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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

In mei 2017 heeft het lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA)
in samenwerking met het Nibud, Guardians en Universiteit Leiden (UL) subsidie ontvangen om 
gezamenlijk een online tool te ontwikkelen voor mensen met problematische schulden. Deze 
subsidie is verstrekt in het kader van de regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame 
bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schuldenproblematiek. Doel van de online tool 
is om mensen met risicovolle en problematische schulden beter te bedienen en hulpverlening meer 
aan te passen aan hun belevingswereld.

De afgelopen twee jaar hebben wij verschillende stappen gezet om tot een gedegen eerste prototype 
van de online tool te komen. Wij hebben hierbij steeds de dialoog gezocht met de doelgroep en met 
stakeholders in het veld van de armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Het prototype waarmee 
in juli een pilot in Leiden is afgerond, is dan ook geleidelijk ontwikkeld tot een nog beter uitgeruste 
tool; een tool die toegespitst is op de specifieke noden van de doelgroep én een belangrijke behoefte 
in het werkveld vervult. Nu, ruim twee jaar verder, zijn wij erg trots op de vorm die de tool heeft 
aangenomen en de dialoog die ons project mede heeft aangewakkerd in het veld van armoede-
bestrijding en schuldhulpverlening over de noodzaak van een nieuwe, online vorm van dienstverlening.

In deze eindverantwoording beschrijven we de stappen die we gezet hebben om tot het eindproduct 
te komen. We verantwoorden de inhoud van de verrichte activiteiten en brengen daarbij in kaart 
welke ontwikkelingen hebben geleid tot de huidige versie van de tool. Tot slot richten we onze blik 
op de toekomst en beschrijven we welke plannen voor de tool er nog in het verschiet liggen.
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HOOFDSTUK 2

VERRICHTE ACTIVITEITEN
(SEPTEMBER 2017 T/M JANUARI 2018)  

In het eerste half jaar (van september 2017 t/m januari 2018) hebben we verschillende activiteiten 
verricht om tot een eerste verkenning te komen van de behoeften van de doelgroep. We hebben
op basis van de verzamelde data een adviesrapport geschreven ten behoeve van het ontwerp van
de tool. Het adviesrapport wordt afzonderlijk van dit eindverslag aangeleverd. We zullen eerst kort 
enkele zaken met betrekking tot de algemene projectleiding toelichten. Daarna worden in dit hoofd-
stuk de uitgevoerde activiteiten van de eerste fase stap voor stap besproken.

Projectadministratie 
Op 14 juni 2019 hebben wij goedkeuring ontvangen van de subsidieverstrekker voor enkele wijzigingen 
in de originele goedgekeurde begroting. Op 29 juli 2019 hebben wij de uurtarieven van de betrokken 
partners aan de subsidieverstrekker doorgegeven, gezien deze niet duidelijk waren gespecificeerd in 
de originele begroting. Hierbij is ook toegelicht dat de Hogeschool van Amsterdam een tarief van 
67,50 euro per uur hanteert voor onze controller, welke niet in de originele begroting was opgenomen. 
De controller fungeert op een medior functieniveau, derhalve is aan de controller een uurtarief van 
67,50 euro per uur (het gemiddelde van 55 euro per uur en 80 euro per uur) toegekend. De controller 
heeft 144 uur aan dit project besteed. Daarnaast is de subsidieverstrekker op 13 september 2019 
ingelicht over het gegeven dat het Nibud een hoger uurtarief hanteert dan in de originele begroting 
was opgenomen. Tot slot heeft Prof. Dr. Wilco van Dijk van Universiteit Leiden zijn uren niet 
verantwoord, waardoor Universiteit Leiden minder subsidiabele kosten zal verantwoorden dan 
initieel begroot.

2.1  Begrotingspost: Voorbereiding interviews

Ons project begon in september 2017 met een literatuurstudie, waarna vervolgens meerdere interviews 
zijn gehouden met de doelgroep en hulpverleners. Deze activiteiten vallen onder de begrotingspost 
Voorbereiding interviews.   
 

