schuldhulpverlening

Onderzoek wijst uit dat het aantal huishoudens met problematische schulden groat is. 1 Een aanzienlijk deel van
deze huishoudens is onzichtbaar, vindt de weg niet naar schuldhulpverlening of valt al snel weer uit. Hoe krijgen
we deze mensen beter in beeld? En het belangrijkste, hoe leiden we ze naar de juiste hulp?
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Direct online hulp bij schulden

Online platform in de maak
voor vragen over schulden en
om slim te verwijzen

I

n 2015 werd het aantal onzichtbare
huishoudens met problematische
schulden tussen de 351.000 en 571.000
geschat. Het aantal huishoudens met
risicovolle schulden ligt nog hoger,
ergens tussen de 614.00 en 858.000.2 Dat
is een flinke toename ten opzichte van
2012. En hoewel het aantal schuldenaren
in Nederland dus stijgt, neemt het aantal
Wsnp toekenningen af. In 2012 stroom
den nog 13.763 personen in de Wsnp. In
2017 zijn dat er nog maar 8.357. En 11
procent van de schuldenaren in de
Wsnp haalt de eindstreep niet.3 Dit soort
cijfers is overweldigend, en voor het
Nibud, Universiteit Leiden en het
lectoraat Armoede interventies (HvA)
dan ook reden te onderzoeken wat deze
mensen nodig hebben en hoe we daar
beter op kunnen aansluiten. Hiertoe
hebben we een behoefteonderzoek
uitgevoerd onder hulpvragers, waarbij
we zowel mensen die nu in de schuld
hulpverlening zitten als mensen die zijn
uitgevallen, hebben gei:nterviewd. Doe!
is om op basis van deze uitkomsten een
online platform op maat te ontwikkelen
in samenwerking met Guardians, een
serviceorganisatie gespecialiseerd in de
ontwikkeling van digitale schuldhulpver
lening.
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sociaalbestek

Het huidige online aanbod random
schuldhulp in Nederland is nog voorna
melijk informatief, en hoewel er ook in
het sociaal domein digitale ontwikkelin
gen gaande zijn, sluit het aanbod nog
niet naadloos aan bij de behoeften van
mensen met beginnende en gevorderde
schulden. Om deze reden hebben we
ervoor gekozen een online platform te
ontwikkelen dat als doel heeft de
instroom in de schuldhulpverlening te
bevorderen en uitval te verminderen.
Het online platform beantwoordt vragen
over schulden en verwijst slim door naar
professionele hulp, waarbij steeds
aangesloten wordt op de belevingswe
reld van de gebruiker.

Kwetsbare groepen
Tussen oktober 2017 en januari 2018
hebben we gesproken met verschillende
mensen die met schulden te maken
hebben. Hierbij hebben we ons gericht
op de meest kwetsbare doelgroepen,
namelijk jongeren, alleenstaande
eenoudergezinnen, laaggeletterden en
huishoudens met een migratie-achter
grond. Dit ook om ons ervan te verzeke
ren dat we iets ontwikkelen dat ook
echt aansluit bij de vraag van de
gebruikers, en we! daar waar de hulp

het hardste nodig is. We hebben dertig
mensen met schulden gei:nterviewd, en
daarnaast nog eens twintig hulpverleners
gevraagd feedback te leveren op
mogelijke content van het online
platform. Ook hebben we een internati
onale web search uitgevoerd naar
bestaande sites en apps, zowel om van
te leren als ons van te onderscheiden.
Steeds met de vraag: wat zou een online
platform moeten 'doen' om de doel
groep te bereiken en beter van dienst te
zijn? En daarnaast, welke drempels
bestaan er en hoe nemen we die weg?

Papierwinkel
Op basis van deze gegevens hebben we
de behoeften, verwachtingen en struikel
blokken van mensen met schulden in
kaart gebracht: Waarom melden mensen
zich niet aan voor schuldhulpverlening?
En waarom vallen mensen zo vaak uit, in
of voor de stabilisatiefase? Voorbeelden
van mogelijke drempels zijn schaamte, of
verkeerde verwachtingen. Het relatief
lange en stroperige traject van schuld
hulpverlening kan zorgen voor uitval, of
het is de 'papierwinkel' waar men tegen
opziet. Het kan ook gaan om verplichte
budgetcursussen waar men niet heen
kan, in verband met priveomstandighe-

