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Hoofdstuk 1

Geschiedenis en context
van de
schuldhulpverlening
Na dit hoofdstuk kun je:

• aangeven hoe er vroeger naar schulden gekeken werd;

• aangeven hoe de ontwikkeling van hulpverlening is gegaan;

• aangeven wat armoede betekent;

• aangeven welke vormen van armoede er zijn;

• aangeven wat het verschil is tussen een nachtwakersstaat en een verzorgingsstaat.

Casus
Jan Oudenhuizen woont al zijn hele leven in de Zaanstreek en heeft sinds 1795 gewerkt bij hout-
zaagmolen De Arend. Sinds kort is hij arbeidsongeschikt. Als Jan vroeger geen werk had, betekende
dat pure armoede voor hem, zijn vrouw en zes kinderen. Geen geld om aardappels, brood en melk te
kopen. Hij moest dan naar de diaconie van de kerk gaan om met de pet in zijn hand hulp te vragen.
Één brood kreeg hij dan voor de hele week. Gelukkig is daar nu een stukje verbetering in gekomen.
In 1784 is de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, kortweg ’t Nut, opgericht. Daarin zit een
steunfonds voor mensen die ziek zijn geworden en niet meer kunnen werken. Jan hoopt dat de plan-
nen van ’t Nut doorgaan om een school te openen waar hij zijn kinderen heen kan sturen. De enige
grote wens die Jan heeft is dat zijn kinderen naar school kunnen gaan en het beter zullen hebben
dan hij en zijn vrouw. Jan heeft de verwerkelijking niet meer meegemaakt, maar zijn kinderen en
kleinkinderen zijn naar school geweest, hebben boeken geleend bij de Nuts-leeszaal, gespaard bij de
Nutsspaarbank, zich verzekerd bij de Nuts Verzekeringen en in de avond cursussen gevolgd bij de
Nuts Volksuniversiteiten.



1.1 Inleiding

Om een goed beeld te krijgen van de schuldhulpverle-
ning, is het goed om te weten hoe de schuldhulpver-
lening ontstaan is. De maatschappelijke ontwikkelin-
gen en het begrip geld spelen daarbij een belangrijke
rol. Daarom geven we in dit hoofdstuk een korte
geschiedenis om zo het ontstaan van de schuldhulp-
verlening beter te begrijpen.

1.2 Vooraf aan de
schuldhulpverlening

De schuldhulpverlening zoals wij die nu kennen,
bestaat nog niet zolang. Wel zijn de wortels van de
hulpverlening aan arme mensen terug te vinden in de
19de eeuw. Dit hangt samen met het ontstaan van het
maatschappelijk werk.

De 19de eeuw
In de 19de eeuw werden verschillende ideeën ontwik-
keld om de armoede van toen, met name in de grote
steden heerste, te bestrijden. Een belangrijk initiatief
werd in 1818 genomen door Johannes van den Bosch
die de Maatschappij voor Weldadigheid oprichtte.
Deze maatschappij kocht, met ingezameld geld van
welgestelden, een groot stuk land in Drenthe. Op dat
land werd een kolonie opgericht waar arme mensen
uit de steden die geen werk (en soms ook geen huis)
hadden, konden leren hoe ze landarbeider werden.
Deze mensen konden zich inschrijven op het project
en konden zo een nieuw leven beginnen. De mensen
leerden om van de landbouw te leven en ze werden
voorzien van onderwijs, onderdak, enzovoort. De
bedoeling was dat de mensen daarna weer terug kon-
den keren naar de samenleving.
In deze periode ontstonden ook andere initiatieven
op het gebied van hulpverlening, zoals de reclasse-
ring. De Maatschappij tot het Nut van ’t Algemeen
werd in dezelfde tijd opgericht met als doel de mens
te ontwikkelen en te ontplooien. Er was een optimis-
tisch mensbeeld en een groot vertrouwen in een rede-
lijke aanpak van maatschappelijke problemen.
Naast deze ontwikkelingen had ook de kerk een
belangrijke rol. De kerk koos in die tijd voor een chari-
tatieve en filantropische invalshoek. De leden van de
kerk hadden als taak om zich ook op hulpverlening te
richten. Vanuit de kant van de rooms-katholieke kerk

