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Inleiding 
 
In de afgelopen jaren is de schuldenproblematiek flink toegenomen. Recent onderzoek wijst uit dat 
één op de zes huishoudens zich in een problematische schuldsituatie bevindt of daar een groot risico 
op loopt1. Hun schulden zijn zo groot dat zij die doorgaans niet op eigen kracht kunnen oplossen maar 
ondersteuning nodig hebben van bijvoorbeeld de schuldhulpverlening. Het oplopen van de 
werkloosheid en de dalende huizenprijzen zijn belangrijke factoren bij het toenemen van de 
schuldenproblematiek. 
 
Als een huishouden hulp nodig heeft om een schuldsituatie op te lossen, kan zij een beroep doen op 
de gemeente. Met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) op 1 juli 
2012 is het aanbieden van deze voorziening een wettelijke verantwoordelijkheid geworden. De nieuwe 
wettelijke taak voeren gemeenten uit in een context van steeds meer aanvragen en bezuinigingen. 
Landelijk deden in 2012 ruim tien procent meer mensen een beroep op schuldhulpverlening dan het 
jaar daarvoor2. Tegelijkertijd staan gemeenten voor een forse bezuinigingsopgave. Per 1 januari 2012 
vielen de extra rijksmiddelen voor schuldhulpverlening weg en werd er een structurele bezuiniging van 
20 miljoen ingeboekt op het gemeentefonds. Gemeenten zijn verschillend omgegaan met deze 
korting. De ene gemeente heeft de korting doorberekend naar de voorziening schuldhulpverlening 
terwijl anderen de korting elders hebben gecompenseerd en de budgetten intact lieten. De gemeente 
Ridderkerk heeft in het kader van voorliggend onderzoek laten weten dat zij de rijkskorting heeft 
verwerkt in een structurele besparing van € 47.000 op de geraamde middelen voor 
schuldhulpverlening en tegelijkertijd in de begroting heeft bijgeraamd voor stijgende 
uitvoeringskosten.  
 
De aanleiding om rekenkameronderzoek te doen naar schuldhulpverlening is een verzoek daartoe van 
de fractievoorzitters in 2012. De nieuwe wetgeving, economische crisis en nieuwe groepen die om 
hulp vragen vormden daarbij belangrijke overwegingen. De rekenkamer onderschrijft het belang van 
effectieve schuldhulpverlening en heeft daarom besloten gehoor te geven aan de wens van de 
gemeenteraad en het onderwerp in 2013 te onderzoeken. De resultaten zijn opgenomen in 
voorliggend rapport. 
 
Door onderzoek uit te voeren naar schuldhulpverlening wil de rekenkamer inzicht krijgen in de 
effectiviteit (doelmatigheid en doeltreffendheid) van de voorziening. Hoe is de schuldhulpverlening 
georganiseerd? Hoe geeft de gemeente invulling aan haar rol als opdrachtgever? Wil de gemeente 
bepaalde doelgroepen bereiken en lukt dat ook? Welke resultaten worden nagestreefd en in hoeverre 
worden die behaald? En wat geeft de gemeente uit aan de schuldhulpverlening? Het zijn onder meer 
deze vragen die in voorliggend rapport worden beantwoord. 

                                                           
1
 Kerkhaert e.a. (2013) Huishoudens in de rode cijfers, Panteia, Den Haag  

2 
NVVK (2013) Jaarverslag 2012, Utrecht 



 

3 

 

Leeswijzer 
 
Het rapport begint met de samenvatting en conclusies. Vervolgens wordt in hoofdstuk één een 
toelichting gegeven op de opzet van het onderzoek, een samenvatting van de belangrijkste resultaten 
en de conclusies van het onderzoek. Dit hoofdstuk bevat onder meer een overzicht van de 
onderzoeksvragen. Hoofdstuk twee biedt lezers die relatief onbekend zijn met het thema 
schuldenproblematiek en schuldhulpverlening een algemene introductie. De landelijke ontwikkeling 
van de schuldenproblematiek, de rol en de positie van de gemeentelijke schuldhulpverlening worden 
hier geschetst. In de daarop volgende hoofdstukken worden de in hoofdstuk één gepresenteerde 
vragen beantwoord.  
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Samenvatting en conclusies 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hoe heeft de gemeente Ridderkerk de uitvoering van de 
schuldhulpverlening geregeld, wat is de effectiviteit (doelmatigheid en doeltreffendheid) en in welke 
mate komen de beleidskeuzen en resultaten in Ridderkerk overeen met het landelijke beeld? 

Ridderkerk heeft de schuldhulpverlening georganiseerd op een wijze die gangbaar is in Nederland. De 
gemeente screent iedereen die om hulp vraagt en bepaalt of een schuldregeling of budgetadvies nodig 
is. Indien dat het geval is, wordt de schuldenaar verwezen naar PLANgroep die op basis van een 
aanbestedingscontract onder meer schuldregelingen treft, budgetbeheer aanbiedt en activiteiten op 
het terrein van preventie verzorgt. Om te voorzien in vroegsignalering heeft de gemeente onder meer 
een convenant met Woonvisie zodat dreigende huisuitzettingen bijtijds gemeld worden.  

Voor zover er kenmerken bekend zijn over de groep huishoudens die in Ridderkerk een beroep doet 
op de schuldhulpverlening (inkomen, leeftijdsverdeling, et cetera), komen deze overeen met het 
landelijke beeld. Voor veel huishoudens met (problematische) schulden geldt dat zij niet alleen 
financiële problemen hebben maar ook immateriële problemen. Net als in andere gemeenten is er 
regelmatig contact tussen de schuldhulpverlening en andere organisaties zoals het maatschappelijk 
werk, sociaal raadslieden, verslavingszorg et cetera. 

Vooralsnog laat de crisis zich nog steeds voelen in de ontwikkeling van het aantal aanvragen. In de 
afgelopen jaren nam het aantal aanvragen ook in Ridderkerk toe. Dat blijkt uit de onderbouwing die de 
gemeente geeft bij de stijgende kosten van schuldhulpverlening. Exacte cijfers over de aantallen 
aanvragen zijn echter (tot maart 2012) niet bekend. Overigens is het toenemende beroep op 
schuldhulpverlening in lijn met het landelijke beeld. 

