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ONDERZOEKEN NAAR SCHULDENPROBLEMATIEK EN LVB

Mensen met een Licht Verstan-
delijke Beperking en schulden: 
herkennen en begeleiden
Door welke oorzaken komen mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) in financiële problemen? Wat zijn 

signalen dat er wellicht sprake is van een LVB en wat vraagt effectieve begeleiding van deze groep? In dit artikel 

wordt antwoord gegeven op deze vragen. Ter introductie daarop wordt om te beginnen beschreven wat een LVB is en 

hoe het komt dat de aandacht voor deze beperking groeit. De aanleiding om dit artikel te schrijven zijn onderzoeken 

die de lectoraten Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam, Schulden & Incasso van de Hogeschool 

Utrecht en LVB en jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden recent uitvoerden.

maatschappij. De maatschappij wordt steeds complexer 

en veeleisender, de overheid trekt zich terug uit de do-

meinen van zorg en welzijn4 en er wordt van burgers 

een steeds steviger invulling van eigen verantwoordelijk-

heid en zelfredzaamheid gevraagd. Met de introductie 

van het begrip participatiemaatschappij in de troonrede 

van 2012 is de overheid steeds meer het uitgangspunt 

gaan hanteren dat de burger ‘zelf actief moet zijn en zijn 

eigen verantwoordelijkheid moet nemen’.5 Van burgers 

wordt gevraagd dat zij ondersteuning in de eerste plaats 

vanuit hun eigen netwerk organiseren, anders een be-

roep doen op vrijwilligers en alleen als er geen andere 

opties zijn een beroep doen op professionals. Deze ver-

wachting past veelal niet bij de mogelijkheden en beper-

kingen van mensen met een LVB. Het zelf organiseren 

van ondersteuning vraagt vaardigheden waar deze groep 

doorgaans niet in voldoende mate over beschikt.

“Mensen met een LVB hebben 
vaak een dubbele kwetsbaarheid 
voor het ontstaan van schulden.”

Er zijn geen exacte cijfers over het aantal mensen met 

een LVB en schulden. Professionals die mensen met een 

LVB begeleiden denken dat schulden met de nodige re-

gelmaat voorkomen.6 Zij wijzen er in dat kader op dat 

mensen met een LVB vaak een dubbele kwetsbaarheid 

hebben voor het ontstaan van schulden. 

D
e maatschappij wordt steeds complexer en 

veeleisender en mensen met een LVB hebben 

in die context vaak behoefte aan duurzame 

ondersteuning om zich te kunnen redden en 

niet in problemen te komen.1 De meest actuele en gang-

bare definitie van LVB gaat uit van drie criteria.2 Iemand 

heeft een IQ onder de 85, er is sprake van verminderd 

adaptief functioneren in conceptuele, sociale en prakti-

sche zin en de beperkingen in het functioneren zijn na-

drukkelijk al tot uiting gekomen in de vroege kinderja-

ren en/of adolescentie.3 Onder verminderd adaptief 

functioneren worden zaken verstaan zoals minder goed 

kunnen lezen, schrijven en rekenen. Maar ook zaken als 

minder goed in staat zijn om situaties op te lossen of 

nieuwe situaties in te schatten, gevoelens en gedachten 

van anderen te interpreteren en het vermogen om gelijk-

waardige vriendschappen te sluiten en te onderhouden. 

Een LVB werkt bij iedereen anders uit. De een heeft bij-

voorbeeld moeite met het bijhouden van financiën en 

het goed functioneren op de werkvloer, maar kan wel 

heel goed voor zichzelf zorgen (gezond eten, persoonlij-

ke hygiëne) terwijl dat bij de ander juist andersom kan 

liggen. De diversiteit in doorwerking is een van de ver-

klaringen waardoor het vaak een hele opgave is om een 

LVB te herkennen. 

In de afgelopen periode groeide de aandacht voor de be-

tekenis van een LVB in het dagelijks leven.4 Een belang-

rijke verklaring daarvoor is dat het een steeds groter 

deel van de groep niet lukt om mee te komen in onze 
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In de eerste plaats vraagt het zelfstandig bijhouden van 

administratie, in het huidige digitale tijdperk, van veel 

mensen met een LVB meer dan zij aankunnen. Daarbij 

hebben veel mensen met een LVB een lager inkomen, 

wat de kans dat er ook (problematische) schulden zijn 

vergroot.7 Als de landelijke cijfers over de prevalentie 

van LVB worden aangehouden dan hebben ongeveer 3 

op de 20 cliënten van de schuldhulpverlening een LVB. 

