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>
Voorwoord 

Armoede, het is wat je niemand wenst. Maar toch is het onderdeel van onze 

samenleving. Het is vaak geen bewuste keuze om te leven in armoede en gelukkig 

leeft het overgrote deel van onze samenleving in goede gezondheid en met vol-

doende middelen. Echter is er ook een groep die aan het einde van de maand niet of 

nauwelijks rond kan komen. Tel daarbij op dat door onverwachte vaak heftige 

persoonlijke veranderingen inkomen en uitgaven al snel niet meer met elkaar in 

overeenstemming zijn. Armoede en daarmee (problematische) schulden liggen dan 

op de loer. De overheid heeft een rol om mensen in armoede en met schulden te 

ondersteunen zodat zij zelf de draad weer kunnen oppakken en uit deze benarde 

situatie kunnen komen. 

De afgelopen decennia is veel geprobeerd en is er veel veranderd. Of het gaat om de 

toeslagen beschikbaar gesteld door het rijk of om de vrijstellingen en ondersteuning vanuit de 

gemeente. We proberen sinds jaar en dag armoede te bestrijden en schulden tegen te gaan. 

Soms met succes, maar vaak weinig effectief of succesvol. Uit de cijfers blijkt dat we een 

grote groep niet bereiken en dat we mensen met schulden pas in een laat stadium in beeld 

hebben en kunnen ondersteunen waardoor de maatschappelijk kosten en de persoonlijke 

problemen eigenlijk niet meer zijn te overzien. Dit moet beter kunnen!  We gaan daarom de 

focus verleggen en onze huidige werkwijze en denkpatronen doorbreken.

Mensen met schulden denken lange tijd de schulden zelf te kunnen oplossen of hebben een 

gevoel van schaamte waardoor ze vaak pas laat bij de gemeente in beeld komen. Vaak pas zo 

laat dat het jaren duurt voordat mensen weer uit armoede en schulden zijn, de volledige regie 

over hun eigen leven hebben en helemaal zelf kunnen voorzien in hun eigen bestaan. Naast 

de beperkingen die mensen enkele jaren ondervinden van financiële nood lopen de maat-

schappelijke kosten ook enorm op. Om die reden starten wij met een schuldenafkoopfonds. 

Dit fonds neemt relatief kleine schulden over. Denk daarbij aan bedragen tot maximaal 

vijfduizend euro. Deze schulden kopen wij af met als voorwaarde dat de problemen bij de 

bron worden aangepakt. Dus inzetten van budgetbeheer, ondersteuning in veranderingen 

van inkomsten en uitgaven etc. Alles is erop gericht om met relatief beperkte middelen 

mensen sneller te kunnen ondersteunen en sneller en beter uit de problemen te krijgen.  

Het bedrag is in beginsel een gift waarbij wij wel voorwaarden stellen om de betrokkene te 

helpen zijn leven weer op de rit te krijgen en ervoor te zorgen dat de kans op terugval zo 

klein mogelijk is.

Uit de verschillende gesprekken met de stad blijkt dat financiële kennis cruciaal is om signalen 

eerder te zien maar ook om mensen eerder en beter te kunnen ondersteunen. Daarom komt 

er een financieel expertisecentrum waar iedereen terecht kan met alle vragen over geldzaken 

maar waar ook gewerkt wordt aan kennisversterking van de professional. Want wanneer 

professionals in de eerste lijn vroegtijdig signalen van armoede of schulden herkennen, 

kunnen zij mensen tijdig doorverwijzen.  

We focussen in onze nieuwe aanpak op ‘werkende armen’ en op de ZZP-ers die het moeilijk 

hebben. Want werken moet lonen. Daarmee bedoel ik dat, wanneer je werkt, je meer geld 

moet overhouden dan wanneer je niet werkt en een uitkering ontvangt. Helaas is dit 

allerminst vanzelfsprekend. Zo kennen we de zogenoemde ‘werkende armen’, mensen die 

wel een baan hebben, maar die niet of nauwelijks rond kunnen komen. Of ZZP-ers die het 

niet lukt om genoeg inkomen te genereren om van rond te komen. Deze Bredanaars moeten 

het dan soms rooien met minder dan wanneer ze een gemeentelijke uitkering zouden 

ontvangen; een omgekeerde wereld. Daarnaast willen we hen vroeg bereiken om echte 
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armoede en/of schulden voor te zijn. Wij handhaven onze focus op kinderen en jongeren 

zonder startkwalificatie. Door hier extra op in te zetten verkleinen we de kans op inter- 

generationele armoede en geven we jongeren een grotere kans op een schuldenvrije 

toekomst. Een nieuwe doelgroep waar we ons ook op focussen zijn de AOW-gerechtigden. 

Juist omdat zij weinig kans hebben om zelfstandig hun inkomen te vergroten door bijvoor-

beeld werk. 

Omdat er een verscheidenheid aan oorzaken en problemen zijn die niet bijdragen aan het 

oplossen van armoede en schulden hebben we in dit plan ook aandacht voor die onderwerpen. 

Denk bijvoorbeeld aan laaggeletterdheid, een ongezonde leefstijl óf hogere woonlasten als 

gevolg van de energietransitie. Alleen wanneer we ook deze problemen aanpakken kunnen 

we werken aan duurzame oplossingen in plaats van focussen op symptoombestrijding en 

pleisters plakken.  

Armoede en schulden is van alle tijden. Onze inzet is er echter op gericht dit zoveel als 

mogelijk te voorkomen en mensen te ondersteunen op  de weg naar een schuldenzorgvrij 

bestaan te vinden. 

Boaz Adank 

Wethouder  



5Werken (aan geldzorgen) loont   Beleidsplan Armoede en schulden Breda 2020 - 2023





7Werken (aan geldzorgen) loont   Beleidsplan Armoede en schulden Breda 2020 - 2023

1
Inleiding
 1.1  Voorgeschiedenis

In 2016 heeft de gemeenteraad het Meerjarenplan ‘Samen uit de schulden’ vast-gesteld en in 

2017 de Ontwikkelagenda Armoede Breda. De uitgangspunten zoals genoemd in beide 

plannen zijn nog van toepassing en in het voorliggende beleidsplan wordt daarom op deze 

plannen voortgeborduurd. 

We willen nog steeds inwoners in armoede en/of met financiële problemen zo vroeg mogelijk

bereiken. Dit om hen te helpen zelf (weer) regie te voeren. Dit doen we samen met de vele

organisaties in de stad die zich ook bezighouden met armoede en schulden (bijvoorbeeld

ZorgvoorelkaarBreda, Marge in beeld 2 en de Raad voor de schuldhulpverlening). Ook het 

MINT principe (maatwerk, integraal, nabij en tijdig) en de uitgangspunten van Breda Doet 

onderschrijven wij nog. Echter, we constateren ook dat het beleid in veel gevallen niet het 

gewenste resultaat heeft opgeleverd.

Verschuiving accent armoede- en schuldenbeleid

Het accent van armoede- en schuldenbeleid ligt al jaren op verzachten van de negatieve 

effecten van armoede en op het mee helpen oplossen van bestaande schulden. Deze aanpak 

heeft echter niet geleid tot een significante vermindering van het aantal mensen dat van een 

minimuminkomen moet rondkomen, voor zover zij bekend zijn bij de gemeente. Het is 

daarnaast mogelijk dat het aantal mensen dat maandelijks moeite heeft de eindjes aan elkaar 

te knopen is gestegen, zonder dat de gemeente daar goed zicht op heeft. Dat geldt ook voor 

mensen met (problematische) schulden1. Landelijke onderzoeken stellen dat er grote groepen 

huishoudens zijn die niet bekend zijn bij de gemeente of maatschappelijke organisaties. Het is 

aannemelijk dat dit ook geldt in Breda en dat wij geen of onvoldoende zicht hebben op een 

deel van Bredase huishoudens dat in armoede leeft of (grote) financiële problemen heeft. 

 1.2  Aan de slag

We hebben al stappen gezet op het gebied van preventie en vroegsignalering, maar gaan 

nog actiever op zoek naar huishoudens die hulp of ondersteuning nodig hebben. Het is 

moeilijk om een inschatting te maken over hoeveel huishoudens we het hebben of wat zij 

nodig hebben, maar we blijven niet wachten totdat er meer duidelijkheid is want dan gebeurt 

er niets.

Integraal beleid

Wet- en regelgeving kunnen elkaar tegenwerken. De invloed van life-events is bovendien 

voor iedereen anders. We gaan daarom nog meer inzetten op maatwerk. Niet ieder mens is 

immers hetzelfde en heeft hetzelfde nodig. We gaan nog meer kijken naar wat per huishouden 

nodig is, waarbij begrippen als integraal en activerend centraal staan. Hoewel financiële rust 

belangrijk blijft, is het voorkomen van afglijden in armoede en schulden eveneens belangrijk. 

Bijdragen in een gezonde lifestyle, een passende woning, toegang tot werk of zinvolle 

dagbesteding, toegang tot onderwijs zijn ook belangrijk om het leven van mensen op de rit 

te krijgen en houden. Door een meer totale aanpak richting onze inwoners voorkomen we 

(verdere) terugval. 

Zo gaan wij onder meer mensen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling door te 

helpen bij het brengen van meer structuur in hun leven (b.v. door begeleiding naar werk of 

aanbieden tegenprestatie). 

1  Zie bijlage 1 Factsheet inkomen en armoede Breda 2019.
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Ondersteunend beleid

Onze huidige regelingen bijzondere bijstand, BredaPas, Schoolstartpakket, individuele 

inkomenstoeslag en seniorentoeslag gaan we anders inrichten, zodat deze ondersteunend 

zijn aan specifieke doelgroepen. Ze worden aangepast aan de uitgangspunten van deze 

beleidsnota.

Steekproeven

We monitoren de effecten van dit beleidsplan door vaker steekproeven te houden, waarbij 

we oog hebben voor de persoonlijke ontwikkeling (stappen op de participatieladder) van 

onze cliënten. 
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2
Wanneer is sprake 
van armoede, 
armoedeval en 
(problematische) 
schulden?

Alvorens in te gaan op het gemeentelijk beleid gaan we in dit hoofdstuk in op de  

te hanteren definities en in het volgende hoofdstuk op de landelijke context ten 

aanzien van de armoede- en schuldenproblematiek.

 2.1  Definitie armoede

Er zijn landelijk meerdere definities van armoede. Een veel gebruikte definitie is van het SCP 

(Sociaal Cultureel Planbureau). Deze hanteren we als basis voor ons armoedebeleid: ‘Er is 

sprake van armoede wanneer iemand gedurende een langere tijd niet de middelen heeft om 

te kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen die in zijn samenleving als 

minimaal noodzakelijk gelden’.2 Hierna geven wij een korte uitleg over deze definities.

Absolute benadering van armoede

De definitie van het SCP gaat uit van een absolute benadering van armoede. Dat betekent 

dat alleen gekeken wordt naar de individuele situatie van de betreffende persoon; er vindt 

geen vergelijking plaats met het inkomen van andere groepen. Centraal in deze definitie staat 

ook het begrip ‘beschikbare middelen’. Als mensen ervoor kiezen om de beschikbare 

middelen aan andere zaken dan benodigd levensonderhoud te besteden en daardoor een 

tekort aan middelen hebben, betekent dat niet dat zij arm zijn. 

Niet veel maar toereikend criterium

Wat dan de definitie van beschikbare middelen is, wordt uitgewerkt via het zogenoemde ‘niet 

veel maar toereikend criterium’. Dit criterium gaat uit van het besteedbaar inkomen, dus het 

inkomen na onder meer aftrek van betaalde belasting en bijtelling van ontvangen (landelijke) 

toeslagen. 

Voor uiteenlopende typen huishouden is een bedrag vastgesteld dat toereikend is voor 

onvermijdbare basiszaken (zoals voedsel, kleding, verzekeringen), aangevuld met een bedrag 

voor sociale participatie (zoals op visite gaan, lidmaatschap van een sportclub of een korte 

vakantie). 

Volgens het SCP bedroeg het ‘niet veel maar toereikend’ criterium voor een alleenstaande in 

2017 € 1135 per maand (waarvan € 1039 voor basiszaken en € 96 voor sociale participatie).3 

Voor andere typen huishouden zijn de bedragen hiervan afgeleid.

2  Diverse SCP publicaties, waaronder Armoede in kaart 2018 

3  SCP Armoede in kaart 2019
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Sociaal minimum, gehanteerde inkomensgrens

Voor gemeenten is het lastig om de definities van het SCP in de praktijk letterlijk te gebruiken. 

Gemeenten hebben namelijk niet de beschikking over financiële gegevens op individueel 

huishoudniveau. Gemeenten hebben ook niet altijd inzicht in het besteedbaar inkomen van 

het merendeel van de cliënten. In geval van een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject 

heeft de gemeente dat inzicht wel. 

Daarom kiezen de meeste gemeenten ervoor om de armoedegrens te stellen op het sociaal 

minimum (afgeleid van het wettelijk minimumloon). In Breda geldt nu 110% van het wettelijk 

minimumloon als inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand en 

lokale of minimaregelingen. Het stellen van deze grens impliceert een ‘armoedegrens’. 

Hierbij maken wij de volgende kanttekeningen:

1.   We stellen een inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand en 

minimaregelingen; in de praktijk betekent dit niet dat ieder huishouden met een inkomen 

op of onder deze inkomensgrens in armoede leeft. Gelukkig maar. 

2.   Ook merken we daarbij op dat deze inkomensgrens een vertekend beeld kan geven als 

we het beleid willen aanpassen; een verlaging of verhoging van deze grens lijkt dan op 

papier eveneens te betekenen een verlaging of verhoging van het aantal mensen in 

armoede. 

3.   Daarnaast wordt steeds meer bekend over de vele werkenden of mensen met koop-

woningen die moeite hebben om rond te komen maar die niet vragen om hulp of 

ondersteuning 4. Het kan zijn dat zij gezien de hoogte van hun inkomen boven de 

inkomensgrens van de gemeente uitkomen, maar aan besteedbaar inkomen minder over 

houden dan iemand met een uitkering. 

4.   Ook wordt het hebben van een schuld vaak gezien als oorzaak of het begin van armoede. 

Er is wel een sterke relatie tussen schulden en in armoede leven, maar het hebben van 

schulden hoeft niet per definitie te betekenen dat er ook sprake is van armoede. Veel 

mensen in Nederland hebben schulden (bijvoorbeeld een studieschuld of hypotheekschuld), 

maar dat betekent niet dat ze arm zijn.

Schaarste

In 2013 verscheen de Nederlandse vertaling van Schaarste, het baanbrekende boek van 

Mullainathan & Shafir. Hierin wordt o.a. een gedragspsychologische theorie uiteengezet over 

waarom mensen in armoede zich, in de ogen van anderen, niet altijd rationeel gedragen. 

Volgens de schaarstetheorie zijn mensen die in armoede leven vaak wel goed in staat om op 

korte termijn oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld dat de rekening morgen moet worden 

betaald of dat vandaag eten moet worden gehaald. Er is echter minder aandacht voor lange 

termijn zaken, zoals het aflossen van schulden. Het is geen kwestie van onwil, men ziet het 

gewoon niet. Gedurende de periode dat er schaarste wordt ervaren is de “bandbreedte” om 

zaken op te lossen beperkt. Het onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat er in die situatie een 

IQ verlies kan zijn van 13 punten. In onze aanpak van de armoede en schuldenproblematiek 

houden wij er rekening mee dat een tekort aan financiële middelen gevolgen kan hebben 

voor de mindset van de betreffende inwoner.

 2.2  Definitie armoedeval

Als een inkomen in een huishouden, door bijvoorbeeld werk, toeneemt, kunnen de bijdragen 

uit zowel rijksregelingen (denk aan toeslagen) als gemeentelijke regelingen (denk aan de 

Individuele inkomenstoeslag of Regeling Bredapas) afnemen of eindigen. Er is sprake van een 

armoedeval als een huishouden aan het eind van de maand netto minder overhoudt, 

ondanks het feit dat het inkomen zelf is gestegen.

4  B.v. Artikel ‘Veel schuldenaren weten schuldhulp slecht te vinden’ van G. Schoneville en M. Weijers (NIBUD) in ECB aug 2019.
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Uit landelijke onderzoeken blijkt dat er niet of nauwelijks sprake is van een armoedeval als er 

alleen gekeken wordt naar regelingen op rijksniveau. De combinatie van de afbouw van de 

landelijke regelingen in combinatie met het wegvallen van lokale regelingen veroorzaken dat 

echter wel.5 Dit impliceert dat binnen het gemeentelijk beleid focus kan worden gelegd op 

het voorkomen van de armoedeval en er voor zorg te dragen dat werken loont.

 2.3  Definitie schulden

Ten aanzien van schulden, met name problematische en risicovolle schulden, hanteren we 

eveneens de landelijke definities.6 Bij problematische schulden zijn de schuldenlast en/of de 

betalingsachterstanden zo groot dat de betrokkenen elke maand geld te kort komen. Zonder 

hulp komen zij er niet uit. Huishoudens die door hun financiële situatie een groot risico lopen 

op problematische schulden hebben risicovolle schulden. 

Wat gaan we doen

In Breda blijven we uit praktisch oogpunt een inkomensgrens hanteren dat is afgeleid van het 

sociaal minimum. We hebben hierbij oog voor verschillende typen huishoudens en willen met 

ons beleid een armoedeval zoveel mogelijk voorkomen. 

5  Nibud Minima Effect Rapportage Breda 2018.

6  Kamerbrief ministerie SZW 23 mei 2018.
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 3
Landelijke context

Landelijk zijn er diverse grote lijnen uitgezet op het gebied van armoede- en 

schuldenaanpak. Voor dit beleidsplan zijn de belangrijkste lijnen:

1. Het Actieplan Brede Schuldenaanpak

2. De Ambities op het gebied van Kinderarmoede 

3. G 40 stedennetwerk

 3.1  Actieplan Brede Schuldenaanpak

Bijna 1 op de 5 huishoudens in Nederland (1,4 miljoen huishoudens) heeft problematische  

of risicovolle schulden. Van deze 1,4 miljoen huishoudens zijn er 1,2 miljoen niet bekend bij 

gemeenten of maatschappelijke instellingen.7

Om de hiervoor genoemde huishoudens te helpen is in 2018 door de regering het Actieplan 

Brede Schuldenaanpak gestart. Deze aanpak bestaat uit 3 actielijnen:

1. Preventie en vroegsignalering

2. Ontzorgen en ondersteunen

3. Zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso

Binnen deze lijnen zijn er landelijke initiatieven ontwikkeld, zoals SchuldenlabNL (zie later in 

dit beleidsplan).

 3.2  Ambities op het gebied van Kinderarmoede

In 2017 verschenen enkele belangrijke rapporten van de Sociaal Economische Raad en de 

Kinderombudsman over opgroeien in armoede. 8 Hieruit bleek onder andere dat in Nederland 

1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit. Opgroeien in armoede doet wat met kinderen: op 

korte termijn kan dat leiden tot sociale uitsluiting en op middellange termijn tot slechtere 

schoolprestaties of probleemgedrag. Als zo’n kind volwassen wordt, is er een hoog risico dat de 

betrokkene ook in armoede terecht komt of blijft (intergenerationele of overerfbare armoede). 

Om het aantal kinderen in armoede terug te dringen heeft de regering in het voorjaar van 2019 

vier ambities geformuleerd. Deze ambities richten zich zowel op het gemeentelijk armoede-

beleid als op het rijksbeleid. De regering wil deze samen met de VNG verder invulling geven.

Het gaat om de volgende vier ambities:

1.  Alle kinderen, die in een gezin met een laag inkomen opgroeien, kunnen meedoen.

2.  Het aantal huishoudens met kinderen dat te maken heeft met een laag inkomen laat de 

komende jaren een dalende trend zien.

3.  Er komt periodiek landelijk inzicht in de brede kans op armoede onder kinderen (op welke 

domeinen zijn er belemmeringen? Kansrijk opgroeien is namelijk meer dan opgroeien met 

voldoende geld. Het is ook opgroeien in een gezonde, veilige en kansrijke leefomgeving).

4.  Landelijk periodiek overzicht bieden van goede voorbeelden en initiatieven van gemeenten 

en andere organisaties.

7  Kamerbrief ministerie SZW 23 mei 2018.

8  SER – Opgroeien zonder armoede 2017
Kinderombudsman – Alle kinderen kansrijk 2017
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In 2017 heeft de regering decentralisatiemiddelen ter beschikking gesteld.9 Hoewel deze 

middelen formeel niet gelabeld zijn, is er landelijk de bestuurlijke wens om deze middelen in 

natura in te zetten voor kinderen in armoede. In 2019 heeft de regering deze wens bijgesteld. 

Gemeenten mogen maximaal 15 tot 20% van de middelen breder inzetten voor het integraal 

tegen gaan van de oorzaken en de negatieve gevolgen van armoede. Wel moet het perspectief 

van het kind herkenbaar terugkomen.

 3.3  G40 Stedennetwerk

Ook binnen de stedennetwerk G40 heeft het thema armoede en schulden aandacht. Door 

Platform 31 is in opdracht van de G40 themagroep armoede en schulden de Factsheet 

Armoede en Schulden 2019 ontwikkeld. Breda is vertegenwoordigd in deze themagroep en 

onderschrijft de genoemde uitgangspunten. Een deel daarvan wordt uitgewerkt in dit 

beleidsplan. De factsheet is aan de Tweede Kamer aangeboden en is als bijlage bijgevoegd.