2.1.1  Literatuurstudie 
De Hogeschool van Amsterdam heeft in samenwerking met het Nibud een eerste literatuurstudie 
verricht. Om met de meest doelgerichte oplossingen te komen, vonden we het belangrijk om te 
begrijpen waarom mensen besluiten om zich niet voor schuldhulp aan te melden of waarom zij 
uitvallen. Voor deze literatuurstudie hebben we (internationale) wetenschappelijke literatuur en 
publicaties uit vaktijdschriften gebruikt. De resultaten van de literatuurstudie zijn beschreven in een 
adviesrapport dat wij hebben opgeleverd in januari 2018. De kennis die we hebben opgedaan tijdens 
deze literatuurstudie, hebben we ook gebruikt om gerichte vragenlijsten op te stellen waarmee we 
vervolgens onze doelgroep en hulpverleners hebben geïnterviewd (zie 2.2.2).   
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2.2  Begrotingspost: Interviews

In het ingediende projectvoorstel hebben wij 3 stappen beschreven die we wilden zetten om tot een 
eerste versie van de tool te komen. We vonden het zeer belangrijk om vraaggericht te werk te gaan 
bij het ontwerpen van de tool. Stap 1 betrof daarom een kwalitatieve studie naar potentiële eind-
gebruikers om de behoeften van zowel hulpvragers als hulpverleners goed in beeld te krijgen. De 
activiteiten onder Stap 1 vallen onder begrotingspost Interviews en zullen we hieronder uiteenzetten.

2.2.1  Opstellen vragenlijsten 
We hebben twee verschillende semi-gestructureerde vragenlijsten opgesteld waarmee we hulpvragers 
en hulpverleners hebben geïnterviewd. De vragenlijsten zijn gebaseerd op de literatuurstudie over 
mogelijke struikelblokken (zie 2.1.1) bij de aanmelding voor schuldhulpverlening. Daarnaast hebben 
we in de vragenlijsten de wensen van hulpvragers (en dus potentiële gebruikers van de tool) in kaart 
gebracht aan de hand van onderwerpen als ‘financiële informatie zoeken’, ‘populaire zoektermen’ 
en ‘online functionaliteiten’ (zoals bijvoorbeeld een chatbot). 

2.2.2  Uitvoering interviews
In de periode oktober tot en met december 2017 hebben we 30 hulpvragers en 20 hulpverleners 
geïnterviewd, zowel telefonisch als op locatie. Onder hulpvragers verstaan wij personen die op enige 
wijze met schuldhulpverlening in contact zijn of zijn geweest. In ons projectvoorstel hebben we vier 
kwetsbare doelgroepen geïdentificeerd: jongeren, alleenstaande mannen, mensen met een migratie-
achtergrond en laaggeletterden1. In onze zoektocht naar hulpvragers voor de interviews, hebben we 
ons in het bijzonder op deze doelgroepen gericht. 

• Werving doelgroepen
 We hebben de hulpvragers op verschillende manieren gezocht. Zo hebben we bijvoorbeeld contact 
 gezocht met een aantal Maatschappelijke Dienstverleners in Amsterdam. Hier mochten we op de 
 financiële spreekuren klanten werven. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van het netwerk 
 van het Nibud, waarbij een onderzoeker in de rol van budgetcoach een aantal cliënten heeft 
 aangedragen. Ook hebben we contact gelegd met een talentencoach en ervaringsdeskundige 
 (die we ook hebben geïnterviewd), die ons in contact bracht met een aantal van haar cliënten. 
 We hadden een vergoeding per hulpvrager begroot van 25 euro (in de vorm van een tegoedbon) 
 voor de kwalitatieve studie. Dit bleek een goede motivatie te zijn voor mensen om deel te nemen. 