Als de dubbele kwetsbaarheid van veel mensen met een 

LVB wordt betrokken in een voorzichtige schatting dan 

mag aangenomen worden dat mensen met een LVB zijn 

oververtegenwoordigd en misschien wel minimaal een 

kwart innemen van de klantpopulatie.

De oorzaak van schuldenproblematiek bij mensen 

met een LVB

Financiële problemen hebben allerlei oorzaken. In de al-

gemene literatuur over schuldenproblematiek wordt ge-

wezen op een veelheid aan aanleidingen zoals life-

events, onverstandig financieel gedrag, te strikt 

incassobeleid waardoor een kleine achterstand al snel 

het begin is van een groot financieel probleem.8 Een ana-

lyse van literatuur, interviews met mensen met een LVB 

en interviews met professionals die deze groep begelei-

den, levert het beeld op dat er niet zo zeer typische LVB-

eigen oorzaken van schuldenproblematiek zijn, maar dat 

bepaalde oorzaken wel vaker voor lijken te komen.6  De 

belangrijkste oorzaken waar samenhang lijkt te zijn tus-

sen de LVB en het ontstaan van financiële problemen 

zijn:

 

 • Moeite hebben om risico’s en consequenties te over-

zien

 • Moeite hebben om op de juiste momenten acties in te 

zetten, regie houden op de financiën is hierdoor inge-

wikkeld. 

 • Financieel misbruik. Als voorbeeld een LVB kan er 

aan bijdragen dat je sneller akkoord gaat met het 

voorstel dat een auto op jouw naam wordt gezet of 

iemand je bankrekening ‘even leent’. 

 • Niet kunnen voldoen aan de hoge bureaucratische ei-

sen van de samenleving.

 • Niet in staat zijn om de eigen hulpvraag te formule-

ren, wat noodzakelijk is in de vraaggerichte dienst-

verlening van het sociaal domein.

 • Hebben van een structureel laag inkomen.

Signalering 

Het gegeven dat een LVB bij iedereen anders uitwerkt 

maakt de herkenning een hele opgave voor professio-

nals. En tegelijkertijd is tijdige herkenning cruciaal om 

deze groep goed te kunnen helpen. Een adequate om-

gang met LVB vraagt maatwerk en vakmanschap in be-

geleiding. Als mensen met een LVB niet als zodanig wor-

den herkend, wordt nogal eens onterecht aangenomen 

dat ze niet willen meewerken om hun schulden aan te 

pakken.9 Terwijl het vaak een kwestie is van niet kun-

nen: het ontbreekt deze groep regelmatig aan de noodza-

kelijke vaardigheden en capaciteiten.1 De brieven en for-

mulieren zijn veelal te ingewikkeld.4 Als professionals 

en andere mensen in de directe omgeving minder hoge 

eisen stellen, dan hoeven mensen met een LVB niet te 

doen alsof ze alles begrijpen of kunnen.10  

Casus

Ik had eens een cliënt die in een GGZ-instelling woonde. Hij 

had dus een psychiatrische aandoening. Zijn schulden kwa-

men omdat hij naast de uitkering was gaan werken en dit 

niet had opgegeven. Ik had nog helemaal geen vermoeden 

dat hij een LVB zou hebben - misschien omdat hij al in het 

hokje “psychiatrie” zat - totdat we samen een bezwaarschrift 

gingen schrijven. Hij las voor uit de beschikking en ik be-

greep dat hij het bezwaar wel kon lezen maar er niets van be-

greep. Hij gaf aan dat hij bepaalde passages erg goed ge-

schreven vond, terwijl het ingewikkelde juridische taal was. 

Ook het feit dat er voor hem nadelige en kwetsende dingen 

in stonden, haalde hij er niet uit. Hij was helemaal niet ge-

kwetst. Toen viel bij mij het kwartje: het is niet alleen iemand 

met een psychiatrische kwetsbaarheid maar hij heeft ook een 

LVB! Dat was belangrijk voor de begeleiding. Aan een psychi-

atrisch patiënt kan je dingen leren en zaken overdragen, daar 

zit vaak progressie in. Bij een LVB-cliënt kan dat meestal niet, 

dan moet je als professional meer de regie nemen en hou-

den.’ (Ambulant begeleider) 

Daarnaast overzien mensen met een LVB hun eigen pro-

blemen niet.5 Als de verstandelijke beperking niet wordt 

herkend door professionals of mogelijk zelfs genegeerd, 

dan wordt deze groep continu aangesproken op een ma-

nier die zij niet begrijpt.10 Als dat vaak en langdurig ge-

beurt, dan veroorzaakt dat stress en spanning.10 Wan-

neer er schulden bijkomen, zijn er door de stress en 

aandacht die dit vraagt nog minder vaardigheden en ca-

paciteiten beschikbaar. Schulden staan meestal niet op 

zichzelf en maken deel uit van bredere problematiek. 

