
12 februari
Adviesraad Sociaal Domein

Armoede en schulden. 



Definitie van een problematische schuld 

Onder een problematische schuldensituatie wordt verstaan: 
de situatie waarin redelijkerwijs te verwachten is dat iemand niet 
zal kunnen doorgaan met het betalen van zijn/haar schulden of is 
opgehouden te betalen. 

(NVVK definitie)



De volgende huishoudens komen vaker dan gemiddeld moeilijk rond: 

• Alleenstaanden met kinderen  
• Huishoudens in een huurwoning 
• Uitkeringsgerechtigden, met name mensen in de bijstand 

(NIBUD Geldproblemen in Nederland 2018)

Rondkomen: 2,6 miljoen huishoudens komen moeilijk rond 



Geldproblemen: 1,35 miljoen huishoudens heeft 
betalingsproblemen

Een op de vijf huishoudens (20%) heeft dusdanige 

betalingsachterstanden dat er sprake is van betalingsproblemen. Iets 

meer dan de helft heeft lichte problemen (800.000). Het overige deel 

heeft ernstige problemen (550.000). 

Zorgverzekering wordt het vaakst te laat betaald. 

De meest voorkomende betalingsproblemen zijn: 

1. Rekeningen te laat betalen 

2. Aanmaningen ontvangen 

3. Afbetalingsregeling geregeld



Alblasserdam in cijfers

• Alblasserdam heeft:

20.014 inwoners
13.674 volwassenen

2.440 leeftijd 15-25 jaar
3.900 leeftijd 0-14 jaar

• Verdeeld over:

8.050 gezinnen

3.200 van deze gezinnen hebben kinderen. 



Vertaling

Alblasserdam heeft 8.050 huishoudens
NIBUD:
10% ernstige betalingsproblemen =  805 HH
10% idem voor HH met kinderen  =  320 HH

Armoede cijfers. 
Volwassenen: 5,7 % → Alblasserdam 779 personen
15-25 jaar:    5,9 % → Alblasserdam 144 personen
0 - 14 jaar:    9,0 % → Alblasserdam 351 personen

NIBUD:
1 op de 6 huishoudens in armoede (16,6 %)
Voor Alblasserdam:      1.411  HH

In  december 2019 maakte de volgende aantallen gebruik van enkele voorzieningen:

St leergeld 188 (211 kinderen in totaal geholpen in 2019)
PMB 232 (259 toekenningen in totaal in 2019)
Bewindvoering 65 (78 toekenningen in totaal in 2019)
Bijzondere bijstand 117
Schuldhulpmaatje 42 hh
Voedselbank 90
Kledingbank 100
Schuldhulpverlening 60



Regionale Visie Sociaal Domein

Ambities

Bestaanszekerheid versterken

Obstakels voor

bestaanszekerheid

wegnemen

Inwoners eerder

en beter bereikenStabiliteit bieden

en bevorderen



Ondersteuning voor lage inkomens

• Regionaal minimabeleid
• Denk aan regelingen zoals het SMS Kinderfonds, Collectieve Zorgverzekering 

Minima, het Persoonlijk Minimabudget, Bijzondere bijstand, SUN 
Drechtsteden

• Hoe doen mensen beroep op deze regelingen?

• Adviseurs geldzaken
• Hulp bij op orde krijgen huishoudboekje, loket voor financiële vragen

• Inwoners die vanuit de bijstand gaan werken helpen met financiën

• Samenwerking met gemeenten en ketenpartners om aansluiting met 
SDD te versterken: zo helpen we onze inwoners integraal



Schuldhulpverlening SDD  
Toegang dienstverlening

Voor wie?

Iedere inwoner van de Drechtsteden van 18 jaar of ouder met financiële vragen 
en/of problemen kan zich aanmelden bij schuldhulpverlening

Hoe?

Melding via click, call, face:  
• Crisisgesprek
• Individuele intake
• Route beschermingsbewind 

Hulpverlening via Sociaal wijkteam/gemeente
• Intakegesprek op locatie
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Vanuit de visie sociaal domein → SHV

✓Brede kijk op problematiek, integraal werken

✓Stressfactoren wegnemen, SSD

✓Laagdrempelig en makkelijk SHV-proces

✓Inwoners eerder en beter bereiken

✓Maatwerk 



Routebeschrijving Vroegsignalering CAK

• Gegevens worden aangeleverd door SDD

• Tijdens Zorgnetwerk worden dubbelingen met huurachterstand bekeken

• Burgers worden benaderd met een brief

• Bij geen reactie nogmaals een brief 

• Bezoek aan huis of op lokatie

• Tijdens afspraak bekijken welke partijen er nodig zijn om problemen op te
lossen.  Keten aanpak!!

• Ketenpartners: O.a. SHM, Voedselbank, Kledingbank, Vivenz (CJG), SDD.



José meldt 
zich

Start oriëntatie 
fase 

Inzet 
dorpsnetwerk

Inzet 
ondersteuning 

thuis

Contact regisseur en 
ondersteuning 

Monique

Plan naar toekomst 
voor Monique 

Inzet vervolg 
traject SHV

Schulden in 
kaart 

Inzet 
budgetbeheer

Schuldregel 
fase

Minnelijke 
regeling

Schuldenvrije 
toekomst

Richten op 
participeren 

Klantreis route schuldhulpverlening door Marian vd Berg, 
consulent schuldhulpverlening



De impact van zorgen en stress



Belangrijk in hulpverlening

• Geen beschuldigende vinger maar richten op mogelijkheden, volgens
Nadja Jungmann (o.a. lector schulden en armoede) gebeurt er fysiek
iets in de hersenen waardoor mensen moeite hebben om lange
termijn keuze’s te maken (overlevingsstand)

• Integraliteit opzoeken (regional en lokaal)

• Warme overdracht (met vinger aan de pols houden)

• Goede samenwerking tussen betrokkenen bij een persoon



Vragen?



Dank u!


