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Inleiding 
De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is de spreekbuis voor burgers die een beroep doen op de sociale 
zekerheid. In samenwerking met Schouders Eronder – waarvan de LCR partner is – voeren wij een 
aantal ‘burgerreizen’ uit om inzicht te krijgen in de leefwereld van burgers. ‘Vroeg-signalering’ is een 
belangrijk thema. Hoe eerder wordt ingegrepen, hoe beter kan worden voorkomen dat schulden uit de 
hand lopen. Maar het inzien dat er schulden aan het ontstaan zijn en het inschakelen (of toelaten) van 
hulp, zijn voor mensen vaak enorme stappen die ze niet gemakkelijk nemen. Die beginperiode is 
belangrijk bij het voorkomen van hoger oplopende schulden. Er zijn antwoorden nodig op de vraag 
wat mogelijke oorzaken zijn, hoe het komt dat iemand niet inziet dat er schulden ontstaan, helpen om 
de eerste contacten beter te laten verlopen of een beter hulpaanbod samen te stellen. Gebeurt dit niet 
dan kunnen schulden snel toenemen waardoor ze moeilijk of niet op te lossen zijn. Ook kijken we 
naar mogelijke wettelijke hobbels om deze fase beter vorm te geven.  
De ‘burgerreis’ behoort tot een van de instrumenten, naast de cliëntentoets, die wij inzetten om 
dienstverlening vanuit de leefwereld te beschouwen. Wij benaderen burgers die ervaring hebben met 
specifieke dienstverlening. We tonen de ervaringen die burgers aan ons rapporteren.  
 

 
De LCR is partner in het programma Schouders Eronder (SEO). De ambitie van dit programma is 
ontwikkeling van kennis en expertise om ‘mensen met (dreigende) financiële problemen eerder, beter 
én sneller helpen’. Er zijn verschillende initiatieven die zich bezighouden met de aanpak van 
armoede- en schuldenproblematiek. Waar het programma SEO zich in onderscheidt, is dat het gericht 
is op de professional. Hoe kunnen deze professionals, burgers met (beginnende) schulden bereiken?  
Bij de burgerreis concentreren wij ons op verschillende aspecten. Hoe bekend is 
schuldhulpverlening? Hoe staat het met de toegankelijkheid zowel bij de aanvraag als de toewijzing 
van hulp. Deze burgerreis is gemaakt op basis van in totaal zes ervaringsverhalen.  
 
Uitvoering burgerreis: werving 
Via de website van de LCR en sociale media zijn mensen geworven voor interviews. We hebben 
gezocht naar mensen die al schulden hebben, mogelijke hulp niet aannemen of de weg naar 
schuldhulpverlening niet hebben gevonden. Ons doel is om uit te zoeken waarom zij geen hulp 
zoeken of deze zelfs afwijzen. Deze groep heeft dus geen ervaring met dienstverlening van de 
schuldhulpverlening. Vaak is dat een gemiste kans.  
Vanuit alle aanmeldingen zijn zes respondenten geselecteerd voor een interview. De selectiecriteria 
waren: voorbeeld staat voor een relevante groep cliënten, er is voldoende variatie in de problematiek 
en zijn de problemen herkenbaar voor zowel de burger als de professional. De verhalen staan model 
voor de dilemma’s waarvoor een oplossing nodig is. Daarnaast willen we in beeld brengen welke 
problemen en dilemma’s in de uitvoering spelen. Tenslotte geven we aan welke punten aandacht 
nodig hebben. Dit alles gebeurt vanuit het perspectief van burgers die de interviews hebben gegeven.  
 
De doelgroep 
In Nederland hebben 614 duizend huishoudens te maken met (geregistreerde) problematische 
schulden (CBS 2020). Dat is 7,6 procent van alle huishoudens en dat zijn ongeveer 1,3 miljoen 

Slechte financiële opvoeding 
Tijdens mijn studie kon ik aardig met geld omgaan, maar ik eindigde elke maand wel in het rood. 
Niet ernstig, maar toch wel in het rood. Toen ik die baan kreeg, verdiende ik gelijk netto 2800 euro 
in de maand. Dat was echt veel geld voor mij en dus dacht ik ‘mij kan nooit meer iets gebeuren’. Ik 
leefde erop los. Als er vrienden kwamen, dan kocht ik lekkere hapjes, we gingen naar dure 
restaurants enzovoorts. Prima, want ik had het echt wel op mijn rekening staan. Het punt was dat 
ik dat geld eigenlijk niet had, want ik moest ook andere kosten betalen. - Sam 
 



 

 

Nederlanders. De doelgroep is niet alleen groot, maar ook heel divers. Iedereen kan namelijk 
schulden maken of met schulden te maken krijgen. Zo hebben we gesproken met mensen die dak- en 
thuisloos zijn, mensen met een verslavingsachtergrond, maar ook met mensen met een stabiel en 
goed inkomen. Vaak krijgen mensen te maken met een grotere ‘levensgebeurtenis’ (of een serie van 
gebeurtenissen) in hun leven waardoor ze in de knel komen. We zien ook dat de bekendheid met 
schuldhulpverlening sterk verschilt en daarmee ook de toegang tot hulp. Hierbij hebben we gekeken 
naar hoe deze toegang verloopt en vooral ook naar hoe mensen eerder geholpen (hadden) kunnen 
worden.  
 
Het antwoord op de hoofdvraag vanuit burgerperspectief 
Ik heb beginnende of problematische schulden en ik heb hulp nodig, waar kan ik terecht? En wat zijn 
misschien oorzaken waardoor mensen denken dat de weg naar schuldhulpverlening niet te vinden is? 
Aan de mensen die zijn gesproken is de vraag open gesteld.  
 

 
 
Hoe ontstaan schulden? 
Zoals gezegd is de doelgroep divers, de redenen voor het ontstaan van de schulden zijn dit ook. Een 
aantal oorzaken: 
- Er zijn meer uitgaven dan inkomsten. Mensen hebben geen of weinig spaargeld om tegenvallers op 
te vangen. Als er iets veranderd in inkomen óf in uitgaven, dan ontstaan snel problemen.  
Niet iedereen is in staat om problemen op te lossen.  
 
- Bij het ontstaan van schulden – vooral kijkend naar de ervaringsverhalen – is vaak sprake van 
afhankelijkheid van iets of iemand.  
 
- Mensen bij wie (problematische) schulden ontstaan, hebben vaak te maken met onderliggende 
problemen. Denk bijvoorbeeld aan een niet stabiele thuisomgeving, een (extreem) laag zelfbeeld, een 
verslaving of dak- en thuisloosheid. Een levensgebeurtenis, zoals het overlijden van een partner of 
een familielid, trouwen, werkloosheid, dementie, arbeidsongeschiktheid een echtscheiding of een 
ziekte kan een sneeuwbaleffect hebben waardoor iemand het overzicht over financiën verliest en/of 
(ernstig) terugvalt in inkomen.  
 
- Schulden gaan gepaard met veel schaamte. Vaak weet de omgeving lange tijd niet dat de persoon 
schulden heeft. Mensen vertellen niet graag dat het slecht me ze gaat. Hierdoor worden schulden 
vaak ook pas laat ontdekt en wordt er geen of te laat hulp ingeschakeld en zijn schulden al vaak erg 
hoog opgelopen.  
 

Multiproblematiek – jij bent te complex 
Uiteindelijk heb ik in 2018 voor de tweede keer bij mijn huisarts aangeklopt, het ging niet meer. Ik 
ben in de verslavingszorg gekomen. Later ben ik via de rechtbank op straat komen te staan: mijn 
huurachterstand was te groot geworden. Ik kon een tijdje in een groepswoning terecht, maar daar 
moest ik weer weg omdat ik nog steeds verslaafd was. Zo kwam ik uit bij de daklozenopvang. Ik 
had een dak boven mijn hoofd, maar echte hulp kreeg ik niet. Het is echt diep triest dat dit tegen 
mij gezegd is: zo van zoek het maar uit, jij bent dakloos, verslaafd, hebt schulden en ook 
psychische problemen, dat is me te complex. Uiteindelijk was ik zo wanhopig dat ik de wethouder 
heb gebeld en toen ging het snel, maar later bleek dat het nog sneller had gekund - Daisy 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levensgebeurtenissen/overzicht-levensgebeurtenissen


 

 

 
 
- Een gebrek aan geld is lang niet altijd de oorzaak van (beginnende) schulden. Een slechte financiële 
opvoeding waardoor niet goed wordt gebudgetteerd of kosten niet worden betaald, kan leiden tot 
schulden. Schulden worden vaak sluipenderwijs opgebouwd. Soms laagdrempelige vormen van 
consumentenkrediet.  
 
- Een ander veelgenoemde oorzaak is de overheid. Door een betalingsachterstand bij de 
Belastingdienst of een (soms foutieve) aanslag, een niet-ontvangen bekeuring van CJIB of een 
terugvordering van een andere overheidsdienst (zoals DUO) lopen aanmaningskosten razendsnel op 
en kunnen schulden snel ontstaan en fors oplopen.  
 