• Steekproef
 De steekproef van de 3 doelgroepen is als volgt:

1 Aangezien laaggeletterdheid voorkomt bij alle doelgroepen, hebben we ons bij de interviews in het bijzonder gericht op de 
eerste drie kwetsbare doelgroepen. 
2 Omdat doelgroepen overlappen, komt onderstaande boven N=30 uit.

N=302

Alleenstaande mannen

Mensen met een migratie-achtergrond (leeftijd 30-59 jaar)

Jongeren (leeftijd: 21 – 27 jaar) 

Alleenstaande mannen: 13; Met kinderen: 1

Mannen: 6; Vrouwen: 4

Mannen: 5; Vrouwen: 5
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• Werving hulpverleners
 De hulpverleners die we hebben geïnterviewd, werken allen met mensen met problematische 
 schulden. Zij werken vanuit verschillende functies en met verschillende doelgroepen. Zo hebben 
 we onder andere gesproken met schuldhulpverleners, budgetcoaches, vrijwilligers en peer-
 educators. We hebben deze hulpverleners benaderd vanuit het netwerk van zowel het lectoraat 
 Armoede Interventies als het Nibud.

2.2.3  Analyse en en verslaglegging
In januari 2018 hebben onderzoekers van het lectoraat Armoede Interventies en het Nibud samen 
de data geanalyseerd. We hebben een analysekader opgesteld met verschillende onderwerpen,
zoals eerder beschreven. We hebben de data in een beschermde online omgeving samengevoegd 
(AVG-proof). Deze data hebben we vervolgens gebundeld met de resultaten van de literatuurstudie 
en de websearch en op basis daarvan hebben we een adviesrapport geschreven. Dit adviesrapport is 
als bron gebruikt door Guardians, de softwareontwikkelaar die verantwoordelijk is geweest voor de 
daadwerkelijke bouw van het prototype van de tool. Aangezien we dit adviesrapport apart aanleveren, 
voert het hier te ver om uitgebreid op de resultaten van het onderzoek in te gaan. We verwijzen 
naar het adviesrapport voor de daadwerkelijke analyse en de uitkomsten van de kwalitatieve studie. 

Nadat de eerste fase was afgerond, hebben we contact gelegd met het tijdschrift Sociaal Bestek om 
een artikel te schrijven over onze eerste bevindingen. In Sociaal Bestek 2018, nr. 4 hebben we een 
artikel gepubliceerd met de titel ‘Direct online hulp bij schulden’. Dit artikel wordt afzonderlijk als 
eindproduct opgeleverd. Deze activiteit valt in de begroting onder begrotingspost Schrijven rapport 
en artikelen, zie hoofdstuk 4.



EEN ONLINE TOOL TER ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET RISICOVOLLE EN PROBLEMATISCHE SCHULDEN  |  EINDVERANTWOORDING 8

HOOFDSTUK 3

VERRICHTE ACTIVITEITEN
(FEBRUARI 2018 T/M AUGUSTUS 2019)  

In februari 2018 hebben we ‘Stap 1: de kwalitatieve studie’ afgerond en het adviesrapport aan 
Guardians opgeleverd. Vervolgens zijn we verdergegaan met Stap 2 uit ons projectvoorstel, waarbij 
softwareontwikkelaar Guardians de leiding over het ontwerpproces op zich heeft genomen. Tijdens 
deze fase is besloten welke vorm de tool aannam en zijn er additionele activiteiten uitgevoerd om
de tool te testen (goedgekeurd door subsidieverstrekker, zie communicatie op 14 juni 2019).

