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Inleiding 
 
Steeds meer mensen raken in de schulden. Bijvoorbeeld door verlies van werk, een echtscheiding of 
door arbeidsongeschiktheid. Zolang de schulden kunnen worden afgelost hoeft dit geen probleem te 
zijn, maar steeds meer mensen komen financieel in de knel en kunnen niet meer voldoen aan hun 
financiële verplichtingen. Dit kan uiteindelijk kan dit leiden tot een problematische schuldensituatie met 
beslag op het inkomen, afsluiting van energie en huisuitzetting. Zover hoeft het niet te komen. 
 
Vanaf 1 juli 2012 geldt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Gemeenten hebben een 
wettelijke zorgplicht gekregen op het terrein van integrale schuldhulpverlening. Inwoners hebben recht 
op schuldhulpverlening als ze voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt. Een belangrijk 
uitgangspunt van de wet is dat de hulpverlening een integraal karakter heeft waarbij niet alleen 
aandacht uitgaat naar het hanteerbaar maken van het schuldenprobleem, maar ook naar de 
omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan. 
  
Gemeenten moeten verplicht een beleidsplan vaststellen dat richting geeft aan integrale 
schuldhulpverlening. In dit beleidsplan moeten in ieder geval de beoogde resultaten, de 
kwaliteitsborging en de beoogde maximale wachttijd worden opgenomen. En er moet beleid worden 
opgenomen voor gezinnen met minderjarige kinderen en voor preventie en nazorg.  
 
De West-Friese gemeenten hebben een gezamenlijk beleidsplan opgesteld. 
 
Een gezamenlijke aanpak geeft de mogelijkheid om krachten te bundelen. Dit is nodig want het aantal 
aanvragen voor schuldhulpverlening stijgt nog altijd. Ook in West-Friesland. De schuldproblematiek 
wordt complexer en de diversiteit van de aanvragers groter. De financiële middelen van gemeenten 
staan onder druk. Door samenwerking is het mogelijk om schuldhulpverlening in West-Friesland 
efficiënter en effectiever aan te pakken. Ook biedt het kansen om te de hulpverlening te specialiseren 
en maatwerk aan te bieden.  
 
De Westfriese gemeenten hebben onlangs een kaderstellende notitie met daarin een gezamenlijke 
visie op schuldhulpverlening vastgesteld. Deze kaders zijn verder uitgewerkt in dit beleidsplan. De 
input van de adviesraden uit West-Friesland, de deelnemers van het Hoorns Participatieplatform en 
de gemeenten zijn verwerkt in het beleidsplan. 
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Hoofdstuk 1 Algemeen 
 

1.1 Missie en Visie  

 

Missie 

De West-Friese gemeenten gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid en financiële zelfredzaamheid 
van hun inwoners maar ondersteunen diegenen die hierbij hulp nodig hebben. Deze uitgangspunten 
vergroten de participatiemogelijkheden van de burgers. Werk en deelnemen aan de maatschappij 
kunnen immers sociale uitsluiting voorkomen en armoede beperken.  

 

Visie 

De gezamenlijke visie op integrale schuldhulpverlening steunt op de volgende uitgangspunten: 
- Preventie en nazorg 
- Eigen verantwoordelijkheid 
- Zelfredzaamheid 

 
De gemeenten voeren de regie op integrale schuldhulpverlening en willen voorkomen dat inwoners in 
een problematische schuldensituatie terecht komen. Daarom wordt actief ingezet op het voorkomen 
en beperken van schulden. De gemeenten kijken bij het aanbieden van schuldhulpverlening naar de 
(on)mogelijkheden van de schuldenaar en diens schulden. Centraal hierbij staat het duurzaam 
vergroten van de (financiële) zelfredzaamheid van de schuldenaar.  
 
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor gemaakte schulden. Van de schuldenaar wordt dan ook 
verwacht dat hij of zij binnen de eigen mogelijkheden, met of zonder hulp van zijn sociale omgeving, 
de schuldenproblematiek oplost. De gemeenten hebben hierbij aandacht voor kwetsbare groepen.  
 
Gemeenten versterken de schuldhulpverlening door goede samenwerking met de ketenpartners. 
 
a. Preventie en nazorg 
Er wordt actief ingezet op het voorkomen en beperken van schulden. Voorlichting is hierbij belangrijk. 
Er is al veel voorlichtingsmateriaal ontwikkeld waar gebruik van kan worden gemaakt. Regionaal, 
maar ook landelijk. Denk bijvoorbeeld aan de landelijke campagne “zelfjeschuldenregelen.nl”.  
 
Het vroeg signaleren en aanpakken van schulden is van belang om erger te voorkomen. Daarom 
worden met ketenpartners zoals de zorgverzekeraar en woningbouwvereniging afspraken gemaakt 
over signalering van betalingsachterstanden. Hoe eerder de schulden in beeld zijn, hoe beter.  
 
Goede nazorg moet voorkomen dat iemand na een schuldhulpverleningstraject opnieuw in een 
problematische schuldensituatie terecht komt. Budgettering en begeleiding spelen hierbij een 
belangrijke rol. 
 
b. Eigen verantwoordelijkheid 
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor gemaakte schulden. Het slagen van hulpverlening hangt 
grotendeels af van de eigen inzet, mogelijkheden, motivatie en vaardigheden van de schuldenaar.  
De schuldenaar moet gemaakte afspraken nakomen, mag geen nieuwe schulden maken en moet 
waar mogelijk meewerken om zijn inkomen te vergroten (veelal via het krijgen van werk). 
  
Gemeenten bieden hulp aan inwoners met problematische schulden. Deze hulp varieert per persoon 
en is afhankelijk van de schuldensituatie. Het is niet altijd mogelijk om de schuldensituatie op te 
lossen. In dat geval moet gezocht worden naar een oplossing om de schuldensituatie beheersbaar te 
maken. In bepaalde situaties is crisisinterventie nog de enige optie. Anders gezegd: het hebben van 
een schuldenvrije toekomst is niet voor iedereen weggelegd. In het geval dat de schuldenaar het 
schuldhulpverleningstraject frustreert, kan worden besloten het traject te beëindigen. 
 
c. Zelfredzaamheid 
Langdurig afhankelijk zijn van budgetbegeleiding of schuldhulpverlening is niet wenselijk. Daarom 
zetten de gemeenten in op het aanleren van financiële vaardigheden zoals het overzichtelijk opbergen 
van administratie, het in balans brengen van inkomsten en uitgaven en het reserveren voor 
(onverwachte) uitgaven. 
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Gemeenten bieden hulp aan diegenen die ondersteuning nodig hebben met het doel om – waar 
mogelijk – de zelfredzaamheid te vergroten. Gemeenten zetten in op begeleiding van professionals, 
vrijwilligers (“budgetmaatjes”) en/of het eigen sociale netwerk van de schuldenaar. 
 

1.2 Relatie met andere wetgeving en (gemeentelijke) beleidsterreinen  

 
De Wgs is van invloed op andere wetgeving en verschillende beleidsterreinen.   
 
De Wet Werk en Bijstand (WWB)  
In de WWB ligt de nadruk op werk. Iedereen die kan werken, moet zo snel mogelijk weer aan het werk 
want werk maakt zelfstandig en zelfredzaam en zorgt ervoor dat mensen meedoen in de 
maatschappij. De eigen verantwoordelijkheid staat in deze wet centraal. De burger moet er alles aan 
doen om te voorzien in het eigen bestaan. Pas als iemand niet in het eigen bestaan kan voorzien, is 
bijstand voor levensonderhoud mogelijk. 
 
Bijstandsgerechtigden hebben vaak schulden die zorgen voor problemen bij het vinden van werk en/of 
sociale activering. De schuldenproblematiek is vaak slechts een onderdeel van de totale problematiek.  
Integrale schuldhulpverlening speelt een belangrijke rol om iemand uit een bijstandssituatie te krijgen.  
Schuldeisers zijn sneller geneigd akkoord te gaan met een schuldregeling als zij zien dat de 
schuldenaar zich inspant om het inkomen te vergroten door te gaan werken. Daarnaast heeft betaald 
werk op langere termijn na aflossing van de schulden een positief effect op het inkomen.  
 
Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving 
Vanaf 1 januari 2013 geldt de wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving. Deze 
wet heeft gevolgen voor mensen met fraudeschulden die een beroep doen op de schuldhulpverlening.  
 
Gemeenten mogen vanaf 1 januari 2013 geen medewerking verlenen aan een schuldregeling als de 
vordering is ontstaan door het niet (behoorlijk) nakomen van de inlichtingplicht (WWB) en hiervoor een 
bestuurlijke boete is opgelegd of aangifte is gedaan op grond van het Wetboek van Strafrecht. De 
wetgever vindt dat fraude niet mag lonen en streng moet worden bestraft.  
 
Gemeenten mogen bij fraude dus geen medewerking verlenen aan een schuldregeling (minnelijk of 
wettelijk via de Wsnp

1
), maar mogen wel schuldhulpverlening bieden in de vorm van bijvoorbeeld 

budgettering of stabilisatie. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om fraudeurs uit te sluiten voor 
schuldhulpverlening.  
 
Vanaf 1 januari 2013 zijn gemeenten verplicht om teveel verstrekte bijstand terug te vorderen en om 
boetes op te leggen bij het verwijtbaar niet nakomen van de inlichtingenplicht. Die boetes zijn even 
hoog als het benadeelde bedrag

2
. In geval van recidive is de boete 150% van het benadeelde bedrag 

en wordt ook direct verrekend met de uitkering.  
 
Ook andere uitkeringsinstanties vorderen teveel verstrekte uitkeringen en toeslag terug en leggen 
boetes op in geval van fraude. De totale schuld voor fraudeurs kan hierdoor behoorlijk oplopen en de 
schuldenproblematiek verergeren. 
 
Armoedebestrijding  
Met inkomensondersteunende regelingen kan armoede, schuldenproblematiek en sociale uitsluiting 
worden voorkomen of beperkt. Denk hierbij aan bijzondere bijstand, de langdurigheidtoeslag, 
vergoedingen voor sportieve en/of culturele activiteiten of kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen. Daarnaast zijn er ook landelijke regelingen zoals de huur- en zorgtoeslag. 
Een belangrijke voorwaarde voor schuldhulpverlening is dat alle voorzieningen die bijdragen aan het 
verhogen van het inkomen worden benut. 
 
 
 
 

                                                      
1
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Op grond van deze wet kunnen schuldenaren via een schuldregeling na 3 of 5 jaar 

starten met een schone lei. 
2
 Behalve bij 0 fraude, een situatie waarin wel is gefraudeerd maar waar geen sprake is van een benadelingsbedrag. Bij 0 

fraude gelden wettelijke vaste bedragen. 
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Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  
Uitgangspunt van de Wmo is dat de burger zolang mogelijk zelfstandig blijft wonen en actief 
deelneemt aan de samenleving. Het hebben van schulden kan deze uitgangspunten belemmeren. In 
diverse prestatievelden is schuldhulpverlening een belangrijk onderdeel (zie onderstaande tabel).   
  

Prestatieveld Wmo Aansluiting op integrale schuldhulpverlening 

Veld 2: op preventie gerichte ondersteuning van jeugd 

met problemen met opgroeien en problemen van ouders 

met opvoeden 

De schuldenproblematiek onder jongeren groeit. 

Het bieden van ondersteuning aan ouders bij de 

financiële opvoeding van hun kinderen voorkomt dat de 

kinderen en hun ouders in een problematische 

schuldensituatie terecht komen. 

Veld 3: voorzieningen op het terrein van informatie en 

advies voor maatschappelijke ondersteuning  

Problematische schuldensituaties zijn een 

maatschappelijk probleem. Door financieel advies en 

ondersteuning te geven kan worden voorkomen dat 

mensen in een sociaal isolement terechtkomen. 

Veld 7 Het bieden van maatschappelijke opvang 

waaronder sociale pensions en vrouwenopvang 

Vaak is bij klanten van sociale pensions sprake van 

schulden. Bij vrouwen in de vrouwenopvang is er een 

crisissituatie met mogelijk schulden. Het hanteerbaar 

maken daarvan is een van de stappen die nodig is om 

op termijn zelfstandig te kunnen functioneren. 

Veld 9: het bevorderen van verslavingsbeleid Verslavingen veroorzaken vaak problematische 

schuldensituaties. Het leren omgaan met geld en 

minimaal het voorkomen van verergering van de situatie 

zijn belangrijke elementen binnen de verslavingszorg. 

 

1.3  Relatie met decentralisaties sociaal domein  

 
De Wgs kan niet los worden gezien van de grote transities in het sociale domein. Met de introductie 
van de decentralisatie dagbesteding en begeleiding Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), 
de overgang Jeugdzorg naar gemeenten én met het al gedecentraliseerde instrumentarium op het 
terrein van de maatschappelijke ondersteuning, worden gemeenten vanaf 2015 nog meer 
verantwoordelijk voor de zorg, het welzijn en de participatie van kwetsbare burgers.  
 
De centrale overheid laat meer taken aan de gemeenten waardoor een integrale aanpak van 
hulpvragen noodzakelijk is. Niet alleen op het gebied van schuldhulpverlening. Gemeenten moeten 
meer doen met minder en dus slimmere verbindingen maken (koppeling van beleidsvelden) en 
effectiever en efficiënter worden in de uitvoering.  
 
Decentralisatie AWBZ  
De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van zelfstandig wonende mensen met een matige  
tot ernstige beperking wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. Het gaat om individuele en 
groepsgerichte begeleiding, die nu vanuit de AWBZ wordt uitgevoerd. De doelgroep die gebruik maakt 
van begeleiding kampt vaak met meerdere problemen. Veel mensen met extramurale begeleiding 
ontvangen ook andere vormen van zorg en ondersteuning; bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of 
verzorging. Deze kwetsbare groep heeft vaak een laag inkomen en is kwetsbaar voor financiële 
problemen.  
 
Decentralisatie Jeugdzorg  
Jongeren raken steeds vaker in de schulden en vormen een belangrijke groep in de 
schuldhulpverlening. Zij zijn kwetsbaar maar ook ‘kneedbaar’ in die zin dat zij makkelijker ander 
gedrag kunnen aanleren.  
 
In 2015 komt Jeugdzorg naar de gemeente. Dit versterkt de integrale schuldhulpverlening. 
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Hoofdstuk 2 Integrale schuldhulpverlening 
 
2.1 Problematiek   
 
Door de Wgs ligt de nadruk op integrale schuldhulpverlening. Dit is logisch want schulden staan nooit 
op zichzelf (er is bijna altijd sprake van meervoudige problematiek) en zorgen in veel gevallen voor 
onwenselijke neveneffecten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en veiligheid. Daarnaast kan het 
hebben van schulden burgers belemmeren om mee te doen aan de samenleving.  
 