 
 
- Gokken is een belangrijk bron van (beginnende) schulden. Er is beperkt toezicht, op zowel legale als 
illegale gok mogelijkheden. Doordat het zich buiten het zichtveld van sociaal netwerk en/of instanties 
zich manifesteert, kunnen schulden snel oplopen.  
 
Algemeen ervaren knelpunten  
- Bij de meeste mensen met schulden is de overheid – Belastingdienst, gemeente, DUO –  de 
grootste schuldeiser. Mensen met schulden ervaren het als een probleem dat de verschillende 
overheidsorganen niet samenwerken. Zij zien deze verschillende organen als onderdeel van één 
overheid. In praktijk moeten ze met alle organen afzonderlijk een regeling treffen. 
Beginnende schulden lopen in een hoog tempo op door aanmanings- en incassokosten van de 
overheid. Mensen met beginnende schulden raken hierdoor snel de grip op hun financiën kwijt (en 
uiteindelijk de grip op hun leven). Pas wanneer mensen in de schuldhulpverlening of schuldsanering 
belanden, wordt het overzicht van schuldeisers (soms op termijn) zichtbaar. Dan zijn de schulden al 
zo ver opgelopen dat een schuldentraject noodzakelijk is.  
 

Schaamte – ze kwamen bij mijn baas loonbeslag leggen 

Tijdens mijn studie kon ik aardig met geld omgaan, maar ik eindigde elke maand wel in het rood. 

Niet ernstig, maar toch wel in het rood. Toen ik die baan kreeg, verdiende ik gelijk netto 2800 euro 

in de maand. Dat was echt veel geld voor mij en dus dacht ik ‘mij kan nooit meer iets gebeuren’. Ik 

leefde er op los. Als er vrienden kwamen, dan kocht ik lekkere hapjes, we gingen naar dure 

restaurants enzovoorts. Prima, want ik had het echt wel op mijn rekening staan. Het punt was dat 

ik dat geld eigenlijk niet had, want ik moest ook andere kosten betalen. Denk aan de 

zorgverzekering, mijn creditcard, servicekosten (die moest ik apart betalen), autoverzekering en 

nog veel meer. Die wílde ik best betalen, maar ik had er geen idee van dat dat moest. Post gooide 

ik ongeopend op een stapel. Dat idee. Er zal ook best een brief bij gezeten hebben met een 

aanmaning of zo, niet gezien. Totdat ze bij mijn baas kwamen: we gaan loonbeslag leggen. Ik 

schrok me kapot en ik scháámde me kapot - Sam 

 

Als ik één keer win ben ik van de schulden af 
De laatste jaren ben ik online gaan gokken voor geld. Je kunt namelijk ook gokken met een soort 

nepgeld, maar dat vond ik niet leuk. Ik heb één keer gewonnen en voor de rest verlies ik de hele 

tijd. Telkens als ik verlies, neem ik me voor niet meer te gokken, maar ik denk dan ‘als ik een keer 

win, ben ik van de schulden af’. Ik heb nu een bedrag van bijna 12.000 euro openstaan. Ik moet 

wel afbetalen overal waar ik geld heb geleend (van vrienden en van mijn ouders). Bij de bank sta ik 

op 2 rekeningen maximaal rood en die kosten lopen op. Pas een maand of acht geleden begonnen 

mijn vrienden en ouders ineens te vragen waar het geld bleef. De bank heeft brieven gestuurd dat 

ik mijn saldo moet aanvullen. Ik heb toen eerlijk alles verteld thuis en mijn ouders schrokken 

enorm. Het is gewoon heel veel geld voor iemand van mijn leeftijd. - Karlie 

 



 

 

 
 
Schulden kunnen ontstaan en ontwikkelen zich vaak buiten de eigen invloedsfeer.  
- Hoge schulden kunnen ontstaan door een ex-partner die niet langer bereikbaar is. Degene die wel in 
beeld is bij schuldeisers wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden. Vanwege het ontbreken aan 
invloed in inzicht gaat deze vorderingen een eigen leven leiden en ontwikkelen zich buiten het 
zichtveld van de schuldenaar in naam.  
 

 
 
- Het is voor veel burgers onduidelijk waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. Het duurt lang 
voordat ze op het juiste spoor komen en dan zijn schulden vaak al behoorlijk hoog opgelopen. Vaak 
horen zij via-via waar ze terecht kunnen voor hulp.  
 

 
 
- Wanneer burgers de weg naar hulpverlening wél hebben gevonden, duurt het vaak lang voordat ze 
worden geholpen. Burgers die wij gesproken hebben, geven aan dat ze meerdere malen een beroep 
hebben moeten doen op hulpverlening om geholpen te worden. Zij hebben het idee niet gehoord, en 
soms zelfs niet geloofd te worden.  
 
- De schuldhulpverlening is vaak niet het enige probleem. Bestaande hulpverlening denkt meestal 
vanuit één hulpvraag, terwijl mensen met schulden vaak te maken hebben met een opeenstapeling 
van problemen. Schulden zijn daarmee een veelkoppig monster.  
 

De schuld begon door de Belastingdienst 
Ik was gescheiden. Mijn kinderen waren zes jaar. Ik kreeg een relatie met een vermogende man 

die graag wilde samenwonen. In die tijd viel een aanslag van de Belastingdienst op de mat: ik zou 

onterecht kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. En ja, ik ben een van de getroffenen van de 

kinderopvangtoeslagaffaire. Maar mijn toenmalige partner en zijn familie geloofden de 

Belastingdienst, niet mij: ik was een fraudeur en oplichter. De relatie strandde. 

De schuld begon door de aanslag van de Belastingdienst. Daarna ging alles holderdebolder naar 

beneden omdat mijn reputatie eraan ging. Ik was ooit een parkeerboete vergeten. Dat kwam overal 

bovenop en mijn auto werd ingevorderd. Stond ik daar bij de snelweg. Daarna de huurschulden en 

andere schulden. Die beginnende schuld van 11duizend euro is opgelopen tot over de 40duizend 

euro - Sophie 

 

 

Mijn ex had grote schulden gemaakt 
Ik had te maken met huiselijk geweld dat op mij was gericht, maar dat wordt meestal niet geloofd 

als mannen het slachtoffer zijn. Ik heb tot twee keer toe een huisverbod gekregen. Pas bij de derde 

keer kwamen er twee vrouwelijke agenten en werd zíj́ meegenomen. Voordat mijn ex-partner het 

huis uit ging, waren er wel wat kleine schulden, maar dat was allemaal te overzien. Pas toen zij 

vertrokken was, kwamen er veel grotere schulden naar boven. Het bleek bijvoorbeeld dat ze de 

belasting verkeerd had ingelicht, haar telefoonrekening niet had betaald, allemaal dingen had 

gekocht op afbetaling via Wehkamp. Echt van die domme dingen. - Mateo 

Ik wist helemaal niets over schuldhulpverlening 
Ik wist totaal niets over schuldhulpverlening. Dat komt deels omdat ik niet in dat milieu leefde. Dan 

heb je dat soort zaken niet nodig. Ik wist niets van schuldhulpmaatjes. Niets. Maar ik wist ook niet 

wat er allemaal wel of niet mogelijk was. Uiteindelijk heeft de regionale sociale dienst me wel 

verder geholpen nadat ik eindeloos op allerlei deuren heb geklopt. Ik heb in mijn eigen omgeving 

ook mensen om hulp gevraagd, maar die wilden allemaal niets van me weten. In die zin is een 

gegoed milieu absoluut geen zegening. Ik werd al heel snel gezien als een gevaar voor hun 

reputatie. - Sophie 

 



 

 

 
 
- Hulpverleners hebben, zo ervaren mensen, niet altijd de bevoegdheden die ze nodig hebben, door 
privacybescherming, maar ook door een scheiding van overheidsorganen.  
 
- Schulden brengen veel stress met zich mee: mensen worden steeds banger van brieven van 

bijvoorbeeld de overheid, de gemeente of energiebedrijven. Bij stapeling van soms al enkele brieven, 

n maken mensen brieven al niet meer open. Ook is vaker bewezen - bijvoorbeeld in het rapport 

‘Weten is nog geen doen’ (WRR 2018) - dat mensen met directe (financiële) stress veel minder in 

staat zijn om bewuste keuzes te maken  en hun vaardigheden aantoonbaar afnemen. Er wordt ook 

een groot beroep gedaan op de (financiële) zelfredzaamheid van burgers. Burgers worden geacht zelf 

bijvoorbeeld het systeem van toeslagen te doorgronden en dat brengt hen vaker in de problemen of 

ze weten de weg niet, zoals Mateo: ‘Er kwamen versnelde aanvragen voor de voedselbank, 

kredietverlening en een uitkering. Dat was ook wel echt nodig. Anders hadden we nog steeds in de 

ellende gezeten. Vooral ook als we het huis zouden verliezen. Waar moesten mijn kinderen dan 

terecht, mijn ex-partner kon niet voor de kinderen zorgen.’ 

