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Na het lezen van deze e-paper:

  Weet je welke werkzaamheden een budgetcoach en schuldhulpverlener verrichten

  Ben je op de hoogte van de belangrijkste do’s en don’ts op het gebied 

        van schuldhulpverlening

  Kun je verschillende gesprekstechnieken inzetten om iemand te motiveren  

        (inclusief een stappenplan voor slechtnieuwsgesprekken)

  Ben je hopelijk net zo enthousiast als wij over dit mooie en kansrijke beroep

Steeds meer mensen hebben grote financiële zorgen. Ben jij de spin in het web die de 

schuldhulpvrager, geldeisers en alle instanties weet te verbinden?

Inhoud

Budgetcoach vs. schuldhulpverlener

Aan de slag met schuldhulpverlening

  •  Proces schuldhulpverlening

  •  Wettelijk kader

  •  Inkomenspositie en afloscapaciteit

  •  Bevoegdheden van incassobureaus en gerechtsdeurwaarders

  •  Laatste redmiddel: naar de rechter

Effectief communiceren en gedragsverandering

  •  10 technieken om mee aan de slag te gaan



Nog nooit was het aantal schuldhulpaanvragen zo groot als in 2017: ruim 94.000. De 

gemiddelde schuld in 2017 betrof 42.100 euro, verdeeld over 13 schuldeisers. Volgens Marco 

Florijn, voorzitter van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) is 

er een blijvende behoefte aan budgetcoaches en schuldhulpverleners.

Bron: cijfers NVVK

En dit zijn alleen nog maar de mensen die al een hulpvraag hebben uitstaan. Er zijn nog veel 

meer huishoudens die iedere maand moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Je 

komt ze in alle sociale lagen, alle generaties en door het hele land tegen.

Op alle niveaus moet jij je mannetje (of 
vrouwtje) zien te staan.

“

“
Lijkt het jou wat om mensen te helpen hun financiën weer op de rit te krijgen? Kies dan 

voor een rol als budgetcoach of als schuldhulpverlener. Onze trainers laten in deze e-paper 

vijf belangrijke aspecten van het werk zien en lichten het verschil tussen een budgetcoach 

en schuldhulpverlener toe. Aan het einde van de e-paper gaan ze in op verschillende 

motiverende gesprekstechnieken, inclusief slechtnieuwsgesprekken. 

Werk jij in de dagelijkse praktijk (al) met mensen én met geld? Zeker weten dat jij met de 

inhoud van deze e-paper je voordeel kunt doen!
2017
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Aantal schuldhulpaavragen

94.000

89.300

90.400

92.000

89.000

84.000

76.000

77.000

53.000

Gemiddelde schuld (in euro’s)

42.100

40.300

42.900

38.500

37.700

33.500

32.250

30.750

33.700



Budgetcoach vs. schuldhulpverlener

In Nederland staan momenteel ruim 90.000 schuldhulpvragen uit. Al deze schuldhulpvragers 

(in de praktijk altijd ‘cliënten’ genoemd door de budgetcoach / schuldhulpverlener) hebben 

hulp nodig om hun financiële huishouding weer op orde te krijgen. Dat kan met een 

budgetcoach of met een schuldhulpverlener. 

Het verschil tussen die twee: 

 • een budgetcoach heeft een coachende en adviserende rol en wordt vaak preventief 

          ingeschakeld. 

 • een schuldhulpverlener gaat een stap verder dan de budgetcoach. Hij (of zij)  

          begeleidt het complete proces rondom schuldhulpverlening en neemt de zaken uit 

          handen. Naast adviserend werkt de schuldhulpverlener ook uitvoerend als het gaat 

          om minnelijke (buiten de rechtbank om) trajecten.

Het scheidslijntje kan heel dun zijn. Intake, crisis en budgetbeheer is in beide rollen erg 

belangrijk. Net zoals het toepassen van de juiste gesprekstechnieken om de cliënt te 

motiveren zijn gedrag te veranderen. Uiteraard heeft de budgetcoach dan vooral een 

coachende rol. De schuldhulpverlener moet daarnaast op de hoogte zijn van de wettelijke 

kaders van betalings- en schuldregelingen en de nazorg leveren.

