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› In het derde steun en herstelpakket is bijzondere 
aandacht voor kwetsbare groepen. In dit aanvullend 
sociaal pakket is € 146 miljoen beschikbaar voor de 
intensiveringsaanpak van armoede en schulden. 

› Het doel: Kwetsbare groepen die door de coronacrisis 
financieel (harder) geraakt worden vroegtijdig, snel en 
adequaat hulp bieden om (een stapeling van) problemen 
te voorkomen. 

› De volgende subdoelen zijn gedefinieerd:

– Bestaande en nieuwe groepen in beeld

– Passende ondersteuning

– Uitvoeringsinstanties versterken

› Ter voorbereiding op de bijeenkomst van 17 juni treft u 
hierbij een overzicht van de reeds beschikbare projecten 
aan. Een aangevuld overzicht volgt later.

› In de Kamerbrieven van 28 september 2020 en 11 maart 
2021 vindt u meer informatie over de versnellings- en 
intensiveringsaanpak. 

Versnelling en intensiveringsaanpak armoede en 
schulden als gevolg van de coronacrisis
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/28/intensivering-armoede--en-schuldenaanpak
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/11/kamerbrief-tand-van-zaken-armoede-en-schuldenaanpak


Schuldenknooppunt (NVVK)
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› Het Schuldenknooppunt zorgt dat de communicatie 
tussen schuldhulpverleners en schuldeisers 
gestandaardiseerd via een centraal, digitaal en veilig 
loket kan verlopen. Er zijn minder handmatige 
handelingen nodig, waardoor werkprocessen efficiënter 
plaatsvinden en er minder ruimte is voor fouten. Het 
systeem is veilig, data-loos en de AVG is geborgd. Dit 
wordt getoetst door DPIA’s en Security Assessments. 

› Op 28 januari 2021 is het Schuldenknooppunt 
gelanceerd. In 2021 zullen alle gemeenten en de 
belangrijkste schuldeisers benaderd worden om aan te 
sluiten. Inmiddels werken al bijna 100 gemeenten met 
het Schuldenknooppunt en hebben meer dan 100 andere 
gemeenten aangegeven aan te sluiten, of zijn daarmee 
bezig. Ook verschillende schuldeisers zijn inmiddels 
aangesloten of zijn geïnteresseerd dit binnenkort te 
doen. 

› De subsidie ondersteunt de inrichting en landelijke uitrol 
van het Schuldenknooppunt. 

› Op dit moment is het proces van schuldregelen vertaald 
naar berichten die via het Schuldenknooppunt kunnen 
worden verstuurd. Ook Collectief Schuldregelen en het 
bij voorbaat akkoord uit de NVVK-convenanten is 
mogelijk via het Schuldenknooppunt. 

› Voor het komende halve jaar wordt een flinke toename 
van deelnemers aan het Schuldenknooppunt verwacht. 
Daarna wordt gekeken naar de doorontwikkeling, of te 
wel: met welke berichten kan het Schuldenknooppunt 
uitgebreid worden. Bijvoorbeeld de aansluiting van 
bewindvoerders, vroegsignalering, budgetbeheer. Voor 
deze doorontwikkeling wordt een Roadmap opgesteld. 

Schuldenknooppunt 
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Minder regeldruk, klant voorop (NVVK)
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› Dit project draait om enerzijds het verbeteren van de 
overgang tussen schuldenbewind en schuldhulpverlening, 
anderzijds het verbeteren en versnellen van de 
doorstroom tussen het minnelijk en wettelijke traject. 
Daarbij hoort een doelgroeponderzoek met het doel meer 
zicht te krijgen op het functioneren van mensen die 
gebruik maken van respectievelijk beschermingsbewind 
en schuldregelingen. 