 

 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
De gevonden oorzaken komen uit de ervaringsverhalen. Dat wil niet zeggen dat dit de enige oorzaken 
zijn. Maar ze zijn wel herkenbaar.  
 
- Veel mensen in de problemen hebben overzicht nodig. Door stress lukt het niet altijd om zelf dat 
overzicht te maken.  
 
- Met burgers zijn er meerdere momenten waarop contact kan worden gelegd en de beginnende 
schulden kunnen worden herkend. Die momenten worden niet altijd benut. Het is nuttig om hierover 
een discussie te voeren of dit moet worden verbeterd. 
 
Conclusie wetgeving 
- Het is nu mogelijk dat bij te late betaling de aanmaningen en de bijbehorende kosten heel snel 
kunnen oplopen. Dit geldt voor grote vorderingen, maar soms ook kleine consument kredieten. Dit 
zorgt een enorme stijging van het oorspronkelijke schuldbedrag. Het is nodig dat een heroverweging 
komt wat het middel is en welk doel dit heeft: zijn de effecten wenselijk? Een schuld van 33 euro die 
binnen een jaar oploopt tot meer dan 1000 euro zou niet mogelijk moeten zijn.  
 
Conclusies uitvoering 
- Er zijn grote fouten gemaakt in de uitvoering van de kinderopvangtoeslag. Mensen hebben niet 
alleen financieel maar ook psychische schade opgelopen. Bij sommigen is de reputatie beschadigd. 
Zij krijgen vaak te maken met mensen die hen niet geloven (zie voorbeeld Sophie). 
 

Later besefte ik wat er was gebeurd 
Ik heb mijn vriend – nu mijn ex – ontmoet toen ik 2 jaar alleen woonde. Hij gebruikte drugs, dat 
vond ik ook wel spannend. Ik raakte zelf ook verslaafd aan drugs en ben gaan dealen om het te 
kunnen betalen. En ik had een koopverslaving: ik kocht vaak spullen om mij iets beter te voelen. 
Rekeningen en de huur betaalde ik niet meer. Ik kreeg veel brieven dat ik betalingsachterstanden 
had, maar meestal sprak ik dan een betalingsregeling af en ging het weer een tijdje goed. Later, 
toen ik was afgekickt, besefte ik pas echt wat er was gebeurd. - Daisy  

Stijgende energielasten 
Ik zou wat minder hulp nodig hebben als ik meer te besteden had. Laatst ben ik aangemeld voor 
een energiecoach, die legt mij uit hoe ik energie kan besparen. Ik weet hoe ik dat moet doen, ik 
douche weinig, de verwarming staat nooit aan, de koelkast staat uit. Daar help je mij niet mee, daar 
jaag je me mee weg. - Ikbal 



 

 

- Voor mensen die een schuldentraject volgen, kan een kleine fout grote gevolgen hebben. Twee 
gemiste afspraken kan al reden zijn om het gehele traject stop te zetten, dit zijn onevenredig harde 
maatregelen die uiteindelijk voor zowel burgers als de samenleving duurder zijn (zie voorbeeld Daisy 
en Ikbal).  
 
- De zichtbaarheid van en bekendheid met de hulpverlening laat te wensen over (zie voorbeeld 
Sophie, Sam, Karlie) 
 
Conclusie bejegening 
- Communicatie vanuit overheid, zorgverzekeraar en nutsbedrijven is vaak niet toegankelijk voor 
burgers. (zie voorbeeld van Ikbal). 
 
- Burgers moeten vaak meerdere malen aankloppen bij schuldhulpverlening voordat ze geholpen 
worden, in de tussentijd lopen de schulden op. (zie voorbeeld Daisy) 
 
Aanbevelingen  
 
Aanbeveling wetgeving 
- Denk na over grotere beperkingen voor gokken, zeker bij online gokken is meer toezicht nodig. (zie 
voorbeelden Ikbal en Karlie). 
 
- Geef meer armslag bij het niet betalen van vorderingen van overheidsdiensten. Bied coulance als 
duidelijk is dat soms aanmaningen niet bij mensen terecht zijn gekomen. (zie voorbeeld Sophie). 
 
Aanbeveling uitvoering  
- De huisarts kan voor mensen met schulden een belangrijk eerste aanspreekpunt zijn. Zeker bij 
mensen met onderliggende problemen naast beginnende schulden. Geef huisartsen de ruimte en 
maakt ze bewust van hun taak in het vroeg signaleren van schulden. (zie voorbeeld Daisy) 
 
- Mensen komen in de problemen door de sterk gestegen energielasten, wij zijn voorstander van een 
koppeling tussen energiebedrijven en schuldhulpverlening. Bij een eerste gemiste betaling zou er 
direct een brief vanuit de gemeente gestuurd moeten worden. Hetzelfde kan gelden voor 
huurachterstand of achterstand bij betaling van zorgpremies. (zie voorbeeld Ikbal) 
 
- Maak één loket waar burgers terecht kunnen voor meerdere problemen. Vaak is er een volgorde in 
de stappen die moeten worden doorlopen om hulp te bieden en burgers moeten voor deze stappen 
naar verschillende instanties en loketten. In Arnhem wordt al geëxperimenteerd met één loket voor 
geldzorgen. Eén loket voor inkomens- en levensondersteuning kan alles omvatten. (zie voorbeeld 
Daisy). 
 
 
Aanbeveling bejegening 
- Denk na over meerdere vormen om mensen te bereiken. Op dit moment verloopt de communicatie 
vooral via briefpost, terwijl vaker is gebleken dat bepaalde groepen mensen hier niet mee bereikt 
kunnen worden. (zie voorbeelden Sam, Ikbal). 
 
- Er is nog steeds een groot taboe op schulden. Beginnende schulden kunnen snel oplopen 
omdat mensen uit schaamte de omgeving niet inlichten en niet de eerste stap naar hulpverlening 
zetten. Denk na over voorlichting om schulden beter bespreekbaar te maken. 
(zie voorbeelden van Sam, Karlie en Sophie) 
 
- Het gebruik van ervaringsdeskundigen verhoogt de slagingskans van schuldhulpverlening. Zij 
hebben vaak een beter begrip van de leefwereld van mensen met schulden en kunnen zo deze 
burgers ook beter bereiken.  
 



 

 

 
 
 
 
Bijlagen 
Daisy: multiproblematiek is lastig 
Ikbal: van dakloosheid naar huis 
Karlie: schulden door gokken, gokken om schulden op te lossen 
Matteo: slachtoffer huiselijk geweld en schulden ex 
Sam: ik dacht ‘mij kan nooit meer iets gebeuren’ 
Sophie: van slachtoffer kinderopvangtoeslagaffaire naar torenhoge schulden 
 
 
  



 

 

 
Bijlage 1: 
Daisy multiproblematiek is lastig 
 
Kun je wat over jezelf vertellen? 
Ik ben Daisy, 26 jaar en woon al mijn hele leven in Arnhem, al mijn vrienden en familie wonen hier 
ook. Nou ja wonen, ik ben een tijdje verslaafd en dakloos geweest, het ging toen niet goed met me. 
Gelukkig gaat het wel al wat beter, maar ik vind het soms nog moeilijk. Ik houd me vooral bezig met 
vrijwilligerswerk voor Stichting Opr€cht, daar haal ik mijn voldoening uit. Dat is een stichting die er is 
voor jongeren met beginnende schulden, ik ben blij dat ik op die manier mensen kan helpen. Er is 
namelijk nog veel niet goed geregeld in Nederland, mensen waarmee het minder gaat worden echt 
aan hun lot overgelaten. 
 
