
1 

 

 

Verslag regionale themabijeenkomst schuldhulpverlening  

 

Woensdag 3 oktober 2012 van 15.00 tot 17.00 uur stadhuis gemeente Hoorn 

 

Aanwezig: Dhr. R. Klein Schiphorst (Voedselbank), Dhr. P. Roos (WIZ adviesraad Drechterland), Dhr. 

D. Hage (WMO- raad Enkhuizen), , Mw. R. Bosch (Soc. Ber. Enkhuizen), Mw. C. Appelman (GGZ Hoorn 

& Enkhuizen), Mw. A. Meester (GGZ Hoorn & Enkhuizen), Mw. G. de Vries (Stichting ouderenraad 

Hoorn), Dhr. J. Spelt (Stichting ouderenraad Hoorn), Mw. I. Schoon (Stichting ouderenraad Hoorn), 

Mw. N. de Vries (AMW Hoorn), Dhr. R. Doodeman (De Wering), Mw. v.d. Welle (De Wering), Mw. 

Paardekooper Overman (PLANgroep), Mw. J. Honselaar (WMO adviesraad Medemblik), Mw. H. Sijm-

Wissink (WMO adviesraad Medemblik), Mw. N. Swart-Kolenberg (WMO adviesraad Medemblik), Dhr. 

R. Nooij (WMO adviesraad Koggenland), dhr. W. de Block (WMO adviesraad Koggenland), Mw. G. van 

der Kolk (WMO adviesraad Opmeer), Mw. A. van der Hulst (WMO Koggenland),  Mw. A. Peerdeman 

(WMO Koggenland), Dhr. P. Vonk, Mw. E. van der Zee, Mw. L. van Kan, Mw. R. Romeijn, Mw. M. 

Kolzmann (I&O Research),Dhr. S.Hol, Mw. I. Visser (beleidsmedewerker Enkhuizen), Mw. C. Bakker 

(beleidsmedewerker Hoorn),Mw. A. van der Bij (projectleider SHV), Mw. D. Peeters (Trainee 

beleidsmedewerker Hoorn), Mw. H. van Schagen (beleidsmedewerker Hoorn), Dhr. M. Zuiker 

(Hoorn), Mw. E. de Boer (beleidsmedewerker Koggenland), Mw. A. Meijers (beleidsmedewerker 

Medemblik), Wethouder Kuipers (Medemblik),Wethouder Ruppert (Hoorn). 

 

========================================================================== 

De West-Friese gemeenten bereiden een gezamenlijke aanpak schuldhulpverlening voor en hebben 

een themabijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd. De cliëntenraden uit West-Friesland en de 

aan het Participatieplatform deelnemende organisaties zijn hiervoor uitgenodigd. 

 

1. Opening 

Na het welkomstwoord zijn de deelnemers geïnformeerd over het doel van deze themabijeenkomst 

schuldhulpverlening en het belang van hun inbreng.  

 

 

2. PヴWゲWﾐデ;デｷW さﾃ┌ヴｷSｷゲIｴ ﾆ;SWヴ WWデ ｪWﾏWWﾐデWﾉｷﾃﾆW ゲIｴ┌ﾉSｴ┌ﾉヮ┗WヴﾉWﾐｷﾐｪ ふWG“ぶざ 

De deelnemers zijn geïnformeerd over de regierol van de gemeenten, de wettelijke kaders, 

verplichtingen en de keuzes die gemaakt kunnen worden met betrekking tot de schuldhulpverlening. 

De hand-out van de presentatie is bijgevoegd als bijlage. 