werden de Vincentius-verenigingen opgericht en van-
uit de protestantse kerk ontstonden bewegingen als
Reveil die zich ook met armenzorg, strijd tegen alco-
holisme, hulp aan verwaarloosde jeugd, prostituees
en zwakzinnigen ging bezighouden. Het Leger des
Heils ging zich in die tijd ook bezighouden met hulp-
verlening. In deze kringen werd hulpverlening gezien
als een opdracht van god.

In de tweede helft van de 19de eeuw voerde de arbei-
dersbeweging strijd voor sociale verbetering. Dit
leidde tot nieuwe sociale wetgeving, zoals de kinder-
wetten, woningwet, zedelijkheidswetten, de armenwet
en arbeidswetgeving. Maatschappelijk werkers wer-
den ingezet om deze wetten uit te voeren. Hierdoor
ontstond er behoefte aan geschoolde hulpverleners.
In 1899 werd de eerste school voor maatschappelijk
werk opgericht. Voor de Tweede Wereldoorlog waren
dat er inmiddels vier.

De 20ste eeuw
In het begin van de 20ste eeuw werd vooral gedaan
aan volksontwikkelingswerk en woningmaatschappe-
lijk werk. In die periode werden de woonscholen
opgericht. Dit waren buurten waarin probleemgezin-
nen werden geplaatst om ze op te voeden tot ‘nette’
bewoners.
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het maatschap-
pelijk werk een bredere basis en werden er meer
opleidingen opgericht. Ideeën uit Amerika werden
overgenomen en de nadruk kwam meer te liggen op
de zelfredzaamheid van de cliënten. In de jaren
zeventig werd het maatschappelijk werk meer eman-
cipatiegericht. In de laatste jaren van de 20ste eeuw
werd de invalshoek weer meer cliëntgericht.
Vanuit het maatschappelijk werk wordt het sociaal-
raadsliedenwerk opgericht. De eerste sociaal raads-
man ging in 1949 aan het werk in Amsterdam. Het
sociaalraadsliedenwerk richt zich meer op de materi-
ele hulpverlening. Dat wil zeggen hulpverlening op
het gebied van uitkeringen, wetgeving, en dergelijke.
Schuldhulpverlening valt onder de materiële hulpver-
lening.
In 1956 werd de Algemene Ouderdomswet (AOW)
ingesteld, in 1963 de Algemene Bijstandswet (ABW)
en in 1967 de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering (WAO). Financiële nood is niet meer de
overheersende problematiek en wordt van het maat-
schappelijk werk ontkoppeld. De hulpverlening gaat
er hierdoor anders uit zien.
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1.3 Ontstaan van de
schuldhulpverlening

Aan het einde van de 20ste eeuw is schuldhulpverle-
ning echt ontstaan. Daarvoor waren er natuurlijk,
zoals hiervoor is gebleken, mensen met schulden. Zij
werden ook geholpen door de kerk en door maat-
schappelijke instellingen. De achtergrond van de hulp
die geboden werd was heel anders. Door de ontwikke-
lingen in de maatschappij zoals het consumentisme,
goede sociale wetgeving, digitalisering en individuali-
sering bleken er verschillende redenen te zijn waarom
iemand in de schulden terechtkwam. Schuldhulpver-
lening is een antwoord geweest op die vraag. Omdat
er steeds meer mensen bij sociaalraadslieden kwa-
men met het verzoek om hulp, is er een speciaal loket
voor schuldhulpverlening gestart in Amsterdam; later
werd dit door het hele land gevolgd. Veel mensen
werden ook persoonlijk failliet verklaard. De wetgever
heeft hier ook een wet voor gemaakt: de Wet Schuld-
sanering Natuurlijke Personen (zie ook hoofd-
stuk 10). De gemeenten kregen opdracht van de cen-
trale overheid om de schuldhulpverlening te facilite-
ren. De gemeenten werden hiermee verantwoordelijk
voor de schuldhulpverlening. Verenigingen als de
NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en soci-
aal bankieren, opgericht in 1932) richtten zich meer
op de schuldhulpverlening.