1. Hoe zijn je schulden begonnen en wanneer werden ze problematisch? 
Het is begonnen toen moeder overleed. Ik was 11 jaar oud en heb haar voor mijn ogen zien 
doodgaan. Ik stond niet echt stil bij de impact daarvan. Dat is pas gekomen toen ik jaren later op 
mezelf ging wonen. Mijn vader had een eigen bedrijf in postzegels, munten, ansichtkaarten. Maar er 
waren veel problemen er werd gefraudeerd door een medewerker, er zijn daarover lang rechtszaken 
gevoerd. Mijn vader was dus daar veel mee bezig. Mijn oudere zus (ze is 1 jaar ouder) en ik moesten 
zelf veel doen, maar het meeste kwam op mijn schouders terecht.  
We zijn opgegroeid met dat we altijd konden krijgen wat we wilden. Vakanties, reisjes naar 
Disneyland, nieuwe kleren. Toen ik 16 werd, kreeg ik een scooter en mocht ik gaan werken. In die tijd 
ging het niet meer met de zaak van mijn vader met 8 ton schuld. Na een tijdje werkloos te zijn 
geweest, heeft hij wel weer wat werk gevonden maar dat waren vaak wisseldiensten. We zagen hem 
dus niet zoveel in die tijd. Mijn vader had veel schulden, dus ik had ervaring met deurwaarders. Hij 
had moeite met zijn emoties onder controle te houden, daar hadden wij ook last van. Dat heeft me 
een ander beeld gegeven van mannen.  
Vanaf 18 jaar hadden mijn zus en ik ieder bijna 2000 euro, maar we moesten ook financieel bijdragen 
in het huishouden. Toen waren we ook niet zo veel thuis, we gingen veel uit. Ik heb op die manier een 
lastige start gemaakt met financiën, toen ik op mezelf ging wonen ging het ook mis. Dat gaat heel 
langzaam, dat merk je niet zo. 
Ik ben samen met mijn zus het huis uitgegaan. Er was een gezamenlijk dakterras waar we feesten 
hielden met veel drank en drugs. Ik wist toen al wel dat er iets niet lekker zat, een soort leegte. Ik had 
de dood van moeder nooit echt verwerkt.  
Ik heb vrij snel hulp gezocht: bij mijn huisarts die me verwees naar een psycholoog. Toen ben ik er 
meer over gaan praten, ook met mijn zus. Dan ga je samen ook conclusies trekken over hoe het thuis 
ging en dat het geen normale situatie was.  
Ik heb mijn vriend – nu mijn ex - ontmoet toen ik 2 jaar alleen woonde. Hij gebruikte drugs, dat vond ik 
ook wel spannend. Ik raakte zelf ook verslaafd aan drugs en ben gaan dealen om het te kunnen 
betalen. En ik had een koopverslaving: ik kocht vaak spullen om mij iets beter te voelen. Rekeningen 
en de huur betaalde ik niet meer. Ik kreeg veel brieven dat ik betalingsachterstanden had, maar 
meestal sprak ik dan een betalingsregeling af en ging het weer een tijdje goed. Later, toen ik was 
afgekickt, besefte ik pas echt wat er was gebeurd. Ik zeg het gewoon eerlijk ik heb het gewoon niet 
vanuit thuis meegekregen hoe je met geld omgaat. 
 
2.  Heb je hulp gekregen?  
a. Hoe heb je hulp gekregen? 
b. Eigen initiatief of via een andere weg? 
Uiteindelijk heb ik in 2018 voor de tweede keer bij mijn huisarts aangeklopt, het ging niet meer. Ik ben 
in de verslavingszorg gekomen. Later ben ik via de rechtbank op straat komen te staan: mijn 
huurachterstand was te groot geworden. Ik kon een tijdje in een groepswoning terecht, maar daar 
moest ik weer weg omdat ik nog steeds verslaafd was. Zo kwam ik uit bij de daklozenopvang. Ik had 
een dak boven mijn hoofd, maar echte hulp kreeg ik niet. Het is echt diep triest dat dit tegen mij 
gezegd is: zo van zoek het maar uit, jij bent dakloos, verslaafd, hebt schulden en ook psychische 
problemen, dat is me te complex. Uiteindelijk was ik zo wanhopig dat ik de wethouder heb gebeld en 



 

 

toen ging het snel, maar later bleek dat het nog sneller had gekund. In mei 2020 ben ik de kliniek 
ingegaan. Toen ben ik ook gelijk onder bewind gezet, ik vond dat prima. Ik wilde me op mezelf richten 
en niet op al die schuldeisers. 
 
3. Hoe lang duurde het voordat er verlichting was? Wanneer is die schuldendruk verminderd? 
a. Heb je schuldhulp of schuldsanering gekregen? 
Ik sta al sinds mei 2020 onder bewindvoering, maar ben pas deze maand (maart 2022) begonnen 
met schuldsanering. Ik moet de komende 3 jaar leven van 45 euro in de week. Ik heb een totale 
schuld van 40 duizend euro: 24 duizend bij DUO, waarvan maar 5 duizend mee de schuldsanering 
ingaat – de rest is basisbeurs en OV-boete. In totaal ga ik met 21 duizend de schuldsanering in. En 
dat terwijl ik een oorspronkelijke schuld had van 7 duizend. De rest is incassokosten, 
administratiekosten en boetes. Echt, bijna alle mensen die in de schuldsanering terechtkomen, 
komen daar door een schuld bij een overheidsinstantie, dat is toch schandalig. 
 
4. Heb je het als hulp ervaren? 
Toen ik uit de kliniek kwam was ik eerst dakloos, maar ik kreeg vrij snel een woning. Schuldbewind 
deed daar heel moeilijk over. Ook over het budget voor inrichting. Uiteindelijk kon ik wat geld lenen 
van mijn vader. Dat heb ik wel helemaal terug moeten betalen, maar toen kon ik er gaan wonen. Het 
is heel lastig dat anderen over mij beslissen hoe ik kan wonen en mijn geld uitgeef. Ik heb elke dag 
stress van mijn bewind. Voor sommige dingen kan ik wel bijzondere bijstand aanvragen, zoals voor 
mijn medicijnen, maar dat gaat weer via mijn bewind. Ik kan echt heel weinig zelf kiezen. Ik ben 
iemand die liever alles zelf regelt, dat heb ik altijd gedaan in mijn leven. 
 
5. Wat is de totale duur geweest? 
De komende 3 jaar zit ik in de schuldsanering, daarvoor stond ik al 2 jaar onder schuldenbewind. 
 
6. Wat zou voor jou beter zijn geweest bij het begin van de schulden? 

7. Welke informatie heb je gemist? 
Ik denk dat het vooral begint met het zichtbaar maken van plekken waar mensen voor hulp terecht 
kunnen. Ik moest het allemaal via via via horen. IrisZorg bijvoorbeeld moest ik via mijn huisarts te 
weten komen. Van bewindvoering had ik nooit gehoord, daar kwam ik achter via mijn maatschappelijk 
werker. Als je bijvoorbeeld buiten loopt en een poster ziet, dan weet je waar je naartoe kan. Nu is 
daar meer aandacht voor, maar toen helemaal niet. In Arnhem heb je nu lokketten waar mensen met 
geldzorgen terecht kunnen. Ik ben nog bij de officiële opening geweest met de wethouder. Daar 
werken ook ervaringsdeskundigen. Daar is gewoon 1 persoon die je helpt, die kijkt en zegt: oké je 
hebt dit nodig, dan vraag ik dat gelijk voor je aan. 
Heel vaak is het ook zo dat je geldproblemen niet aan mensen kan zien. Als iemand een gebroken 
arm heeft, dan kun je dat zien, maar dat ik altijd met hoge stress rondloop kun je niet aan mij zien. 
  
8. Wat zou je anders hebben aangepakt in jouw situatie? 
Ik denk vaak: kijk nou eens naar de persoon zelf en niet alleen naar de problemen. 
 
  



 

 

 
Bijlage 2: 
Ikbal van dakloosheid naar huis 
 
Kun je wat over jezelf vertellen? 
Ik ben Ikbal en ben heel lang dak- en thuisloos geweest. Ze noemen we ook wel de koning van de 
straat, omdat veel mensen ken die op straat leven. Ik heb nu al een tijdje een woning die ik heb 
gekregen via een experiment in de gemeente Amsterdam. Ik leef van een uitkering. Ik heb het nu wel 
lastig met die stijgende energieprijzen. Ik gebruik bijna geen energie en alsnog gaan die rekeningen 
omhoog. 
 
1. Hoe zijn je schulden begonnen? 
Nou ja, ik heb altijd een oneerlijk leven gehad. Ik ben al dakloos sinds mijn 8e, toen mijn ouders mij 
hebben achtergelaten bij het politiebureau (ik ben nu 31 jaar oud). Ik heb veel in (jeugd-)detentie 
gezeten. Ik was toen ook verslaafd aan wiet en ik stal veel. Dat ging echt in fases: ik kwam vrij en 
werd weer opgepakt. Ik zag mijn matties uit de buurt meer in de bajes dan op straat. Dan blijf je ook 
contact houden als je weer vrij komt. Mijn schulden zijn pas echt hard toegenomen toen mijn drang 
naar geld groter werd, dat was in 2007 ongeveer. Toen ben ik ook begonnen met meer ‘creatieve’ 
manieren om geld binnen te halen. Ik schreef me bijvoorbeeld in voor telefoonabonnementen (mét 
toestel), die verkocht ik dan weer door. Daarna bracht ik mezelf nog meer in de problemen via de 
Belastingdienst. Ik vulde formulieren verkeerd in of gaf zorgkosten op die ik niet had gemaakt. Ik had 
me zelfs ingeschreven bij de KvK om meer te kunnen declareren. Ik dacht altijd dat ik dat toch nooit 
terug zou betalen, en ik moest toen overleven. Later hield ik me vooral bezig met gokken. Dat is 
begonnen toen ik in 2014 een erfenis kreeg, die ik belastingvrij uitbetaald wilde krijgen. Ik wist ergens 
ook wel dat ik een hoop problemen had met de Belastingdienst. Ik was een soort spookjongere, ik 
stond nergens echt geregistreerd. Mijn plan was om die erfenis uitgekeerd te krijgen via het casino. Ik 
was toen echt anti-gokken, maar ik kwam daar een paar keer in de week en vond de sfeer steeds 
leuker. Daar is mijn gokverslaving begonnen. Op het eind ging ik niet eens meer naar het casino, ik 
sprak gewoon met jongens uit de buurt af om poker te spelen. 
 
a. Wanneer is schuld herkend als (beginnend) problematisch? 
Dat kwam pas in 2019 toen ik me inschreef voor het experiment van de gemeente en een huis kreeg 
toegewezen. Dat was de eerste keer dat ik goed geregistreerd stond, toen kwam alles naar boven. 
 