De uitvoering van de schuldhulpverlening vindt plaats op basis van een beleidsplan dat in 2011 is 
vastgesteld door de gemeenteraad. Door schuldhulpverlening aan te bieden, wil de gemeente haar 
inwoners met financiële problemen in staat stellen om te blijven of weer gaan participeren. Bij 
diegenen die nog geen (grote) financiële problemen hebben, wil Ridderkerk door de inzet van 
schuldpreventie voorkomen dat ze in problemen komen. In de uitvoering staan twee pijlers centraal: 
kans van slagen en duurzaamheid. Met de eerste pijler wordt bedoeld dat Ridderkerk alleen een 
traject schuldregeling wil aanbieden aan diegenen die dat ook echt nodig hebben. Hiermee wordt 
onnodige uitval voorkomen. Aan duurzaamheid wordt invulling gegeven door schuldenaren die dat 
nodig hebben budgetbeheer te bieden gedurende een schuldregeling. Ook belt PLANgroep alle 
schuldenaren die uitstromen na enige tijd na om te kijken of ze het nog op eigen kracht redden. Door 
enerzijds selectief te zijn bij de instroom en anderzijds nadrukkelijk ondersteuning te bieden aan 
degenen die een traject doorlopen, beoogt Ridderkerk haar inwoners een voorziening te bieden die 
duurzaam effectief is. De keuze om selectief te zijn bij de poort en degenen die gebruik maken van een 
schuldregeling zo te ondersteunen dat de kans zo groot mogelijk is dat ze schuldenvrij blijven is 
eveneens in lijn met hoe de meeste andere gemeenten schuldhulpverlening inrichten.  

Het onderzoek heeft onvoldoende gegevens opgeleverd om een oordeel te geven over de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering. De onderzoeksperiode beslaat de jaren 2007-
2013. Om de doelmatigheid en doeltreffendheid te beoordelen, is onder meer een helder beleidskader 
nodig dat is uitgewerkt in toetsbare streefcijfers. Daarnaast is er informatie nodig over de streefcijfers. 
Tot 2011 was er geen beleidskader en waren er dus ook geen toetsbare streefcijfers beschikbaar. 
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Managementinformatie is pas beschikbaar sinds april 2012. Hierdoor was het toetsen van de 
streefcijfers op het moment van de afronding van dit onderzoek nog niet goed mogelijk. De indirecte 
signalen over de kwaliteit van de uitvoering zijn overigens positief. Keten3partners werkten in de 
onderzoeksperiode met drie verschillende externe partijen samen (Modus Vivendi, Daniels & Dekkers 
en PLANgroep) en zijn op een enkele uitzondering positief te spreken over de kwaliteit van PLANgroep. 
Op een enkele uitzondering na wordt PLANgroep als aanmerkelijk beter dan de andere twee genoemd. 

Drie onderwerpen verdienen specifieke aandacht 
Om de centrale vraag te beantwoorden zijn een groot aantal deelvragen beantwoord. Dit levert een 
beeld op waarin drie onderwerpen specifieke aandacht verdienen. In de volgende paragrafen zijn deze 
uitgewerkt.  

Het is van belang dat de gemeente in control komt over de uitvoering van de schuldhulpverlening 
Ridderkerk heeft de afgelopen twee jaar stappen gezet om in control te komen bij de aansturing van 
de schuldhulpverlening. Door een beleidsplan op te stellen, beleidsdoelstellingen en streefcijfers uit te 
werken en (management)informatie te verzamelen is de basis gelegd om te kunnen gaan sturen op de 
uitvoering. Omdat er pas sinds april 2012 structureel (management)informatie wordt gegenereerd, 
breekt de periode waarin sturing kan gaan plaatsvinden in de nabije periode aan.  
 
Het onderzoek laat zien dat Ridderkerk tot 2011 niet in control was over de uitvoering van de 
schuldhulpverlening. Er was geen beleidsplan en het ontbrak aan normen of doelen die de gemeente 
in de uitvoering wilde realiseren. De feitelijke aansturing van de uitvoerende partijen vond plaats op 
basis van de aanbestedingscontracten. Het lijkt er op dat er in die periode niet systematisch 
(management)informatie werd opgeleverd met als gevolg dat zeer onduidelijk is hoe de gemeente in 
die periode kon weten wat de kwaliteit van de uitvoering was en welke resultaten werden geboekt. 
 
In 2011 is het huidige beleidsplan schuldhulpverlening opgesteld. Daarin zijn beleidsdoelstellingen, 
streefcijfers en managementinformatie opgenomen. De streefcijfers en de managementinformatie 
dekken een deel van de beleidsdoelstellingen. De realisatie van de streefcijfers is tot nu toe niet 
gemeten. Wel wordt sinds PLANgroep uitvoeringsorganisatie is (april 2012) systematisch 
(management)informatie verzameld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de een deel van de 
noodzakelijke randvoorwaarden om te kunnen beoordelen of de uitvoering van de 
schuldhulpverlening plaatsvindt zoals beoogd. Als in 2013 er informatie over een volledig jaar 
beschikbaar is, kan de gemeente voor het eerst een inhoudelijke beoordeling maken van de mate 
waarin zij er in slaagt (een deel van) de beleidsdoelstellingen te realiseren. 
 
Naast systematische informatievoorziening mag structureel overleg tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer ook als een noodzakelijke randvoorwaarde voor adequate sturing op een voorziening 
beschouwd worden. Vooralsnog vindt dit niet plaats. Overleg vindt ad hoc plaats als een van de twee 

                                                           
3
 Onder ketenpartners wordt in dit rapport verstaan partijen waar de schuldhulpverlening veel mee samenwerkt. 

Denk daarbij aan maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, verslavingszorg maar ook schuldeisers zoals de 
Woonvisie, energiebedrijven of de ouderenadviseurs. 
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partijen daar behoefte aan heeft. Ondanks afspraken over bijvoorbeeld een evaluatie heeft er nog 
geen expliciete beoordeling van de kwaliteit plaatsgevonden.  
 
Kortom, de gemeente komt uit een situatie waarin zij niet in control was. Dit is onder meer gezien de 
ontwikkeling van de kosten in een periode dat gemeenten moeten bezuinigen onwenselijk (de externe 
kosten van schuldhulpverlening stegen van 2007 tot 2012 van ca. € 210.000 naar ca. € 335.000). Sinds 
2011 zijn er belangrijke stappen gezet (beleidskader, streefcijfers en systematisch verzamelen van 
informatie). Maar om echt in control te komen, moet de gemeente gaan voorzien in structureel 
overleg en beoordeling van de (management)informatie in het licht van de gestelde beleidsdoelen en 
streefcijfers.  
 