De gemeenten in West-Friesland hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak van integrale 
schuldhulpverlening. Op dit moment besteden zij de schuldhulpverlening uit aan PLANgroep. Zij 
kopen nagenoeg dezelfde dienstverlening in. De één op basis van producten, de ander op basis van 
uren.   
 
Iedereen met schulden kan zich rechtstreeks voor hulp melden bij PLANgroep, alleen Koggenland 
heeft de aanmeldprocedure in eigen beheer gehouden. PLANgroep werkt via de gedragscode van de 
NVVK, de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Op basis van deze gedragscode 
wordt bepaald welk traject wordt ingezet met welke producten.  
 
De huidige contracten met PLANgroep lopen af. De verschillende uitvoeringsvarianten voor integrale 
schuldhulpverlening waarvoor gemeenten kunnen kiezen staan genoemd in hoofdstuk 5.  
 
Het onderstaande schema geeft het proces rond de integrale schuldhulpverlening weer:  
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Een korte uitleg bij dit schema:  
Bij elke stap in het proces kunnen ‘derden’ worden ingeschakeld of betrokken. Hiermee worden 
professionals en medewerkers van de gemeente bedoeld maar ook professionals en vrijwilligers 
vanuit het maatschappelijk veld en ketenpartners.  
 
De (aan)melding om schuldhulpverlening kan worden gedaan door de schuldenaar maar ook door 
derden. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via signalering.  
 
De (aan)melding kan leiden tot: 

 een doorverwijzing naar een andere instantie of bijvoorbeeld een website 

 een intake voor schuldhulpverlening 

 crisisinterventie (hulp om huisuitzetting en/of afsluiting van nutsvoorzieningen te voorkomen. 
Crisisinterventie bestaat vooral uit het voeren van gesprekken en het maken van afspraken 
met woningcorporaties, verhuurders, energieleveranciers, deurwaarders etc). 

 
De schuldenaar wordt via een beschikking op de hoogte gesteld over het wel of niet verlenen van 
gemeentelijke schuldhulpverlening. De schuldenaar kan in bezwaar tegen dit besluit.  
 
Er kunnen verschillende instrumenten worden ingezet bij de onderdelen van het proces.  

 

2.2 Preventie en nazorg 

 
Gemeenten moeten in hun beleidsplan aangeven hoe zij omgaan met preventie en nazorg.  
 
De cliëntenraden uit de regio, de aan het Hoorns Participatieplatform deelnemende organisaties en de 
West-Friese gemeenten is om input gevraagd. Ook is gevraagd om aan te geven of er specifieke 
aandacht nodig is voor bepaalde doelgroepen. Gebleken is dat de voorkeur uitgaat naar jongeren, 
ouderen, de GGZ doelgroep, verslaafden, ZZP’ers, mensen onder beschermingsbewind en eigen 
woning bezitters.  
 
Preventie 
Om te voorkomen dat mensen in een problematische schuldensituatie terecht komen, gaan de West-
Friese gemeenten inzetten op goede voorlichting op meerdere fronten. En op goede begeleiding door 
budgetcoaching voor, tijdens en na een schuldhulpverleningstraject.  
 
Kennis, motivatie, vaardigheden en gedrag spelen een grote rol bij het voorkomen van problematische 
schulden. Alleen voorlichten en informeren leidt onvoldoende tot gedragsverandering, terwijl juist 
gedragsverandering nodig is om uit de schulden te komen en te blijven. Gedragsverandering kost tijd 
en hiermee moet rekening worden gehouden in het preventiebeleid. Uiteindelijk levert het meer op om 
in te zetten op een intensieve budgetteringstraining dan het aanbieden van een eenmalige 
voorlichtingsbijeenkomst. In bijlage 1 is een overzicht van preventieactiviteiten opgenomen.  
 
Voorlichting 
Voor alle inwoners van West-Friesland moet bekend zijn waar zij terecht kunnen voor 
schuldhulpverlening en wat zij zelf aan stappen kunnen ondernemen. De drempel om hulp te zoeken 
moet zo laag mogelijk zijn. Het Nibud en de NVVK hebben de website www.zelfjeschuldenregelen.nl 
ontwikkeld. Via deze website krijgen mensen inzicht in hun schuldensituatie en advies om het op te 
lossen via een persoonlijk stappenplan.   
 
Om schulden bij jongeren te voorkomen wordt voorgesteld om in te zetten op voorlichting op school. 
Niet alleen op het voortgezet onderwijs maar ook in het basisonderwijs. Jongeren moeten leren hoe zij 
schulden kunnen voorkomen, hoe zij om moeten gaan met geld en wat zij moeten doen als zij 
schulden hebben.  
 
Voor ouderen moet de voorlichting gericht zijn op het vragen van hulp en op de mogelijkheden van 
inkomensondersteunende voorzieningen.  
 
ZZP’ers moeten vooral goede voorlichting krijgen over hun mogelijkheden om hulp te krijgen als zij in 
de schulden zitten. 

http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/
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De GGZ doelgroep, de verslaafden en de mensen die onder beschermingsbewind staan, zijn vooral 
gebaat bij goede voorlichting en begeleiding. Daarom is het van groot belang dat de hulpverleners 
goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van hulpverlening.  
 
De gemeenten zetten in op gerichte voorlichting aan specifieke groepen. Daarnaast besteden 
gemeenten eens per kwartaal extra aandacht aan voorlichting via de media en/of nieuwsbrieven.  
 
Vroegsignalering 
De gemeenten zetten gericht in op signalering, opsporing en behandeling van beginnende 
schuldenproblematiek en kiezen hierbij bewust voor een gerichte aanpak met behulp van 
ketenpartners. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de woningcorporatie als het gaat om huurachterstanden. 
 
Vanwege de teruglopende budgetten vanuit het Rijk moeten gemeenten meer de samenwerking 
zoeken met externe organisaties en ketenpartners. En dus meer sturen op het belang van 
doorverwijzing bij financiële problemen. Gemeenten zullen goede afspraken maken met schuldeisers 
als woningbouwverenigingen en energiebedrijven en deze vastleggen in convenanten.  
 
Tijdig signaleren van schulden beïnvloedt het slagingspercentage van schuldhulp op een positieve 
manier. Ook het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) is hierbij een handig instrument. Dit 
systeem moet voorkomen dat mensen door overkreditering in financiële problemen raken en daardoor 
niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. 
 
Tegengaan van ‘niet gebruik’ van inkomensondersteunende voorzieningen 
Het is belangrijk dat vooral schuldenaren een beroep doen op voorzieningen waarmee het inkomen 
wordt vergroot. Meer inkomen betekent immers meer aflossingscapaciteit waardoor de kans dat een 
schuldregeling slaagt groter wordt. Denk hierbij aan de toeslagen van de belastingdienst, 
kwijtschelding en andere inkomensondersteunende voorzieningen. 
 
Niet iedereen kent de regelingen en voorzieningen en niet iedereen weet of hij of zij in aanmerking 
kan komen. Daarnaast doen mensen geen beroep op voorzieningen uit schaamte, uit principe of 
omdat het aanvragen te ingewikkeld is. Ook wordt er soms geen beroep gedaan op regelingen uit 
angst voor de financiële gevolgen van een verkeerde inschatting van bijvoorbeeld het inkomen 
(waardoor bij controle achteraf plotseling veel geld terugbetaald moet worden).  
 
De gemeenten zetten in op een goede informatievoorziening via gemeentelijke websites,  
medewerkers en intermediairs.  
 
Nazorg 
Het is belangrijk dat mensen uit de schulden blijven. Door nazorg te bieden loopt de schuldenaar die 
met succes een schuldregeling heeft doorlopen minder kans op terugval. De nazorg die de gemeente 
biedt is afhankelijk van de situatie. De nazorg kan bestaan uit het tijdelijk voortzetten van 
budgetbeheer na afloop van het traject, maar ook uit alleen voortgangsgesprekken. Er blijft altijd een 
groep mensen (niet-kunners) waarbij sprake is van blijvende nazorg. Voor deze groep is er een 
continu proces van hulpverlening noodzakelijk. Budgettering en begeleiding zijn hierbij van belang. 
Bekeken wordt in hoeverre maatschappelijke partners en vrijwilligers hierbij kunnen worden 
betrokken. 
 

2.3 Crisisinterventie 

 
Volgens de Wgs moet in geval van crisis binnen 3 dagen na melding het eerste gesprek plaatsvinden. 
Er is sprake van crisis in de volgende situaties; 

 woningontruiming 

 afsluiting van gas, water of energie 

 opzegging of ontbinding van de zorgverzekering 
 

In deze gevallen grijpt de gemeente in met een crisisinterventie (zie bijlage 2). Het doel is om de crisis 
af te wenden en zo de schuldenaar te kunnen helpen via de reguliere schuldhulpverlening. Binnen 2 
weken wordt de gehele crisisinterventie afgerond. 
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Zijn er meerdere schulden, dan wordt de schuldenaar direct aangemeld voor een intake om de 
schuldhulpverlening op te starten. Weigert de schuldenaar mee te werken en meldt hij zich vervolgens 
opnieuw, dan wordt hij niet geholpen. Er wordt een uitzondering gemaakt als er minderjarige kinderen 
bij betrokken zijn en de situatie dusdanig ernstig is dat het belang van de kinderen in gevaar komt als 
er niet wordt ingegrepen.  

  

2.4 Samenwerking ketenpartners 

 
De ketenpartners zijn nodig voor een succesvolle integrale schuldhulpverlening. Daarom heeft een 
goede samenwerking hoge prioriteit. Dit betekent dat er goede afspraken moeten worden gemaakt en 
dit vraagt inspanning van zowel gemeenten als de ketenpartners. Vooral van de partners die klanten 
begeleiden die onvoldoende in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te dragen. 
Ketenpartners zijn: 
 

- Zorgpartners als GGZ, Brijder, Maatschappelijk werk, MEE; 
- Woningbouwverenigingen;  
- Politie;  
- Centra voor Jeugd en Gezin; 
- Belastingdienst;  
- Deurwaarderskantoren; 
- Sociaal Raadslieden; 
- Ouderenbonden. 

 

2.5 Rolverdeling  

 
De burger: eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid  
De eindverantwoordelijkheid voor het slagen van een schuldhulpverleningstraject ligt bij de 
schuldenaar. Ook wordt zo veel mogelijk het netwerk van de persoon (buren, vrienden, familie en 
vrijwilligers) betrokken bij het proces. Het doel van de inzet van deze hulp is vergroting van de 
zelfredzaamheid van de schuldenaar. Het slagen van een traject hangt voor een groot deel af van de 
eigen inzet. Dit betekent dat afspraken worden nagekomen, dat informatie op tijd wordt aangeleverd, 
dat tijdens het traject geen nieuwe schulden worden gemaakt en dat inzet wordt getoond. Ook wordt 
van de schuldenaar verwacht dat al het mogelijke gedaan wordt om de aflossingsmogelijkheid te 
vergroten door te solliciteren, mee te werken aan een re-integratietraject of een aanvulling op het 
inkomen aan te vragen. De schuldenaar ondertekent bij aanvang van een traject een plan van aanpak 
waar deze afspraken en verantwoordelijkheden in beschreven staan. Wanneer de schuldenaar niet 
meewerkt, kan besloten worden om een traject te weigeren dan wel te beëindigen. Niet alle burgers 
zijn in staat eigen verantwoordelijkheid te nemen. In deze gevallen wordt gezocht naar ondersteuning 
binnen de flankerende hulpverlening.  
 
De vrijwilliger: ondersteuning  
Wanneer een schuldenaar niet kan terugvallen op het eigen netwerk, kan de ondersteuning van een  
vrijwilliger zeer waardevol zijn om de zelfredzaamheid van de schuldenaar te vergroten. Vrijwilligers 
kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor budgetcoaching en voor begeleiding van de schuldenaar. 
Dit kan zowel voor, tijdens, als na een schuldhulpverleningstraject zijn. Belangrijke uitgangspunten bij 
de inzet van vrijwilligers zijn dat zij professionele ondersteuning krijgen om deze taak goed te kunnen 
vervullen en dat via de schuldhulpverlener of gemeentelijke regisseur een goede afstemming plaats 
vindt met de professionele hulpverleners.  
 
De schuldhulpverlener: intermediair/specialist  
De schuldhulpverlener opereert als intermediair tussen de schuldenaar en de schuldeisers. De eerste 
verantwoordelijkheid is te komen tot een schuldregeling, waar schuldeisers akkoord mee gaan.  
De schuldhulpverlener stelt een plan van aanpak op en zorgt voor een goede en tijdige uitvoering van 
de verschillende onderdelen binnen het traject. Daarbij zorgt de schuldhulpverlener voor 
samenwerking en afstemming van hulp binnen de gemeente en indien nodig ook met flankerende 
organisaties. Het tweede aspect is dat de schuldhulpverlener de schuldenaar ondersteunt bij het 
vergroten van de financiële zelfredzaamheid. Op deze manier wordt voorkomen dat de schuldenaar 
na afloop van het traject terugvalt in de oude situatie.  
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De schuldeisers: medewerking  
De schuldenaar is afhankelijk van de schuldeisers. Gaan zij akkoord met een schuldregeling of niet? 
In deze afhankelijke relatie is het belangrijk dat de schuldhulpverlener een goede relatie heeft met de 
schuldeisers, zodat zij zoveel mogelijk bereid zijn om mee te werken aan een schuldregeling.  
Steeds meer overheidsschuldeisers (de belastingdienst e.d.) krijgen meer bevoegdheden om 
bedragen te vorderen, ongeacht of er voldoende op de rekening van de schuldenaar staat voor de 
kosten van levensonderhoud. De gemeenten hebben weinig invloed op deze landelijke 
ontwikkelingen. Wel kan in samenwerking met schuldeisers gewerkt worden aan een preventieve 
aanpak en het vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden.  
 
De gemeenten: regierol  
De gemeente voert de regie op integrale schuldhulpverlening. Dit betekent dat zij het initiatief neemt 
om de schuldhulpverlening in overleg met de samenwerkingspartners vorm te geven. De gemeente 
heeft met het overgrote deel van de betrokken organisaties al een financierings-, dan wel een 
samenwerkingsrelatie. De gemeente kan deze relaties inzetten om afspraken te maken over de 
invulling van de regierol. Daar komt bij dat het een gezamenlijk belang van gemeenten en 
samenwerkingspartners is om de problematiek van schuldenaren integraal en gezamenlijk aan te 
pakken.  
 