Wat gaan we doen

Wij volgen de landelijke initiatieven op de voet en implementeren waar mogelijk de ‘best 

practice’ in onze gemeente indien dit een meerwaarde oplevert voor onze inwoners en past 

binnen de gemeentelijke beleidskaders. Wij opereren in landelijke trajecten en werkgroepen 

en nemen hierbij dus ook mede verantwoordelijkheid voor een goed functionerend landelijk 

systeem op het gebied van armoede en schulden.

 

9  Vaak Klijnsma-middelen genoemd.
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4
Armoede en 
schulden in breder 
perspectief: onze 
ambitie en focus

Problematische armoede is een situatie waaruit iedereen probeert te ontsnappen. 

Niemand kiest bewust voor een leven in armoede. Om uit armoede te komen zijn er 

vele mogelijkheden; mogelijkheden die allen onderdeel zijn van een ander beleids-

veld (bijvoorbeeld werkgelegenheid, belastingwetgeving). Armoedebestrijding zou 

veel meer integraal onderdeel moeten zijn van deze beleidsvelden.

Gezamenlijke aanpak

Armoede is meer dan een tekort aan geld. Armoede kan leiden tot stress, gezondheidsproblemen, 

huiselijk geweld, sociale uitsluiting, eenzaamheid. Aan de andere kant kunnen problemen als 

huiselijk geweld, eenzaamheid of gezondheidsproblemen weer leiden tot armoede of schulden.

Daarom moet de aanpak van armoede en schulden nog meer een gezamenlijke aanpak 

worden binnen de gemeente. 

Zo wordt in het persoonlijk plan dat is gemaakt nadat iemand zich heeft gemeld bij een 

medewerker binnen het sociaal domein bijvoorbeeld opgenomen op welke terreinen hulp of 

ondersteuning wenselijk is. Als dit meerdere terreinen betreft, wordt samen met de cliënt 

afgesproken welke interventie of actie als eerste nodig is.

In heel veel gevallen is er sprake van financiële problemen. In die gevallen zal er gelijk worden 

begonnen met financiële hulp en/of advies. Het is vervolgens afhankelijk van de casus of een 

aanpak op andere gebieden gelijktijdig wordt opgepakt of dat dit pas gebeurd nadat de 

cliënt meer financiële rust heeft. Zo is het, als er alleen sprake is van een tekort aan financiën 

terwijl de cliënt niet of weinig uren werkt, logisch om deze cliënt zo spoedig mogelijk te 

bemiddelen naar (meer) werk. Beide trajecten kunnen gelijk oplopen. Maar als er bijvoorbeeld 

sprake is van financiële problemen door een verslaving is ondersteuning door hulpverleners 

essentieel voordat aan het oplossen van de financiële problemen kan worden gewerkt. 

Beheersing van de huidige financiële situatie kan dan misschien op dat moment het hoogst 

haalbare zijn.

Deze ambitie lijkt misschien te ambitieus: Vanzelfsprekend is het onze ambtie armoede en 

schulden volledig uit te bannen; alleen is dat waarschijnlijk een utopie. Wij beseffen dat er 

een groep is (waaronder ook gezinnen met kinderen) die niet lijkt mee te kunnen komen met 

de maatschappij, ongeacht de inspanningen van de gemeente en de partners, en mogelijk

nooit aan het werk zal gaan. Deze groep heeft weinig perspectief en verkeert in een 

kwetsbare positie. Het lijkt het makkelijkste om deze groep “te laten doen waar zij mee bezig 

zijn en ze verder niet lastig te vallen” en ons te concentreren op “makkelijkere groepen”. Dat 

gaat ons echter te ver: we schrijven niemand af. Dat iemand nu niet mee kan komen 

betekent immers niet dat die inwoner dat nooit zal kunnen. Wij willen hem of haar net dat 

duwtje extra geven zodat hij of zij een stapje kan zetten richting de samenleving. Maar wij 

beseffen ook dat dit een hele uitdaging is, mede omdat in deze groepen inwoners met 

bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, psychische problemen of verslaving

oververtegenwoordigd zijn.
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 4.1  Onze ambitie

We zijn niet de enige gemeente die constateert dat doorgaan op de huidige weg niet de 

oplossing is, maar we willen wel een gemeente zijn die hierop actie onderneemt. Het is tijd 

voor een verandering in focus. We kunnen zoals eerder aangegeven, niet keer op keer 

hetzelfde blijven doen en verwachten dat het resultaat verandert. Belangrijke onderdelen van 

de nieuwe focus zijn dat wij armoede- en schuldenaanpak integreren en armoedebeleid niet 

meer gelijkstellen aan bijzondere bijstand en minimaregelingen.

We willen dat Breda een stad is met inwoners zonder problematische schulden.  

Een stad waar inwoners die nu in armoede leven, de kans krijgen zich daaraan  

te onttrekken. Een stad waar intergenerationele armoede doorbroken wordt en 

uiteindelijk niet meer voorkomt. 

Onze ambitie is dat mensen kunnen rondkomen en meedoen. Wij willen dat mensen 

schuldenzorgvrij zijn en geen armoedestress hebben. Wij willen dat onze inwoners 

perspectief hebben.

Deze ambitie lijkt misschien te ambitieus. Vanzelfsprekend is het onze ambitie armoede en 

schulden volledig uit te bannen; alleen is dat waarschijnlijk een utopie. 

Wij beseffen dat er een groep is (waaronder ook gezinnen met kinderen) die niet lijkt mee te 

kunnen komen met de maatschappij, ongeacht de inspanningen van de gemeente en de 

partners, en mogelijk nooit aan het werk zal gaan. Deze groep heeft weinig perspectief en 

verkeert  in een kwetsbare positie. 

Het lijkt het makkelijkste om deze groep “te laten doen waar zij mee bezig zijn en ze verder 

niet lastig te vallen” en ons te concentreren op “makkelijkere groepen”. Dat gaat ons echter 

te ver, we schrijven niemand af. Dat iemand nu niet mee kan komen betekent immers niet 

dat die inwoner dat nooit zal kunnen. Wij willen hem of haar net dat duwtje extra geven 

zodat hij of zij een stapje kan zetten richting de samenleving. Maar wij beseffen ook dat dit 

een hele uitdaging is, mede omdat in deze groepen inwoners met bijvoorbeeld een laag 

verstandelijke beperking, psychische problemen of verslaving oververtegenwoordigd zijn. 

 4.2  Onze focus in het algemeen

Het Bredase armoedebeleid is tot nu toe in de praktijk gericht op:

1. het bevorderen van het meedoen in de samenleving;

2. verzachten van de gevolgen van armoede;

3.  preventieve maatregelen die vooral gericht zijn op het voorkomen van probleemescalatie 

(bijvoorbeeld door vroegsignalering van schulden);

4. bewustwording en bevorderen zelfredzaamheid;

5.  alle bij de gemeente bekende uitkeringsgerechtigden. Er is geen focus op een specifieke 

doelgroep, wel is er extra aandacht voor kinderen in armoede.

In de toekomst gaan we:

1. nog integraler werken; 

2.  nog meer de focus leggen op persoonlijke ontwikkeling en (toekomst)perspectief van 

onze inwoners; 

3. intergenerationele armoede zoveel mogelijk doorbreken;.
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4.  de focus leggen op 5 doelgroepen: werkende armen, ZZP’ers (en schuldverlening), 

kinderen, jongeren zonder startkwalificatie en AOW-gerechtigden10. Voor andere groepen 

geldt dat zij uiteraard nog steeds gebruik kunnen blijven maken van de beschikbare 

voorzieningen en regelingen. 

5.  de huidige instrumenten waarmee uitvoering wordt gegeven aan armoede- en schulden-

beleid (zoals beleidsregels, verordening, overeenkomsten) aanpassen. 

Dit doen wij samen met onze partners in de stad. Breda kent vele organisaties en vrijwilligers 

die samen met elkaar en de gemeente samenwerken aan een integraal armoede- en 

schuldenbeleid. Wij denken dan niet alleen aan de organisaties die zich bezighouden met 

armoede- en schulden, maar ook aan mogelijke samenwerkingsvormen met organisaties 

zoals sportverenigingen, wijkverenigingen, kerken, moskeeën en organisaties voor mensen 

met een niet-westerse achtergrond. 

Kwetsbaarheden op de arbeidsmarkt 

Door contracten met een beperkt aantal vaak ook fluctuerende uren hebben sommigen te 

maken met sterk wisselende inkomsten. Omdat deze groep ook vaak recht heeft op aanvul-

lende inkomsten zoals toeslagen en een aanvullende uitkering is het totaal erg moeilijk te 

overzien en wordt daarmee erg kwetsbaar. Het moet anders en simpeler kunnen. Wij gaan 

kijken of wij dit voor onze inwoners anders kunnen regelen, waarbij wij de grenzen opzoeken 

van de landelijke (wettelijke) kaders. Hierbij kijken wij ook naar goede voorbeelden in het 

land, zoals bij de gemeente Utrecht. 

In Breda is het uitgangspunt om iedere inwoner vanuit een uitkeringssituatie te bemiddelen 

naar een uitkeringsonafhankelijk bestaan. De betreffende inwoner wordt ondersteund bij de 

afdracht van inkomsten en de aanvulling door een (gedeeltelijke) uitkering zodat het 

financieel geen gevolgen heeft. Vanuit het Bredase oogpunt bemiddelen we mensen naar 

betaald werk waarbij urengarantie verankerd is in de contractduur.

We trachten altijd na de contractduur te zorgen voor voldoende inkomsten boven bijstandsni-

veau en anders te bemiddelen naar betaald werk waar dit wel realiseerbaar is. Desalniettemin 

is parttimewerk voor sommigen het hoogst haalbare en daar moeten we optimaal in ontzorgen. 

Wat gaan we doen

We onderzoeken hoe wij inwoners met wisselende inkomsten beter kunnen ondersteunen en 

zoeken daarbij de grenzen van landelijke (wettelijke) kaders.

Leeswijzer

In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de integrale aanpak, persoonlijke ontwikkeling en 

het doorbreken van intergenerationele armoede. In hoofdstuk 6 bespreken we de hiervoor  

5 benoemde doelgroepen en tot slot bespreken we in hoofdstuk 7 de wijzigingen van de 

diverse instrumenten die ons beleid ondersteunen. 

10  In de ‘Positionpaper Beleidskader Armoede en Schulden’ werd gesproken over 3 doelgroepen: werkende armen, kinderen en 
kwetsbare groepen. Bij kwetsbare groepen werd daarna ingezoomd op 2 groepen, namelijk jongeren tot 27 jaar (zonder startkwa-
lificatie) en AOW-gerechtigden. In dit beleidsplan worden deze groepen apart genoemd en niet meer als 1 groep gezien. Verder 
hebben wij een splitsing gemaakt in de groep werkende armen, aangezien de groep ZZP-ers met schulden een andere aanpak vereist 
dan bijvoorbeeld werkende armen in loondienst.
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5
Een integrale 
aanpak 

We gaan integraler werken; we leggen meer de focus op persoonlijke ontwikkeling 

en (toekomst)perspectief van onze inwoners en we willen intergenerationele 

armoede doorbreken. 

De in dit hoofdstuk opgenomen aanpak verwachten wij, net als de meeste van de andere in 

dit beleidsplan genoemde acties, te kunnen uitvoeren binnen het huidige personeelsbudget 

van de keten Participatie. Alleen voor de uitbreiding van het personeelsbudget ten behoeve 

van 2 bewindvoerders zal bij de voorjaarsnota worden verzocht om extra middelen.

In dit hoofdstuk werken we de aanpak uit langs de volgende lijnen:

1. Ken de cliënt

2. Preventie

3. Nederlandse schuldhulp Route en SchuldenlabNL

4. Vroegsignalering

5. Schuldhulptraject 

6. Nazorg

7. Financieel expertisecentrum

8. Aansluiting sociaal domein breed

 5.1  Ken de cliënt

Om te komen tot een meer integrale aanpak is het belangrijk om goed inzicht te hebben in 

het wel en wee van de cliënt, zowel op het gebied van data als van ervaring en beleving. We 

willen meer kennis hebben van onze cliënten. Begin 2020 starten wij daarom met het houden 

van een cliëntbelevingsonderzoek. Hierbij betrekken wij zowel cliënten met een Bredapas of 

met een bijstandsuitkering, als cliënten van schuldhulpverlening. Bij deze laatste gaan we 

onder andere de vraag stellen wat we hadden kunnen doen om ze eerder te bereiken, wat ze 

hebben gemist, wat ze anders zouden willen zien etc. Ook willen wij van cliënten weten of 

we de juiste dienstverlening aanbieden en of onze correspondentie begrijpelijk is en voldoende. 

Daarnaast ontwikkelen we een dashboard Participatie in de Buurtbarometer met alle 

relevante data samengevoegd. 

Ik had moeite met rondkomen en totaal geen overzicht 

meer mijn geldzaken. Ik heb uiteindelijk gebeld naar Zorg 

voor elkaar Breda. De telefoniste verwees mij naar het 

Preventieteam van de gemeente. Samen hebben we een 

budgetplan gemaakt en de medewerker heeft me 

geholpen met het aanvragen van toeslagen. Nu werk ik 

met een kasboekje. Ik hou alles bij wat ik uitgeef. Dat 

geeft me rust en vertrouwen in de toekomst”. 

Deze quote is afgeleid van een bestaande casus

“
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Wat gaan we doen

Begin 2020 houden wij een cliëntbelevingsonderzoek.

 5.2  Preventie

Mensen met problematische schulden trekken erg laat aan de bel. Redenen daarvoor zijn 

vooral schaamte en de weg naar hulp niet weten. Het zo vroeg mogelijk leren omgaan met 

geld, het creëren van bewustwording, het doorbreken van het taboe op praten over geldzaken; 

dat alles blijft voorlopig van noodzakelijk belang. We gaan daarom door met de acties die 

vruchten hebben afgeworpen, zoals vroegsignalering, de Week van het geld, en budgetcursus-

sen als Rondkomen met Inkomen. Deze acties worden vooral uitgevoerd door een integraal 

preventieteam. 

Inzet op scholen

Naast genoemde activiteiten zijn we van plan om dit preventieteam meer in te zetten op  

de aanpak van armoede en schulden; zo krijgt het preventieteam ook de rol van armoede-

regisseur (zie ook bij het hoofdstuk over het financieel expertisecentrum), wordt de rol op 

scholen uitgebreid en worden zowel docenten als ouders meer toegerust om armoede en 

schulden te signaleren. Scholen kunnen een vindplaats zijn om werkende armen te vinden.

Proactief benaderen van werkgevers

Daarnaast gaat het preventieteam werkgevers proactief benaderen. Veel werkgevers hebben 

werknemers met financiële problemen (met bijvoorbeeld loonbeslag tot gevolg). De gemeente 

kan deze werkgevers deels ontzorgen door bijvoorbeeld de inzet van de gemeentelijke 

schuldhulpverlening, maar dit is echter niet overal bekend. Tenslotte zal het preventieteam de 

huidige voorlichtingsbijeenkomsten waar mogelijk verder uitbreiden naar andere doelgroepen. 

Zo wordt bekeken of het meerwaarde heeft als het preventieteam aansluit bij informatiesessies 

die bijvoorbeeld de belastingdienst geeft voor startende ZZP’ers. 

Werken met inwoners met ervaringskennis 

Ook wordt bekeken of Bredase inwoners met ervaringskennis hun ervaringen willen delen 

met anderen tijdens bijvoorbeeld campagnes of informatiebijeenkomsten.

Wat gaan we doen

Er komt een breed inzetbaar preventieteam. Binnen dat team komen één of meer functio-

narissen die onder andere armoede(preventie) als aandachtsgebied hebben. Het preventie-

team versterkt de inzet op scholen en gaat zich meer richten op het vinden van werkende 

armen. Ook zetten we inwoners met ervaringskennis in.

 5.3  Nederlandse Schuldhulp Route en SchuldenlabNL. 

Om inwoners met betalingsachterstanden eerder te bereiken, om zo problematische schulden 

te helpen voorkomen, sluiten wij aan bij de Nederlandse Schuldhulp Route (NSR) en Schul-

denlabNL. Via SchuldenlabNl worden beproefde, succesvolle programma’s gebundeld om te 

voorkomen dat iedere gemeente elke keer opnieuw het wiel moet uitvinden. Het doel is om 

gezamenlijk Nederland schuldenzorgvrij te maken, een doel dat wij van harte onderschrijven. 

SchuldenlabNl richt zich ondermeer op het continue evalueren van de werking en de impact 

van de NSR. Ook kunnen zij eventueel bewezen effectieve initiatieven toevoegen aan de NSR. 

Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het geheel.

Nederlandse Schuldhulproute

De NSR laat mensen op een laagdrempelige manier zien welke hulp er beschikbaar is. Via een 

vragenlijst (Geldfit.nl) wordt men geleid naar ‘afslagen’ op deze route (de hulpbronnen). 
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Mogelijke afslagen zijn: naar online zelfhulp, naar een digitale buddy via de app fiKks, naar 

hulp door lokale vrijwilligers of naar hulp door schuldhulpverlening van de gemeente en/of het 

maatschappelijke werk. De NSR is op 30 oktober 2019 officieel gelanceerd via SchuldenlabNL. 

Aangesloten partijen

Op het moment van schrijven nemen aan de NSR naast initiatiefnemers fikKs, Humanitas, 

Moedige Dialoog, Rabobank, Rabo Foundation, Schuldhulpmaatje, Stichting Lezen en 

Schrijven, Vereniging van Banken en Achmea ook 14 gemeenten deel. Bijna wekelijks sluiten 

echter meer publieke en private partijen aan. Gedurende de pilotfase zijn ABN Amro, 

Rabobank, ING en de Volksbank begonnen om hun klanten te wijzen op het bestaan van 

Geldfit. Van de 11.217 klanten die daardoor naar de site gingen hebben er uiteindelijk 5.842 

klanten de test gedaan en een advies gekregen.11

Wat gaan we doen

We nemen deel aan de Nederlandse Schuldhulp Route en SchuldenlabNL.

Op een dag stonden er twee mensen van de gemeente aan de 

deur met de vraag of ze me konden helpen met betalingsach-

terstanden. Ik wist wel dat er iets aan de hand was, maar dacht 

dat het wel meeviel. Ik heb veel aan mijn hoofd gehad en 

verschillende problemen waardoor ik de post niet meer open 

maakte.  Ik schrok eerst wel toen er twee mensen aan de deur 

stonden, maar ze waren heel vriendelijk en ik merkte dat ze 

echt wilden helpen. Zij gaven aan dat ze melding hadden 

gehad van achterstand van het betalen van huur en energie. 

Mijn schuld bleek groter dan ik dacht, maar gelukkig was er 

een betalingsregeling mogelijk. Zonder de afspraken in het 

project Vroeg erop Af was ik misschien wel uit huis gezet.”

Deze quote is afgeleid van een bestaande casus

 

 5.4  Vroegsignalering 

Voorkomen is beter dan genezen, maar als voorkomen niet lukt, dan zijn we er graag vroeg bij.

Wij beschouwen vroegsignalering van armoede en schulden als een essentieel onderdeel om 

onze wettelijke taak goed te kunnen uitvoeren. Onder vroegsignalering verstaan wij: het in 

een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen om 

vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken, door gebruik te maken van daadwerkelijke 

signalen en outreachende hulpverlening. 

Vroeg eropaf 

Wij zijn in 2018 gestart met de pilot Vroeg Eropaf Breda, waarbij inwoners outreachend 

worden benaderd op basis van betalingsachterstanden bij woningcorporaties, energiebedrijven, 

het waterbedrijf en zorgverzekeraars. Vanaf 2020 is de aanpak Vroeg Eropaf een regulier 

onderdeel van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Wij gaan ervanuit dat wij in 2020 

minimaal 500 huishoudens kunnen benaderen.

11  Bron: SchuldenlabNL

“



26Werken (aan geldzorgen) loont   Beleidsplan Armoede en schulden Breda 2020 - 2023

Het doel van de aanpak is het vroegtijdig in beeld krijgen van huishoudens met (beginnende) 

financiële problemen om daarmee in gesprek te komen, de reguliere betalingen te doen 

hervatten en een oplossingsrichting aan te geven voor de ontstane problemen. Ultiem doel 

van de aanpak is het voorkómen van ernstige schuldenproblematiek. 

Uitbreiding van vroegsignalering

Ook gaan we op zoek naar partijen in de stad die kunnen aansluiten bij vroegsignalering 

zoals bijvoorbeeld zorgaanbieders (o.a. huisartsen) en het onderwijs. 

Wijziging Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Eind 2019 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer tot wijziging van de Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening. Belangrijk onderdeel hiervan is dat vroegsignalering bij 

schuldhulpverlening een wettelijke taak wordt. Het is waarschijnlijk dat dit gevolgen zal 

hebben voor de gemeentelijke schuldhulpverlening en de wijze waarop op dit moment vroeg- 

signalering in Breda wordt vormgegeven. De regering streeft ernaar om deze wetswijziging in 

2021 in te voeren. In 2020 zullen wij daarom al zoveel als mogelijk participeren op deze 

wetswijziging en de implementatie daarvan in Breda.

Privacyregelgeving

Om vroeg te kunnen signaleren is het belangrijk om toegang te krijgen tot data van de 

verschillende partners en deze data te koppelen en te analyseren. Hierbij houden wij rekening 

met de regelgeving vanuit de AVG, maar willen daarin ook wel de grenzen verkennen als 

regelgeving en uiteindelijke doel zich niet lijken te verenigen. We hebben immers een 

zorgplicht voor onze inwoners en willen menselijk leed voorkomen door er vroeg bij te zijn.