 

 

3. Presentatie toekomstvisie West-Friesland 

Gesproken is over de intentie om schuldhulpverlening  in West-Friesland gezamenlijk op te pakken 

Wﾐ ｴWデ HWﾉ;ﾐｪ ｴｷWヴ┗;ﾐく  EWﾐ ｪW┣;ﾏWﾐﾉｷﾃﾆW ;;ﾐヮ;ﾆ HWデWﾆWﾐデ ﾐｷWデ S;デ Wヴ ｪWWﾐ ヴ┌ｷﾏデW ｷゲ ┗ﾗﾗヴ ｴWデ けﾉﾗﾆ;ﾉWげく  
 

In een aantal gemeenten is de kaderstellende notitie inmiddels vastgesteld. In deze notitie staan de 

gezamenlijke visie en de uitgangspunten voor schuldhulpverlening in West-Friesland. Nadat de 
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kaders zijn vastgesteld, kan にmet behulp van de input van deze themabijeenkomst- het beleidsplan 

worden gemaakt.  Het beleidsplan moet uiteindelijk door de gemeenteraden worden vastgesteld.   

De hand-out van de presentatie is bijgevoegd als bijlage.  

 

 

4. Samenvatting van de vragen en opmerkingen n.a.v.de presentaties 

* Huidige werkwijze schuldhulpverlener in West-Friesland 

PLANｪヴﾗWヮ ｴ;ﾐデWWヴデ SW ┘Wヴﾆ┘ｷﾃ┣W けゲIｴ┌ﾉSｴ┌ﾉヮ┗WヴﾉWﾐｷﾐｪ ﾐｷW┌┘W ゲデｷﾃﾉげく Bｷﾃ SW┣W ┘Wヴﾆ┘ｷﾃ┣W ┘ﾗヴSデ SW 
schuldhulpverlening integraal opgepakt.  

 

* Samenwerking met ketenpartners en koppeling van bestanden 

Gemeenten moeten samenwerken met ketenpartners en afspraken maken om de integraliteit te 

bevorderen. Op dit moment zijn nog niet alle ketenpartners  benaderd.   

 

Benadrukt werd dat samenwerking met welzijn en welzijnsorganisaties van belang is voor integrale 

schuldhulpverlening.  

 

De privacy is erg belangrijk. De gemeenten houden hier uiteraard rekening mee. Koppeling van 

bestanden en uitwisselen van signalen gebeurt volgens de geldende regels.  Een aantal gemeenten 

ﾏ;;ﾆデ ｪWHヴ┌ｷﾆ ┗;ﾐ けMWﾐゲ CWﾐデヴ;;ﾉげ WWﾐ ゲ┞ゲデWWﾏ S;デ ｪWHヴ┌ｷﾆデ ﾆ;ﾐ ┘ﾗヴSWﾐ ﾗﾏ ゲｷｪﾐ;ﾉWﾐ Sﾗﾗヴ デW ｪW┗Wﾐく  
 

* De regierol van de West-Friese gemeenten bij gezamenlijke aanpak? 

Gestreefd wordt naar regionaal beleid met eventuele lokale accenten.  Aan de gemeenteraden wordt 

gevraagd om een beleidsplan vast te stellen. Het is aan de individuele gemeenteraden om akkoord te 

gaan of niet. De gemeenteraden zijn immers eindverantwoordelijk.   

 

Opgemerkt werd dat Stede Broec ontbreekt.  Na deze themabijeenkomst  gaf Stede Broec aan om 

toch mee te doen aan de regionale werkgroep rond de gezamenlijke aanpak schuldhulpverlening.     

 

* Huidige werkwijze na 1 juli 2012 

De wet is ingegaan op 1 juli 2012 en de West-Friese gemeenten hebben nog geen beleidsplan 

vastgesteld.  Dit betekent dat iedereen zich kan aanmelden voor schuldhulpverlening.   

Gemeenten kunnen in hun beleidsplan opnemen dat bepaalde groepen worden uitgesloten voor 

schuldhulpverlening. Dat is nu nog niet het geval.   

 

Vanaf 1 juli 2012 zijn gemeenten verplicht om in crisissituaties binnen 3 dagen hulp te verlenen.  Dit 

gebeurt.   