› Het project start met een verkenning naar de huidige 
samenwerking tussen schuldenbewindvoerders en de 
gemeentelijke schuldhulp. Hierbij wordt specifiek 
gekeken naar de (on-)mogelijkheden van digitale 
informatie-uitwisseling onderling. Aansluitend wordt 
samen met software leveranciers een ronde tafel digitale 
informatie-uitwisseling georganiseerd. Op basis van de 
resultaten uit de verkenning wordt een plan opgesteld 
voor basisafspraken voor een sterke samenwerking 
tussen bewind en gemeente. Om de kwaliteit van 
samenwerking tussen minnelijke en wettelijke 
schuldhulpverlening te vergroten worden de 
mogelijkheden van een online leerprogramma verkend.

› Er worden drie pilots georganiseerd: 

– Digitale informatie-uitwisseling, tussen 
bewindvoerder en schuldhulp via een systeem; 

– Niemand alleen naar zitting, over de meerwaarde van 
begeleiding van cliënt bij de Wsnp-toelatingszitting; 

– Betere connectie rechter en schuldhulpverlener, met 
een ‘kijkje in elkaars keuken’. 

› Inzichten en best practices uit het project worden 
vastgelegd in handreikingen en gedeeld in de laatste fase 
van het project in twee online 
voorlichtingscampagnes. 

Minder regeldruk, klant voorop
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Corona activiteiten armoede en 
schulden (NVVK)
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Schuldenrust 

› Project Schuldenrust onderzoekt of alle initiatieven voor 
uitstel van betalen samen te brengen zijn in een landelijke 
‘noodknop’. 

› Mensen met schulden hebben behoefte aan een snelle 
'noodknop' waarmee ze tijdelijk uitstel van betaling en 
opschorting van incassoactiviteiten krijgen. Daardoor 
ontstaat schuldenrust en kunnen ze werken aan een 
oplossing van hun geldproblemen. Daarnaast voorkomt de 
adempauze (onnodig) oplopende incassokosten. 

› De NVVK en andere partijen hebben al veel eigen initiatieven 
voor uitstel van betalen, incassostop, coulance en andere 
vormen van het creëren van schuldenrust. Toch worden die 
door schuldhulpverleners nog weinig tot niet gebruikt. 

› Het project Schuldenrust moet bevorderen dat de bestaande 
mogelijkheden beter benut gaan worden. Het eerste deel van 
het project bestaat uit het peilen van de bekendheid en 
ervaringen met de verschillende initiatieven in de praktijk. 
Voor veel schuldhulpverleners is het niet voldoende 
inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn en waar ze de 
informatie kunnen vinden. 

Landelijk Convenant Vroegsignalering

› Sinds eind 2020 het Landelijk Convenant Vroegsignalering is 
afgesloten tussen de koepels VNG, Aedes, Energie-
Nederland, Vewin, Zorgverzekeraars Nederland, IVBN, 
Kences en Vastgoedbelang hebben de leden het stokje 
overgenomen. Medio december 2020 is door de NVVK en 
Inforing, met subsidie van SZW, een ondertekenportaal live 
gebracht en daar hebben zich inmiddels circa 280 gemeenten 
en 135 vaste lasten partners gemeld. Voor hen zijn ruim 
8.500 overeenkomsten gegenereerd waarvan er al ruim 
5.200 volledig zijn ondertekend. Diverse acties zijn uitgezet 
om ook de resterende gemeenten en vaste lasten partners te 
bereiken. De aanmeldingen druppelen dan ook nog steeds 
binnen. 

› Een eerste tussentijdse evaluatie met de ‘ontwerptafel’ eind 
mei 2021 leert dat iedereen vooralsnog tevreden is met de 
gemaakte afspraken en geen reden ziet om deze te herzien. 
Wel worden enkele uitvoeringsafspraken nader uitzocht, de 
gewenste werkwijze verhelderd en waar mogelijk 
geüniformeerd. De levendige web-community 
vroegsignalering wordt de komende tijd actief ‘in de lucht’ 
gehouden, die voorziet duidelijk in een behoefte. 

Corona activiteiten armoede en schulden
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Collectief Schuldregelen 

› De procesversnelling door Collectief Schuldregelen wordt 
ook in toenemende mate door schuldeisers gezien. Ruim 
30 landelijke schuldeisers werken met Collectief 
Schuldregelen. Met ongeveer 15 schuldeisers worden op 
dit moment voorbereidende gesprekken gevoerd. 