Overigens beseffen we dat niet iedere inwoner benaderd wil worden door de gemeente of 

het een prettig idee vindt dat de gemeente informatie over hem verzameld met als doel hulp 

aan te bieden waar hij niet om gevraagd heeft. In de praktijk moeten we hier aandacht voor 

houden.

Wat gaan we doen

1.  Vroegsignalering wordt onderdeel van de reguliere schuldhulpverlening, conform de 

aanpak van Vroeg Eropaf. Wij gaan vroegsignalering in 2020 verder implementeren 

conform de komende wetswijziging van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (2021).

2.  We gaan op zoek naar nieuwe partijen in de stad die een rol kunnen spelen bij vroeg-

signalering. 

3.  Vanaf 2020 gaan wij meer data koppelen en analyseren, zodat meer inwoners (sneller) 

hulp kan worden geboden. Het opzoeken van grenzen aan privacy schuwen wij niet.

 5.5 Schuldhulptraject

Naast activiteiten op het gebied van preventie en vroegsignalering continueren wij onze 

activiteiten op het gebied van schuldhulpverlening. Wel gaan we ook hier meer regie voeren. 
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Het gesprek met de schuldhulpverlener van de gemeente 

heeft mij goed gedaan. Ik had van te voren mijn vragen op 

een rijtje gezet, zoals hij al had voorgesteld. Ik heb me dus 

goed kunnen voorbereiden, want ik vond het wel span-

nend. Vervolgens kwam hij bij mij thuis op bezoek. In mijn 

eigen veilige omgeving heb ik mijn vragen kunnen stellen 

en vond ik een luisterend oor en oprechte betrokkenheid. 

Ik heb een eerlijk advies gekregen. Ik ga nu samen met een 

maatschappelijk werker aan de slag met mijn administratie. 

We gaan samen alles ordenen zodat ik kan starten met een 

schuldregeling. Ik wil zo graag van de schulden af en ben 

blij dat ik eindelijk hulp heb gevraagd. Dat had ik veel 

eerder moeten doen”. 

Deze quote is afgeleid van een bestaande casus

Schuldhulpverlening

Uitgangspunt bij schuldhulpverlening is dat we kijken naar de totale hulpvraag. Wanneer 

iemand zich meldt bij schuldhulpverlening, wordt niet alleen gekeken naar het oplossen van 

de huidige schulden, maar ook naar de oorzaken waardoor de schulden zijn ontstaan. Dit om 

nieuwe schulden te voorkomen en de negatieve gevolgen van de schulden duurzaam op te 

lossen. Wij geloven in deze aanpak. Het is ons streven om mensen schuldenvrij te maken, 

maar de garantie om schuldenvrij te worden, kan niet worden gegeven. Dit komt omdat er 

zoveel factoren spelen en partijen bij betrokken zijn, dat het niet altijd mogelijk is om de 

problematische schulden op te lossen. Dit omdat bijvoorbeeld schuldenaar of schuldeisers 

niet voldoende willen meewerken of een wettelijk traject niet mogelijk is. Soms ook is het 

voorkomen van een huisuitzetting of het langdurig stabiliseren van een schuldsituatie op dat 

moment het hoogst haalbare. 

We hebben geconstateerd dat een schuldhulpverleningstraject soms te lang duurt en gaan 

het traject tegen het licht houden om het korter en leaner te maken. Te denken valt aan het 

weghalen van overdrachtsmomenten en meer monitoren van de vooruitgang van een cliënt. 

Laagdrempelig traject

Wij laten iedereen toe tot het schuldhulpverleningstraject en we houden het toegangsproces 

laagdrempelig. Zo krijgt iedereen die zich meldt voor schuldhulpverlening een gesprek waarin 

hij of zij de situatie kan toelichten. In dat eerste gesprek zijn er nog geen verplichtingen, juist 

om te voorkomen dat mensen afhaken. We streven ernaar om binnen 14 dagen een 

huisbezoek af te leggen en binnen 12 weken een plan van aanpak op te stellen. Iedere 

aanmelding wordt individueel en integraal beoordeeld en de persoonlijke omstandigheden 

van de aanvrager worden meegenomen. We zien nu dat er gemiddeld 40% uitval is. Hiervoor 

kunnen verschillende redenen zijn, bijvoorbeeld dat ze het zelf kunnen, dat ze een andere 

oplossing hebben gevonden of simpelweg omdat zij niet bereid mee te werken met de 

verplichtingen die bepaalde trajecten van hen vragen. Maar het komt ook voor dat wij niet 

weten waarom iemand uitvalt en dat het niet meer lukt om met de betreffende persoon in 

contact te komen. Wij denken hierin een verbeterslag in te kunnen maken en streven ernaar 

dat de uitval maximaal 20% wordt. 

“
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Stabiliseren

Voor de meeste mensen die in het schuldhulpverleningstraject een schuldregeling (dat wil 

zeggen een specifiek product) nodig hebben moet eerst een tussenstap worden gezet: 

stabiliseren van de situatie. In deze stabilisatie-fase wordt inzicht verkregen in de inkomsten; 

zijn bijvoorbeeld alle toeslagen aangevraagd, zijn belastingaangiften verwerkt, zijn eventuele 

beslagen op loon of uitkering goed berekend etc. Daarna wordt gekeken of de inkomsten en 

uitgaven op elkaar zijn afgestemd en op welke terreinen. Pas daarna kan een schuldregeling 

getroffen worden. Dit traject kan lang duren, omdat het voor schuldhulpverleners een zeer 

arbeidsintensief proces is en schuldeisers niet verplicht zijn om mee te werken of binnen een 

bepaalde periode te reageren. Soms is een schuldregeling niet wenselijk of niet mogelijk en is 

budgetbeheer het hoogst haalbare. Wij streven er naar dat er geen huisuitzettingen plaatsvinden 

om alleen financiële redenen. In geval van dreigende huisuitzettingen omdat er bijvoorbeeld 

sprake is van overlast of overtreding van het wetboek van strafrecht of de Opiumwet moeten 

wij ook rekening houden met de belangen en veiligheid van de omwonenden. Een huisuitzetting 

is dan soms niet te voorkomen. Wij streven er echter naar dit tot een minimum te beperken.

Voorkomen van uitval uit schuldhulptraject

Cliënten weten vaak pas na langere tijd of ze gebruik kunnen maken van een gemeentelijke 

schuldregeling, met het vooruitzicht op kwijtschelding na 3 jaar. Ervaringen, zowel in Breda 

als elders in het land, tonen aan dat men afhaakt of het niet begrijpt als er maandenlang 

niets lijkt te gebeuren.

Wij gaan onze trajecten zo inrichten dat cliënten tussendoor vaker op de hoogte worden 

gehouden van de stand van zaken om ze vast te houden en te ondersteunen. We leren 

cliënten gebruik te maken van een digitaal volgsysteem. Wij gaan op zoek naar ervaringen 

van succesvolle projecten elders in het land.

Wat gaan we doen

1  We gaan het proces van de schuldhulpverlening tegen het licht houden om het leaner  

te maken.

2  We gaan mensen gedurende het schuldhulptraject vaker en intensiever op de hoogte 

houden van de stand van zaken van hun aanvraag om uitval uit het schuldhulptraject te 

voorkomen en meer kans op slagen te creëren. Een digitaal volgsysteem kan hierbij 

ondersteunen.
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Hoe belangrijk is nazorg!

Mevrouw Adriaansen is 35 jaar, heeft een aantal jaar bijstand ontvangen. Haar jongste kind 

gaat nu ook hele dagen naar school en mevrouw is na een re-integratietraject weer klaar 

voor de arbeidsmarkt. Ze heeft veel zin om weer te gaan werken en wil een goed voorbeeld 

zijn voor haar drie kinderen. Ze kan redelijk goed met geld omgaan en gaat slim op alle 

koopjes af. Als zij een baan krijgt aangeboden via het Werkgeversservicepunt zegt ze ook 

direct ja. Na het sollicitatiegesprek kan zij ook direct beginnen. Zij is een juichstemming. Dat 

zij in het begin nog niet zoveel zal verdienen maakt haar niet zo veel uit. Zij kan gaan werken 

en de baan lijkt haar heel leuk. Ook haar kinderen zijn trots op haar en vinden opvang via de 

BSO voor twee middagen in de week geen probleem. De uitkering van mevrouw Adriaansen 

wordt beëindigd, zij krijgt het opgebouwde vakantiegeld uitbetaald en zet dat netjes op haar 

spaarrekening. Veel heeft ze niet kunnen sparen tijdens de bijstandsperiode, maar ze heeft 

wel wat en is zonder schulden. Bij de gemeente heeft ze nog een exitgesprek en ze krijgt tips 

mee, waaronder de folder Nazorg. En dan begint de werkweek. De eerste maanden gaat het 

best goed; het is wel erg wennen, en veel drukker met regelen, boodschappen, eten koken, 

op tijd naar de opvang en sportclubs. Het lukt wel, maar de administratie schiet er wat bij in. 

In de administratie bijhouden is mevrouw Adriaansen nooit zo accuraat geweest. Het liep ook 

altijd wel met de uitkering en de toeslagen. Dat ging helemaal vanzelf.

Na 4 maanden werk wordt mevrouw Adriaansen geconfronteerd met een acceptgiro van de 

gemeente op de deurmat. Na haar scheiding heeft zij bijzondere bijstand gekregen voor het 

opnieuw inrichten van de woning. Dit was een lening die zij moet terugbetalen. De gemeente 

heeft besloten de openstaande vordering te innen met een maandelijks bedrag.

Ook de Belastingdienst/Toeslagen meldt zich. Mevrouw Adriaansen is vergeten de Zorg- en 

huurtoeslag te laten aanpassen aan haar nieuwe inkomen en heeft ook de kinderopvangtoe-

slag niet gewijzigd. Ze heeft teveel aan toeslagen gehad en aangezien de Belastingdienst een 

preferente schuldeiser is mogen de bedragen ineens verrekend worden. Mevrouw Adriaansen 

mist een deel van haar maandelijks budget en weet niet hoe ze de komende maanden de 

huur en zorgverzekering moet betalen. Ze raakt volledig in de stress en meldt zich ziek…….

de folder Nazorg ligt nog in haar lade…….De vraag is of werken hier nog lonend is en of het 

moraal van mevrouw Adriaansen geen deuk heeft opgelopen.

In de praktijk merken we dat cliënten veel moeite hebben met de toeslagen van de Belasting-

dienst en dat ze ook niet altijd scherp hebben dat er nog openstaand bedragen/leningen zijn. 

In onze folder Nazorg staat stap voor stap uitgelegd wat iemand moet regelen als hij of zij 

aan het werk gaat. In de euforie van een baan te hebben gevonden is de folder aan de 

aandacht van mevrouw Andriaansen ontsnapt. 

De gemeente wil mensen die gaan werken meer nazorg bieden. Dit kan door exitgesprekken 

en integrale begeleiding tijdens het starten van een nieuwe baan of uit een schuldentraject 

komen. Daarnaast kan warm doorverwijzen naar het nog op te richten Financieel Expertise-

centrum ook werken. Daar krijgt mevrouw Adriaansen antwoord op haar vragen, ondersteu-

ning en een persoonlijk financieel advies. Zij had met meer begeleiding haar geldproblemen 

kunnen voorkomen en zonder stress haar werk kunnen doen.

De naam in deze casus is wegens privacyredenen gefingeerd
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 5.6  Nazorg

Naast preventie en vroegsignalering leggen we meer focus op financiële nazorg. Als mensen 

vanuit een uitkering gaan werken of schuldenvrij worden verklaard, verandert hun financiële 

situatie. Dit kan overweldigend zijn en het is bekend dat angst voor (nieuwe) schulden of 

terugval soms een belemmering is om werk te aanvaarden. We willen zoveel mogelijk voorkomen 

dat mensen opnieuw terugvallen in armoede of weer schulden maken. 

Half jaar nazorg

Wij gaan daarom cliënten gedurende (in principe) een half jaar na beëindiging van de 

uitkering of schuldhulpverleningstraject volgen. Er wordt met deze cliënten persoonlijk 

contact gehouden (door bijvoorbeeld huisbezoek), maar dat kan ook een andere wijze als de 

cliënt daar de voorkeur aan geeft (via whats app of mail). We stellen nazorgcoaches aan en 

hun inzet moet leiden tot een meer duurzame schuld(enzorg) vrije uitstroom. De komende  

2 jaar wordt de nazorg geïntensiveerd en de resultaten gemonitord. 

We zien kansen voor de inzet van inwoners met ervaringskennis bij dit onderwerp. Gedacht 

kan worden aan een soort klankbordgroep die meekijkt naar de wijze waarop de gemeente 

handelt, maar ook aan het betrekken van inwoners met ervaringskennis bij een gesprek met 

een cliënt. Samen met partners in de stad kijken wij naar hoe wij dit het beste kunnen 

vormgeven.

Wat gaan we doen

1. Financiële nazorg wordt een integraal onderdeel van de dienstverlening van de gemeente.

2. Financiële nazorg wordt de komende twee jaar geïntensiveerd en breder uitgezet. 

3. We kijken hoe we inwoners met ervaringskennis kunnen inzetten bij de financiële nazorg.

 5.7  Financieel expertisecentrum

Om inwoners te helpen is specifieke financiële deskundigheid nodig. In Breda kennen we de 

websites Grip op Geld Breda en Zorg voor elkaar Breda. Het netwerk Zorg voor elkaar Breda 

ondersteunt kwetsbare Bredanaars op allerlei gebieden. Zo worden financiële vragen op dit 

moment opgevangen door Zorg voor elkaar Breda, waarbij de gemeente en het IMW Breda 

de meeste vragen afvangen. Vanuit een aantal organisaties uit het maatschappelijk midden-

veld komen al langer signalen dat er behoefte is aan meer kennis en expertise en aan meer 

regie vanuit de gemeente op dit onderdeel. 

Wij gaan daarom een financieel expertisecentrum oprichten, in de meest brede zin van het 

woord. Wij willen er zijn voor de hulp- en zorgverleners, voor de ZZP-ers, maar ook voor onze 

inwoners. Wij beseffen dat dit ambitieus is en veel vraagt van de gemeente en haar partners. 

Wij gaan er vanuit dat een groot deel van de looptijd van dit beleidsplan nodig zal zijn om dit 

financieel expertisecentrum in zijn geheel vorm te geven en dat het dus in etappes operatio-

neel wordt.

Fysiek loket

In andere gemeenten ziet men steeds meer een ‘gewoon’ fysiek loket voor financiële vragen, 

aangezien alleen een digitale of telefonische weg niet voldoende blijkt. De manier waarop dit 

loket is vormgegeven varieert per gemeente. We kijken welke vorm het beste bij Breda past 

en ook naar de bereikbaarheid van dit loket buiten de reguliere kantooruren. 

Voor alle financiële vragen

Hoewel de vorm waarin wij dit fysieke loket willen inrichten nog moet worden onderzocht 

gaan wij wel uit van het uitgangspunt dat dit loket er moet zijn voor ALLE financiële vragen, 

dus ook voor vragen van ZZP’ers of over financiële onderwerpen waar de rijksoverheid over gaat. 
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Oprichten projectteam 

In 2020 stellen we een projectteam samen met de opdracht om het financiële expertisecen-

trum nader vorm te geven, in dit projectteam zullen in ieder geval medewerkers van de 

gemeente en het IMW participeren.

Gedurende het project wordt bekeken of dit de samenstelling is en/of welke andere sleutelfi-

guren vanuit de gemeente of haar partners hierbij moeten aansluiten. We gaan ophalen bij 

organisaties, hulpverleners en vrijwilligers waaraan zij denken dat er het meest behoefte is 

voor de korte termijn. Wij zullen in ieder geval zeker beginnen met financiele hulpverlening 

aan ZZP-ers. Ook wordt bekeken welke fysieke locatie (of locaties) het meest geschikt zijn om 

dit expertisecentrum via een loket nader vorm te geven. Na de start wordt zo snel mogelijk 

begonnen worden met een spreekuur op donderdag in de stadshal van het stadskantoor. 

Hierdoor kan eventueel ook snel worden geschakeld met de daar aanwezige partners van 

landelijke uitvoeringsorganisaties zoals DUO en SVB.

Zoals aangegeven in het begin van dit hoofdstuk worden ook financiële (hulp)vragen van

hulpverleners of maatschappelijke organisaties opgepakt door het financieel expertisecen-

trum. Hiervoor wordt zeker gebruik gemaakt van bewezen landelijke initiatieven, waarbij wij 

vooral denken aan Schouders eronder. Dit is een samenwerkingsverband tussen Divosa, 

Landelijke Cliëntenraad,NVVK, Sociaal werk Nederland en de VNG om bij te dragen aan de 

verdere professionalisering van de schuldhulpverlening (b.v. door het delen van kennis en 

ervaring via allerlei tools).

In een later stadium kijken we of we in dit expertisecentrum ook aandacht kunnen geven aan 

de complexe financiële problematiek van mensen welke woonachtig zijn in instellingen. 

Wat gaan we doen

In 2020 wordt door een projectteam begonnen met het inrichten van het Financieel expertise- 

centrum. Het expertisecentrum wordt in etappes operationeel. 

 5.8 Aansluiting binnen en buiten het sociaal domein

Armoede en schulden hebben raakvlakken met veel andere beleidsterreinen zowel binnen als 

buiten het sociaal domein. Op zo veel mogelijk terreinen zoeken wij aansluiting om te komen 

tot een integrale aanpak. Binnen het ‘klassieke’ sociaal domein vindt deze aansluiting steeds 

vaker plaats en het is nu zaak om verbinding te leggen op terreinen daarbuiten.

In deze paragraaf benoemen we vier voor het onderwerp armoede en schulden relatief 

nieuwe beleidsterreinen waar al stappen op zijn ondernomen of in voorbereiding zijn:

1. Gezondheid/leefstijl

2. Laaggeletterdheid

3. Woonlasten

4. Sociale energietransitie

 5.8.1  Gezondheid/ leefstijl

Armoede en schulden hebben impact op de gezondheid en welzijn van mensen. Stress is 

daarin een belangrijke factor. Langdurige en financiële zorg en gebrek aan perspectief 

kunnen leiden tot chronische stress. Stress die samenhangt met financiële problemen kan 

leiden tot onzekerheid, krimpen van het netwerk, eenzaamheid en uitsluiting. Langdurige 

stress kan ook leiden tot een ongezonde leefstijl (b.v. overgewicht en roken). De relatie werkt 

ook andersom: gezondheidsproblemen kunnen leiden tot financiële problemen.

Als financiële problemen eenzijdig worden aangepakt zonder aandacht voor gezondheid en 

stressreductie zal dit minder succesvol zijn.
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Tijdens de raadsvergadering van 20 december 2018 is de motie ‘Rookvrij spelen, leren en 

opgroeien’ aangenomen. Hierin vraagt de gemeenteraad onder meer dat het college zich 

blijft inzetten voor het rookvrij maken van alle locaties waar kinderen leren spelen en 

opgroeien.

Via de zogenaamde JOGG-aanpak (Jongeren gezond op gewicht) wordt een gezonde leefstijl 

onder jongeren gestimuleerd. Het draait om het veranderen van de omgeving, zodat de 

gezonde keuze het gemakkelijkste is (zoals gezond eten en drinken, bewegen en rookvrij 

opgroeien). Bij deze aanpak wordt de hele omgeving van jongeren betrokken, waaronder 

ouders, scholen, bedrijven, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en zorgprofes-

sionals. We nemen de lijn van de JOGG aanpak over en betrekken onze cliënten erbij door 

hen een aanbod te doen om te stoppen met roken en te werken aan het bevorderen van 

gezondheid.

Wat gaan we doen

1.  We gaan werkende armen of uitkeringsgerechtigden die willen werken aan hun gezond-

heid ondersteunen.

2.  We sluiten zoveel mogelijk aan bij, of handelen in de lijn van, de JOGG-aanpak.

 5.8.2  Laaggeletterdheid 

In Nederland zijn er circa 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of 

rekenen. Deze mensen noemen we laaggeletterd. Armoede en laaggeletterdheid gaan hand 

in hand: laaggeletterdheid is vaak een belemmering om zelfredzaam te zijn en laaggeletterd-

heid vergroot de kans op armoede.

Laaggeletterdheid en bijstand

Het is moeilijk om niet afhankelijk te zijn van een uitkering als je moeite hebt om sollicitatie-

brieven te schrijven, vacatureteksten te lezen of vacatures online op te zoeken. Laaggeletterden 

zijn oververtegenwoordigd in de bijstand. 

Laaggeletterdheid en schulden

Als iemand eenmaal schulden heeft worden er door schuldhulpverleners veel vragen gesteld 

en moeten er formulieren worden ingevuld. Dit is onderdeel van het proces, maar als een 

hulpverlener niet weet dat iemand laaggeletterd is dan komt de informatie misschien niet 

goed aan. Veel laaggeletterden zijn er namelijk ook goed in om dit te verbergen voor de 

buitenwereld. Van de mensen die in schuldhulpverlening zitten, blijkt landelijk bijna 50 procent 

laaggeletterd12. Ook in Breda zijn laaggeletterden oververtegenwoordigd onder de schuldenaren 

die zich aanmelden bij schuldhulpverlening.

Licht verstandelijke beperking (LVB)

Volledigheidshalve merken wij het volgende op. In bepaalde gevallen kan er bij inwoners die 

laaggeletterdheid zijn eveneens sprake zijn van een licht verstandelijke beperking. Maar dit is 

niet de doelgroep van laaggeletterden die wij in deze paragraaf bedoelen. 

