I$ VAN EEN DUBBELTJE €EN K M R T J I E TE MAKEN?

Workshop Kroon
Binnen de beperkte mogelijkheden zouden
budgethulpverleners moeten proberen meer
tegernoet te komen aan individuele wensen
van clienten.
mft5hTTp &~%%WW
De groep is verder van mening dat doelmatig
Schuldhulpverlen~ng~~mbudgetvoorlichting
is huishoudelijk handelen slechts een oplossing
kan bieden voor huishoudens die slechts
b~nnenhet totale veld van sociale dienstver\enlng
een speciallstische activiteit, die een korte tijd van een minimum inkomen moeten
s~eclalistlscheaanpak en discipline verelst. rondkomen. Als dat langer wordt dan twee
E'r zal meer waardermg rnoeten kornen voor jaar, is verhoging van dat Inkomen de enige
de moe~l~jkheidsgraad
van het adequaat voe- rnogelijkheid om schuldsituaties te vermijren van een hulshoudmg, en er zullen meer den
rnogel~jkheden gecreeerd rnoeten worden Hulshoudens zljn vaak slecht op de hoogte
voor (b~j)scholmg
van subs~d~es,
toeslagen en belastlngfacilitelSchuldhulpverlen~ngzal vanult een sarnen- ten Devoorl~cht~ngzouopditpuntaanzienlijk
werk~ngvan Consurnent en Hulshoudmg, de vebeterd moeten worden. Zolang de overheid
r
taak voor de maatcred~etbankenen de soclale d~enstenaange- dlt verzulmt, hgt h ~ e een
schappelijke organisaties.
pakt moeten worden.
hoge rentes en door het creeren van een
noodfonds kan zorgvuldige afweging door zowe1 verstrekker als lener als rninder noodza&Ill@
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Workshop Van den Heuvel
Blj schuldhulpverlen~ng rnoet ondersche~d
gernaakt worden tussen budgetbegele~dmg
en psychosoc~alehulpverlenmg
Het creeren van noodfondsen maskeert het
armoedeprobleern
Comrnun~cat~e-u~tgaven
worden al snel als
luxe gezlen, terw~jlbezu~n~g~ngen
In deze
sfeer kunnen le~dentot ~solement
Het lnvoeren van de budgetregehng b ~ j
schuldsaner~ng,waarb~jde bank het Inkomen
van de klant b3heert en leefgeld ultbetaalt
betekent vergaande betuttellng en een rem op
structurele verbeter~ngen
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Deze dag bood een levendige ontmoeting,
bu~tende h ~ t t evan het dagelijkse werk om,
tussen mensen ult onderw~js,onderzoek, bele~d,pol~tiek,voorhchtmg en hulpverlening,
allen op elgen wljze bezig met het arrnoedeprobleem Een ~ n ~ t ~ adat
t ~ enavolging
f
verd~ent,want communicat~een samenwerking
Illken op d ~gebied
t
nog voor verruiming vatbaar.
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(GKB), gemeentehjke sociale d~enstenc.q. afdelmgen soc~alezaken (GSD), instellingen
voor algemeen maatschappelijk werk (AMW)!
de sticht~ng Consument en Huisholrding
(C&H) en de bureaus voor raadslieden (BR) in
kaart gebracht. In totaal hebben 289 instellingen aan het onderzoek meegewerkt door midDe vakgroep Welz~jnsbele~dsvraagstukken del van het mvullen van een vragenlijst. Daarvan de R~jksunwers~te~t
Gromngen heeft in naast z ~ j ner met vertegenwoordigers van
1988 de hulpverlen~ngaan hu~shoudensmet twlntlg schuldhulpverleningsprojecten geproblemat~scheschulden ge~nventar~seerd. sprekken gevoerd om inzicht te krijgen in de
aanpakvan en ervarlngen met een projectmaHet onderzoek was erop ger~chtom duidelijk
te maken hoe de aanpak van problematische tlge benadermg van de hulpverlening bij pro-
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