onder jongeren.

6

Schulden en armoede

• Kinderen in een kwetsbare positie
		 – Extra geld van OCW voor laptops.
		 – Initiatieven om leerlingen te helpen bij thuisonderwijs.
• Terugdringen dak- en thuisloosheid
		 – Voorkomen dat huiseigenaren op straat komen te
staan tijdens coronacrisis.
		 – Permanente bewoning van vakantieparken is mogelijk.
		 – Richtlijn ‘opvang voor dak- en thuisloze mensen’.
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•	Meer kinderen kunnen meedoen op school en met sport
en cultuur.
•	Het aantal huishoudens met kinderen met een laag
inkomen gaat de komende jaren omlaag. Kwantitatief
streefcijfer is om te komen tot een afname van het aantal
kinderen in armoede van 9,2 procent in 2015 naar 4,6
procent in 2030.
•	Er komt periodiek kwalitatief inzicht in de brede
kansarmoede onder kinderen.
•	Er komt periodiek een kwalitatief overzicht van goede
voorbeelden en initiatieven van gemeenten en andere
lokale en landelijke organisaties, dat gericht is op het
voorkomen van armoede onder kinderen en de
negatieve gevolgen daarvan.
•	Tweejaarlijkse rapportages geven inzicht in de
vooruitgang van de vier ambities kinderarmoede.
•	
Campagne kinderarmoede: in 2021 worden alle gezinnen
met kinderen in de bijstand bereikt met het gemeentelijk
armoedebeleid. En 70 procent van de werkenden met
een laag inkomen met kinderen.
•	
Toeslagenstelsel tegen het licht houden en
beleidsaanbevelingen voor verbetering.
•	Hoe bevorderen we meer uren werk voor ouder(s) met
een inkomen uit werk (loondienst of zelfstandig).

Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en
Integratie, SZW

‘Hoe keren we het tij’
Op basis van de arbeidsmarktcijfers van februari dit jaar kon je
constateren dat het uitstekend met Nederland ging.
De werkloosheid was historisch laag. De arbeidsparticipatie hoger
dan ooit. De economische vooruitzichten zonnig. De Rijksbegroting
kende een overschot. Dat was vóór Covid-19.
Anno nu, maar een paar maanden later, zien we dat veel
Nederlanders hard geraakt zijn door de coronamaatregelen.
Grote bedrijven zetten het mes in hun personeelsbestand.
ZZP’ers raken klussen kwijt. Het aantal werklozen is in zo korte tijd
nog nooit zo snel gestegen (CBS).
De vooruitzichten zijn somber. Sommige doorrekeningen laten zien
dat het aantal gezinnen met schulden in 2021 bijna gaat
verdubbelen: van 1,4 naar 2,6 miljoen. Waarvan een aanzienlijk deel
problematische schulden zal kennen (Panteia, CBS, Nibud).
Carsten Herstel is als directeur-generaal nauw betrokken bij deze
dossiers. Alle reden voor een vraaggesprek.
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Herstel kent de cijfers als geen ander. Ze zijn reden tot zorg, stelt
hij dan ook vast. ‘Stilzitten is dus geen optie.’ Dat doet het
ministerie ook zeker niet. Zo zijn de Tozo- en de NOW-regeling in
een moordend tempo uit de grond gestampt, om de ergste nood
te lenigen. En worden bestaande initiatieven zoals de Brede
Schuldenaanpak, waarin zo’n 40 maatregelen zijn vastgelegd,
geïntensiveerd.
Daar waar Covid-19 voor extra urgentie zorgt, wijst Herstel ook op
eerdere ontwikkelingen zoals digitalisering en flexibilisering.
Ontwikkelingen, die het voor een groot aantal Nederlanders al
lastiger maken om actief deel te nemen aan het arbeidsproces.
De ongemakkelijke waarheid is dat ook vóór Corona al een grote
groep Nederlanders moeite had om mee te komen.
Herstel: ‘Mensen met een lage opleiding en een niet-westerse
achtergrond bleven gemiddeld al achter.’ Terwijl bovendien de
groep kwetsbare mensen met een stapeling van problemen, zoals
langdurige werkloosheid, schulden, armoede, laaggeletterdheid,
en gezondheidsklachten, ook in economisch goede tijden al best
omvangrijk was.
Wat te doen?
‘Het is een puzzel, ook bij ons: hoe krijgen we het samen voor
elkaar om het tij te keren? We geloven dat betaald werk
uiteindelijk de beste weg is om mensen uit schulden en armoede
te halen. En dus zet het ministerie nu in op zoveel mogelijk
behoud van werkgelegenheid. Maar dat kan alleen samen.
Een samenwerking die we bij preventie van schulden al hebben
opgezocht met de Brede Schuldenaanpak. Alleen al om die reden
is de Brede Schuldenaanpak een waardevolle infrastructuur.’

Herstel realiseert zich terdege dat deze analyse moet blijken te
kloppen: the proof of the pudding is in the eating.
Maar dat de praktijk iedereen voor uitdagingen stelt, die niet één,
twee, drie op te lossen zijn, dat is ook helder. Armoede en
schulden zijn niet voor niets dossiers met een lange historie:
‘De komende tijd moeten we dus vooral voorkomen dat mensen,
als ze hun baan kwijt raken, snel in problematische schulden en
armoede terechtkomen.’
Welke concrete maatregelen zijn al genomen?
‘We hebben uiteraard al de noodpakketten ingezet. Ze zijn
noodzakelijk om bedrijven en de werkgelegenheid te stutten.
En cruciaal om nieuwe schulden te voorkomen. We hebben ook
al noodsteun aan voedselbanken gegeven. We hebben een
coulance-regeling bij betalingsachterstanden ingesteld.’
‘Voorkomen is beter dan genezen’. Preventie is dus een
belangrijke speerpunt van het ministerie. Zorgen dat mensen, na
inkomensverlies, ontslag of oplopende betalingsachterstanden,
niet verder door het ijs zakken.

‘Overheid, markt en
maatschappelijk
middenveld moeten het
samen doen’

Maar zoals Covid zich nu ontrolt, kan het niet anders dan dat
onze economie krimpt. En dat de werkloosheid verder oploopt.
En: ‘Dus moeten we er als ministerie en als samenleving kort op
zitten, om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen in de
problemen raken.’ Herstel wijst daarbij op de drie grote thema’s
die ook bij de Brede Schuldenaanpak geïdentificeerd zijn: het
gaat om vroegsignalering, om het zo goed mogelijk ontzorgen
van mensen als ze toch in de problemen raken en, tot slot, om
het incassoregime in Nederland maatschappelijk verantwoord in
te richten. ‘Dat zijn dan ook niet voor niets belangrijke
onderwerpen, die we tijdens de rondetafelgesprekken (in
augustus en september, red.) aan de orde willen stellen.’

Wat vraagt dat van de overheid? En van het bedrijfsleven?
En van de mensen zelf?
Herstel wil allereerst gezegd hebben, dat schulden bij iedereen
kunnen voorkomen. ZZP’ers en flexwerkers zijn in deze crisis
extra kwetsbaar. Ze vormen nieuwe risicogroepen, die nu beter in
beeld zijn. ‘Schulden vormen een belangrijk thema, waarvan veel
mensen zien dat we het moeten aanpakken. Van nuts- en
woonbedrijf tot werkgever wordt ingezien dat vroeg
interveniëren niet alleen de allerbeste, maar ook de goedkoopste
oplossing is.’