Daarnaast voert de gemeente de regie op uitvoeringsniveau. De gemeente bepaalt hoe de 
schuldhulpverlening wordt uitgevoerd. Het is immers van belang de problemen van een schuldenaar 
in onderlinge samenhang aan te pakken, zodat de organisaties die erbij betrokken zijn niet langs 
elkaar heen werken. Dit geeft de grootste kans op een duurzame oplossing en daarmee de grootste 
kans op blijvende participatie. De gemeenten geven deze rol inhoud door een klantmanager 
schuldhulpverlening in te zetten. De klantmanager bewaakt of de juiste hulp- en dienstverlening wordt 
ingezet en of het proces goed verloopt.  
 
Het maatschappelijke veld en ketenpartners: samenwerking met flankerende hulp  
Schuldhulpverlening staat niet op zich. De samenwerking tussen flankerende organisaties en de 
gemeenten wordt geïntensiveerd. Dit houdt in dat de organisaties die betrokken zijn bij de 
schuldenaar de hulp op elkaar afstemmen. Waar nodig wordt per casus in het netwerk van partners 
informatie uitgewisseld, worden afspraken gemaakt, vindt afstemming plaats en wordt de voortgang 
bewaakt. Het inhoudelijke klantmanagement wordt vaak gevoerd door de schuldhulpverlener, maar 
wanneer er sprake is van multiproblematiek hebben meerdere partners een rol in het laten slagen van 
het traject. Het uitgangspunt is dat de partners elkaar nodig hebben om de hulpverlening in het 
algemeen te laten slagen.  
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Hoofdstuk 3  Doelgroepen en het aanbod vertaald naar doelgroepen 
 

3.1 Voorwaarden 

 
Uitgangspunt is dat iedereen met financiële problemen een beroep kan doen op schuldhulpverlening. 
Daarmee wordt aangesloten bij het uitgangspunt van het kabinet dat de schuldhulpverlening breed 
toegankelijk moet zijn en er wordt ingezet op het voorkomen van (grotere) schulden.  
 
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schuldhulpverleningstraject zijn: 

 de aanvrager is meerderjarig, heeft een vaste woonplaats en een legale verblijfsstatus in 
Nederland 

 de aanvrager kampt met een ‘problematische schuldensituatie’.  
      Hieronder wordt verstaan: een situatie waarin van een natuurlijke persoon redelijkerwijs is te  
      voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij  
      heeft opgehouden te betalen 

 er is een volledig overzicht van de schuldenpositie én van het inkomen en vermogen van de 
aanvrager 

 het inkomen van de aanvrager is structureel hoger dan het zogenaamde ‘Vrij Te Laten 
Bedrag’ (VTLB), daardoor is er een afloscapaciteit (studiefinanciering wordt niet gezien als 
inkomen) 

 de aanvrager heeft geen niet-regelbare schulden in zijn schuldenpakket, dit betekent dat er 
geen schulden zijn zoals boetes, fraudevorderingen, restschulden van nog te verkopen 
woningen of schulden waar nog juridische procedures voor lopen 

 de aanvrager ‘wil’ en ‘kan’ een langdurig traject volhouden, de aanvrager beschikt dus over de 
noodzakelijke vaardigheden en motivatie voor een traject dat 36 maanden duurt 

 de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die bij recidive zijn gesteld 
 

3.2 Doelgroepen 

 
Hieronder wordt een aantal specifieke doelgroepen nader toegelicht. 
 
Zelfstandigen. 
In de toelichting op de Wgs is opgenomen dat de schuldhulpverlening niet toegankelijk is voor 
natuurlijke personen met een nog functionerende onderneming (zelfstandigen). Deze groep kan een 
beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). 
Heeft de zelfstandige schulden, dan kan hij eerst bij de bank om een (extra) lening vragen.  
Als dit niet mogelijk is, kan een beroep worden gedaan op het Bbz. In het kader van bijstandsverlening 
doet de gemeente of het Zelfstandigenloket Alkmaar (ZLA)

3
 onderzoek naar de levensvatbaarheid van 

de onderneming van de zelfstandige. Levensvatbaar wil zeggen dat het inkomen uit het bedrijf, 
eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor het levensonderhoud van de 
zelfstandige en zijn gezin en voor de instandhouding van het bedrijf. Is de onderneming 
levensvatbaar, dan kan de gemeente besluiten tot het verstrekken van bedrijfskapitaal, waarmee de 
schulden kunnen worden geherfinancierd. Schuldhulpverlening vanwege problematische schulden is 
dan niet meer aan de orde.  
 
Indien de onderneming niet levensvatbaar is, zal er voor de zelfstandige vaak geen andere 
mogelijkheid zijn dan het staken van de onderneming. In het geval dat de zelfstandige besluit te 
stoppen met zijn onderneming kan hij zich na uitschrijving bij de Kamer van Koophandel en wanneer 
alle schulden definitief en bekend zijn, zich als natuurlijk persoon tot de gemeente wenden voor 
schuldhulpverlening. 
 
Er zijn zelfstandigen met problematische schulden die geen beroep doen op het Bbz, of daarvoor niet 
in aanmerking komen (bijvoorbeeld als de partner inkomen heeft waardoor men niet in een bijstand 
behoeftige situatie verkeert). Voorwaarde is dan dat zij stoppen met de onderneming en zich 
uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.  

                                                      
3
 Het ZLA voert voor twee (Hoorn en Medemblik) van de zeven West-Friese gemeenten het Bbz 2004 uit. 
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De gemeenten willen deze groep niet bij voorbaat uitsluiten. Welke vorm van hulp ingezet wordt is 
afhankelijk van de situatie waarin de schuldenaar zich bevindt en welke problemen aan de situatie ten 
grondslag liggen.  
 
De inzet van schuldhulpverlening is dus maatwerk. Soms kan een adviesgesprek voldoende zijn om 
grotere schulden te voorkomen. In andere gevallen is het starten van een langer 
schuldhulpverleningstraject en/of doorverwijzing noodzakelijk. Wanneer er sprake is van een crisis 
wordt direct hulp ingezet. 
 
Gezinnen met inwonende minderjarige kinderen 
In het beleidsplan moet staan hoe gemeenten extra aandacht geven aan gezinnen met minderjarige 
kinderen met schuldenproblematiek.  
 
De cliëntenraden uit de regio, de aan het Hoorns Participatieplatform deelnemende organisaties en de 
West-Friese gemeenten is om input gevraagd. Hieruit bleek dat gelijke behandeling zou moeten 
gelden maar dat kinderen niet de dupe mogen worden van de problemen van hun ouders. Sociaal 
isolement van kinderen moet worden voorkomen. De mogelijkheid van inkomensondersteuning en 
ondersteuning door particuliere initiatieven als Stichting Leergeld, het Jeugd Sportfonds en de 
kinderkledingbank spelen hierbij een belangrijke rol.  
 
Voorgesteld wordt daarom om: 

 voorrang te verlenen als de schuldenproblematiek zodanig ernstig is dat het belang van het 
kind in gevaar komt 

 extra in te zetten op participatie van de kinderen om te voorkomen dat zij in een sociaal 
isolement terecht komen 

 
Recidivisten 
Schuldhulpverleningstrajecten lukken veelal niet vanwege vroegtijdige uitval. De schuldenaar komt de 
gemaakte afspraken niet na of hij gaat nieuwe schulden aan waardoor schuldregelingen mislukken. 
Ook zijn er behoorlijk wat hulpvragers die na de aanmelding niet op de intake verschijnen of niet de 
juiste stukken aanleveren waardoor er geen schuldhulpverleningstraject wordt opgestart. Het komt 
vaak voor dat ‘uitvallers’ op een later moment opnieuw hulp vragen. Tot nu toe is het zo dat iedere 
West-Fries zich onbeperkt kan blijven aanmelden voor schuldhulpverlening. Dit kost uiteraard veel tijd, 
energie en geld.  
  
Nu mogen gemeenten personen die al eerder gebruik maakten van schuldhulpverlening uitsluiten.   
 
De cliëntenraden uit de regio, de aan het Hoorns Participatieplatform deelnemende organisaties en de 
West-Friese gemeenten is gevraagd hoe om te gaan met recidivisten. Op basis van alle input wordt 
voorgesteld om niet te kiezen voor uitsluiting maar om altijd eerst de situatie van de schuldenaar te 
bekijken. Het is namelijk van belang om te weten waarom iemand zich opnieuw meldt voor 
schuldhulpverlening. En waarom een eerder traject is mislukt. Uitsluiten van schuldhulpverlening kan 
immers leiden tot grote problemen op allerlei andere terreinen. 
 
Het wel of niet aanbieden van schuldhulpverlening hangt daarnaast af van de situatie, motivatie van 
de schuldenaar en van zijn vaardigheden. Hoe graag wil hij hulp en is hulp echt nodig? Zijn er 
kinderen bij betrokken? In hoeverre kan en is hij bereid om zich aan afspraken te houden en 
eventueel zijn gedrag aan te passen? En welke andere opties zijn er om tot een oplossing te komen?  
 
Concreet wordt voorgesteld wordt om alleen hulp aan te bieden als: 

 de schuldenaar de problemen niet op eigen kracht kan oplossen en dit hem niet valt te 
verwijten 

 de kans groot is dat met integrale schuldhulpverlening een duurzame oplossing kan worden 
gerealiseerd of een crisissituatie kan worden voorkomen 

 als het belang van het kind in het geding is en er sprake is van een (dreigende) crisissituatie  
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Fraude  
Gemeenten mogen fraudeurs uitsluiten van schuldhulpverlening. De cliëntenraden uit de regio, de aan 
het Hoorns Participatieplatform deelnemende organisaties en de West-Friese gemeenten is gevraagd 
hoe om te gaan met fraudeurs.  
 
Duidelijk is dat ook hier maatwerk nodig is en dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen willens 
en wetens frauderen en frauderen uit onwetendheid of onvermogen. Alleen bij bewust en berekenend 
frauderen is uitsluiting gerechtvaardigd. Daarnaast is het belang van het kind een belangrijke factor. 
 
Op basis van alle input wordt voorgesteld om de hulp die wettelijk mogelijk is te bieden aan fraudeurs: 

 als de fraude is gepleegd uit onwetendheid en onvermogen 

 als het belang van het kind in het geding is en er sprake is van een (dreigende) crisissituatie  
 
Mensen met een eigen woning 
Het hebben van een eigen woning is geen belemmering om een beroep te doen op 
schuldhulpverlening. Schuldenaren met een eigen woning vormen een nieuwe groep. Voorheen 
konden mensen die in financiële problemen terecht kwamen en een eigen huis hadden, de woning 
doorgaans vrij snel verkopen. Met de overwaarde kon men de schulden aflossen. En als er nog 
schulden overbleven, dan kon er altijd alsnog een beroep worden gedaan op de schuldhulpverlening. 
De economische crisis en het instorten van de huizenmarkt vier jaar geleden, hebben geleid tot een 
nieuwe situatie. Door ontslagrondes en de onverkoopbaarheid van woningen doet een nieuwe groep 
huishoudens een beroep op de schuldhulpverlening. Ze kunnen doorgaans prima met geld omgaan, 
maar zijn niet in staat om de achteruitgang in inkomen op te vangen en/of hun huis te verkopen als 
oplossing voor financiële problemen. Er zijn 4 situaties te onderscheiden: 
 

1. De som van de aflossing en rente past niet in het budget 
2. Er is achterstand in rente en aflossing 
3. De schuldenaar heeft twee woningen, waarvan er één bewoond wordt en één te koop staat 
4. Door de bank is openbare veiling van de woning aangezegd 

 
In alle gevallen zal overleg met de bank nodig zijn. Mogelijk kan het rentepercentage gedurende een 
bepaalde periode verlaagd worden, de aflossing worden opgeschort, de achterstallige rente bij de 
hoofdsom worden geteld, de achterstand in de schuldregeling worden meegenomen of de tweede 
woning worden verhuurd. 
Als een openbare veiling is aangezegd en dit niet meer kan worden afgewend, rest de schuldenaar 
geen andere optie dan een huurwoning te zoeken. Een eventuele restschuld komt in aanmerking voor 
een schuldregeling. 
 
Mensen met GGZ-problematiek 
Mensen met een psychische stoornis hebben het al moeilijk genoeg om zich te handhaven in de 
maatschappij. Zij kunnen gemakkelijk het overzicht op hun financiën kwijtraken. Voor deze groep 
mensen is beschermingsbewind een mogelijkheid. Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die 
door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen 
financiële belangen te behartigen. Beschermingsbewind moet bij de rechter worden aangevraagd en 
is gericht op het beheer van het vermogen. Een bewindvoerder beheert het inkomen en zorgt ervoor 
dat de vaste lasten op tijd worden betaald. De kans op (nieuwe) schulden wordt daardoor kleiner.  
Als er schulden zijn is schuldhulpverlening mogelijk. Hierover kan ook overleg worden gevoerd met de 
GGZ-hulpverlener, om het probleem integraal aan te pakken. 
 
Mensen die onder beschermingsbewind zijn geplaatst 
Een bewindvoerder regelt de financiën voor mensen die dat door omstandigheden zelf niet kunnen. 
Beschermingsbewind betekent dat een door de kantonrechter toegewezen bewindvoerder de 
financiën zoveel mogelijk samen met de onder beschermingsbewind gestelde verzorgt. Het is echter 
niet vrijblijvend. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. Dit kan op verzoek van de persoon zelf 
of op verzoek van de familie. Samen wordt beslist wie de bewindvoerder wordt. Dat kan een familielid 
zijn of een medewerker van een bewindvoerderorganisatie.  
De bewindvoerder beheert het inkomen en regelt bijvoorbeeld de belastingaangifte en aanvragen voor 
de AWBZ, huurtoeslag en uitkeringen. Een misvatting is dat de bewindvoerder ook schuldhulpverlener 
is. Dat is niet zo. Als er schulden zijn zal de bewindvoerder bij de gemeente verzoeken om 
schuldhulpverlening. 
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Door de bewindvoering is de administratie op orde, is er financieel overzicht en zijn de schuldeisers 
bekend. Dit betekent dat het traject voor schuldhulpverlening snel gestart kan worden.  
 