Niet voor wereldverbeteraars

Trainer Robin Kaas waarschuwt alvast dat het vak niet iets is voor ‘wereldverbeteraars’. 

“Als je met dat idee straks aan de slag wilt, kom je van een koude kermis thuis. Natuurlijk 

kiest niemand ervoor om zich in de schulden te steken. Maar de echte intrinsieke motivatie 

van de cliënt om uit de problemen te komen, ontbreekt nog wel eens. Je helpt hem niet 

door zijn problemen op te lossen. Je moet hem begeleiden, coachen en motiveren om zelf 

zijn problemen op te lossen. Anders zit ie over een paar jaar weer in hetzelfde schuitje. Je 

moet sensitief zijn en je kunnen inleven. Maar het gaat vooral om veel procesmatig werk, 

pragmatisch handelen en flexibiliteit.”

Aan de slag met schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening kent 5 belangrijke elementen:

Welke stappen onderscheiden we in het schuldhulpverleningsproces

Met welke convenanten, richtlijnen en gedragscodes krijg je te maken

Hoe bereken je de inkomenspositie en afloscapaciteit van je cliënt

Wat mogen incassobureaus en gerechtsdeurwaarders wel én niet doen

Wat is je laatste redmiddel als schuldeisers niet willen meewerken aan een 

oplossing

Met als toetje: 

Hoe jij door effectief te communiceren het gewenste gedrag bij je cliënt bereikt
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PROCES SCHULDHULPVERLENING1

In de schematische weergave hierboven zie je het schuldhulpverleningsproces. Na de 

aanmelding is het direct tijd voor actie. Dit om erger te voorkomen. Als iemand eenmaal in 

de schulden zit, lopen deze snel op door extra kosten wegens incasso’s. En dat kan de cliënt 

er niet bij hebben. Of nog erger: er is dreiging van het afsluiten van gas, water en elektra, 

woningontruiming of huisuitzetting. Dan start je uiteraard meteen de crisisinterventie op.

Ondanks de tijdsdruk is het van belang dat je een goede relatie opbouwt met je cliënt. 

“Jouw manier van communiceren met de cliënt én de schuldeisers tijdens de intake bepaalt 

voor een groot deel het succes van het oplossingstraject”, geeft onze trainer Robin Kaas 

je alvast even mee. “Daarom is er in de opleiding ook veel aandacht voor verschillende 

gesprekstechnieken.”

Je kunt tijdens dit proces niet zomaar iets doen. Er zijn allerlei wetten en richtlijnen waar je 

rekening mee moet houden. Alle activiteiten zijn daarmee strak geregisseerd.

Let op: als de hulpvrager een ander niet-financieel gerelateerd probleem heeft (bijvoorbeeld 

een verslaving) dan moet je hem of haar altijd doorverwijzen.

WETTELIJK KADER2

Het wettelijk kader rondom de schuldhulpverlening beschrijft hoe je de taken in de stappen 

uit het proces van de schuldhulpverlening op de vorige pagina moet uitvoeren. Hieronder 

staat een deel van de convenanten, richtlijnen en gedragscodes waar je mee te maken krijgt. 

Laat je er niet door afschrikken, een deel ken je waarschijnlijk al uit je eigen praktijk. 

 

 • De Algemene verordening gegevensbescherming en in het verlengde daarvan de 

          Wet Meldplicht Datalekken zijn van toepassing op alle activiteiten uit het 

          processchema. Je moet dus voor iedere activiteit uit het processchema toestemming 

          vragen aan de cliënt om gegevens te mogen verwerken en de cliënt hiervoor een 

          machtiging laten tekenen. 

 • De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) is eveneens van toepassing op alle 

          activiteiten.

