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Samenwerken met ketenpart-
ners bij mensen met een licht 
verstandelijke beperking en 
schulden: hoe kan dat het beste?
Wat is essentieel in de samenwerking tussen schuldhulpverleners en ketenpartners in de begeleiding van mensen 

met een licht verstandelijke beperking (LVB)? Dit artikel gaat in op deze vraag. Om eerst wat meer context te geven 

wordt ter introductie ingegaan op wat een LVB is en hoe groot deze groep is. Daarna worden concrete tips geven over 

de samenwerking voor als cliënten gediagnostiseerd zijn met een LVB.

ge schatting dan mag aangenomen worden dat mensen 

met een LVB misschien wel minimaal een kwart inne-

men van de cliëntpopulatie van schuldhulpverlening 

(Van Dam, Jungmann, Van Geuns, & Den Hartogh, 

2018). Het gaat vaak om mensen met een LVB die niet 

gediagnostiseerd zijn en daarbij is een diagnose ook niet 

altijd nodig, maar is het van belang om rekening te hou-

den met het feit dat minimaal een kwart van de cliënten 

waarschijnlijk niet in staat is alle handelingen te verrich-

ten en te begrijpen die nodig zijn om financiën en admi-

nistratie op orde te houden. Daarom zou eigenlijk ieder-

een benaderd moeten worden vanuit de wetenschap dat 

de wereld van geld en financiën voor veel mensen so-

wieso veel te ingewikkeld is.

”De keten informeren over wat 
een schuldhulpverlener doet is 
van essentieel belang voor een 
goede samenwerking”

Afstemming met ketenpartners

Vaak hebben mensen met een LVB in hun leven al veel 

verschillende hulpverleners gezien en kunnen zij daar-

om redelijk wantrouwend zijn richting (nieuwe) hulp-

verleners (Van Dam et al., 2018). Daarom is afstemming 

tussen hulpverleners onderling zeer belangrijk. Het 

vraagt nadrukkelijk om een goede samenwerking vanuit 

schuldhulpverleners met ketenpartners om deze cliënten 

D
e laatste jaren is er steeds meer aandacht 

voor mensen met een LVB. Dit komt doordat 

de maatschappij steeds complexer en veelei-

sender wordt en mensen met een LVB vaak 

moeite hebben om in deze maatschappij mee te kunnen 

komen (MEE Zuid-Holland Noord, 2015). In die context 

heeft deze groep vaak behoefte aan langdurige (financië-

le) ondersteuning om zich te kunnen redden. De huidige 

definitie van een LVB gaat uit van drie criteria: 1) ie-

mand heeft een IQ onder de 85, 2) er is sprake van ver-

minderd adaptief functioneren in conceptuele, sociale en 

praktische zin en 3) de beperkingen in het functioneren 

zijn nadrukkelijk al tot uiting gekomen voor het acht-

tiende levensjaar (Schalock et al., 2010; Moonen, 2017). 

Een LVB werkt bij iedereen anders uit en daarmee ook 

de mogelijkheid op schulden en armoede (Van Dam, 

Jungmann, Van Geuns & Den Hartogh, 2018). De ene 

persoon met een LVB heeft bijvoorbeeld moeite met het 

bijhouden van financiën, reizen met het openbaar ver-

voer en het goed functioneren op de werkvloer, maar 

heeft hele goede relaties met familie en vrienden terwijl 

dat bij de ander juist andersom is (ibid.). 

Professionals die mensen met een LVB begeleiden den-

ken dat schulden zeer regelmatig voorkomen (Van Dam 

et al., 2018; Jungmann, Kaal, Den Hartogh, & Fermin, 

2018). Als de landelijke cijfers over de prevalentie van 

LVB worden aangehouden dan hebben ongeveer 3 op de 

20 cliënten van de schuldhulpverlening een LVB (Van 

Dam et al., 2018). Als de extra kwetsbaarheid van veel 

mensen met een LVB wordt betrokken in een voorzichti-
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met een gediagnostiseerde LVB effectief te begeleiden. 

