Eropaf! en Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken presenteren:

Nationaal laboratorium

Schuldhulpverlening Anders!
Op zoek naar onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen

We raken massaal in de schulden. Ruim 2 miljoen Nederlandse huishoudens
kampen met betalingsachterstanden. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening verdubbelde sinds het begin van de crisis tot 89.000. Steeds meer
mensen komen er financieel niet meer uit. De gevolgen zijn schrijnend; van
sociale en psychische problemen tot mishandeling of dakloosheid.
De schuldhulpverlening is tegen deze stortvloed niet meer opgewassen; het is
dweilen met de kraan open. Wat moeten we met een systeem dat schuldenaars
jarenlang in zijn greep houdt, maar vaak niet verder helpt, niet versterkt of ondersteunt? Welke mogelijkheden zijn er voor een maatschappelijke cultuuromslag in
hoe we met schulden omgaan? En ‘schuld’, wat is dat eigenlijk? Moet het systeem
om? Kan het anders, beter? Hoe dan?
We nodigen u van harte uit om hierover mee te denken tijdens het
Nationaal Laboratorium Schuldhulpverlening Anders!
30 oktober 2014, ZIMIHC theater Stefanus, Utrecht.
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Programma (in ontwikkeling):
10:00

Opening door wijktheater STUT

10:15

Emma Brunt. Journaliste/publiciste (o.a. De Groene) en
ervaringsdeskundige. Lees hier haar Armoededossier.

10:30

Een menselijkere en profijtelijkere schuldenaanpak - Marcel Canoy

11:00

Een steunende bank, opkopen van schulden - Pieter Hilhorst

11:30

Pleidooi voor een onorthodoxe schuldenbenadering - Lilian Linders

12:00

Lunch

13:00

Laboratoria – deelname naar keuze – volledig programma hieronder.
In de laboratoria werken de deelnemers, op basis van door de inleiders
geleverde ingrediënten, samen aan het bedenken van onorthodoxe
oplossingen voor schulden. Op basis van de bouwstenen uit de laboratoria
stellen we aan het eind van de dag een gezamenlijke agenda voor de
toekomst op.

15:00

Koffie/Thee

15:20

Agenda ‘Schuldhulpverlening Anders!’ - Manifest
Aan de hand van de resultaten uit de laboratoria maken we onder leiding
van Pieter Hilhorst (publicist) en Jos van der Lans (journalist/publicist) een
gezamenlijke agenda voor een fundamenteel andere aanpak van armoede
en schulden. Deze agenda adresseren we aan politici en beleidsmakers,
professionals en onszelf.

16:30

Netwerkborrel - Muzikale omlijsting door leden van Di Grine Hartzki
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Laboratoria Schuldhulpverlening Anders!
In de laboratoria brengen we verschillende vormen van kennis samen:
voortkomend uit onderzoek, uit de praktijk, uit ervaring, uit theorie en uit beleid.
De inleiders van de laboratoria houden ieder een korte inleiding van ongeveer
een kwartier. Hierin zetten zij de onderwerpen van hun laboratorium zo breed
en scherp mogelijk neer. Op basis hiervan gaan de deelnemers met elkaar aan
de slag om het onderwerp een stap verder te brengen.
Gezamenlijke conclusies, vragen, opmerkingen of statements worden
vastgelegd en meegenomen naar de plenaire afsluitende sessie. Daar brengen
we alles samen en stellen we, onder leiding van Pieter Hilhorst en Jos van der
Lans, een gezamenlijke agenda voor de toekomst van de schuldhulpverlening
op. Ook bespreken we hoe we deze agenda aan alle betrokken organisaties,
politici en beleidsmakers gaan adresseren.

1.

Cultuurverandering – Anders kijken naar schulden, maar hoe dan?
Schulden zijn ook een cultureel fenomeen. De toenemende schulden van de
afgelopen decennia hebben veel te maken met de behoefte van mensen aan
maatschappelijke status. Mooie kleding, auto’s en tv’s werden belangrijker ten
koste van statussymbolen als opleiding, leeftijd en beroep. De statusladder
werd beklommen door steeds meer geld te lenen – totdat de consumptiezeepbel uit elkaar spatte.
Hoe kan een andere cultuur vorm krijgen? Wat kunnen we daarbij leren uit de
wijsheid van verschillende religies?
Inleiders: antropoloog Erik Bähre (Universiteit Leiden) en Jelle van der Meer
(journalist)
Gespreksleider: Krijn van Beek

2.