Met deze rondetafelgesprekken wil het ministerie de basis leggen
voor een geïntensiveerde en integrale armoede- en
schuldenaanpak. Om burgers meer handelingsperspectief te
geven. ‘Met elkaar willen we een goede analyse van de bestaande
risicogroepen maken. Cruciaal is om deze mensen vroeg in beeld
te hebben. We moeten goed met elkaar bepalen hoe we de juiste
ondersteuning kunnen bieden. Onze taak is het om gemeenten en
andere uitvoeringsinstanties zo goed mogelijk te ondersteunen.

Als die interventie immers uitblijft, dan loopt stress op, ontstaan
gezondheidsrisico’s, vergroot dat de kans op huiselijk geweld en
kunnen kinderen maatschappelijk minder meedoen. Enzovoort.
Met andere woorden, zo stelt Herstel vast: ‘De multiplier van
schulden is enorm. Snelheid van handelen is dus cruciaal. Dat
lukt alleen, als overheid, markt, maatschappelijk middenveld én
schuldenaar goed samenwerken. Mensen kunnen namelijk zelf
ook echt iets doen: met de campagne “Kom jij eruit” proberen we
samen met ambassadeurs over te brengen, dat het taboe om hulp
te vragen als je in de problemen dreigt te komen er écht af moet.’
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‘We denken na over
korte, scherpe
omscholingstrajecten’
Als je aangeeft dat je in problematische schulden dreigt te
raken, wat kunnen de overheid en partners dan concreet
bieden?
‘De ministeries werken bijvoorbeeld aan een goed incassoregister, aan een verbreding van het beslagregister, maar ook aan
de verduidelijking van de beslagvrije voet. Ook de noodstopprocedure van het CJIB is een goed voorbeeld van een interventie
die rust geeft. En er zijn ook al wetswijzigingen aangenomen:
zo mag een zorgverzekeraar binnenkort aan een gemeente
doorgeven dat er een betalingsachterstand op de premie ontstaan
is. Zo komen we sneller achter de problemen.’
Daarvoor is samenwerking cruciaal: SchuldenlabNL is een van die
initiatieven, waar deze samenwerking gestalte krijgt.
‘We proberen een collectieve schuldenaanpak uit te werken.
Door strakke kosten-batenanalyses te maken, rekenen we door
hoeveel ellende voorkomen kan worden als we er samen vroeg bij
zijn. En dus ontwikkelen we in SchuldenLabNL ook interventies
die ons beter in staat stellen om vroegtijdig te signaleren dat er
mogelijk problematische schulden gaan ontstaan.’

Hebben schuld en armoede niet ook veel met elkaar te maken?
‘In mijn ogen overlappen ze elkaar niet. Mensen kunnen rond de
armoedegrens leven, maar hoeven zich toch niet in de schulden
gestoken te hebben. Als de koelkast of wasmachine stuk gaat, dan
is dat wel gelijk een grote zorg. We vinden de aanpak van
kinderarmoede heel belangrijk. Omdat kinderarmoede ervoor
zorgt dat kinderen niet kunnen meedoen. Bijvoorbeeld omdat
een goede laptop ontbreekt. Sommige gezinnen leven generaties
in de bijstand: armoede is dus in zekere zin intergenerationeel.
Dat wil het ministerie graag doorbreken.
Bij de vorige financiële crisis reageerden we bovendien laat.
Dat moeten we nu écht anders doen.’
We hebben het tot nu toe over het beleid op de korte termijn
gehad. Hoe ziet de langere termijn eruit?
‘De korte termijnaanpak bestaat vooral uit de noodpakketten die
we hebben ingesteld. Het tweede pakket loopt 1 oktober af.
Uiteraard denkt het ministerie na wat er na 1 oktober nodig is.
Maar belangrijker wellicht nog, is de middellange termijn.
Hoe kunnen we onszelf uit de crisis investeren? Zo denken we
bijvoorbeeld na over korte, scherpe omscholingstrajecten, zodat
we meer mensen van werk naar werk kunnen begeleiden.
Dat past overigens naadloos in de ‘levenlang leren’-visie, die het
ministerie hanteert.
Maar ook de langetermijn-agenda begint vorm te krijgen.
De inzichten van de Commissie Borstlap dienen daarbij als
handreiking. In het eindrapport “In wat voor land willen wij
werken?” vormt de vierslag ‘wendbaarheid, duidelijkheid,
weerbaarheid en wederkerigheid’ het uitgangspunt voor de
toekomstige arbeidsmarkt. Een cruciaal onderwerp voor het
komende kabinet’.
Een laatste oproep?
‘Minister Koolmees waarschuwde al voor de tweedeling, die onze
huidige ‘manier van werken’ nu al in de samenleving
teweegbrengt. Met aan de ene kant een hoogopgeleide
bovenlaag, met een goede opleiding en een groot netwerk.
En aan de andere kant een brede groep flexwerkers die van
flexcontract naar flexcontract ‘zwerven’. Waarbij het zicht op
bestaanszekerheid troebel is. En een groep Nederlanders, die al
jaren te weinig zicht heeft om zich aan armoede te ontworstelen.
Alleen door als overheid, bedrijven en maatschappelijke
organisaties de samenwerking te zoeken, kunnen we armoede en
schulden bestrijden.
Dat is de Heilige Graal.’
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Brede
Schuldenaanpak

01
Ambities Brede
Schuldenaanpak
•	Problematische schulden voorkomen: preventie en
vroegsignalering.

Dit is
wat we
doen

‘We willen in Nederland problematische schulden
terugdringen en voorkomen. Tegelijkertijd zullen de
komende tijd meer mensen een beroep doen op
bijstand of schuldhulpverlening, of risico lopen op
armoede. Daarom moeten we met urgentie de
maatregelen van de Brede Schuldenaanpak uitvoeren
en bezien welke maatregelen we kunnen versnellen en
welke aanvullende maatregelen we kunnen treffen.’
Tamara van Ark, voormalig staatssecretaris SZW, juni 2020
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•	Ontzorgen en ondersteunen als je toch problematische
schulden hebt; voorkomen dat deze schulden oplopen.
• Zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso.

02

03

04

Beleid en maatregelen

Crisismaatregelen

Vooruitblik

Preventie en vroegsignalering
•	Verdere samenwerking tussen betrokken partijen
		 – Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
zorgt dat gemeenten, woningcorporaties,
zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven
eenvoudiger kunnen samenwerken om mensen met
geldproblemen sneller te vinden en (preventief) te
kunnen helpen.
• Betere gegevensuitwisseling
		 – Voor beter zicht op de situatie en betere ondersteuning
van schuldenaars ontwikkelt het IBP landelijke afspraken
tussen gemeenten en schuldeisers over vroegsignalering,
en werkt het aan ICT-toepassingen om gegevens
gemakkelijker uit te wisselen.
		 – CBS ontwikkelt kwantitatieve onderzoeksmethodiek voor
betrouwbare cijfers over omvang en achtergronden van
schuldenproblematiek.

Ontzorgen en ondersteunen
• Verbeteren dienstverlening
		 – VNG heeft bestuurlijke uitgangspunten voor een
kwaliteitskader schuldhulpverlening vastgesteld.
NVVK, VNG en andere ketenpartners vertalen deze
uitgangspunten naar een basisnorm voor de uitvoering
van de schuldhulpverlening.
		 – Schouders Eronder versterkt vakmanschap van
schuldhulpverleners en stimuleert innovatie.
		 – SchuldenlabNL biedt vier beproefde programma’s voor
aanpak schulden tbv gemeenten en andere organisaties.
		 – Landelijke telefonische hulplijn om toegang tot
schuldhulpverlening snel, laagdrempelig, anoniem en
transparant te maken.
		 – Knelpunten in aansluiting schuldhulpverlening en Wsnp
onderzoeken en wegnemen.
		 – Landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten
gericht op schuldhulp en financiële begeleiding, voor
betere samenwerking tussen gemeenten en vrijwilligers.
		 – Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019–
2021) voor preventie en financiële begeleiding op maat.
		 – Onderzoek naar eenvoudiger toeslagensystematiek.
		 – Regierol gemeenten versterken via adviesrecht bij
procedure schuldenbewind.
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Zorgvuldige en maatschappelijke verantwoorde incasso
• Noodstopprocedure
		 – Tijdelijk stopzetten invordering verkeersboetes en
verhogingen in ruil voor accepteren van
schuldhulpverlening – per 1 april 2020 ingevoerd bij CJIB.
• Beschermen bestaansminimum
		 – Zorgen dat een schuldenaar, ondanks de ontstane
schulden, voldoende inkomen behoudt voor de basale
kosten van het bestaan.
		– Implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en
traject tot verbreding beslagregister.