Inwoners met een LVB hebben, net als bijvoorbeeld andere specifieke kwetsbare groepen 

zoals inwoners met niet aangeboren hersenletsel, van de gemeente vooral een individuele 

aanpak op basis van maatwerk nodig.

Aanpak

Om laaggeletterdheid in relatie tot armoede en schulden goed aan te pakken is een aanpak 

nodig die op verschillende onderdelen inzet: 

12  Stichting Lezen & schrijven, Lezen≠ Begrijpen, 2018. 
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1.  Het is belangrijk dat hulpverleners laaggeletterdheid op tijd herkennen en er wat mee 

doen. Dat gaat om een stuk bewustwording bij medewerkers van onder andere onze 

schuldhulpverlening: wat is laaggeletterdheid en hoe merk je dit op? Screeningsinstru-

menten als bijvoorbeeld de taal- en rekenmeter kunnen hierbij helpen. 

  In 2020 maken we een plan voor het trainen van medewerkers rondom herkennen en 

doorverwijzen. 

2.  Als gezien is dat iemand laaggeletterd is, is het belangrijk dat hij snel op de juiste plek 

terecht komt om aan zijn taal- of rekenvaardigheden te werken. En dat daar goede 

afspraken over worden gemaakt in het persoonlijk plan. Bij het Taalhuis zetten we in 

2020 extra in om laaggeletterde mensen met financiële problemen een goed aanbod te 

doen. We kijken hierbij naar het starten van de pilot ‘Voor hetzelfde geld’. 

3.  Belangrijk is ook dat wij als gemeente zo eenvoudig mogelijk praten en schrijven. Daarom 

gaan we in 2020 aan de slag met het vereenvoudigen van onze eigen brieven. We maken 

daarbij gebruik van het Taalpanel Breda; een netwerk van ex-laaggeletterden dat advies 

kan geven hoe communicatie eenvoudiger kan. 

Wat gaan we doen

1.  We maken een plan voor het trainen van medewerkers om laaggeletterdheid te herkennen.

2.  We gaan via het Taalhuis een aanbod doen om laaggeletterden met financiële problemen 

te helpen.

3.  We gaan onze medewerkers helpen om inwoners met een licht verstandelijke beperking 

te herkennen zodat hen een passend aanbod kan worden gedaan

4.  We gaan onze eigen brieven vereenvoudigen en maken daarbij gebruik van Taalpanel 

Breda.

 5.8.3  Woonlasten

Omtrent de inzet van gemeente ter voorkoming van financiële problemen van huurders zijn  

in Alliantie-verband afspraken gemaakt met de drie Bredase corporaties en huurdersvertegen-

woordigers. 

De Gemeente Breda en de woningcorporaties zetten tot eind 2023 in op het voorkómen van 

financiële problemen van huurders en stellen beiden middelen en mensuren beschikbaar voor 

vroegsignalering en preventieve schuldhulpverlening. De inzet wordt jaarlijks afgestemd en 

vastgelegd in de zogenaamde Jaarschijf.

Automatisch huur betalen van de uitkering

De gemeente en corporaties zetten zich eveneens in om te zorgen dat het voor een huurder 

mogelijk is om de huur automatisch te laten doorbetalen via de uitkering aan de verhuurder, 

bij personen met een uitkering die qua woning en huur in urgente omstandigheden verkeren. 

Uitgangspunt is een preventieve aanpak waar op verzoek/met toestemming van de huurder 

de huur op de uitkering kan worden ingehouden. De gemeente biedt dit actief aan.

Voorkomen huisuitzettingen

Verder is afgesproken dat de woningcorporaties niet over gaan tot huisuitzetting naar 

aanleiding van een huurschuld, als de betreffende huurder een uitkering heeft en gebruik 

(gaat maken) maakt van het automatisch betalen via de uitkering. Zoals reeds aangegeven  

in paragraaf 5.5 streven wij er naar dat er geen huisuitzettingen plaatsvinden om alleen 

financiële redenen.

Wat gaan we doen

We geven uitvoering aan de afspraken in Alliantieverband ten aanzien van woonlasten en 

woninguitzettingen. 
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 5.8.4  Sociale energietransitie

De energietransitie heeft gevolgen voor iedereen. Gezinnen met een laag inkomen geven hier 

veelal geen prioriteit aan. Zij hebben niet de ruimte in hun hoofd om zich voor te bereiden op 

deze opgave. Ook hebben zij niet de financiële middelen voor energiebesparende maatregelen. 

Stijging energielasten

Tegelijkertijd is de voorspelling (landelijk) dat de energielasten, mede door de energiebelasting, 

relatief het meest stijgen voor huishoudens met een laag inkomen. Het risico bestaat dat deze 

huishoudens klem komen te zitten tussen stijgende lasten en beperkte (investerings)

mogelijkheden. 

Samenwerking 

Een randvoorwaarde voor een sociale energietransitie is (structurele) samenwerking tussen de 

beleidsdomeinen duurzaamheid en armoede binnen een gemeente. In Breda is deze 

samenwerking vormgegeven binnen de opgave energietransitie en er wordt gezamenlijk 

geopereerd in landelijke netwerken en onderzoeken. Bijvoorbeeld door deelname aan een 

onderzoek van Platform 31, aan de Energiewerkplaats van de provincie Noord-Brabant of aan 

een pilot in Geeren Zuid. Van deze laatste pilot zijn de resultaten in het eerste kwartaal van 

2020 bekend.

Verkenning financieringsmodellen

Momenteel verkennen we nieuwe financieringsmodellen zoals gebouwgebonden financiering 

en voorfinanciering van investeringen. Hierbij kijken wij ook naar mogelijkheden voor mensen 

met een smalle beurs.

Diverse pilots sociale energietransitie

In de Hoge Vucht gaan we een pilot starten om kansen te benutten die de energietransitie 

geeft wat betreft werkgelegenheid en arbeidsmarktparticipatie in de regio, bijvoorbeeld met 

social return of een verdergaande samenwerking met de Bredase corporaties.

Daarnaast gaan we huishoudens met een laag inkomen zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door de 

inzet van energiecoaches, ontzorgen. Momenteel werken we in Geeren-Zuid samen met 

corporaties aan een ‘ontzorgprogramma’. 

Tenslotte gaan we kijken naar mogelijkheden binnen de Kredietbank West-Brabant, onder-

deel van de gemeentelijke schuldhulpverlening. In sommige gevallen is het niet mogelijk voor 

onze inwoners om een lening te krijgen van een gewone (commerciële) bank. Naast sociale 

leningen (wat een voorliggende voorziening is op de bijzondere bijstand) verstrekken wij ook 

persoonlijke leningen. 

Om daarvoor mogelijk in aanmerking te komen moet 1 van de volgende situaties gelden:

• De aanvrager verdient niet meer dan 130% van het minimumloon;

• Er is een negatieve codering bij de BKR;

• De aanvrager krijgt (aantoonbaar) geen lening bij een commerciële bank;

• De aanvrager heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Binnen deze wettelijke kaders gaan wij een speciale ‘groene’ lening ontwikkelen.
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Wat gaan we doen

1.  In de nog op te stellen Verordening voor het Woonabonnement laten wij opnemen dat er 

een financieel arrangement komt voor mensen met een laag inkomen zodat zij goedkoper 

kunnen lenen (ook als zij een BKR-beschadiging hebben).

2.  In een pilot in de Hoge Vucht experimenteren we met de koppelkansen die de energie-

transitie biedt op het terrein van werkgelegenheid en we werken aan ‘ontzorgprogramma’s’.

3.  We ontwikkelen een ‘groene lening’ die via de Kredietbank West-Brabant verstrekt kan 

worden.

Nog integraler werken 

Mevrouw Jansen meldt zich voor een uitkering na de beëindiging van de Werkloosheids-

uitkering . Om het recht op bijstand vast te stellen worden de bankafschriften van mevrouw 

gecontroleerd. Op deze bankafschriften is te zien dat mevrouw Jansen regelmatig gokt bij 

casino’s. Het kan natuurlijk zijn dat mevrouw Jansen veel geld verliest, maar ook is het 

mogelijk dat zij winst heeft uit het gokken. Van die gokwinsten zou mevrouw Jansen kunnen 

leven; er zijn immers genoeg beroepsgokkers. Mevrouw Jansen kan echter niet aantonen dat 

er geen gokwinsten zijn. Hierdoor kan de gemeente het recht op een uitkering niet vaststel-

len. De aanvraag voor bijstand is afgewezen. Door deze afwijzing is mevrouw Jansen in een 

neerwaartse spiraal terecht gekomen, zijn er schulden ontstaan en dreigt er een uithuiszet-

ting. Mevrouw heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de afwijzing en wacht op behande-

ling hiervan. In de tussentijd heeft zij geen inkomen en lopen de problemen op meerdere 

terreinen op. 

In dit voorbeeld zien we een opeenstapeling van problemen en het ontstaan van een vicieuze 

cirkel. Hier botsen de rechtmatige aanpak en het maatschappelijk effect daarvan. Mevrouw 

Jansen dreigt haar woning kwijt te raken. Zou dit ook gebeuren als we de situatie van 

mevrouw Jansen integraler bekijken? Is er werk voor mevrouw Jansen? Kan zij zelf een 

inkomen vergaren? Is zij onder behandeling voor haar gokprobleem? Kunnen we iets regelen 

voor haar huis? Kunnen we haar gedurende het aanhangig zijn van het bezwaarschrift op 

een andere wijze ondersteunen? Heeft zij al contact met de schuldhulpverlening? 

Kortom, gelet op de situatie van mevrouw Jansen, hebben armoede en schulden raakvlakken 

met veel andere beleidsterreinen zowel binnen als buiten het sociaal domein. Op zo veel 

mogelijk terreinen zoeken  wij aansluiting om te komen tot een integrale aanpak. Binnen het 

‘”klassieke” sociaal domein vindt deze aansluiting steeds vaker plaats, en het is nu zaak om 

verbinding te leggen op terreinen daarbuiten.

De naam in deze casus is wegens privacyredenen gefingeerd
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6
Onze doelgroepen: 
focus

Binnen de bestaande capaciteit en middelen focussen we ons de komende jaren op 

de in dit hoofdstuk genoemde 5 doelgroepen: kinderen, werkende armen, ZZP’ers, 

jongeren zonder startkwalificatie en AOW-gerechtigden.

 6.1  Minder Kinderen in armoede

Het is al langer bekend dat veel kinderen in armoede opgroeien. Volgens de SER13 zitten er in 

elke schoolklas gemiddeld 2 of 3 kinderen welke opgroeien in armoede. Een op de 9 kinderen 

in Nederland leeft in armoede. De gevolgen voor deze kinderen kunnen groot zijn. 

In paragraaf 3.2 zijn wij ingegaan op de landelijke ambities op het gebied van kinderarmoede 

en op de gevolgen die armoede volgens de SER kan hebben op kinderen. Wij onderschrijven 

de landelijke ambities en de door de SER geconstateerde gevolgen.

In de afgelopen jaren hebben kinderen daarom altijd een belangrijke plek ingenomen in ons 

armoedebeleid. Dat verandert de komende jaren niet. Wij onderschrijven nog steeds dat ieder 

kind moet kunnen meedoen, vooral op het gebied van educatie, sport en cultuur. 

Wij handhaven onze inzet op het ondersteunen van kinderen en houden bij de integrale 

schuldhulpverlening altijd rekening met het feit dat er kinderen aanwezig zijn in een huishouden.

 6.1.1  Gelden voor bestrijden kinderarmoede

De nieuwe gelden voor het bestrijden van kinderarmoede zijn onderdeel van het armoede-

budget en zijn dus niet apart gelabeld. Een deel van het armoedebudget is op dit moment via 

subsidie weggelegd op de thematafels. De gemeenteraad van Breda heeft in 2018 een motie 

aangenomen waarin wordt verzocht om met het doel van de nieuwe gelden rekening te houden. 

 6.1.2  Kindregelingen via één portaal

Uitgangspunt blijft: minder kinderen groeien op in armoede. Dit betekent ook dat wij de 

bestaande kindregelingen meer onder de aandacht gaan brengen en de toegang makkelijker 

willen maken. 

Eén portaal

Vanuit Sam& (voorheen Kansen voor alle Kinderen), een landelijk samenwerkingsverband 

tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en 

Stichting Jarige Job wordt een kindportaal ontwikkeld. 

Op landelijk niveau (samen met lokale afdelingen) wordt er een online aanvraagsysteem 

ontwikkeld, waarmee de doelgroep (ouders, intermediairs en jongeren) eenvoudig in een  

keer een aanvraag kan doen voor meerdere lokale kindvoorzieningen. Daarnaast wordt er 

landelijk (on- & offline) campagne gevoerd om zoveel mogelijk bekendheid en traffic te 

genereren voor het gezamenlijke portaal. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het 

ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. 

Op lokaal niveau biedt dit een compleet pakket aan voorzieningen (educatie, sport, cultuur, 

verjaardag, recreatie en overige voorzieningen) met een combinatie van (effectief bewezen) 

verschillende methoden om kinderen te bereiken (vrijwilligers Leergeld, professionele 

intermediairs Jeugdfonds Sport en Cultuur) en de financiële en administratieve afhandeling 

van aanvragen. 

13  SER, Opgroeien zonder armoede, maart 2017
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In Breda wordt dit portaal ingericht door Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda en Leergeld 

Breda. Gemeentelijke voorzieningen en regelingen die passen bij de activiteiten van de deel-  

nemende organisaties kunnen hierbij aansluiten. Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik.

Meer regelingen onder één portaal

Het voorstel is om waar mogelijk gemeentelijke regelingen voor kinderen toe te voegen aan 

dit portaal en de uitvoering neer te leggen bij het Jeugdfonds sport en cultuur en Stichting 

Leergeld. Te denken valt bijvoorbeeld aan de regeling schoolstartpakket, de bijdrage aan 

zomerkampen en de toegangskaarten voor het Brakkenfestival. Met incidentele middelen 

vanuit de gemeente kan in 2020 ook een bijdrage gedaan worden aan de verdere ontwikkeling 

van het portaal.

 6.1.3  Financiering deelnemende partijen aan kindportaal door overeenkomsten 

Wij gaan, zoals hiervoor aangegeven, aansluiten bij het kindportaal dat wordt opgericht. 

Doordat op een andere wijze wordt samengewerkt is het wenselijk ook de wijze waarop wij 

financieel bijdragen aan deze organisaties opnieuw tegen het licht te houden. Wij gaan 

nadere afspraken maken via overeenkomsten. Het bedrag dat voor deze organisaties in 2020 

als subsidie ter beschikking is gesteld via de thematafel ZorgvoorelkaarBreda wordt daarom 

vanaf 2021 daarom niet meer toegevoegd aan het subsidieplafond. Wanneer uitvoerende 

partijen vaststaan, is het onlogisch om dit tijdens een thematafel nog onderdeel van het 

gesprek te laten zijn. Wel zullen wij er in de overeenkomsten op wijzen dat wij ervan uit gaan 

dat zij deel blijven uitmaken van de thematafels, om zo zoveel mogelijk synergie te bereiken. 

 6.1.4  Verhogen inkomensgrens

Armoede onder kinderen is onlosmakelijk verbonden met de armoede van hun ouders. 

Wij verhogen daarom de inkomensgrens voor het Schoolstartpakket en de Bredapas naar 

120% van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Over de Bredapas vindt u meer in het 

volgende hoofdstuk. Wij verwachten hiermee de zogenaamde werkende armen verder te 

ondersteunen en meer kinderen in armoede te bereiken. Aangezien de Bredapas feitelijk de 

ingang is voor een bijdrage vanuit bijvoorbeeld Jeugdfonds sport- en cultuur en Stichting 

Leergeld zal een verhoging van de inkomensgrens ook leiden tot een groter beroep door 

kinderen op deze regelingen. Wij reserveren € 100.000 om de gevolgen voor deze organisaties 

op te vangen.

Wat gaan we doen

1.  Wij geven invulling aan de landelijke ambities op het gebied van kinderarmoede door 

onder andere de inkomensgrens voor het gebruik van de Bredapas en Schoolstartpakket 

te verhogen naar 120% WML. Hiermee geven wij tevens invulling aan de wens van de 

gemeenteraad om meer geld beschikbaar te stellen (in natura) voor kinderen in armoede.

2.  De gemeente sluit aan op de digitale toegang die het Jeugdfonds sport en cultuur samen 

met het Nationaal fonds jeugd, Stichting Leergeld en Stichting jarige job aan het 

ontwikkelen is. 

3. In 2020 gaan we mogelijk alle gemeentelijke kindregelingen onder dit portaal brengen.

 6. 2  Werkende armen 

 6.2.1  Algemeen

Werken moet lonen. We gaan zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners die geen uitkering 

(meer) krijgen omdat zij een baan hebben gevonden er financieel op achteruit gaan en/of  

de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgen. 

Landelijk krijgen de zogenaamde ‘werkende armen’ een steeds prominentere plaats. Het is 

algemeen bekend dat een grote groep werkenden het financieel niet breed heeft en soms 

minder te besteden heeft dan mensen met een uitkering. 
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Landelijke maatregelen

De conclusie ligt voor de hand dat een aanzienlijk deel van de eerdergenoemde niet bekende 

landelijke 1,2 miljoen huishoudens bestaat uit werkende armen (zie hoofdstuk 3 onder 

landelijke context). Om deze huishoudens te bereiken is er landelijk een aantal maatregelen 

genomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de verhoging van de algemene heffingskorting en 

de arbeidskorting. Ook zijn er nu nog maar twee belastingschijven waardoor de besteedbare 

inkomens toenemen van alle personen met een laag of middeninkomen.

Zichtbaarheid van werkende armen

Zichtbaarheid is noodzakelijk om hulp aan te kunnen bieden. Bij de gemeente zijn met name 

inwoners met een uitkering op grond van een aantal specifieke wetten bekend (bijvoorbeeld 

Participatiewet, BBZ en IOAW). Daarnaast zijn inwoners met een hulpvraag bij schuldhulpver-

lening bekend, en een deel van deze inwoners bestaat uit ‘werkende armen’. Voor alle 

andere groepen (waaronder naast werkende armen ook andere uitkeringsgerechtigden zoals 

b.v. AOW’ers, WAO-ers en WW’ers) geldt dat zij of hun financiële situatie meestal niet 

bekend zijn bij de gemeente.

Er zijn geen lokale cijfers van werkende armen, aangezien we hier nog geen onderzoek naar 

hebben gedaan. Het is echter aannemelijk dat de landelijke ontwikkelingen en cijfers een 

goede indicatie zijn voor de situatie in Breda. 

 6.2.2  Definitie begrip ‘werkende arme’.

Er zijn meerdere definities van het begrip ‘werkende arme’. In dit beleidsplan sluiten wij aan 

bij de definitie die het SCP hanteert14. Een werkende arme is iemand die zelf betaald werk 

heeft en een huishoudinkomen (besteedbaar inkomen) heeft onder de armoedegrens. 

Belangrijk is te benadrukken dat iemand met een laag loon maar een goed verdienende 

partner dus niet arm is. Of mensen arm zijn hangt af van de huishoudsituatie.

In het rapport van het SCP wordt onder andere aangegeven dat er theoretisch 3 oorzaken 

zijn waarom er armoede is onder werkenden. Werkenden kunnen onder de armoedegrens 

belanden:

1.  doordat zij relatief hoge kosten en behoefte hebben (bijvoorbeeld doordat zij een groot 

gezin moeten onderhouden);

2.  doordat zij weinig verdienen door een laag uurloon en verder geen inkomsten hebben;

3.  door te weinig uren betaald werk (door alle leden van het huishouden gezamenlijk). 

De invloed van deze factoren op het voorkomen van armoede onder werkenden hangt samen 

met diverse factoren in de samenleving (zoals b.v. vraag en aanbod van arbeid), welke op hun 

beurt weer samenhangen met zaken als demografie, technologie en economie. Het lijkt het 

SCP onwaarschijnlijk dat er slechts één oorzaak is aan te wijzen voor armoede onder 

werkenden.

 6.2.3  Situatie in Breda

Breda heeft, net als de meeste andere gemeenten, nog geen specifiek beleid dat zich richt  

op werkende armen. Ze zijn over het algemeen niet bekend bij gemeenten (met uitzondering 

van een kleine groep bij schuldhulpverlening). Vooral huishoudens zonder kinderen en 

groepen die minder geneigd zijn om voor hulp bij de gemeente aan te kloppen (zoals 

zelfstandigen) zijn moeilijk te bereiken voor gemeenten. 

14  SCP, Als werk weinig opbrengt (2018)
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In Breda

Landelijk zoekt men naar mogelijkheden om deze groep te vinden en te helpen. Waar 

mogelijk participeren wij in deze landelijke trajecten, maar we willen ook zo snel mogelijk  

zelf aan de slag. 

We starten in Breda acties via 4 lijnen: 

1. via werkgevers;

2. via onze eigen organisatie;

3. via de gemeentelijke schuldhulpverlening; 

4. via aanpassing van ons huidig beleid en instrumenten.

Via werkgevers

We gaan de komende jaren meer verbinding zoeken met andere partijen en organisaties om 

werkende armen op te sporen en te wijzen op mogelijkheden. We denken dan vooral aan 

lokale en regionale werkgevers en mogelijke netwerken van zelfstandigen. Wij gaan 

contacten leggen naar bedrijven en kijken of wij hen op dit onderdeel kunnen helpen. 

Hiervoor zetten wij onder meer ons Ondernemersteam en het Werkgeversservicepunt van de 

gemeente in. 

