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Schulden in de mediaSchulden in de media

� forse stijging loonbeslagen

� iedereen gaat er op achteruit

� sinds januari toename aantal hypotheekachterstanden (+15%)

� verdubbeling aantal betalingsregelingen zorgpremie en eigen risico

� middeninkomens steeds vaker in de geldzorgen

� recordbedrag aan openstaande vorderingen bij incassobureaus

� toename beroep op schuldhulpverlening door hogere inkomens

� 10% ondernemers heeft problematische schulden

� 15% van de huizen staat onder water

� toename betalingsachterstanden op kredieten. 



Nieuwe aanpak: nieuwe Nieuwe aanpak: nieuwe 
blikblik

� Oude blik
◦ Hoogte inkomen

◦ Aantal crediteuren

◦ Juridische positie crediteuren◦ Juridische positie crediteuren

� Nieuwe blik
◦ Motivatie/schuldbeleving

◦ Vaardigheden

◦ Omgevingsfactoren

◦ Persoonskenmerken



Nieuwe blik in onderzoekNieuwe blik in onderzoek

� Klantprofielen: 
◦ eigen normen, normen omgeving, ervaren 

gedragscontrole en vaardigheden
� Screeningsinstrument:
◦ Theorieën beredeneerd gedrag, self-efficacy, ◦ Theorieën beredeneerd gedrag, self-efficacy, 

balansmodel en attributietheorie
� Kans op financiële problemen:
◦ Gevoeligheid voor verleidingen
◦ Spaarbehoefte
◦ Korte of lange termijn visie/planning 
◦ Financiële opvoeding
◦ Hoogte inkomen niet relevant



Wat zien we met de nieuwe Wat zien we met de nieuwe 
blik?blik?

� Twintig procent vindt dat anderen hun schulden 
moeten oplossen

� Ruim een derde wil niet dat anderen weten dat 
ze schulden hebben

� Krap de helft vindt dat ze zelf verantwoordelijk 
zijn voor het ontstaan van hun schuldsituatie
Krap de helft vindt dat ze zelf verantwoordelijk 
zijn voor het ontstaan van hun schuldsituatie

� De helft ziet geen mogelijkheden om zelf iets te 
doen aan de schuldsituatie

� Ruim de helft heeft niemand die kan helpen bij 
de geldzaken

� Bij ruim de helft vindt de omgeving het normaal 
om geld te lenen

� Tweederde vindt dat ze zelf verantwoordelijk zijn 
voor het oplossen van hun schulden



Analyse Analyse 
schuldhulpverlenersschuldhulpverleners

◦ Tekort aan administratieve vaardigheden 
(59%)
◦ Tekort aan zelfvertrouwen (55%)
◦◦ Niet kunnen plannen (52%)
◦ Schuld buiten zichzelf leggend (33%)
◦ Overschatten eigen mogelijkheden (32%)
◦ Gebrek aan basisvaardigheden (lezen, 

schrijven, rekenen (28%)
◦ Gebrek aan sociale vaardigheden (26%)



Wat zegt dit ons?Wat zegt dit ons?

Relevant is de combinatie van eigen normen, 
omgevingsfactoren, ervaren gedragscontrole 
en vaardigheden

Of met andere woorden……………

het klantprofiel



Screeningsinstrument laat Screeningsinstrument laat 
zien:zien:

� Feitelijk financieel gedrag/vaardigheden
� Bereidheid gedrag aan te passen
� Zelfregie
� Overtuiging (over schulden)

� Aanwezigheid risicofactoren, zoals:
◦ Schaamte om over schulden te praten
◦ Status toegekend aan luxe goederen◦ Status toegekend aan luxe goederen
◦ Ruzie over schulden/geld met gezin/omgeving
◦ Ontbreken ondersteunend sociaal netwerk
◦ Schulden in omgeving
◦ Laaggeletterdheid

� Aanwezigheid zwaarwegende belemmeringen
◦ Dak- en thuisloosheid
◦ Beroep op verslavingszorg

� Aard schuldenpakket













Zeven klantprofielenZeven klantprofielen

� Voorbeeld van een klantprofiel
◦ in redelijke mate doen en kunnen
◦ grenzen aan de bereidheid om het gedrag 

aan te passen. (vraag is waarom? Reeds aan te passen. (vraag is waarom? Reeds 
maximale inspanning om uitgaven terug 
te schroeven of niet bereid om laatste 
stapje te doen?) 
◦ basis in huis om zelf de schulden te 

regelen of een schuldregeling vol te 
houden. 
◦ ongeveer tien procent valt in dit profiel



Functies screeninFuncties screeningg

� Identificeren relevante 
gedragskenmerken voor 
schulddienstverlening of andere 
ondersteuningondersteuning

� Opsporen risicogroepen bij cliënten 
andere dienstverleners (WWB, WMO, 
etc.)

� Opsporen oorzaken financieel niet 
(helemaal) gezond gedrag

� Vaststellen noodzaak aanvullende 



Screening als preventie: Screening als preventie: 
een enkel voorbeeldeen enkel voorbeeld

Eerste betalingsachterstanden bij vaste 
lasten: incident of structureel?
◦ Wanneer overtuigingen, vaardigheden en 

bereidheid gedrag aan te passen positief bereidheid gedrag aan te passen positief 
zijn, geen reden tot interventie. Anders wel.
◦ Wanneer risico’s hoog scoren, noodzaak 

interventie / ondersteuning onderzoeken
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