 • De Participatiewet, sociale wetgeving en art. 475d van de Burgerlijke Rechtsvordering 

          (Rv) zijn van belang om het Vrij te laten Bedrag (Vtlb) en de afloscapaciteit (AC) te 

          berekenen. De toepasbare bijstandsnormen, nodig om het Vtlb te berekenen zijn 

          terug te vinden in art. 20-23 van de Participatiewet of in de bijlage van het Vtlb-

          rapport. 

 • Wet op het Consumentenkrediet: Art. 47 Wck verbiedt het in rekening brengen van 

          kosten voor een schuldregeling.

 • Art. 284-287 van de Faillissementswet (Fw) beschrijven de handelingen die je moet 

          verrichten om de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) op te starten 

         (afgifte art. 285 verklaring).



De intake is een belangrijk onderdeel van het schuldhulptraject. Hierop ga je je plan van 

aanpak baseren. Nadat je gecontroleerd hebt of er geen sprake is van een crisissituatie, 

begin je met het vaststellen van het inkomen. Met de totale inkomenspositie (TIP) bereken je 

vervolgens de afloscapaciteit, oftewel hoeveel geld is er over om schulden af te lossen. Een 

deel van het inkomen is namelijk nog nodig voor de vaste uitgaven. Ook wel het ‘leefgeld’ of 

‘vrij te laten bedrag’ genoemd.

De TIP is verder nodig om de inkomsten van de cliënt in evenwicht te brengen met de 

uitgaven. 

De TIP bestaat uit:

 • Het salaris of de uitkering

 • Heffingskortingen

 • Kwijtscheldingen

 • Toeslagen

 • Gemeentelijke tegemoetkomingen 

Het gebeurt vaak dat er nog geen toeslagen of andere tegemoetkomingen zijn aangevraagd. 

Met de ‘financiële tegemoetkomingsscan’ kun jij eenvoudig inventariseren van welke 

regelingen de cliënt wel of niet gebruik maakt en of hij er eventueel recht op heeft. 

Daarvoor moet je wel goed geïnformeerd zijn over de leefsituatie (partner, kinderen, 

gezondheidsbeperkingen etc) van de cliënt.

INKOMENSPOSITIE EN AFLOSCAPACITEIT3

Er blijft jaarlijks ongeveer € 1,3 miljard liggen aan gelden waar mensen op grond van wet- 

en regelgeving sociale zekerheid recht op hebben. Vooral huur- en zorgtoeslag (18%), 

individuele inkomenstoeslag (60%), en bijzondere bijstand (47%) worden niet aangevraagd.

Het deel van het inkomen boven het ‘vrij te laten bedrag’ is de ‘afloscapaciteit’. Deze 

‘afloscapaciteit’ gaat je cliënt gebruiken om de schulden af te lossen. Het berekenen van het 

‘vrij te laten bedrag’ is een essentieel onderdeel van de taken van de schuldhulpverlener. 

Het ‘vrij te laten bedrag’ en de ‘afloscapaciteit’ bepalen of de cliënt betalingsachterstanden 

in zijn geheel of gedeeltelijk kan aflossen binnen de gestelde termijn van drie jaar. Dit is 

van belang voor het verdere verloop van het (uitvoerings)traject. Als 100% aflossing niet 

mogelijk is, dan zal je aan alle schuldeisers moeten vragen of zij akkoord gaan met een 

deelpercentage van hun vordering tegen finale kwijting. Dit wordt het percentagevoorstel 

genoemd.

Let op: heeft je cliënt geen afloscapaciteit? Dan zal hij of zij 5% van zijn ‘leefgeld’ moeten 

gebruiken om af te lossen. 



Na het in kaart brengen van het inkomen en de afloscapaciteit is het tijd om de 

schuldenpositie te bepalen. Het gaat niet alleen om de hoogte van de opgelopen schulden, 

maar ook om de kosten die invorderingsprocessen met zich mee brengen.

Schuldeisers lopen de volgende fases door in het invorderingstraject

 • Herinneringsbrief met daarin vermeld een betalingstermijn

 • Tweede herinnering, aanmanings-, of in gebreke stellingsbrief 1

 • Derde partij inschakelen: een incassobureau en/of een gerechtsdeurwaarder

Incassobureau vs. gerechtsdeurwaarder

Ze worden nog wel eens over één kam geschoren, maar er zijn grote verschillen in de 

wettelijke bevoegdheden van incassobureaus en gerechtsdeurwaarders.