In de doorontwikkeling van de uitvoering is aandacht voor kwaliteit en toegang van belang 
In het beleidsplan is opgenomen dat Ridderkerk wil dat ‘Aan alle inwoners met problematische 
schulden de mogelijkheid wordt geboden voor begeleiding om de schuldsituatie op te lossen of 
beheersbaar te maken.’ Tegelijkertijd heeft Ridderkerk het werkproces zo ingericht dat na een 
aanmelding wordt beoordeeld of een traject schuldregeling of adviesgesprek bij PLANgroep aansluit 
op de problematiek van de schuldenaar of dat andere ondersteuning nodig is. Hiermee geeft zij net als 
andere gemeenten invulling aan het steeds bredere besef dat schuldenproblematiek in hoge mate een 
gedragsvraagstuk is en dat een traject schuldregeling eigenlijk alleen zin heeft als de schuldenaar 
voldoende is gemotiveerd4. 
 
In het voorjaar van 2013 heeft Ridderkerk de kop van het werkproces anders ingericht. De sterk 
toenemende kosten vormde hier de belangrijkste aanleiding voor. In plaats van PLANgroep voert nu 
een regisseur van de gemeente de screening uit. In het beleidsplan zijn de afwijzingsgronden op een 
vrij hoog abstractieniveau uitgewerkt. Hieraan geven gemeente en PLANgroep uitvoering. Op meer 
gedetailleerd niveau is niet duidelijk in hoeverre de afwijzingsgronden die de regisseur hanteert 
afwijken van de afwijzingsgronden die PLANgroep gebruikte. De cijfers laten zien dat na het 
doorvoeren van de proceswijziging het aantal doorverwijzingen naar PLANgroep met ruim 60 procent 
is afgenomen. Het aantal aanvragen is met ruim 40% gedaald, minder sterk dan het aantal 
doorverwijzingen. Deze cijfers moeten nog wel met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd 
vanwege de korte termijn waarop zij betrekking hebben. 
 
Met een visie dat schuldhulpverlening voor elke burger toegankelijk moet zijn, de gemeentelijke 
overweging om vanwege de oplopende kosten de screening anders in te richten en de cijfers die laten 
zien dat er minder mensen worden verwezen naar een traject schuldregeling, is het van belang dat de 
afwijzingsgronden nader worden uitgewerkt zodat voor iedereen (gemeenteraad, regisseur, inwoners, 
PLANgroep, keten et cetera) duidelijk is wat de overwegingen zijn om iemand al dan niet toe te laten 
en wat de gemeente biedt aan mensen voor wie een traject schuldregeling (nog) niet de beste en 
passende oplossing is. In het besef dat schuldhulpverlening maatwerk is, verdient het aanbeveling om 
de nadere uitwerking zo vorm te geven dat er wel ruimte blijft om bijzondere situaties die niet in de 

                                                           
4
 Zie onder meer: Madern, T. e.a. (2012) Kans op financiële problemen, Nibud, Utrecht en Jungmann, N. (2012) 

Schuldenproblematiek, een vraagstuk in transitie, Hogeschool Utrecht, Utrecht 
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kaders passen toch goed op te lossen. Een nadere uitwerking moet niet bestaan uit in beton gegoten 
afwijzingsgronden. Ook is het van belang dat de regisseur een beeld heeft van hetgeen een verwijzing 
naar andere partijen oplevert. Immers, een verwijzing naar bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of 
sociaal raadslieden is bij aanmelding vaak wat er nodig is. Maar de schuldenproblematiek wordt er niet 
mee opgelost. 
 
Er is winst te behalen in de communicatie over schuldhulpverlening met de inwoners en ketenpartners  
Een derde punt van aandacht is de communicatie. Het onderzoek laat zien dat er ruimte voor 
verbetering is in de communicatie vanuit de gemeente naar inwoners en ketenpartners. In het 
groepsgesprek hebben de ketenpartners die daar aanwezig waren (onder meer maatschappelijk werk, 
sociaal raadslieden, Woonvisie, ouderenwerk) laten weten dat zij in de afgelopen jaren (te) vaak niet 
op de hoogte waren van aanpassingen in de uitvoering van de schuldhulpverlening. Voorbeelden die 
zij geven zijn dat ze niet wisten dat er in 2012 een nieuwe uitvoerder kwam. Ook kwamen enkele 
ketenpartners er pas tijdens de het groepsgesprek in het kader van dit onderzoek achter dat 
PLANgroep niet langer de screening in Ridderkerk uitvoert maar dat deze tegenwoordig door de 
regisseur wordt uitgevoerd. De ketenpartners zouden graag periodiek op de hoogte gesteld worden 
over eventuele ontwikkelingen in de uitvoering van de schuldhulpverlening.  

Naast een eigen behoefte aan informatie gaven de ketenpartners in het groepsgesprek in 
verschillende bewoordingen aan dat inwoners ook behoefte hebben aan intensievere communicatie 
over schuldhulpverlening. Volgens de ketenpartners zijn er onder de mensen met schulden die nog 
geen gebruik maken van schuldhulpverlening twee groepen te onderscheiden met een 
informatiebehoefte. Enerzijds is er een groep die allerlei verhalen heeft gehoord over de 
schuldhulpverlening (‘Je krijgt veel te weinig geld om rond te komen’, ‘Het duurt veel te lang’,              
et cetera). Voor deze groep geldt dat de verhalen die zij hoorden geen goede afspiegeling zijn van de 
werkelijkheid maar door hen bij gebrek aan actieve informatie vanuit de gemeente voor waar worden 
aangenomen. Anderzijds is er een groep die ten onrechte denk dat ze niet voor schuldhulpverlening in 
aanmerking komen. Bijvoorbeeld omdat ze in scheiding liggen of een koophuis hebben. Het tekort aan 
informatie over hoe het echt zit, leidt er bij beide groepen toe dat ze geen hulp zoeken.  

Voor de groep die wel hulp zoekt geldt volgens de ketenpartners dat zij soms zo diep in de problemen 
zitten dat ze moeite hebben om de grote hoeveelheid aan feitelijke informatie en eisen te bevatten. 
Deze groep heeft volgens de ketenpartners behoefte aan een eenvoudige uitleg van de procedure 
waar ze in terecht zijn gekomen die ze thuis alleen of met anderen nog eens door kunnen nemen. 

Het algemene beeld dat ten aanzien van de communicatie ontstaat is een beeld waarin de gemeente 
zich actiever in kan zetten om ketenpartners en inwoners te informeren over de wijze waarop de 
schuldhulpverlening is georganiseerd en wordt uitgevoerd.  
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1 Onderzoeksvragen, aanpak en conclusies 
 

1.1 Onderzoeksvragen 
Het doel van het onderzoek is om een beeld te schetsen van het functioneren van de voorziening 
schuldhulpverlening in Ridderkerk.  
 