Door de spanning en stress van financiële problemen 

ontstaan problemen op het werk, binnen de familie, het 

gezin, relaties et cetera. Voor iemand met een LVB is dit 

extra lastig en kan dit uiteindelijk leiden tot psychische- 

en gedragsstoornissen.
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Mensen met een LVB hebben er dus baat bij dat de om-

geving op de hoogte is van hun mogelijkheden en beper-

kingen, zodat daarmee rekening wordt gehouden.11 Door 

het geven van passende ondersteuning kunnen frustratie 

en onbegrip12 van zowel de professional als mensen met 

een LVB worden voorkomen. Daarnaast kan een passen-

de bejegening bijdragen aan een effectievere begeleiding 

en ondersteuning. 

Effectieve begeleiding door de professional

Om mensen met een LVB te kunnen ondersteunen bij de 

moeilijkheden die zij in het dagelijks leven ondervinden, 

zijn aanpassingen nodig in de begeleiding. Bij een pas-

sende aanpak voor mensen met een LVB wordt de com-

municatie en benadering afgestemd op de kenmerken en 

behoeften van de doelgroep.12 Deze aanpassingen komen 

veelal neer op het versimpelen, tastbaar maken, structu-

reren, doseren, herhalen, laten inslijten en oefenen van 

informatie. Daarnaast is een duidelijke en positieve beje-

gening ook van belang.12 Mensen met een LVB hebben 

ook een grote behoefte aan voorspelbaar gedrag door de 

professionals. Het gegeven dat ze moeite hebben om si-

tuaties in te schatten maakt dat onvoorspelbare wendin-

gen in de begeleiding hen enorm kunnen ontregelen. 

Dus wees betrouwbaar, consequent en voorspelbaar in je 

gedrag. 

“Wees betrouwbaar, consequent 
en voorspelbaar in je gedrag.”

Kenmerken van effectieve begeleiding van mensen met 

een LVB zijn onder meer:

 • Versimpelen: Stel één vraag per keer of gebruik één 

boodschap per zin. Probeer korte vragen te stellen 

zonder ingewikkelde woorden zoals toeslagen (geld 

van de overheid) of beslag op je inkomen (dan krijg 

je minder geld). 

 • Tastbaar, concreet en/of visueel maken: teken bij-

voorbeeld de stapjes van het proces om tot een 

schuldregeling te komen.

 • Structureren: biedt aan om een to-do lijstje te maken. 

Geef het gesprek een duidelijke structuur door één 

onderwerp per keer te bespreken. 

 • Doseren en kleine stapjes: liever vaker kortere afspra-

ken met maximaal twee opdrachten na afloop dan een 

gesprek van een uur met wel vijf of acht opdrachten 

voor de klant. Rafel grote opdrachten ook uiteen in 

behapbare kleine stappen. 

 • Herhalen; laten inslijten en oefenen: benadruk dat ie-

mand lerend is en vraag tot hoe ver hij of zij ergens 

mee is gekomen.

 • Herinneren: vraag of iemand het fijn vindt als je bij-

voorbeeld een sms stuurt om even te helpen herinne-

ren dat er iets moet gebeuren.

 • Vermijd beeldspraak, humor en spreekwoorden: dus 

niet: ‘een schuldregeling is gewoon een lange zit’ 

maar ‘je moet drie jaar wachten tot je schulden weg 

zijn, en dat is best lang’.

 • Neem de cliënt apart: ga ergens zitten waar het rustig 

is. 

 • Check of de boodschap begrepen is: liever niet de 

vraag: ‘Heb je nog vragen?‘, want als iemand ‘nee’ 

antwoordt, dan weet je nog niet of het begrepen is. 

Liever vragen: nu ik dit heb uitgelegd: wanneer denk 

je dat je dit gaat doen? En vraag de cliënt in eigen 

woorden uit te leggen wat er zojuist is besproken of 

welke afspraken er zijn gemaakt.  

