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Factsheet
Belemmering doorstroom door financiële knelpunten
Achtergrond
Het onderzoek is uitgevoerd onder 358 deelnemers van de opvangafdelingen van het Leger des Heils
in Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Lelystad, Maastricht en Rotterdam. Het
onderzoek richt zich op deelnemers die door zouden kunnen stromen, maar die daarbij op financieel
vlak de grootste belemmering ervaren.
Wat is de belangrijkste uitkomst?
Eén op de vijf kan niet zelfstandig gaan wonen door financiële redenen.
Een kwart van deze groep bestaat uit jongvolwassenen (18-25 jaar).
De belangrijkste financiële knelpunten zijn:
 20%: huurschuld maakt herhuisvesting onmogelijk.
 40%: schuldhulp komt niet op gang (te hoge drempels, te lange procedures).
 20%: inkomen te laag (vooral bij jongvolwassenen).
 10%: te weinig financiële expertise bij de begeleiding.
Wat zou er moeten veranderen om deze situatie te verbeteren?
1. Schuldhulp: lagere drempel, kortere procedures.
2. Meer expertise op financiële problematiek in maatschappelijke opvang.
3. Meer goedkope wooneenheden met begeleiding.
4. Meer vrije verdienruimte voor jongeren zodat ze zich kunnen ontwikkelen.

Voorbeelden
1. John heeft vier jaar lang op straat geleefd. Hij kreeg geen uitkering omdat hij zich daarvoor
moest laten inschrijven. Dit lukte niet aangezien John in de gemeentelijke administratie
geregistreerd staat als ‘in het buitenland verblijvend persoon’. Via de opvang gaat John
werken aan herstel van het normale leven. In de afgelopen vier jaar heeft hij om te overleven
schulden gemaakt: boetes voor buiten slapen en rondhangen op plaatsen waar dit niet mag.
Hij kan geen overzicht van zijn schulden geven. Maar zo lang hij op de wachtlijst staat van de
Gemeentelijke Krediet Bank (GKB), kan hij ook niet beginnen met aflossen.
2. Kevin zit in een vicieuze cirkel. Hij is tijdens het leven op straat zijn identiteitsbewijs verloren.
Om een uitkering aan te vragen heeft hij een ID nodig. Om die te bekostigen heeft hij een
inkomen nodig. Dat heeft hij niet.
3. Mariam is 17 jaar en gestopt met haar studie. Zij krijgt nog geen studiefinanciering en kan ook
geen beroep doen op een uitkering. Zij is van school gestuurd, terwijl zij leerplichtig is. Haar
moeder geeft haar af en toe het geld van de kinderbijslag. Mariam heeft een schuld van
vijftienhonderd euro bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CIJB), die zij niet kan voldoen
omdat zij geen inkomen heeft. Omdat zij eenmalig niet heeft voldaan aan de
betalingsregeling, is deze ingetrokken. In verband hiermee wordt Mariam elke maand
opgepakt door de politie.