2. Heb je hulp gekregen? 
a. Eigen initiatief of via een andere weg? 
In 2015 kwam ik via een facebookgroep terecht bij Don Bosco straatvisie, een organisatie voor 
kwetsbare jongeren in Amsterdam. Ik zag daar gewoon gasten zoals ik, met dezelfde verhalen. Ik ben 
betrokken geraakt als vrijwilliger. Ongeveer een jaar nadat ik startte bij straatvisie, begonnen ze me te 
pushen om ook hulp te zoeken. Ik voelde daar niet zoveel voor. Ik heb dat een paar jaar afgehouden, 
maar in 2018 ging ik het gesprek wel aan. Ze hebben mij ingeschreven op een postadres en een 
uitkering voor me aangevraagd. Ik heb op veel plekken gewoond. Ik heb zelfs nog even op Utopia 
gewoond met tweeduizend camera’s. Tijdens dat verblijf werd ik benaderd door iemand van het 
Instituut van de Publieke Waarden. Hij heeft me overgehaald om mee te doen aan een experiment 
waardoor ik een woning kon krijgen. Er kwam een nieuwe aanmelding met een hulpverlener, ik kreeg 
een woning toegewezen en wat geld om meubels te kopen. Van dat geld heb ik gelijk een matras 
gekocht. 
 
b. Hoe heb je hulp gekregen: schuldhulp of schuldsanering? 
In september 2019 was het eerste gesprek met hulpverlening, in februari 2020 kreeg ik die woning 
toegewezen. Ze hebben wel even moeten zoeken naar de juiste schuldhulpverlening. Dat was nog 
even lastig, omdat ik tussen jeugd en reguliere hulpverlening in viel (ik was toen 28). 
 
3. Hoe lang duurde het voordat er verlichting was? Wanneer is die schuldendruk verminderd? 



 

 

Ik had wel een flink bedrag schuld. Het viel me nog mee voor wat ik allemaal heb uitgespookt, maar 
het was best veel. Die hele schuld is voor tweeduizend euro afgekocht door de gemeentelijke 
kredietbank in augustus 2020. Vanaf dat moment zit ik in de schuldsanering. Dat kon toen ook alleen 
omdat alle schuldeisers erin meegingen. Iedereen gunde me die nieuwe start. De Belastingdienst 
deed eerst nog moeilijk, maar uiteindelijk gingen ze ook mee. Van die schuld van tweeduizend euro 
heb ik ongeveer de helft nu afgelost. 
 
4. Heb je het als hulp ervaren? 
Nou ja ik heb nu ruzie met ze, ik ga er niet meer naartoe. Daarom heb ik ook het gevoel dat ik een 
beetje vastloop. Dat heeft te maken met hoe de schuldhulpverlening met mij is omgegaan. In het 
begin kreeg ik schuldhulpverlening, dat was heel chill. Met die hulpverlening kreeg ik ook 
bewindvoering. Ik heb dat een kans gegeven, maar het is verkeerd gelopen. Ik moest mijn 
straatmentaliteit omzetten naar een huismentaliteit, maar dat ging niet. Ik werd elke dag boos wakker, 
ik wilde die bewindvoering niet meer. Toen dacht ik op een ochtend: ik ga daar naar toe en scheld 
hem de huid vol. Hij had duidelijk aangegeven dat het dan snel klaar zou zijn. Hij heeft mij bij de 
rechter aangemeld en ik ben overgedragen aan een ander. Bij die rechtszaak heb ik ook mijn verhaal 
verteld over de bewindvoerder. De rechter heeft besloten dat ik niet langer onder bewindvoering 
hoefde te staan. Het was wel jammer dat daarmee ook de hulpverlener niet meer kwam. Hij zei dat hij 
niet tussen mij en de rechter in wilde staan. Er wordt nu vaak gezegd: kijk eens wat er allemaal gelukt 
is. Ik zie dat ook wel, daar klaag ik niet over. Die bewindvoerder heeft letterlijk gezegd: ik heb geen 
tijd om al die gesprekken met je te voeren, ik ben een bedrijf, ik moet winst maken. Echt man, ik moet 
de eerste maatschappelijk betrokken bewindvoerder nog tegenkomen. Ik word soms wel moe van al 
het gedoe. Ik heb nu meer gezeik aan mijn hoofd dan toen ik op straat woonde. 
 
5. Wat is de totale duur geweest? 
Als ik alles netjes doorloop ben ik in maart 2023 klaar en van mijn schuld af. Toen ik bewindvoering 
had, kreeg ik 40 euro per week. Als ik al mijn vaste lasten heb betaald, zit ik er nu niet ver vanaf, 
maar ik kan gelukkig wel over mijn eigen geld beschikken. 
 
Terugkijkend:  
6. Wat zou voor jou beter zijn geweest bij het begin van de schulden? 
Ja dat is lastig in mijn geval, omdat ik al in het begin een oneerlijk leven heb geleid.  
 
7. Welke informatie heb je gemist? 
8. Wat zou je anders hebben aangepakt in jouw situatie? 
Ik zou wat minder hulp nodig hebben als ik meer te besteden had. Laatst ben ik aangemeld voor een 
energiecoach, die legt mij uit hoe ik energie kan besparen. Ik weet hoe ik dat moet doen, ik douche 
weinig, de verwarming staat nooit aan, de koelkast staat uit. Daar help je mij niet mee, dan jaag je mij 
weg. En die hulpverlener wil ook niet met mij praten, maar ze voert wel gesprekken met de rechtbank. 
Die drempel naar hulpverlening wordt zo hoog nu. Dus ja die bewindvoering moet gewoon wat 
maatschappelijker worden ingericht. Nu moet dat ook worden betaald uit de bijzondere bijstand, ik 
zag dat een intake 600 euro kost. En alle vervolggesprekken 150 euro, geef die 150 euro in de 
maand gewoon aan mij als extraatje, dan hoor je mij niet klagen. Waar ik eerst altijd bezig was met 
slaapplekken, ben ik nu altijd met geld bezig. Ik wil daar niet de hele dag mee bezig zijn.’ 
 
  



 

 

 
Bijlage 3: 
Karlie schulden door gokken, gokken om schulden op te lossen 
 
Kun je wat over jezelf vertellen? 
Ik ben Karlie, 23 jaar oud. Ik heb een mbo-opleiding gedaan en werk in het dorp waar ik ook woon. Bij 
een bedrijf doe ik bureaumanagement. Dat doe ik nu 3 jaar. Ik woon nog bij mijn ouders. 
 
1. Wanneer is schuld herkent als (beginnend) problematisch? 
De laatste jaren ben ik online gaan gokken voor geld. Je kunt namelijk ook gokken met een soort 
nepgeld, maar dat vond ik niet leuk. Ik heb één keer gewonnen en voor de rest verlies ik de hele tijd. 
Telkens als ik verlies neem ik me voor niet meer te gokken, maar ik denk dan ‘als ik een keer win, 
ben ik van de schulden af’. Ik heb nu een bedrag van bijna 12.000 euro openstaan. Ik moet wel 
afbetalen overal waar ik geld heb geleend (van vrienden en van mijn ouders). Bij de bank sta ik op 2 
rekeningen maximaal rood en die kosten lopen op. Pas een maand of acht geleden begonnen mijn 
vrienden en ouders ineens te vragen waar het geld bleef. De bank heeft brieven gestuurd dat ik mijn 
saldo moet aanvullen. Ik heb toen eerlijk alles verteld thuis en mijn ouders schrokken enorm. Het is 
gewoon heel veel geld voor iemand van mijn leeftijd. Mijn ouders hebben het ook niet. Mijn vrienden 
durfde ik het niet te vertellen, maar dat moest van mijn ouders. Nu weet iedereen het. Een kennis van 
mijn ouders heeft me naar de gemeente gestuurd en daar heb ik een budgetcoach gekregen. Het 
stomme is dat niemand mij ooit iets heeft gevraagd. Dit gaat al bijna 3 jaar zo. Mijn ouders leenden 
me zelfs 3.000 euro. Ik zei dat het ik het nodig had omdat ik wilde sparen voor een eigen huisje en 
dat ik dit goed kon beleggen. Niemand heeft ooit commentaar gegeven. 
 