1.4 Samenleving versus
schuldhulpverlening
(context)

Door de veranderingen in de samenleving is de
schuldhulpverlening ontstaan.
In de 19de eeuw was Nederland zoals dat heet een
nachtwakersstaat. De overheid beschermde alleen het
privébezit van burgers. Meer deed de overheid niet in
sociaal opzicht. Bijna 20% van de mensen leefde in
armoede en leed honger. Nu is dat 7% (op of onder
het sociaal minimum). Let op: deze gegevens zijn niet
direct met elkaar te vergelijken in verband met het
tijdsbeeld (zie ook paragraaf 1.4). Deze mensen leef-
den alleen van liefdadigheid en konden moeilijk
hogerop komen. De rijken hadden de plicht om liefda-
digheid te geven aan de armen en de armen hoorden
arm te blijven.

Vanaf het einde van de 19de eeuw ontstond de prille
verzorgingsstaat. In de verzorgingsstaat zorgt de
overheid voor voorzieningen van de wieg tot het graf.
De industriële revolutie ontstond. De roep om sociale
wetgeving werd steeds groter. In de steden waren
grote arbeiderswijken zonder riolering en waterleiding
en fabrieken met zeer slechte werkomstandigheden.
Arbeiders kregen steeds meer te zeggen en er werden
kleine vakbonden opgericht.
In het begin van de 20e eeuw werd de verzorgings-
staat verder uitgebreid. Er kwamen nieuwe wetten en
nieuwe organisaties, zoals de leerplicht, door de over-
heid gefinancierde ziekenhuizen, onderwijs en natio-
nale werknemersverzekeringen.
In de periode 1945-1970 werd de verzorgingsstaat vol-
tooid.
De AOW en de ABW kwamen tot stand en hulpverle-
ners maakten mensen bewust van hun rechten. Aan
het eind van de 20ste eeuw begon de afslanking van
de verzorgingsstaat. Dit kwam met name omdat de
verzorgingsstaat te veel geld ging kosten.
Veel overheidsdiensten werden verzelfstandigd of
geprivatiseerd. Burgers moesten weer meer zelf de
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn
en geluk.
Een aantal voorbeelden:
• Uitkeringsgerechtigden moesten verplicht gaan

solliciteren en passende arbeid aanvaarden.
• Voor veel zorgbehoevenden werd een eigen bij-

drage ingevoerd.
• De eigen bijdrage voor studiekosten steeg.
• Mensen met een beperking moesten zo veel

mogelijk meedoen met de maatschappij.

Deze trend zet zich nu in een nog grotere vorm voort.
De sociale zekerheid wordt steeds meer afgeslankt.
Denk aan de strenger geworden Wet werk en bijstand
(WWB), de Participatiewet die – zoals het er, tijdens
deze druk van het boek, naar uit ziet – ingevoerd gaat
worden in 2015, de wijzigingen in de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) en nog veel meer.
Naast eigen verantwoordelijkheid is nu ook maat-
schappelijke participatie een ‘hot item’.