3.1  Begrotingspost: Agile vormgeven en testen

3.1.1   Het ontwerpproces van het prototype
Vanaf februari 2018 tot aan de oplevering van het prototype in juni 2019 hebben we onder regie 
van Guardians gewerkt aan het ontwerpen en testen van de protoypes van de tool. De tool bestaat 
uit een online chatomgeving waarin gebruikers enkele simpele vragen worden gesteld die zijn 
voorgeprogrammeerd. Na deze vragen wordt de gebruiker doorverbonden met een hulpverlener die 
het lokale hulpverleningsveld goed kent. Deze hulpverlener neemt de chat over en kan aan de hand 
van de voorgeprogrammeerde vragen de problematiek van de gebruiker al goed inschatten. De 
mogelijkheid bestaat ook dat de gebruiker online wordt doorverwezen naar het juiste antwoord op 
een bestaande site, wanneer de vraag simpel is en geen antwoord behoeft van een daadwerkelijk 
persoon. Het Nibud, Universiteit Leiden en het lectoraat Armoede Interventies hebben slimme 
beslisbomen ontworpen voor de voorgeprogrammeerde chat. Deze beslisbomen zijn door Guardians 
en SHout, de externe partner die betrokken is bij de pilot van de tool, geoptimaliseerd. In bijlage A 
wordt een meer gedetailleerdere uitleg gegeven van de uiteindelijke vorm van het prototype van de 
tool. Tijdens de ontwikkeling van het prototype hebben we de volgende activiteiten verricht:

• Bijeenkomsten kernteam
 We hebben gedurende het ontwerpproces verschillende bijeenkomsten met het kernteam gehad 
 om te bespreken welke richting we op wilden met de tool, het logistieke proces rondom het 
 ontwerpen van de tool en of we nog aan onze initiële doelstelling voldeden. In deze bijeen-
 komsten stelden we de inhoudelijke aspecten van de tool vast op basis van het uitgevoerde 
 behoefteonderzoek. Ook gebruikten we deze bijeenkomsten om inzichten uit de gedragsweten-
 schappen in de tool te implementeren.

 Het kernteam van dit project bestond uit projectleider Dr. Mirre Stallen (gedragswetenschapper 
 lectoraat Armoede Interventies, HvA & universitair docent Universiteit Leiden), Dr. Roeland van 
 Geuns (lector Armoede Interventies, HvA), Prof. Dr. Wilco van Dijk (hoogleraar Universiteit 
 Leiden), Gerjoke Wilmink/ Arjan Vliegenthart (directeur Nibud) en Roger Oliveira (Guardians).
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• Bijeenkomst kennispartners softwareontwikkelaars
 Eind 2018 heeft Guardians een bijeenkomst georganiseerd met meerdere kennispartners uit 
 de ICT-sector, zoals van Flow.ai, Textgain en No Protocol. Daarnaast was ook een innovatie-
 manager van de Landelijke Meldkamer van de Politie aanwezig als mede een tekstschrijver van 
 Noise. Doel van deze bijeenkomst was om verschillende samenwerkingen aan te gaan ten behoeve 
 van het ontwerp van de tool en de benodigde functionaliteiten. Deze kennispartners zijn allen 
 koplopers in hun veld, en maken gebruik van de meest moderne technologie die wij ook wilden 
 inzetten voor onze tool. Wegens het enthousiasme tijdens deze bijeenkomst over het concept 
 van de tool, heeft een aantal partners zich vervolgens gecommitteerd aan het project en hebben 
 zij meegeholpen aan het design en de chatbot. 

• Optimalisatie online tool d.m.v. slimme beslisbomen 
 Onderzoekers van het lectoraat Armoede Interventies, Universiteit Leiden en het Nibud hebben in 
 2019 gewerkt aan de beslisbomen op basis waarvan de chatbot is ontworpen. Op basis van de 
 expertise van het Nibud op het gebied van financiën zijn slimme beslisbomen (d.w.z. routings in 
 de chatbot) ontworpen die de gebruiker richting de live chat leidt. Deze beslisbomen zijn in een 
 iteratief (agile) proces aangescherpt. Dit proces is begeleid door Noise, een bedrijf met expertise 
 in de ontwikkeling van creatieve communicatie-oplossingen.
     
