
Samen op weg in het 
wegwerken van schulden

Stichting CAV is een maat-
schappelijk ondernemer. 
Wij helpen mensen met het 
beheer van hun fi nanciële 
huishouding. Mensen die dit zelf 
niet kunnen door bijvoorbeeld 
een beperking, schuldsituatie 
of door ouderdom. Met ons 
bewind bieden wij deze mensen 
fi nanciële stabiliteit, zodat 
zij aan hun toekomst kunnen 
werken of gewoon van hun 

oude dag kunnen genieten. 

Samen sterk
Vanuit vier randstedelijke vestigingen in Amsterdam, 
Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam werken 
zestig (sociaal, juridisch en fi nancieel deskundige) 
medewerkers aan het bedienen van ruim vierduizend 
cliënten. Samenwerken is voor ons heel belangrijk. 
Om nog dichterbij onze cliënten te zijn, werken we 
ook vanuit (zorg)instellingen en ontzorgen we deze. 
Met dit maatschappelijk ondernemerschap is CAV al 
meer dan vijfenveertig jaar voorloper in de fi nanciële 
zorgverlening.

M
et de Wet gemeentelijke schuld-
hulpverlening zijn gemeenten op 
weg om drempels voor mensen 
weg te nemen, zodat ze makkelijker 

kunnen participeren in de samenleving. Dit 
is alleen niet eenvoudig voor mensen met 
schulden, of mensen die fi nancieel maar net 
het hoofd boven water kunnen houden. Want 
participeren en het nemen van zelfregie op 
de arbeidsmarkt, in de zorg of in het onder-
wijs, is lastig als je aan het overleven bent 
met problematische schulden. Participeren 
kan immers pas, wanneer de fi nanciële basis 
goed is en er ruimte in je hoofd is om de 
regie over je eigen leven te pakken. 

Geen eenvoudige taak
Het wegwerken van schulden is niet 
eenvoudig. Dat weet u als gemeentelijke 
zorghulpverlener als geen ander. Zeker als 
het economisch tij niet mee zit. In 2012 
hadden 373.000 huishoudens problema-
tische schulden; hiervan meldt slechts 
een klein deel zich aan bij de schuldhulp-
verlening. Maar de aantallen nemen toe, 
evenals de hoogte en de complexiteit van de 
schulden. Desondanks blijkt dat aanvragen 
voor schuldhulp sneller worden afgewezen, 
omdat veel mensen nog niet fi nancieel 
stabiel zijn. Maar de schuldhulpverlening is 
er toch juist om dit probleem op te lossen? 

Op de goede weg
De ingeslagen weg leidt nog niet tot het 
wegwerken van schulden. Hooguit tot het 
afzwakken van de groei ervan. Volgens CAV 
bewandelen gemeenten en bewindvoerders 
de weg in het wegwerken van schulden nog 
niet samen. De samenwerking met bewind-
voerders, die zich als maatschappelijk 
ondernemers vanuit het maatschappelijk 
middenveld tussen samenleving en over-
head in positioneren, kan qua vormgeving 
ruimhartiger, aldus CAV. 

Gezamenlijk oplopen
Nu werken gemeenten en bewindvoerders 
nog teveel langs elkaar heen. Hooguit het 
door de gemeente verstrekken van bijzon-
dere bijstand helpt bij het gezamenlijk 
oplopen met bewindvoerders. De bewind-
voerders kunnen meer met de gemeenten 
oplopen door het werken aan maatschap-
pelijk rendement. Door te participeren in 
wijkteams, te investeren in budgetkringen 
van vrijwilligers en administratiekantoren te 
verlaten om achterstandswijken en buurten 
in te trekken. Zo ziet de weg samen eruit. 
De weg die leidt tot het wegwerken van 
schulden.

Stichting CAV biedt fi nanciële stabiliteit

Ingezonden mededeling

Kijk voor meer informatie op www.stichting-cav.nl