Kinderen jonger dan 18 jaar 
Kinderen kunnen schulden maken en ook schade veroorzaken waarvan de kosten op hun verhaald 
worden. Zij kunnen schulden maken door overeenkomsten aan te gaan. Bijvoorbeeld het kopen van 
een CD, een computerspel of een tijdschrift. Over het algemeen zijn de ouders (of degene die het 
ouderlijk gezag heeft) aansprakelijk voor de schade en schulden van kinderen tot 16 jaar. Kinderen 
van 16 of 17 zijn in de eerste plaats zélf aansprakelijk en de ouders pas in de tweede plaats. Een kind 
van 18 jaar of ouder is meerderjarig. Ouders zijn dan niet meer aansprakelijk voor de schade die deze 
kinderen veroorzaken of de schulden die ze maken.  
 
Schuldbemiddeling is bij kinderen niet aan de orde. Voorlichting over het omgaan met geld wel. 
Financiële opvoeding is belangrijk. Door op jonge leeftijd te leren omgaan met geld, te leren om 
keuzes te maken en wensen te kunnen afstemmen op het budget, kunnen problemen in de toekomst 
worden voorkomen. De eerste verantwoordelijkheid voor financiële opvoeding ligt bij de ouders, 
eventueel met ondersteuning van het Centrum Jeugd en gezin (CJG). Voorlichting kan ook op school 
worden gegeven of op het moment dat kinderen 18 jaar worden. Voor scholieren is er de website 
www.nibud.nl/scholieren. Hierop staat informatie over allerlei geldzaken waar jongeren mee te maken 
krijgen. 
 

3.3 Aanbod vertaald naar doelgroepen 

 
Iedereen die zich meldt met financiële problemen krijgt een aanbod. Dat varieert van voorlichting tot 
een verwijzing naar een website of budgetcoach of een minnelijk schuldbemiddelingstraject. Het 
aanbod van producten is afhankelijk van de persoonlijke hulpvraag van de schuldenaar. Niet iedere 
schuldenaar komt in aanmerking voor schuldbemiddeling. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van 
een stabiel inkomen. Of als de schuldenaar eigen verantwoordelijkheid afwijst of nog steeds schulden 
maakt. Dan is hulp bij stabilisatie, communicatie met schuldeisers of doorgeleiding naar een 
bewindvoerder een maximaal haalbaar resultaat. 
 
Selectie op basis van oplosbaarheid kan ingevuld worden door te gaan werken met het ‘Tilburgs 
kwadrant’, dat in een groot deel van de Nederlandse gemeenten navolging heeft gekregen. 
 
De twee centrale vragen in het kwadrant zijn:  

1. is de schuldenaar regelbaar?   
2. is de schuldensituatie regelbaar?   

 

 Een ‘regelbare schuldenaar’ houdt zich (met hulp) aan afspraken en is gemotiveerd. Hij is 
ook bereid zich in te zetten om als dat mogelijk is meer inkomen te verwerven en ten gunste 
van crediteuren keuzes te maken in het bestedingspatroon 

 Bij een ‘regelbare schuldensituatie’, komen alle schulden in aanmerking voor een 
schuldregeling. Er zijn geen schulden waarbij (door juridische procedures en/of CJIB-
schulden) de hoogte van de vordering onduidelijk is of schulden die niet in aanmerking komen 
voor een schuldregeling 

 Een ‘onregelbare schuldenaar’, houdt zich niet aan afspraken en is niet gemotiveerd 

 Er is sprake van een ‘onregelbare schuldensituatie’ als er schulden zijn die niet voor een 
schuldregeling in aanmerking komen of waarvan, door juridische procedures, de hoogte van 
de vorderingen onduidelijk is 

 
Door de (on)regelbare schuldenaar af te zetten tegen de (on)regelbare schuldensituatie ontstaat een 
kwadrant met groepen die niet allemaal in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nibud.nl/scholieren
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Het kwadrant
4
:    

 

 
 
 
Onderstaande tabel bevat een weergave van het kwadrant waarin praktijkvoorbeelden zijn gegeven 
van het maximaal haalbare in verschillende situaties. 

 
 

regelbare schuldenaar onregelbare schuldenaar

regelbaar schuldenpakket Jan verloor zijn baan en een half jaar later ging hij Mieke is psychiatrisch patiënt. Ze neemt niet trouw

weg bij zijn vrouw. Hij heeft in die turbulente haar medicijnen in. Met regelmaat is ze de realiteit

periode een flinke schuld opgebouwd. Hij wil er kwijt en maakt ze nieuwe schulden. Zolang zij niet

alles aan doen om uit de schulden te komen. Hij medicijntrouw is, kan de schulddienstverlening er

solliciteert zo veel hij kan, betaalt elke maand netjes niet op rekenen dat zij geen nieuwe schulden

zijn huur en maakt geen nieuwe schulden. Met deze maakt. De gemeente begeleidt haar naar

opstelling kan de gemeente de crediteuren vragen beschermingsbewind. Pas als dat geregeld is, gaat

om mee te werken aan een schuldregeling. zij de mogelijkheid van een schuldregeling na.

onregelbaar schuldenpakket Maurice heeft in 2008 zijn aanvraag voor Sharina is verslaafd aan drugs en verblijft in een

huurtoeslag verkeerd ingevuld. Althans, volgens de maatschappelijke opvang. Ze heeft een aantal niet

belastingdienst. Nu moet hij een groot bedrag saneerbare schulden bij de CJIB. De gemeente kan

terugbetalen. Maurice is het er niet mee eens en zowel vanwege haar verslaving als vanwege de

maakt bezwaar. Als het moet gaat hij door tot de boetes niets voor haar betekenen. Ze heeft een

rechter. Zolang de vordering betwist wordt, kan de lange weg te gaan om haar leven op de rit te

gemeente geen oplossing bieden. Wel biedt zij krijgen. Het is maar de vraag of ze ooit aan een

budgetcoaching zodat het hem lukt geen nieuwe schuldregeling toe komt. Lukt dat, dan staat de

schulden te maken. gemeente voor haar klaar.  
 

3.4 Aandacht voor motivatie en vaardigheden binnen het kwadrant 

 
Het kwadrant maakt onderscheid tussen de (on)regelbaarheid van de schuldenaar enerzijds en de 
(on)regelbaarheid van de schulden anderzijds. Verder inzoomen op de (on)regelbaarheid van de 
schuldenaar laat zien dat de mogelijkheden en de ambities van schuldenaren verschillen. Er zijn 
schuldenaren die de benodigde stappen om in te stromen kunnen en willen zetten. Voor anderen geldt 
dat zij ook tevreden zijn met een stabiele situatie. Met andere woorden, de motivatie en vaardigheden 
van schuldenaren verschillen. 
 
Uit het onderzoek ‘Klantprofielen voor schuldhulpverlening’5 blijkt dat motivatie en vaardigheden 
uiteindelijk het meest bepalend zijn voor de vraag wat het hoogst haalbare is. In het genoemde 
onderzoek staan de volgende definities voor de begrippen motivatie en vaardigheden.  
 
 Motivatie heeft betrekking op de mate waarin iemand van plan is om bepaald gedrag te vertonen. 

Een mate die in principe beïnvloedbaar is, omdat het de uitkomst is van een interactief proces. Bij 
motivatie kan het gaan om iemand die zich niet verantwoordelijk voelt en daardoor geen 
verantwoordelijkheid neemt voor eigen gedrag, iemand die door teleurstelling (diverse keren 
proberen) de hoop is verloren of iemand die onzeker is over zijn eigen kunnen.  

 

                                                      
4
 Bron: Op weg naar effectieve schuldhulp, mei 2012, verkenning in opdracht van Divosa. 

5 
Regioplan Beleidsonderzoek (2011). 

regelbare schuldenaar onregelbare schuldenaar 

regelbare schuldensituatie Schuldensituatie is op  mogelijkheden hangen af van individu:  

te lossen met schuldhulpverlening soms stabiliseren, soms geen oplossing 

onregelbare schuldensituatie schuldensituatie is alleen  de gemeente kan niets of nauwelijks 

te stabiliseren  iets doen 
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 Bij vaardigheden gaat het niet alleen om het hebben van bepaalde financiële vaardigheden, maar 
ook om het kunnen bieden van weerstand aan innerlijke behoeften of verzoeken of druk van 
anderen, het hebben van de benodigde sociale vaardigheden en het missen van elementaire 
vaardigheden. 

 
 
Hoe krijg je zicht op de motivatie en vaardigheden van de schuldenaar? 
Als aandacht geven aan motivatie en vaardigheden zo belangrijk is, dan is de vraag: hoe doe je 
dat? Hoe krijgt de schuldenaar (ondersteund door de schuldhulpverlener en andere hulpverleners) 
zicht op zijn (mate van) motivatie en vaardigheden en de stappen die nodig en vooral mogelijk zijn om 
het te versterken of te ontwikkelen? Kanttekening daarbij is dat niet alles maakbaar is. 
Soms zijn er op dat moment onvoldoende mogelijkheden. Het treffen van een schuldregeling is dan 
niet zinvol. Het is dan al mooi als iemand financieel stabiel kan blijven. Maar ook kan het betekenen 
dat schuldhulpverlening niet mogelijk is. Vaak zijn er dan diepere problemen waar de 
schuldhulpverlener de schuldenaar niet bij kan ondersteunen en is andere hulp nodig. 
 
Bij schuldenaren waar achterliggende problematiek zoals een verslaving, GGZ-problematiek of 
andere problematiek een rol speelt, geldt doorgaans dat de achterliggende problematiek een 
belemmering vormt om de stappen te zetten die nodig zijn om te gaan voldoen aan de voorwaarden 
van een schuldhulpverleningstraject. De schuldenaar zal dan eerst langere tijd stappen moeten zetten 
richting het eindigen van de verslaving of andere problematiek voordat verdere stappen richting een 
schuldenvrije toekomst binnen bereik komen. Eerst zijn dan andere partijen zoals verslavingszorg aan 
zet. Ter ondersteuning daarvan kan de hulpverlener wel tijdelijk financieel basisbeheer inzetten.  
 
Hoe kun je effectief inzetten op motivatie en vaardigheden? 
De vraag is nu hoe betrokkenen zicht krijgen op de positie in bovenstaand kwadrant, maar vooral ook 
de stappen die nodig en mogelijk zijn om te werken aan motivatie en vaardigheden.  
Binnen de West-Friese schuldhulpverlening is daarvoor vooral de (zelf)diagnose een belangrijke 
fase. De schuldenaar gaat aan de slag met concrete opdrachten en bespreekt de resultaten maar ook 
de wijze waarop hij ze bereikt heeft samen met de klantmanager of hulpverlener. De schuldenaar 
krijgt daardoor zicht op eventuele tekortkomingen in motivatie en/of vaardigheden. De klantmanager of 
hulpverlener helpt de schuldenaar daarbij om te reflecteren. Onderschat niet de invloed van de 
hulpverlener of klantmanager – maar ook van het persoonlijke en informele netwerk – op de motivatie 
en vaardigheden van de schuldenaar door aan te moedigen, inzicht te geven, soms het voor te doen 
of samen te doen, grenzen te stellen en waar nodig te spiegelen of te confronteren. 
 
Waarom het kwadrant? 
Door het kwadrant als uitgangspunt te nemen, komen de zelfredzaamheid, de motivatie en de eigen 
kracht van de schuldenaar centraal te staan binnen (het) schuldhulpverlening(straject). Niet de 
doelgroep (jongeren, ouderen, schuldenaren met psychosociale problematiek etc.), maar de motivatie 
en vaardigheden van de schuldenaar vormen de basis voor het schuldhulpverleningstraject. Niet 
alleen wordt hiermee het leveren van maatwerk bevorderd, ook kunnen de beschikbare producten op 
een efficiëntere manier worden ingezet.  



18 
 

Hoofdstuk 4 Kwaliteitsborging en resultaten 
 
 

4.1 Kwaliteitsborging 

 
Bij de uitvoering van schuldhulpverlening staat kwaliteit voorop. In dit onderdeel is opgenomen hoe de 
kwaliteit van de schuldhulpverlening in de regio West-Friesland is geborgd. 
 
Aan de uitvoering van integrale schuldhulpverlening worden diverse eisen gesteld. 
De gemeente en/of uitvoerende schuldhulpverlenende organisatie moet beschikken over aantoonbare 
kwaliteitseisen. Zo is lid zijn van de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren 
(NVVK) een vereiste. Leden van de NVVK zijn gehouden om te werken volgens de gedragscode 
schuldregeling en de gedragscode budgetbeheer. Hierin staan richtlijnen voor goede 
schuldhulpverlening.  
 
Daarnaast worden schuldenaren geadviseerd om zich alleen bij een bewindvoerder aan te melden die 
is aangesloten bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders 
(BPBI). 
 
In het proces van schuldhulpverlening worden alleen medewerkers ingezet die een relevante opleiding 
hebben of op andere gronden aantoonbaar geschikt zijn. Medewerkers die (nog) niet beschikken over 
alle vaardigheden en competenties worden daarin geschoold.  Medewerkers moeten zich permanent 
blijven ontwikkelen door bijscholing. Hierdoor blijven zij op de hoogte van actuele ontwikkelingen die 
relevant zijn voor de uitoefening van hun vak.  
 
Afspraken en taakverdeling met uitvoerende partijen worden schriftelijk vastgelegd zodat duidelijk is  
wie waar verantwoordelijk voor is. Het is belangrijk dat schuldeisers vertrouwen hebben in de wijze 
waarop de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd en dat recht wordt gedaan aan hun belangen. 
 
Bij de inzet van vrijwilligers is het belangrijk dat er een duidelijke taakafbakening komt en dat dit op 
schrift wordt gezet. Als er wordt gekozen om ondersteuning door vrijwilligers aan te bieden, dan neemt 
de regio daarmee ook de verantwoordelijkheid op zich om er voor te zorgen dat er goed getrainde 
vrijwilligers actief zijn. Een vrijwilliger biedt advies, support en inzicht. Hij/zij kan helpen om een budget 
op te stellen, papieren te ordenen en brieven te schrijven. Maar de vrijwilliger neemt nooit de 
verantwoordelijkheid voor de administratie over. De schuldenaar is en blijft zelf verantwoordelijk voor 
zijn eigen administratie en keuzes. De vrijwilliger verricht heel waardevol werk maar er zijn ook 
activiteiten die specifiek tot het werk van de schuldhulpverlener behoren. Bijvoorbeeld het 
aanschrijven van crediteuren om een schuldregeling te treffen. 
 
Een ander onderdeel van de kwaliteitsborging is dat er eens per 2 jaar een tevredenheidsonderzoek  
wordt gehouden onder schuldenaren, ketenpartners en crediteuren waarmee convenanten zijn 
afgesloten. De uitkomsten geven een beeld van het kwaliteitsniveau en kunnen leiden tot afspraken 
voor verbeteringen van de integrale samenwerking. 
 