Via eigen organisatie

We vergeten natuurlijk hierbij niet om te kijken naar onze eigen organisatie. Wij zijn immers 

één van de grootste werkgevers in Breda en daarnaast huren wij ook externe bedrijven in. 

Ook in deze rol kijken wij wat we kunnen doen. 

Via Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Werknemers met schulden zijn minder productief door stress, ziekteverzuim etc. Landelijk 

heeft 62% van de werkgevers personeel met financiële problemen en bijna de helft van de 

werkgevers heeft te maken met loonbeslagen15. Ook heeft 60% van de kinderen die in 

armoede leven werkende ouders en hebben ZZP’ers een hoog risico op armoede. We gaan 

onze gemeentelijke schuldhulpverlening toegankelijker maken.

Via aanpassing van ons huidig beleid en instrumenten

Aandachtspunt is niet alleen dat we de werkende armen niet kunnen bereiken. Punt is ook, 

wat als we ze wel kunnen bereiken? Willen deze inwoners wel ondersteuning/facilitering van 

de gemeente? En zo ja, wat kunnen we ze dan bieden? Dit gaan we goed onderzoeken. 

 6.3  ZZP’ers en schuldhulpverlening 

Ook een zzp’er is inwoner van de Gemeente Breda en willen wij faciliteren bij eventuele 

financiële problemen. In eerste instantie door het bieden van een vangnet. Dit om iemand te 

helpen door te groeien naar een meer zelfredzaam bedrijf, of, indien dat niet lukt, door het 

goed afronden van het bedrijf zodat iemand weer een nieuwe start kan maken.

Vangnet 

We zijn reeds begonnen met het bouwen van dat vangnet. Zo is bijvoorbeeld het BBZ-loket 

(waar ZZP’ers een beroep kunnen doen op bijstand op grond van het Besluit Bijstandsverlening 

Zelfstandigen) organisatorisch ondergebracht bij schuldhulpverlening. Hierdoor kunnen beide 

activiteiten beter op elkaar worden afgestemd. Ook heeft de gemeente bestaande afspraken 

met 155-Help-een-bedrijf (het nationaal hulploket voor ondernemers van het Instituut voor 

15  Zie ook de website www.financieelfittewerknemers.nl, Dit is een initiatief van Wijzer in geldzaken, het Ministerie van Financien, 
het Ministerie van SZW, Nibud, Divosa en NVVK.  
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het Midden- en Kleinbedrijf) verlengd. Tenslotte is bij de gemeentelijke schuldhulpverlening 

budgetbeheer mogelijk voor ZZP’ers en zijn er afspraken met de vrijwilligersorganisatie Over 

Rood. 

 

Het filter voor de verdeling van het vangnet is ‘155-Help-een-bedrijf’. We zijn er echter nog 

niet, dit vangnet moet in de komende jaren verder worden ingevuld en gestroomlijnd. Als 

gemeente verwijzen wij op dit moment vooral door of verstrekken een BBZ-krediet. Wel is er 

schuldhulpverlening voor ex ondernemers en maken we als gemeente mogelijk dat de 

boekhouding wordt gedaan zodat een bedrijf goed kan worden afgesloten.

Meer samenwerking

We gaan nog meer samenwerken met relevante partijen. We participeren al in een werkgroep 

bij IMW/Sociaal raadslieden en een werkgroep binnen de Raad voor schuldhulpverlening. 

Daarnaast hebben we contacten met de Ondernemersklankbord en Right & Bright, en, via 

het BBZ-loket, een rechtstreekse verbinding met diverse ondernemers. Hiermee is eveneens 

de koppeling met de Participatiewet gelegd. Indien iemand niet in aanmerking komt voor een 

BBZ-uitkering en de Participatiewet verder ook geen uitkomst biedt, kan mogelijk wel een 

regeling worden getroffen via de schuldhulpverlening. In 2020 bekijken we of het vangnet zo 

dekkend is of dat andere samenwerkingen wenselijk of nodig zijn.

 

Studiedag en workshops

Het bestaande vangnet is nog niet goed bekend bij de doelgroep. Om deze te vergroten gaan 

we in 2020 een dag organiseren voor het maatschappelijke middenveld en de collega’s. Hierin 

geven wij uitleg van de bestaande situatie en vragen wij om input en ideeën hoe wij dit 

kunnen verbeteren.

In een later stadium (2020 of 2021) wordt, samen met partijen uit de stad, een studiedag 

met workshops georganiseerd. Dit om de bekendheid te bevorderen en de samenwerking te 

verbeteren. 

Als deze activiteiten aanslaan maken wij hier een vast onderdeel van ons instrumentarium van 

en zullen wij dit vervolgens elk jaar een of twee maal organiseren. Overigens wil samenwerking 

niet altijd zeggen dat er een overeenkomst of vaste financiële relatie is.

Financieel spreekuur

In 2020 starten we, als onderdeel van het financieel expertisecentrum (waarover elders in dit 

plan al meer is gezegd) alvast met een financieel spreekuur voor zzp’ers. In het begin zal deze 

worden bemenst door medewerkers van de BBZ en schuldhulpverlening. Indien iemand niet 

in aanmerking komt voor een BBZ-uitkering, en de Participatiewet verder ook geen uitkomst 

biedt, kan mogelijk een regeling worden getroffen via de schuldhulpverlening. 

Wat gaan we doen

1  Er wordt vanaf 2020 om te beginnen tweemaal per jaar een dag georganiseerd met 

maatschappelijk middenveld en collega’s om uitleg te geven over vangnet voor zzp’ers.

2  In 2020 of 2021 wordt samen met samenwerkingspartners een studiedag georganiseerd. 

Dit om bekendheid te vergroten en samenwerking te vergroten.

3 In 2020 wordt gestart met een financieel spreekuur voor ZZP-ers. 
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 6.4  Ondersteuning van jongeren 

De laatste jaren komen ook twee andere groepen landelijk steeds meer in beeld als groepen 

die het extra moeilijk hebben: jongeren tot 27 jaar en AOW-gerechtigden. Voor beide 

groepen geldt dat wij hiervoor geen nieuwe voorzieningen of regels in het leven roepen. Wel 

handhaven wij de bestaande voorzieningen en gaan wij nadrukkelijker de verbinding zoeken 

met andere beleidsterreinen om toch ‘een plus’ te kunnen zetten op deze groepen. 

 6.4.1  Jongeren zonder startkwalificatie

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de groep jongeren met financiële problemen groter is dan 

alleen jongeren zonder startkwalificatie. 19% van alle jongeren heeft te maken met ernstige 

betalingsproblemen, in veel gevallen is sprake van (in ieder geval) risicovolle schulden.  

11% van de jongeren ontvangt regelmatig brieven van een incassobureau of deurwaarder. 

Door deze situatie is de kans groot dat een deel van deze jongeren in armoede terecht komt.  

In veel gevallen hebben deze jongeren geen financiële educatie vanuit hun thuissituatie 

meegekregen, zodat zij feitelijk al met een achterstand begonnen.

In het meerjarenplan ‘Samen uit de schulden’ hadden wij al een belangrijke plaats ingeruimd 

voor een project voor jongeren zonder startkwalificatie. In het nieuwe beleidsplan krijgt deze 

groep jongeren opnieuw aandacht.

Ik heb een heel duur telefoonabonnement. Ik wilde die 

I-phone 10 zo graag, al mijn vrienden hebben hem,  en 

dacht dat ik die wel kon betalen. Dat bleek niet zo en om 

mijn telefoonrekening te kunnen betalen, verzuimde ik mijn 

zorgverzekering te betalen of liet ik het bedrag daarvoor 

storneren. Met als gevolg een torenhoge schuld. Van mijn 

decaan op school moest ik naar de gemeente toe. Ik had 

een gesprek met hem vanwege mijn slechte cijfers en 

gespijbel. Door alle stress verzuimde ik ook naar school te 

gaan. Ik kon me niet meer concentreren. Die verwijzing 

naar de gemeente was een gouden greep. De gemeente 

heeft mijn schulden overgenomen en betaald en ik betaal 

nu maandelijks een bedrag terug aan de gemeente. Er viel 

zoveel van mij af dat ik weer ben gaan werken en ook mijn 

school wil afmaken. Ik wil dat mijn ouders trots op me zijn. 

Ze weten van niets en als ik het goed doe, komen ze ook 

niets te weten. Dat ben ik schuldenvrij! “

Deze quote is afgeleid van een bestaande casus

 6.4.2  Financiële educatie

Door preventieve maatregelen willen wij alle jongeren tot 27 jaar, ongeacht of zij een

startkwalificatie hebben of niet, helpen hun financiën beter te beheersen. Het risico is anders

aanwezig dat ook hun kinderen zullen opgroeien in armoede of zonder financiële educatie. 

Schulden en armoede worden dan van generatie op generatie doorgegeven (intergeneratio-

nele armoede). Deze vicieuze cirkel van “jong arm, oud arm”, willen we doorbreken. We 

denken op dit moment niet aan speciale voorzieningen, maar kijken wel met interesse naar 

landelijke ervaringen zoals met het Jongeren perspectief fonds of diverse apps. Wij sluiten 

niet uit dat wij in de periode na 2020 ook hier extra inzet op zullen plegen.

“
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Wat gaan we doen

Wij volgen ontwikkelingen rondom het Jongeren perspectief fonds en de ontwikkeling van 

apps om te bezien of dit vanaf 2021 mogelijk ook in Breda kan worden ingevoerd. 

 6.5  AOW-gerechtigden

Uit landelijk onderzoek uit 2018 blijkt dat de kans op armoede het grootst is bij kinderen én 

bij ouderen vanaf 80 jaar. Het feit dat ouderen langer thuis wonen, men alleen AOW heeft  

en vaak hoge zorgkosten, zijn waarschijnlijk de belangrijkste oorzaken. 

Uit onze Minima Effectrapportage blijkt niet dat de groep ouderen (AOW-gerechtigden) in 

Breda vaker in armoede leeft dan andere groepen. Maar er zijn wel signalen vanuit het 

werkveld dat in individuele gevallen sprake is van armoede. Uiteraard is dat ook bij andere 

groepen individuen die in armoede leven, maar wij zijn toch voornemens om deze groep 

extra aandacht te geven om de volgende redenen:

•  Uit gemeentelijke cijfers 16 blijkt dat in 2018 3,1% meer ouderen gebruik hebben 

gemaakt van minimaregelingen, terwijl de gemiddelde stijging 1,1% is. 

•  AOW-gerechtigden hebben, in tegenstelling tot personen uit andere groepen, niet of 

nauwelijks mogelijkheden tot inkomensverbetering.

Gelet op het voorgaande verhogen wij de Seniorentoeslag met € 50 (wordt € 300 per 

kalenderjaar). 

Integraal benaderen 

Algemeen wordt aangenomen dat bij deze groep met financiële problemen ook andere 

problemen spelen, zoals eenzaamheid, en dat de financiële problemen vaak komen door 

hoge zorgkosten. 

We gaan samen met partners vanuit het netwerk ZorgvoorelkaarBreda kijken hoe hier verder 

invulling aan kan worden gegeven. De aanpak kan per wijk verschillen. De in het kader van 

de kwetsbare wijken gemaakte wijkfoto’s kunnen daarvoor medebepalend zijn 

Financiële scan

Ook AOW-gerechtigden weten niet altijd hoe het zit met landelijke en lokale toeslagen.  

En niet ieder van deze groep is even digitaal vaardig. Vanuit de schuldhulpverlening bieden 

wij daarom deze groep een scan aan op hun financiën. 

Wat gaan we doen

1.  Om AOW-gerechtigden te kunnen ondersteunen worden de uitgangspunten van  

het armoede- en schuldenbeleid ingebracht bij initiatieven van andere gemeentelijke 

onderdelen.

2.  AOW-gerechtigden kunnen vanuit schuldhulpverlening een scan krijgen op hun financiën.

3.  Wij verhogen de seniorentoeslag met € 50 per kalenderjaar.

16  Factsheet inkomen en ArmoedeBreda 2019, zie bijlage 1
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7
Onze instrumenten: 
focus

Om uitvoering te geven aan ons beleid hebben we een aantal instrumenten ter 

beschikking, zoals de Regeling Bredapas, samenwerking met jeugdfonds sport en 

cultuur, de Bijzondere Bijstand en de Collectieve ziektekostenverzekering voor 

inwoners met een laag inkomen. Deze instrumenten willen we op een andere 

manier gaan inzetten, zodat we de armoedeval verkleinen en intergenerationele 

armoede tegengaan. In dit hoofdstuk geven we daar een toelichting op. Verder 

besteden we aandacht aan nieuwe ontwikkelingen, zoals het schuldenafkoopfonds, 

beschermingsbewind en sociale incasso. 

 7.1  Regeling BredaPas

 7.1.1  Ontwikkeling BredaPas 

We streven naar een toekomstbestendige Regeling BredaPas. Het uiteindelijke doel is om een 

eenvoudig en gebruiksvriendelijk (digitaal) declaratiesysteem te hebben, waarbij een plastic 

pasje niet meer nodig is. Onze voorkeur heeft het om te werken met het Jeugdfonds sport en 

cultuur en Stichting Leergeld voor al het aanbod voor kinderen. Met interesse volgen wij de 

landelijke ontwikkelingen met betrekking tot Volwassenenfondsen sport en cultuur. We zien 

kansen in de opstart van een Volwassenenfonds voor sport en cultuur in 2021. Voor Breda 

zou dit betekenen dat sport en cultuuractiviteiten via het Volwassenenfonds gedeclareerd 

gaan worden. 

Ander aanbod zoals lidmaatschap bibliotheek, het volgen van cursussen en andere educatie 

bieden we aan via de website. We willen een website die up-to-date is en waarop aanbiedin-

gen flexibel geplaatst kunnen worden. De website www.breda.nl/bredapas wordt hiervoor 

doorontwikkeld. 

 7.1.2  Regeling BredaPas

De Regeling BredaPas wordt heringericht volgens de bedoeling van de Participatiewet.  

We houden een participatieregeling voor inwoners met een laag inkomen die vanuit hun 

inkomen sport, cultuur en educatie (persoonlijke ontwikkeling) niet of niet geheel kunnen 

betalen. We kiezen niet voor een brede stadspas vanwege de daarvoor benodigde middelen 

en de mate van organisatie (City Marketing) en beheersbaarheid. Om de regeling beheers-

baar te houden en om uiting te geven aan de regeling waarvoor deze bedoeld is maken wij 

hernieuwde afspraken over communicatie en declaraties met organisaties in de stad en nemen 

wij afscheid van een aantal organisaties die niet voldoen aan de voorwaarden van maatschap-

pelijke participatie en persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor wordt de uitvoering efficiënter. 

 7.1.3  Vergoedingen

De Regeling BredaPas is een declaratieregeling ten behoeve van het stimuleren en bevorderen 

van maatschappelijke participatie en persoonlijke ontwikkeling met perspectief op werk, 

vrijwillige inzet of tegenprestatie. De Regeling BredaPas vergoedt bijzondere noodzakelijk 

kosten van maatschappelijke participatie en persoonlijke ontwikkeling. Hiermee is de Regeling 

BredaPas een participatieregeling die huishoudens met een laag inkomen actief stimuleert om 

mee te (kunnen) doen (inclusie).

De jaarlijkse vergoeding voor volwassenen blijft maximaal € 75,- per persoon per jaar.

 7.1.4  Inkomensgrens Regeling BredaPas naar 120%

Om werkende armen te ondersteunen verhogen wij de inkomensgrens om in aanmerking te 

komen voor een BredaPas naar 120% van het WML. Daarnaast mogen inwoners die 
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uitstromen naar werk, gedurende de rest van het kalenderjaar de Bredapas blijven gebruiken, 

alvorens het recht op gebruik wordt beëindigd.

 7.2  Bijzondere Bijstand en Individuele inkomenstoeslag

In deze paragraaf beschrijven we de aanpassingen die wij doorvoeren in de Beleidsregels 

Bijzondere Bijstand en de Verordening Individuele Inkomenstoeslag. In de beleidsregels zijn 

onze uitgangspunten ten aanzien van het verstrekken van bijzondere bijstand opgenomen en 

een aantal minimaregelingen, zoals de Regeling BredaPas en de regeling collectieve ziektekosten- 

verzekering. De titel van de beleidsregels dekt niet volledig de lading en zal daarom worden 

gewijzigd in Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Regelingen Breda 2020. 

We gaan de beleidsregels op een andere manier inzetten, zodat we de armoedeval verkleinen 

en intergenerationele armoede toegegaan. 

 7. 2.1  Drempelbedrag 

Op grond van artikel 35 lid 2 van de Participatiewet is het college bevoegd om bijzondere 

bijstand te weigeren als deze onder een bepaald, jaarlijks door het Rijk vastgesteld bedrag, 

uitkomt (het zogenaamde drempelbedrag). In de begroting 2019 is opgenomen dat Breda 

voornemens is dit in te voeren na vaststelling van het beleidsplan armoede en schulden. 

Hiermee wordt een administratieve drempel ingevoerd en wordt een eigen bijdrage gevraagd 

voor potentiele aanvragers. In 2020 is het maximale bedrag dat kan worden geweigerd € 137 

per 12 maanden. Dit vinden wij erg hoog. Liever sluiten wij zoveel als mogelijk aan bij de 

beslagvrije voet, dat wil zeggen het bedrag dat maximaal vatbaar is voor beslag. Wij gaan 

daarom een drempel-bedrag invoeren van € 60.

In de praktijk betekent dit dat iemand die in een kalenderjaar voor het eerst bijzondere 

bijstand aanvraagt voor een bedrag lager dan € 60, dit zelf moet bekostigen. Bij een bedrag 

hoger dan € 60 wordt dit bedrag in mindering gebracht op het gevraagde bedrag. Bij een 

volgende aanvraag voor bijzondere bijstand wordt gekeken of er eerder al een aanvraag is 

ingediend en of toen volledig gebruik is gemaakt van het drempelbedrag.

Voor de volgende prioritaire doelgroepen geldt het drempelbedrag niet:

•  Werkende armen

•   ZZP-ers zonder gemeentelijk uitkering voor levensonderhoud (in relatie tot schuldhulp-

verlening)

•  A OW-gerechtigden

Wij maken deze uitzondering niet voor de twee andere prioritaire doelgroepen. Zo zal er in 

het geval van jongeren zonder startkwalificatie veelal sprake zijn van maatwerk, zodat per 

casus wordt bekeken wat het beste in die situatie past. Kinderen vragen zelf geen bijzondere 

bijstand aan, en voor hun ouders, voor zover zij behoren tot de prioritaire doelgroep 

werkende armen inclusief ZZP-ers, geldt het drempelbedrag niet. 

 7.2.2  Inkomensgrens

De huidige inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand en regelingen 

bedraagt 110% van het WML. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de 

Regeling BredaPas (inclusief Jeugdfonds Sport en Cultuur) en het Schoolstartpakket wordt 

verhoogd naar 120% van het WML.

Effect en gevolgen 

Werkenden of mensen die vanuit een uitkering (parttime) gaan werken houden nu soms 

minder over dan uitkeringsgerechtigden (de zogenaamde ‘armoedeval’). Dit komt door het 

stelsel van landelijke toeslagen en gemeentelijke regelingen. 
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Op landelijke toeslagen hebben wij geen invloed, wel op onze eigen regelingen. Nu is het zo 

dat als je meer verdient dan de hiervoor genoemde 110% je in beginsel niet in aanmerking 

komt voor 1 van de minimaregelingen. Het is aannemelijk dat juist in de groep van 110% tot 

120% een aanzienlijk deel van de werkende armen aanwezig is en ook veel paren met 1 of 

meerdere kinderen. Om de groep werkende armen te ondersteunen, en ook om gevolg te 

geven aan ons uitgangspunt dat kinderen in armoede onze aandacht verdienen, verhogen wij 

om te beginnen de inkomensgrens voor de Regeling BredaPas en Schoolstartpakket naar 

120%. Dit zijn namelijk de gemeentelijke regelingen die veelal ten goede komen aan 

kinderen, en in het verlengde hiervan, hun ouders (waaronder werkende armen).

 7.2.3  Individuele inkomenstoeslag

In de begroting 2019 is het besluit genomen om de individuele inkomenstoeslag aan te 

passen. De individuele inkomenstoeslag is een toeslag die inwoners tussen 21 jaar en de 

AOW-gerechtigde leeftijd kunnen aanvragen als zij al een aantal jaar (‘langdurig’) een laag 

inkomen hebben en er geen zicht is op verbetering in de nabije toekomst. Noodzaak voor 

een bijdrage hoeft niet te worden aangetoond. De cliënt mag zelf bepalen waar het geld aan 

wordt uitgegeven. 

Effect en gevolgen

Werkenden met een laag inkomen hebben, in tegenstelling tot uitkeringsgerechtigden,  

geen recht op individuele inkomenstoeslag. Maar er zijn ook werkenden die al jaren een laag 

inkomen hebben en eveneens geen zicht hebben op verbetering in de nabije toekomst. 

Uitkeringsgerechtigden verkeren hierdoor soms in een betere financiële situatie dan werkenden. 

Bij uitstroom naar werk kan het voorkomen dat, mede door het verlies van deze gemeentelijke 

toeslag, de cliënt er financieel op achteruit gaat omdat hij werk heeft gevonden (armoedeval). 

Aangezien ons uitgangspunt is dat werk moet lonen en een armoedeval zoveel mogelijk 

moet worden voorkomen gaan wij de regeling voor de individuele inkomenstoeslag versobe-

ren. Hierbij draaien wij aan de twee knoppen die ons als gemeente op dit onderdeel ter 

beschikking staan, namelijk de duur van de periode waarna men een individuele inkomens-

toeslag kan aanvragen en het bedrag. 