 

Ook geven gemeenten beschikkingen (besluiten) af vanaf 1 juli 2012.  Bij een afwijzende beschikking, 

staan de rechtsmiddelen open en kan de aanvrager in bezwaar gaan of een voorlopige voorziening 

aanvragen.  

 

*Rol van gemeente bij schuldhulpverlening door derden 

Gevraagd is of de gemeente schuldhulpverleners controleert of kan controleren. Dit is niet het geval. 

Gemeenten hebben geen invloed op particuliere schuldhulpverleners. Geadviseerd wordt om voor 



3 

 

hulpverleners die zijn aangesloten bij de NVVK te kiezen.  Ook geven gemeenten informatie en 

inlichting over niet goed functionerende schuldhulpverleners, budgetbeheerders en bewindvoerders.  

 

* Aandacht voor ouderen 

Gevraagd is of proactiever ingezet kan worden op hulpverlening aan ouderen. Dit omdat hun 

mobiliteit om een beroep te doen op schuldhulpverlening en bijzondere bijstand beperkt is.  

Aangegeven is dat dit wordt meegenomen bij de bespreking van de stellingen.  

 

 

5. Samenvatting van de discussie over de stellingen   

Tijdens de bijeenkomst gingen de deelnemers in groepjes uiteen om te discussiëren over een aantal 

stellingen.  Hieronder staan de stellingen en samenvattingen van de discussies vermeld.  

  

Stelling 1: De schuldenaar moet eerst hulp zoeken in zijn directe omgeving voordat hij bij de 

gemeente terecht kan voor hulp. 

De overall conclusie van de deelnemers: zelfredzaamheid is belangrijk maar daarnaast moet de 

gemeente gemotiveerde mensen zonder hulp vanuit hun directe omgeving helpen. Ook moet de 

gemeente mensen helpen die geen hulp durven te vragen aan hun directe omgeving (hierbij werd 

opgemerkt dat mensen geen hulp zoeken in hun directe omgeving vanwege imagoschade). 

Aangegeven werd dat een schuldenaar die hulp zoekt in zijn directe omgeving verkeerd advies kan 

krijgen waardoor de hulp niet effectief is . 

 

Een goede screening/intake is belangrijk om te beoordelen wie echt hulp nodig heeft van de 

gemeente en wie het zelf kan of het kan regelen met ondersteuning van een vrijwilliger. Hulp vanuit 

de directe omgeving moet ondersteunend zijn aan de gemeentelijke (schuld)hulp. De  gemeente is 

en blijft tenslotte regisseur en eindverantwoordelijk. Een van de deelnemers opperde het idee van 

WWﾐ けWｷｪWﾐ ﾆヴ;Iｴデ IWﾐデヴ;ﾉWげ ｷﾐ WWゲデ-Friesland, dit naar aanleiding van een soortgelijke centrale in 

Enschede waar de gemeente goede ervaringen heeft  met het inzetten van vrijwilligers. Ook werd de 

link met het WMO loket gemaakt: schuldenaren zouden zich hier dan kunnen melden voor info, 

advies en indicatie 

 

De deelnemers gaven verder aan dat: 

 voorlichting belangrijk is en dat hiervoor preventief een budgetcoach ingezet zou kunnen worden 

(dit zouden goed opgeleide vrijwilligers kunnen zijn)  

 mensen meer gewezen moeten worden op rechten op bepaalde regelingen (belasting, etc) 

 een  (regionale) coördinator voor de intake zou kunnen bijdragen  

 er één loket voor eerste hulp bij schulden (EHBS) zou moeten zijn 

 de stappen van het  schuldhulpverleningsproces goed vastgelegd moeten worden en opgenomen 

moeten worden in het beleidsplan  

 de gemeenten bij signalen uit de omgeving op huisbezoek moeten gaan bij ouderen en 

alleenstaanden  
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Stelling 2: De gemeente moet iedereen helpen die schuldhulpverlening wil. 