Omdat de Awb van toepassing is op de Wgs kunnen schuldenaren in bezwaar en beroep gaan tegen 
een afgegeven beschikking. De West-Friese gemeenten kunnen leren van de uitkomsten van de 
ingediende en gegronde bezwaren en zo de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.  
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4.2 Resultaten 

 
Om te kunnen sturen op effectiviteit worden structureel de volgende gegevens verzameld: 
 

Wat is het doel? Wat is het te verwachten 
resultaat? 

Hoe wordt het gemeten? 

Verminderen van uitval tijdens het 
traject schuldhulpverlening 

Maximaal 10% uitval per jaar Managementrapportage - Er 
vindt een nulmeting plaats over 
2013. De eerste resultaatmeting 
wordt gedaan over 2014. 

Verminderen aantal hulpaanvragen 
van dezelfde schuldenaar 

Maximaal 10% recidivegevallen per 
jaar 

Managementrapportage - Er 
vindt een nulmeting plaats over 
2013. De eerste resultaatmeting 
wordt gedaan over 2014. 

Uitbreiding aantal tot stand gebrachte 
(minnelijke) schuldregelingen 

Uitbreiding met 5% per jaar * Managementrapportage - Er 
vindt een nulmeting plaats over 
2013. De eerste resultaatmeting 
wordt gedaan over 2014. 

Uitbreiding aantal succesvol afgeronde 
schuldbemiddelingstrajecten 

Uitbreiding met 5% per jaar ** Managementrapportage - Er 
vindt een nulmeting plaats over 
2013. De eerste resultaatmeting 
wordt gedaan over 2014. 

Voldoen aan de wettelijke wachttijden 1. 100% van de aanvragen heeft een 
wachttijd van maximaal 4 weken tot 
het eerste gesprek                                  
2. 100% van de crisissituaties heeft 
een wachttijd van maximaal 3 
werkdagen                                              
3. 100% van de beschikkingen wordt 
afgegeven binnen 8 weken na 
ontvangst aanvraag 

Managementrapportage - Er 
wordt gemeten of de norm 
gehaald is of dat er eventueel 
een negatieve afwijking bestaat. 

Beperken doorlooptijden van trajecten 
schuldregeling 

De doorlooptijd terugbrengen naar 
115 dagen*** 

Managementrapportage - Er 
vindt een nulmeting plaats over 
2013. De eerste resultaatmeting 
wordt gedaan over 2014. 

De schuldenaar is tevreden over de 
geboden hulp 

Minimaal een 7 voor 
klanttevredenheid 

Tweejaarlijks 
klanttevredenheidsonderzoek 
vanaf 2014 

De ketenpartners en de crediteuren 
waarmee convenanten zijn afgesloten 
zijn tevreden over de samenwerking 

Minimaal een 7 voor 
klanttevredenheid 

Jaarlijks 
klanttevredenheidsonderzoek 
vanaf 2014 

* in 2011 was het landelijke percentage 44%, jaarverslag NVVK 2011 
** in 2011 was het landelijke percentage 80%, jaarverslag NVVK 2011 
*** NVVK termijn hiervoor is 120 dagen 

 
Jaarlijks worden de gemeenteraden geïnformeerd over de resultaten van de schuldhulpverlening. 
Omdat er in 2013 een nulmeting plaatsvindt, kunnen de (meeste) resultaten over 2013 niet getoetst 
worden aan de hierboven genoemde prestatie-indicatoren. Dit kan pas vanaf 2014, als er een 
uitgangswaarde bekend is (de nulmeting) waar de resultaten van latere jaren tegen af gezet kunnen 
worden. De jaarcijfers van 2012 zijn niet geschikt voor een nulmeting, omdat er in 2012 nog geen 
sprake was van integrale schuldhulpverlening. De uitvoering en inzet van instrumenten verschilt zo 
zeer dat een vergelijking tussen de jaren 2012 en 2013 simpelweg niet mogelijk is. 
De cijfers over 2013 worden wel aan de raad bekend gemaakt, omdat ze wel iets zeggen over het 
gevoerde beleid. Indien de behaalde resultaten daar aanleiding toe geven, wordt het beleidsplan 
bijgesteld. 
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Hoofdstuk 5 De uitvoeringsvarianten van schuldhulpverlening  
 

5.1 De uitvoeringsvarianten 

 
Schuldhulpverlening kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk staan 3 
uitvoeringsvarianten beschreven:  

1. uitbesteden 
2. zelfstandig uitvoeren 
3. combinatie tussen zelfstandig uitvoeren en uitbesteden 

 
De uitvoeringsvarianten zijn niet zwart-wit van aard. Bij zelfstandig uitvoeren kunnen de gemeenten er  
bijvoorbeeld wel voor kiezen om samen te werken met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers. 
En bij uitbesteding hebben gemeenten de ruimte om vanuit de regierol de afstand tot de schuldenaar 
klein te houden. Anders gezegd: binnen deze uitvoeringsvarianten zijn er door de (afzonderlijke) 
gemeenten tal van accenten te leggen.  
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende uitvoeringsvarianten van schuldhulpverlening toegelicht. Per 
variant zijn de mogelijke voor- en nadelen beschreven. Ter indicatie zijn de baten en lasten per variant 
ingeschat. Op basis van de voor- en nadelen en de verwachte uitgaven is de effectiviteit en de 
efficiëntie van de uitvoeringsvarianten afgewogen. De afwegingen vormen de argumentatie met 
betrekking tot het uiteindelijk advies over de uitvoering van schuldhulpverlening.  
 

5.2 De voor- en nadelen per uitvoeringsvariant 

 
Uitbesteden 
In de huidige situatie besteden de meeste West-Friese gemeenten de uitvoering van 
schuldhulpverlening volledig uit. Binnen een dergelijke uitvoering kunnen gemeenten die regie op 
schuldhulpverlening houden als er duidelijke en concrete afspraken worden gemaakt met de externe 
uitvoerder.  
 
Mogelijke voordelen:  

 geen / minder interne personeels- en omscholingskosten 

 “meeliften” op expertise, ervaring en schaalvoordelen (het flexibel inzetten van personeel) 
van de externe uitvoerder 

 kosten lidmaatschap NVVK voor rekening uitvoerder (jaarlijkse contributie € 12.600) 
 
Mogelijke nadelen: 

 de bevoegdheid voor het afgeven van beschikkingen ligt bij de externe uitvoerder 
waardoor de doorstroom van klanten naar de intake en opvolgende trajecten niet wordt 
bewaakt 

 bemoeilijkt interne en integrale afstemming op het gebied van beleid en uitvoering 

 tegenstrijdige belangen tussen de gemeenten en (commerciële) uitvoerders: een 
commerciële uitvoerder is gebaat bij veel klanten en langdurige schuldhulpverlening, 
terwijl de gemeenten gebaat zijn bij een efficiënte en effectieve werkwijze 

 bemoeilijkt samenwerking met maatschappelijke partners en vrijwilligers (communicatie 
via externe uitvoerder) 

 
Door schuldhulpverlening uit te besteden hoeven gemeenten geen extra personeel aan te nemen of 
bestaand personeel om te scholen. Dit bespaart opstart- en omscholingskosten. Daarbij kunnen de 
gemeenten meeliften op de ervaring en expertise van een externe uitvoerder. Een bijkomend voordeel 
is dat de externe partij zelf verantwoordelijk is voor het flexibel inzetten van personeel bij oplopende of 
afnemende wachttijden.  
 
Bij uitbesteden van schuldhulpverlening moeten gemeenten duidelijke en scherpe afspraken maken 
met de uitvoerder om zo de regie op de (doorstroom van) schuldenaren en daarmee op de uitgaven te 
behouden. Een mindere mate van regie op het aanmeldingstraject kan ten koste gaan van de 
effectiviteit (leveren van maatwerk) en de efficiëntie (het drukken van de uitgaven).  
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Een belangrijk argument tegen het volledig uitbesteden van schuldhulpverlening is dat het een 
concrete samenwerking met maatschappelijke partners kan bemoeilijken, in verband met de mogelijke 
belangenverstrengeling tussen (commerciële) uitvoeringsorganisaties en de gemeenten en haar 
maatschappelijke partners.   
 
Zelfstandig uitvoeren 
De gemeenten kunnen schuldhulpverlening in samenwerking “zelfstandig” gaan uitvoeren. Een 
dergelijke uitvoering heeft tot gevolg dat de gemeenten gekwalificeerd personeel in dienst moeten 
nemen of aanwezig personeel moet om- of bijscholen.  
 
Mogelijke voordelen:  

 volledige regie op de poort: het doorzetten van schuldenaar naar de intake en de 
opvolgende trajecten wordt bewaakt 

 samenwerking en afstemming met aangrenzende beleidsterreinen (zoals re-integratie, 
Wet werk en bijstand) 

 goede kennis van de sociale kaart waardoor snel en adequaat handelen mogelijk is 

 mogelijkheid tot creëren van netwerk met maatschappelijke partners, vrijwilligers en 
gemeenten 

 gemeenten en maatschappelijke partners hebben geen winstoogmerk 

 werkbehoud “eigen mensen” 
 aansluiten van dienstverlening op lokale situatie 

 
Mogelijke nadelen: 

 kosten voor het aanstellen en/of bijscholen van personeel 

 expertise- en ervaringsachterstand t.o.v. (commerciële) professionele dienstverleners 

 kwetsbaarheid personele bezetting en dienstverlening (er wordt geen gebruik gemaakt 
van de schaalvoordelen van externe uitvoerders) 

 lidmaatschap NVVK (jaarlijkse contributie € 12.600) 
 complexe afstemming met partners, meer communicatielijnen om de regie op het netwerk 

te behouden 

 opstartkosten netwerk 

 overige opstartkosten (invoering en inrichting klantvolgsystemen etc.) 
 
Het zelfstandig uitvoeren van schuldhulpverlening kan bijdragen aan de effectiviteit van de 
dienstverlening ten opzichte van de burger. Aangezien de aanmeldingsprocedure in het beheer blijft 
van de gemeenten, kunnen de medewerkers van de gemeenten bepalen welke hulp- en 
dienstverlening er wordt ingezet. Een interne uitvoering maakt het mogelijk om dienstverlening op 
maat aan te bieden die aansluit op lokale behoeften. Daarbij biedt een zelfstandige uitvoering de 
uitstekende mogelijkheid om diverse beleidsvelden te combineren. Op het gebied van efficiëntie kan 
dit leiden tot kostenbesparingen met betrekking tot onder andere re-integratie en de Wet werk en 
bijstand (WWB). Verder hebben de gemeenten de kans om een netwerk te onderhouden met 
maatschappelijke partners en vrijwilligers. Schuldenaren kunnen bijvoorbeeld worden geholpen met 
het op orde brengen van hun administratie en het in evenwicht brengen van hun uitgaven en 
inkomsten. Hierdoor hoeven er minder klanten te worden doorverwezen naar budgetbeheer en 
budgetbegeleiding.  
 
Aan de andere kant brengt het zelfstandig uitvoeren van schuldhulpverlening diverse kosten met zich 
mee, zoals opstartkosten, het lidmaatschap van de NVVK en personeelskosten. Een nadrukkelijk 
nadeel van een zelfstandige uitvoering is de kwetsbaarheid qua personele bezetting en 
dienstverlening. Het uitvallen van medewerkers (vanwege ziekte, vakantie etc.) is immers lastig op te 
vangen, vanwege de specifieke bevoegdheden en competenties wat gevraagd wordt van 
schuldhulpverleners. Daarbij wordt er, indien schuldhulpverlening zelfstandig wordt uitgevoerd, geen 
gebruik gemaakt de expertise, ervaring en schaalvoordelen van een externe uitvoerder. Dit is niet 
efficiënt. Een ander punt van aandacht is dat het onderhouden van een netwerk met ketenpartners en 
vrijwilligers leidt tot een investering; vrijwilligers moeten worden opgeleid en er moeten afspraken 
worden gemaakt met partners.  
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Combinatie tussen zelfstandig uitvoeren en uitbesteden 
De gemeenten kunnen er voor kiezen om de meer generalistische werkzaamheden (zoals de 
aanmelding, screening, intake, preventie en nazorg) zelfstandig uit te voeren en de meer 
specialistische dienstverlening (zoals budgetbeheer, budgetbegeleiding en minnelijke en wettelijke 
schuldenregelingen) uit te besteden. In een dergelijke variant behoudt de gemeente de regie over de 
klanten en combineert het de uitvoering met externe partijen.  
 
Mogelijke voordelen:  

 benutten van de positieve eigenschappen van de externe partijen: ervaring, expertise en 
schaalvoordelen (het flexibel inzetten van personeel) 

 behoud van de regie op de poort, de in te zetten producten en de dienstverlening 

 samenwerking en afstemming met aangrenzende beleidsterreinen (zoals re-integratie, 
Wet werk en bijstand) 

 goede kennis van de sociale kaart waardoor snel en adequaat handelen mogelijk is 

 mogelijkheid tot creëren van netwerk met maatschappelijke partners, vrijwilligers, externe 
uitvoerders en gemeenten 

 gemeenten en maatschappelijke partners hebben geen winstoogmerk 

 werkbehoud “eigen mensen” 
 kosten lidmaatschap NVVK voor rekening uitvoerder specialistische trajecten (jaarlijkse 

contributie € 12.600) 
 
Mogelijke nadelen: 

 complexe afstemming met partners, meer communicatielijnen om de regie op het netwerk 
te behouden 

 opstartkosten netwerk (trainen van vrijwilligers, kosten subsidierelatie, etc.) 

 overige opstartkosten (bijscholen / certificeren personeel, invoering en inrichting 
klantvolgsystemen, etc.) 

 
Deze variant maakt het mogelijk om de krachten van een zelfstandige uitvoering en een uitbesteding 
te combineren. In een dergelijke variant is de regie op de (doorstroom van) klanten in handen van de 
gemeenten, waardoor de gemeenten bepalen welke producten er worden ingezet. Voor de uitvoering 
van de specialistische trajecten kan een externe professionele uitvoerder worden ingeschakeld.  
 
Door de aanmeldingsprocedure in eigen beheer uit te voeren liggen er kansen om samenwerking op 
aangrenzende beleidsterreinen te intensiveren. Daarnaast is het mogelijk om een netwerk te 
onderhouden met maatschappelijke partners, subsidierelaties en vrijwilligers. Schuldenaren kunnen, 
even als bij een zelfstandige uitvoering, worden geholpen met het op orde brengen van hun 
administratie en het in evenwicht brengen van hun uitgaven en inkomsten. Op termijn bespaart dit 
uitgaven, aangezien de doorstroom naar de relatief dure trajecten budgetbeheer en budgetbegeleiding 
zal afnemen.  
 