• Noodpakket banen en economie (algemeen)
		 – Maatregelen om werkgelegenheid te behouden en
zelfstandig ondernemers te ondersteunen.
• Bescherming
		 – Maximale kredietvergoeding verlagen naar 10 procent
om consumenten beter te beschermen tegen hoge
kosten krediet.
• Huisuitzettingen
		 – In principe geen huisuitzettingen (afspraak
brancheverenigingen en verhuurders).

• Persoonsgericht innen
		 – DUO zoekt proactief contact met studenten en oudstudenten om persoonsgericht schulden te innen.

• Coulance
		 – Schuldeisers, waaronder overheden en
gerechtsdeurwaarders, zijn coulanter met incasso en
passen werkwijze aan.

• Communicatie
`		 – Werken aan helderder en eenvoudiger communiceren
(op B1-niveau) door overheidsinstanties.

• Geldkrant
		 – Nibud verspreidt de Geldkrant met handvatten in tijden
van crisis.

• Zorgvuldig invorderen door overheidsschuldeisers
		 – Direct contact met de schuldenaar verbeteren.
		 – Meer persoonsgerichte incasso.

• Website
		 – Website Wijzer in geldzaken is uitgebreid met financiële
tips voor coronatijd.

• Clustering Rijksincasso
		 – Zorgen dat de burger maar met één gerechtsdeurwaarder
te maken heeft.
• Aanpak misstanden incassomarkt
		 – Instellen incassoregister en op termijn verplichte
registratie.

Samenwerking
In het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak
werken veel organisaties samen die nauw betrokken zijn
bij de schuldenproblematiek. Onder meer:
Belastingdienst, CJIB, UWV, SVB, CAK, gemeenten, NVVK,
SchuldHulpMaatje, NVI, KBvG, Nationale ombudsman en
de Schuldeiserscoalitie.
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•	Anticiperen
		Om te anticiperen op de verwachte toenemende vraag op
het gebied van armoede en schulden, is SZW bezig met:
		 – Gesprekken aangaan met stakeholders VNG, Divosa,
Nibud, SchuldenlabNL e.a.
		 – Bepalen welke groepen specifieke aandacht behoeven.
		 – Impuls in reeds lopende schuldencampagne.
		 – Impuls geven aan collectief schuldregelen.
		 – Bevindingen Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact
betrekken.
		 – Actieplan Brede Schuldenaanpak onverminderd
voortzetten.
• Wetgeving
		Nieuwe en aangepaste wetgeving om mensen met
schulden beter te ondersteunen:
		 – Implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
en tussenmaatregelen (in gang).
		 – Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening t.b.v.
uitwisseling persoonsgegevens treedt op 1 januari 2021
in werking.
		 – Wijziging Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en
de Faillissementswet i.v.m. herziening beslag- en
executierecht (aanvaard door Eerste Kamer).
` – Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij
schuldenbewind (ingediend bij Tweede Kamer).
		 – Wetsvoorstel stroomlijning keten voor derdenbeslag
(in consultatie geweest).
		 – Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening
(in consultatie geweest).
• En verder…
		 – Verder uitvoeren en afronden van de maatregelen uit
het Actieplan Brede Schuldenaanpak.
		 – Convenant per 1 juli 2020 om eenvoudiger en sneller
tot schuldregelingen te komen (Belastingdienst, CAK,
CJIB, DUO, SVB en UWV).
		 – Een (t)huis, een toekomst - plan van aanpak om het
aantal dak- en thuisloze mensen fors terug te dringen
(VWS, BZK en SZW).
		

Esmah Lahlah, wethouder bestaanszekerheid en
arbeidsparticipatie in Tilburg

‘Ons beleid is een
verademing voor
inwoners en
professionals’
Als een overheid die nabij is, vertrouwen schenkt en
maatwerk biedt. Zo wist de gemeente Tilburg de groep
kwetsbare inwoners te activeren, die te kampen heeft
met onder meer armoede, schulden en isolement.
Maar dat was vóór corona, in een tijd van economische
hoogconjunctuur. Nu de (financiële) druk op het sociaal
domein groeit, is de vraag of het allemaal nog kan.
Esmah Lahlah, wethouder bestaanszekerheid en
arbeidsparticipatie: ‘We moeten de koers vasthouden
en zelfs intensiveren.’
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De kop van dit verhaal vindt ze een beetje veel van het goede.
Want Esmah Lahlah, sinds 2018 wethouder bestaanszekerheid en
arbeidsparticipatie in het Tilburgse college, is geen politicus die
haar overtuigingen en standpunten van de daken schreeuwt.
Sterker nog, de voormalig onderwijsdirecteur en docent aan de
Tilburg University had voor haar huidige baan nog nooit een
raadsvergadering bijgewoond. Ze werd in het college van zes
wethouders gevraagd om haar deskundigheid en kennis van het
sociaal domein. Lahlah is ook nog nooit lid geweest van een
politieke partij.
Een bijzonderheid, dus, deze partijonafhankelijke wethouder, die
- rustig en gedreven - links en rechts in de gemeenteraad voor
zich weet te winnen. En zich daarbij graag baseert op de
resultaten van gedegen onderzoek. Ze zegt: ‘Als voormalig
onderzoeker ben ik blij met de pilots die we de afgelopen tijd in
Tilburg hebben gedaan. Daaruit blijkt dat mensen beter af zijn als
je ze helpt zelf de regie over hun leven te nemen. Het vereist een
intensieve benadering. Maar het is er een die zich op de langere
termijn terugbetaalt.’

‘We weten nu wat werkt:
klantregie, maatwerk
bieden en vertrouwen
schenken’
Hoe zag het beleid op het gebied van armoedebestrijding en
schuldhulp eruit in de periode voor corona?
‘Om te beginnen, leggen we het accent niet meer op generieke
‘armoede’-regelingen, maar op het bieden van
‘bestaanszekerheid’ via maatwerk. Niet dat we in Tilburg geen
armoede hebben – er is bijvoorbeeld een onderklasse waarin
voormalige textielarbeiders en hun gezinnen de armoede van
generatie op generatie ‘doorgeven’. Zo'n 13,5 procent van de
Tilburgers heeft een minimuminkomen, 18.000 huishoudens
leven rond of onder de armoedegrens. Maar we hebben gezien
dat het generieke armoedebeleid van de afgelopen jaren vooral
een dempende uitwerking heeft en niet de oorzaken van de
armoede wegneemt. Om een voorbeeld te geven: je kunt wel
sportpassen en 100 euro om mee te doen, uitdelen, maar meer
dan tijdelijk leed verzachten, doe je niet. Mensen voelen zich dan
nog steeds sociaal uitgesloten, machteloos en eenzaam.
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Hoe blijft u op koers?
‘Ten eerste: dit beleid werkt en is een verademing voor inwoners
én professionals. Het geeft je als ‘klant’ meer ruimte om je lot in
eigen hand te nemen. En als hulpverlener heb je meer ruimte om
je deskundigheid te doen gelden. Er is energie, er wordt
vooruitgang geboekt. We hebben in Tilburg afgesproken dat we
niemand laten vallen.