De deelnemers zijn voor maatwerk en vinden dat gemeenten niet zondermeer doelgroepen moeten 

uitsluiten. De screening en de intake zijn erg belangrijk omdat er gekeken moet worden naar de 

oorzaak van de schulden en of er ook andere problemen spelen.  

 

De gemeente hoeft geen mensen te helpen die zelf hun schulden kunnen oplossen (soms volstaat 

een doorverwijzing naar www.zelfjeschuldenregelen.nl)  

 

Aangegeven is dat  gemeenten gebruik moeten maken van maatschappelijke organisaties. En dat zij 

controle op de uitvoering van een goede schuldhulpverlening  moeten uitvoeren.  

De regels moeten helder zijn, net als de afspraken met  de schuldenaar. Ook moeten deze goed 

worden vastgelegd. In duidelijke taal en eventueel ondersteund met pictogrammen voor mensen 

met een beperkte leesvaardigheid. De formulieren zijn nu te ingewikkeld. Er moet op toegezien 

worden dat de schuldenaar zich ook houdt aan zijn/haar verplichtingen.  

 

De gemeente moet duidelijke regels stellen over het niet nakomen van afspraken en vast leggen hoe 

vaak iemand zich binnen een bepaald tijdsbestek zou kunnen melden voor hulp.  

 

In alle overige gevallen moet per klant bepaald worden of schuldhulpverlening noodzakelijk, zinvol 

en terecht is. Er kan hierbij wel gekeken worden naar het inkomen van de klant. Mensen die zelf een 

goed inkomen hebben, maar toch in de schulden zijn geraakt, moeten een eigen bijdrage betalen. 

 

Een aantal deelnemers vond dat mensen die schulden hebben door criminele activiteiten ten alle 

tijden moeten worden uitgesloten. Net als mensen zonder verblijfsvergunning. 

 

Over fraudeurs: niet zondermeer uitsluiten, maar maatwerk leveren en onderzoeken of er willens en 

wetens is gefraudeerd. Is dat het geval: harder optreden. Het niet direct uitsluiten van fraudeurs kan 

problemen en hoge noodzakelijke kosten op andere terreinen voorkomen.  

Over recidivisten:  de meningen zijn verdeeld. Een deel van de deelnemers vindt: altijd helpen, kijken 

naar de achterliggende oorzaken en integraal aanpakken. Een ander deel vindt: maatwerk en dan 

wel/niet toelaten.  

 

O┗Wヴ ZZPげWヴゲぎ SW┣W ｪヴﾗWヮ helpen want gemeenten stimuleren deze groep immers om als zelfstandig 

ondernemer aan de slag te gaan. Er moet bekeken worden of de klant niet eerst gebruik kan maken 

van Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen), voordat de gemeente een schuldhulpverlening-

traject aanbiedt. Het onderscheid tussen privé schulden en zakelijke schulden vervaagt. Dit 

onderscheid moet goed in kaart worden gebracht. De privé-schulden moeten aangepakt worden en 

niet de zakelijke schulden. Als de ZZP-er een gezin met kinderen heeft die door de schuldensituatie 

benadeeld wordt, dan moet er in ieder geval schuldhulpverlening geboden worden.  Verder geldt ook 

hier: per geval bekijken of en zo ja welke hulp de schuldenaar verdient. Deze groep kan bijvoorbeeld 

privé-schulden hebben en wel (wisselende) inkomsten uit onderneming.  

 

N;;ゲデ WWﾐ さHヴWSW デﾗWｪ;ﾐﾆWﾉｷﾃﾆｴWｷSざ ﾆ┘;ﾏ ﾐ;;ヴ ┗ﾗヴWﾐ S;デ Wヴ ヮヴW┗WﾐデｷW┗W ﾏ;;デヴWｪWﾉWﾐ ｪWﾐﾗﾏWﾐ 
moeten worden voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren, GGZ-cliënten en ouderen. 
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De deelnemers stellen voorlichting aan jongeren op basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor en 

vinden dat er specifieke aandacht moet zijn voor 18-23 jarigen.  Voor ouderen kunnen huisbezoeken 

georganiseerd worden en is moet er oog zijn voor eenzaamheid. GGZ-cliënten kunnen ondersteuning 

meenemen naar de intake.  