De samenwerking tussen externe uitvoerders, ketenpartners, vrijwilligers en de West-Friese 
gemeenten onderling, maakt het noodzakelijk dat de gemeenten zorg dragen voor een concrete 
afstemming tussen de verschillende partijen. De afstemming met dienstverlenende partijen kost geld 
en tijd. Vrijwilligers moeten worden opgeleid en begeleid. Daarbij moet de informatie vanuit de 
verschillende partijen worden overgedragen en beheerd. 
 

5.3 Advies: combinatie tussen zelfstandig uitvoeren en uitbesteden 

 
In bijlage 3 treft u de financiële onderbouwing aan van de drie uitvoeringsvarianten. Daaruit kan de 
conclusie worden getrokken dat een combinatie tussen zelfstandig uitvoeren en uitbesteden in 
financieel opzicht het meest efficiënt is. 
 
Op basis van de afweging van de voor- en nadelen en de verwachte uitgaven van de 
uitvoeringsvarianten wordt geadviseerd om de schuldhulpverlening gedeeltelijk zelfstandig uit te 
voeren en gedeeltelijk uit te besteden. Vooral omdat het beheren van de aanmeldingsprocedure en 
daarmee de doorstroom van klanten naar de intake en opvolgende trajecten zeer effectief en efficiënt 
is. Om de kwaliteit van schuldhulpverlening te waarborgen kunnen de specialistische 
dienstverlenende trajecten worden uitbesteed aan specialisten.  
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Door het inschakelen van maatschappelijke partners en vrijwilligers kan op termijn de doorstroom naar 
budgetbeheer en budgetbegeleiding worden beperkt, wat een aanzienlijke kostenbesparing met zich 
mee kan brengen.  
 
Financiële consequenties 
Extra kosten door inzet op preventie, nazorg en casemanagement 
In de gezamenlijke visie is opgenomen dat er actief word ingezet op preventie, nazorg en de aanpak 
van de multiproblematiek van schuldenaren. Dit brengt extra kosten met zich mee. De integrale 
benadering heeft tot gevolg dat er meer geïnvesteerd wordt in preventie en nazorg. Daarbij moet de 
multiproblematiek van schuldenaren worden aangepakt. Het aanbieden van psychosociale 
hulpverlening brengt voor de West-Friese gemeenten niet direct extra kosten met zich mee, de 
gemeenten hebben in dit geval “slechts” een coördinerende rol. Het managen van een klant door de 
verschillende trajecten binnen en buiten het domein van schuldhulpverlening brengt echter kosten met 
zich mee. De geschatte toename in kosten aan preventie, nazorg en casemanagement ad € 259.055 
wordt toegelicht in bijlage 3, tabel 3.   
 
De verwachting is dat dit zich op termijn (gedeeltelijk) terugverdient, aangezien:  

 Preventie moet leiden tot minder schuldenaren 

 Nazorg ertoe moet leiden dat schuldenaren niet nogmaals gebruik hoeven te maken van 
schuldhulpverlening 

 De aanpak van multiproblematiek moet leiden tot minder recidive en een beperking van de 
maatschappelijke kosten  

 
Verwachting: 

 (Middel)lange termijn (2014 en verder): 50% van de extra kosten worden terugverdiend  
 
Opstartkosten 
Het opstarten van relaties met maatschappelijke partners kost tijd en geld. Daarbij worden de 
werkzaamheden aan de poort zelfstandig uitgevoerd. Ook dit vergt een investering. Verwacht wordt 
dat dergelijke uitgaven binnen de bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen.  
 
Besparingen door efficiëntere uitvoering  
De verwachting is dat het zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden aan de poort efficiënter is dan 
de huidige werkwijze. De besparingen door een efficiëntere uitvoering worden toegelicht in bijlage 3.  
 
Besparingen door regie op de klant en de in te zetten producten 
De regie op de poort en de doorstroom van klanten naar de intake en de opvolgende trajecten lag in 
2011 in handen van PLANgroep. Als schuldhulpverlening aan de poort zelfstandig wordt uitgevoerd, 
bepalen de gemeenten welke producten er voor welke schuldenaar worden ingezet.  
 
Integrale probleemherkenning en het gericht inzetten van expertise 
Vooraan in het proces van schuldhulpverlening moet duidelijk zijn welke problemen de schuldenaar 
heeft en welke bijpassende hulpverlening moet worden geboden. In de aanmeldingsfase valt nog veel 
winst te behalen. Wat opgepakt kan worden door generalisten, moet vooral door generalisten 
opgepakt worden. Voor specifieke zaken, zoals een minnelijke schuldregeling, is de inzet van 
professionele schuldhulpverlening noodzakelijk. De gemeenten gaan deze expertise beperkt en 
gericht inzetten. Dit bespaart uitgaven.  
 
Het leveren van maatwerk 
Bij integrale schuldhulpverlening staat maatwerk centraal. Gemeenten moeten een juiste diagnose  
stellen om te bepalen welke vorm van dienstverlening moet worden ingezet. Via een aantal criteria 
aan de poort is het mogelijk om inzicht te krijgen in de motivatie, het gedrag en de vaardigheden van 
de schuldenaar, om zo het verdere proces te bepalen. Zo wordt voorkomen dat (dure) middelen 
inefficiënt en ineffectief ingezet worden: 

 Korte termijn (2013): 5% minder doorstroom naar de specialistische trajecten 

 (Middel)lange termijn (2014 en verder): 15% minder doorstroom naar de specialistische 
trajecten 
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Besparingen door integrale schuldhulpverlening en samenwerking 
De verplichting om schuldhulpverlening integraal op te pakken biedt kansen op een effectievere en 
efficiëntere vorm van samenwerking. Een integrale uitvoering van schuldhulpverlening leidt tot 
beperking van uitgaven op andere terreinen, zoals op re-integratie en op de Wet werk en bijstand 
(WWB). Door de multiproblematiek van schuldenaren te voorkomen en te  beperken zijn (ex-
)schuldenaren eerder in staat om te participeren binnen de maatschappij. Dit bespaart 
maatschappelijke kosten. Met het oog op schaalvoordelen en delen van kennis, is het voor de West-
Friese gemeenten voordelig om de onderlinge samenwerking te intensiveren. Producten en diensten 
kunnen gezamenlijk worden ingekocht en informatie kan worden uitgewisseld zodat gemeenten van 
elkaar leren.  
 
Ook is samenwerking tussen de gemeenten en haar maatschappelijke partners, (subsidie)relaties en 
vrijwilligers mogelijk. Geadviseerd wordt om een netwerk te onderhouden, waardoor vrijwilligers 
schuldenaren kunnen ondersteunen en helpen bij het verlichten van de problematiek. Hierbij wordt 
gedacht aan het op orde brengen van de administratie, het invullen van papieren en een gedeelte van 
het budgetbeheer en -begeleiding. De eigen rol en de verantwoordelijkheid van de schuldenaar zijn 
hierbij zeer bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Met een uitgebreid en laagdrempelig netwerk 
kunnen veel West-Friezen met financiële problemen worden ondersteund, zonder dat dit veel extra 
geld kost. Op termijn werkt dit kostenbesparend, aangezien de ondersteuning door vrijwilligers moet 
leiden tot een afname in de doorstroom naar de duurdere trajecten: 

 Korte termijn (2013): 5% minder doorstroom naar budgetbeheer en -begeleiding 

 (Middel)lange termijn (2014 en verder): 15% minder doorstroom naar budgetbeheer en -
begeleiding 

 

Prognose financiële consequenties voor West-Friesland 

 

Korte termijn, 2013 

Prognose: 3% meer uitgaven 

 Extra kosten door inzet op preventie, nazorg en casemanagement 

 Opstartkosten (o.a. opzetten netwerk) 

 Kostenbesparing door effecten efficiëntere werkwijze aan de poort 

 Kostenbesparing door minder doorstroom naar (duurdere) trajecten 

 

Middellange tot lange termijn, 2014 en verder 

Prognose: 14% minder uitgaven 

 Minder doorstroom naar duurdere trajecten door: 

o Regie op in te zetten producten 

o Preventie, nazorg en casemanagement (50% van extra kosten wordt terugverdiend) 

o Ondersteuning door vrijwilligers en maatschappelijke partners 

 Kostenbesparing door samenwerking 

 Kostenbesparing op andere beleidsterreinen, zoals op re-integratie en WWB 
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Bijlage 1: Acties in het kader van preventie  
 
Er zijn preventieactiviteiten die, met het oog op het kostenaspect, het beste gezamenlijk kunnen 
worden opgepakt. Al naar gelang de behoefte kunnen lokaal keuzes worden gemaakt welke 
activiteiten het meest geschikt zijn en waar en wanneer deze zullen worden ingezet. 
 
Hieronder volgt een opsomming van mogelijke preventieactiviteiten (niet limitatief): 

- Budgetcursussen voor specifieke groepen organiseren via ROC – ten laste van WEB gelden 
- Puinruimdagen 
- Workshop schuldhulpverlening voor ouderen 
- Voorlichting lespakket voortgezet onderwijs. Jongeren meer bewust van geld te maken en ze 

te waarschuwen voor de gevaren van schulden 
- Specifieke voorlichtingsbijeenkomst voor niet schoolgaande jongeren tot 27 jaar 
- Maatschappelijk werk inschakelen om voorlichting te geven op scholen, aan ouderen 
- Inschakeling vrijwilligersorganisaties zoals, schuldhulp/planmaatjes 
- Inschakeling MEE / GGZ / verslavingszorg / project nazorg ex-gedetineerden 
- Foldermateriaal voor regio West-Friesland 
- Eén keer per kwartaal info over schuldhulp via huis-aan-huisbladen en/of nieuwsbrief 
- Website – link naar gespecialiseerde websites (zelfjeschuldenregelen.nl, 

wijzeringeldzaken.nl).Speciale website voor jongeren en schulden 
- Meedoen aan landelijke acties (bijvoorbeeld week van het geld) 
- Inschakeling sociaal raadslieden/Juridisch loket 
- Afsluiten convenanten/werkafspraken met regionale ketenpartners, zoals 

woningbouwverenigingen, over het tijdig (twee maanden) informeren van slecht 
betalingsgedrag en/of achterstanden 

- Gebruik maken van convenanten afgesloten door NVVK met landelijke organisaties zoals 
CJIB, energiebedrijven en zorgverzekeraars 

- Afspraken met overige schuldeisers (belastingdienst, postorderbedrijven, telefoon 
maatschappijen etc.), gebruik maken van landelijke convenanten 

- Samenwerkingsafspraken met Werkpleinen/UWV en SVB – dienen voorlichting te geven over 
de consequenties van terugval inkomsten en de mogelijkheden die er zijn als iemand 
(financiële) hulp nodig heeft 

- Verplichte aanpak van schulden bij uitkeringsgerechtigden als dit kan bijdrage aan snelle 
uitstroom 

- Voorlichting aan werkgevers over preventie en schuldhulpverlening 
- Mens Centraal, een geautomatiseerd systeem. Hier kunnen professionals met elkaar 

communiceren en afspreken welke dienstverlening wanneer en door wie wordt gestart. 
Hierdoor is sprake van integrale dienstverlening waarbij de klantbehoefte centraal staat. 
Het helpt dienstverleners op tijd de juiste dienstverlening te starten en toont medewerkers 
relevante klantinformatie 

- Inschakelen van (schuldhulp/Plan)maatjes 
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Bijlage 2: Stappenplan crisisinterventie 
 
Doel  
Het doel van crisisinterventie is het afwenden van een crisis en daarmee de mogelijkheid creëren om 
de schuldenaar te helpen via de reguliere schuldhulpverlening.  
 
Doorlooptijd 
Crisisinterventie moet zo snel mogelijk starten en in ieder geval vindt binnen drie dagen na melding 
het eerste gesprek plaats. Vervolgens wordt de crisisinterventie binnen twee weken afgerond en 
vastgelegd in een rapportage. Als reguliere schuldhulpverlening nog nodig is na het afwenden van de 
crisis, wordt deze opgestart. 
 
Wanneer er sprake is van meerdere schulden wordt de schuldenaar direct aangemeld voor een intake 
voor het opstarten van reguliere schuldhulpverlening. Als de schuldenaar zich opnieuw meldt voor een 
crisisinterventie en weigert mee te werken aan een traject schuldhulpverlening, wordt deze niet 
geholpen (tenzij er sprake is van een situatie met kinderen).  
 
Welke gevallen worden altijd als crisis beoordeeld? 

 woningontruiming (uitgaan van de feitelijke datum van de ontruiming) 

 afsluiting van gas, water of energie 

 opzegging of ontbinding van de zorgverzekering 
 

Stappenplan 
Bij crisisinterventie worden de volgende stappen doorlopen:  
 
Crisis melding (binnen 3 dagen) 
De klantmanager van de gemeente; 
1. Neemt op de dag van melding of bij late melding (na 15.00 uur) de volgende ochtend van de eerst 

volgende werkdag contact op met de schuldenaar voor het bepalen van de crisissituatie. 
2. Verifieert de crisis. De schuldenaar moet in eerste instantie zelf aangeven waarom er sprake is 

van een crisissituatie, om te voorkomen dat de schuldenaar passief wordt. Vastgesteld moet 
worden of er inderdaad sprake is van een dreigende situatie en wat de schuldenaar zelf al heeft 
gedaan. Gemeente beoordeeld of een oplossing mogelijk is. Ook wordt bekeken of andere 
hulpverlening ingezet moet worden. 

3. Afhankelijk van de soort crisis kan er een intake plaats vinden met de schuldhulpverlener. De 
afspraak wordt doorgeven aan de schuldenaar en deze moet een formulierensetje 
(inlichtingenformulier, uitnodigingsbrief en checklist) ophalen op het gemeentehuis. 

4. Is er geen sprake van een crisis dan wordt de melding regulier opgepakt conform het vastgelegd 
proces. 

 

Crisis intake (binnen 2 weken) 

De schuldhulpverlener; 

5. Bepaalt de omvang van de schuld, de soort schulden (regelbaar/niet-regelbaar), de schuldeisers 
en de motivatie/houding van de klant.  

6. Bepaalt of er landelijke, regionale of lokale regelingen en afspraken bestaan waarop een beroep 
gedaan kan worden. Bijvoorbeeld convenanten met woningbouwverenigingen, nutsbedrijven of 
zorgverzekeraars. 

