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COMMISSIE SAMEN LEVEN   AGENDAPUNT  4 

Verzoek voor de commissievergadering van: 9 februari 2017 

 

Verzoek van :  college    

 

Naam onderwerp:     

Nadere uitwerking van de schulddienstverlening. 

 

Aanleiding 

In de vergadering van 23 juni 2016 hebben wij u toegezegd dat wij u een nadere uitwerking zullen 

geven van het beleidsplan schulddienstverlening, gericht op de meetbaarheid en de beoogde 

resultaten. 

 

Omschrijving 

In deze notitie geven wij u – beknopt – een nadere uitwerking. Deze uitwerking dient als basis om 

verder met u in gesprek te gaan. Uitgangspunten hierbij zijn: 

- Wat is nodig om te meten 

- Wat willen we meten 

- Wat kunnen we meten 

 

Doel bespreking / beraad 

Wij willen met u de beoogde resultaten bespreken en hoe we deze resultaten willen gaan meten. 

 

Wat is nodig om te meten 

Om grip te hebben op de schulddienstverlening zijn cijfers op bepaalde aspecten nodig. Deze 

aspecten moeten we meten. 

 

Wat willen we meten 

In het beleidsplan hebben we als doelen gesteld: integrale aanpak, samenwerking met de partners en 

eigen kracht en zelfredzaamheid van de inwoner, en inwoners blijvend uit de schulden helpen. Op 

deze aspecten willen we de resultaten meten. 

 

Wat kunnen we meten 

De cijfers moeten eenvoudig en zonder bewerkelijke handelingen te verzamelen zijn. We willen 

bijvoorbeeld vermijden dat er enquêtes moeten worden afgenomen. Dit vergt niet alleen veel inzet van 

het ambtelijke apparaat, maar het vereist ook de medewerking van de inwoners. Wanneer zij jaarlijks 

dezelfde enquête voorgelegd krijgen, kan de responsbereidheid afnemen. 

Het is dus zaak om de aspecten te onderzoeken, waarvan de cijfers eenvoudig te verzamelen zijn. 

 

Vervolg 

Wij zullen de opbrengst van het gesprek verwerken in een definitieve uitwerking. Dit zal door het 

college worden vastgesteld. Uiteraard zullen wij u informeren over de definitieve uitwerking. De 

evaluaties van de schulddienstverlening zullen wij aan de hand van deze uitwerking opstellen en aan 

u voorleggen. 
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ONDERDEEL 
RESULTAAT 

Cijfers geven het resultaat over 2015 en het 

beoogde resultaat voor 2017 

INDICATOREN INZET 

A. Preventie en vroeg signalering - Er vinden gerichte preventie-

activiteiten plaats voor 

risicogroepen (o.a. jongeren) 

 

- Preventieplan  - In het preventieplan voor 2017 

worden de activiteiten SMART 

beschreven. 

B. Aanmeldingen en screening - Het aantal aanmeldingen daalt 

(van 244) tot 200. 

- Het aantal niet-verschenen daalt 

(van 63) tot 50. 

- bij alle aanmeldingen volgt 

binnen de wettelijke termijn van 

28 dagen de screening. 

- Bij recidive volgt geen toelating 

wanneer er sprake is van 

verwijtbare recidive. 

- Bij fraude volgt in ieder geval 

geen toelating als de fraude 

betrekking had op het meerdere 

malen, dan wel structureel 

verzwijgen van inkomsten of 

vermogen, het verzwijgen van 

een gezamenlijke huishouding, 

en – in het algemeen –  

fraude die bewust is gericht op 

misbruik van de sociale 

zekerheid.  

- Aantal aanmeldingen door klant zelf 

- Aantal aanmeldingen via 

woningcorporatie 

- Aantal aanmeldingen via 

Nutsbedrijven 

- Aantal aanmeldingen via 

waterleveranciers 

- Aantal aanmeldingen via 

ziektekostenverzekeraars 

- Aantal screeningen 

- Aantal toelatingen 

- Aantal recidive 

- Aantal weigeringen vanwege 

recidive 

- Aantal toelatingen ondanks recidive 

- Aantal weigeringen vanwege fraude 

- Aantal toelatingen ondanks fraude 

- Aantal weigeringen andere reden 

 

- Een (extra) klantmanager wordt 

aangetrokken om, in de eerste 

plaats, aanmeldingen en screenings 

uit te voeren, en, daarnaast, te 

assisteren bij preventieactiviteiten. 



3 

 

C. Vervolgtraject - het aantal trajecten dat 

naderhand wordt gewijzigd, 

vermindert (van 10) naar 5. 

- het aantal tot stand gekomen 

minnelijke regelingen stijgt (van 

43) naar 50. 

- het aantal geslaagde minnelijke 

regelingen stijgt (van 94) naar 

110. 

- Aantal adviezen 

- Aantal klanten dat terugkomt na 

advies 

- Aantal doorgeleiding naar minnelijke 

regeling 

- Aantal tot stand gekomen minnelijke 

regelingen 

- Aantal voltooide minnelijke 

regelingen met schone lei 

- Aantal voltooide minnelijke 

regelingen zonder schone lei 

- Aantal voortijdig beëindigde 

minnelijke regelingen: 

verwijtbaarheid klant 

- Aantal voortijdig beëindigde 

minnelijke regelingen: niet 

verwijtbaarheid klant 

- Aantal doorgeleiding naar 

budgetbeheer 

- Aantal verdeeld over vormen van 

budgetbeheer 

- Aantal klanten in budgetbeheer dat 

een traject naar zelfredzaamheid 

volgt 

- Aantal beëindigde budgetbeheer 

vanwege zelfredzaamheid 

- Aantal beëindigde budgetbeheer: 

verwijtbaarheid klant 

- Aantal beëindigde budgetbeheer: 

- Kwaliteit van de uitvoering borgen 

- Intensivering van de samenwerking 

met de maatschappelijke partners 
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niet verwijtbaarheid klant 

- Aantal wijzigingen van het 

vervolgtraject 

- Aantal verzoeken WSNP 

- Aantal verzoeken 

beschermingsbewind 

 

D. Doorverwijzingen - het aantal doorverwijzingen naar 

de juiste hulpverlener verhogen 

(van 94) naar 130. 

- Aantal doorverwijzingen naar 

maatschappelijke partner bij 

aanmelding 

- Aantal doorverwijzingen naar 

maatschappelijke partner bij 

screening 

- Aantal doorverwijzingen naar 

maatschappelijke partner na 

doorgeleiding 

- Aantal doorverwijzingen verdeeld 

naar partner 

 

- Intensivering van de samenwerking 

met de maatschappelijke partners 

E. Nazorg - voor elke klant bevat het plan 

van aanpak een nazorgplan.  

- bij elke klant wordt vanaf de 

start van een schuldregeling of 

een budgetbeheer coaching en 

begeleiding op maat ingezet, 

waarmee nazorg al vanaf het 

begin van een traject wordt 

ingezet. 

- Aantal klanten dat tijdens het traject 

nazorg ontvangt 

- Aantal klanten dat na beëindiging 

nazorg accepteert 

- Aantal klanten dat na beëindiging 

nazorg weigert 

- Investeren in vertrouwen vanaf het 

begin van het traject 

- Nazorg al in te zetten vanaf het 

begin van een traject 

- De taak “nazorg” beleggen bij een 

aangewezen klantmanager. 

 

 