‘Bestaanszekerheid is een breder en meer perspectief biedend
begrip. Het omvat bijvoorbeeld ook: mensen aanspreken op hun
talent in plaats van op hun kwetsbaarheid. De ruimte geven om
zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. En je als
overheid betrokken tonen bij hun situatie. Dat doen we door in
te zetten op persoonlijk contact, door vertrouwen te geven en
maatwerk te bieden. Mensen bloeien dan op. Ze worden actief,
zien weer perspectief en willen meedoen. Op die manier worden
ze zelfredzaam en vergroten ze hun bestaanszekerheid. Kortom,
uit de pilots blijkt dat nabijheid, vertrouwen en maatwerk
werken.’
Betekent dit dat de ‘traditionele’ armoede- en
schuldenaanpak is verdwenen?
‘In Tilburg is al eerder de beweging richting bestaanszekerheid en
meedoen ingezet. Neem de schuldhulpverlening. Die is in Tilburg
van oudsher outreachend en richt zich op het voorkomen van
(complexe) schulden. De laatste jaren zijn we nog meer
outreachend gaan werken. In samenwerking met partners zoals
wooncorporaties en energiebedrijven, signaleren we sneller dat
mensen in geldproblemen (dreigen) te komen. We gaan er sneller
op af - huisbezoeken worden in de meeste gevallen als positief
ervaren. Vervolgens is het mogelijk dat een klantregisseur vanuit
de bijstand, een consulent bestaanszekerheid of een
schuldhulpverlener zich langduriger inzet voor deze mensen met
geldproblemen.’
U spreekt over pilots die het beleid van nabijheid, vertrouwen
en maatwerk ondersteunen.
‘Ja. We hebben begin dit jaar bijvoorbeeld de pilot ‘Doe mee’
afgerond, gefinancierd door het Rijk. Daarin hebben vijf coaches
gewerkt met 300 mensen met een grote, langdurige afstand tot
de arbeidsmarkt. Doel: hen weer actiever maken in de
samenleving. Dat kan leiden naar betaald werk, maar ook naar
vrijwilligerswerk of wijkactiviteiten organiseren. In 8 op de 10
gevallen leidde die persoonlijke, intensieve maatwerkaanpak tot
stappen in de goede richting.
‘Het ‘Tilburgs vertrouwensexperiment’ was een soortgelijke pilot
waarin uitkeringsgerechtigden ook een persoonlijke coach
hadden en meer konden bijverdienen dan gebruikelijk. In plaats
van de nadruk leggen op controleren, lag de nadruk op
vertrouwen. Dit bleek een positief effect te hebben op
welbevinden, gezondheid en het vinden van werk.’

‘Corona moet niet
betekenen dat we de
kwetsbare inwoners aan
hun lot overlaten’

‘Maar er moeten voor deze door de gehele gemeenteraad
ondersteunde koers natuurlijk wel voldoende middelen zijn.
Dat vraagt om boter bij de vis vanuit het Rijk, dat de
eerdergenoemde pilots heeft ondersteund. We zijn daarover goed
in gesprek met Den Haag.

‘We gaan van generiek
armoedebeleid naar
bestaanszekerheid op
maat’
Maar toen kwam corona.
‘We bevinden ons inderdaad in een nieuwe situatie met nieuwe
uitdagingen. De Tilburgse aanpak met de nadruk op nabijheid,
maatwerk en participeren, is ontwikkeld in een tijd van
hoogconjunctuur. Moeilijk bemiddelbare mensen komen dan
gemakkelijker aan het werk. Je ziet nu door corona dat er voor die
mensen niet of nauwelijks meer werk is. Juist voor deze groep
dreigt verdringing op diezelfde arbeidsmarkt.
‘Klantregie werkt, maar is intensief en kostbaar. De financiële
druk op het sociaal domein is nu natuurlijk enorm. We hadden de
afgelopen maanden ook de handen vol aan het goed inregelen
van onder meer Tozo. Maar vooralsnog kunnen we de inzet op
arbeidsparticipatie en maatwerk volhouden.’
Bent u erg optimistisch?
‘Ik pleit zelfs voor intensivering van deze koers. Waarom? Omdat
je juist nu de kwetsbare inwoners niet moet laten vallen. Je ziet
bij veel gemeenten de reflex om zich vooral te richten op de direct
bemiddelbare groep - het laaghangende fruit. Dat is begrijpelijk.
Maar ik wil benadrukken dat het, zodra de economie weer
aantrekt, heel lang duurt voordat de kwetsbaren weer mee
kunnen doen als je ze nu aan hun lot overlaat. Dat hebben we
gezien na de crisis van 2008. Toen hebben we deze groep ‘met
rust gelaten’. Daardoor zijn ze in een isolement geraakt waar je ze
– zo blijkt nu – alleen uitkrijgt met heel veel aandacht en inzet.
Uiteindelijk is het beslag dat deze groep op het sociaal domein
legt dan groter. Want ze raken weer in een isolement, worden
ongezond, doen een beroep op de zorg, en zo voort.’
19

Schulden en armoede

‘We willen met z’n allen een overheid die dicht bij zijn burgers
staat – daar was de decentralisatie voor bedoeld. Nu we weten dat
klantregie, maatwerk en vertrouwen werken, moeten we daar
niet verkapt op bezuinigen en is het goed om nog eens te kijken
naar onze financieringsstructuren.’

‘De rondetafelgesprekken
moeten de energie in het veld
benutten’
Ze werken op dezelfde afdeling bij het ministerie van SZW: taakveldcoördinatoren
Marion Vreeburg en Carlo van Riel. Vreeburg houdt zich bezig met het schuldenbeleid en
bewaakt daarbij de grote lijnen. Van Riel doet dat voor het armoedebeleid. Ze blikken terug
op het gevoerde beleid, kijken naar de samenhang tussen beide beleidsterreinen en blikken
vooruit naar de rondetafelgesprekken over armoede en schulden die deze zomer worden
georganiseerd.

Daarnaast zijn gemeenten en maatschappelijke organisaties heel
erg hard aan de slag gegaan om zoveel mogelijk mensen in
armoede te bereiken. Gemeenten hebben daarbij ook veel
aandacht voor het ondersteunen van gezinnen en kinderen.
Dit als gevolg van de politiek die de focus de laatste jaren meer op
kinderarmoede heeft gelegd.
Verder zijn we momenteel ook aan het investeren in de rol van
scholen, omdat scholen een belangrijke signaalfunctie hebben
als het om kinderarmoede gaat.’
Vreeburg: ‘En toen kwam de coronacrisis.’
Van Riel: ‘We hadden net doelstellingen geformuleerd om het
aantal kinderen in armoede te verminderen, terwijl nu voor de
korte termijn het risico bestaat dat door de coronacrisis de
armoede gaat toenemen.
Juist daarom zijn we heel blij met wat er de afgelopen periode in
gang is gezet. We hebben nu een hele mooie infrastructuur staan.
Partijen en gemeenten hebben elkaar beter in het vizier waardoor
samenwerkingen makkelijker gaan. Wij als ministerie hebben
een aantal goede samenwerkingsverbanden opgebouwd. En de
partijen uit het veld hebben de doelgroepen waar het om gaat
beter in beeld.’
Van Riel: ‘Maar ik denk dat dit ook geldt voor de brede
schuldenaanpak?’
Vreeburg: ‘Zeker. Ook wij zijn in de afgelopen jaren in staat
geweest om met andere departementen een stevig netwerk op te
bouwen om gezamenlijk stappen te zetten als het om de aanpak
van schuldenproblematiek gaat. We zien dat partijen elkaar goed
weten te vinden en hun netwerk actief gebruiken, juist nu.
Er heerst een gevoel van urgentie en dat we het samen moeten
doen.’