Door al deze ontwikkelingen zijn mensen zich anders
gaan gedragen en gingen zij ook anders om met geld.
Aan het einde van de 20ste eeuw kon het niet op en
was de ontwikkeling van individualisering en materia-
lisme op haar hoogtepunt. Samen met de ontwikke-
lingen van informatisering, digitalisering en automati-
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sering veranderde de manier van geld uitgeven. Het
werd heel normaal om veel goederen te hebben. Denk
aan een goede auto, een mooie tv, maar ook een
koophuis aanschaffen was de normaalste zaak van de
wereld. De commercie speelde hier handig op in. Het
aanschaffen van de meeste goederen kon via het
afsluiten van een krediet. Het nemen van een krediet
was ook heel gemakkelijk, zelfs meerdere tegelijker-
tijd. Een tophypotheek afsluiten was ook geen enkel
probleem. Een probleem creditcard had je gewoon,
dat was makkelijk. Betalen werd nog makkelijker
gemaakt door de chipknip te gebruiken of te pinnen.
Hierdoor werd het moeilijk om een overzicht van de
inkomsten en uitgaven te houden.

Vroeger werden veel huishoudelijke apparaten,
zoals stofzuigers, keukenhulpen, en dergelijke,
nog aan de deur verkocht. Omdat het om wat
duurdere apparaten ging, kregen de huis-aan-
huisverkopers vaak te horen dat mensen eerst
voor zo’n aankoop moesten sparen. De oplos-
sing was om het apparaat met krediet te verko-
pen. De straatverkoper kwam dan elke week
langs om het geld op te halen. Natuurlijk werd
het apparaat er wel wat duurder door, omdat de
verkoper wekelijks langs moest komen en er
aan wilde verdienen.

Door de kredietmogelijkheden zijn er veel consumen-
tenkredieten opgenomen en stonden veel mensen
rood. Door de lage rentestand werd het niet als een
probleem gezien rood te staan. Steeds meer mensen
gingen over op het Amerikaanse systeem van privé-
financiering: eerst lenen en later terugbetalen. De
periodes van geld lenen werden ook steeds langer.
Denk aan doorlopende kredieten. Door de hogere en
langere duur van de kredieten werd het ook moeilijker
om financiële tegenslagen op te vangen. Daarnaast
werkte het gebruik van creditcards, klantenkaarten en
winkelpassen de schulden ook in de hand. Een groot
maar relatief onbekend systeem van consumenten-
krediet is de studiefinanciering.

Door al deze omstandigheden zijn er veel huishou-
dens in de problemen gekomen en hebben zij proble-
matische schulden of betalingsachterstanden. Uit
onderzoek blijkt dat alle burgers voor financiële pro-

blemen vatbaar zijn. Wel zijn er een aantal groepen
die hiervoor gevoeliger zijn.

Meer hierover in hoofdstuk 2.

1.5 Begrip armoede en
armoedegrens

Als je spreekt over schuldhulpverlening komt het
begrip armoede ook vaak om de hoek kijken. Dit blijkt
ook uit de geschiedenis hiervoor. Om een duidelijker
beeld te geven, leggen we de begrippen en de context
eerst uit.

Armoede is volgens de Van Dale:
ar·moe, ar·moe·de de; v(m) 1 toestand vd arme; behoefte: tot ~
vervallen

De armoedegrens kan worden omschreven als:
Het absolute minimum aan geld en voedsel dat iemand per
jaar nodig heeft om van te kunnen leven. Raakt men daar
onder, dan komt de gezondheid in gevaar door gebrek aan
voedsel, hygiëne en medische verzorging.

Deze definitie geeft aan dat de armoedegrens geen
vast bedrag als inkomen heeft. Het Centraal Bureau
voor Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbu-
reau (SCP) brengen samen jaarlijks een armoedesig-
nalement uit. In december 2013 is het signalement
over 2013 gepubliceerd. Zie ook het artikel uit de
Volkskrant hierna.

