In de regio Rivierenland kampen zo’n 20.000 huishoudens met ernstige financiële problemen. Dit heeft een
groot negatief effect op de kwaliteit van leven. Financieel Fit Rivierenland is een Regionaal Innovatie
Platform voor financiële redzaamheid dat zich inzet voor een financieel fit en vitaal Rivierenland.
Financieel Fit Rivierenland is een coöperatie. Deze bestaat uit partners die zich op gelijkwaardige basis inzetten
voor een financieel vitaal Rivierenland. Met directe inzet bouwen we aan een regionaal innovatieplatform. Alle
partijen in Rivierenland die betrokken zijn bij het thema financiële zelfredzaamheid kunnen zich hierbij
aansluiten.
Gezamenlijke aanpak
Dit zijn organisaties die zich bezighouden met dit onderwerp (welzijn, hulpverlening, gemeente) en organisaties
die in contact komen met de doelgroep en daardoor iets kunnen betekenen (woningbouw, onderwijs,
bedrijfsleven). Financieel Fit Rivierenland slaat een brug tussen deze partijen en zorgt voor verbinding,
samenwerking en kennisdeling met als doel een gezamenlijke en efficiënte aanpak tegen armoede en
schuldenproblematiek in Rivierenland.
Nibud is het Nederlandse Instituut voor Budgetvoorlichting. Het voorkomen van geldproblemen is het doel van
Nibud. De visie is een Nederland zonder geldproblemen waarbij iedereen rekening houdt met hoe mensen met
geld omgaan en hun financiële mogelijkheden.
Het Nibud signaleert dat het voorheen vooral mensen met een laag inkomen waren die het moeilijk vonden om
rond te komen. Tegenwoordig is de hoogte van het inkomen niet direct van invloed op het ontstaan van
geldproblemen. Inkomen is eigenlijk géén goede voorspeller van financiële problemen. Gedrag (bijvoorbeeld
impulsiviteit of het niet hebben van een spaarrekening) en gebeurtenissen als ontslag of echtscheiding
voorspellen veel beter financiële problemen dan inkomen. Een paar cijfers.
•
•

45% van de Nederlandse huishoudens heeft moeite met rondkomen
2,5 miljoen huishoudens hebben te weinig spaargeld

Het Spaaradvies van het Nibud luidt om minimaal de volgende bedragen achter de hand te hebben:
•
•
•

Alleenstaande € 3.400
Paar € 4.300
Paar met kinderen € 5.200

Bij het aanvragen van inkomensondersteuning kan iemand te maken krijgen met 27 regelingen en 8 definities
van het begrip inkomen of vermogen. Ingewikkeld en ontmoedigend. De kans dat iemand betalingsproblemen
krijgt is een samenspel van een aantal factoren. De belangrijkste kenmerken die de kans verhogen zijn:
• ongeordende administratie
• op de korte termijn gericht
• geen of weinig spaargeld

70% van de mensen weet niet waar zij terecht kunnen voor hulp bij schulden. Laaggeletterdheid of beperkte
digitale vaardigheden zijn hierbij ook nog een complicerende factor. Geldzorgen brengen doorgaans (veel)
stress met zich mee. Recent onderzoek toont aan dat onder meer de stress ertoe leidt dat mensen zich anders
gaan gedragen. Als gevolg van geldstress daalt het IQ gemiddeld met 13 à 14 punten. Mensen gaan ‘bij de dag’
leven. Dat zorgt voor nieuwe problemen. De signalen hiervan zijn:
• Veel post, soms overal in huis
• Huis / hulpvrager / gezin oogt onverzorgd
• Geen geld meer voor eten
Eenduidigheid
Financieel Fit Rivierenland helpt mensen om bij de juiste loketten aan te kloppen. Uniformiteit bij alle
gemeenten zou een groot voordeel zijn, omdat dit tot eenduidigheid en reële verwachtingen bij de
hulpvragers leidt. Daarom is er de NSR (Nederlandse Schuldhulproute).
De NSR is een publiek-private samenwerking van bedrijven, gemeenten, (hulp)interventies en andere
samenwerkingspartners. Samen werken zij aan een financieel gezond Nederland. Dat doen ze door mensen
eerder te vinden, te bereiken en te leiden naar passende tools of hulp. Samen met toeleiders als bedrijven,
banken en verzekeraars, leiden ze mensen met mogelijke schuldzorgen naar hun kanalen. Dit doen ze met de
multichannel aanpak. Via een online test, chat of telefoonnummer, krijgen mensen inzicht in hun financiële
situatie. Ze krijgen direct een hulpaanbod dat past bij hun situatie. De hulp is per persoon verschillend en
varieert van zelfhulp (preventie) tot lokale schuldhulp.
Er komen veel ondernemers in de problemen door de coronacrisis. Door alle steunmaatregelen hebben
talloze ondernemers het maar net gered. Vanaf oktober 2022 moet terugbetaling gaan plaats vinden. Dan
komen de problemen. Het is daarom beter om vroeger te signaleren. En ondernemers moeten op de juiste
manier verwezen en geholpen worden.
Bij veel gemeentes wijzen telefonistes de ondernemers vaak al terug met de mededeling dat zzp’ers /
ondernemers niet thuis horen bij de gemeente. En dat terwijl het voor deze groep juist zo’n grote stap is om
naar de gemeente te gaan of om deze te bellen. Er is schaamte. Ondernemers willen ondernemen in plaats van
hun hand ophouden. Waar kunnen ondernemers terecht? Hoe kunnen ze het beste geholpen worden?
Onzekere toekomst
Ondernemen start met een droom. De coronacrisis heeft echter voor veel ondernemers roet in het eten
gegooid. Er gloort een extra onzekere toekomst.
• NOW-afrekeningen
• Aflossing schulden aan leveranciers, verhuurder, familie etc.
• Ingeteerd op eigen vermogen, het ontbreken van spaargeld
• Geld nodig voor het doen van noodzakelijke investeringen
• Personeelstekorten in diverse sectoren
Hulp
De grote vraag hierbij is: wie kan er helpen? Daarom is vroegsignalering van vitaal belang. Van daaruit ontstaat
warme overdracht naar gespecialiseerde hulp, zoals: financiers, coaching, bedrijfsadvies en juridisch advies.
Wie doet wat in de regio? Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) Uitvoering door: Werkzaak Rivierenland voor de
gemeenten: Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. De gemeenten
Buren & Neder-Betuwe doen dit gezamenlijk zelf. Meer info via: Geldfit.nl en MKBDoorgaan.nl/Geldfit zakelijk
Wie doet wat in de regio? Schuldhulpverlening wordt per gemeente apart aangeboden:
• West Maas en Waal: gemeente samen met Over Rood
• Tiel: gemeente samen met Over Rood
• Culemborg: gemeente samen met Over Rood, complexe zaken gaan naar Zuidweg & Partners
• West-Betuwe: gemeente samen met Over Rood
• Maasdriel, mede namens Zaltbommel: gemeente samen met Over Rood

