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Pre-Corona
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Schulden
- 12 procent huishoudens lichte 

betalingsproblematiek
- 8 procent problematische schulden
Armoede
- Aantal huishoudens in armoede 

neemt af
- Aantal huishoudens in langdurige 

armoede neemt toe
Arbeidsmarkt
- 22% flexibel contract

(bron: CBS 2020, SCP 2020, WRR 2020)

Recente SCP 
publicatie

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/03/03/een-jaar-met-corona


Schulden-
problematiek

 Hulp is niet vanzelfsprekend
 Een derde van de huishoudens met ernstige problemen  

heeft helemaal  geen hulp
 Ruim de helft heeft geen professionele hulp

 Als mensen zelf om hulp vragen is de problematiek vaak al 
heel groot
 Gemiddelde schuld bij aanvraag schuldhulp 43.300,-
 Bij 14 schuldeisers

 Schuldenproblematiek leidt tot kosten
 Werkgevers zijn al snel 13.000 euro kwijt 

aan een werknemer die voltijds werkt en 
een modaal salaris verdient

 Mensen met schulden maken meer gebruik van 
gezondheidszorg en zijn langer afhankelijk van een 
uitkering

3(Bron: Nibud, 2018, 2017, NVVK, 2019)



Geldzorgen op 
de werkvloer

 Bij 13 procent van de werknemers spelen zorgen of 
vragen over geld
 De meesten (78%) zouden graag hulp krijgen van 

hun werkgever
 De helft durft of gaat bij geldzorgen niet naar de 

werkgever

 Lager opgeleiden hebben vaker financiële 
problemen dan hoger opgeleiden 
 Lager opgeleiden willen minder vaak over 

geldzorgen praten met de werkgever
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Wijzer in geldzaken, 2019; Panteia, 2017



De impact van 
chronische 
(geld)stress
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Cognitieve 
impact
Doorwerking 
aanhoudende 
stress

 Gedreven door korte termijn belangen en directe 
beloningen 

 Minder goed in staat om problemen te analyseren, opties 
te verkennen en prioriteiten te stellen 

 Minder ontvankelijk voor advies en hulp (wantrouwender)

 Minder goed in staat om positieve intenties om te zetten in 
actie

 Meer moeite om zaken goed te organiseren en overzicht te 
houden

 Minder goed in leren en in zaken onthouden

 Ongenuanceerder (iemand is voor of tegen je/ voorstel is 
goed of slecht)

 Minder gevoelig voor feitelijke informatie

 Vooral aandacht voor eigen belang
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Niet-lukkers
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In alles trekt stress door: 
Ruzie thuis krijgen met de 

kinderen, omdat je gewoon 
niet meer kan luisteren naar 

wat ze te zeggen hebben 

Ik durf niet eens mijn e-mail meer te openen, ik krijg alleen maar incasso’s. Ik kan 
gewoon niks meer, ik heb moeite met slapen. En dan zit ik daar. En alleen maar 
denken en denken, ik kan niet stoppen met denken, ik wil stoppen met denken, 
maar het lukt niet. Overal waar ik ben blijf ik denken, denken, ik kan niet meer 
stoppen. 

Je zit gewoon in een 
overlevingsstand. Dus 

je bent bezig om de dag 
door te komen. En je 
bent echt niet bezig 

met ‘Wat zal ik morgen 
eens gaan doen met 

mijn kinderen’ 

Niet-lukkers



De aanpak van schulden is complex



Wat is er 
nodig?

Gratis E-learning
- Filmpjes waarin o.m. aan het woord komen: werkgevers, 

jobcoaches, ervaringsdeskundigen
- Factsheets met handige achtergrondinformatie
- Concrete tips om mensen snel naar de juiste plek te 

verwijzen

De e-learning is onder andere hier te vinden.

Mogelijk gemaakt door:

https://www.inclusiefwerkt.nl/nieuws/nieuwe-e-learning-voor-professionals-schuldenproblematiek/


Een 
overzicht
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