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Verzonden: woensdag 6 juli 2022 11:55 
Aan: Bestuurssecretariaat; Griffie 
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Datum: woensdag 6 juli 2022 om 11:29 
Onderwerp: Ter attentie van de leden van het college van B en W en de Raad van de gemeente: 
onderzoek NVVK 
 
Utrecht, 6 juli 2022 
 
Geacht college, geachte Raad, 
 
De NVVK, de branchevereniging van financiële hulpverleners in Nederland, bestaat dit jaar 90 jaar. Sinds 
1932 helpen onze leden inwoners met financiële zorgen en problemen. We zien dat anno 2022 steeds 
meer hulpvragers zich melden die hun huishoudboekje niet meer sluitend kunnen krijgen, en voor wie 
het haast onmogelijk is een schuldregeling overeen te komen. Ook als ze gewoon een inkomen hebben, 
hetzij uit werk, hetzij uit een uitkering. 
 
Hun bestaanszekerheid is in het geding. Daarvoor vragen we aandacht bij het Rijk. Bij u vragen we 
aandacht voor het belang van lokaal investeren in financiële hulpverlening. Daarvoor is het goed om te 
weten wat de impact van financiële hulp is op de maatschappij en op de hulpvragers zelf. 
 
In de bijlage vindt u een onderzoek dat we lieten doen (dit is een downloadlink naar een pdf van 17 Mb) 
naar het meetbare effect van ons werk. Op donderdag 15 september organiseren we in Utrecht een 
congres waar we een documentaire presenteren die inzicht geeft in het merkbare deel van ons werk. 
Hulpvragers, hulpverleners en andere betrokkenen vertellen in de documentaire over de impact van 
schuldhulpverlening. 
 
We hopen dat u kennis wilt nemen van de inhoud van ons onderzoek. Wanneer dit vragen oproept, 
staan we u graag te woord. Bijvoorbeeld over het nut van een lidmaatschap van uw gemeente van onze 
vereniging. 
 
We hopen u ook te ontmoeten op ons congres. Daarover vindt u hier meer informatie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de NVVK, 
 
Marco Florijn, voorzitter 
 
Vragen?  
Auke Schouwstra 
Communicatie en perscontacten NVVK 
 
Adres: 

https://www.nvvk.nl/l/library/download/urn:uuid:d914ff5b-1cea-46e8-b2d2-6ebfddadf01d/20220420+onderzoeksrapport+meetbare+en+merkbare+waarde+van+financie%CC%88le+hulpverlening.pdf
https://www.nvvk.nl/agenda-detail/160/op-naar-de-100-wat-staat-ons-te-doen-problematische-schulden-de-wereld-uit
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