7. Indien 6 niet het geval is: bepalen of de schuldenaar een beroep kan doen op het eigen sociale 
netwerk. 

8. Indien 7 niet het geval is: bepalen of herfinanciering mogelijk is, zoals bijzondere bijstand of 
informele herfinanciering (sociaal netwerk).  

9. Indien 8 niet het geval is: bepalen of de schuldenaar een beroep kan doen op de wettelijke 
mogelijkheden om de crisis af te wenden. Ook moet worden bekeken of de gang naar de rechter 
zin heeft en haalbaar is (WSNP). De schuldenaar moet immers binnen één dag alle documenten 
bij elkaar krijgen. De gang naar de rechter mag de schuldenaar niet ontnomen worden en moet 
geïnformeerd worden over de haalbaarheid van een WSNP aanvraag. 
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10. Kan de crisis niet afgewend worden, moet dit direct aan de schuldenaar worden medegedeeld, zo 
mogelijk met een advies, bijvoorbeeld een verwijzing naar derden. 

11. Bepaalt ook of er nog andere hulpverlening ingezet moet worden om eventuele achterliggende 
oorzaken te verhelpen dan wel te voorkomen  
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Bijlage 3: Prognose uitvoeringsvarianten 
 
Aannamen 
De prognose van de uitvoeringskosten per variant rust op een aantal aannamen. De verwachte kosten 
van de uitvoeringsvarianten zijn gebaseerd op: 
 

 De in 2011 door PLANgroep verleende schuldhulpverlening, uitgevoerd voor de 
gemeenten Drechterland, Hoorn, Koggenland, Medemblik en Opmeer  

 Extra kosten vanwege de integrale uitvoering van schuldhulpverlening 
 
 
Uitgaven schuldhulpverlening in 2011 (tabel 1 en 2) 
In 2011 gaven de West-Friese gemeenten in totaal circa 1,9 miljoen uit aan schuldhulpverlening. 
Ongeveer 98% van deze uitgaven betroffen de verleende schuldhulpverlening door PLANgroep. In 
deze bijlage staan per product gespecificeerde uitgaven per gemeente en voor de West-Friese regio 
in totaal. Een specificatie van het aantal ingezette producten per gemeente vindt u in tabel 1. In tabel 
2 staan de uitgaven per gemeente.   
 
Enkhuizen en Stede Broec 
De uitgaven per product en het aantal ingezette producten vormen de basis voor de doorberekening 
van de kostenprognose van de uitvoeringsvarianten “zelfstandig uitvoeren” en een “combinatie tussen 
zelfstandig uitvoeren en uitbesteden”. Enkhuizen en Stede Broec betalen PLANgroep per uur. 
Hierdoor is er van beide gemeenten geen specificatie van de uitgaven per product voorhanden en is 
het niet mogelijk om de uitvoeringskosten op gelijke wijze in te schatten.   
 
Voor de gemeenten Enkhuizen en Stede Broec wordt in deze berekening uitgegaan van het 
gemiddelde geldend voor de West-Friese gemeenten.  
 
 
Extra kosten door inzet op preventie, nazorg en casemanagement (tabel 3) 
De geschatte toename in kosten aan preventie, nazorg en casemanagement bedraagt € 259.055, zie 
tabel 3. Het aantal intakes geldt als variabele ter berekening van de kosten aan casemanagement en 
nazorg. Verwacht wordt dat het coördineren van de klant en het verlenen van nazorg ongeveer 2 uur 
in beslag neemt per klant waarvoor de intake heeft plaatsgevonden. De extra kosten aan preventie, 
nazorg en casemanagement zijn als volgt berekend: 
 

Aanvullende dienstverlening Prognose extra kosten door integrale aanpak 

Preventie Schatting: € 0,50 per inwoner 
Casemanagement Schatting: aantal intakes * 2 (=aantal uur per product) * € 60 (=uurtarief) 
Nazorg Schatting: aantal intakes * 2 (=aantal uur per product) * € 60 (=uurtarief) 
 
 
Uurtarief 
Het uurtarief geldt als variabele ter berekening van het door de gemeenten zelfstandig uitvoeren van 
dienstverlenende trajecten. De schatting is dat een uitvoerende medewerker de gemeenten circa € 60 
per uur kost.  
 
Prognose kosten volledig uitbesteden 
Indien schuldhulpverlening volledig wordt uitbesteed is de prognose dat de uitvoeringskosten gelijk 
blijven aan de uitgaven in 2011, plus de toename aan kosten door de integrale aanpak van 
schuldhulpverlening, zie tabel 4. De verwachting is dat de uitgaven aan schuldhulpverlening voor de 
West-Friese regio in totaal met circa 14% zal stijgen naar ruim € 2,2 miljoen indien de gemeenten 
kiezen voor de uitvoeringsvariant “uitbesteden”. 
 
Het volledig uitbesteden van schuldhulpverlening heeft echter nadelen ten opzichte van de regierol 
van de gemeenten, waardoor deze optie niet als reëel wordt beschouwd. 
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 Tabel 1: Aantal ingezette producten per gemeente (2011) 

Processtap Drechterland Enkhuizen* Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec* West-Friesland** 

         

De Poort         

Aanmelding (incl. quickscan) 70 Onbekend 734 51 165 30 Onbekend 1.050 

Intake*** 31 60 321 47 119 16 80 534 

Crisisinterventie 0 Onbekend 90 7 15 2 Onbekend 114 

         

Trajecten         

Budgetbeheer (per klant per jaar) Onbekend Onbekend 287 Onbekend 74 Onbekend Onbekend 361 

Budgetbegeleiding (licht per jaar) 15 Onbekend 149 12 42 3 Onbekend 221 

Budgetbegeleiding (standaard per jaar) 0 Onbekend 65 6 35 1 Onbekend 107 

Budgetbegeleiding (zwaar per jaar) 25 Onbekend 244 9 83 2 Onbekend 362 

Schuldregeling 4 Onbekend 203 11 67 4 Onbekend 289 

Heronderzoek 0 Onbekend 198 0 54 2 Onbekend 254 

Stabilisatie/betalingsregeling 13 Onbekend 361 4 161 17 Onbekend 556 

WSNP regeling 3 Onbekend 126 9 60 6 Onbekend 204 

*  = Enkhuizen en Stede Broec betalen PLANgroep per uur, waardoor de informatie over het aantal ingezette producten beperkt voorhanden is. 
** = De som in de kolom "West-Friesland" is het totaal van de gemeenten Drechterland, Hoorn, Koggenland, Medemblik en Opmeer. 
*** = Het aantal intakes van Enkhuizen is wel bekend (60), voor Stede Broec is het aantal intakes op 80 geschat. Deze cijfers zijn niet opgenomen in het totaal.  
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 Tabel 2: Uitgaven schuldhulpverlening per gemeente (2011) 

Processtap Drechterland* Enkhuizen Hoorn Koggenland** Medemblik Opmeer Stede Broec West-Friesland 

         

Preventie  €                   -     Per uur   €                  -     €                   -     €                  -     €                  -     Per uur   €                        -    
         

De Poort         

Aanmelding (incl. quickscan)  €         12.069   Per uur   €       122.598   €           8.531   €         27.745   €           5.270   Per uur   €            176.211  
Intake  €         13.251   Per uur   €       150.059   €         16.539   €         52.598   €           7.456   Per uur   €            239.903  
Crisisinterventie  €                   -     Per uur   €         21.084   €           1.642   €           3.315   €              466   Per uur   €              26.507  

Totaal De Poort  €         25.320   Per uur   €       293.740   €         26.712   €         83.658   €         13.192   Per uur   €            442.622  
         

Trajecten         

Budgetbeheer  €                   -     Per uur   €       251.485   €                   -     €         42.429   €                  -     Per uur   €            293.914  
Budgetbegeleiding licht  €           2.488   Per uur   €         44.104   €           8.446   €         11.671   €           3.204   Per uur   €              69.912  
Budgetbegeleiding standaard  €                   -     Per uur   €         38.247   €           8.446   €         16.852   €           1.748   Per uur   €              65.292  
Budgetbegeleiding zwaar  €         13.858   Per uur   €       215.753   €         17.947   €         72.102   €           6.990   Per uur   €            326.650  
Schuldregeling  €           1.669   Per uur   €         83.960   €           4.544   €         25.913   €           1.631   Per uur   €            117.717  
Heronderzoek  €                   -     Per uur   €         35.122   €                   -     €           8.950   €           1.398   Per uur   €              45.470  
Stabilisatie/betalingsregeling  €           2.310   Per uur   €       106.249   €              704   €         44.477   €           4.951   Per uur   €            158.691  
WSNP regeling  €              888   Per uur   €         37.185   €           2.639   €         16.575   €           1.748   Per uur   €              59.035  

Totaal Trajecten  €         21.213   Per uur   €       812.104   €         42.725   €       238.969   €         21.669   Per uur   €         1.136.680  
         

Nazorg  €                   -     Per uur   €           3.550   €                   -     €           2.155   €                  -     Per uur   €                5.705  

         

Overige producten***  €              473   Per uur   €         77.883   €         3.371   €         10.111   €           1.277   Per uur   €              93.115  
         

Totaal aan PLANgroep (2011)  €         47.006   €         76.015   €    1.187.278   €         72.809   €       334.893   €         36.137   €      137.460   €         1.891.597  
         

Totale uitgaven SHV (2011)****  €         47.006   €         92.000   €    1.190.979   €         72.809   €       334.893   €         36.137   €      137.460   €         1.911.277  

* = Drechterland is pas vanaf 1 april 2011 aangesloten bij PLANgroep. De uitgaven van januari t/m maart 2011 zijn in som gebracht op de uitgaven aan PLANgroep. 
** = De gemeente Koggenland voert zelf het eerste aanmeldingsgesprek. Hierdoor zijn de kosten voor aanmelding relatief laag.  
*** = De overige producten zijn niet gespecificeerd en betreffen o.a. advies en begeleiding bij zittingen.  
**** = De uitgaven aan PLANgroep vertegenwoordigen niet de totale uitgaven aan schuldhulpverlening. De totale kosten aan schuldhulpverlening bevatten bijvoorbeeld 

interne personeelslasten.  
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 Tabel 3: Prognose extra kosten per gemeente 

Processtap Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec West-Friesland 

Preventie  €           9.668   €           9.087   €         35.349   €         11.041   €         21.446   €           5.710   €         10.701   €           103.000  

Casemanagement  €           3.720   €           7.200   €         38.520   €           5.640   €         14.280   €           1.920   €           9.600   €             80.880  

Nazorg*  €           3.720   €           7.200   €         34.970   €           5.640   €         12.125   €           1.920   €           9.600   €             75.175  

Totaal extra kosten  €         17.108   €         23.487   €       108.839   €         22.321   €         47.851   €           9.550   €         29.901   €           259.055  

* = Hoorn en Medemblik gaven in 2011 al geld uit aan "nazorg”. Deze uitgaven zijn in mindering gebracht op de bovenstaande "extra" kosten. 
 
 
 

 Tabel 4: Prognose kosten volledig uitbesteden per gemeente   

Processtap 
 
Drechterland 

 
Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec West-Friesland  

Procentueel 
t.o.v. 2011 

           

Uitgaven SHV (2011)  €         47.006   €         92.000   €   1.190.979   €         72.809    €       334.893   €         36.137   €       137.460  €        1.911.277         

Extra kosten  €         17.108   €         23.487   €      108.839   €         22.321   €         47.851   €           9.550   €         29.901   €           259.055    

           

Totaal (uitbesteden)  €         64.113   €       115.487   €   1.299.818   €       95.130   €       382.744   €         45.687   €       167.361   €        2.170.332   114% 
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Berekeningswijze zelfstandig uitvoeren van taken 
Het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening en de Stichting StimulanSZ hebben in 2004 een 
handreiking voor integrale schuldhulpverlening

6
 uitgebracht. Hierin is een tijdsindicatie opgenomen voor 

de verschillende dienstverlenende producten. Daarbij heeft ook PLANgroep een tijdsindicatie voor de 
uitvoering van producten opgegeven. Op basis van de opgegeven tijdsinvesteringen per pakket en het 
aantal ingezette producten in 2011 is bepaald hoeveel uur het kost om een pakket zelfstandig uit te 
voeren. Het aantal uur vermenigvuldigd met het uurtarief ad € 60 geeft een indicatie van kosten van een 
zelfstandige uitvoering.     
 
De kosten van de zelfstandige uitvoering zijn vergeleken met de uitgaven aan schuldhulpverlening in 
2011. Uitgangspunt zijn de uitgaven door Drechterland, Hoorn, Koggenland, Medemblik en Opmeer.  
 
Prognose kosten zelfstandige uitvoering 
Bij zelfstandig uitvoeren van schuldhulpverlening moeten de West-Friese gemeenten zich aansluiten bij 
de NVVK. Hiervoor moet een jaarlijkse contributie betaald te worden ad € 12.600. In som met de 
geschatte kosten voor de certificering en systeemkosten bedraagt de toename aan extra kosten € 
22.600. Daarbij is de schatting dat de gemeenten Drechterland, Hoorn, Koggenland, Medemblik en 
Opmeer gezamenlijk circa € 200.000 aan aanvullende diensten gaan uitgeven.  
 
Naast de toename van dergelijke kosten is het niet efficiënt om de specialistische 
schuldhulpverleningstrajecten zelfstandig uit te voeren. De prognose is dat een zelfstandige uitvoering 
van dergelijke “trajecten” gepaard gaat met een kostenstijging van bijna € 100.000.  
 
Tegenover de toename in kosten leidt een zelfstandige uitvoering van schuldhulpverlening tot diverse 
kostenbesparingen. Op de poort en de specialistische trajecten budgetbeheer en budgetbegeleiding kan 
aanzienlijk worden bezuinigd indien dit zelfstandig wordt uitgevoerd. De prognose is dat de dienst- en 
hulpverlening aan de poort 85% van de betreffende huidige uitgaven kost indien dit zelfstandig wordt 
uitgevoerd. Daarbij is de inschatting dat op budgetbeheer ongeveer 25% bespaard kan worden als de 
West-Friese gemeenten dit onderdeel zelfstandig uitvoeren. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
kostenbesparing op het budgetbeheer geldt voor Hoorn en Medemblik, de overige gemeenten hebben de 
kosten aan budgetbeheer niet binnen het budget van schuldhulpverlening opgenomen.  
 