Gedragsverandering – De psychologie van schulden en schuldenaren
Mensen die om schuldhulp vragen zijn nog niet automatisch bereid de auto weg
te doen of minder te roken. Ze zijn ambivalent tegenover hun eigen doelen en
ambities. Welke psychologische kenmerken maken dat iemand zich kan
verlossen van zijn schulden? Hoe kom je daarachter?
Hoe kunnen professionals en omgeving daar effectief en beter op inspelen?
Welke rol kan wederkerigheid daar in spelen? Welke maatschappelijke, cultuurof systeemveranderingen staan gedragsveranderingen in de weg? Is daar ook
aan te sleutelen? Is er een combinatie van een individuele en een collectieve
aanpak denkbaar? Hoe zou die eruit zien?
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Inleiders: lector Roeland van Geuns (Lector Armoede en participatie HvA en
Mesis) en lector Lilian Linders (Fontys Hogeschool) en Jamal Mechbal, JES en
ervaringsdeskundige
Gespreksleider: Stijn Verhagen

3.

Aan den lijve – Weg uit de onmacht
Als beleidsmaker of hulpverlener heb je vaak geen idee wat er werkelijk in een
schuldenaar omgaat. En als schuldenaar heb je geen idee van de
belevingswereld van schuldeisers of hulpverleners. STUT theater draait de
rollen om en speelt met posities. Een laboratorium met confronterend en
bruisend theater waar grenzen vervagen en beperkingen worden opgeheven.
Ervaringsdeskundigen worden beleidsmaker en hulpverleners kruipen in de huid
van schuldenaars. Maak je los van je veilige werkelijkheid en ervaar deze vanuit
verschillende perspectieven.
Met medewerkers van wijktheater STUT o.l.v. Donna Risa en met Emma Brunt
 Interview: Donna Risa

4.

Kwijtschelding van schulden – De bank nieuwe stijl
Schulden hangen ons als een steeds zwaardere molensteen om de nek. We
zullen het dogma dat schulden altijd en overal tot het uiterste moeten worden
terugbetaald los moeten laten. Terugbetalen blijft het uitgangspunt, maar als we
erkennen dat schulden niet alleen een financieel probleem zijn maar ook een
sociale en zelfs morele kwestie (vergeving is mogelijk na zelfreflectie), dan
komen andere uitwegen in beeld. Hoe kan kwijtschelding eruit zien? Hoe kan
een bank nieuwe stijl daarin een rol spelen? Hoe komt deze bank aan middelen
om schuldenpakketten op te kopen? Hoe draagt de overheid bij?
Inleiders: Econoom Marcel Canoy ( Ecorys), Harry Kruiter (IPW) en Jan Siebols
(Vroeg Er op af Amsterdam en voormalig directeur Kredietbank)
Gespreksleider: Dick Jansen
 Interview: Marcel Canoy
 Interview: Pieter Hilhorst

5.

De uitweg – Stabiliseren, saneren of ………..?
Het stelsel van schuldhulpverlening piept en kraakt – Hoe organiseer je
verandering?
Schuldhulpverlening is een ingewikkeld en complex proces. Schuldenaren
moeten aan steeds meer voorwaarden voldoen voordat zij voor sanering in
aanmerking komen. De menselijke maat -en het menselijk contact tussen
schuldenaar en schuldhulpverlener- lijkt zoek. Met het nogal technische en
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formele proces van schuldhulpverlening hebben de schuldenaren zelf nog maar
weinig te maken. Alles wordt voor hen en zonder hen gedaan. De manier
waarop de schuldhulpverlening is georganiseerd en gefinancierd, is hierop
van grote invloed. Ondertussen neemt de schuldenproblematiek toe en groeit de
groep met onoplosbare schulden. Hoe krijg je wel veranderingen in het
schuldhulpstelsel voor elkaar? Waar is de integrale aanpak gebleven? Hoe
brengen we deze weer terug? Kan dit door een beetje bij te sturen of is er meer
voor nodig?
Inleiders: Joke de Kock, voorzitter NVVK (brancheorganisatie schuldhulpverlening en sociaal bankieren), Eelke Blokker (Instituut voor Publieke
Waarden) en Christophe Geuskens (DORAS en Eropaf! Ondersteuning), Nadja
Jungmann (Lector Schulden en incasso HU), Marijke Vos (voorzitter MO groep),
Marjet van Houten (Movisie) en Carola Schouten (2e kamerlid CU)
Gespreksleider: Marcel Ham
 Onderzoek: Paritas Passé
 Rapport: In het krijt bij de overheid
 Rapport: Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in
Nederland

6.

De uitsluiting voorbij - Ervaringsdeskundigen en vrijwilligers in
schuldhulpverlening
Op veel verschillende manieren hebben vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
hun intrede gedaan in de wereld van de schuldhulpverlening. Variërend van
schuldhulpmaatjes, ondersteunende familieleden, hulp bij de administratie tot
ervaringsdeskundigen die eigen schuldhulpbureau’s oprichten. Professionals
lijken steeds vaker hun weg naar vrijwilligers of ervaringsdeskundigen te vinden,
maar werkt de ondersteuning van- en met vrijwilligers wel? En hoe dan? Hoe
belangrijk is ervaringskennis? Kunnen professionals, vrijwilligers en
ervaringsdeskundigen naast- en met elkaar werken? In welke rollen? Hoe is de
taakverdeling? Hoe is de infrastructuur bij organisaties nu, en welke structuur is
nodig om de samenwerking te doen slagen?
Inleiders: Hans Krikke, directeur van SWSL, Sandra van der Wal,

Buurtvereniging Holendrecht (Amsterdam), Landelijk Steunpunt
Thuisadministratie en ervaringsdeskundigen uit Overvecht
Gespreksleider: Irma van den Heuvel
 Artikel: ‘Vrijwilligers in de schuldhulp-denk niet te makkelijk’

7.