Marion Vreeburg

Carlo van Riel

Van Riel: ‘Marion, terugkijkend op de afgelopen twee jaar. Wat
is er allemaal gebeurd op het gebied van schuldenbeleid?
Vreeburg: ‘De afgelopen twee jaar hebben we heel veel stappen
voorwaarts gezet. Zo hebben we heel hard gewerkt aan
wetgeving, waarvan nu de eerste wetsvoorstellen ook de
eindstreep hebben gehaald. Dat is echt een megaklus. Een
enorme prestatie van de collega’s die hieraan hebben gewerkt.

Dat soort wetgeving gaat echt een verschil voor mensen maken.
Bijvoorbeeld als het gaat om welke incassobureaus de
invorderingen verzorgen. Maar het raakt ook de vraag of iemand
nog genoeg geld heeft om van te leven als er bankbeslag wordt
gelegd.’

Van Riel: Over wat voor soort wetsvoorstellen heb je het dan?
Vreeburg: ‘Dan heb ik het bijvoorbeeld over de wijziging van de
wet gemeentelijke schuldhulpverlening in verband met
vroegsignalering, de herziening van het beslag- en executierecht
als het gaat om onder andere bankbeslag. Maar bijvoorbeeld ook
over een wetsvoorstel dat gaat over de verbetering van de
kwaliteit van de incassodienstverlening.
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Vreeburg: ‘En hoe kijk jij terug op de afgelopen jaren?’
Van Riel: ‘Ook op armoedebeleid is de afgelopen periode veel
gebeurd. Er is veel gedaan op het gebied van inkomensbeleid om
mensen met een laag inkomen te helpen (zie de infographic op
pagina 4 en 5 voor meer informatie). Maar ook het aan het werk
helpen van mensen in armoede vond oud-staatssecretaris Van Ark
heel erg belangrijk. Dus ook op dat terrein is veel gebeurd.

Van Riel: ‘In de rondetafelgesprekken gaan we het hebben
over een samenhangende aanpak gericht op het armoede- en
schuldenbeleid. Waar zitten wat jou betreft de raakvlakken
tussen onze domeinen?’
Vreeburg: ‘Het gaat voor een deel over dezelfde groepen die
financieel kwetsbaar zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat er
een-op-een overlap is. Niet alle mensen met een laag inkomen of
die in armoede leven, hebben schulden. En niet alle mensen met
schulden hebben een laag inkomen.’
Van Riel: ‘Uit onderzoeken van het Centraal Planbureau en het
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat mensen die nu hun
baan dreigen te verliezen vaak weinig financiële buffers hebben.
Dat is zo’n groep die zowel in armoede- als schuldenproblematiek
terecht kan komen.
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We moeten deze mensen vroeg opsporen, hen erop attenderen
wat de financiële gevolgen zijn van het hebben van weinig
financiële buffers en daarbij handelingsperspectief bieden.
Ook de groep werkende armen waar we de afgelopen jaren steeds
meer aandacht voor hebben, is zo’n groep die soms met schulden
te maken heeft en mogelijk als gevolg van de coronacrisis groter
wordt.’
Vreeburg: ‘Het tijdig opsporen van mensen met mogelijke
geldproblemen en handelingsperspectief bieden, is inderdaad
belangrijk. In dat kader komt er ook een campagne die op beide
terreinen is gericht. En over handelingsperspectief gesproken,
ook daar zit een overeenkomst. Want de beste weg om uit
armoede en schuld te komen, is werk.’
Vreeburg: Wat verwacht je verder van de
rondetafelgesprekken?
Van Riel: ‘Voor wat betreft de samenhang tussen schulden- en
armoedebeleid is het vooral belangrijk dat we met partijen uit het
veld de groepen om wie het gaat goed in kaart brengen, bekijken
hoe we die groepen kunnen bereiken, hoe wij als ministerie
gemeenten en andere partijen daarbij goed kunnen
ondersteunen en welke instrumenten zij daarbij nodig hebben.’
Vreeburg: ‘Het is inderdaad belangrijk dat we dit samen doen
met andere partijen uit het veld en niet vanuit onze ivoren toren
in Den Haag. Niet alleen voor het draagvlak en de snelheid, maar
ook omdat gemeenten en andere maatschappelijke organisaties
dichter bij de mensen staan. Zij weten het beste waar er behoefte
aan is.’
Van Riel: ‘Ik ben onder de indruk van de energie die bij veel
partijen in het veld zit. Ondanks de moeilijk situatie gaan ze toch
met het onderwerp aan de slag. Neem de voedselbanken die
tijdens de coronacrisis tijdelijk moesten sluiten, omdat hun
vrijwilligers in de risicogroep vallen. Dit was nog niet eens in het
nieuws en deze voedselbanken werden al overstelpt met
aanmeldingen van mensen die hen wilden helpen. En zo zijn er
veel meer partijen waar veel vrijwilligers actief zijn. Mensen staan
klaar om hulp te bieden. Die energie moeten we ook in de
rondetafelgesprekken gaan benutten, want die is heel waardevol.’

Ervaringsdeskundig ondernemer Hugo Oosterwijk

‘Gelukkig vind ik
telkens weer de moed
om door te zetten’
‘Ik pleit voor een hypotheekverzekering voor
ondernemers. Zodat bij een crisis als deze niet meteen je
hele gezin op straat staat. En voor een wettelijke
schuldregeling, die jou, door middel van een
prestatiecontract, stimuleert om er sneller uit te komen.’
Ondernemer Hugo Oosterwijk maakte fortuin, maar
raakte ook alles kwijt. Nu, een kredietcrisis, eurocrisis,
coronacrisis en twee Tozo-aanvragen verder, onderneemt
Hugo ook als ervaringsdeskundige op het gebied van
schuldhulpverlening. Met ideeën over hoe die hulp beter
kan.
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Na een zware periode van meer dan tien jaar, en een
schuldregeling voor een bedrag van 692.000 euro, zette Hugo
(60) vorig jaar weer een bedrijf op. Goede eerste kwartalen
volgden, opdrachten kwamen binnen. En toen kwam corona.
Alle opdrachten zijn tot nader order uitgesteld. Hugo: ‘Ik hoop nu
dat Tozo op tijd komt en ik de huur kan betalen. Ik kijk niet te ver
vooruit. Het is: doorzetten en overleven. En zorgen dat je niet
armoedig wordt.’

‘Het is doorzetten en
overleven. En zorgen dat
je niet armoedig wordt’

Gevormd door zijn ervaringen als een Haagse
projectontwikkelaar, die met niets begon, alles bereikte, maar
ook weer alles verloor, denkt Hugo na over de positie van de
Nederlandse ondernemer en adviseert hij als ervaringsdeskundige
over de schuldhulpverlening. Ook is hij ambassadeur voor de
nieuwe schuldencampagne van SZW: Kom jij eruit? Wat gebeurt
er als er een crisis over het land spoelt waar je als individuele
ondernemer nauwelijks invloed op hebt? Hoe kun je zorgen dat
niet alles kapotgaat? Hoe kun je de kwaliteit en vitaliteit van die
ondernemer zoveel mogelijk behouden?