2. Heb je hulp gekregen? 
Ja. Mijn budgetcoach is gaan kijken wat er nou aan de hand was. Ik heb best geluk dat het grootste 
gedeelte van mijn schulden (ongeveer 8000) van vrienden en familie komt. Ik kan met hen afspreken 
wanneer ik het terugbetaal. Mijn broer die een stuk ouder is, heeft al een deel voor me betaald, maar 
ik moet hem dus weer betalen. Maar dan zit ik niet meer met die vrienden waar ik een rotgevoel van 
heb. Nu moet ik het bij de bank gaan regelen.  
 
a. Hoe heb je hulp gekregen: schuldhulp of schuldsanering? 
Ik krijg begeleiding. Dus niet echt schuldsanering. Er is afgesproken dat ik zakgeld krijg om van te 
leven. Voor de rest niets. En ik moet het geld bij de bank afbetalen. Dat kan best snel gaan bij mij 
omdat ik nog thuis woon. 
  
b. Eigen initiatief of via een andere weg? 
Een kennis heeft me verteld dat ik hulp kan zoeken bij de gemeente, daar hoorde ik over de 
budgetcoach. Ik had verwacht dat ik echt als een soort idioot zou worden behandeld, maar dat viel 
allemaal erg mee. Ik ben niet de enige, zeiden ze. 
 
3. Hoe lang duurde het voordat er verlichting was? Wanneer is die schuldendruk verminderd? 
Ik ben nu een half jaar bezig en het gaat best goed. Ik moet nog 900 euro aan de bank betalen. Ik 
krijg straks een bankrekening waarbij ik niet rood mag staan. Dat is echt beter voor mij. Van mijn 
‘zakgeld’ heb ik ook al wat aan vrienden betaald. Ik ga even nergens heen, ik koop geen kleren en 
doe niets anders dan werken. Dus ik hoop dat ik over een paar maanden klaar ben bij de bank. 
Daarna kan ik alles aan vrienden betalen en daarna aan mijn broer en mijn ouders. 
 
4. Heb je het als hulp ervaren? 
Ik voel het een beetje dubbel. Stiekem had ik gehoopt dat ze gezegd zouden hebben dat dit mijn 
eerste keer was en dat ze mij dat geld wel zouden kwijtschelden. Maar ik weet ook wel dat dat onzin 
is. Die vrouw van de gemeente was wel heel erg aardig en heeft me echt geprobeerd uit te leggen 
wat er niet goed ging. Ze heeft me ook uitgelegd hoe ik niet meer in de problemen hoef te komen. 
 
5. Wat is de totale duur geweest? 



 

 

Ik ben er nog mee bezig. We zijn ongeveer een half jaar geleden gestart. Ik ben nog wel een half jaar 
bezig met de eerste aflossingen. En dan nog met terugbetalen van vrienden en familieleden. Dat zal 
nog wel langer duren. 
 
6. Wat zou voor jou beter zijn geweest bij het begin van de schulden? 
Ik wil niet doen alsof dit niet mijn eigen schuld is, maar ik vind wel dat best veel vriendinnen van mij 
ook problemen hebben. Die kopen veel te veel kleren terwijl ze het geld niet hebben. Volgens mij 
moet je bij het geven van een bankrekening bij iedereen die jonger is dan 25 jaar zorgen dat je nooit 
rood mag staan. Geld dat je niet hebt, kun je niet uitgeven. En ik denk dat het goed is om op school 
veel meer te vertellen over gevaren van schulden. Ik vind ook dat het gokken online best gevaarlijk is. 
Dat kun je heel gemakkelijk doen zonder dat iemand het merkt. Ik vind dat gek. 
 
7. Welke informatie heb je gemist? 
Ik dacht steeds: dit overkomt mij niet. Ik heb heel laat pas echt de alarmsignalen gekregen. Volgens 
mij moet dat eerder.  
 
8. Wat zou je anders hebben aangepakt in jouw situatie? 
Iemand geen bankrekening kunnen geven als die al rood staat. Ik hoorde dat dat eigenlijk niet kan, 
maar mij is het wel gelukt. 
 
 
  



 

 

 
Bijlage 4: 
Matteo slachtoffer huiselijk geweld en schulden ex 
 
Kun je wat over jezelf vertellen? 
Ik ben Mateo. Ik ben 43 jaar en woon in Amsterdam-West. Ik heb best een ongezonde relatie gehad 
met mijn ex-partner. Ze is nu gelukkig uit beeld, maar ze liet toen ze wegging een grote puinhoop 
achter. Ik heb er even over gedaan, maar ik ben gelukkig nu helemaal schuldenvrij. Ik zet me nu in 
als ervaringsdeskundige in de schuldhulpverlening, ik ben blij dat ik zo anderen kan helpen die in 
dezelfde situatie zitten als ik ooit zat. 
 
1. Hoe zijn je schulden begonnen? 
a. Wanneer is schuld herkend als (beginnend) problematisch? 
Ik had te maken met huiselijk geweld dat op mij was gericht, maar dat wordt meestal niet geloofd als 
mannen het slachtoffer zijn. Ik heb tot twee keer toe een huisverbod gekregen. Pas bij de derde keer 
kwamen er twee vrouwelijke agenten en werd zíj́ meegenomen. Voordat mijn ex-partner het huis uit 
ging, waren er wel wat kleine schulden, maar dat was allemaal te overzien. Pas toen zij vertrokken 
was, kwamen er veel grotere schulden naar boven. Het bleek bijvoorbeeld dat ze de belasting 
verkeerd had ingelicht, haar telefoonrekening niet had betaald, allemaal dingen had gekocht op 
afbetaling via Wehkamp. Echt van die domme dingen. Ik noem het altijd zwarte schulden, als je er 
geen zicht op hebt dan gaat het hard. Nadat zij uit huis verdween, zat ze ondergedoken. Alle 
toeslagen en de uitkering stonden op haar naam en werden gestort op haar rekening. Ze maakte daar 
maar een heel klein deel van over. Ik kon destijds ook niet fulltime werken, omdat ik voor mijn vier 
kinderen zorgde. Ik werkte twee dagen in de week, maar daar kom je niet van rond. Ik stond echt met 
mijn rug tegen de muur. 
 
2. Heb je hulp gekregen? 
a. Eigen initiatief of via een andere weg? 
Ja. Ik ben destijds zelf hulp gaan zoeken, voor die kleinere schuld. Ik werd gewoon gek van al die 
schuldeisers. Ze kwamen ook in het weekend: dan moet er wat gebeuren. Ik heb ons aangemeld bij 
schuldhulpverlening. Ik kreeg daar ook lessen in budgetbeheer. Ik dacht altijd: ik werk, we zullen wel 
geld hebben. Dat viel erg tegen. Pas toen mijn ex-partner verdween, ging er een beerput open. Toen 
ben ik bij VONL (Van Overleven Naar Leven) terecht gekomen. 
 
b. Hoe heb je hulp gekregen: schuldhulp of schuldsanering? 
Schuldsanering, maar geen bewindvoering. Wel een traject hoor, maar gelukkig geen bewind. Eerst 
moesten die toeslagen op mijn naam komen te staan, daarna het huurcontract en vervolgens de 
uitkering. Pas daarna kon er worden begonnen aan schuldsanering. Daarin was VONL wel belangrijk: 
het ging een stuk sneller toen zij zich ermee gingen bemoeien. Je kan ook geen twee uitkeringen 
aanvragen op hetzelfde adres, dus ik moest eerst aantonen dat mijn ex-partner daar niet meer 
woonde. Daarin heeft VONL wel echt een hoop geregeld, gewoon stapje voor stapje. Ik kreeg een 
gezinsuitkering en de toeslagen die mijn ex-partner had ontvangen, werden met terugwerkende 
kracht vergoed. Ik moest ook een tijdje van de voedselbank leven. Als je gaat rekenen: ik kreeg 1100 
euro uitkering, de huur was 625 euro, energie 140, telefoon 100, dan blijft er 200 euro over om van te 
leven. Dat ging uiteindelijk niet meer. Het was echt heel schrijnend. Op een dag stond mijn 
klantmanager met een medewerker van VONL en een ervaringsdeskundige voor de deur met tassen 
met boodschappen. Dat was een bijzonder moment. 
 
3. Hoe lang duurde het voordat er verlichting was? Wanneer is die schuldendruk verminderd? 
Vanaf het moment dat VONL erin stapte, ging het veel sneller. Er kwamen versnelde aanvragen voor 
de voedselbank, kredietverlening en een uitkering. Dat was ook wel echt nodig. Anders hadden we 
nog steeds in de ellende gezeten. Vooral ook als we het huis zouden verliezen. Waar moesten mijn 
kinderen dan terecht, mijn ex-partner kon niet voor de kinderen zorgen. 
 