De armoedemonitor besteedt veel aandacht aan de
budgetbenadering:
‘De budgetbenadering gaat ervan uit dat iemand arm
is als hij of zij geruime tijd niet de middelen heeft om
het minimaal noodzakelijke in de eigen samenleving
te verwerven. Uit deze definitie volgt in de eerste
plaats dat armoede een contextueel verschijnsel is: of
iemand arm is, hangt af van wat er in de eigen
samenleving op een gegeven moment onontbeerlijk
is. Daarvan uitgaand is het niet heel zinvol de huidige
armoede in Nederland in twijfel te trekken door te
verwijzen naar schrijnende omstandigheden die zich
lang geleden voordeden, of naar de misère die zich
nu nog in bepaalde ontwikkelingslanden voordoet.’
‘De definitie spreekt verder van een tekort aan “mid-
delen”. Dat betekent dat we vaststellen of het inko-
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men mensen in beginsel in staat stelt te voorzien in
het minimaal noodzakelijke en niet of men daadwer-
kelijk over een bepaald minimumpakket aan goederen
en diensten beschikt. Als iemand een inkomen heeft
dat genoeg is voor het minimaal noodzakelijke, maar
het geld uitgeeft aan luxe, verslavingen of de nieuwste
gadgets, is hij of zij in onze benadering niet arm – al

kunnen daardoor vanzelfsprekend wel financiële pro-
blemen ontstaan.’
Vanuit deze benadering wordt gewerkt met referentie-
budgetten. Het minimale budget wordt zo vastgesteld
en van daaruit wordt de armoede gemeten.
Meer informatie op www.cbs.nl.

Snelste stijging armoede sinds uitbraak recessie

De armoede in Nederland is in
2012 sterk toegenomen. Er
kwamen vorig jaar 152 duizend
armen bij. Het is de sterkste
stijging van de armoede sinds
in 2008 de recessie uitbrak.
Dit blijkt uit het Armoedesigna-
lement dat het Centraal Bureau
voor de Statistiek en het Sociaal
en Cultureel Planbureau van-
daag presenteren. CBS en SCP
spreken van een ‘forse stijging’
van de armoede ten opzichte
van 2011, toen er 100 duizend
armen bij kwamen.
1,2 miljoen Nederlanders
(7,6 procent) zijn arm te noe-
men. Na aftrek van vaste lasten
houden zij niet genoeg geld
over voor kleding, huisraad,
verjaardagscadeaus, vervoer en
sociale activiteiten zoals sport
of vakantie.
 
Economische crisis
De in 2008 begonnen econo-
mische crisis had aanvankelijk
weinig invloed op het besteed-
bare inkomen van de Neder-
landse huishoudens, maar
vanaf 2011 begon de armoede
snel toe te nemen. Werkne-
mers die door de recessie hun

baan verloren, kwamen na een
periode in de WW in de bij-
stand terecht. Dit betekent vaak
een dermate sterke inkomens-
daling dat armoede op de loer
ligt - zeker als de vaste lasten,
zoals de hypotheek of de huur,
nog zijn afgestemd op het veel
hogere salaris.
De dalende koopkracht is daar-
naast steeds meer kleine zelf-
standigen fataal geworden. Het
flink toegenomen aantal zelf-
standigen zonder personeel
heeft minder inkomsten,
omdat ook hun klanten bezui-
nigen op de uitgaven. Van de
348 duizend ‘werkende armen’
die Nederland telt, is een groot
deel zelfstandig ondernemer.
In omvang wordt deze groep
armen op de voet gevolgd door
ontvangers van een bijstands-
uitkering, vaak alleenstaande
moeders met opgroeiende kin-
deren. De kleinste groep armen
is die van de 65-plussers met
alleen AOW, in totaal 79 dui-
zend ouderen.
 
