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Interventies en onderzoeken
Het programma Schouders Eronder heeft een aantal onderzoeken uitgezet. In de rechter
kolom zie je welke onderzoeken nog lopen en welke zijn afgerond.

Er zijn 2 typen onderzoek:

Een aantal van de onderzoeken is gericht op het evalueren van een interventie en het onderzoeken
van het implementatieproces. Deze onderzoeken zijn gekoppeld aan de interventies die het
programma ondersteund. Schouders Eronder vindt het belangrijk dat we leren van de manier waarop
deze interventies worden uitgevoerd en we willen weten of de interventies effectief zijn.

Een aantal onderzoeken is voortgekomen uit de onderzoeksagenda. Samen met de programmaraad
en de adviesraad heeft het Schouders Eronder gekeken welke kennis niet voorhanden is binnen de
schuldhulpverlening. Naar aanleiding daarvan hebben we calls uitgezet. Als eerste onderzoek naar
alle lopende experimenten in de schuldhulpverlening, als tweede onderzoek naar het
stabilisatietraject en tot slot onderzoek naar lerende organisaties.
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Bureau Bartels - Experimenten binnen
de schuldhulpverlening (afgerond)
Bureau Bartels deed in 2020 onderzoek naar vernieuwende initiatieven van gemeenten en
pilots die er op gericht zijn om de dienstverlening aan mensen met schulden te
verbeteren. Door middel van uitgebreide gesprekken met functionarissen die
verantwoordelijk zijn voor het schuldenbeleid van in totaal 315 gemeenten heeft het
onderzoek een dekkingsgraad van 89%.

Redenen om te experimenteren
Redenen voor gemeenten om aan de slag gaan met een experiment zijn divers. Gemeenten willen
bijvoorbeeld de mensen met schulden beter in beeld krijgen, of juist een laagdrempeliger contact met
de doelgroep tot stand brengen. Ook succesverhalen van andere gemeenten kunnen een reden zijn om
te starten met een experiment of pilot.

Focus van de experimenten
45% van de geïnventariseerde experimenten bestaat uit een vorm van vroegsignalering. Gemeenten
zijn op zoek naar effectieve manieren om achter de voordeur te komen en ernstige geldproblemen
vroegtijdig te voorkomen. Naast vroegsignalering zijn een aantal gemeenten bezig met een coaching-
of buddytraject, vaak met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen om zelfredzaamheid te vergroten. Ook
voeren gemeenten experimenten uit met gastlessen, workshops, digitale producten (bijvoorbeeld
apps) en perspectieffondsen.

Effecten
Gemeenten beogen verschillende effecten met hun experimenten. Het belangrijkste doel is reductie
van schuldenproblematiek (81%). Andere beoogde effecten zijn: het eerder in beeld krijgen van mensen
met een risico op schulden (63%), gedragsverandering van mensen met schulden (45%), en het
efficiënter vormgeven van schuldhulpverlening (43%). Experimenterende gemeenten geven aan dat zij
deze effecten ook terugzien of verwachten te zien. Uit het onderzoek blijkt ook dat als gemeenten
voorafgaand aan de pilot concretere doelen formuleren, de effecten achteraf beter meetbaar zijn.

Lessons learned
Uit het onderzoek van Bureau Bartels komen drie elementen naar voren die belangrijk zijn om een
pilot te laten slagen: zorg er allereerst voor dat uitvoerders goed toegerust zijn en blijf hen motiveren
en betrekken. Bijvoorbeeld door hen gesprekstechnieken aan te leren of technische vaardigheden bij te
brengen. Ten tweede: communiceer gedurende het traject actief met alle betrokkenen en ten derde:
durf tijd, energie en geld te investeren zonder meteen resultaat te verwachten.