Zaken die onder meer van belang zijn: 

 • Informeer en investeer in relaties met ketenpartners 

(Van Dam et al., 2018): Leg ketenpartners die begelei-

ding bieden aan mensen met een LVB expliciet uit hoe 

de aanpak van de schulden plaatsvindt zodat zij extra 

uitleg en duiding kunnen geven aan de cliënt. Vaak is 

het voor persoonlijk begeleiders van mensen met een 

LVB niet geheel duidelijk wat een schuldhulpverlener 

of bewindvoerder doet of ze zijn niet goed op de hoog-

te van wat beschermingsbewind, de Wsnp of het min-

nelijk traject inhoudt. Investeer daarbij ook in relaties 

met ketenpartners: bijvoorbeeld maatschappelijk werk, 

Participatiewet -afdelingen en organisaties die specifiek 

mensen met een LVB ondersteunen, zoals MEE en Pa-

meijer, zodat er een goede samenwerking ontstaat om 

de beste ondersteuning te bieden (Van Dam, Jung-

mann, Van Geuns, & Den Hartogh, 2018). 

 • Breng overige hulpverlening in kaart (Van Dam et al., 

2018): Vaak hebben mensen met een LVB al veel 

hulpverlening (gehad). Breng daarom in kaart welke 

hulpverlening er allemaal actief is. Iemand met een 

LVB vergeet vaak te vertellen welke hulp hij of zij al 

ontvangt of is zich hier niet bewust van. 

 • Onderling afstemmen (Van Dam et al., 2018): Stem 

daarnaast zoveel mogelijk met ketenpartners af wie 

wat doet en zorg voor een eenduidige aanpak en 

vraag. Goede communicatie is erg belangrijk en het 

kan veel frustratie schelen tussen de cliënt en de 

professional(s) als alle neuzen dezelfde richting op-

staan. Kijk goed wat de taakverdeling is. Het organi-

seren van integrale sessies met verschillende hulpver-

leners kan hierbij helpen. Tijdens deze sessies 

kunnen hulpverleners meer begrip voor elkaar krijgen 

en proberen om de begeleiding op één lijn te krijgen..

 • Win informatie in bij gespecialiseerde organisaties: 

Vaak geven schuldhulpverleners aan dat hun kennis 

over een LVB te beperkt is voor een effectieve omgang 

(Jungmann, Kaal, Den Hartogh, & Fermin, 2018). 

Daarom is het van essentieel belang om informatie bij 

gespecialiseerde organisaties, zoals MEE, in te win-

nen hoe deze groep het beste wordt begeleid.

 • Voorzie in één contactpersoon (Van Dam et al., 2018): 

Zorg voor één contactpersoon met wie mensen met 

een LVB en hun persoonlijk begeleider op ieder mo-

ment even contact kunnen leggen. Dit is zeer belang-

rijk, bijvoorbeeld als mensen met een LVB in de stress 

en/of paniek raken, vanwege een onverwachte reke-

ning of een deurwaarder die langskomt (Van Dam, 

Jungmann, Van Geuns, & Den Hartogh, 2018).

 • Doorverwijzen bij sterk vermoeden LVB  (Van Dam et 

al., 2018): Als er een vermoeden is van een LVB, is 

het van belang om te kijken of diagnostisch onder-

zoek mogelijk is en/of het toe leiden van de cliënt 

naar flankerende hulp, zoals MEE. De uitslag van een 

dergelijk onderzoek geeft vaak handvatten om te be-

palen wat de cliënt wel en niet kan, wat de professio-

nal kan verwachten van de cliënt en welke extra on-

dersteuning eventueel nodig is.

 • Warme overdracht  (Van Dam et al., 2018): Als het 

mogelijk is, is het beter om een ‘warme overdracht’ te 

doen aan een instantie/ketenpartner, dan is de kans 

veel groter dat iemand met een LVB daar ‘aankomt’. 

Vraag hiervoor altijd toestemming aan de cliënt. Als 

dit niet mogelijk is, kan een andere handeling die de 

drempel verlaagt helpen, zoals de afspraak bij de an-

dere instantie maken samen met de cliënt.

Overweging

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de ontre-

gelende werking van een LVB bij de aanpak van schulden 

(Van Dam, Jungmann, Van Geuns, & Den Hartogh, 2018). 

Daarom is de toenemende urgentie voor een goede keten-

aanpak rondom mensen met een LVB en schuldenproble-

matiek van groot belang. De laatste jaren werken steeds 

meer organisaties samen om deze groep te helpen. Dit is 

van essentieel belang om ervoor te zorgen dat mensen 

met een LVB mee kunnen blijven doen in de samenleving.
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