• Testen chatbot door potentiële eindgebruikers 
 In juli 2019 hebben we een aantal testrondes gedaan met 6 potentiële eindgebruikers van de tool. 
 Deze deelnemers (3 mannen en 3 vrouwen) hadden we al eerder geworven tijdens het kwalitatieve 
 onderzoek in Stap 1 van ons project. Een aantal van de respondenten heeft toen aangegeven dat 
 ze nog een keer deel wilden nemen aan het uittesten van de tool. Deelnemers hebben voor deze 
 testronde wederom een vergoeding van 25 euro (in de vorm van een tegoedbon) ontvangen.  
 We hebben tijdens deze gebruikerstesten gelet op reacties van deelnemers. Bijvoorbeeld: 
 begrijpen ze de vragen uit de chatbot? Is het duidelijk dat de chatbot eerst anoniem is en dat men  
 dan over kan gaan naar een echte chat? Wat zijn de reacties op de antwoorden?

• Pilot in Leiden 
 Op 1 juli 2019 is de eerste test van het prototype van de online tool van start gegaan in Leiden. 
 We hebben ervoor gekozen om deze pilot in Leiden uit te voeren met SHout, een organisatie die 
 financiële hulp biedt aan jongeren met schulden of andere financiële problematiek. De functie 
 van onze tool sluit nadrukkelijk aan bij het doel van SHout om jongeren zo snel mogelijk naar de 
 juiste hulp door te verwijzen. Zodoende hebben we besloten een website te ontwikkelen voor 
 SHout waarop het prototype van onze tool kon worden ingebouwd (zie bijlage A). SHout heeft 
 een grote rol gespeeld bij het vormgeven van de functionaliteiten van de tool en bijbehorende 
 website. De tool is zo ontworpen dat deze aansluit bij hun werkwijze.

 De pilot in Leiden zorgt ervoor dat wij goed afgebakend (enkel omgeving Leiden) jongeren ‘binnen-
 halen en doorzetten’ naar de juiste hulp en zo onze tool kunnen testen onder een kleine, maar 
 relevante doelgroep. Daarnaast hebben de hulpverleners die de online tool bemannen baat bij 
 onze tool doordat hun ‘klantenservice’ wordt verbeterd. Door middel van de website en de tool 
 hebben we een virtuele omgeving gecreëerd waar jongeren online, laagdrempelig en anoniem 
 vragen kunnen stellen over financiën. 
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3.2  Additionele activiteiten 

Zoals eerder beschreven, hebben we tijdens de ontwerpfase ook een aantal andere activiteiten 
verricht. Deze additionele activiteiten zijn verricht vanwege de snelle ontwikkelingen van verschil-
lende initiatieven rondom armoedebestrijding en schuldhulpverlening die plaatsvonden ten tijde
van ons project. Wij vonden het van groot belang om tijdens het project niet op ons eigen eiland
te blijven, of een initiatief op te zetten dat in een andere vorm al elders bestond. We hebben het 
afgelopen jaar daarom veel contacten gelegd en samenwerkingen verkend met andere relevante 
initiatieven en belangrijke stakeholders in het veld. 

• Coördinatie met NVVK en Schuldenlab NL ter bevordering van borging en landelijke positionering
 Ons consortium heeft contact gezocht met de NVVK en Schuldenlab NL, waarbij de laatste een 
 organisatie is die recent in het leven is geroepen om projecten gericht op een schuldenvrije 
 maatschappij op te schalen en daarbij te ondersteunen. Wij hebben contact met deze organisaties 
 gezocht omdat ons prototype veel potentie biedt voor de ontwikkeling van een nationaal 
 platform waar mensen met vragen over schulden kunnen worden doorverwezen naar de juiste 
 hulp. Schuldenlab NL heeft naar aanleiding van ons contact een bijeenkomst georganiseerd met 
 ons consortium en relevante stakeholders, waaronder Geldfit.nl en 115 Schulden te lijf. In deze 
 bijeenkomst is besloten om gezamenlijk te werken aan de realisatie van een nationaal platform 
 waar mensen via de chat of telefoon zo snel mogelijk naar de juiste hulp in hun omgeving worden 
 doorverwezen. Deze bijeenkomsten worden voortgezet na afloop van dit project. 