Lees hier het onderzoek en de bijlage bij het onderzoek.

experimenten_rapportage_schouders_eronder.pdf

(/sites/default/files/experimenten_rapportage_schouders_eronder.pdf) (pdf, 483 kB)

https://www.schouderseronder.nl/sites/default/files/experimenten_rapportage_schouders_eronder.pdf
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(/sites/default/files/experimenten_bijlage_bij_rapportage_schouders_eronder.pdf) (pdf, 149 kB)
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Ecorys i.s.m. COAP- Leren van anderen
(afgerond)
Leren van en met elkaar: een ontwikkelingsgericht onderzoek naar lerende organisaties in
de schuldhulpverlening en Zorg & Welzijn

In dit ontwikkelingsgerichte onderzoek werken Ecorys en CAOP samen. Op basis van inzichten uit de
literatuur over lerende organisaties, aangevuld met praktijkkennis vanuit een focusgroepbijeenkomst,
ondersteunen wij drie (gemeentelijke) schuldhulporganisaties in het proces naar een ‘lerende
organisatie’. Daarbij is aandacht voor het gebruik van nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar ook
voor de Plan–Do–Check–Act-cyclus: continu verbeteren door te reflecteren op je handelen en zo nodig
werkwijzen aan te passen. 

Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Op de kennisbundel van Schouders Eronder kun je de handreiking
(https://www.kennisbundel.nl/rapport/leren-van-en-met-elkaar) en het onderzoek
(https://www.kennisbundel.nl/rapport/verantwoordingsdocument-leren-van-en-met-elkaar) lezen.

https://www.kennisbundel.nl/rapport/leren-van-en-met-elkaar
https://www.kennisbundel.nl/rapport/verantwoordingsdocument-leren-van-en-met-elkaar
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Purpose - Het stabilisatietraject:
succes- en faalfactoren (fase 1 en fase
2 afgerond)
Praktijkonderzoek in co-creatie naar succes- en faalfactoren stabilisatietraject en
onderliggende producten binnen gemeenten of schuldhulpverleningsorganisaties.

Onderzoeksadviesbureau Purpose heeft fase I in het onderzoek naar stabilisatie in opdracht van
Schouders Eronder afgerond. De uitkomsten van dit onderzoek lees je in het rapport Onderzoek
stabilisatie Schouders Eronder. (https://www.schouderseronder.nl/publicaties/onderzoek-naar-
beleving-burgers-naar-stabilisatiefase)

De tweede fase van het onderzoek is in juli 2020 afgerond. Door beter aan te sluiten bij de beleving en
eigenschappen van de klant en bij de start van het schuldhulpverleningstraject te kiezen voor het
juiste behandelplan kan de effectiviteit en klanttevredenheid behoorlijk vergroot worden. Dit is een
van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 'Klantmonitoring in de stabilisatie' dat Purpose ook
in opdracht van Schouders Eronder voerde.

In het onderzoek worden drie verschillende klanttypen geïdentificeerd en drie verschillende
uitvoeringsmodellen onderscheiden. Door de behandeling op de verschillende klanttypes af te
stemmen kunnen gemeenten efficiëntie en klanttevredenheid verhogen.

Lees hier (https://www.schouderseronder.nl/publicaties/grotere-effectiviteit-stabilisatiefase-bij-
schuldhulpverlening-bij-aandacht-voor) meer over de uitkomsten van het onderzoek.

https://www.schouderseronder.nl/publicaties/onderzoek-naar-beleving-burgers-naar-stabilisatiefase
https://www.schouderseronder.nl/publicaties/grotere-effectiviteit-stabilisatiefase-bij-schuldhulpverlening-bij-aandacht-voor
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Evaluatie 8ting - Regioplan i.s.m.
Hogeschool van Amsterdam (afgerond)
Evaluatieonderzoek naar de door Schouders Eronder gesteunde interventies

8TING is een applicatie die met persoonlijke aandacht mensen in beweging krijgt. Mensen met
schulden krijgen gerichte informatie over hun traject, coaching en begeleiding op maat en worden op
een laagdrempelige manier herinnerd aan afspraken. 8TING heeft zich al bewezen in het sociale
domein, Stadsring51 in Amersfoort heeft onderzocht of het ook werkt in de schuldhulpverlening.

