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BETER SAMENSPEL INFORMELE EN FORMELE SCHULDHULP 

Waarom optimale samenwerking 
tussen de informele en formele 
schuldhulp noodzakelijk is
Nederland kent vele honderden lokale informele armoede- en schuldenprojecten. In de afgelopen vijf jaar volgde het 

Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam 85 van zulke initiatieven in Amsterdam, Rotter-

dam, Den Haag, Arnhem, Zwolle, Groningen en Leeuwarden. Conclusie van het onderzoek was dat deze projecten een 

gat vullen dat de bestaande gemeentelijke dienstverlening openlaat en daarmee bestaansrecht hebben. Wel valt er 

meer winst te behalen in een betere samenwerking tussen deze informele projecten en de formele schuldhulpverle-

ning. In dit artikel gaan we nader in op waarom dit zo is en doen we aanbevelingen hoe dit vorm zou kunnen krijgen.

om mensen met relatief kleine en dreigende schulden, het 

informele schuldaanbod van waarde is en een aanvulling 

vormt op de formele schuldhulpverlening.

Grote schulden: formele schuldhulp noodzakelijk

Bij een aantal informele projecten komen deelnemers 

binnen met grote schulden. Bij de meeste deelnemers 

met problematische schulden (meer dan 3000 euro) lijkt 

de hulp van de informele projecten niet toereikend want 

deze deelnemers hebben na afloop van het project vaak 

nog steeds schulden, waarvan het overgrote merendeel 

nog steeds problematisch. Voor deze groep is er hoogst-

waarschijnlijk formele schuldhulp nodig om van hun 

schulden af te komen. Twee derde van de deelnemers 

met problematische schulden zegt deze hulp echter nu 

nog niet te ontvangen. Één van de aanbevelingen van 

ons onderzoek is dan ook te investeren in een betere sa-

menwerking tussen de informele en formele schuldhulp 

om te zorgen dat deelnemers met problematische schul-

den tijdig passende hulp ontvangen. 

Waarom samenspel informeel en formeel nu niet 

goed gaat

We hebben in ons onderzoek niet expliciet onderzocht 

wat de reden is dat veel deelnemers met problematische 

schulden geen formele schuldhulp ontvangen. We willen 

dit in een vervolgonderzoek nader verkennen. We zetten 

hier enkele indicaties op een rij die uit ons onderzoek 

naar voren kwamen en mogelijk verklaren waarom de 

samenwerking nu mogelijk niet overal optimaal is. 

Kleine en dreigende schulden: informele  

schuldhulp vult gat op

Vijf jaar Van Schulden naar Kansen (zie kader) laat zien 

dat lokale informele armoede- en schuldenprojecten een 

belangrijke positie innemen als het gaat om het verbete-

ren van de situatie van mensen die in armoede en met 

schulden leven. Zij zijn met name van meerwaarde als 

het gaat om het vergroten van de financiële (zelf)red-

zaamheid, het vergroten van het zelfvertrouwen en het te-

rugdringen van kleine niet-problematische schulden bij 

hun deelnemers. Zo zien we bij driekwart van de onder-

zochte deelnemers een vooruitgang in hun financiële 

(zelf)redzaamheid: deelnemers hebben zowel op de korte 

als de lange termijn beter overzicht in hun eigen adminis-

tratie, kunnen beter omgaan met geld en kunnen beter 

hun uitgaven beheersen. Daarnaast verbeterden hun solli-

citatievaardigheden en hun financiële kennis. Vooral voor 

de groep mensen met een relatief laag startniveau wat be-

treft kennis en vaardigheden, zijn deze projecten van 

meerwaarde; zij laten de grootste ontwikkeling zien. 

Deelname aan de lokale informele armoede- en schulden-

projecten zorgden ook voor een afname van de schulden. 