De centrale vraag luidt als volgt: 
Hoe heeft de gemeente Ridderkerk de uitvoering van de schuldhulpverlening geregeld, wat is de 
effectiviteit (doelmatigheid en doeltreffendheid) en in welke mate komen de beleidskeuzen en 
resultaten in Ridderkerk overeen met het landelijke beeld? 
 
Om deze vraag te beantwoorden zijn er een groot aantal deelvragen geformuleerd. Deze zijn 
hieronder ingedeeld naar thema. Per thema is ook aangegeven in welk hoofdstuk de betreffende 
deelvragen worden beantwoord. 
 

Onderwerp en hoofdstuk Deelvragen 

Inrichting schuldhulpverlening 
Hoofdstuk 2 

 Hoe is het landelijke systeem van schuldhulpverlening 
georganiseerd? 

 Hoe geven gemeenten landelijk vorm aan schuldhulpverlening 
(welke beleidskeuzen maken ze)? 

 Op welke wijze geven gemeenten landelijk invulling aan 
schuldpreventie? 

Beleid en beleidscyclus 
Hoofdstuk 3 

 

 Hoe is de schuldhulpverlening binnen de gemeente geregeld en 
vastgelegd? 

 Zijn de doelstellingen vertaald in relevante streefcijfers 
(SMART-criteria van beleid)? 

 Hoe is het beleid vertaald naar de uitvoering? 

 Op welke wijze is de evaluatie geborgd? (ook in het licht van 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de 
gemeenten) 

 Welke voordelen werden beoogd en zijn bereikt door de 
samenwerking in BAR-verband? 

Toegankelijkheid 
Hoofdstuk 4 

 Op welke wijze komen signalen binnen m.b.t. het aanbieden 
van het traject van schuldhulpverlening? 

 Hoe is de groep samengesteld die een beroep doet op het 
traject van schuldhulpverlening?  

 Hoe ziet de groep eruit die daadwerkelijke deelneemt aan een 
schuldhulpverleningstraject? 

 Hoe vindt de intake en selectie plaats? 

 Welke criteria worden hierbij gehanteerd?  

 Welke vormen van aanpak zijn mogelijk? 
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Onderwerp en hoofdstuk Deelvragen 

Resultaten 
Hoofdstuk 5 

 Welke resultaten zijn in de afgelopen 5 jaar behaald met 
schuldhulpverlening? (onder meer uitgedrukt in de mate 
waarin de streefcijfers zijn behaald)? 

 Op welke wijze is de monitoring geborgd? 

 Wat vinden ketenpartners van de kwaliteit van de uitvoering? 

 In hoeverre zien ketenpartners die ook actief zijn in de andere 
gemeente die met PLANgroep samenwerkt maar de intake zelf 
uitvoert verschillen? 

 Wat vinden cliënten van de schuldhulpverlening van de 
kwaliteit van de uitvoering (volgens ketenpartners zoals het 
maatschappelijk werk, MEE, verslavingszorg et cetera)? 

 Welke (wettelijke) belemmeringen/regels worden ervaren om 
(snel) hulp te kunnen bieden? 

Schuldpreventie, 
(budget)coaching en nazorg 
Hoofdstuk 6 

 Op welke wijze wordt geprobeerd om probleemsituaties van 
financiële aard te voorkomen?  

 Bestaat er een vorm van het bieden van budgetadvies c.q. 
wordt er coaching aangeboden? Zo ja, wat zijn daarvan de 
effecten? 

 Met welke instanties / organisaties in de Ridderkerkse 
samenleving wordt op dit terrein samengewerkt en wat zijn 
daarvan de voor- en nadelen? 

 Bestaat er zicht op andere (particuliere) organisaties die een rol 
vervullen met het geven van adviezen schuldhulpverlening c.q. 
het voorkomen van probleemsituaties? 

 Hoe is de 'nazorg' geregeld en wat zijn hiervan de effecten? 

Wettelijke en branchenormen 
Hoofdstuk 7 

 In hoeverre wordt met de uitvoering van de 
schuldhulpverlening voldaan aan de in de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening vastgelegde eisen (zoals een wachttijd van 
maximaal vier weken en het nemen van een formeel besluit 
over de toelating)? 

 In hoeverre wordt met de uitvoering van de 
schuldhulpverlening voldaan aan eisen die de 
branchevereniging NVVK stelt? 

 In hoeverre kan de uitvoering door PLANgroep 
gekarakteriseerd worden als professioneel? 

Kosten 
Hoofdstuk 8 

 Op welke wijze is het budget voor schuldhulpverlening 
opgebouwd? 

 Welke uitgaven zijn (direct en indirect) te relateren aan het 
schuldhulpverleningsbeleid? 
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1.2 Aanpak van het onderzoek 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is er op verschillende manieren informatie verzameld. Er 
zijn documenten geanalyseerd, interviews gehouden en er is een groepsgesprek geweest met een 
aantal ketenpartners van de schuldhulpverlening.  
 
Documentanalyse 
Om informatie te verzamelen hebben de onderzoekers voor zowel de gemeente als voor PLANgroep 
(uitvoerder van de schuldhulpverlening) een memo opgesteld met daarin een overzicht van de 
benodigde informatie. De memo’s en aanvullende gesprekken daarover hebben 56 documenten 
opgeleverd. Deze documenten variëren van het gemeentelijk beleidsplan tot brieven aan de raad, 
documenten over de aanbestedingsprocedure en managementinformatie. Bijlage één bevat een 
overzicht van alle gebruikte documenten. 
 
Interviews 
Niet alle benodigde informatie is op basis van documenten te verkrijgen. In aanvulling op de 
documentanalyse hebben er zeven interviews plaatsgevonden met mensen die betrokken zijn bij de 
uitvoering van de schuldhulpverlening vanuit de gemeenten en PLANgroep. Bijlage één bevat een 
overzicht van de geïnterviewde personen.  
 
Groepsgesprek 
Naast individuele interviews is er ook een groepsgesprek geweest. Doelstelling van dit gesprek was om 
de visie van de ketenpartners op schuldhulpverlening te inventariseren. Ook zijn zij bevraagd naar de 
beelden die cliënten hebben van de kwaliteit en werkwijze van de schuldhulpverlening. Landelijk geldt 
dat meer dan de helft van de cliënten van schuldhulpverlening ook gebruik maken van andere 
hulpverlening (Jungmann e.a. 2011). Medewerkers van ketenpartners gaan regelmatig mee naar 
intakes bij schuldhulpverlening en bespreken vaak de resultaten van schuldhulpverlening met hun 
cliënten. Op basis van deze samenhang, wordt verondersteld dat medewerkers van ketenpartners een 
redelijk goed beeld hebben van het oordeel van cliënten over de uitvoering van de 
schuldhulpverlening. 
 