 

 

4. Heb je het als hulp ervaren? 
Bij VONL wel. Ik heb eerder hulp gehad van Blankenberg en de Stip. De Stip had verkeerd de 
belastingaangifte gedaan, dat leverde toen wel problemen op. Dus ik had wel wat wantrouwen. Maar 
toen kwam ik bij VONL terecht, dat ging wel goed. 
 
5. Wat is de totale duur geweest? 
Het begin van die schuldhulpverlening was 4-5 jaar geleden, in mei. Dat was in eerste instantie voor 
een klein bedrag (een paar duizend euro). Pas toen mijn ex-partner weg was, kamen de echte 
schulden naar boven. In totaal heb ik 3 jaar in schuldsanering gezeten, dat is nu een jaar geleden. Nu 
ben ik helemaal schuldenvrij. 
 
6. Wat zou voor jou beter zijn geweest bij het begin van de schulden? 
Als je een gezin vormt, dat jouw schulden apart worden gezien van de schulden van je partner. Ik 
werd verantwoordelijk gehouden voor de schuld van mijn ex-partner. Dat was wel een behoorlijke kluif 
om dat uit te zoeken. In de loop der jaren kwamen deurwaarders toch vaak bij mij aan de deur. Op 
een gegeven moment had ik een uitdraai van de gemeente gekregen waarmee ik kon aantonen dat 
ze hier niet meer stond ingeschreven, dat hielp wel. Ik heb zelfs moeten aantonen wat er allemaal van 
mij was. 
 
7. Welke informatie heb je gemist? Wist je waar je terecht kon? 
Ik heb wel het idee dat er een hoop veranderd is. Toen ik 19 was heb ik ook kort ervaring gehad met 
schuldhulpverlening, maar het was allemaal wat minder duidelijk waar je terecht kon. 
 
8. Wat zou je anders hebben aangepakt in jouw situatie? 
De eigen verantwoordelijkheid voor de schuld. Mijn schuld was niet zo groot, die van mijn ex-partner 
ongeveer 10 keer zo groot. Ik heb bijvoorbeeld de helft van haar schuld moeten afbetalen. Ik begrijp 
het ergens ook wel, je hebt een gezin samen, maar toch vond ik het niet eerlijk. Ik moet zeggen dat ik 
er nog wel makkelijk ben afgekomen in die drie jaar tijd. Ik heb een tijd in de uitkering gezeten. Als de 
rest goed geregeld is en verder alles stabiel loopt, dan kan je alles wel prima doen. Wel met 
ondersteuning van de voedselbank dan. Je moet je kinderen vaak nee verkopen, maar het is te doen. 
Mijn zoons stonden er heel goed in, zij zagen het altijd als een verrassing als ik terugkwam van de 
voedselbank. Ik zie het gewoon zo: dat waren de 7 magere jaren, nu komen de 7 vette jaren. 
 
 
 
  



 

 

 
Bijlage 5: 
Sam: ik dacht ‘mij kan nooit meer iets gebeuren’ 
 
 
Kun je wat over jezelf vertellen? 
Ik ben Sam en ben 31 jaar en single. Ik heb een tijdje in Amsterdam gewoond op een etage die ik met 
iemand anders deelde, maar dat liep niet helemaal goed. Daarna ben ik weer bij mijn ouders 
ingetrokken. Die zijn prima te doen en lieten mij mijn gang gaan. Na 2 jaar wilde ik toch weer wat voor 
mezelf. Sinds een half jaar heb ik een appartementje in Den Haag. Ik zou best kunnen kopen, maar 
dat durf ik nog even niet aan. 
 
1. Wanneer is schuld herkent als (beginnend) problematisch? 
Ik was net 25 toen ik na het studentenhuis op een etage ging wonen. Studieschuld had ik niet, want ik 
heb er altijd naast gewerkt en de rest kreeg ik van mijn ouders. Ik kreeg meteen een baan. Een goede 
baan ook, ik denk dat het daar fout is gelopen. Tijdens mijn studie kon ik aardig met geld omgaan, 
maar ik eindigde elke maand wel in het rood. Niet ernstig, maar toch wel in het rood. Toen ik die baan 
kreeg, verdiende ik gelijk netto 2800 euro in de maand. Dat was echt veel geld voor mij en dus dacht 
ik ‘mij kan nooit meer iets gebeuren’. Ik leefde er op los. Als er vrienden kwamen, dan kocht ik lekkere 
hapjes, we gingen naar dure restaurants enzovoorts. Prima, want ik had het echt wel op mijn rekening 
staan. Het punt was dat ik dat geld eigenlijk niet had, want ik moest ook andere kosten betalen. Denk 
aan de zorgverzekering, mijn creditcard, servicekosten (die moest ik apart betalen), autoverzekering 
en nog veel meer. Die wílde ik best betalen, maar ik had er geen idee van dat dat moest. Post gooide 
ik ongeopend op een stapel. Dat idee. Er zal ook best een brief bij gezeten hebben met een 
aanmaning of zo, niet gezien. Totdat ze bij mijn baas kwamen: we gaan loonbeslag leggen. Ik schrok 
me kapot en ik scháámde me kapot. Wie wil dat nou? Dan sta je toch bekend als een loser. Maar 
gelukkig begreep mijn baas mijn probleem. Hij heeft mij de ruimte gegeven om het op te lossen. Mijn 
ouders hebben best wel geld en die hebben geholpen om de meest dringende rekeningen te betalen, 
maar ondertussen moest ik hen wel terugbetalen. Mijn vader zei: ‘zo zijn we niet getrouwd Sam’. Ik 
heb echt mazzel met mijn ouders, want als dat niet was gebeurd dan had ik nu nog in de zooi 
gezeten. We hebben een bewindvoerder geregeld en ik kreeg een soort ‘geldles’. Hoe moet je 
budgetteren, wat kun je overhouden en waarom is sparen verstandig? Een deel van de schuld heb ik 
wel zelf moeten afbetalen met een dreiging van hogere kosten. Dat is ook een goede les geweest. Ik 
had inmiddels wel ruim 7000 euro schuld: 5000 bij mijn vader en 2000 die ik zelf moest aflossen. We 
hebben afspraken gemaakt over terugbetalen. Inmiddels zijn we zes jaar verder. Ik heb geen 
schulden meer, maar ik krijg nog altijd controle of dingen goed gaan. Vooral omdat ik net weer op 
mezelf woon. Ik verdien nóg beter, maar ik zet nu ook geld opzij. Dit nooit meer. 
 
2. Heb je hulp gekregen? 
Ja van mijn baas, van mijn ouders en van een bewindvoerder. 
 
a. Hoe heb je hulp gekregen: schuldhulp of schuldsanering? 
Volgens mij heb ik dan schuldhulp gekregen, maar niet officieel. Jawel, die 2000 euro wel, maar die 
heb ik binnen 2 maanden terugbetaald. Daarna heb ik per maand 750 aan mijn vader betaald. Het 
hielp dat ik weer even ‘thuis ging wonen, want daardoor had ik lage kosten. Toen ik in dit 
appartementje trok had ik inmiddels bijna 10.000 euro gespaard.  
 
b. Eigen initiatief of via een andere weg? 
Door dat loonbeslag dus en daarna op eigen initiatief. Ik heb zelf gevraagd om begeleiding bij het 
budgetteren. 
 
3. Hoe lang duurde het voordat er verlichting was? Wanneer is die schuldendruk verminderd? 
Ik was binnen 1 jaar van mijn financiële schulden af. Daarna heeft het best lang geduurd voordat ik 
me weer ‘veilig’ voelde. Ik dacht dat er steeds weer een rekening kon opduiken.  
 



 

 

4. Heb je het als hulp ervaren? 
Deze manier heeft heel erg bij mij geholpen. Ik voelde me gesteund en zeker genoeg om de draad 
weer op te pakken, maar in dat eerste jaar ben ik wel even 2 jaar goed ziek geweest van alle 
spanning. 
 
5. Wat is de totale duur geweest? 
Ik krijg nog steeds begeleiding, maar niet meer door de schulden. Ik denk dat de afronding van alles – 
dus niet alleen afbetaling maar ook regelingen met de bewindvoerder en zo – 2 jaar heeft geduurd. 
 
6. Wat zou voor jou beter zijn geweest bij het begin van de schulden? 
Het is lastig te zeggen. Ik heb me als een struisvogel gedragen: gewoon lalala, niets aan de hand’. 
Dat was het wel. Mij brieven sturen: het had geen zin. Misschien als iemand had gebeld? Of ’s 
avonds voor mijn deur had gestaan? Ze kwamen namelijk best langs, maar altijd overdag als ik aan 
het werk was. Dan vond ik een kaartje in de bus, maar dat ging net zo hard op de stapel of in de 
papierbak. Ze hebben mij nooit gebeld. Anders had ik wel opgenomen en hadden ze mij me de 
stuipen op het lijf kunnen jagen. Ik denk dat het sowieso handig is om op verschillende manier 
iemand wakker te schudden. Dus met brieven, én mails én telefoontjes én aanbellen.  
 