BEVOEGDHEDEN4

1 Vanaf de aanmaning mogen incassobureaus of gerechtsdeurwaarders wettelijke 

rente rekenen. Eerder niet, dus let hier goed op.

Voor het innen van achterstallige betalingen zijn incassobureaus gebonden aan 

gedragsregels. De kosten die incassobureaus voor hun diensten (dossier- en 

administratiekosten, kosten van sommaties en telefoongesprekken) mogen doorberekenen 

aan de persoon die in gebreke blijft, zijn vastgelegd in de Wet vergoeding buitengerechtelijke 

incassokosten.

Let op: ondanks de wet en de gedragscode overtreden incassobureaus met regelmaat de 

regels. Kosten die zij berekenen zijn te hoog en/of oneigenlijk. Of incassobureaus dreigen 

met loonbeslag of ze geven zich uit voor gerechtsdeurwaarder. Dit is bij wet verboden. 

Een creatieve en populaire strategie bij 
incassobureaus is om vorderingen ‘op te 
knippen’ in twee afzonderlijke trajecten, 
zodanig dat zij beide in een betere 
incassoschijf vallen. Controleer daarom 
altijd de kosten vermeld op de incassobrieven.

“

“

Incassobureau start incassotrajecten 

(dreigt met gang naar rechter, maar kan 

dit niet zelf doen)

Niet-wettelijke manier van invordering Wettelijke manier van invordering

Gerechtsdeurwaarder (Gdw) kan tot 

dagvaarding overgaan en beslag leggen, 

zoals:

• Beslag op roerende zaken (boedelbeslag)

• Onroerende zaken (bodem-, onderhands 

  beslag)

• Beslag onder derden (derdenbeslag)

  - Beslag op loon of uitkering (loonbeslag)

  - Beslag op bankrekeningen (bankbeslag)

  - Overheidsvordering

  - Conservatoirbeslag

• Onderhands beslag (notariële aktes)

• Maritaal beslag

• Vereenvoudigd beslag

Vrij beroep Heeft rechtenstudie voltooid



Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Wanneer je een Wsnp moet opstarten, dan ga je de cliënt informeren over:

 • de werking ervan

 • de eisen die zijn verbonden aan het indienen van een verzoekschrift Wsnp

 • hoe de procedure voor de behandeling van het verzoekschrift door de rechtbank 

          verloopt 

 

Als schuldhulpverlener begeleid je de cliënt in het opstellen, indienen, verzamelen van de 

benodigde gegevens en toelichten van het verzoekschrift. Je start de Wsnp op tot aan de 

uitspraak van de rechter. Word jouw cliënt toegelaten? Dan neemt een bewindvoerder Wsnp 

de schuldsanering over.

Crisissituatie? Ook een Moratorium-verzoek doen

Ook in deze fase kan er alsnog sprake zijn van een crisissituatie. Je kunt dan naast het 

verzoekschrift Wsnp een Moratorium-verzoek indienen. Het moratorium is een soort 

‘time-out’, waarin alle invorderingsactiviteiten van schuldeisers bij wet worden stopgezet 

en de schuldhulpverlener de tijd krijgt om een minnelijke regeling te treffen. Doel is om 

de bedreigende situatie af te wenden. Een voorwaarde is dat de cliënt aan de lopende 

verplichtingen voldoet. 

LAATSTE REDMIDDEL: NAAR DE RECHTER5

Wist je dat

In 2016 zijn 15.021 verzoeken toegelaten tot de Wsnp

2 Wanneer een crisisinterventie niet op een andere manier opgelost kan worden

Hierboven heb je al kunnen lezen dat de schuldeisers akkoord moeten gaan met 

de schuldregeling. Dat gebeurt zeker niet altijd. Wat je dan nog kan doen als 

schuldhulpverlener, is het opstarten van de Wet schuldsanering natuurlijke personen 

(Wsnp2). Dit betekent dat de rechter gaat beslissen over de schuldsanering.