Hugo’s Annus Horribilis is 2011. Zijn moeder en een broer
overlijden. Hij moet zijn bedrijf failliet laten gaan en raakt zijn
vastgoed kwijt. Ook vindt er die zomer in het huis een gewapende
overval plaats. Hugo houdt er PTSS aan over.

Schaapjes op het droge
Hugo groeit in de jaren zestig en zeventig op in de Transvaalbuurt
in Den Haag. Achterin de slagerij van zijn vader staan zijn vijf
broers en hij na schooltijd worsten te draaien en schnitzels te
paneren. Zijn moeder, die HBS heeft, wil dat de jongens gaan
leren. Uiteindelijk worden ze allen ondernemer.

De periode tussen 2011 en 2015 is een aaneenschakeling van
angst, ruzie, afreageren en vertwijfeling. ‘Je geeft alles. Je doet
het voor je kinderen, maar je hebt geen tijd voor ze. Mijn grootste
fout is geweest dat ik mijn gezin heb veronachtzaamd. Ik liet ze
zitten.’

Na de Havo werkt Hugo bij een grootkeukenbouwer. Na een tijd
in loondienst begint hij - samen met zijn vriendin, die de
administratie doet - in 1992 voor zichzelf. ‘We begonnen met
niets - geen cent. Ja, we hadden een mountainbike van de
Kijkshop - om offertes te bezorgen.’
Het gaat lekker. Zeven jaar later kunnen ze het oude politiebureau
van Loosduinen kopen. Voor 6 ton in guldens. Hugo laat het voor
nog eens 4 ton helemaal in de originele staat herstellen.
‘Park Madestein was, zeiden we, ‘onze achtertuin’ – daar gingen
we vossen spotten.’
In 2000 switcht Hugo naar de bouwwereld en wordt project
ontwikkelaar. Daarnaast handelt hij in vastgoed. The Sky is the
limit. ‘Ik was met de liefde van mijn leven. Er kwamen twee
zoons. We gingen op vakantie als we daar zin in hadden.
Het ontbrak ons aan niets. Ik dacht: we hebben onze schaapjes op
het droge.’
Hoofdpijndossier
Maar dan komt 2008. ‘De vastgoedmarkt stortte in, er werden
geen hypotheken meer verstrekt, onze omzet halveerde. Ik bleef
mijn personeel doorbetalen, sloeg mezelf dan maar over, en
probeerde te redden wat er te redden viel.’
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Thuis loopt de spanning tot ondraaglijke hoogten op.
De doorstart die Hugo probeert te maken, is – achteraf gezien
– gedoemd te mislukken. ‘Ik was alleen maar bezig met
overleven. Ik raakte gedeformeerd. Je IQ gaat in dit soort situaties
omlaag - ik nam steeds meer verkeerde beslissingen.’

Zo gaat het verder bergafwaarts. Hugo is inmiddels een
hoofdpijndossier bij de afdeling Risk Management van de bank.
‘Ze wilden ons huis bij executie verkopen. Eerlijk gezegd krenkt
het me nog dat de bank niet openstond voor een gesprek.
Mijn punt is: als je het huis verkoopt, dan staat niet alleen de
ondernemer op straat, maar ook zijn gezin. En dat is heel erg.
Niet alleen financieel, maar ook psychologisch. En vooral voor de
kinderen.’
Oplossing zoeken
Daarom moet er, zegt Hugo nu, naast de verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering, een collectieve
hypotheekverzekering bij calamiteiten komen voor ondernemers
met een eigen huis. ‘Op het moment dat je niet moedwillig
omvalt, maar door een omstandigheid als de kredietcrisis of de
huidige coronacrisis, dan moet je een beroep kunnen doen op
deze verzekering en in je huis kunnen blijven wonen.
Anders word je dakloos, ben je veroordeeld tot de bijstand en
kom je er niet meer bovenop. Zo gaat er heel veel
ondernemerstalent verloren. Voor de duizenden zzp-ers die nu
door corona kapotgaan, zou zo’n regeling enorm helpen.
Een hypotheekverzekering biedt je stabiliteit.’

Zelf gaat hij - inmiddels zwaar burn-out - naar Drenthe, waar zijn
broer een bezinningscentrum heeft. Een jaar van mediteren,
yoga, sporten en lopen met de hond volgt. Ergens in dat jaar laat
zijn vriendin weten dat de relatie voorbij is.
Eenmaal ontwaakt uit zijn burn-out, keert Hugo terug naar
Den Haag om een oplossing te vinden voor zijn schuld, nu
opgelopen tot een kleine 7 ton. Hij vraagt bijstand aan en klopt
aan bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Daar komt hij
terecht bij consulent Alex van de Herik. ‘Een fantastische kerel.
Zelf ondernemer geweest, zelf bijna failliet gegaan en daarna dit
werk gaan doen. Dan heb je voeling met je cliënten.’
Gevangen in het vangnet
Samen brengen ze Hugo’s zaak in kaart. Vervolgens schrijft
Van de Herik de schuldeisers aan met een voorstel voor een
minnelijk akkoord. Op een na gaan ze akkoord met finale
kwijting. Hugo zal drie jaar lang elke maand 52 euro aan zijn
schuldeisers afdragen, omgerekend een totaalbedrag van 1872
euro. En dat terwijl Hugo bij zijn schuldeisers - voornamelijk twee
banken - voor tonnen in het krijt staat.
Aanvankelijk is de opluchting groot. Hugo voelt zich bevrijd.
Maar met de bevrijding komen ook weer de vrije gedachten.
‘Ik wilde weer meedoen, weer bijdragen aan de maatschappij.’
Hugo schrijft zijn nieuwe bureau voor bouwmanagementklussen
in bij de KvK. Ondertussen denkt hij na over het
crediteurenakkoord. ‘Het voelde steeds meer als een vangnet
waarin ik gevangen zat.’

‘De Wsnp verbinden aan
een prestatiecontract,
stimuleert je om eruit te
komen’
Hugo becijfert dat hij, als zijn bureau eenmaal gaat lopen, in
plaats van 52 euro maandelijks ruim vier keer zoveel kan aflossen.
Samen met Van de Herik schrijft zijn crediteuren opnieuw aan en
trekt ze wederom – met uitzondering van die ene partij – over de
streep. Uiteindelijk volgt er op 1 februari 2019 een dwangakkoord
dat sluitend is voor finale kwijting. Hugo ervaart het als een grote
overwinning.

Terug naar 2015. Omdat executie van zijn huis zijn eer te na is,
verkoopt Hugo het zelf. Het ‘laatste bastion van het imperium’ is
daarmee gevallen. Dankzij connecties weet hij zijn vriendin en
kinderen onder te brengen in een appartement.
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Het kan ook anders
Het brengt hem op zijn tweede idee voor betere
schuldhulpverlening. ‘In de Wsnp wordt je aflossingscapaciteit
bepaald door het vrij te laten bedrag af te trekken van je nettoinkomen. Dat is in de meeste gevallen weinig. Mijn punt is dat dit
je niet stimuleert om er meer van te maken. Om meer te gaan
verdienen en dan ook meer te kunnen aflossen. Om echt een
begin te maken met eruit komen.’