› Er is een toolkit ontwikkeld die aangesloten gemeenten 
inzetten om met lokale schuldeisers afspraken te maken 
over Collectief Schuldregelen. Op deze manier sluiten 
steeds meer woningcoöperaties en gemeentelijke 
belastingdiensten aan. 

› Voor de versnelde opschaling van Collectief 
Schuldregelen zijn verschillende producten ontwikkeld. 
Zo vinden er maandelijks online 
introductiebijeenkomsten voor gemeenten plaats. Op dit 
moment zijn 112 gemeenten aan het werk met Collectief 
Schuldregelen of zijn bezig dit te implementeren, bij 11 
gemeenten ligt een aanbod voor aansluiting en ongeveer 
55 gemeenten hebben interesse getoond. 

› Er is ondersteuning voor schuldhulpverleners om de 
keuze te maken voor het saneringskrediet als 
voorkeursschuldregelingsvorm. Er worden online 
informatiebijeenkomsten georganiseerd, er is een 
handboek saneringskrediet en er is beknopte informatie 
die een schuldhulpverlener kan delen met kleine 
schuldeisers of rechters om hen mee te nemen in de 
keuze voor het saneringskrediet. 

› Tot slot wordt verkend in hoeverre schuldhulpverlening 
voor ondernemers kan aansluiten op Collectief 
Schuldregelen. Op een aantal onderdelen wordt nu nader 
verkend wat eventuele knelpunten zijn. Als deze 
oplosbaar zijn, starten we een pilot. 

Corona activiteiten armoede en schulden
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Opschalen en verbreden 
Nederlandse Schuldhulproute
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› Er is bij veel mensen nog altijd sprake van 
terughoudendheid voor het vragen van hulp bij schulden. 
Daarnaast is het schuldhulplandschap complex en 
versnipperd. Met als gevolg dat te laat de juiste hulp 
gezocht en gevonden wordt. De schuldenproblematiek 
was voor de Coronacrisis al een maatschappelijk 
probleem. De verwachting is dat armoede en schulden bij 
kwetsbare groepen verder zullen toenemen en dat 
nieuwe groepen in de problemen gaan komen. 

› De Nederlandse schuldhulproute (NSR) staat voor een 
publiek privaat netwerk waarbinnen samen met 
gemeenten, bedrijven en schuldhulpinitiatieven gewerkt 
wordt aan één heldere centrale route. Deze route 
faciliteert het vinden van mensen met (dreigende) 
schulden in een vroeg stadium en kan hen snel verwijzen 
naar passende hulp, van preventie tot 
schuldhulpverlening lokaal. 

› Door de combinatie van gerichte multi-channel
campagnes en de samenwerking met bedrijven die hun 
klanten doorverwijzen worden burgers met (dreigende) 
financiële problemen geïdentificeerd en geactiveerd om 
hulp te zoeken bij hun situatie. De NSR biedt voor 
verschillende doelgroepen een op het profiel en de 
situatie afgestemde benadering en verschillende kanalen 
waarlangs mensen hulp kunnen zoeken, zoals online, 
telefoon, chat of via een aangesloten partner met een 
warme directe doorverwijzing. Zo voorkomen we samen 
dat betalingsproblemen, schuldzorgen worden.

De Nederlandse Schuldhulproute

11



Masterplan Landelijk Netwerk 
Vrijwillige Schuldhulp (Alliantie 
Vrijwillige Schuldhulp) 
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› De AVS werkt mee aan het verkleinen van de 
schuldenproblematiek in Nederland, door de 
samenwerking op lokaal niveau te stimuleren. Zo kunnen 
meer mensen met schulden lokaal sneller worden 
gevonden en doorgeleid naar de juiste hulp, zodat zij 
eerder, beter en duurzaam geholpen kunnen worden. 