Aan het groepsgesprek hebben zeven medewerkers deelgenomen van organisaties zoals het 
maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en de woningcorporatie. Bijlage één bevat een overzicht van 
de deelnemers. 

1.3 Afbakening van het onderzoek 
Het onderzoek heeft betrekking op de periode 2007-2012. De uitvraag van informatie bij de gemeente, 
PLANgroep (uitvoerder schuldhulpverlening) en ketenpartners had dan ook betrekking op deze 
periode. Al vrij snel werd duidelijk dat veel informatie niet zomaar beschikbaar was. Na uitvoerig 
overleg met verschillende medewerkers van de gemeente en PLANgroep hebben we delen van 
gezochte informatie alsnog kunnen invullen. Bij het sluiten van de dataverzameling medio september 
2013 ontbrak het nog aan drie belangrijke stukken informatie:  

 managementinformatie over de periode 2007-april 2012 

 beleidsinformatie over de periode tot 2011  

 gedetailleerde duiding van de kostenontwikkeling over de hele onderzoeksperiode 
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Omdat het drie belangrijke stukken informatie betreft, geven we hier een korte toelichting op de 
achtergrond waardoor we er niet over beschikken.  
 
Managementinformatie over de periode tot april 2012 
In de onderzoeksperiode is schuldhulpverlening uitgevoerd door drie verschillende partijen. Modus 
Vivendi, Daniels en Dekkers en sinds april 2012 door PLANgroep. De ambtelijke organisatie heeft laten 
weten dat zij niet beschikt over managementinformatie over de periode voor april 2012.  
 
Beleidsinformatie 
Het verzamelen van stukken uit de periode voor 2011 kost volgens de ambtelijke organisatie erg veel 
tijd. Dit is het gevolg van het feit dat er tot 2011 geen vastgesteld beleid was en de documenten zijn 
opgeslagen in persoonlijke mappen van de medewerkers. In de periode 2007 tot 2011 zijn drie 
verschillende beleidsmedewerkers actief geweest op schuldhulpverlening. Zij werken alle inmiddels 
niet meer bij de gemeente. In overleg met de voorzitter van de Rekenkamercommissie is afgesproken 
dat het uitvragen van informatie die veel (hand)werk vereist achterwege wordt gelaten. 
 
Financiële informatie 
De gemeente heeft een overzicht opgeleverd van de begroting en uitgaven aan schuldhulpverlening 
over de periode 2007-2012. Dit betreft overigens uitsluitend de uitgaven aan de uitvoering door 
externe organisaties. Voor wat betreft de interne en indirecte kosten van schuldhulpverlening is het 
voor de gemeente niet mogelijk goed inzicht te geven. Op basis van de beschikbaar gestelde 
informatie hebben wij een aantal vervolgvragen gesteld, onder andere gericht op de achtergrond van 
de kostenontwikkeling en de verschillen tussen de begroting en de rekening. Ook hebben wij gevraagd 
naar de achtergrond van de verschillen van de begroting en rekening met de geraamde middelen in 
het beleidsplan. Dergelijke informatie is echter slechts beperkt en alleen op hoofdlijnen beschikbaar. 
Daardoor is het niet goed mogelijk de kostenontwikkeling daadwerkelijk te toetsen aan de 
onderliggende oorzaken. 

Om toch een zo goed breed beeld te schetsen, hebben we in overleg met de rekenkamer de periode 
waar het onderzoek betrekking op heeft opgerekt tot en met augustus 2013. Dankzij deze verlenging 
bevat het voorliggende rapport toch een beschrijving van onder meer de ontwikkeling van het aantal 
aanvragen.  
 

  



 

13 

 

2 Schuldhulpverlening is een veld in beweging 
 
Schuldhulpverlening is een voorziening die landelijk belegd is bij gemeenten. In dit licht is het 
interessant om na te gaan hoe de uitvoering in Ridderkerk zich verhoudt tot het landelijke beeld. In dit 
hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de drie deelvragen die betrekking hebben op de landelijke 
inrichting van de voorziening: 

 Hoe is het landelijke systeem van schuldhulpverlening georganiseerd? (paragraaf 2.3 en 2.7) 

 Hoe geven gemeenten landelijk vorm aan schuldhulpverlening (welke beleidskeuzen maken ze)? 
(paragraaf 2.4 en 2.5) 

 Op welke wijze geven gemeenten landelijk invulling aan schuldpreventie? (paragraaf 2.6) 
 

Naast de beantwoording van deze drie deelvragen, wordt in dit hoofdstuk ook een schets gegeven van 
de omvang van de schuldenproblematiek (paragraaf 2.1), het aantal mensen dat jaarlijks een beroep 
doet op schuldhulpverlening (paragraaf 2.2) en de besparingen die de inzet van schuldhulpverlening 
oplevert op andere terreinen (paragraaf 2.7). 

2.1 De schuldenproblematiek neemt toe 
Uit het rapport “Huishoudens in de rode cijfers”5 dat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid is opgesteld blijkt dat de schuldenproblematiek groeit. Circa één op de vier 
huishoudens is niet in staat onverwachte aankopen van € 850 te doen. Verder loopt circa één op de 
zes huishoudens een risico op problematische schulden of heeft al problematische schulden. Van de 
huishoudens die een problematische schuld heeft gebruik maakt minder dan de helft gebruik van 
schuldhulpverlening. 
 
Het beeld van een toename van de schuldenproblematiek blijkt ook uit berichten die daarover 
nagenoeg dagelijks in de pers verschijnen. Voorbeelden van relevante recente berichten in de pers 
zijn: 

 Steeds meer huiseigenaren met betalingsachterstand op hypotheek (Elsevier, 15 april 2013) 

 Hoger opgeleiden lopen steeds meer risico op financiële problemen (Reformatorisch Dagblad, 3 
april 2013)  

 Nibud is bezorgd om hoge aantal huishoudens met betalingsachterstanden (Nibud, 3 april 2013) 

 Steeds meer werkenden melden zich voor schuldhulpverlening (NRC, 18 januari 2013) 

 Aantal wanbetalers zorgpremie groeit (NOS, 23 juni 2013) 

 Sinds 2008 is het aantal huishoudens met problematische schulden bijna verdubbeld (Algemeen 
Dagblad, 8 juni 2013) 

 
Mensen die hun financiële problemen niet zelf kunnen oplossen kunnen een beroep doen op de 
gemeentelijke schuldhulpverlening.  