Kinderen
Vooral het aantal kinderen dat
in armoede opgroeit is sterk

toegenomen. Armoede treft
één op de tien kinderen, 384
duizend in totaal. Vijf jaar gele-
den waren het er 100 duizend
minder. De meeste ouders van
arme kinderen hebben laagbe-
taald werk.
Steeds meer mensen leven in
langdurige armoede: 381 dui-
zend mensen zijn langer dan
drie jaar arm. Een op de tien
had een betalingsachterstand
voor de huur of hypotheek. Het
percentage huishoudens dat
zich in de schulden stak,
bedroeg vorig jaar 8 procent,
tegenover 5 procent vijf jaar
geleden.
De onderzoeksbureaus ver-
wachten dat de armoede in
2013 minder snel is toegeno-
men dan in 2012 en in 2014
zelfs iets zal afnemen. ‘We ver-
wachten dat belastingmaatrege-
len van het kabinet en loonstij-
gingen gunstig uitpakken voor
de koopkracht’, zegt Cok Vroo-
man van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau.
 
De Volkskrant, 3 december 2013
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Armoede is in meerdere vormen te omschrijven. Er
kan sprake zijn van:
• tijdelijke armoede;
• structurele armoede;
• relatieve armoede.

Tijdelijke armoede: de tijdelijke situatie dat mensen
niet voldoende inkomen hebben om een maatschap-
pelijk aanvaardbaar niveau van bestaan te bereiken en
in stand te houden. De situatie is dan tijdelijk, omdat
deze mensen wel in staat zijn hun situatie te verbete-
ren.
Structurele armoede: de langdurige situatie dat men-
sen niet voldoende inkomen hebben om een maat-
schappelijk aanvaardbaar niveau van het bestaan te
bereiken en in stand te houden. Er wordt dan wel over
kansarmen gesproken.
Relatieve armoede: de situatie van armoede is heel
anders als je naar bijvoorbeeld andere landen zoals
India kijkt. Daar is een hele andere vorm van
armoede. Daarom wordt in Nederland vaak over rela-
tieve armoede gesproken, omdat wij in Nederland
een sociaal vangnet hebben en de meeste mensen
ook als ze arm zijn een dak boven hun hoofd hebben.

Armoede en de armoedegrens blijken subjectieve
begrippen te zijn en afhankelijk van de tijd waarin we
leven en de normen en waarden die op dat moment
gelden.
Over het algemeen kan wel uitgegaan worden van het
algemeen geldende minimum inkomen dat is vastge-
steld door het ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid. Zie hiervoor http://www.rijksover-
heid.nl/ministeries/szw.

Armoede en schulden
Over het algemeen worden deze twee begrippen door
elkaar gebruikt. Nu is het zo dat iemand die arm is,
geen schulden hoeft te hebben. Iemand die schulden
heeft, hoeft ook niet per definitie (langdurig) arm te
zijn.
Als je lang schulden hebt, dan zul je wel arm worden.
Daarbij is het ook zo dat de kans op schulden groter
wordt, als je lang in armoede leeft.
Dit is een onderwerp dat vanuit meerdere perspectie-
ven bekeken kan worden en ook beschreven is. In
algemene zin kunnen we wel concluderen dat schul-
den en armoede vaak samengaan. Aan jou als schuld-
hulpverlener of budgetcoach om dat in de gaten te
houden en ermee aan de slag te gaan.