› Er zijn nieuwe groepen die extra worden getroffen door 
de gevolgen van corona: zzp’ers, jongeren en 
flexwerkers. In het kader van de versnelling en 
intensivering van de brede aanpak van armoede en 
schulden kende SZW aanvullende subsidie toe.

Wat gaat AVS doen?

› 60 vrijwilligers werven en opleiden, in de gemeenten 
Amsterdam en Delft. Zo kunnen we substantieel inzetten 
op de hulp aan de doelgroepen zzp'ers, flexwerkers en 
jongeren. Vervolgens kan, met de opgedane kennis en 
ervaring de uitrol elders worden opgepakt. 

› In deze gemeenten stimuleren we de lokale 
samenwerking in de schuldhulpketen.

› Er wordt voorlichtingsmateriaal ontwikkeld over 
schuldhulp voor toeleiding van de doelgroepen. 

› We ontwikkelen een profiel van en een basisopleiding
voor vrijwilligers voor hulp aan zzp’ers. 

› We maken video’s en webinars als aanvulling op het 
trainingsmateriaal voor hulp aan jongeren.

› Er wordt een e-learning ontwikkeld als ondersteuning 
voor vrijwilligers bij hulp aan flexwerkers

Masterplan Landelijk Netwerk Vrijwillige Schuldhulp
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Een goed gesprek over geld (NIBUD)
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› Veel werkenden hebben door de coronacrisis minder 

inkomsten. Zij proberen financiële problemen vaak zelf 

op te lossen of weten niet bij welke organisaties zij 

terechtkunnen als het niet lukt. Het is belangrijk om met 

deze werkenden tijdig het gesprek over geld te voeren 

en zo nodig hulp aan te reiken. Daarom heeft het Nibud 

samen met Divosa en NVVK een Gesprekshandreiking en 

een Signaalkaart ontwikkeld die werkgevers en 

ondersteuners van zzp’ers en ondernemers helpen om 

het gesprek aan te gaan met mensen bij wie 

geldproblemen dreigen.

› De Gesprekshandreiking geeft handvatten om het 

gesprek aan te gaan en waar nodig door te verwijzen 

naar verdere hulp. De Signaalkaart bevat een lijst met 

signalen die kunnen duiden op geldproblemen. Samen 

bieden de twee middelen professionals een praktisch en 

compleet hulpmiddel om goed voorbereid het gesprek 

aan te gaan met mensen bij wie zij geldproblemen 

vermoeden.

› De handreiking en de signaalkaart zijn op 6 april 2021 

gepubliceerd en beschikbaar onder andere via deze link. 

Een goed gesprek over geld - gesprekshandleiding
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https://www.nibud.nl/beroepsmatig/gesprekshandreiking-en-signaalkaart-bij-geldproblemen/


Nederlands Instituut voor 
Betalingsregelingen (NIBUD)
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› Het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen (NIvB) 
wil problematische schulden voorkomen. Dat begint bij 
het oplossen van achterstanden. Veel betalingsregelingen 
worden echter niet nagekomen, omdat deze niet passen 
bij het budget van de debiteur. Door realistische en 
passende betalingsregelingen op te stellen, wil het NIvB
ervoor zorgen dat oplosbare achterstanden niet 
veranderen in problematische schulden. 

› Het NIvB is een consortium van Nibud, de NVVK en 
FinTech Buddy Payment. In samenwerking met grote 
crediteuren ontwikkelen zij een proof of concept voor het 
automatisch maken van betalingsregelingen voor klanten 
die een achterstand niet in één keer kunnen betalen. 

› Het NIvB platform maakt daarbij gebruik van PSD2-
technologie waarmee, met toestemming van de 
consument, op basis van wat er binnenkomt en uitgaat 
op de bankrekening een gepersonaliseerde 
afbetaalcapaciteit wordt berekend. Op deze manier is het 
NIvB in staat een betalingsregeling voor te stellen die 
past bij de financiële situatie van de consument.

› Op dit moment wordt het NIvB platform in de praktijk 
getest. De verwachting is dat het proof of concept in het 
najaar van 2021 gereed is. Daarna volgt een fase van 

opschaling en doorontwikkeling. 

Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen
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Inzet ervaringsdeskundigen 
armoede (Sterk uit Armoede)
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› Sterk uit Armoede is een expertisecentrum van 

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. 

Het is een ‘emancipatiebeweging’ van, voor en door de 

mensen in armoede. Vanuit de overtuiging dat armoede 

een onrecht in de samenleving is en de ‘systeemwereld’ 

zich heeft vervreemd van een deel van de inwoners. 

› Mensen die zelf langdurige armoede en sociale uitsluiting 

hebben ervaren, slaan de brug tussen mensen in 

armoede en professionals. De aanpak zet opgeleide 

‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’ 

in als (betaalde) tandems van professionals bij 

overheden, maatschappelijke organisaties en andere 

werkgevers. Hiermee wordt de sociaalpsychologische 

component in het doorbreken van armoede centraal 

gezet, naast de financiële focus. 

› Sterk uit Armoede verzorgt, in samenwerking met 

gemeenten en onderwijsinstellingen, de opleiding en 

ontwikkeltrajecten tot ervaringswerkers. Ze ondersteunt 

ervaringsdeskundigen naar en in hun werk en begeleidt 

werkgevers bij het gaan werken met 

ervaringsdeskundigen. Daarnaast heeft ze een pool van 

ervaringsdeskundigen die voor advies worden gevraagd, 

worskhops geven en hun bijdrage leveren in diverse 

lokale en landelijk trajecten. 

Inzet ervaringsdeskundigen armoede
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SchuldenlabNL 2021 
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› SchuldenlabNL is een jonge stichting met als ambitie een 
schuldenzorgvrij Nederland. Dit doet SchuldenlabNL door 
partijen binnen het schuldhulpecosysteem met elkaar te 
verbinden, innovatie te stimuleren en lokaal beproefde 
effectieve projecten op te schalen. 

› De uitdaging om problematische schulden tegen te gaan is in 
de afgelopen maanden nog groter geworden. Zoals uit diverse 
kamerbrieven en onderzoeken blijkt, worden verschillende 
groepen hard geraakt door de coronacrisis. Het kabinet werkt 
hard aan het mitigeren van de negatieve gevolgen door 
bijvoorbeeld het steun- en herstelpakket. SchuldenlabNL is in 
maart 2020 met alle partners gestart met een zoektocht hoe 
iedereen klaar kan zijn om de verwachte boeggolf aan nieuwe 
schuldproblematiek in gezamenlijkheid op te vangen. 
SchuldenlabNL heeft de focus gelegd op het opschalen van vijf 
projecten: Collectief schuldregelen, de Nederlandse 
Schuldhulproute, het Jongerenperspectieffonds, de 
Doorbraakmethode en De Voorzieningenwijzer.

› Nu – mede door het kabinet – een enorme impuls is gegeven 
aan het tegengaan van problematische schulden, neemt het 
aantal initiatieven ook weer toe. SchuldenlabNL probeert de 
versnippering tegen te gaan zodat partijen meer van elkaars 
kennis, kunde en kapitaal kunnen profiteren. 

› Het is duidelijk dat de negatieve impact van COVID-19 op 
mensen gigantisch is. Naast de reeds bestaande problematiek 
van kwetsbare groepen komen daar nieuwe doelgroepen bij. 
SchuldenlabNL zet zich bij mogelijk nieuwe interventies rond 
ZZP’ers en werkende armen in ten aanzien van de 
agendering, ontwikkeling in co-creatie en invulling van de 
randvoorwaarden voor schaalbare aanpakken en interventies. 

SchuldenlabNL
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Verstevigen aanpak kinderarmoede 
(Jeugd Educatie Fonds)
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› De doelstelling van het Jeugdeducatiefonds is dat álle 
kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Ook 
kinderen die in Nederland opgroeien vanuit een 
achterstand, want geen kind mag achterblijven in onze 
samenleving. We werken samen met basisscholen waar 
heel veel kinderen opzitten die opgroeien in armoede. 