• Verbinden van online tool met project voor telefoonnummer  ‘115 schulden te lijf’
 Naast Schuldenlab NL, hebben wij gedurende ons consortium nauw contact gehad met het initiatief  
 115 Schulden te lijf, dat als doel heeft om een nationale telefoonlijn op te zetten. Wij hebben 
 gedurende ons project meerdere bijeenkomsten gehad om onze samenwerking en ons uiteindelijke 
 doel zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

• Masterclass Nibud
 In juni 2018 organiseerde het Nibud een masterclass van 4 dagen over het gebruik van online 
 technologie ter bevordering van financieel gezond gedrag. In deze masterclass werden 
 verschillende bedrijven en overheidsinstanties in Talinn en Helsinki bezocht, gezien deze landen 
 voorop lopen in de toepassing van technologie ter voorkoming van financiële problemen. De 
 projectleider van ons consortium heeft deze masterclass bijgewoond en de opgedane relevante 
 buitenlandse kennis over het gebruik van technologie bij ingewikkelde financiële problematiek, 
 zoals armoede en schulden, is gebruikt bij de ontwikkeling van ons prototype. De materiële 
 kosten voor deze masterclass zijn gemaakt door Universiteit Leiden. 

3.3  Klankbordgroepbijeenkomsten 

We hebben tijdens het project twee klankbordgroepbijeenkomsten gehouden voor betrokken 
partijen uit het werkveld. Deelnemers aan de bijeenkomsten waren onder andere werkzaam bij de 
Zorgverzekeringslijn, Stichting Lezen en Schrijven, Kredietbank Nederland, Schuldenlab 070, Wijzer 
in Geldzaken, Werk en Inkomen gemeente Amsterdam en Vluchtelingenwerk Nederland. 

In de eerste bijeenkomst hebben we de resultaten van het behoefteonderzoek gedeeld en in de 
tweede bijeenkomst hebben we het prototype gepresenteerd. In beide bijeenkomsten hebben we 
steeds input gevraagd van de leden, zodat we dit mee konden nemen in het ontwerp van de tool. 
Zo heeft stichting Lezen en Schrijven input gegeven vanuit hun expertise, evenals Vluchtelingwerk 
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Nederland. Daarnaast hebben we gedurende het project nauw contact gehouden met alle leden van 
de klankbordgroep en ze steeds ingelicht over de vorderingen, ook met het oog op de toekomst van 
de tool. Zo hebben we ons ervan verzekerd dat er veel animo bestaat bij de partnerorganisaties om 
met de tool te gaan werken of er naar door te verwijzen. 
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HOOFDSTUK 4

DISSEMINATIE EN BLIK OP DE TOEKOMST

In Stap 3 van het project is gewerkt aan het onder de aandacht brengen van het prototype van de 
online tool en het verspreiden van kennis over ons project bij het werkveld.  

4.1  Begrotingspost: Disseminatie

4.1.1  Meerdere workshops
Kennis over de online tool is verspreid d.m.v. een groot aantal bijeenkomsten en workshops die 
gehouden zijn bij verschillende organisaties die relevant zijn voor (de verbetering van) de huidige 
schuldhulpverlening, zoals Stimulansz, garage2020, Universiteit Tilburg en de Digitale Kluis. Verder
is de online tool gepresenteerd op het Nibud congres in 2019 en is samenwerking en toepassing van 
de tool verkend met de gemeente Utrecht, gemeente Amsterdam, gemeente Leiden en gemeente
Den Haag. De resultaten van ons onderzoek zijn gedurende ons project ook gepresenteerd aan
de subsidieverstrekker, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

4.1.2  Promotiemateriaal
Om de resultaten van ons project bij een zo groot mogelijk publiek bekend te maken, hebben we 
promotiemateriaal ontworpen, waaronder flyers voor gebruik op de introductiedagen voor studenten 
van de hogeschool en universiteit in Leiden. Tot slot heeft de externe partner SHout de online tool op 
verschillende MBO-scholen gepromoot en kennis hierover actief onder hun eigen netwerk verspreid.