Tabel 5 geeft een overzicht van de (negatieve) besparingen van een geheel zelfstandige uitvoering van 
schuldhulpverlening ten opzichte van 2011. Gaan de gemeenten integrale schuldhulpverlening 
zelfstandig uitvoeren, dan leidt dit naar verwachting tot een kostenstijging  van circa 16%. De verwachting 
is echter dat de netto uitgaven aan schuldhulpverlening dalen vanwege de eerder beschreven aannamen 
(minder doorstroom naar de duurdere trajecten en kostenbesparingen op andere terreinen).  

                                                      
6
 Raak van, H. en Schep G.J. (2004): Integrale Schuldhulpverlening: Handreiking voor gemeenten en 

uitvoerende instanties  
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 Tabel 5: Prognose kosten zelfstandige uitvoering West-Friesland   

 Dienstverlening 2011   Prognose zelfstandige uitvoering    

Processtap 
Kosten  
2011  

Pakketten 
2011   

Uur per  
pakket 

Uur per  
jaar Uurtarief Kosten 

Besparing 
t.o.v. 2011   

Procentueel 
t.o.v. 2011 

           

De Poort           

Aanmelding (incl. screening)  €    176.211  1.050   1,5 1.575  €         60   €       94.500   €     81.711    54% 

Intake  €    239.903  534   8 4.272  €         60   €    256.320   €   (16.417)   107% 

Crisisinterventie  €       26.507  114   4 456  €         60   €       27.360   €         (853)   103% 

Totaal De Poort  €    442.622      6.303   €    378.180   €     64.442    85% 

           

Trajecten           

Budgetbeheer (per klant per jaar)*  €    293.914  361   10 3.611  €         60   €    216.650   €     77.264    74% 

Budgetbegeleiding licht per jaar  €       69.912  221   5 1.105  €         60   €       66.300   €       3.612    95% 

Budgetbegeleiding standaard per jaar  €       65.292  107   10 1.070  €         60   €       64.200   €       1.092    98% 

Budgetbegeleiding zwaar per jaar  €    326.650  362   15 5.430  €         60   €    325.800   €          850    100% 

Schuldregeling  €    117.717  289   10 2.890  €         60   €    173.400   €   (55.683)   147% 

Heronderzoek  €       45.470  254   4 1.016  €         60   €       60.960   €   (15.490)   134% 

Stabilisatie/betalingsregeling  €    158.691  556   8 4.448  €         60   €    266.880   € (108.189)   168% 

WSNP regeling  €       59.035  204   5 1.020  €         60   €       61.200   €     (2.165)   104% 

Totaal Trajecten  € 1.136.680      20.590   € 1.235.390   €   (98.710)   109% 

           

Overige producten  €       93.115  N.v.t.   N.v.t. N.v.t. N.v.t.  €       93.115   €              -      100% 

           

Aanvullende diensten           

Preventie  €                -    N.v.t.   N.v.t. N.v.t. N.v.t.  €       83.213   €   (83.213)   

Casemanagement  €                -    N.v.t.   2 1.068  €         60   €       64.080   €   (64.080)   

Nazorg  €         5.705  N.v.t.   2 1.068  €         60   €       64.080   €   (58.375)   

Totaal aanvullende diensten  €         5.705     2.136   €    211.373   € (205.668)   

           

Extra kosten zelfstandige uitvoering           

Certificering werknemers  €                -    N.v.t.   N.v.t. N.v.t. N.v.t.  €         5.000   €     (5.000)   

Systeemkosten  €                -    N.v.t.   N.v.t. N.v.t. N.v.t.  €         5.000   €     (5.000)   

Lidmaatschap NVVK  €                -        N.v.t. N.v.t.  €       12.600   €   (12.600)   

Totaal Extra kosten  €                -       N.v.t. N.v.t.  €       22.600   €   (22.600)   
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Totaal (zelfstandige uitvoering)  € 1.678.122        € 1.940.657   € (262.536)   116% 

* = Alleen Hoorn en Medemblik scharen de kosten aan budgetbeheer onder het budget van schuldhulpverlening.  

 

 Tabel 6: Prognose kosten zelfstandige uitvoering per gemeente 

 Drechterland Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer West-Friesland 

Processtap Prognose 
Besparing 
t.o.v. 2011 Prognose 

Besparing 
t.o.v. 2011 Prognose 

Besparing 
t.o.v. 2011 Prognose 

Besparing 
t.o.v. 2011 Prognose 

Besparing 
t.o.v. 2011 Prognose 

Besparing 
t.o.v. 2011 

             

De Poort  €     21.180   €        4.140   €  241.740   €      52.000   €    28.830   €    (2.118)*  €    75.570   €        8.088   €    10.860   €        2.332   €  378.180   €     64.442  

Trajecten  €     36.540   €   (15.327)  €  855.425   €   (43.321)  €    26.070   €      16.655   €  301.140   €   (62.171)  €    15.915   €        5.754  
 
€1.235.390   €  (98.710) 

Overige producten  €          473   €               -     €    77.883   €               -     €      3.371   €               -     €    10.111   €               -     €      1.277   €               -     €    93.115   €               -    
Aanvullende diensten  €     17.108   €   (17.108)  €  112.389   € (108.839)  €    22.321   €   (22.321)  €    47.851   €   (45.696)  €      9.550   €     (9.550)  €  211.373   €(205.668) 

Kosten zelfst. uitvoering  €       3.800   €     (3.800)  €      3.800   €     (3.800)  €      3.800   €     (3.800)  €      3.800   €     (3.800)  €      3.800   €     (3.800)  €    22.600   €  (22.600) 

             

Totaal (zelfstandig)  €     79.101   €    32.095) 
 
€1.291.237   € (103.959)  €    84.392   €   (11.584)  €  438.472   € (103.579)  €    41.402   €     (5.265) 

 
€1.940.657   €(262.536) 

* = De gemeente Koggenland voert zelf het eerste aanmeldingsgesprek, waardoor de kosten voor aanmelding minder zijn. Hierdoor lijkt het voor Koggenland nadelig 
om de werkzaamheden aan de poort zelfstandig uit te voeren.  
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Prognose kosten combinatie tussen zelfstandige uitvoering en uitbesteden 
Tabel 7 en 8 geven de kostenverwachting weer van een gecombineerde uitvoering. De cijfers geven een 
indicatie van de efficiëntie. Verwacht wordt dat de West-Friese gemeenten efficiënter kunnen werken 
door de werkzaamheden aan de poort zelfstandig uit te voeren. Daarbij wordt verwacht dat de uitvoering 
van de specialistische trajecten hetzelfde gaat kosten in 2011 (minder doorstroom naar de trajecten nog 
niet meeberekend). Tegenover de besparing door de efficiëntere uitvoering staat de toename in kosten 
door de inzet op preventie, nazorg en het coördineren van cases. Daarbij zullen de gemeenten bepaalde 
systeem- en certificeringkosten moeten opnemen. De verwachting is dat, zonder de doorberekening van 
minder doorstroom naar de trajecten en het terugverdienen van de extra kosten, een gecombineerde 
uitvoering circa 9% meer gaat kosten dan de uitgaven in 2011.  
 
In vergelijking met de kostenverwachtingen voor een zelfstandige uitvoering (+16%) en een uitbesteding 
(+14%) blijkt een gecombineerde uitvoering de meest effectieve en efficiënte. Vandaar dat voor deze 
variant de doorberekening is gemaakt van de overige voordelen.  
 
 
Doorberekening kostenbesparingen  
Als de in hoofdstuk 5 berekende kostenbesparingen worden doorberekend, besparen de West-Friese 
gemeenten in totaal aanzienlijk op de lange termijn. Op de korte termijn wegen de kosten nog niet op 
tegen de baten, zie tabel 9.  
 
De korte en (middel)lange termijn verwachtingen verschillen per gemeente. Dit wordt mede veroorzaakt 
door de efficiëntie van de huidige uitvoering. Daarbij is belangrijk op te merken dat de toename in kosten 
voornamelijk wordt veroorzaakt door de extra kosten aan preventie, nazorg en casemanagement. 
Dergelijke taken worden door de wet verplicht gesteld en daar kunnen gemeenten dus niet omheen.  
 



 

 Tabel 7: Prognose kosten combinatie West-Friesland   

 Dienstverlening 2011   Prognose zelfstandige uitvoering    

Processtap 
Kosten  
2011  

Pakketten 
2011 Uitvoering 

Uur 
per  
pakket 

Uur 
per  
jaar Uurtarief Kosten 

Besparing 
t.o.v. 2011   

Procentueel 
t.o.v. 2011 

           

De Poort           

Aanmelding (incl. screening)  €    176.211  1.050 Zelfstandig 1,5 1.575  €         60   €       94.500   €     81.711    54% 

Intake  €    239.903  534 Zelfstandig 8 4.272  €         60   €    256.320   €   (16.417)   107% 

Crisisinterventie  €       26.507  114 Zelfstandig 4 456  €         60   €       27.360   €         (853)   103% 

Totaal De Poort  €    442.622       6.303   €    378.180   €     64.442    85% 

           

Trajecten           

Budgetbeheer (per klant per jaar)*  €    293.914  361 Uitbesteden        €    293.914   €              -      100% 

Budgetbegeleiding licht per jaar  €       69.912  221 Uitbesteden        €       69.912   €              -      100% 

Budgetbegeleiding standaard per jaar  €       65.292  107 Uitbesteden        €       65.292   €              -      100% 

Budgetbegeleiding zwaar per jaar  €    326.650  362 Uitbesteden        €    326.650   €              -      100% 

Schuldregeling  €    117.717  289 Uitbesteden        €    117.717   €              -      100% 

Heronderzoek  €       45.470  254 Uitbesteden        €       45.470   €              -      100% 

Stabilisatie/betalingsregeling  €    158.691  556 Uitbesteden        €    158.691   €              -      100% 

WSNP regeling  €       59.035  204 Uitbesteden        €       59.035   €              -      100% 

Totaal Trajecten  € 1.136.680      0   € 1.136.680   €              -      100% 

           

Overige producten  €       93.115  N.v.t. Uitbesteden N.v.t. N.v.t. N.v.t.  €       93.115   €              -      100% 

           

Aanvullende diensten           

Preventie  €                -    N.v.t.  Zelfstandig  N.v.t. N.v.t. N.v.t.  €       83.213   €   (83.213)   

Casemanagement  €                -    N.v.t.  Zelfstandig  2 1.068  €         60   €       64.080   €   (64.080)   

Nazorg  €         5.705  N.v.t.  Zelfstandig  2 1.068  €         60   €       64.080   €   (58.375)   

Totaal aanvullende diensten  €         5.705     2.136   €    211.373   € (205.668)   
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Extra kosten zelfst. uitvoering poort           

Certificering werknemers  €                -    N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.  €         5.000   €     (5.000)   

Systeemkosten  €                -    N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.  €         5.000   €     (5.000)   

Totaal Extra kosten  €                -       N.v.t. N.v.t.  €       10.000   €   (10.000)   

           

Totaal (combinatie)  € 1.678.122     8.439   € 1.829.347   € (151.226)   109% 
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 Tabel 8: Prognose kosten combinatie per gemeente 

 Drechterland Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer West-Friesland 

Processtap Prognose 
Besparing 
t.o.v. 2011 Prognose 

Besparing 
t.o.v. 2011 Prognose 

Besparing 
t.o.v. 2011 Prognose 

Besparing 
t.o.v. 2011 Prognose 

Besparing 
t.o.v. 2011 Prognose 

Besparing 
t.o.v. 2011 

             

De Poort  €     21.180   €        4.140   €  241.740   €      52.000   €    28.830   €     (2.118)  €    75.570   €        8.088   €    10.860   €        2.332   €  378.180   €     64.442  

Trajecten  €     21.213   €               -     €  812.104   €               -     €    42.725   €               -     €  238.969   €               -     €    21.669   €               -    
 

€1.136.680   €               -    
Overige producten  €          473   €               -     €    77.883   €               -     €      3.371   €               -     €    10.111   €               -     €      1.277   €               -     €    93.115   €               -    
Aanvullende diensten  €     17.108   €   (17.108)  €  112.389   € (108.839)  €    22.321   €   (22.321)  €    50.006   €   (47.851)  €      9.550   €     (9.550)  €  211.373   €(205.668) 

Kosten zelfst. uitvoering   €       2.000   €     (2.000)  €      2.000   €     (2.000)  €      2.000   €     (2.000)  €      2.000   €     (2.000)  €      2.000   €     (2.000)  €    10.000   €  (10.000) 

             

Totaal (combinatie)  €     61.973   €   (14.968) 
 

€1.246.116   €   (58.838)  €    99.247   €   (26.439)  €  376.656   €   (41.763)  €    45.356   €     (9.219) 
 

€1.829.347   €(151.226) 

* = De gemeente Koggenland voert al zelf het eerste aanmeldingsgesprek, waardoor de kosten aan PLANgroep minder zijn. Hierdoor lijkt het voor Koggenland nadelig  
om de werkzaamheden aan de poort zelfstandig uit te voeren.  
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 Tabel 9: Doorberekening KT en LT besparingen per gemeente  Procentueel  
t.o.v. 2011  Drechterland Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer West-Friesland  

         

Kosten aan PLANgroep (2011)  €            47.006   €1.187.278   €      72.809   €    334.893   €      36.137   €       1.678.122    

Bruto besparing werkwijze  €          (14.968)  €    (58.838)  €    (26.439)  €    (41.763)  €       (9.219)  €         (151.226)   

         

Besparingen korte termijn         

5% minder doorstroom naar trajecten  €              1.061   €      40.605   €        2.136   €      11.948   €        1.083   €             56.834    

5% minder doorstroom naar  
budgetbeheer en -begeleiding  €                 817   €      27.479   €        1.742   €        7.153   €            597   €             37.788    

         

Prognose kosten korte termijn  €            60.095   €1.178.031   €      95.369   €    357.554   €      43.675   €       1.734.725   103% 

Besparing korte termijn  €          (13.090)  €        9.246   €    (22.561)  €    (22.661)  €       (7.538)  €           (56.603)  -3% 

         

Overige besparingen lange termijn         

50% van de extra kosten wordt terugverdiend  €              8.554   €      54.419   €      11.161   €      23.925   €        4.775   €           102.834    

15% minder doorstroom naar trajecten  €              3.182   €    121.816   €        6.409   €      35.845   €        3.250   €           170.502    

15% minder doorstroom naar 
budgetbeheer en -begeleiding  €              2.452   €      82.438   €        5.226   €      21.458   €        1.791   €           113.365    

         

Prognose kosten (middel)lange termijn   €            47.786   €    987.443   €      76.452   €    295.427   €      35.539   €       1.442.647   86% 

Besparing (middel)lange termijn   €                (780)  €    199.835   €       (3.644)  €      39.466   €            598   €           235.475   14% 
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