 • Investeer in de relatie met de cliënt, doe iets con-

creets voor de cliënt: ‘Zal ik kijken of de deurwaarder 

niet te veel geld inhoudt van je uitkering? Daarna 

vraag ik jou om alle brieven die je thuis hebt te ver-

zamelen.’ Geef daarnaast regelmatig feedback op po-

sitief gedrag: ‘Wat goed dat je op tijd bent gekomen!’. 

 • Verwachtingen: maak duidelijk wat je van de cliënt 

verwacht en wat de cliënt van jou kan verwachten. 

Randvoorwaarden op organisatieniveau

Een effectieve begeleiding van mensen met een LVB 

vraagt nadrukkelijk ook inzet door organisaties. Door in-

vulling te geven aan onder meer de onderstaande zaken 

creëren organisaties een LVB-vriendelijke dienstverle-

ning waar mensen met een LVB de kans krijgen om hun 

problemen met succes en zo zelfstandig mogelijk aan te 

pakken:

Scholing: zorg ervoor dat alle medewerkers geschoold 

zijn op de herkenning en omgang met LVB en besteed 

daar in bijvoorbeeld intervisie actief aandacht aan. Kijk 

of het mogelijk is om in het team een aandachtfunctio-

naris LVB aan te stellen. 

Contact: Voorzie in laagdrempelige contactmogelijkhe-

den. Biedt bijvoorbeeld open inloop, geef ruime tele-

foontijden etc.

Tekstniveau: Zorg ervoor dat de teksten in brieven en op 

websites indien mogelijk zijn geformuleerd op A2-ni-

veau en benadruk in tekstuitingen dat mensen die graag 

wat uitleg willen altijd kunnen bellen of langs mogen 

komen.

Mensen met een LVB en schulden
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dat alle betrokken organisaties in gezamenlijkheid de 

stappen te zetten die nodig zijn om deze groep een fi-

nancieel duurzaam stabiele toekomst te bieden met 

daarbij de begeleiding die zij daarvoor nodig hebben. 

Zodat we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat ook 

mensen met een LVB kunnen meedoen in de samenle-

ving. 
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“Biedt professionals de ruimte om 
bij cliënten met een LVB wat meer 
tijd te besteden aan een traject.”

Bied maatwerk: bied professionals de ruimte om bij cli-

enten met een (geïndiceerde) LVB wat meer tijd te beste-

den aan een traject (en als ze dat niet doen vraag na 

waarom niet).

Informeer de keten: leg ketenpartners die begeleiding 

bieden aan mensen met een LVB expliciet uit hoe de 

aanpak van de schulden plaatsvindt zodat zij extra uit-

leg en duiding kunnen bieden aan de cliënt. Stem daar-

naast zoveel mogelijk met ketenpartners af, zodat er een 

eenduidige aanpak en vraag is. Dit kan veel frustratie 

schelen tussen de professional en de cliënt. 

Cliëntondersteuning: wijs cliënten actief op het bestaan 

en de voordelen van cliëntondersteuning (als ze daar ge-

bruik van maken dan profiteren de begeleidende profes-

sionals daar doorgaans ook van).

Overweging

In de afgelopen periode kwam er steeds meer aandacht 

voor de ontregelende werking van een LVB bij de aan-

pak van schuldenproblematiek. Om professionals en or-

ganisaties te ondersteunen heeft het lectoraat Armoede 

Interventies concrete handreikingen opgesteld die hen 

verder kunnen helpen om deze groep te voorzien in wat 

zij nodig hebben. De handreikingen zijn ontwikkeld 

voor vijf beroepsgroepen: schuldhulpverleners, bewind-

voerders, uitvoerders van de participatiewet, deurwaar-

ders en incassomedewerkers. Naast de handreikingen 

zijn ook een infographic en achtergrondinformatie voor 

deze beroepsgroepen geschreven. 

De inzet van deze concrete handreikingen, infographics 

en achtergrondinformatie passen binnen het branchebre-

de voornemen om in de periode 2018-2020 echt stappen 

te zetten in het vaker herkennen en beter begeleiden van 

deze groep. In de zomer van 2018 hebben de voorzitters 

van de betrokken brancheverenigingen NVVK, Divosa, 

Sociaal Werk Nederland, BPBI, Federatie opvang, Cedris, 

SBCM en MEE Nederland een handtekening gezet onder 

het door het lectoraat Schulden & Incasso opgestelde ac-

tieplan LVB, schulden en werk. Het doel van dat plan is 