4.2  Begrotingspost: Schrijven rapport en artikelen

4.2.1  Artikelen
We hebben een artikel in Sociaal Bestek gepubliceerd in het eerste jaar van ons project met als doel 
om het werkveld op de hoogte te brengen van onze eerste bezigheden. Een tweede artikel over de 
bevindingen van ons project is in de maak. In dit tweede artikel willen we niet alleen ons 
uiteindelijke prototype onder de aandacht brengen, maar ook onze ervaringen bij dit project delen 
met geïnteresseerden gezien wij de afgelopen twee jaren veel geleerd hebben van dit project. De 
verwachtingen die we zelf hadden over waar behoefte aan zou zijn op het gebied van online hulp
in de wereld van schuldhulpverlening is immers maar ten dele uitgekomen. Verschillende ontwik-
kelingen en ons eigen gedegen onderzoek hebben ons een ietwat andere richting opgestuurd dan 
die we initieel in gedachten hadden. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om verwachtingen te toetsen 
en daadwerkelijk bij de doelgroep na te gaan wat werkt en wat niet werkt. Omdat we dit zelf als 
zeer leerzaam hebben ervaren, willen we deze ervaringen graag delen met het veld van armoede-
bestrijding en schuldhulpverlening. Onze klankbordgroepbijeenkomsten bevestigden de waarde van 
een dergelijk artikel voor stakeholders uit het veld. Dit artikel kan ook worden gebruikt in onderwijs, 
zoals de minor Armoede Interventies van de HvA, of de postdoctorale opleiding voor schuldhulp-
verleners die de HvA in samenwerking met o.a. Schouders Eronder ontwikkelt. 



EEN ONLINE TOOL TER ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET RISICOVOLLE EN PROBLEMATISCHE SCHULDEN  |  EINDVERANTWOORDING 13

De tijd die begroot was voor het schrijven van twee overige artikelen is gestoken in het opzetten van 
een vervolgproject waarin de tool wordt gepromoot bij de doelgroep. Wij zijn ervan overtuigd dat 
dit vervolgproject effectiever is in het verspreiden van kennis in het werkveld dan twee additionele 
artikelen (zie 4.3).

4.2.2  Rapport
Dit rapport is geschreven door het lectoraat Armoede Interventies met hulp van het Nibud.

4.3  Toekomst

Uit ons onderzoek en het intensieve contact dat we hebben gehad met het werkveld tijdens dit 
project blijkt dat er grote behoefte is aan een communicatiemiddel zoals onze online tool. Het is 
daarom van groot belang dat onze tool bij potentiële gebruikers onder de aandacht komt. Niet 
alleen omdat we dan daadwerkelijk mensen beter en sneller kunnen doorverwijzen naar de juiste 
hulp, maar ook om het huidige prototype van de tool nog verder te optimaliseren en geschikt te 
kunnen maken voor landelijk gebruik. In de laatste fase van ons project hebben we verschillende 
gesprekken gehad met mogelijke financiers voor een vervolgfase waarin we de tool onder de 
aandacht kunnen brengen bij een groter publiek. Ook zijn we op zoek gegaan naar welke stakeholder 
de duurzaamheid van onze tool kan waarborgen. 

4.3.1  Vervolgfase
Omdat het prototype van onze tool ontwikkeld is voor jongeren met schulden of andere financiële 
problematiek in Leiden, is het belangrijk dat onze tool lokaal bekend wordt. We hebben hierom een 
vervolgproject in gang gezet met gelden van het Nationaal Fonds Kinderhulp waarbij het creëren van 
bekendheid van onze tool centraal staat. In dit project wordt een marketingcampagne bedacht 
waarin de tool bij de doelgroep wordt gepromoot. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van 
social influencers of lokale media die populair is bij jongeren in Leiden, zoals FunX, het radiostation 
van NPO gericht op jongeren. Ook wordt er gewerkt aan het vindbaar zijn via Google, door middel 
van bijvoorbeeld ingekochte Adwords.