7. Welke informatie heb je gemist? 
Misschien moet bij het afsluiten van contracten ook heel duidelijk worden opgenomen wat er gebeurt 
als er niet wordt betaald. Dat klinkt niet vriendelijk, maar dan ben je je meer bewust van de gevolgen. 
Nu is er echt helemaal niks aan de hand, niemand waarschuwt je écht totdat het mis gaat. En dan 
heb ik veel mazzel gehad. 
 
8. Wat zou je anders hebben aangepakt in jouw situatie? 
Misschien moeten ouders of anderen die dicht bij je staan toch zeggen wat het betekent als je geld 
gaat verdienen en op jezelf woont. Dat je af en toe dingen bespreekt. Ik weet het niet. Misschien had 
ik dan toch ook gezegd ‘ik weet wel wat ik doe’. Maar ik denk dat het bij jongeren heel zinvol is dat er 
iets meer begeleiding is. Het gekke is: ik bemoei me niet met wat vrienden doen, maar ik zeg wel 
eens dat er gekke dingen gebeuren als je je brieven nooit open maakt. De meeste mensen weten niet 
eens dat dit me is overkomen. Als ik er langer over nadenk, denk ik dat het ook een soort schaamte is 
en een taboe. Je praat niet over schulden. Dat is voor mensen zonder geld. Niet voor mensen met 
een goed inkomen. Zou niet gek zijn om dat toch iets duidelijker te communiceren. Met iets van een 
overheidsreclame of zoiets? 

 
  



 

 

 
Bijlage 6: 
Sophie: van slachtoffer kinderopvangtoeslagaffaire naar torenhoge schulden 
 
Kun je wat over jezelf vertellen? 
‘Ik ben Sophie de Jong, ik ben 51 jaar. Ik heb twee dochters – een tweeling – van 16 jaar. Ik ben niet 
meer samen met de vader van de kinderen. Voordat we uit elkaar gingen, woonde ik in Utrecht en 
daarna ben ik in een dorp dichtbij Utrecht gaan wonen. Van oorsprong ben ik operazangeres en heb 
ik de hele wereld over gereisd. Nadat mijn kinderen waren geboren en door relatieperikelen was het 
lastig om dat werk nog uit te voeren. Daarom ben ik een theaterschool gestart, nam ik 
zangopdrachten aan, enzovoorts. Ik had een bloeiende praktijk. Mijn kinderen waren inmiddels 6 jaar. 
Vervolgens kreeg ik een andere relatie met een vermogende man die graag wilde samenwonen. In 
die tijd viel een aanslag van de Belastingdienst op de mat: ik zou onterecht kinderopvangtoeslag 
hebben ontvangen. En ja, ik ben een van de getroffenen van de kinderopvangtoeslagaffaire. Maar 
mijn toenmalige partner en zijn familie geloofden de Belastingdienst, niet mij: ik was een fraudeur en 
oplichter. De relatie strandde.  
Ik ben met de kinderen vervolgens op verschillende adressen gaan wonen. In totaal hebben we nu 
zo’n tien adressen gehad. Uiteindelijk ging de tamtam rond dat ik een fraudeur was en verloor ik 
steeds meer klanten. Ik heb van alles en nog wat geprobeerd door de jaren heen, maar als ik ergens 
aan begon, kreeg ik de deksel op de neus omdat ik ‘die oplichter’ was. In die hele periode werd ik ook 
nog ziek: ik had een knobbel in mijn hoofd die niet kwaadaardig was, maar waardoor ik wel omviel, 
duizelig was en evenwichtsstoornissen had. Daar ben ik aan geopereerd en dat gaat nu goed. Maar 
ik heb vier jaar niet kunnen werken.  
Alles stapelde zich op. Ik kon niet in een sociale huurwoning terecht en de huurachterstand liep op. Ik 
probeerde alles te managen, maar het lukte niet. Uiteindelijk ben ik met mijn kinderen bij de 
daklozenopvang terecht gekomen: met z’n drieën in een vies huis in één kamertje.  
Ik probeerde ook te solliciteren, maar als zzp’er werd ik lastig gevonden. Ook voor de 
schuldhulpverlening. Uiteindelijk kwam ik bij de regionale sociale dienst en kreeg ik hulp van een 
schuldhulpmaatje. Ik kreeg een flat toegewezen in een bijzonder slechte buurt. Dan zou ik er naast de 
stress ook de onveiligheid erbij krijgen. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb een woning gevonden waarvan 
de huur nog te hoog is, maar langzamerhand komt het goed. Ik ben erkend als slachtoffer van de 
kinderopvangtoeslagaffaire. Als dat is opgelost, komt het einde in zicht, maar er is nog veel te 
herstellen. Onder andere mijn eigenwaarde en zelfvertrouwen. En mijn reputatie!’ 
 
1. Wanneer is schuld herkend als (beginnend) problematisch? 
De schuld begon door de aanslag van de Belastingdienst. Daarna ging alles holderdebolder naar 
beneden omdat mijn reputatie eraan ging. Ik was ooit een parkeerboete vergeten. Dat kwam overal 
bovenop en mijn auto werd ingevorderd. Stond ik daar bij de snelweg. Daarna de huurschulden en 
andere schulden. Die beginnende schuld van 11duizend euro is opgelopen tot over de 40duizend 
euro.  
 
2. Heb je hulp gekregen? 
Het duurde bijzonder lang voordat ik hulp kreeg. Ik was namelijk in geen enkel hokje te plaatsen door 
de vele verhuizingen waardoor de volgende bewoners mijn post niet nastuurden of in de kachel 
hadden gegooid. 
 
a. Hoe heb je hulp gekregen: schuldhulp of schuldsanering? 
Uiteindelijk val ik onder de toeslagouders en wordt – als het goed is – alles geregeld. Mijn financiële 
zorgen zijn straks weg. De schulden afbetaald. Dan kan ik eindelijk ademhalen. 
 
b. Eigen initiatief of via een andere weg? 
Ik wist totaal niets over schuldhulpverlening. Dat komt deels omdat ik niet in dat milieu leefde. Dan heb je dat 
soort zaken niet nodig. Ik wist niets van schuldhulpmaatjes. Niets. Maar ik wist ook niet wat er allemaal wel of 
niet mogelijk was. Uiteindelijk heeft de regionale sociale dienst me wel verder geholpen nadat ik eindeloos op 
allerlei deuren heb geklopt. Ik heb in mijn eigen omgeving ook mensen om hulp gevraagd, maar die wilden 



 

 

allemaal niets van me weten. In die zin is een gegoed milieu absoluut geen zegening. Ik werd al heel snel gezien 
als een gevaar voor hun reputatie. 

 
3. Hoe lang duurde het voordat er verlichting was? Wanneer is die schuldendruk verminderd? 
Een deel van de schulden is afbetaald. De rest volgt nog. We doen nog altijd zuinig aan, want we zijn 
er nog niet. De druk is er nog altijd. Al was het alleen maar omdat ik volgend jaar januari weer dit huis 
uit moet. Dat is halverwege het examenjaar van mijn dochters. En dat geeft weer stress. 
 
4. Heb je het als hulp ervaren? 
De hulp van de regionale sociale dienst is echt wel belangrijk geweest. Daardoor voelde ik me weer 
mens. Hoe vaak ik niet ben uitgelachen of belachelijk gemaakt. Mensen van de 
woningbouwvereniging die mij glashard zeiden: ‘dat komt nooit meer goed met jou’. Dat doen deze 
mensen niet. Die helpen me ook als er weer iets is over de toeslagaffaire of ik moet nog papieren 
inleveren en dat is erg prettig. 
 
5. Wat is de totale duur geweest? 
Ik denk dat ik in totaal zo’n zes jaar in de ellende heb gezeten. Of, nou ja, nog steeds zit. Ik hoop er 
binnenkort uit te zijn. 
 
6. Wat zou voor jou beter zijn geweest bij het begin van de schulden?‘Nou ja, dat de Belastingdienst 
niet iedereen had beschuldigd. Dat is punt 1. Punt 2: dat beter duidelijk wordt gemaakt waar je terecht 
kunt als je in de problemen zit. Dat mensen je vooruit helpen en tips geven. Wat weet ik nou van die 
wereld? En ik zal niet de enige zijn. Maak het veel meer bekend! 
 
7. Welke informatie heb je gemist? 
Informatie over de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen toen ik geen werk meer had. Over 
schuldhulpverlening. Over heel veel dingen. 
 
8. Wat zou je anders hebben aangepakt in jouw situatie? 
Terugkijkend had ik misschien nooit moeten gaan samenwonen met die man. En ik had misschien 
wat meer rust moeten nemen om een woning te zoeken of uit te zoeken wat ik met die schuld kon 
doen. Maar ik wist het niet. En wat je niet weet, kun je ook niet vragen. 
 
 