Onderzoeksbureau Regioplan en het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van
Amsterdam evalueerden in de periode september 2018-mei 2020 de implementatie en het effect van
de inzet van 8TING voor mensen in de schuldhulpverlening. De resultaten van de evaluatie zijn te
lezen in het eindrapport 8TING in de schuldhulpverlening
(https://www.schouderseronder.nl/publicaties/app-8ting-met-veelbelovende-resultaten-sociaal-
domein-nu-ook-onderzocht-op-implementatie)

https://www.schouderseronder.nl/publicaties/app-8ting-met-veelbelovende-resultaten-sociaal-domein-nu-ook-onderzocht-op-implementatie
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Evaluatie No Credit, Game Over®:
Panteia i.s.m. Universiteit Utrecht
(afgerond)
No Credit, Game Over ®! is een stadsspel dat jongeren doen nadenken en nieuwe inzichten en
ervaringen geeft rond een sociaal relevant thema, namelijk schulden. De jongeren kruipen in de huid
van een personage dat diep in de schulden zit. Via een tablet hebben ze toegang tot het game
platform. Aan de hand van specifieke opdrachten gaan ze op zoek naar oplossingen in de gemeente.
Ze werken in groepsverband en maak kennis met verschillende instanties en organisaties. No Credit,
Game Over ®! is in België al met succes ingezet.

Bekijk het eindrapport en de infographic 'Proces en effectevaluatie No Credit, Game Over' 
(https://www.schouderseronder.nl/publicaties/evaluatie-van-proces-en-effect-serious-urban-game-
no-credit-game-over)

https://www.schouderseronder.nl/publicaties/evaluatie-van-proces-en-effect-serious-urban-game-no-credit-game-over
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Evaluatie Psycho-educatie: Hogeschool
Utrecht i.s.m. Windesheim/VU
(afgerond)
De interventie ‘Psycho-educatie bij de aanpak van problematische schulden’ bestaat uit een training
voor medewerkers die werken met mensen met (een verhoogd risico op) problematische schulden. In
de training worden medewerkers opgeleid in het geven van voorlichting en het coachen bij het
ontwikkelen van coping strategieën. Het doel van de interventie is om mensen met (een verhoogd
risico op) problematische schulden in staat te stellen om beter om te kunnen gaan met het effect van
geldstress op gedrag. In de GGZ is deze interventie al succesvol gebleken.

Mensen met (problematische) schulden moeten veel acties uitvoeren om hun schulden op te lossen,
zoals het aanleveren van stukken, en ervaren vaak veel stress. Psycho-educatie heeft het doel om
mensen met (problematische) schulden beter in staat te stellen om ook onder stressvolle
omstandigheden te werken aan een oplossing van hun schulden.

Bij ‘Psycho-educatie’ krijgen mensen met (problematische) schulden allereerst uitleg over wat stress
doet met gedrag. Vervolgens leren klanten om te anticiperen op belemmeringen bij acties die ze
moeten uitvoeren om hun schulden op te lossen. Samen met hun coach ontwikkelen ze strategieën
ontwikkelen die het makkelijker maken om doelgericht te kunnen handelen.

In de evaluatie van de interventie Psycho-educatie zijn klanten en professionals geïnterviewd over
welk effect deze aanpak op ze heeft gehad. Op basis van een gespreksopname is gekeken of
professionals in staat waren om de interventie volgens protocol in de praktijk te brengen. Ook werden
professionals bevraagd over de randvoorwaarden voor het kunnen uitvoeren van de interventie.

De interventie wordt ontwikkeld door het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht.
De evaluatie werd uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht samen met Windesheim/VU uitgevoerd. 

Naar de implementatiegids en het rapport Psyco-educatie bij de aanpak van armoede en schulden
(https://www.schouderseronder.nl/publicaties/psycho-educatie-bij-de-aanpak-van-armoede-en-
schulden).
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