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Regen, in de 
middag is er 
kans op zon

c Sportwereld

Intercity Nieuwe Generatie Proefrit met het 
nieuwe vlaggenschip van NS maakt blij  c P4

c Groeiende schuldenproblematiek bij uitkeringsgerechtigden

UWV: Aantal klanten met 
geldzorgen verdubbeld

Natasja de Groot
Den Haag

Uitkeringsinstantie UWV tuigde in 
2014 als proef een speciaal team op 
waar medewerkers uitkeringsge-
rechtigden met geldproblemen 
naar kunnen doorverwijzen. Sinds 
2022 is het team een vast onderdeel 
van de uitkeringsinstantie. Vorig 
jaar werden bijna 4300 mensen 

doorverwezen naar dit loket, tegen-
over 2100 een jaar eerder.

Volgens het UWV is de forse stij-
ging een logisch gevolg van de 
groeiende schuldenproblematiek 
bij klanten. Mede om die reden is 
het team van specialisten afgelopen 
jaar uitgebreid van acht fte’s aan het 
begin van 2022 naar dertig fte’s eind 
december 2022. De medewerkers 
proberen te voorkomen dat klanten 
dieper in de schulden belanden.

Zo kunnen ze uitkeringsgerech-
tigden helpen meer grip te krijgen 
op financiën, een voorschot rege-
len, of ze overdragen aan de ge-
meentelijke schuldhulpverlening. 
Dat laatste is pas sinds 1 januari 2022 
wettelijk toegestaan. Hoewel het 
werk niet direct met het UWV te 
maken heeft, vindt de uitkeringsin-
stantie het belangrijk om klanten 
met schulden te helpen, omdat 

schulden belemmerend kunnen 
werken voor de terugkeer op de ar-
beidsmarkt.

,,We weten dat zorgen over fi-
nanciën leiden tot stress. Hierdoor 
zijn mensen met schulden onder 
andere minder goed in staat om 
werk te zoeken of scholing te vol-
gen”, legt Maarten Camps, be-
stuursvoorzitter van het UWV, uit. 
,,Het tijdig signaleren van geldzor-
gen is belangrijk, ook voor een 

snelle terugkeer op de arbeids-
markt.”

Naast de groei van financiële pro-
blemen verwacht het UWV ook dat 
het aantal faillissementen toe-
neemt. Daarbij blijft het voor be-
paalde groepen lastig om een baan 
te vinden, ondanks de krapte op de 
arbeidsmarkt. Zij staan soms ook 
voor hoge (huur)kosten.

Standaard
Nog een verklaring voor de stijging 
is dat inmiddels alle medewerkers 
van de uitkeringsinstelling worden 
aangemoedigd om mensen met 
geldzorgen of geldproblemen door 
te verwijzen naar het loket. Camps: 
,,We hebben het signaleren van en 
doorverwijzen bij schulden daarom 
als standaard werkwijze inge-
voerd.”

c Economie

Het aantal uitkerings-
gerechtigden dat is door-
verwezen naar het UWV 
Geldzorgenteam is in een jaar 
tijd verdubbeld, blijkt uit het 
jaarverslag, dat vandaag 
verschijnt. Het UWV maakt 
zich zorgen over toenemende 
fi nanciële problemen.

l
Mensen met schulden 
zijn minder goed in 
staat om werk te 
zoeken

– Maarten Camps, UWV

Waar blijft toch die 20 °C?
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Als het huidige wisselvallige weer tot eind april aanhoudt, is het al een 
halfjaar niet boven de 20 graden uitgekomen in ons land. Een unicum. c P3

Rotterdammers 
wacht een hete 
avond in Rome
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Wie weet hoe 
het werkt, trapt 
er minder snel in
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Nepnieuws 
ontmaskerd

in drieluik over 
oorlogstrauma
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