1.6 Geschiedenis en waarde van
geld

In 2012 was er een reclamespotje van de ASN bank.
Geld stinkt, geld rolt, geld verbindt, geld … Dit laat
zien dat geld op verschillende manieren beleefd kan
worden. Geld is al heel lang een belangrijk betaalmid-
del dat zich steeds verder ontwikkelt in allerlei vor-
men.
Tweeduizend jaar geleden werden alle goederen nog
met elkaar geruild. Daarna werd er met goud en zilver
betaald. Langzaam maar zeker is daarin een ontwik-
keling gekomen aan de hand van waardepapieren die
werden uitgegeven als bewijs. Zo is ons hedendaagse
muntgeld en papiergeld ontstaan. Nu betalen we met
‘plastic’. Het is officieel nog steeds zo dat je je munt-
geld en waardepapieren terug zou kunnen ruilen voor
goud. Dit is niet iets wat in je op zou komen om te
doen, maar de basis van ons geldsysteem ligt daar
nog steeds. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft nog
altijd goud op voorraad om ons geldsysteem mogelijk
te maken.
Omdat we met z’n allen steeds meer zijn gaan lenen
en er steeds meer passen zoals creditcards, winkel-
passen, en dergelijke zijn ontwikkeld, kijken we
anders naar de waarde van geld dan vroeger. De
vraag is dan natuurlijk wat is de waarde van geld?
De waarde van geld is objectief uit te drukken in
euro’s. Gevoelsmatig kan dat al heel anders zijn. De
manier waarop jij naar de waarde van geld kijkt,
maakt ook uit hoe je ermee omgaat. Omdat het
tegenwoordig niet goed zichtbaar is wat je uitgeeft,
door bijvoorbeeld pinnen, kredieten en creditcards,
wordt het inzicht in je uitgaven ook lastiger. Je moet
er echt moeite voor doen om dat in kaart te krijgen.
Een huishoudboekje bijhouden is voor veel mensen
niet meer vanzelfsprekend. Wil je toch zicht krijgen
op je uitgaven, dan is een huishoudboekje een goede
start. Banken en andere instellingen zijn hier al op
ingesprongen en het is ook mogelijk om online een
huishoudboekje bij te houden, bijvoorbeeld via
www.nibud.nl of bij een aantal banken.
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Jan Oudenhuizen woont al zijn hele leven in de
Zaanstreek en werkte sinds 1995 bij kof-
fiebranderij De Arend en is sinds twee jaar
arbeidsongeschikt. Als Jan vroeger geen werk
had, betekende dat voor hem, zijn vrouw en
twee kinderen dat zij met een WW-uitkering
moesten rondkomen. Geen pure armoede maar
toch wel 30 procent minder per maand. Geluk-
kig heeft zijn baas hem volgens de cao twee jaar
lang 100 procent salaris uitbetaald. Jan heeft
altijd een prima salaris gehad en krijgt nu van
het UWV te horen dat hij aanspraak kan maken
op een WIA-uitkering, waardoor zijn gezin niet
zonder geld komt te zitten. Een WIA-uitkering is
minder dan zijn normale salaris. In zijn geval
netto bijna 40 procent minder. Dit heeft te
maken met maximale bedragen die per dag wor-
den uitgekeerd. Gelukkig kan Jan naast zijn uit-
kering ook subsidies, toeslagen en tegemoetko-
mingen aanvragen om zijn gezin draaiende te
houden. Hij kan nu huurtoeslag en zorgtoeslag
aanvragen. Voor de kinderen kan hij een tege-
moetkoming voor de studiekosten aanvragen
en hij kan kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen aanvragen. Als hij de kwijtschelding
krijgt, dan ontvangt hij gelijk een stadspas waar-
door hij en zijn gezin gratis naar de bibliotheek
kunnen en de kinderen een sport kunnen beoe-
fenen of naar een muziekschool kunnen gaan.
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Vragen en opdrachten

1.1 Wanneer is het professionele maatschappelijk
werk ontstaan in Nederland?

1.2 Wie verzorgden tot die tijd maatschappelijk
werk en hulpverlening?

1.3 Wat is een charitatieve instelling?

1.4 Wat is een filantropische instelling?

1.5 Zoek uit wat in het ‘kinderwetje’ van de heer
Van Houten is geregeld.

1.6 Wat is een nachtwakersstaat?

1.7 Wat is een verzorgingsstaat?

1.8 Wat is de AOW?

1.9 Wanneer ontstaat de professionele schuld-
hulpverlening in Nederland?

1.10 Waarom is de WSNP in het leven geroepen?

1.11 Wat gebeurt er na 1970 met de Nederlandse
samenleving?

1.12 Zorgde de kredietverlening voor veel welvaart?

1.13 Wat was het uiteindelijke resultaat van veel
voorkomende overkreditering?

1.14 Wat is structurele armoede?

1.15 Wat is het effect van ‘plastic’ geld?
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