                                                           
5 

Kerkhaert e.a. (2013) Huishoudens in de rode cijfers, Panteia, Den Haag
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2.2 Steeds meer huishoudens verzoeken om schuldhulpverlening 
In 2012 vroegen ruim 100.000 huishoudens om hulp bij een schuldhulpverlenende organisatie. De 
meeste schuldhulpverlenende organisaties zijn lid van de NVVK, de branchevereniging voor sociaal 
bankieren en schuldhulpverlening. In 2012 deden 84.250 mensen bij een van de leden een beroep op 
schuldhulpverlening. In 2008 was dat aantal nog ongeveer de helft (44.100).  
 
Mensen doen niet zomaar een beroep op schuldhulpverlening. Gemiddeld kampen ze al een jaar of vijf 
met financiële problemen op het moment dat ze zich aanmelden (Jungmann e.a. 2011). De 
gemiddelde schuldenlast waarvoor mensen om hulp vragen, bedroeg in 2012 ongeveer 33.500 euro bij 
14 crediteuren6. 

2.3 De wet: schuldhulpverlening is een gemeentelijke voorziening 
Op 1 juli 2012 trad de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking. De wet is een 
kaderwet waarin met name is uitgewerkt wat gemeenten op hoofdlijnen verplicht zijn te doen aan 
schudhulpverlening. Gemeenten behouden een grote vrijheid in de wijze waarop zij hun 
dienstverlening vorm geven (zie de volgende paragraaf voor de gevolgen daarvan).  
 
De inwerkingtreding van de Wgs heeft voor gemeenten een aantal consequenties. De belangrijkste zijn 
dat de gemeente moet voorzien in een integrale aanpak. Dit wil zeggen dat er in het aanbod van 
schuldhulpverlening niet alleen aandacht is voor de financiële problematiek van een schuldenaar maar 
ook voor eventuele – daarmee samenhangende – immateriële problematiek. Het gemeentelijke traject 
blijft de voorliggende voorziening voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Concreet 
betekent dit dat van de gemeente verwacht wordt dat zij – indien mogelijk – probeert om een 
schuldregeling te treffen. De gemeente kan hier van afwijken in specifieke gevallen (bijvoorbeeld in 
situaties waarin iemand op grond van het lokale beleid niet voor schuldhulpverlening in aanmerking 
komt omdat hij bijvoorbeeld al eerder in behandeling was of fraude pleegde). 
 
Verder moet de gemeente voorzien in activiteiten in het kader van preventie en nazorg. Schuldenaren 
die zich melden voor hulp moeten binnen vier weken een intake krijgen. Als er sprake is van een 
crisissituatie zoals een dreigende huisuitzetting, moet de intake binnen drie werkdagen plaatsvinden. 
Een belangrijk uitgangspunt van de Wgs is dat er sprake is van brede toegang. Dit uit zich onder meer 
in het gegeven dat ook natuurlijke personen die een eigen bedrijf hebben beëindigd een beroep 
mogen doen op schuldhulpverlening. Ook moet de gemeente expliciet aangeven wat zij doet ten 
behoeve van gezinnen met kinderen. 
 
De gemeente houdt ruime beleidsvrijheid ten aanzien van de inrichting van de schuldhulpverlening. De 
Wgs schrijft voor dat de gemeente in een beleidsplan onder meer vastlegt hoe zij de kwaliteit van de 
uitvoering borgt, wat de nagestreefde wachttijd is (met een maximum van vier weken) en wat de 
resultaten zijn die de gemeente wil behalen. De Wgs valt onder de werking van de Algemene wet 
bestuursrecht en een beschikking in het kader van schuldhulpverlening is dus vatbaar voor bezwaar en 
beroep. 

                                                           
6 

Jaarverslag NVVK 2012, Utrecht
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2.4  In de uitvoering zijn er zowel verschillen als overeenkomsten tussen gemeenten 
Er zijn tussen gemeenten grote verschillen in zowel de wijze waarop zij de schuldhulpverlening 
organiseren als de effectiviteit7. Verschillen zitten onder meer op zaken zoals: 

 De uitvoering: de ene gemeente voert het zelf uit terwijl anderen partijen zoals PLANgroep, het 
maatschappelijk werk of een kredietbank inhuren.  

 De toelating: sommige gemeenten laten iedereen toe terwijl de meeste gemeenten tegenwoordig 
selecteren op motivatie en vaardigheden. 

 De producten: er zijn gemeenten die alleen advies bieden en schuldbemiddelingen treffen terwijl 
andere gemeenten (een of meer) de volgende producten aanbieden: schuldsanering, 
budgetcoaching, budgetbeheer, beschermingsbewind. 

 
Naast verschillen zijn er in de uitvoering ook overeenkomsten. Voor bijna alle gemeenten geldt dat zij: 

 bij de uitvoering van de schuldhulpverlening nadrukkelijk de positie van intermediair kiezen (en 
dus in hun werkzaamheden de belangen van de schuldenaar en crediteuren afwegen); 

 in beginsel proberen om mensen aan een schuldenvrije toekomst te helpen maar zich realiseren 
dat dit lang niet altijd mogelijk is; 

 waar nodig een schuldsituatie eerst stabiliseren door inkomsten en uitgaven met elkaar in balans 
te brengen voordat wordt begonnen met een poging om een schuldregeling te treffen; 

 schuldenaren die moeite hebben met budgetteren of andere basale financiële vaardigheden 
tekort komen een ondersteuningsaanbod bieden om daar alsnog in te voorzien. 

 
De meeste gemeenten hebben zich bij de uitvoering gecommitteerd aan de voorschriften van de 
NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Concreet betekent dit dat 
zij zich bij de uitvoering moeten houden aan voorschriften die onder meer zijn opgenomen in de 
Gedragscode Schuldregelen. De NVVK schrijft niet voor welke diensten en producten een gemeente 
moet aanbieden. Gemeenten zijn vrij om te bepalen of zij al dan niet schuldsaneringen, budgetbeheer 
et cetera aanbieden. Wel schrijft de NVVK ten aanzien van de verschillende diensten en producten 
voor hoe deze uitgevoerd moeten worden. Die voorschriften zijn overigens vrij algemeen. 
Schuldhulpverlening wordt in Ridderkerk uitgevoerd door PLANgroep. Deze organisatie is lid van de 
NVVK.  