  

Stelling 3: Gezinnen met kinderen die hulp nodig hebben moeten altijd voorrang krijgen. 

In het algemeen vinden de deelnemers gelijke behandeling van schuldenaren belangrijk. Dit betekent 

dat bij gewone hulpvragen (dus geen crisissituaties) gezinnen met kinderen in principe geen voorrang 

moeten krijgen. De gemeente moet wel oog hebben voor het welzijn van kinderen en daarom is 

maatwerk belangrijk. Kinderen mogen niet in een isolement terecht komen vanwege de situatie van 

de ouders. De gemeenten kan doorverwijzen naar instanties (als Leergeld en Jeugdsportfonds) die 

kunnen ondersteunen zodat kinderen niet buiten de boot vallen. En huisuitzettingen moeten zoveel 

mogelijk voorkomen worden. 

 

Deelnemers gaven ook aan dat:  

 niet bij elk gezin met minderjarige kinderen is er sprake van een crisissituatie. Er kan  

onderscheid gemaakt worden tussen gezinnen met jonge kinderen en gezinnen met wat oudere 

kinderen (pubers bijvoorbeeld). Zijn er jonge kinderen bij betrokken, dan behandelen als 

crisissituatie. 

 als de schuldenaar duidelijk zelf verantwoordelijk is voor zijn schulden, waarom zou men dan 

voorrang moeten krijgen op andere schuldenaren? 

 de gemeente een gezin dat voor de eerste keer hulp vraagt voorrang zou kunnen geven en dat 

dit bij volgende keren afhankelijk is van de situatie (wat zijn de overige opties? zijn er 

wijzigingen? Hebben de ouders voldoende inzet getoond?)  

 gezinnen met minderjarige kinderen en schulden kwetsbaar zijn en dat er absoluut speciale 

aandacht moet zijn voor deze groep. Helemaal als er sprake is van recidive, criminaliteit en 

fraude. Kinderen mogen niet de dupe mogen worden van de situatie van hun ouders. Het gaat 

om maatwerk en de gemeente kan in dit soort situaties voorwaarden stellen aan de 

hulpverlening.  

 In crisissituaties moeten gezinnen met kinderen wel voorrang krijgen op andere crisissituaties 

vanwege het welzijn van de kinderen. 

 

 

Stelling 4: De schuldenaar is zelf verantwoordelijk voor het slagen van het schuldhulpverleningstraject. 

De deelnemers vinden dat de schuldenaar in eerste instantie zelf verantwoordelijk is. De gemeente 

heeft hierin ook een taak, namelijk een ondersteunende. De gemeente moet samen met de 

schuldenaar het traject tot een goed einde brengen. Hierbij is de samenwerking met de 

ketenpartners belangrijk. Als de juiste hulp op het dossier is gezet (vanuit de ketenpartners) en het 

lukt de klant dan nog niet om het traject met succes te doorlopen, dan moet de gemeente het 

dossier sluiten. 

DW ｪWﾏWWﾐデW ﾏﾗWデ Hｷﾃ けヮヴﾗHﾉWWﾏｪW┗;ﾉﾉWﾐげ ｴWデ ｪWゲヮヴWﾆ ;;ﾐ Hﾉｷﾃ┗Wﾐ ｪ;;ﾐ ﾏWデ SW schuldenaar. 

Achterhaald moet worden wat de reden is dat het steeds misloopt. Welke hulp kan er ingezet 

worden? Dit kan per dossier verschillen, dus ook hier is maatwerk belangrijk. Eventueel moet de 

gemeente ook kijken naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld curatele of bewindvoering. 
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De gemeente moet inzetten op nazorg om te voorkomen dat mensen terugvallen en weer in de 

problemen raken.  