Wij verlagen de individuele inkomenstoeslag met € 100,- (wordt € 150 voor alleenstaanden 

en € 250 voor alleenstaande ouders of samenwonenden) en verlengen de periode waarna 

men er recht op heeft van 3 (algemeen gezien als minimum periode) naar 5 jaar (algemeen 

gezien als maximum periode). Dit staat los van het feit dat iedere inwoner altijd voor 

noodzakelijke kosten waarvoor geen middelen zijn bijzondere bijstand kan aanvragen 

 7.2.4  Technische aanpassingen

Tenslotte gaan wij waar nodig de beleidsregels op technische punten (tekstueel en/of op basis 

van jurisprudentie) aanpassen. De twee meest in het oog springende punten zijn als volgt

Draagkrachtregels

De draagkrachtberekeningen worden in lijn gebracht met de jurisprudentie op het gebied van 

draagkracht en verrekening. 

Inrichtingskosten

De nu vaststaande bedragen voor het inrichten van woningen laten we los en we passen 

meer maatwerk toe. Wat heeft iemand nu echt aan middelen nodig om een woning in te richten? 

Uitgangspunt van bijzondere bijstand is immers maatwerk en daar gaan we, zoals eerder 

aangegeven, nog meer op inzetten. In de huidige beleidsregels staat als richtbedrag een 

maximum en de ervaring leert dat veel mensen dan ook automatisch dat bedrag aanvragen. 

Wij gaan dat maximum in de beleidsregels verlagen. De mogelijkheid tot het aanvragen van 

een hoger bedrag blijft, maar het moet niet langer een automatisme zijn. We willen hier 
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tevens mee voorkomen dat er een grote schuld wordt opgebouwd, want bijzondere bijstand 

voor het inrichten van een woning is een lening die moet worden terugbetaald. 

Ik durf niet aan het werk te gaan. Ik wil wel werken, maar 

zal niet veel meer verdienen dan het minimumloon. Ik heb 

nu eenmaal weinig werkervaring en geen opleiding. Als ik 

ga werken verlies ik het recht op de BredaPas en het 

Schoolstartpakket. Ik heb deze regelingen echt nodig om 

sport en de computer voor mijn kinderen te kunnen 

betalen. En zelf wil ik ook graag korting op mijn cursus 

digitale vaardigheden. Ik wil best gaan werken, zou het 

mogelijk zijn om deze regelingen te blijven houden ? “

Deze quote is afgeleid van een bestaande casus

Wat gaan we doen

1.  In 2020 wordt de website www.breda.nl/bredapas verder ontwikkeld.

2.  Met aan de Regeling BredaPas gelieerde organisaties worden afspraken gemaakt over 

declareren en communiceren. 

3.  We volgen de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot het Volwassenenfonds sport 

en cultuur. 

4.  De individuele inkomenstoeslag wordt verlaagd met € 100 en de termijn waarna men er 

recht op heeft wordt verlengd van 3 naar 5 jaar.

5.  Er wordt een drempelbedrag ingevoerd van € 60 voor de bijzondere bijstand, maar dat 

deze geldt niet voor werkende armen (inclusief ZZP-ers) en AOW-gerechtigden.

6.  De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de Regeling BredaPas wordt, net als 

het schoolstartpakket, verhoogd naar 120% van de norm, mede om werkende armen te 

ondersteunen. Na uitstroom naar werk mogen werkende armen het lopende kalenderjaar 

gebruik blijven maken van de Regeling BredaPas. 

7. We voeren een aantal technische aanpassingen door in onze beleidsregels. 

 7.3  Collectieve ziektekostenverzekering

Ontwikkelingen 2020

Met ingang van 2020 zijn de beleidsregels bijzondere bijstand van de collectieve ziektekosten-

verzekering gewijzigd. Deze wijzigingen zijn gecommuniceerd aan de deelnemers van de 

betreffende verzekering en via raadsbrieven aan de gemeenteraad. De wijzigingen waren 

erop gericht om in 2020 twee afgebakende doelgroepen te bedienen: mensen met een 

minimuminkomen en mensen met een chronische ziekte en structurele hoge zorgkosten.  

In de communicatie is verder benadrukt dat mensen met een minimuminkomen mogelijk 

passender en goedkoper uit zijn bij andere, niet-collectieve ziektekostenverzekeringen.  

Door aanpassing, verbeterde toetsing en het creëren van bewustwording van de benodigde 

dekking bij de deelnemers, heeft per 1-1-2020 een grote groep de overstap gemaakt naar 

een andere beter passende verzekering. 

Ontwikkeling 2021

Chronisch ziek of gehandicapt en laag inkomen: collectiviteit blijft

Voor veel mensen met hoge zorgkosten is de gemeentelijke collectieve zorgverzekering een 

goede zorgverzekering, omdat deze een uitgebreide dekking heeft en het eigen risico kan 

worden meeverzekerd. In Breda heet deze verzekering CZ Gemeenten Extra Uitgebreid. De 

“



49Werken (aan geldzorgen) loont   Beleidsplan Armoede en schulden Breda 2020 - 2023

gemeente betaalt maandelijks mee aan de premie. Deze zorgverzekering, bedoeld voor 

chronisch zieken en gehandicapten, zal ook in 2021 blijven bestaan. 

Beperkte zorgkosten en minimuminkomen: geen collectiviteit meer

De Gemeenten Extra-verzekering is bedoeld om mensen met een minimuminkomen extra 

goed te verzekeren. In sommige gevallen is dat passend. Maar in veel gevallen zijn deelne-

mers voor veel meer dingen verzekerd dan nodig is. Mensen met een laag inkomen die 

gezond zijn en niet veel zorgkosten hebben, zijn goed af met de ruime dekking die een 

basisverzekering biedt. Mensen met specifieke dekkingswensen, zoals tandartskosten of 

fysiotherapie, zijn meestal goedkoper uit met een beperkte reguliere aanvullende verzekering 

die op maat dekking biedt voor hun situatie. 

Daarbij is de ontwikkeling dat CZ en andere verzekeraars vanaf 2020 niet meer dan 5% 

collectiviteitskorting op de basisverzekering mogen aanbieden. Dit was 10%. CZ loopt in 

2020 hierop vooruit door de gehele collectiviteitskorting op de basisverzekering te schrappen. 

De ontwikkeling van de premies, de afnemende dekking van gemeentepolissen en het brede 

reguliere aanbod in 2020 maakt dat onze huidige zorgverzekering Gemeenten Extra voor 

inwoners met een minimuminkomen veel minder aantrekkelijk is. Het is zelfs zo dat inwoners 

die gebruikmaken van deze verzekering in 2020 meer betalen voor minder dekking. Daarom 

kiest Gemeente Breda ervoor de gemeente Extra polis in 2021 niet meer aan te bieden als 

categoriale bijzondere bijstand. Naar verwachting zal er hierdoor wel meer aanspraak 

gemaakt worden op de bijzondere bijstand. Hoe groot dit effect is, wordt pas eind 2021 

zichtbaar. We begeleiden deelnemers naar een passende (vaak goedkopere) verzekering. Hier-

door ontstaat al snel een substantieel voordeel voor de client.

Wat gaan we doen

We stoppen met het aanbieden van de collectieve zorgverzekering Gemeenten Extra, voor 

inwoners met een minimuminkomen. 

 7.4  Schuldenafkoopfonds

Zoals al eerder beschreven in dit beleidsplan willen we een korter en sneller schuldhulptraject 

dat meer effect heeft: een schulden(zorg)vrije toekomst. Naast de diverse vormen van 

ondersteuning door de Kredietbank West-Brabant ontwikkelen we ook een schuldenafkoop-

fonds. Hiermee willen we  verder oplopende schulden voorkomen (preventie).

Oprichten Schuldenafkoopfonds

In 2020 richten wij daarom een schuldenafkoopfonds op. We hebben ervaring opgedaan met 

een schuldenafkoopfonds voor jongeren (het zogenaamde NIHS fonds) en willen voortborduren 

op deze ervaringen. Het schuldenafkoopfonds is geen voorziening waar inwoners of 

hulpverleners een beroep op kunnen doen. Het is een extra instrument dat de gemeentelijke 

schuldhulpverlening kan inzetten. Wij denken er in eerste instantie aan om dit in te zetten 

voor inwoners (waaronder ook ZZP-ers of werkende armen) met kleine schulden tot ongeveer 

maximaal 5000 euro. Hierdoor kunnen wij met relatief beperkte bedragen voorkomen dat 

deze schulden verder oplopen. In tegenstelling tot bij een krediet of lening hoeft deze 

bijdrage niet altijd te worden terugbetaald. We kijken ook of er mogelijkheden zijn om in 

bepaalde gevallen te laten terugbetalen in natura of een bepaalde maatschappelijke inzet. 

Denk bijvoorbeeld aan het opleggen van een maatschappelijke stage (conform het Jongeren 

Perspectief Fonds) of de tegenprestatie (b.v. door iets te doen voor eenzame ouderen).

Wij maken hiervoor structureel € 100.000 per jaar vrij. Het schuldenafkoopfonds wordt 

verder gevuld met de resterende incidentele rijksmiddelen voor armoede en schulden, die wij 

voor 2019 en 2020 hebben ontvangen. 
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Doel Schuldenafkoopfonds

Met dit schuldenafkoopfonds zetten we in op het zo snel als mogelijk herstructureren van 

schulden om oplopende incasso- en deurwaarderskosten te voorkomen. Wij verwachten dat 

de schuldenaar hierdoor meer rust krijgt en dus beter kan werken aan financiële stabiliteit. 

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor het schuldenafkoop-

fonds zijn minimaal, wij sluiten zo min mogelijk mensen uit. 

•  Inwoner van Breda

•  Meerderjarig

•  Melding bij Gemeente Breda

•    Meewerken aan gestelde voorwaarden zoals bijvoorbeeld verplicht budgetbeheer  

en/of  begeleiding. 

Wij sluiten huurschulden uit van dit fonds; hiervoor hebben wij andere instrumenten, zoals 

vroegsignalering, tot onze beschikking.

De gemeentelijke schuldhulpverlening bepaalt of iemand in aanmerking kan komen voor dit 

instrument. Iedere situatie is immers anders, dus kijken we per melding welk instrument het 

beste kan worden ingezet en welke voorwaarden daaraan worden verbonden.

We willen meer saneringskredieten verstrekken. Dan heeft de schuldenaar namelijk nog maar 

1 schuldeiser (de gemeente) in tegenstelling tot bij een schuldregeling. Dit geeft meer rust bij 

de cliënt en geeft de gemeente meer mogelijkheden om te werken aan eventuele complexe 

problematiek of gedragsverandering. Aangezien het financiële risico bij saneringskredieten 

volledig bij de gemeente komt te liggen, zullen wij aan dit soort kredieten voorwaarden 

verbinden voor de cliënt. Hierbij is sprake van maatwerk.

Beschikbare middelen

Indien in 2020-2021 blijkt dat de beschikbare middelen onvoldoende zijn om het Schulden-

afkoopfonds te vullen, leggen wij tijdig een aantal scenario’s voor met oplossingsrichtingen. 

Wat gaan we doen

1.   Wij starten in 2020 met een schuldenafkoopfonds. Hiervoor wordt structureel jaarlijks  

€ 100.000 begroot. Incidentele rijksgelden voor schuldhulpverlening die in 2019 en 2020 

over zijn worden eveneens toegevoegd aan deze voorziening en worden vervolgens elk 

jaar automatisch overgeheveld naar het schuldenafkoopfonds totdat zij zijn verbruikt.

2.  Bij problematische schulden bieden we (na akkoord schuldeisers), zzp’ers en werknemers 

met schulden in beginsel altijd een saneringskrediet aan met een vast aflosbedrag in 

plaats van een schuldbemiddeling, waarbij maandelijks het maximale gespaard wordt. 

Ook bij andere inwoners gaan wij kijken of dit mogelijk is. Uiteindelijk willen wij in  

90% van de gevallen een saneringskrediet verstrekken

 7.5  Beschermingsbewind

Zoals bekend stijgen de kosten van beschermingsbewind nog steeds, ook in Breda. Voor een 

groot deel gaat het om inwoners met problematische schulden (schuldenbewind).

De stijgende kosten van beschermingsbewind en het beslag daarvan op de middelen voor 

bijzondere bijstand staan al jarenlang op de landelijke agenda. Een oplossing daarvoor is er 

nog niet. Wel is een aantal gemeenten gestart met maatregelen om proefprocessen uit te 

lokken (b.v. Deventer). Ook zijn er diverse pilots in het land gestart met gemeenten en de 

betreffende rechtbanken. 
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Schuldenbewind juist ingezet?

Om meer grip te krijgen op de kosten en op de dienstverlening richting onze inwoners gaan 

wij vaker voorgang van dossiers monitoren om te checken of het terecht is dat schulden-

bewind nog steeds wordt ingezet, terwijl de cliënt mogelijk beter geholpen zou zijn met een 

ander middel. Indien wij van mening zijn dat dat het geval is overwegen wij om opheffing 

van het schuldenbewind bij de rechtbank te vragen

Samenwerking met de rechtbank

Inmiddels zijn wij in gesprek met een kantonrechter van de rechtbank te Breda. Wij gaan in 

2020 kijken in hoeverre wij de samenwerking met de rechtbank en bewindvoerders nader 

kunnen vormgeven. Door de samenwerking verder uit te bouwen kunnen wij onze inwoners 

beter en efficiënter ondersteunen zodat zij de hulp krijgen die het beste bij hun situatie van 

dat moment past. 

Beschermingsbewind door de gemeente

Al langer wordt er door partijen vanuit de stad de wens geuit dat de gemeente ook zelf 

beschermingsbewind doet. Wij zijn niet voornemens om beschermingsbewind helemaal naar 

ons toe trekken. Wij zien echter wel zeker meerwaarde als we beschermingsbewind (voor 

wat betreft schuldenbewind) ook kunnen toevoegen aan ons instrumentarium om zo ook 

meer regie te krijgen op het proces en de dienstverlening voor onze inwoners. Hiervoor is 

extra personeelsbudget nodig, dat op dit moment niet beschikbaar is.

Wat gaan we doen

1 In 2020 zetten we in op nauwere samenwerking met de rechtbank en bewindvoerders.

2.  In de begroting 2021 worden structureel middelen vrijgemaakt voor twee bewindvoer-

ders bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

 7.6  Sociale incasso

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het op een sociale manier incasseren. Wij 

zien het ook als onze verantwoordelijkheid om er te zorgen dat, binnen de bestaande 

wettelijke mogelijkheden, incassopraktijken niet leiden tot extra kosten voor de betreffende 

inwoner en de samenleving. Hierbij letten wij niet alleen op het financiële, maar ook op het 

communicatieve aspect (om onnodige stress te voorkomen).

Hand in eigen boezem

We kijken eerst wat we zelf kunnen verbeteren aan onze wijze van incasseren. Aandachts-

punten zijn hierbij: het acceptatiebeleid, vertrouwensrelatie, wijze van nakomen van verplich-

tingen, transparante afspraken en heldere gespreksvoering. Ons sociaal incasseren zou 

moeten leiden tot duurzame oplossingen van de betreffende cliënt.

Gesprek met partners 

Met partners gaan we in gesprek als wij signalen ontvangen dat de incasso bij onze inwoners 

op een minder wenselijke wijze verloopt of als deze partners de beslagvrije voet niet respecteren.

Wat gaan we doen

Wij zorgen ervoor dat de gemeente, binnen de wettelijke mogelijkheden, op een zo’n sociaal 

mogelijke wijze incasseert.
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8
Monitoring en 
financiën
 8.1 Monitoring

We zijn een lerende organisatie, wat inhoudt dat we leren van wat we doen, van wat er goed 

gaat en wat niet naar verwachting gaat. We gaan door als er resultaat is of te verwachten 

valt. En we stoppen als er geen resultaat is. Conform het bestuursakkoord modderen we niet 

onnodig lang door.

Ook gaan wij via dit plan geen nieuwe indicatoren instellen. Wij gaan uit van de indicatoren 

zoals opgenomen in de begroting van de gemeente en de Staat van Vitaal en Sociaal Breda. 

Via deze instrumenten (en eventuele andere producten uit de planning & control cyclus zoals 

de jaarrekening) rapporteren wij aan de gemeenteraad over de stand van zaken. 

Daarnaast houden wij de vinger aan de pols bij wat er leeft bij onze cliënten door het houden 

van cliënt ervaringsonderzoeken en gesprekken met cliëntvertegenwoordiging.

 8.2  Financiën

Budget voor armoede en schulden

De totale financiële middelen voor armoede en schulden bedragen volgens de begroting 

2020 € 13,7 miljoen. Dit bedrag is exclusief personeelskosten (behalve schuldhulpverlening) 

en activiteiten op andere beleidsterreinen die mogelijk ook raakvlakken hebben met armoede 

en/of schulden.

Product Begroting 2020 (uitgaven €) 

Bijzondere bijstand en Individuele inkomenstoeslag toeslag:

- regelingen Bijzondere bijstand € 3.879.000 *1

- Individuele inkomenstoeslag € 730.000 

- thematafel € 500.000

- maaltijdvoorziening/inbraakpreventie € 90.000

 5.199.000

Bredapas     249.000

Schuldhulpverlening (inclusief € 82.000 via thematafel)  3.501.000

Psychosociale Hulp bij Schulden (PSH) (via totale bijdrage aan IMW via thematafel)    346.000

Collectieve ziektekostenverzekering minima, bijdrage vanuit het armoedebudget    600.000

Jeugdsport (incl. zwemles)- en Jeugdcultuurfonds, bijdrage vanuit het armoedebudget (niet 

via thematafel)

   331.000 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen  3.500.000

Totaal 13.726.000

*1 regelingen bijzondere bijstand op grond van Participatiewet, oa. bewindvoering, duurzame gebruiksgoederen, 
overige kosten bijzondere bijstand, seniorentoeslag, schoolstarterspakket.

Binnen dit totale budget vinden, ter uitvoering van het beleidsplan, onderstaande verschuivingen 

plaats. Deze verschuivingen zijn nog niet meegenomen in bovenstaande tabel.

Verschuivingen binnen het totale budget 

Over het jaar 2020 ev. zijn de te verwachte financiële consequenties, uitgaande van de huidige 

financiële kaders en het personeelsbudget grofweg17 als volgt:

17  Gebaseerd op gegevens / aantallen 2018. Bij verhoging inkomensgrens naar 120% wordt uitgegaan van ramingen en dat ook 
iedereen gebruik zal maken van de regeling. Tevens is het bedrag berekend op basis van een volledig kalenderjaar.
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Structurele financiële consequenties

• Aanpassing Individuele inkomenstoeslag: € 400.000 minder kosten

• Invoering drempelbedrag bijzondere bijstand: € 150.000 minder kosten 

• Verhoging inkomensgrens naar 120% voor Bredapas: € 40.000 meer kosten

• Verhoging inkomensgrens naar 120% voor schoolstartpakket: € 100.000 meer kosten

• Verhoging bedrag seniorentoeslag: € 30.000 meer kosten 

• Invoering Schuldenafkoopfonds: € 100.000 meer kosten

• Nog te realiseren financiële doelstelling 2020 en verder € 330.000

Per saldo is er dan een tekort van € 150.000. 

Vanaf 2021 wordt dit tekort gedekt vanuit de middelen die vrijkomen door het veranderen 

van de collectieve ziektekostenverzekering die de gemeente aanbiedt. 

Incidentele financiële consequenties

Over het jaar 2019 zijn de incidentele rijksmiddelen (preventiemiddelen armoede en schulden) 

niet helemaal verbruikt. Het restant over 2019 (€ 280.000) willen wij overhevelen naar 2020 

en samenvoegen met de incidentele rijksmiddelen 2020 (€ 240.000). 