‘Het crediteurenakkoord
voelde steeds meer als
een vangnet waarin ik
gevangen zat’
Het kan ook anders, zegt hij. ‘Stel, je hebt een schuld van 100.000
euro bij je crediteuren. En je spreekt af dat ze 10 procent krijgen,
in totaal 10.000 euro - dat is meer dan schuldeisers bij de
gemiddelde Wsnp krijgen. Bovendien krijgen ze dat bedrag
meteen als finale kwijting uitbetaald door de overheid.
Vervolgens moet jij die 10.000 euro in de drie jaar aflossen aan de
staat. Maar nu sluit je ook een prestatiecontract af waarin je
afspreekt dat jou die 10.000 euro wordt kwijtgescholden als jij
goed gaat verdienen of het op een andere manier goed doet.
Dat is echt een stimulans om in beweging te komen. Want zo kun
je in minder dan drie jaar een complete sanering voor elkaar
krijgen. Daar komt bij: de crediteuren zijn beter af en jij kost de
belastingbetaler minder omdat je sneller weer op eigen benen
staat.’
Ondertussen is de actuele werkelijkheid verre van rooskleurig.
Corona trof ook het prille bureau van Hugo en alle opdrachten
zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. TOZO 1 en 2 werden
aangevraagd en – met enige vertraging – gehonoreerd.
Hugo moest in de tussentijd een voorschot broodnood aanvragen
en kreeg van zijn consulent vijf Jumbo-bonnen om
boodschappen te kunnen doen.
Hij lacht, een beetje wrang: ’Gelukkig heb ik van mijn moeder
geleerd om voor de hele week kippensoep te maken. Daar zit alles
in.’ Even later: ‘Er zijn wel momenten dat ik diepe droefheid voel.
Het komt er nu op neer om niet teveel vooruit te kijken. Ik leef
met de dag. Gelukkig vind ik telkens weer de moed om door te
zetten.’

Monique Maks, Jeugdfonds Sport & Cultuur

Zet de huidige daadkracht
en samenwerking door
We leven in een van de rijkste landen ter wereld. Toch groeit
1 op de 12 Nederlandse kinderen op in armoede. Door de
coronacrisis is deze groep groter geworden. Mensen kregen acute
geldzorgen, doordat ze hun baan verloren of failliet gingen.
Ouders voor wie zo’n armoedesituatie ‘nieuw’ is, weten vaak niet
hoe ze hulp kunnen krijgen voor zichzelf of voor hun kinderen.
Of vragen uit schaamte geen hulp en hopen de situatie zelf te
kunnen oplossen.
Deze gezinnen bereiken is een grote uitdaging. Daarom is het
cruciaal dat ouders weten waar ze zich kunnen melden, dat
betrokken professionals armoede signaleren én doorverwijzen
naar ondersteuning van de kinderen.
Toen door de coronacrisis iedereen thuis kwam te zitten, werd
pijnlijk duidelijk dat veel gezinnen geen geld hadden voor een
computer en kinderen geen online lessen konden volgen. Het
Rijk, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven
verstrekten samen binnen no-time duizenden computers aan
deze kinderen. Als het moet, vinden publieke en private partijen
elkaar snel en bieden ze gericht hulp. Het zou fantastisch zijn als
we deze daadkracht én samenwerking blijven voortzetten.
Want er is nog veel te doen!
Meedoen op school, sport-, muziek- of dansles volgen, je
verjaardag vieren, zelf met geld leren omgaan. Voor veel kinderen
is dit vanzelfsprekend, maar niet voor kinderen uit minima
gezinnen. Als je krap bij kas zit, kun je op sport- of muzieklessen
makkelijk en snel bezuinigen. Het Nibud verwacht dat 15% van de
contributies als gevolg van de coronacrisis stopgezet zal worden.
Terwijl meedoen zo belangrijk is. Dat werd maar al te duidelijk
tijdens de lockdown, toen iedereen de effecten van sociale
uitsluiting kon voelen.
Op de sportvereniging sluiten kinderen waardevolle
vriendschappen en bouwen ze een netwerk op, waar ze ook op
latere leeftijd veel aan hebben. Sommige kinderen waarbij het op
school niet zo goed gaat, blinken uit op de sportvereniging.
Het zelfvertrouwen dat ze daar opdoen, werkt door op school.
Armoede is niet eerlijk. Kinderen kunnen er niets aan doen, maar
ervaren wél de gevolgen. Als zij niet net als hun vrienden mee
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kunnen doen, lopen ze achterstanden op sociaal, emotioneel,
fysiek en cognitief vlak op. Daarom is investeren in kinderen
investeren in de toekomst.
Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn we, samen met
Stichting Leergeld, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds
Kinderhulp, Sam& gestart. Hiermee bieden wij één portaal waar
ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor
kinderen. Zodat kinderen wél op dansles kunnen, kunnen
voetballen of hun verjaardagsfeest kunnen vieren.

Als het moet, weten
partijen elkaar snel te
vinden om gericht hulp te
bieden
Als je kinderen in hun kracht zet en de kans geeft zich goed te
ontwikkelen, geef je hen handvatten om beter met hun
thuissituatie om te gaan. En kunnen zij zich voorbereiden op een
eigen toekomst, waarbij armoede niet automatisch van de ene op
de andere generatie overgenomen wordt.
Daarom moeten we met zijn allen de kinderen die door de
coronacrisis ineens niet meer naar scouting of op muziekles
kunnen, zo snel mogelijk in het vizier krijgen. Docenten en
Interne Begeleiders, schuldhulpverleners, wijkteams,
buurtsportcoaches en jeugdzorgmedewerkers: kijk goed om naar
kinderen. Ouders met geldzorgen: meld je! Want als alle kanalen
opengezet worden en initiatieven aan elkaar verbonden worden,
kunnen we samen met meer voorzieningen meer kinderen
bereiken.
Monique Maks, directeur Jeugdfonds Sport & Cultuur
Bestuurder van Sam&
www.jeugdfondssportencultuur.nl /
www.samenvoorallekinderen.nl

Marco Florijn, NVVK

We moeten niet inzetten
op een quick fix
Naar verwachting belanden we parallel aan de coronacrisis in een
diepe economische crisis. Groepen die (tijdelijk) werden ontzien,
zullen uiteindelijk nog hun hypotheek, facturen en belastingen
moeten betalen. Ontslagen ouderen, jongeren die hun
flexcontract kwijtraakten, studenten met hoge leningen, ZZP’ers
zonder opdrachten - naast de traditionele groep die gebruikmaakt
van de participatiewet, zullen we deze groepen ook tijdig moeten
helpen.
De economische crisis van 2008 leerde ons dat deze groepen pas
na twee jaar zichtbaar zijn. Toen het zover was, was Nederland al
crisis-moe en waren schuldhulpverleners roependen in de
woestijn. Haast als van nature volgde na de consumentencrisis
een bezuinigingsgolf, onder andere voor het sociaal domein.
Die geschiedenis zou zich zomaar kunnen herhalen.
Toch zit ik niet te somberen. Uit een diep respect voor de mensen
die de stap zetten om hulp zoeken, wat niet niets is. Voor de
schuldeisers die zich nú al coulant opstellen, zelfs als ze het zelf
moeilijk hebben. Voor de vele vrijwilligers en partners in het
schuldendomein. En voor onze eigen medewerkers, die in deze
complexe tijden koersvast blijven. Daar ben ik niet somber over,
maar onwijs trots op.
De koers die we in 2017 inzetten is nog steeds razend actueel:
meer samen, simpeler en sneller. Dit geven we vorm in het
NVVK-arrangement, dat bestaat uit collectief schuldregelen,
saneringskrediet en een schuldenknooppunt.
Door collectief schuldregelen - bulkafspraken te maken met grote
schuldeisers - kunnen schuldeisers in één keer alle openstaande
schulden van verschillende schuldenaren saneren. Dat verkort de
doorlooptijd, waardoor meer mensen geholpen kunnen worden.
En het bespaart uitvoeringskosten en administratieve lasten voor
gemeenten en schuldeisers. Samen met SchuldenLabNL werken
we aan de implementatie hiervan, al ruim 150 gemeenten willen
met ons meedoen!
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Op dit moment heeft een schuldenaar gemiddeld met 14
schuldeisers te maken. Dankzij een saneringskrediet is dat er nog
maar één: een kredietbank. De schuldenaar sluit daarbij een
lening af, waarmee de bank de andere schuldeisers betaalt.
Het klinkt als een spannende regeling, maar uit cijfers blijkt dat
het risico klein is.