Het aantal schuldposten daalt gemiddeld van 2 tot 3 bij 

aanvang tot 1 tot 2 schuldpost(en) zes maanden na deel-

name. Ook het aandeel deelnemers met een schuld neemt 

geleidelijk af. Na afloop van deelname aan het project 

heeft een iets lager percentage deelnemers schulden (van 

54 procent bij de start naar 52 procent na deelname). Dit 

percentage neemt bij de tweede nameting nog verder af 

naar 45 procent. Al met al zien we dat vooral als het gaat 
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Informele schuldhulp is niet altijd goed bekend met 
formele schuldhulp(regels)
Vanuit ons onderzoek weten we dat er bij een aantal in-

formele projecten juridische kennis ontbreekt. Niet bij 

alle projecten is bekend wanneer en waarom je deelne-

mers naar formele schuldhulp doorverwijst. In veel pro-

jecten wordt (samen)gewerkt met vrijwilligers die niet 

aan formele beroepseisen hoeven te voldoen. Veel van 

hen zijn actief met de beste bedoelingen, maar zij heb-

ben lang niet altijd kennis over formele schuldhulp en 

worden hier vaak ook niet in getraind. 

Informele en formele schuldhulp wantrouwen elkaar 
We weten van een aantal projecten dat zij zijn opgezet 

als ‘tegenhanger’ van de reguliere formele hulpverlening 

en soms ook specifiek als doel hebben om die doelgroe-

pen te helpen die door de formele schuldhulp niet wor-

den bereikt. Initiatiefnemers hebben in het verleden bij-

voorbeeld soms zelf negatieve ervaringen met formele 

schuldhulp opgedaan. Het imago van formele schuld-

hulp is bij deze projecten vaak negatief en zij zullen hun 

deelnemers dan ook niet snel doorverwijzen naar de ge-

meente. Actuele ontwikkelingen, zoals de gevolgen van 

de kinderopvangtoeslagaffaire, werken hierbij niet be-

vorderend. 

Informele schuldhulp en formele schuldhulp zien el-
kaar als concurrenten
Bij een aantal projecten hangt de subsidiëring af van het 

jaarlijkse behaalde aantal deelnemers. Doorverwijzing 

van deelnemers zou de hoogte van de subsidies dus in 

gevaar kunnen brengen met alle gevolgen van dien voor 

het bestaansrecht van deze projecten. 

Waarom betere samenwerking belangrijk is

Gebruik informele projecten als voorportaal 
De meeste informele schuldhulpprojecten hebben dus 

niet de juridische basis en kennis om deelnemers met 

hoge schulden goed te helpen. De uitvoerders zijn er 

niet voor opgeleid om professionele hulp te bieden. In-

zet van formele schuldhulp is bij hoge schulden noodza-

kelijk en het is ook belangrijk dat deze hulp tijdig wordt 

geboden, omdat professionele schuldhulpverleners het 

doorgroeien van schulden kunnen stuiten. Een informeel 

project zou in dit geval bijvoorbeeld goed kunnen funge-

ren als voorportaal naar de formele schuldhulp, door 

deelnemers met grotere schulden bij de hand te nemen 

en te zorgen voor een ‘warme overdracht’. Bij sommige 

projecten gebeurt dit al. Vaak doen deelnemers mee aan 

deze projecten omdat zij op deze manier geholpen wil-

len worden met het verkrijgen van toegang tot gemeen-

telijke voorzieningen. Zij willen bijvoorbeeld leren hoe 

zij toeslagen of kwijtschelding kunnen aanvragen of 

 gebruiken het project als opstapje naar de schuldhulp.

Een betere samenwerking tussen formeel en informeel 

kan (daardoor) ook preventief werken. Informele initia-

tieven staan veelal midden in een buurt, maken gebruik 

van ervaringsdeskundigen en hebben een laagdrempeli-

ge uitstraling. De mensen die bij de projecten binnenlo-

pen hebben vaak nog relatief kleine schulden. Potentieel 

kunnen deze schulden echter uitgroeien tot forse schul-

den. Mensen met kleine schulden kunnen tijdig worden 

geholpen door deze initiatieven, voordat zij echt in de 

problemen zitten. De informele projecten zouden daar-

mee in potentie dus een belangrijke preventie- of vroeg-

signaleringsfunctie kunnen hebben. Voor mensen die 

binnenkomen met grotere schulden is het, zoals aange-

Van Schulden naar Kansen

De onderzochte lokale informele armoede- en schuldenprojecten werden (mede) gefinancierd en ondersteund binnen het pro-