 

Stelling 5: Alle West-Friese gemeenten moeten dezelfde schuldhulpverlening bieden. 

De deelnemers vinden het belangrijk dat de schuldhulpverlening in grote lijnen hetzelfde is . Er moet 

wel ruimte zijn voor lokale accenten. De deelnemers zijn voor een gelijke behandeling voor West-

Friese  inwoners.  Dus bij de lokale inkleuring van het beleid moet hier aandacht voor zijn.  

 

Gemeenten kunnen gezamenlijk optrekken als de schuldhulpverlening op grote lijnen gelijk is. 

Dit bevordert het maken van afspraken met ketenpartners en kan voor zorgen dat gemeenten elkaar 

versterken en ondersteunen bij preventieve maatregelen zoals voorlichting geven op basisscholen. 

 

Stelling 6: De West-Friese jongeren moeten voorlichting krijgen om niet in de schulden te raken en 

uit de schulden te blijven. 

Alle deelnemers zijn het met de stelling eens.  Zij vinden dat ouders een voorbeeldfunctie hebben en 

dat er op scholen meer voorlichting moet komen over  budgetteren, de gevolgen van het afsluiten 

van leningen en abonnementen. Dit zou aan de orde kunnen komen tijdens het vak 

maatschappijleer. 

 

 

Stelling 7: Vrijwilligers kunnen schuldenaren heel goed helpen om uit de problemen te komen en te 

blijven. 

De deelnemers zagen veel in de inzet van vrijwillｷｪWヴゲ Wﾐ ┗ﾗﾗヴ;ﾉ ｷﾐ H┌SS┞げゲく Vﾗﾗヴ┘;;ヴSWﾐ ┣ｷﾃﾐ S;デ SW 
vrijwilligers goed opgeleid en betrouwbaar zijn en dat zij professioneel ondersteund worden. 

Daarnaast moet de verantwoordelijkheid en de deskundigheid van de vrijwilligers geborgd worden. 

Vrijwilligers mogen niet als bezuinigingsmaatregel ingezet worden. Zij moeten van toegevoegde 

waarde zijn. Er wordt al een groot beroep op vrijwilligers gedaan en daar moet de gemeente wel 

rekening mee houden. 

 

Landelijk draaien er al projecten met schuldhulpmaatjes waarbij vrijwilligers goed zijn opgeleid en 

professionele achtervang hebben. En er zijn zeker vrijwilligers die graag willen starten. De gemeenten 

moeten deze mogelijkheden goed onderzoeken. In Amsterdam is er een project ざVﾗﾐﾆ ｷゲ ﾗﾐSWヴSWWﾉ 
┗;ﾐ SW ヴWｪWﾐHﾗﾗｪざ  van ongeveer 300 schuldhulpmaatjes onder begeleiding van coördinatoren en dit 

project kost niets. 

 

6. Afsluiting 

Wethouder Kuipers van gemeente Medemblik sloot de bijeenkomst af. Hij gaf aan dat samenwerken 

heel veel voordelen kan opleveren en dat het daarom goed is dat de deelnemers namens de 

maatschappelijke organisaties hun inbreng  hebben gegeven. Deze inbreng is belangrijk en wordt 

meegenomen in  het beleidsplan dat de gemeenteraden moeten vaststellen.  

Wethouder Kuipers benadrukte het belang van een gezamenlijke aanpak voor  schuldhulpverlening  

in West-Friesland en gaf daarbij aan dat lokale accenten mogelijk zijn.  
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Aan de deelnemers is gevraagd om tips over schuldhulpverlening op te schrijven en achter te laten. 

Er is een lijst samengesteld van achtergelaten tips. Deze lijst is opgenomen in de bijlagen.  
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Bijlagen 

 

Achtergelaten tips van deelnemers aan de gemeenten  

 Gebruik vrijwilligers zoals financiële ondersteuning van wonenplus. Preventief en voorkomt erger 

 Preventieve huisbezoeken bij kwetsbare groepen. 

