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Drieluik

1. Hulpvragers

2. Vrijwilligers

3. Coördinatoren



Aanmelding SHV
94.200 (2017) 86.200 (2018)
Opgelost* 
22.400 (2017) 21.800 (2018) 
WSNP
7.600 (2017) 6.500  (2018)

Risicovolle of problematische schulden (2015)
1.322.000 – 1.425.000 hh (1 op de 5)

Problematische schulden (2015)
544.000 – 764.000 hh (1 op de 10)

‘Zichtbare’ probl. schulden
193.000 hh (2015)  

Opgelost



“Het systeem moet simpeler 
worden, vindt Florijn. Niet mensen 
een wirwar insturen van loketten 

en regeltjes, maar bijvoorbeeld een 
vrijwilliger langs laten komen die 

alles op een rijtje zet.” 



• 320 lokale organisaties

• Aantal hulpvragers (2016): 41.000

• Aantal vrijwilligers (2016): 12.500

• Verschillende vormen van ondersteuning

Thuisadministratie





Financiële redzaamheid

Toegang tot 
schuldhulpverlening



Wie is de hulpvrager?

Ernst van de schuldsituatie

17%

37%

46%

geen licht ernstig



Verband met ernst van de schulden

• Financiële kennis

• Financiële vaardigheden

• Financieel gedrag

• Vertrouwen in eigen financiële kunnen

• Motivatie



Verandering ondersteuningstraject

24%

40%

36%

Schuldsituatie nulmeting

geen licht ernstig

36%

40%

26%

Schuldsituatie einde ondersteuning

geen licht ernstig



Verandering ondersteuningstraject 

Financieel gedrag nulmeting Financieel gedrag einde ondersteuning
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Wat viel je op?

Welk interview is je het meest bijgebleven?

Wat is de betekenis geweest van de vrijwilliger?

Wat zijn de resultaten van thuisadministratie?

Interviews



• Ernstigere financiële problemen 

• Meerdere problematiek

• Ongezonder financieel gedrag

• Minder vertrouwen eigen financiële kunnen

Uitval

7%

35%

59%

Schuldsituatie uitval

geen licht ernstig
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Ondersteuning

• Schuldpreventie – life event/hulpvraag

• Vroegsignalering – huisarts/sociaal wijkteam

• Schuldregelingen (al dan niet met kwijtscheldingen) 

• Nazorg



Wat doet de vrijwilliger?



“Mensen raken doorgaans veel beter gemotiveerd door de 
beweegredenen die zij zèlf hebben ontdekt en uitgesproken, 
dan door de redenen die anderen opsommen”. 

- Blaise Pascal, 17e eeuws filosoof

Reparatiereflex als nobele neiging



Weerstand



Wat stuurt ons gedrag?

De mens heeft drie psychologische basisbehoeften:

• Autonomie:
De behoefte om zelf je keuzes te maken

• Betrokkenheid:
De behoefte om je verbonden te voelen met anderen

• Competentie:
De behoefte om je kundig en bekwaam te voelen. Te kunnen voldoen wat van je 
wordt verwacht. 
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Dilemma’s lokale organisaties

• Grenzen aan en binnen vrijwilligerswerk

• Cliëntgroepen met complexe/multi problematiek 

• Samenwerking in de keten

• Begeleiding en training van vrijwilligers

• Gebrek aan financiering of tijd (coördinator)

• Motiveren/gespreksvoering

• Privacy



• Praktisch en beleid: 
• Vergoedingen

• Vrijwilligersovereenkomsten

• Competentiebeschrijvingen vrijwilligers

• Trainingen

• Rollen en verantwoordelijkheden

• Samenwerking betekenis en verandering

Samenspel formeel - informeel



Beroepskrachten en vrijwilligers: Beiden professionals/deskundig

Vrijwilligerswerk gaat om toegevoegde waarde, niet om 
kostenbesparing. 

Vrijwilligerswerk is geen functieomschrijving.

Uitgangspunt: voor welke hulpvrager en hulpvraag is welke 
ondersteuning het beste? 

Afstemming en samenwerking
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