Samenvattend

Structureel Minder kosten € Meer kosten €

Aanpassing individuele inkomenstoeslag 400.000

Invoering drempelbedrag bijzondere bijstand 150.000

Invulling restant financiële doelstelling uit bestuurakkoord 330.000

Verhoging inkomensgrens naar 120% voor Bredapas 40.000

Verhoging inkomensgrens naar 120% voor schoolstartpakket 100.000

Verhoging bedrag seniorentoeslag  30.000

Schuldenafkoopfonds 100.000

Reservering voor gevolgen organisaties maatschappelijk middenveld zoals 

Jeugdfonds sport en cultuur

100.000

Totaal 550.000 700.000

Incidenteel *3 Minder kosten € Meer kosten €

Diverse eenmalige acties zoals het cliëntervaringsonderzoek, een MER (nibud) 

onderzoek, bijdragen aan kinderportaal, aanpassing website Bredapas

150.000

Dekking tekort 2020 150.000

Toevoeging schuldenafkoopfonds (zie paragraaf 7.4) 220.000

Totaal 520.000

*3 onder voorbehoud van positieve besluitvorming budgetoverheveling 2019. 
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Ontwikkeling gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen 
 
 
 

Breda 
2016 

Breda 
2017* 

Nederland 
2016 

Nederland 
2017* 

 

Samenstelling huishouden 
 

Eenpersoonshuishouden 24.200 24.500 24.000 24.300 
Paar zonder kinderen 46.800 48.300 44.700 45.800 
Paar met kinderen 64.800 66.200 61.100 62.400 
Eenoudergezin 33.800 34.800 33.300 34.200 
Overig huishouden 56.500 - 58.100 60.400 
Leeftijdsklasse (hoofdkostwinner)  
Jonger dan 25 jaar 21.200 21.900 22.300 22.600 
25 - 44 jaar 42.600 43.100 41.400 41.900 
45 - 64 jaar 50.200 51.100 48.600 49.600 
65 jaar en ouder 32.200 33.600 31.900 32.900 
Belangrijkste bron inkomen  
Inkomen uit arbeid 49.600 1) 49.200 1) 
Inkomen uit uitkering w.o.:     

Werkloosheid / bijstand 18.500 1) 18.700 1) 
Arbeidsongeschiktheid 24.500 1) 24.800 25.100 

Pensioen 32.400 34.700  31.700  33.200 
Totaal    41.900   42.700     41.200 41.900 

 
1) Nog niet beschikbaar 

 

Bron: RIO 2016-2017*, nieuwe definitie CBS  * voorlopige cijfers 2017 
                                      Bewerking © O&I, Gemeente Breda 

Kengetallen inkomen 2017* 
 
Gemiddeld persoonlijk inkomen 
Breda:  €  33.900 
Nederland:  €  32.000 
 
gemiddeld besteedbaar 
huishoudinkomen  
totaal 
Breda:  €  42.700 
Nederland:  €  41.900 

leeftijd 
jonger dan 25 jaar:  €  21.900 
25 - 44 jaar:  €  42.100 
45 - 64 jaar:  €  51.100 
65  en ouder:  €  33.600 
 
samenstelling huishouden 
paar zonder kinderen:  €  48.300 
paar met kinderen:  €  66.200 
eenoudergezin:  €  34.800 
alleenstaande:  €  24.500 

                     *Voorlopige cijfers CBS 
 

Kengetallen armoede 2018 
(aantallen) 
 

huishoudens tot 110% van 
het sociaal minimum**:  
totaal :       8.810 

paar zonder kinderen  :          575 
paar met kinderen :          735 
eenoudergezin :       2.040 
alleenstaande :       5.460 
65-plus            :       1.995 
 

w.v. kinderen 0 -   3 jr  :          695 
w.v. kinderen 4 - 17 jr  :       3.215 
** op basis van data uit gemeentelijke registraties 

Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen  
per buurt 2016 

 
 

 
 
 
Bron: RIO 2016 CBS                       Bewerking  © O&I, Gemeente Breda 
 
 
 
 
 
        

Gemeente Breda 

Gemiddeld besteedbaar 
huishoudinkomen 2017* 

 

 
     
       Bron: RIO 2017, nieuwe definitie CBS 
      *Voorlopige cijfers 2017 
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Armoedehuishoudens naar belangrijkste bron inkomen in 2017* 
 

        Breda                                    Nederland 

 
Bron: RIO 2017, nieuwe defintie CBS     *Voorlopige cijfers 2017                              (110% van het sociaal minimum)      
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36%

werkloosheid/bijstand

pensioen

Aandeel huishoudens Breda naar samenstelling voor laag 
inkomen, 105%, 110%, 120%, 130% van het sociaal minimum* 

 
 

           Bron: RIO 2017, herziene definitie CBS                  Bewerking © O&I, Gemeente Breda 
                                           * t.o.v. doelpopulatie CBS, voorlopige cijfers 2017 
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totaal 1 persoons hh paar zonder
 kind

paar met
 kind

eenouder
 gezin

allocht.
nietwesters

Huishoudens tot 110% van het sociaal minimum naar huishoudensamenstelling* 2005-2018 
* Afgerond op 5-tallen 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2017-2018 
Totaal    8.105    7.220    8.525    8.800    8.710    8.810    +1,1% 
  Alleenstaande    4.345    4.375    5.190    5.415    5.320    5.460    +2,6% 
  Paar zonder kinderen       730       570       590       600       590       575    - 2,5% 
  Paar met kinderen    1.035       650       750       755       765       735    - 3,7% 
  Eenoudergezin    1.995    1.625    1.995    2.030    2.035    2.040    +0,2% 
             
  Aantal kinderen      3.885    3.185    3.770    3.865    3.905    3.910    +0,1% 
         w.v.   0 -  3 jaar       770       575       675       705       700       695    - 0,7% 
         w.v.   4 -17 jaar    3.115    2.610    3.095    3.160    3.205    3.215    +0,3% 
        
  Ouderen 65+    1.400    1.560    1.935    1.970    1.935    1.995    +3,1% 
  Niet-westerse allochtonen    2.275    2.230    2.825    3.015    3.125    3.165    +1,2% 
Bron: bestand armoedeonderzoek Breda                             Bewerking © O&I, Gemeente Breda 
 

• bij de gemeente bekende huishoudens op basis van informatie uit diverse gemeentelijke registraties 

Aandeel huishoudens tot 110% 
van het sociaal minimum in 

Breda en Brabantse gemeenten  

 

   Bron: RIO 2017*, herziene definitie CBS 
   (t.o.v. doelpopulatie CBS)   *voorlopige cijfers 
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Nederland
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Bergen op
 Zoom

Breda

Den Bosch

Eindhoven

Tilburg

Helmond

Conclusies: 
• Het (gemiddeld besteedbaar) huishoudinkomen ligt in Breda hoger dan landelijk (+ € 1.200,-). 
• Het huishoudinkomen van Breda is in 2017 met 1,9% toegenomen t.o.v. 2016 (+ €800,-). 
• Het aantal huishoudens tot 110% van het sociaal minimum stijgt tussen 2015 en 2018 met 3%.  
• Het aantal armoedehuishoudens stijgt licht in 2018 (+1%); en dan vooral bij alleenstaanden, ouderen en niet-

westerse allochtonen.  
• 3.910 Bredase kinderen tot 18 jaar groeien in 2018 in armoede op. Dit is 10,5% van het totaal aantal Bredase 

kinderen tot 18 jaar. 
• Bijna twee op de vijf armoedehuishoudens heeft in 2017 een werkloosheids-/bijstandsuitkering en ruim een 

derde heeft inkomen uit een pensioen. Een op vijf armoedehuishoudens heeft inkomen uit arbeid. 

 mei 2019 O&I Gemeente Breda
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B2
Schuldhulp-
verlening Breda
2017 / 2018 / 2019
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“Een overheid die eerlijk is, begrip-
vol met burgers communiceert en 
handelt met een menselijke maat.” 

De brede welvaart in Nederland stijgt op veel fronten trendmatig en nam recentelijk op veel onderdelen ver-
der toe. Dit hangt waarschijnlijk voor een deel samen met de sterke economische groei in de afgelopen jaren. 
Ondanks een overwegend positief totaalbeeld, is de welvaartsontwikkeling niet gelijk verdeeld over alle 
bevolkingsgroepen. Dit constateerde het CBS in de Monitor Brede Welvaart in mei 2019. Als wethouders met 
de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van armoede en schulden in onze gemeenten herkennen we het 
beeld dat het CBS schetst. We zien dat meer mensen aan het werk komen, maar tegelijkertijd groeien er nog 
(te)veel kinderen op in langdurige armoede. Een relatief grote groep mensen profiteert onvoldoende van de 
economische groei en worstelt om het hoofd boven water te houden. 

Als gemeenten willen wij er zijn voor inwoners die leven in armoede en/of inwoners met schulden. In de afgelopen ja-

ren zaten wij, het Rijk en andere partners niet stil en waren er positieve ontwikkelingen. Zo neemt het aantal mensen 

dat in Nederland in armoede leeft af. Als gemeenten investeren we structureel om de toegang tot de schuldhulpver-

lening te verbeteren en weten we steeds meer over groepen die achterblijven. 

Maar we zijn er nog lang niet. Als gemeenten willen we ons blijvend inzetten om de cyclus van armoede en schulden 

te doorbreken. Het bestrijden van armoede staat daarom hoog op de agenda. De focus lag tot nu toe voornamelijk 

op ‘symptoombestrijding’. De komende tijd moeten we werken aan structurele en duurzame oplossingen, waarin ook 

aandacht is voor intergenerationele armoede. Dat begint bij het voorkomen van schuldenproblematiek, preventie 
en het vroegtijdig signaleren. Hieronder verstaan wij ook de opdracht om als overheid de problemen niet groter te 

maken dan ze al zijn. We willen werk maken van een sociale incasso. We kunnen als gemeenten mensen op weg hel-

pen en ondersteunen, bijvoorbeeld met effectieve en integrale schuldhulpverlening en beschermingsbewind. 

Op deze manier creëren we ruimte voor onze inwoners om weer mee te doen naar vermogen. 

De bovenstaande vier grote en brede onderwerpen vormen de leidraad voor de inzet van de themagroep Armoede 

en Schulden van het G40-stedennetwerk voor de komende jaren. Met deze factsheet brengen we een aantal thema’s 

die onder deze vier onderwerpen vallen, compact en overzichtelijk in beeld. We omschrijven de knoppen waaraan we 

als gemeenten kunnen draaien en met welke dilemma’s we te maken hebben. En we presenteren een greep uit de 

relevante cijfers en geven een overzicht van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving. 

”Een overheid die eerlijk is, begripvol met burgers communiceert en handelt met een menselijke maat.” Dat is de 

wens die voortkomt uit het rapport op verzoek van de Nationale Ombudsman over de relatie burger-overheid in 

2030. Laten we als het gaat om armoede en schulden deze wens zo snel mogelijk realiseren. En dat kunnen wij als 

gemeenten niet alleen. We betrekken het Rijk en andere samenwerkingspartners waar nodig vanuit ieders eigen rol. 

Rob de Geest (wethouder Deventer), Alexander Vervoort (wethouder Venlo), Boaz Adank (wethouder Breda),  

Kholoud al Mobayed (wethouder Hoorn), Marleen Damen (wethouder Leiden) en Renske Helmer-Englebert  

(wethouder Nijmegen).
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Voor nadere informatie over deze factsheet kunt u terecht bij: 

Jochem Heemskerk

jochem.heemskerk@platform31.nl

06 - 5794 3732
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Werkende armen  
De beste weg uit armoede is werk. Echter, een derde van de totale groep arme volwassenen (met een inkomen onder het 
‘niet-veel-maar-toereikendbudget’) bestaat uit werkenden. De bestaanszekerheid voor deze groep staat onder druk. Onzekere inkom-
sten, stijgende vaste lasten, te weinig financiële buffers, complexe toeslagen en een flexibele arbeidsmarkt maken dat ook een grote 
groep werkenden in de financiële problemen komt. Ook maken zij in veel gevallen maar beperkt aanspraak op minimaregelingen.
Vooral zzp’ers, deeltijdwerknemers of oproepkrachten zijn risicogroepen. Oorzaken liggen vooral in lage uurtarieven, klein aantal 
arbeidsuren of hoge vaste lasten. Het aantal werkende armen verschilt sterk per gemeente. 

Samenhang met stijgende vaste lasten
De meeste huishoudens in Nederland zijn een steeds groter deel van hun 
inkomen kwijt aan vaste lasten. Huishoudens op bijstandsniveau geven 
tegenwoordig gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen uit aan vas-

te lasten. De stijgende energielasten (mede door de energietransitie) zijn 
een belangrijke oorzaak. In de G40 factsheet Armoede en Schulden 2017 
staat meer over hoe deze vaste lasten een belemmering vormen voor een 
groeiende groep huishoudens. 

Knoppen om aan te draaien

Vinden 
•  Spreek lokale en regionale partners aan op hun medeverantwoordelijk-

heid voor de groep werkende armen. Dit zijn o.a. werkgevers, vakbon-

den, uitzendbureaus en verbanden van zzp’ers. Wijs deze partners op de 

gevolgen van armoede voor werknemers én werkgevers. Bijvoorbeeld 

door het geven van informatie over doorverwijzingsmogelijkheden en 

hen duidelijk te maken wat zij zelf kunnen doen. 

•  Besteed specifiek aandacht aan werkende armen in beleid rondom 

vroegsignalering. 

•  Meer informatie hierover staat bij het thema ‘Vroegtijdig signaleren om 

erger te voorkomen’. 

Bereiken 
•  Verruim de mogelijkheden om ook buiten kantoortijden in contact te 

komen met de gemeente voor (financiële) vragen. Verbeter de online 

ondersteuningsmogelijkheden (bijvoorbeeld via social media). Of 

organiseer speciale spreekuren voor deze groep, bijvoorbeeld specifiek 

voor zzp’ers. 

•  Zorg voor voldoende informatie over voorzieningen van de gemeente 

op plekken waar werkende armen komen. Bijvoorbeeld bij huisartsen, 

uitzendbureaus.

Ondersteunen 
•  Verlaag de drempels voor schuldhulpverlening voor zzp’ers. Zorg dan 

ook voor ruime mogelijkheden in het verlenen van de periodieke uitke-

ring of lening in het kader van de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

•  Stimuleer grote werkgevers en uitzendbureaus om budgetcoaches 

beschikbaar te stellen voor hun werknemers en oproepkrachten. 

•  Besteed specifiek aandacht aan werkende armen in het lokale minima- 

en armoedebeleid. Spreek de doelgroep in de communicatie direct aan 

om zo te helpen bij het doorbreken van een mogelijk taboe. 

 

Dilemma
 Interactie tussen wet- en regelgeving en lokaal en regionaal beleid zet 

de bestaanszekerheid van een deel van de groep werkende armen onder 

druk. Meer werk loont dan niet altijd.

Opgave voor gemeenten - Het vinden, bereiken en ondersteunen van de doelgroep werkende armen.

Sociaal incasseren 
In de afgelopen jaren hebben Rijksoverheid, grote uitvoerders en lokale overheden steeds meer ingezet op socialere manieren 
van incasseren. Toch zijn de incassopraktijken van sommige overheden en commerciële partijen de oorzaak van meer financiële 
problemen. De houding en toon van schuldeisers werkt dan stressverhogend met soms ongewenst gedrag (zoals het niet open 
maken van brieven) tot gevolg. Ook kan de stapeling van boetes en incassobevoegdheden ervoor zorgen dat inwoners minder 
overhouden dan het minimum bedrag waar zij recht op hebben (de beslagvrije voet). Het is dan logisch of haast onontkoombaar 
dat nieuwe schulden gemaakt worden.

Knoppen om aan te draaien 

Lokale overheid
•  Ontwikkel een basisnorm voor sociaal incasseren in de eigen ge-

meente. Dat zorgt ervoor dat de uitgangspunten met betrekking tot 

incasseren op iedere afdeling hetzelfde zijn. Zet bijzondere incassobe-

voegdheden zoals de overheidsvordering alleen in bij mensen die niet 

zijn geregistreerd in het beslagregister.

•  Verken de mogelijkheden tot het overnemen of afkopen van schulden 

om inwoners een nieuwe start te geven. Wederkerigheid kan gebruikt 

worden als instrument om de schuldenaar te activeren tot bijvoorbeeld 

het volgen van een (budget)cursus. In verschillende gemeenten zijn 

ook goede ervaringen met een Jongeren Perspectief Fonds.

•  Voorkom het ontstaan van (extra) stress bij betalingsachterstanden. 

Streef in de communicatie daarom naar een persoonlijke en positieve 

benadering. Zijn brieven, zoals aanmaningen en herinneringen, nodig? 

Schrijf ze dan in een begrijpelijke taal (B1-niveau). 

•  Maak hulpverleners en inwoners ervan bewust dat het inkomen 

ongemerkt onder het minimale maandbedrag (beslagvrije voet) waar 

iemand recht op heeft kan komen.

Andere schuldeisers
•  Onderhoud korte lijnen met grote uitvoerders zoals de Belastingdienst, 

UWV, CJIB of SVB om waar mogelijk maatwerk te kunnen leveren. Bena-

der deze uitvoerders proactief wanneer zij de beslagvrije voet verkeerd 

berekend hebben en stimuleer hen om deze berekening aan te passen.

•  Bouw een duurzame relatie op met lokale schuldeisers en spreek hen 

ook aan op hun verantwoordelijkheid. Wijs ze bijvoorbeeld ook op de 

mogelijkheid om in het beslagregister te kijken.

•  Maak afspraken met lokale partners zoals de woningcorporatie over 

hun incassobeleid en deel de kennis over effectief communiceren. 

Dilemma 
De overheid is de grootste schuldeiser. Gemeenten ervaren hier vaak de 

effecten van in de praktijk. Het is de vraag of (nieuwe) wet- en regel-

geving gemeenten voldoende ruimte biedt om sociaal incasseren te 

kunnen borgen.

Opgave voor gemeenten - Mogelijkheden zoeken binnen de wettelijke beperkingen om ervoor te zorgen dat – zowel  
communicatieve als financiële – incassopraktijken niet tot extra kosten voor schuldenaar en samenleving leidt.



Vroegtijdig signaleren om erger te voorkomen  
Een voor de hand liggende manier om de cyclus van armoede en schulden – en de daarmee gepaard gaande overerfbaarheid - te 
doorbreken is investeren in het vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden. Gemeenten ontwikkelen al meerdere jaren  
activiteiten om schulden eerder te signaleren. Toch klopten particuliere schuldenaren in 2018 pas met een gemiddelde schuld van  
43.000 euro aan bij de schuldhulpverlening. Vooral rekeningen van de zorgverzekeraar, energiebedrijf of woningcorporatie/ 
hypotheekverstrekker blijven onbetaald. De drempel om naar hulp te vragen blijkt dus – mede door het taboe dat heerst op het  
hebben van schulden – nog steeds groot.

Opgave voor gemeenten - Tijdig vinden van mensen met betalingsachterstanden om te voorkomen dat schulden uit de  

hand lopen.

Samenhang met preventie
Preventie en vroegsignalering worden vaak in één adem genoemd. Het 
gaat hier echter om andere vraagstukken. Preventie gaat over het voor-
komen van schulden terwijl vroegsignalering gaat over het voorkomen 

dat betalingsachterstanden uit de hand lopen. Gemeenten die inzetten 
op preventie kunnen bijvoorbeeld investeren in campagnes om financiële 
problematiek bespreekbaar te maken, financiële educatie op scholen of 
het vergroten van het gebruik van toeslagen.

Knoppen om aan te draaien
 
Inzicht
•  Breng de sociale structuur per wijk in kaart. Dit geeft zicht op de belang-

rijkste lokale partners voor het vroegtijdig signaleren van betalingsach-

terstanden. Met hen is gemakkelijker te achterhalen welke inwoners 

achterstanden hebben. 

•  Zoek uit welke mogelijkheden er zijn om signalen en data te combi-

neren binnen de privacywetgeving, Bijvoorbeeld met de handreiking 

vroegsignalering en bescherming persoonsgegevens. Vroegsignalering 

en privacy hoeven elkaar niet in de weg te zitten. 

Handelingsperspectief partners
•  Maak voor lokale partners, zoals wijkteams, het onderwijs en huisart-

sen, inzichtelijk waarom het belangrijk is om signalen van schulden te 

herkennen. Het maken van een maatschappelijke business case kan 

bijvoorbeeld inzichtelijk maken wat voor partners de lange termijn 

baten zijn van vroegtijdig ingrijpen.

•  Ondersteun lokale partners in het herkennen en delen van signalen van 

schulden. Een checklist kan hierbij helpen. Geef hen tegelijkertijd infor-

matie over waar mensen met financiële problematiek terecht kunnen 

en over beschikbare voorzieningen, regelingen en toeslagen. 

•  Werk samen met o.a. woningcorporaties. Bijvoorbeeld door te stimule-

ren dat woonconsulenten en wijkteamleden samen op huisbezoek te 

gaan bij betalingsachterstanden.

Uniforme aanpak voor individuele gevallen
•  Zorg ervoor dat signalen van partners bij elkaar komen op één centrale 

plek. Zorg er ook voor dat de juiste hulpverlener snel en adequaat op 

deze signalen kan handelen.

•  Maak als gemeente gezamenlijk afspraken met verschillende grote 

crediteuren over het doorgeven van signalen. Maak hiervoor gebruik van 

standaardconvenanten.

Dilemma
Vroegsignalering vraagt om investeringen op de korte termijn terwijl de 

baten pas op de lange termijn zichtbaar worden. De maatschappelijke en 

financiële baten zijn niet altijd inzichtelijk te maken of te kwantificeren én 

komen terecht bij verschillende partijen. 

Beschermingsbewind 
Het aantal mensen onder beschermingsbewind is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ondanks dat nieuwe instroom daalt, blijft 
het totaal aantal mensen onder bewind onverminderd hoog vanwege de lage uitstroom. Gemeenten vergoeden het bewind 
voor inwoners met een kleine portemonnee vanuit de bijzondere bijstand. Grote gemeenten vergoeden via de bijzondere 
bijstand inmiddels miljoenen per jaar. De vraag is of in alle gevallen beschermingsbewind noodzakelijk is, of dat ook een andere 
voorziening passend is. Daarnaast ervaren gemeenten weinig grip op de kwaliteit en duur van de bewindvoering, bijvoorbeeld 
als het gaat om de toeleiding naar een schuldregeling.

Knoppen om aan te draaien 

Lokaal beleid
•  Vraag als gemeente opheffing van het bewind aan bij de rechtbank als 

er signalen binnenkomen dat onderbewindstelling niet meer nodig is. 

•  Bied voorzieningen aan die inwoners vergelijkbare of lichtere onder-

steuning bieden dan beschermingsbewind. Dit voorkomt instroom 

en schept mogelijkheden voor iemand om ondersteuning te blijven 

houden bij uitstroom.

Afspraken
•  Richt een periodiek overleg in met de regionale rechtbank en keten-

partners en werk aan wederzijdse erkenning, begrip en communicatie. 