 Door 1 lijn te trekken maak je het ook mogelijk om hulp te vragen in je omgeving. 

 Doelgroepen heel duidelijk nuanceren: 

o Bijv. bij  fraude:  te goeder trouw, hoe lang geleden, hoogte vordering; totaal schuldbedrag 

o Bijv. bij recidive: waarom is vorige keer het dossier gesloten, hoe lang geleden is de laatste aanmelding 

geweest, verschil in situatie toen en nu. 

o Bijv. ZZP-ers: 

- Is er regelmatig en voldoende inkomen uit eigen bedrijf.  

- Eerst naar zelfstandige loket (levensvatbaar? En bedrijf uitschrijven).  

- Wel faillissement of (nog) niet. 

 Weekendhulp. Luisterend oor. 

 Jongeren les op school. 

 Ouderen huisbezoek. 

 Vrijwilligers moeten goed weten wat ze niet zelf moeten doen. Ze zijn nooit een professional en hebben 

geen verantwoordelijkheid. Dus hoe kun je goede/juiste hulp garanderen? 

 Gemeente Utrecht heeft 10 criteria voor toegang tot SHV. 

 Intake is enorm belangrijk. Denk aan vertaalslag, maatwerk, signalering. 

 E┗Wﾐデ┌WWﾉ  さH┌SS┞ざ デﾗW┘ｷﾃ┣Wﾐく 
 Bij vrijwilligers: duidelijke criteria/overwegingen over wanneer en hoeveel verantwoordelijkheid. 

 Start een online jongerenpanel waar de mening van jongeren over dit soort onderwerpen wordt bevraagd 

(participatie, communicatie en voorlichting). 

 Regie gemeente = coördinator = intake ambtenaar.   

o Coördinator koppelt aan schuldhulpmaatje (vrijwilliger), aan budgetcoach (=vrijwilliger soms 

professional) en aan bewindvoerder. 

Opmerking bij deze tip: Deze persoon zou graag zien dat er weer een gemeentelijke kredietbank komt. Die 

neemt dan alle schulden over en gaat onderhandelen met schuldeisers. De cliënt heeft dan nog maar 1 

schuldeiser en kan bij de kredietbank onder bewindvoering. Vaste consulent van de gemeente (plus 

kredietbank).  

 Zorg voor goed voorlichting op website, dit kan veel aanvragen voorkomen (mensen hebben soms alleen 

een beetje sturing of een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een website nodig om zelf aan de slag te 

kunnen met hun problematiek) 

 Voorlichting is belangrijk. Het onderwijs moet betrokken worden en stel verplicht (landelijke politiek) dat 

vanaf groep 7 basisschool tot 18 jaar één uur per week les krijgt in maatschappelijke zaken zoals drank, 

drugs, social media,schulden/budgetbeheer en andere zaken die sterke invloed hebben op de ontwikkeling 

van mensen. 

 Stel duidelijke kaders wie wel en wie niet. Denk aan de consequenties van zorg- en hulpmijders. Er kan 

beter geïnvesteerd worden in positieve mensen dan dat er getrokken moet worden aan een dood paard. 

 Mensen vanaf 18 jaar. Hier geldt dat in ieder geval de eigen verantwoordelijkheid een belangrijke rol 

speelt. Steun zoeken bij de eigen omgeving is niet slecht en zal veelal leiden tot het binnen halen van 

professionele steun. Maar met behulp van een eigen steun is er mogelijk meer kans op resultaat en 

ondersteuning in de nazorg. 

 In de regio moet er een gelijke uitvoering van de schuldhulpverlening komen. De vrijheden die de 

individuele gemeenten krijgen is zorgelijk. 

 Tip vanuit zaal: eigenkrachtcentrale voor West-Friesland (zoals Enschede dit heeft geregeld). 
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