2.5 Een schuldsituatie is vaak een gedragsvraagstuk 
Voor een groot deel van de schuldenaren geldt dat hun financiële problematiek niet op zichzelf staat. 
Vaak is het duurzaam oplossen van de schulden eerder een gedragsvraagstuk dan een financieel 
vraagstuk. Onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en Wijzer in 
geldzaken laat bijvoorbeeld zien dat een negatieve houding de kans op financiële problemen veel 
sterker beïnvloedt dan negatieve financiële vaardigheden8. Hierbij moet gedacht worden aan het 
nemen van te grote financiële risico’s (geen buffer, nu leven – straks betalen et cetera), psychosociale 
of GGZ-problematiek, problemen bij het opvoeden van kinderen, verslavingen, een verstandelijke 
beperking of belemmeringen ten aanzien van arbeidsparticipatie.  

                                                           
7 

N. Jungmann e.a. (2008) Schulden? De gemeente helpt! Hiemstra & De Vries, Utrecht 
8 

T.E. Madern, A. van der Schors (2012) Kans op financiële problemen, Nibud, Utrecht
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Voor de aanpak van de schuldenproblematiek betekent dit twee dingen: 
1. een aanpak die alleen gericht is op  het oplossen van financiële problemen sluit lang niet altijd aan 

op de situatie waarvoor om hulp wordt gevraagd. Door een integrale aanpak te bieden waarin 
zowel aandacht wordt besteed aan het wegnemen van de financiële als aan de immateriële 
problemen wordt de kans op duurzaam succes aanzienlijk vergroot; 

2. de inzet van schuldhulpverlening leidt lang niet altijd tot een schuldenvrije toekomst. In sommige 
gevallen is er enige tijd nodig voordat een schuldregeling binnen bereik ligt. In andere situaties zal 
een schuldenvrije situatie wellicht nooit binnen bereik komen. De mogelijkheden van 
schuldhulpverlening worden beperkt door de aard van het schuldenpakket (niet alle schulden zijn 
saneerbaar) en de problematiek van de klant (in de mate waarin deze een belemmering vormt 
voor het nakomen van afspraken). 

 
In de afgelopen jaren zijn eigenlijk alle gemeenten schuldenproblematiek als een gedragsvraagstuk 
gaan beschouwen. Concreet heeft dit er aan bijgedragen dat bovenstaande twee zaken bijna overal 
wel ergens in de beleidsstukken een plek hebben gekregen.  

2.6 Er is steeds meer aandacht voor effectieve schuldpreventie 
Schuldpreventie kan omschreven worden als de mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen 
die er op gericht zijn dat mensen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun financiën 
op orde houden9. Schuldpreventie gaat dus eigenlijk over het bevorderen van gezond financieel 
gedrag. In de afgelopen jaren hebben gemeenten, schuldhulpverlenende organisaties, maatschappelijk 
werk, vrijwilligersorganisaties en partijen zoals het Nibud en Wijzer in geldzaken op allerlei manieren 
vorm gegeven aan de schuldpreventie zoals die nu wordt uitgevoerd. De site 
www.schuldpreventiewijzer.nl geeft een breed beeld van het soort interventies dat beschikbaar is. 
 
In het besef dat schuldpreventie van belang is hebben veel gemeenten de afgelopen jaren projecten 
en interventies opgezet. Ook benoemen veel gemeenten in hun beleidsstukken dat zij zich bij de 
uitvoering van preventie op specifieke groepen richten. De meest genoemde doelgroep betreft 
jongeren. De schuldenproblematiek onder deze groep is fors en de achtergrond van hun problematiek 
ligt in hoge mate in normen, waarden en gedrag10. Door te voorzien in projecten op lagere en 
middelbare scholen proberen gemeenten jongeren bewust te maken van het belang van financieel 
gezond gedrag alsmede hen te motiveren om dat te vertonen. Een tweede veel genoemde doelgroep 
zijn mensen met een hoger inkomen. Gemeenten constateren dat de groep met een bovenmodaal 
inkomen de weg naar de schuldhulpverlening vaak pas veel te laat vindt en dat de schuldsituaties dan 
vaak al zo enorm zijn opgelopen dat het lastig is deze snel op te lossen. Enkele gemeenten kijken in dit 
kader ook nadrukkelijk naar de rol die werkgevers kunnen spelen bij de invulling van schuldpreventie. 
Een derde (aanmerkelijk minder vaak genoemde) groep zijn ZZP-ers. Lang niet alle gemeenten 

                                                           
9 

N. Jungmann e.a. (2011) Schuldpreventiewijzer, Wijzer in geldzaken 
10

 Zie onder meer Van Heijst, P. & Verhagen, S. (2010) Geld rolt, de rol van professionals bij financiële 
bewustwording van jongeren, SPW, Amsterdam en Nibud (2011) Financieel gedrag van MBO-studenten, Nibud, 
Utrecht 
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voorzien in schuldhulpverlening voor deze groep. Een aantal gemeenten geeft wel in de 
beleidsplannen aan dat ze in het kader van de schuldpreventie extra aandacht aan deze groep wil 
besteden. 
 
Voorbeelden van veel ingezette interventies in het kader van schuldpreventie zijn11: budgetcursussen, 
voorlichting op scholen, in wijkcentra of op andere plekken, thuisadministratie door vrijwilligers, 
verspreiden folders of voorzien in informatie via internet, ondersteuning om een budgetplan te 
maken, budgetcoaching, budgetbeheer of beschermingsbewind. 
 
De veel ingezette interventies zijn in hoge mate gericht op het creëren van bewustzijn, verspreiden 
van kennis en het aanleren van praktische vaardigheden. Voor een klein deel zijn ze gericht op het 
overnemen van bepaalde activiteiten (budgetbeheer en beschermingsbewind). De interventies zijn 
slechts in beperkte mate gericht op het motiveren en activeren van mensen om ander gedrag te 
vertonen. Ook zijn de interventies nauwelijks gericht op het wegnemen van mogelijke achterliggende 
belemmeringen zoals een tekort aan zelfvertrouwen of het structureel overschatten van het eigen 
kunnen.  

2.7 Gemeentelijke schuldhulpverlening is onderdeel van een breder stelsel 
De gemeentelijke schuldhulpverlening is onderdeel van een stelsel van schuldhulpverlening waar ook 
de rechtbanken onderdeel van uitmaken. Als de gemeente geen schuldregeling tot stand kan brengen 
omdat één of meerdere crediteuren weigeren mee te werken, kan de schuldenaar een beroep doen 
op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De gemeentelijke schuldhulpverlening 
(minnelijk traject) en de rechtbanken (wettelijk traject) vormen samen een stelsel met nadrukkelijke 
samenhang. Zo kan een schuldenaar alleen een beroep doen op de rechtbank voor een wettelijke 
schuldsanering als een minnelijke poging is mislukt. De gemeente heeft de plicht om in die situaties 
een zogenaamde 285-verklaring af te geven. Dit is als het ware het ‘ticket’ voor de schuldenaar om de 
rechter te verzoeken om toelating tot een wettelijke schuldsanering. Dit is eveneens een driejarige 
schuldregeling.  
 