gramma ‘Van Schulden naar Kansen’, opgezet door initiatiefnemers Nationale-Nederlanden en Aegon. Al deze projecten samen 

laten een rijke diversiteit zien. Zo waren er projecten rondom budgetmaatjes, sollicitatietrainingen, financiële educatie en talent-

ontwikkeling. Ook de beoogde doelgroep verschilde sterk: van vluchtelingen, ZZP’ers, vrouwen in de maatschappelijke opvang 

tot jongeren met schulden. De gemene deler bij deze projecten is dat zij zich richten op het vergroten van een of meerdere on-

derdelen van financiële zelfredzaamheid: 1) orde en overzicht in de eigen administratie; 2) basale kennis en begrip van financiële 

zaken; 3) inkomen genereren en 4) uitgaven beheersen. De aanname hierbij is dat wanneer iemand goed functioneert op deze 

vier onderdelen, deze persoon financieel zelfredzaam zal zijn. Er is op verschillende niveaus data verzameld om te zien of en hoe 

de projecten erin slagen de deelnemers te helpen. De deelnemers werd gevraagd drie keer een vragenlijst in te vullen over hun 

kennis, vaardigheden en ontwikkeling: bij aanvang van het project, twee weken na afloop van het project en zes maanden na 

deelname. Daarnaast vulden de projectleiders jaarlijks een vragenlijst in over de inrichting van het project en de werkwijze. Ook 

monitorden we de betalingsachterstanden bij zo’n 30 crediteuren om de resultaten uit het onderzoek te kunnen duiden in een 

bredere context. Ook het beleid van deze crediteuren en het gemeentelijk beleid werd in de doelgebieden van het onderzoek 

kaart gebracht. 
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geven, echter belangrijk dat zij direct worden doorver-

wezen naar formele schuldhulp. 

Hoe betere samenwerking mogelijk is

Preventie: portaalfunctie met goede intake/screening 
aan de voorkant 
Om de potentie van informele projecten als het gaat om 

preventie en vroegsignaleren waar te kunnen maken, is 

een goede intakeprocedure onontbeerlijk. Tijdens het in-

takegesprek kan nagegaan worden wat de precieze aard 

van de problematiek is en kunnen projectmedewerkers 

nagaan of en hoe dit aansluit bij het doel en de opzet 

van hun eigen interventie. Het onderzoek laat zien dat 

een betere afgebakende doelgroep tot betere resultaten 

leidt. Als uit de intake blijkt dat de problematiek en de 

interventie niet goed bij elkaar aansluiten, kan het pro-

ject deelnemers gericht doorverwijzen naar beter pas-

send aanbod. In de praktijk hebben veel informele 

schuldhulpprojecten hun intakeprocedure en inclusiecri-

teria echter nog niet op orde, waardoor zij vaak een 

meer diverse groep deelnemers bereiken dan beoogd. Dit 

is niet bevorderlijk voor de effectiviteit van een project.

Preventie: ook tijdens het project blijven doorverwijzen
Ook is het voor informele projecten belangrijk om even de 

tijd te nemen om de hoogte van de schulden van (potentië-

le) deelnemers op te nemen. Veel deelnemers die binnenko-

men hebben geen idee hoe hoog hun schuld is of schatten 

deze te laag in. Bovendien is het hebben van schulden voor 

velen nog een te groot taboe om hierover te praten. Uit 

schaamte verzwijgen zij hun schulden of geven zij bewust 

een lagere inschatting. Het duurt dus vaak even tot duidelijk 

is hoe hoog de schulden werkelijk zijn. Om dit te achterha-

len is naast kennis over de financiële situatie ook vaak een 

vertrouwensband nodig tussen de deelnemer en de project-

medewerker. Dit betekent dat, wanneer later blijkt dat de 

schulden toch hoger zijn dan aanvankelijk gedacht, er ook 

gedurende het project nog ruimte moet zijn voor een door-

verwijzing naar de formele schuldhulpverlening.