4.3.2  Borging tool
Guardians zal het komende jaar de website van SHout hosten en ervoor zorgen dat in ieder geval 
het komende jaar de technologie wordt ondersteund. Uiteraard is het doel om de online tool 
zelfstandig te laten voortbestaan. Deze kan worden ingezet op andere al-bestaande of nog te 
ontwikkelen websites, en gezien de grote interesse bij belangrijke stakeholders, zoals bij de NVVK
en verschillende grote gemeenten, twijfelen we er niet aan dat onze technologie grote toegevoegde 
waarde kan leveren in het verbeteren van de schuldhulpverlening. Schuldenlab NL is op dit moment 
onze belangrijkste partner in de realisatie van een nationaal platform waar onze online tool een 
centrale rol kan spelen. Wij hebben er vertrouwen in dat zij de mooie resultaten van onze inspanningen 
gedurende dit project een belangrijke stap verder zullen brengen. 
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BIJLAGE A

ONLINE TOOL - PILOT IN LEIDEN

140 Stuur een bericht 

Stel hieronder je vraag, je bent in eerste instantie anoniem. Wij hebben een anonieme webchat ontwikkeld 
met robottechnologie die automatisch vragen 
beantwoordt en iemand kan doorverbinden naar 
een “live chat”. Het prototype van deze tool 
staat op shoutleiden.nl, waar de chat bemand 
wordt door lokale jongerenwerkers met grote 
ervaring in het schuldhulpverleningsdomein. 

De chatbot kan een onbeperkt aantal 
gesprekken tegelijkertijd houden. De bezoeker 
krijgt dus altijd direct antwoord op zijn vraag.

Zodra een vraag binnenkomt, probeert de 
chatbot de vraag zelfstandig te beantwoorden. 
Nadat de chatbot enkele vragen heeft gesteld, 
kan de chatbot vragen of de bezoeker verder wil 
chatten met een hulpverlener. De hulpverleners 
kunnen zelf instellen welke vragen de chatbot 
stelt en wanneer de chatbot de bezoeker 
doorverwijst naar een persoonlijk gesprek. 
 

De vragen die de chatbot stelt, brengen het probleem van de bezoeker in kaart. De hulpverlener kan vervolgens 
gericht “live” verder chatten en sneller naar de juiste hulp doorverwijzen. 

Gesprekken met de chatbot kunnen worden gedownload en opgeslagen in een pdf. Deze pdf brengt de vraag van 
de bezoeker in kaart en de bezoeker kan deze pdf aan hulpverleners laten zien. Dit voorkomt dat iemand zijn of 
haar problematiek steeds opnieuw moet uitleggen.

Net als een hulpverlener, moet de chatbot in het begin wel een beetje worden ingewerkt. Dat betekent dat 
veelgestelde vragen worden verwerkt in de ingebouwde chattechnologie. Door de chatbot te leren wat juiste 
antwoorden zijn, wordt de chatbot steeds slimmer. Vragen waar de chatbot in eerste instantie geen antwoord op 
heeft, kan een hulpverlener zelf toevoegen. Zo leert de chatbot ook nieuwe vragen en antwoorden (ook wel 
machine learning genoemd). 

Omdat de chatbot direct veelgestelde vragen kan beantwoorden, ontlast dit de werkdruk bij hulpverleners in het 
schuldhulpverleningsdomein. Ook helpt de chatbot bij het in kaart brengen van de ernst van de problematiek 
voordat de hulpverlener een gesprek begint, wat de effectiviteit van de schuldhulpverlening ten goede komt. 

Omdat de chatbot online op elk moment van de dag kan worden gebruikt en contactinformatie kan worden 
achtergelaten in het geval de chat ‘s nachts onbemand is, zorgt onze webchat ervoor dat mensen met problemen 
24/ 7 ergens terecht kunnen. Door deze technologie is iemand altijd snel en anoniem geholpen en kan escalatie 
van problemen eerder worden voorkomen.	