Effectieve en duidelijke communicatie is de rode draad tijdens het 

hele proces. Tegelijkertijd is communicatie iets heel persoonlijks en 

hangt het samen met het doel dat je wilt bereiken. We hebben een 

aantal communicatietechnieken op een rij gezet. Kies degene die het 

beste bij je passen. Zo ontwikkel je het makkelijkst een eigen stijl om 

de juiste dingen te zeggen op de juiste toon op het juiste moment, 

met respect en oprechte belangstelling. Lees snel door >>>

Effectief communiceren
en gedragsverandering



Oefen met de technieken die je aanspreken, reflecteer erop en evalueer. Zo ontwikkel je 

een eigen, unieke, effectieve gesprekstijl. Het is een moeilijk, maar cruciaal proces om de 

effectiviteit in je gesprekken te verbeteren. Deze 10 technieken helpen je daarbij:

Empathie (klantgerichtheid)

Door aandachtig en geconcentreerd te luisteren laat je blijken dat je begrijpt wat de cliënt 

zegt, voelt en denkt. Door feedback te geven, verhelder je ook de ervaringen, gevoelens en 

bedoelingen van de cliënt in het gesprek. Het in eigen woorden teruggeven wat je de cliënt 

hoort vertellen en wat je bij de cliënt ziet aan emoties zorgt voor optimale afstemming en 

wederzijds begrip.

Bewustwording

Hou je cliënt een spiegel voor en benoem de risico’s van het doorgaan met het huidige 

gedrag. Toon ook andere scenario’s en ander gedrag om je cliënt bewust te laten worden dat 

er andere keuzes te maken zijn. 

 

Weerstand? Meebewegen! 

Je zult op de meeste weerstand stuiten tijdens het kloppend maken van het budget en de 

beginfase van het aflossen van schulden. Neem de weerstand altijd serieus en negeer het 

niet. Benoem het en maak het bespreekbaar om eruit te komen. Kijk ook eens kritisch naar 

jezelf: deed jij iets waardoor de weerstand kon ontstaan?

 1

 2

 3

Wat niet werkt bij weerstand is ertegen 
ingaan. Ook non-verbale uitingen van irritatie, 
frustratie of ongeduld over het gedrag van de 
cliënt werken averechts.

“

“
Commitment 

Jij moet commitment, de bereidheid van jouw cliënt om er samen met jou uit te komen, zien 

te verkrijgen. Commitment ontstaat pas wanneer er vertrouwen is. Commitment geeft echte 

wil om te veranderen aan.

Wees echt 

Heb werkelijk interesse in de ander en doe niet alsof je meeleeft. Zorg dat je OEN bent: 

open, eerlijk en nieuwsgierig.

Motiveren 

Ga in het gesprek op zoek naar wat de cliënt werkelijk beweegt. Praten over wat wél 

mogelijk is, wat wel kan, wat wel goed gaat creëert commitment. Zeker in het begin praat 

je veel over de toekomst, niet over het verleden (waar de schuldenproblematiek ligt). Maak 

groot wat goed gaat, houd klein wat minder goed gaat. 

Vragen stellen, niet adviseren 

Het stellen van de juiste vragen is lastig. Waar kun je op letten:

•  Sturing

   In hoeverre stuurt jouw vraag het gesprek?

•  Effectiviteit

   Hoe kort, bondig, helder en duidelijk kun je je vraag formuleren?

•  Empathie

   Klinkt er in jouw vraag inlevingsvermogen door? Hoe positief en stimulerend stel je 

   jouw vraag?

•  Zelfvertrouwen en impact

   Hoe krachtig en overtuigend breng je je vragen? Hoe breng je slecht nieuws en hoe  

   confronteer je de cliënt met zijn eigen (minder effectieve) gedrag? 
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Goede voorbereiding

Denk goed na over wat je de cliënt wilt zeggen. Probeer de boodschap 

feitelijk te houden zodat een weerwoord onmogelijk is. Zorg dat je de 

boodschap ferm, krachtig en rustig brengt met een overwogen woordkeuze.