Saneringskrediet klinkt
spannend, maar het risico
is klein
Communicatie met schuldeisers verloopt via platforms, e-mail of
telefoon. Door al dat berichtenverkeer op één schulden
knooppunt te digitaliseren, kunnen we veel sneller een overzicht
krijgen van iemands schuldensituatie. Anderhalf jaar geleden zijn
we begonnen met de ontwikkeling van dat platform. En we zien
nu al dat het werkt. Op dit moment sluiten we zoveel mogelijk
schuldeisers aan om het over een half jaar breed te
implementeren.
De economie zal nog wel vaker een tik krijgen. We moeten niet
inzetten op een quick fix. Daarom werken we er hard aan om het
systeem nu te veranderen, zodat het straks in staat is om klappen
op te vangen.
Marco Florijn, voorzitter NVVK
www.nvvk.nl
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Zelfstandig adviseur Martijn Schut

‘Iedereen is gebaat
bij meer uniforme
regelingen’
Al meer dan 20 jaar werkt zelfstandig adviseur Martijn Schut in de
gemeentewereld aan armoede- en schuldenbeleid. Op zijn blog
reflecteerde hij het afgelopen decennium veelvuldig op deze
thema’s. Wat mag er volgens deze expert niet ontbreken in een
armoede- en schuldenaanpak? ‘Er moet één wet komen voor de
schuldenproblematiek.’
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In de vele artikelen op zijn blog over schuldhulpverlening,
armoedebeleid en alles wat daarbij komt kijken, waakt
Martijn Schut ervoor dat hij politieke opvattingen etaleert.
Al heeft hij wel stokpaardjes, geeft hij toe. Vroegsignalering,
bijvoorbeeld, en saneringskredieten. ‘Die zijn niet perse politiek,
het zijn simpelweg manieren waarop het anders en beter kan.
We moeten ons hard maken voor goede schuldhulpverlening en
een goed, overzichtelijk armoedebeleid. Het is aan ambtenaren
om hun wethouder daarvan te overtuigen.’

‘Zeker nu is het belangrijk
dat schuldenproblematiek
goed en snel in beeld
wordt gebracht’
Snellere en bredere vroegsignalering
Partners in vaste lasten – woningcorporaties, waterbedrijven,
energieleveranciers en zorgverzekeraars – zijn verplicht een
melding te maken bij de gemeente als ze zien dat er een
betalingsachterstand is. Op die manier kan al vroeg actie
ondernomen worden als er sprake lijkt te zijn van
schuldenproblematiek. Wat Schut betreft zou dat nog veel breder
en eerder opgepakt moeten worden. ‘Er moet niet alleen gekeken
worden naar betalingsachterstanden bij vaste lasten, maar ook bij
bijvoorbeeld telefoonrekeningen, kinderdagverblijven of
gemeentelijke belastingen.’
Op dit moment is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Partners in
vaste lasten zijn wettelijk verplicht om informatie te delen, maar
voor andere partijen is dat privacy-technisch ingewikkelder. Toch
hoeft dat volgens Schut geen belemmering te zijn. ‘Het kabinet
zou de wet kunnen uitbreiden. Of er moeten afspraken gemaakt
worden met bedrijven, zodat zij met toestemming van de klant
informatie doorgeven aan de gemeente als ze een
betalingsachterstand zien. In het project Amargi, een coalitie van
schuldeisers, inkomensverstrekkers en maatschappelijke
partners, wordt daar bijvoorbeeld al aan gewerkt. Het ministerie
zou daar meer regie op moeten pakken. Zeker nu is het belangrijk
dat schuldenproblematiek goed en snel in beeld wordt gebracht.’
Stilte voor de storm
We zitten in de stilte voor de storm, gelooft Schut. ‘Er komen nu
minder aanmeldingen bij schuldhulpverlening binnen dan vorig
jaar. Maar de verwachting is dat er de komende twaalf maanden
juist veel meer aanmeldingen zullen zijn, mogelijk zelfs een
verdubbeling. Door corona zijn schuldeisers coulanter, er vinden
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‘Nu merk je dat mensen
eerder hulp accepteren.
Ze kunnen corona “de
schuld” geven’
‘Straks staan mensen om
hulp te dringen, daar
moet je nu al op inspelen’
geen huisuitzettingen plaats, geen water- en energieafsluitingen.
Het is mooi dat schuldeisers nu uitstel geven van betaling, maar
het leidt later tot problemen. Straks staan mensen om hulp te
dringen, daar moet je nu al op inspelen.’
Corona “de schuld” geven
Toch blijft hij – in zekere zin – optimistisch. ‘Als reactie op de
coronacrisis zijn er allerlei commissies opgezet, zoals de
commissie Halsema, die uitzoeken wat de pijnlijke gevolgen
ervan zijn. De armoede- en schuldenproblematiek komt hoger op
de agenda te staan. Dat leidt hopelijk tot meer budget voor
hulpverlening.’

Voor veel gemeenten betekent de coronacrisis ook dat
vroegsignalering op een andere manier wordt aangepakt, ziet hij.
‘Huisbezoeken zijn niet mogelijk, in plaats daarvan bellen
gemeenten. Normaliter werkt dat minder goed, mensen hangen
snel de telefoon op. Maar nu accepteren mensen eerder hulp.
Ze kunnen corona “de schuld” geven. Corona overkomt ons
allemaal, waardoor het gevoel van schaamte minder wordt.
Ik hoop dat corona een soort breekijzer is, drempels wegneemt,
waardoor mensen eerder hulp zoeken.’
Schuldhulpverlening op hoger niveau
Met de storm die eraan komt, is dit hét moment om de
schuldhulpverlening naar een hoger niveau te tillen.
En saneringskredieten zouden weleens de manier kunnen zijn
om dat te doen, gelooft Schut. De schuldenaar leent dan geld bij
een gemeentelijke kredietbank. Met dat geld kunnen
verschillende schuldeisers betaald worden. Uiteindelijk heeft de
schuldenaar nog maar één schuldeiser: de kredietbank.
‘Veel gemeenten durven dat risico nog niet aan. Ze zijn bang dat
ze een schuld afkopen en vervolgens hun geld niet terugkrijgen.
Maar de ervaring leert dat 95% van het saneringskrediet netjes
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wordt terugbetaald. Het risico is in veel gevallen dus een paar
tientjes. Zet dat maar eens af tegen de veel lagere
uitvoeringskosten en de hogere effectiviteit van
schuldhulpverlening.’
Het wiel opnieuw uitvinden
Welke beslissingen er in deze tijd ook over armoede- en
schuldenbeleid worden gemaakt, de focus moet eerst liggen op
het primaire proces, vindt Schut. ‘De huidige wet gemeentelijke
schuldhulpverlening is maar een dun wetje: als je hem uitprint is
het drie kantjes. Er is niet goed in voorgeschreven hoe gemeenten
schuldhulpverlening moeten aanpakken, waardoor iedereen het
wiel steeds aan het uitvinden is. Volgens mij is iedereen erbij
gebaat als het meer uniform is geregeld. Nu hebben we nog de
Wsnp, Wgs en wetgeving rond bewindvoering. Wat mij betreft zou
het mooi zijn als er één wet komt waarin alles rondom
schuldenproblematiek is geregeld. Het zou van lef getuigen als de
staatssecretaris het aandurft om dat te onderzoeken.’