› We bieden een ontvankelijke vindplaats voor 
vroegsignalering. Dit zijn basisicholen, met name daar 
waar heel veel armoede voorkomt. We bieden een 
ontvankelijke vindplaats omdat we het vertrouwen 
genieten van de school vanuit onze samenwerking.  

› Het in kaart brengen wat de problemen zijn bij de 
gezinnen, dat probleem oplossen en dan meten wat dit 
doet met het lerend vermogen van een kind. We maken 
zo “gebruik” van de positieve band tussen school en 
ouder en de wil van de ouder om het beste te willen voor 
het kind. Voorkomen van schuld en vroeg ingrijpen kan 
zo eenvoudiger. We werken hiervoor samen met private 
partijen. 

› Veel mensen kunnen de wegen naar hulp wel vinden, 
maar schamen zich te erg om deze hulp in te schakelen. 
Via een vertrouwd figuur die ze als meester of juf zien 
kan dit worden doorbroken.  

› Dit valt en staat bij slagkracht. Als we meer scholen 
kunnen steunen dan vergroten we de vindplaats. 

Verstevigen aanpak kinderarmoede
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Campagne Geldzaken en 
ondernemers (VNG)
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› Per 1 januari 2021 is de wijziging van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening in werking getreden. Hierin is verduidelijkt 
dat zelfstandig ondernemers met schulden recht hebben op 
gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeente kijkt samen 
met de ondernemer welke vorm van schuldhulpverlening nodig 
is.

› Daarnaast kunnen gemeenten, ondernemers ondersteunen 
door bijvoorbeeld een krediet of uitkering toe te kennen via 
het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Gemeenten 
hebben ook de mogelijkheid om ondernemers eventueel door 
te verwijzen naar een coachende instantie.

› VNG gaat met het project “Geldzaken en ondernemers; 
Ondersteuning gemeentelijke aanpak tijdige hulpverlening 
voor ondernemers met schulden 2021-2022”, gemeenten 
ondersteunen op de volgende punten:

– Bewustwording: door tijdig hulp te bieden worden ook de 
kosten voor gemeenten beperkt. Bovendien zijn 
gemeenten verplicht om schuldhulptrajecten open te 
stellen voor zelfstandig ondernemers; en kunnen zij niet 
slechts volstaan met het aanbieden van een Bbz-traject 
waarbij de schulden niet of beperkt worden aangepakt

– Adequate informatie voor ondernemers op een centrale 
plek binnen de gemeente (digitaal en/of fysiek)

– Het helpen en verbeteren vaan de interne communicatie 
tussen de diverse betrokkenen

– Slimme tips, best practices en adviezen op het 
organisatorische vlak te voorzien.

› De implementatiemanagers van het team Verbinden 
Schuldendomein ondersteunen gemeenten bij de 
implementatie van de (gewijzigde) Wgs en de andere 
wetswijzigingen in het 
schuldendomein. De routekaart voor implementatie geeft een
overzicht van de noodzakelijke implementatiestappen en 
verwijst per stap naar de bijbehorende 
ondersteuningsproducten uit de toolkit. Daarnaast bestaat de 

ondersteuning uit wekelijkse (be)spreekuren, 
een nieuwsbrief en een online forum. Ook is het 
team dagelijks telefonisch (070-37382 42) en per e-
mail bereikbaar voor vragen, schulden@vng.nl.

Campagne Geldzaken en ondernemers
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https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/routekaart_implementatie_wetswijzigingen_schuldendomein.pdf
https://vng.nl/agenda?onderwerp%5B0%5D=380603
https://vng.nl/artikelen/nieuwsbrief-schulden
https://forum.vng.nl/do/login
mailto:schulden@vng.nl


Meer informatie over 
de projecten? 
Contactpersoon intensiveringsaanpak: 
Manon Persoon 
E: mpersoon@minszw.nl

In deze brochure zijn enkel projecten 
opgenomen waarvan de subsidie op moment 
van schrijven officieel was beschikt. 
Op termijn volgt een aanpaste versie van dit 
document.