Klap uitdelen

Na een (zeer) korte inleiding (’ik heb slecht nieuws…’) breng je direct de 

boodschap. Kort, duidelijk, zakelijk en formeel, maar wel empathisch.

Tijd geven voor verwerking en reactie opvangen

Daarna is het belangrijk dat je de ander de ruimte geeft om te reageren en 

dat je de getoonde emotionele reacties zo goed mogelijk opvangt.

Wissel informatie uit betreffende de boodschap

Geef duidelijke en eerlijke antwoorden op de vragen van de ontvanger. 

Wanneer je aanvoelt dat de grootste emoties wegtrekken, vat dan nog eens 

alle hoofdpunten samen en check of de informatie goed is overgekomen.

Onderzoek samen met de aanvrager verder mogelijkheden

Hoe moet het nu verder? Belangrijk is toekomstgericht te zijn.

Afsluiten met een heldere afspraak

Afspraak maken over het vervolg, de consequenties en randvoorwaarden.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

“Moderate self disclosure” 

Dit houdt in dat je als schuldhulpverlener een stukje over jezelf vertelt om aan te geven dat 

het ‘iedereen kan overkomen’. Dit kan de cliënt helpen zich niet langer schuldig te voelen en 

het zelfbeeld op te krikken. 

Slecht nieuws brengen 

Het is lastig om slecht nieuws te delen. Dit stappenplan kan je helpen.
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•  Klantgerichtheid

   Hoe ondersteun je met jouw vraag de cliënt in zijn zoektocht naar intrinsieke motivatie?

•  Neutraliteit

   Hoe objectief is jouw vraag? Of komen jouw normen en waarden toch naar boven?

•  Doelgerichtheid

   Wat wil je bereiken met je vraag? Weet je zelf het doel van jouw vraag.

‘C‘est le ton, qui fait la musique’

Pas je toon aan, aan de sfeer van het gesprek. Een goede vraag:

 • prikkelt, maakt nieuwsgierig, zonder offensief te zijn

 • vraagt één ding tegelijk

 • gebruikte geen verzwakkende woorden zoals ‘eventueel’, ‘misschien’, ‘weleens’ etc. 
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Wat je leert tijdens de opleiding
Budgetcoach / Schuldhulpverlener

#1

#2

#3

Weet welke werkzaamheden bij het vak horen

Ben op de hoogte van belangrijke do’s en don’ts

Zet verschillende gesprekstechnieken in

COMPLETE ONTWIKKELING VOOR PROFESSIONALS

Welke training Klantspecifiek Adviseren kies jij?

@Lindenhaeghe

@Lindenhaeghe

@Lindenhaeghe

Meer informatie over de opleiding

Opleiding Budgetcoach
Meld je direct aan voor deze Lindenhaeghe opleiding:

Opleiding Schuldhulpverlener
Meld je direct aan voor deze Lindenhaeghe opleiding:

Inschrijven

Inschrijven

En? Lijkt het je wat om de spin het web in het schuldhulpverleningsproces te zijn? De 

verbinder tussen alle partijen: hulpvrager, de geldeisers en de flankerende instanties. Sta 

je bovendien stevig in je schoenen en draai je je hand er niet voor om alle partijen tevreden 

te houden?

Dan is dit mooie, betekenisvolle vak echt iets voor jou. En over je toekomst hoef je je 

voorlopig geen zorgen te maken, want het is voor heel veel mensen heel erg moeilijk hun 

uitgaven en inkomsten op elkaar af te stemmen. Dat was vroeger al zo, en is nu nog

steeds zo.

Onze professional trainer Robin Kaas heeft zijn hart al jaren geleden aan dit mooie vak 

verloren. Hij deelt zijn passie, ervaring en kennis met groot enthousiasme met je in onze: 

https://www.lindenhaeghe.nl/financiele-opleidingen/opleiding-professioneel-budgetcoach
https://www.lindenhaeghe.nl/financiele-opleidingen/opleiding-schuldhulpverlener-shv