•  Sluit convenanten af of maak andere samenwerkingsafspraken met 

bereidwillige bewindvoerders in de regio. Deze afspraken kunnen gaan 

over de in- en uitstroom, kwaliteit en duur van beschermingsbewind. 

•  Trek op met de rechtbank in de voorbereiding van het adviesrecht 

op schuldenbewinden om ervoor te zorgen dat de gemeente in zicht 

komt bij mensen die beschermingsbewind aanvragen. Zo is de ge-

meentelijke schuldhulpverlening bij sommige rechtbanken aanwezig 

en krijgen schuldenaren de mogelijkheid om direct met schuldhulp-

verlening in contact te komen.

•  Maak afspraken met ketenpartners, zoals woningcorporaties, over 

doorverwijzingen naar beschermingsbewind. In welke situaties kan dat 

wel en wanneer niet? 

 
       Er is een wetswijziging in voorbereiding die gemeenten de moge-

lijkheid biedt advies te geven aan de rechtbank bij de aanvraag van 

een schuldenbewind. Verschillende gemeenten, zoals Tilburg en 

Leeuwarden, experimenteren (samen met rechtbank en bewind-

voerders) met de voorbereiding op dit adviesrecht. 

Dilemma
Gemeenten hebben geen grip op de instroom, uitstroom en kwaliteit 

van beschermingsbewind terwijl zij de ondersteuning in veel gevallen 

wel financieren. Gemeenten ervaren géén ruimte om te beoordelen of 

beschermingsbewind noodzakelijk is en om de kwaliteit van het bewind 

te monitoren; dat doet de rechter. 

Opgave voor gemeenten - Geschikte en passende hulp bieden die aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de inwoner  

(of dit nu beschermingsbewind is of een andere voorziening).

Werkende armen  
De beste weg uit armoede is werk. Echter, een derde van de totale groep arme volwassenen (met een inkomen onder het 
‘niet-veel-maar-toereikendbudget’) bestaat uit werkenden. De bestaanszekerheid voor deze groep staat onder druk. Onzekere inkom-
sten, stijgende vaste lasten, te weinig financiële buffers, complexe toeslagen en een flexibele arbeidsmarkt maken dat ook een grote 
groep werkenden in de financiële problemen komt. Ook maken zij in veel gevallen maar beperkt aanspraak op minimaregelingen.
Vooral zzp’ers, deeltijdwerknemers of oproepkrachten zijn risicogroepen. Oorzaken liggen vooral in lage uurtarieven, klein aantal 
arbeidsuren of hoge vaste lasten. Het aantal werkende armen verschilt sterk per gemeente. 

Samenhang met stijgende vaste lasten
De meeste huishoudens in Nederland zijn een steeds groter deel van hun 
inkomen kwijt aan vaste lasten. Huishoudens op bijstandsniveau geven 
tegenwoordig gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen uit aan vas-

te lasten. De stijgende energielasten (mede door de energietransitie) zijn 
een belangrijke oorzaak. In de G40 factsheet Armoede en Schulden 2017 
staat meer over hoe deze vaste lasten een belemmering vormen voor een 
groeiende groep huishoudens. 

Knoppen om aan te draaien

Vinden 
•  Spreek lokale en regionale partners aan op hun medeverantwoordelijk-

heid voor de groep werkende armen. Dit zijn o.a. werkgevers, vakbon-

den, uitzendbureaus en verbanden van zzp’ers. Wijs deze partners op de 

gevolgen van armoede voor werknemers én werkgevers. Bijvoorbeeld 

door het geven van informatie over doorverwijzingsmogelijkheden en 

hen duidelijk te maken wat zij zelf kunnen doen. 

•  Besteed specifiek aandacht aan werkende armen in beleid rondom 

vroegsignalering. 

•  Meer informatie hierover staat bij het thema ‘Vroegtijdig signaleren om 

erger te voorkomen’. 

Bereiken 
•  Verruim de mogelijkheden om ook buiten kantoortijden in contact te 

komen met de gemeente voor (financiële) vragen. Verbeter de online 

ondersteuningsmogelijkheden (bijvoorbeeld via social media). Of 

organiseer speciale spreekuren voor deze groep, bijvoorbeeld specifiek 

voor zzp’ers. 

•  Zorg voor voldoende informatie over voorzieningen van de gemeente 

op plekken waar werkende armen komen. Bijvoorbeeld bij huisartsen, 

uitzendbureaus.

Ondersteunen 
•  Verlaag de drempels voor schuldhulpverlening voor zzp’ers. Zorg dan 

ook voor ruime mogelijkheden in het verlenen van de periodieke uitke-

ring of lening in het kader van de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

•  Stimuleer grote werkgevers en uitzendbureaus om budgetcoaches 

beschikbaar te stellen voor hun werknemers en oproepkrachten. 

•  Besteed specifiek aandacht aan werkende armen in het lokale minima- 

en armoedebeleid. Spreek de doelgroep in de communicatie direct aan 

om zo te helpen bij het doorbreken van een mogelijk taboe. 

 

Dilemma
 Interactie tussen wet- en regelgeving en lokaal en regionaal beleid zet 

de bestaanszekerheid van een deel van de groep werkende armen onder 

druk. Meer werk loont dan niet altijd.

Opgave voor gemeenten - Het vinden, bereiken en ondersteunen van de doelgroep werkende armen.

Sociaal incasseren 
In de afgelopen jaren hebben Rijksoverheid, grote uitvoerders en lokale overheden steeds meer ingezet op socialere manieren 
van incasseren. Toch zijn de incassopraktijken van sommige overheden en commerciële partijen de oorzaak van meer financiële 
problemen. De houding en toon van schuldeisers werkt dan stressverhogend met soms ongewenst gedrag (zoals het niet open 
maken van brieven) tot gevolg. Ook kan de stapeling van boetes en incassobevoegdheden ervoor zorgen dat inwoners minder 
overhouden dan het minimum bedrag waar zij recht op hebben (de beslagvrije voet). Het is dan logisch of haast onontkoombaar 
dat nieuwe schulden gemaakt worden.

Knoppen om aan te draaien 

Lokale overheid
•  Ontwikkel een basisnorm voor sociaal incasseren in de eigen ge-

meente. Dat zorgt ervoor dat de uitgangspunten met betrekking tot 

incasseren op iedere afdeling hetzelfde zijn. Zet bijzondere incassobe-

voegdheden zoals de overheidsvordering alleen in bij mensen die niet 

zijn geregistreerd in het beslagregister.

•  Verken de mogelijkheden tot het overnemen of afkopen van schulden 

om inwoners een nieuwe start te geven. Wederkerigheid kan gebruikt 

worden als instrument om de schuldenaar te activeren tot bijvoorbeeld 

het volgen van een (budget)cursus. In verschillende gemeenten zijn 

ook goede ervaringen met een Jongeren Perspectief Fonds.

•  Voorkom het ontstaan van (extra) stress bij betalingsachterstanden. 

Streef in de communicatie daarom naar een persoonlijke en positieve 

benadering. Zijn brieven, zoals aanmaningen en herinneringen, nodig? 

Schrijf ze dan in een begrijpelijke taal (B1-niveau). 

•  Maak hulpverleners en inwoners ervan bewust dat het inkomen 

ongemerkt onder het minimale maandbedrag (beslagvrije voet) waar 

iemand recht op heeft kan komen.

Andere schuldeisers
•  Onderhoud korte lijnen met grote uitvoerders zoals de Belastingdienst, 

UWV, CJIB of SVB om waar mogelijk maatwerk te kunnen leveren. Bena-

der deze uitvoerders proactief wanneer zij de beslagvrije voet verkeerd 

berekend hebben en stimuleer hen om deze berekening aan te passen.

•  Bouw een duurzame relatie op met lokale schuldeisers en spreek hen 

ook aan op hun verantwoordelijkheid. Wijs ze bijvoorbeeld ook op de 

mogelijkheid om in het beslagregister te kijken.

•  Maak afspraken met lokale partners zoals de woningcorporatie over 

hun incassobeleid en deel de kennis over effectief communiceren. 

Dilemma 
De overheid is de grootste schuldeiser. Gemeenten ervaren hier vaak de 

effecten van in de praktijk. Het is de vraag of (nieuwe) wet- en regel-

geving gemeenten voldoende ruimte biedt om sociaal incasseren te 

kunnen borgen.

Opgave voor gemeenten - Mogelijkheden zoeken binnen de wettelijke beperkingen om ervoor te zorgen dat – zowel  
communicatieve als financiële – incassopraktijken niet tot extra kosten voor schuldenaar en samenleving leidt.



Sociale energietransitie  
De energietransitie heeft gevolgen voor iedereen. Gezinnen met een laag inkomen hier veelal geen prioriteit aan. Zij zijn bezig met 
overleven en hebben niet de ruimte in hun hoofd om zich voor te bereiden op deze opgave. Ook hebben zij niet de financiële mid-
delen voor energiebesparende maatregelen. Tegelijkertijd is de voorspelling dat de energielasten – mede door de energiebelasting 
- relatief het meest stijgen voor huishoudens met een laag inkomen. Het risico bestaat dat deze huishoudens klem komen te zitten 
tussen stijgende lasten en beperkte (investerings)mogelijkheden.

Knoppen om aan te draaien 

Technisch
•  Verken hoe de (financiële) voordelen van technische innovaties terug 

kunnen vloeien in de wijk. 

Financieel
•  Verken mogelijkheden voor nieuwe financieringsmodellen zoals ge-

bouwgebonden financiering en voorfinanciering van investeringen.

•  Benut de kansen die de energietransitie geeft wat betreft werkge-

legenheid en arbeidsmarktparticipatie in de regio, bijvoorbeeld met 

social return.

•  Stimuleer woningcorporaties om te investeren in het verduurzamen 

van hun woningvoorraad om zo hogere energielasten te voorkomen.

Gedrag
•  Creëer bewustwording binnen de gemeente en bij ketenpartners over 

de beperkte financiële en mentale mogelijkheden van deze groep. 

•  Ontzorg huishoudens met een laag inkomen zoveel mogelijk, bijvoor-

beeld door de inzet van energiecoaches.

•  Breng de korte-termijnvoordelen van de energiebesparing in beeld en 

laat zien wat inwoners al doen zonder dat zij zich daar bewust van zijn. 

Dit ‘laaghangend fruit’ opent het gesprek over investeringen en kansen 

op de lange termijn.

 

       Een randvoorwaarde voor een sociale energietransitie is de (structu-

rele) samenwerking tussen de beleidsdomeinen duurzaamheid en 

armoede binnen een gemeente. Bijvoorbeeld door gezamenlijk te 

investeren.

Dilemma
De ambities en (inter)nationale afspraken vragen een versnelling van 

de energietransitie. Ondertussen vraagt het toegankelijk maken van de 

energietransitie voor inwoners met een laag inkomen meestal meer tijd. 

Opgave voor gemeenten - De energietransitie betaalbaar en mogelijk maken voor mensen met een kleine beurs.

Integrale hulpverlening  
Het hebben van schulden heeft effect op meerdere levensdomeinen, zoals de gezondheid, arbeidsproductiviteit en sociale 
relaties van de schuldenaar. Financiële problemen zijn in praktijk de meest voorkomende reden waarom iemand zich bij wijk-
teams meldt voor ondersteuning. Die financiële problematiek zorgt er voor dat iemand beperkte mentale ruimte heeft om zijn 
of haar eigen situatie – op de verschillende levensdomeinen - te verbeteren. Een integrale aanpak is nodig om de cyclus van 
armoede en schulden te doorbreken.

Knoppen om aan te draaien 

Cultuur
•  Stimuleer een integrale blik bij alle sociale professionals. Zorg ervoor 

dat zij doorvragen op bredere problematiek/levensdomeinen van 

de inwoner. Vaardigheden zoals gesprekstechnieken helpen hierbij. 

Het programma Schouders Eronder draagt bijvoorbeeld bij aan het 

vakmanschap van schuldhulpverleners.

•  Geef inwoners, die zich melden met een hulpvraag, inzicht in hun 

eigen situatie en de samenhang van de verschillende problemen die 

zij ervaren. 

•  Probeer zo snel mogelijk een stabiele situatie te creëren als een inwo-

ner zich meldt met een hulpvraag. Deze stabilisatie is vaak nodig op 

het gebied van financiën – maar kan ook nodig zijn op andere domei-

nen. Dit geeft de inwoner ruimte om zelf aan zijn/haar problematiek 

en doelen te werken.

Structuur
•  Werk samen met sociale partners zoals welzijnsinstellingen om te 

komen tot een integrale ketenaanpak. Stem de wederzijdse verwach-

tingen op elkaar af met betrekking tot de samenwerking en ontwikkel 

samen een manier om te prioriteren welke problematiek het eerst 

aangepakt moet worden.

•  Stel een maatwerkbudget beschikbaar voor onconventionele oplos-

singen (die leiden tot betere resultaten) die niet direct uit de reguliere 

middelen kunnen worden bekostigd. 

Proces
•  Maak gebruik van instrumenten die helpen bij een integrale intake. 

•  Probeer wachttijden – bij de eigen dienstverlening én die van samen-

werkingspartners - zo veel mogelijk te voorkomen of zo kort mogelijk 

te houden. Daarmee help je inwoners precies op het moment dat het 

nodig is.  

Dilemma
Een gefragmenteerde samenwerking binnen de eigen gemeente en 

met het Rijk kan zorgen voor belemmeringen in de integrale aanpak. 

De departementen opereren (te) vaak als losse gesprekspartner van 

gemeenten en wet- en regelgeving is vaak toegespitst op één domein.

Opgave voor gemeenten - Rekening houden met de samenhang van armoede- en schuldenproblematiek met 
andere levensdomeinen in het beleid en dienstverlening van de eigen gemeente.

Samenhang met het brede sociaal domein
Binnen het sociaal domein is een ontwikkeling zichtbaar waarbij de dienst-
verlening beter aansluit bij de daadwerkelijke ondersteuningsvraag van de 
inwoner. Sociale problematiek wordt eerder en in samenhang aangepakt, 
inwoners participeren naar vermogen actief mee en krijgen meer regie 

over hun ondersteuningstraject. Hiervoor is een integrale aanpak nodig 
waarvan schuldhulpverlening een onderdeel is. En dat vraagt om een 
gezamenlijke visie op alle gemeentelijke opgaven en om een samenspel 
tussen verschillende afdelingen. Een succesvolle integrale aanpak is dan 
ook verweven binnen de gehele gemeentelijke organisatie.



Het besef dat kennis van gedrag van belang is om effectief beleid en interventies te kunnen 
ontwikkelen, is sterk toegenomen. Zo is bij steeds meer gemeenten bekend wat de weten-
schappelijke literatuur bijvoorbeeld zegt over het effect van chronische (geld)stress op het 
gedrag van mensen. Mensen in armoede en schulden leven meer bij de dag, zijn minder 
goed in staat om de aanpak van hun (geld)problemen te organiseren en handelen minder 
doelbewust. Veel gemeenten denken na over hoe ze deze kennis kunnen vertalen in hun 
hulp- en dienstverlening. Waar kun je dan als gemeente rekening mee houden? We geven 
hiervoor een aantal prikkelende vragen.

Gedragsbewust beleid

Gemeente als 
dienstverlener 

Heeft de (schulden)professional de 

juiste basiskennis en vaardigheden?

Bieden we een stress-sensitieve  

omgeving ter voorkoming van extra 

stress bij inwoner?

Beperken we de cognitieve belasting 

van inwoners bijvoorbeeld door het 

vermijden ingewikkelde (toegang)

procedures?

Houden we er rekening mee dat finan- 

ciële problematiek samenhangt met 

problemen op andere levensdomeinen?

Evalueren we de effecten van ons beleid 

op zowel de lange termijn als korte 

termijn?

Communicatie

Is onze communicatie met de inwoner 

zo persoonlijk mogelijk?

Is de taal in onze schriftelijke communi-

catie begrijpelijk en eenvoudig (B1)? 

Is de communicatie positief van toon?

Bieden we onze informatie op ver-

schillende manieren en via meerdere 

kanalen aan?

Sturen we herinneringsberichten?

Maken we gebruik van nudging?

Relatie met inwoner   

Is de leefwereld van de inwoner ons 

uitgangspunt?

Houden we rekening met de effecten 

van stress en de daarmee gepaarde 

beperkingen en mogelijkheden van de 

inwoner?

Stimuleren we de inwoner om proble-

men zelf aan te pakken in plaats van het 

over te nemen?

Helpen we de inwoner bij de ontwikke-

ling van hun (executieve) vaardigheden, 

bijvoorbeeld door samen doelen op te 

stellen?

Coachen we vanuit een positieve basis-

houding waarin we uitgaan van eigen 

kracht en hoge verwachtingen hebben 

van de inwoner? 

Geven we erkenning/waardering voor 

de dingen die goed gaan?



Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

In de Brede Schuldenaanpak werkt het kabinet met een groot 
aantal partners aan maatregelen om de schuldenproble-
matiek aan te pakken. Bredere wet- en regelgeving die van 
invloed kunnen zijn op armoede- en schuldenbeleid laten we 
hier buiten beschouwing.

Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy (UPP)

Wijziging van de Wgs, Participatiewet, Wmo 2015 en de 

Jeugdwet. De wijziging creëert een grondslag om over 

domeinen heen noodzakelijke gegevens uit te wisselen.

Wijziging Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening 
(Wgs)

Wijziging ter ondersteuning van vroegsignalering, betere 

dienstverlening en kortere doorlooptijden via het faciliteren 

van de uitwisseling van persoonsgegevens. De regelgeving 

wordt AVG-conform gemaakt. 

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (1) inzake curatele, 

beschermingsbewind en mentorschap. Biedt gemeenten 

de mogelijkheid advies uit te brengen aan de rechter bij 

verzoeken tot instellen van bewind waarbij sprake is van 

schuldenproblematiek.

Kwaliteitskader voor schuldhulpverlening 
 
Dit is geen nieuwe wet- of regelgeving, maar in onderlinge 

samenhang en in samenwerking met andere partners 

worden drie kwaliteitskaders voor de schuldhulpverlening 

ontwikkeld:

•  VNG: bestuurlijke uitgangspunten voor de borging van 

de kwaliteit bij gemeenten.

•  NVVK: geeft invulling aan een basisnorm voor schuld-

hulpverlening.

•  Schouders Eronder: ontwikkelt een beroepscompeten-

tieprofiel. 

Herziening Beslag- en executierecht 

Het wetsvoorstel maakt beslaglegging en executie 

eenvoudiger. De herziening regelt onder meer dat een 

schuldenaar - bij beslag op van een bankrekening - over 

een bepaald minimumbedrag blijft beschikken om in zijn 

eerste levensbehoeften te voorzien.

Incassoregister

Een incassoregister voor incassobureaus. Dit moet o.a. 

leiden tot een aanpak tegen ongewenste cumulatie van 

termijnbedragen.

Bestuursrechtelijke geldschulden 

Met het oog op een zorgvuldige en maatschappelijke 
incasso wordt overwogen in de regeling bestuursrech-
telijke geldschulden een algemene kwijtscheldingsre-
geling op te nemen.

Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet

Deze wet regelt dat de beslagvrije voet (het minimuminko-

men waarop geen beslag gelegd mag worden) wordt ver-

eenvoudigd. Voor de vaststelling kan dan gebruik worden 

gemaakt van geautomatiseerd beschikbaar van  gestelde 

gegevens. Door vertraging in de implementatie van de wet 

is aan gemeenten gevraagd tussenmaatregelen te nemen.

Verbreding Beslagregister

Verbreding die bij moet dragen aan een betere bescher-

ming van de beslagvrije voet en voorkoming van onnodige 

kosten door betere afstemming tussen gerechtsdeurwaar-

ders en overheidsorganisaties. 



Armoede en Schulden in Nederland
De thema’s in cijfers

Bij huishoudens met  
schulden komt het  
gebruik van sociaal  

domeinvoorzieningen 

2,5 keer  
zo vaak voor.

Bijna 220.000 arme volwassenen 
hadden in 2017 werk als belangrijkste inkomstenbron.

Dit zijn 125.000 werknemers  
en 95.000 zelfstandigen.

34% 
van inwoners met ernstige betalingsproblemen 
ontvangt geen enkele vorm van ondersteuning.

50%  van deze groep zegt wél de weg te weten richting 
organisaties die ondersteuning bieden.

De Belastingdienst  

stuurt jaarlijks ongeveer 

1.2 miljoen  
dwangbevelen aan  

particulieren.

Iemand in de bijstand  

geeft ongeveer 

53% 
van haar inkomsten uit aan vaste lasten.

In 2019 stijgt de gemiddelde jaarlijkse  

energierekening met 

€334 

(t.o.v.  2018 bij hetzelfde gebruik). 

In 2014 heeft de rechtbank  

12.895
 keer een beschermingsbewind beëindigd. 

Colofon
Deze publicatie is met veel zorgvuldigheid tot stand gekomen in samenspraak 
met de themagroep ‘Armoede en Schulden’ van het G40-stedennetwerk. Hier-
voor is informatie gebruikt die op het moment van schrijven beschikbaar was. 
De meest actuele cijfers staan in het G40-Kennisdossier Armoede en Schulden. 
Voor de cijfers en achtergrondinformatie in deze publicatie baseerden we ons op 
bronnen van de volgende organisaties:
 
Berenschot
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De Rechtspraak 
Divosa
Nibud
NVVK
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
Ministerie van SZW (Brede Schuldenaanpak)
Nationale Ombudsman

In 2018 was dit 22.785 keer.

Toch steeg het aantal mensen onder 

beschermingsbewind, tot een totaal van 

254.541 personen in 2018.