Meer bekendheid over en weer
Goede samenwerking en korte communicatielijnen tussen 

formele en informele schuldhulp zijn essentieel om infor-

matie-uitwisseling op tijd op te starten. De formele schuld-

hulp zou er goed aan doen om meer contact te leggen met 

informele schuldhulpprojecten en met hen samen te wer-

ken. Dit verlaagt de drempel om door te verwijzen en kan 

ook een positief effect hebben op het imago van de formele 

schuldhulp. Ook zou er meer kennis over en weer gedeeld 

moeten worden: wanneer verwijs je wel en niet door? Uit-

voerders van informele projecten zouden hierin kunnen 

worden getraind. Een voorbeeld uit de praktijk is Frontlijn, 

dat voorheen een informeel project was dat enorme succes-

sen boekte en is opgegaan in een gemeentelijk projecten-

team in Rotterdam dat zich onder andere richt op vroegsig-

nalering van schulden en integrale hulpverlening. Coaches 

van Frontlijn stellen de leefwereld en de behoefte van de 

cliënt centraal. Het kwam in het verleden voor dat de 

Frontlijncoaches andere gemeentelijke uitvoeringsinstanties 

wezen op hun verantwoordelijkheid er voor de cliënt te 

zijn en niet enkel vanuit hun eigen wettelijke kaders te 

werken. Dit creëerde spanningen tussen Frontlijn en de uit-

voeringsinstanties, wat uiteindelijk structurele samenwer-

king bemoeilijkte. In de afgelopen jaren zijn om deze reden 

op managementniveau tussen de instanties gesprekken ge-

voerd om actief de verbinding op te zoeken. Dit heeft ertoe 

geleid dat er meer gebruik wordt gemaakt van elkaars 

krachten, wat ten goede komt aan de burger.

Tenslotte

Bovenstaand voorbeeld sluit aan bij een bredere beweging 

binnen het sociaal domein. In toenemende mate ontstaat 

de realisatie dat om mensen écht te helpen, organisaties 

samen moeten werken. Impact ontstaat nooit door één or-

ganisatie alleen, maar is juist een optelsom van de geza-

menlijke inspanningen van alle betrokken partijen. Deze 

denkrichting, ook wel collective impact genoemd, komt 

uit de Verenigde Staten, waar een van oudsher meer te-

ruggetrokken overheid ertoe heeft geleid dat organisaties 

elkaar opzochten om dit gat te vullen. Het vertrekpunt 

van collective impact is het stellen van een gedeelde stip 

aan de horizon – bijvoorbeeld het aanpakken van proble-

matische schulden – en vervolgens te kijken wat iedere 

partij kan bijdragen om dit probleem in gezamenlijkheid 

op te lossen. Op die manier ontstaat er een totaalaanbod 

van wederzijds versterkende activiteiten. Door periodiek 

samen te komen en te reflecteren op de voortgang wordt 

de samenwerking steeds krachtiger en efficiënter.

Vervolgonderzoek

Om erachter te komen hoe de samenwerking tussen for-

meel en informeel kan worden versterkt, gaan we in 

meerdere steden dit jaar onderzoek doen naar het per-

spectief van de doelgroep zelf; mensen die in armoede 

en/of met schulden leven.  Wat zijn hun ervaringen met 

informele en formele hulp? Welke knelpunten ervaren zij 

en hoe kan de samenwerking volgens hen verbeterd 

worden? We hopen een goede ‘klantreis’ te ontwikkelen 

en daarmee een impuls te geven aan het noodzakelijke 

samenspel tussen de formele en informele schuldhulp en 

daarmee ook de collectieve impact. 

De resultaten zijn weergegeven in het boek: van Geuns, R.C., J. Mak & E. Boon-

stoppel (red.) (2021). Van Schulden naar Kansen: weten wat werkt. (Thoth, Bussum)  
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