Verantwoordelijke burgers – Financiële opvoeding
Jongeren en schulden – dat klinkt als een giftige cocktail. Maar is dat wel zo?
Moeten we jongeren uit alle macht afhouden van het maken van schulden? Wat
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is de verantwoordelijkheid van bedrijven als bijvoorbeeld telefoonaanbieders?
Welke uitwegen zijn er wanneer jongeren al tot over hun oren in de schulden
zitten? Welk oplossingen zijn er voor de toekomst te bedenken? Hoe kijken we
tegen studieleningen aan? Hoe voeden we jongeren op tot verantwoord
financieel handelen? En wat is dat dan, verantwoord financieel handelen?
Inleiders: Tamara Madern (NIBUD) en Anna van der Schors (NIBUD), ONSbank
en leerlingen/docenten van school Trajectum
Gespreksleider: Martin Stam
 Onderzoek: financiële kennis en vaardigheden van basisschool-leerlingen

8.

Herstel en ondersteuning – Herstel van de relatie schuldeisers en
schuldenaars
Als er betalingsachterstanden ontstaan komt direct ook de relatie tussen
schuldeiser en schuldenaar onder druk te staan. Veel schuldeisers sturen een
paar keer een aanmaning en schakelen daarna een incassobedrijf of
deurwaarder in. De druk wordt opgevoerd en dit brengt juridische taal en veel
kosten met zich mee. Dit komt de relatie tussen beide partijen niet ten goede.
Kan het ook anders? Is incasso mogelijk met het oog op het duurzaam in stand
houden van de relatie? Hoe zou dat kunnen?
Wat kan en wil de schuldenaar? En wat kan en wil de eiser? Waar ligt de
oorzaak van de slechte relatie tussen de schuldeiser en de schuldenaar of ligt
het buiten hun schuld? In dit laboratorium gaan we aan de slag met de relatie
tussen schuldeisters en schuldenaars: wat kan men voor elkaar betekenen om
voor herstel van de relatie te zorgen? En hoe zorgen we ervoor dat schuldeisers
ondersteunen, in plaats van ‘opeisen’?
Inleiders: Gert-Jan Slump (Restorative Justice Nederland), Peter van Bergen
(Over rood), Marc Räkers (Eropaf!), Jaime Jorba Bos (Faircasso) en Agnes
Vester, (medewerker thuiszorg en ervaringsdeskundige; schreef haar verhaal in
de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen)
Gespreksleider: Marc Rakers
 Verhaal van Agens Vester; mevrouw T
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Jaarboek 2014 Tijdschrift Sociale Vraagstukken is aanleiding voor dit
Nationaal Laboratorium:

Verlossing van schuld en boete
Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen
Met bijdragen van deskundige economen, sociale wetenschappers en professionals:
Nadja Jungmann, Roeland van Geuns, Marcel Canoy, Robin Fransman, Femmianne
Bredewold, Marc Räkers, Lilian Linders, Stijn Verhagen, Rodrigo Fernandez, Anneke
Menger, Jaap van Vliet, Erik Bähre, Jelle van der Meer, Tamara Madern, Anna van
der Schorsen en Marc Anderson.
Meer over de inhoud van het TSV jaarboek 2014: Verlossing van schuld en boete
In de media:
Friesch dagblad 27-09: De schuld van mensen moet eindelijk worden 'ontgijzeld'
Trouw 30-09: Schulden kwijtschelden biedt kans op nieuwe start

Schuldhulpverlening Anders!
Wanneer: Donderdag 30 oktober 2014 van 10.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 9:00)
Waar: ZIMIHC theater Stefanus – Braziliëdreef 2 3563 CK Utrecht-Overvecht
Deelname: € 75,- inclusief lunch en jaarboek 2014 van TSV
Studenten: € 40,- inclusief lunch en jaarboek 2014 van TSV
Bijzonder tarief: € 25,- inclusief lunch en jaarboek 2014 van TSV.
Stuur ons een mail als je vindt voor het bijzonder tarief in aanmerking te komen.
Aanmelden en inschrijven via ticketscript (betalen met IDEAL): >>inschrijven<<
Bij aanmeldproblemen, vragen, meerdere tickets tegelijk en/of een factuurwens mail
aan: 30oktober@eropaf.org

De opbrengst van dit Nationaal Laboratorium is voor het
Eropaf! Meldpunt Huisuitzettingen
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