Er zit met name voor crediteuren een verschil tussen een minnelijke en een wettelijke schuldregeling. 
Bij de laatste worden zij gedwongen om mee te werken en in de meeste gevallen krijgen zij een lagere 
uitkering. Schuldenaren ervaren een wettelijke schuldsanering als een zwaar traject. Zij krijgen 
weliswaar eenzelfde maandbedrag om van rond te komen maar vallen onder toezicht van een 
bewindvoerder. Zo wordt bijvoorbeeld in het eerste jaar alle post doorgestuurd naar de 
bewindvoerder voor controle. De Wsnp is nadrukkelijk ontworpen als ‘stok achter de deur’ om 
crediteuren te prikkelen mee te werken aan een minnelijk traject12. 
 
Het gegeven dat de gemeentelijke schuldhulpverlening onderdeel is van een breder stelsel brengt voor 
gemeenten de verantwoordelijkheid met zich mee om zich bij de inrichting van het lokale aanbod en 

                                                           
11 

Zie in dit kader onder meer www.schuldpreventiewijzer.nl voor een overzicht van ruim honderd beschikbare 
interventies 
12 

H.H. Dethmers (2005) Van schuldsanering tot schone lei, Ars Aequi, Nijmegen 

http://www.schuldpreventiewijzer.nl/
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de lokale werkwijze ook rekenschap te geven van de relatie tussen de gemeentelijke uitvoering en het 
wettelijk traject. 

2.8 De uitvoering van schuldhulpverlening leidt tot baten op andere terreinen 
De samenhang tussen schulden en andere immateriële problematiek leidt ertoe dat er voor de 
gemeente ook financieel een relatie ligt tussen de uitvoering van schuldhulpverlening en de 
ondersteuning die op andere terreinen zoals maatschappelijk werk en verslavingszorg. Onderzoek van 
de Hogeschool Utrecht en Regioplan wijst uit dat met de inzet van 1,- euro aan schuldhulpverlening 
gemiddeld 2,40 euro wordt bespaard aan uitgaven die anders hoofdzakelijk voor rekening waren 
geweest voor de gemeente13. 
 
De belangrijkste batenplaatsen zijn re-integratie en wonen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen met een 
WWB uitkering en schulden gemiddeld 4 a 12 maanden eerder uitstromen als zij als onderdeel van de 
re-integratie ook gebruik maken van schuldhulpverlening. De totale kosten van een bijstandsuitkering 
(uitkering plus uitvoeringskosten) bedragen ongeveer 18.000 euro per jaar. Als de gemiddelde 
bijstandsduur met 4 tot 12 maanden kan worden teruggebracht dankzij de inzet van 
schuldhulpverlening, dan worden daarmee dus flinke bedragen op andere terreinen bespaard. 

2.9 Conclusie 
De schuldenproblematiek in Nederland neemt toe. Mensen die niet in staat zijn zelfstandig hun 
schulden op te lossen kunnen een beroep doen op hulp van de gemeente. Het beroep op de 
voorziening schuldhulpverlening is sinds 2008 bijna verdubbeld. Op grond van de Wgs moet de 
gemeente voorzien in een integrale aanpak alsmede in preventie en nazorg. De Wgs biedt gemeenten 
veel ruimte om de organisatie van de schuldhulpverlening zo in te richten dat deze aansluit op de 
organisatie van het lokale sociaal domein. Dit uit zich in de praktijk bijvoorbeeld in verschillen op het 
vlak van de uitvoerende partij, de toelatingscriteria en de producten. Voor de meeste gemeenten geldt 
dat zij schuldenproblematiek als een gedragsvraagstuk beschouwen. Daarom geven zij aandacht aan 
zowel de financiële problematiek als de eventuele daarmee samenhangende immateriële 
problematiek. Onderzoek heeft aangetoond dat de baten van schuldhulpverlening de kosten daarvan 
ruimschoots overschrijden, ook binnen de gemeentelijke begroting. De belangrijkste batenplaatsen 
zijn re-integratie en wonen. 
 
Voor de meeste schuldenaren geldt dat zij op het moment van aanmelding nog zoveel andere 
problemen hebben dat een driejarige schuldregeling op dat moment nog te vroeg is. Zij hebben eerst 
ondersteuning nodig om hun situatie te stabiliseren. De gemeente probeert op vrijwillige basis een 
schuldregeling te treffen met de schuldeisers. Als één of meerdere crediteuren medewerking 
weigeren, kan de schuldenaar een beroep doen op de Wsnp.  
 
Binnen een integrale aanpak wordt van gemeenten niet alleen verwacht dat ze hulp bieden bij het 
oplossen van de schulden. Er wordt ook inzet op schuldpreventie en nazorg verwacht. De meest 
ingezette interventies op dit vlak zijn budgetcursussen, voorlichting op scholen, in wijkcentra of op 

                                                           
13

 N. Jungmann, R. van Geuns e.a. (2011) Schuldhulpverlening loont! Hogeschool Utrecht/Regioplan, 
Utrecht/Amsterdam 
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andere plekken, thuisadministratie door vrijwilligers, verspreiden folders of voorzien in informatie via 
internet, ondersteuning om een budgetplan te maken, budgetcoaching, budgetbeheer of 
beschermingsbewind. 
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3 Hoe zijn het lokale beleid en de beleidscyclus ingericht? 
 
Onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van de lokale schuldhulpverlening begint met een 
analyse van het lokale beleid. Voorliggend hoofdstuk bevat de beantwoording van de volgende 
deelvragen: 

 Hoe is de schuldhulpverlening binnen de gemeente geregeld en vastgelegd? (paragraaf 3.1) 

 Zijn de doelstellingen vertaald in relevante streefcijfers (SMART-criteria van beleid)? (Paragraaf 
3.2) 

 Hoe is het beleid vertaald naar de uitvoering? (paragraaf 3.2) 

 Op welke wijze is de evaluatie geborgd? (ook in het licht van taken verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden tussen de gemeenten) (paragraaf 3.3) 

 Welke voordelen werden beoogd en zijn bereikt door de samenwerking in BAR-verband? 
(paragraaf 3.4) 

3.1 Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan 
De gemeente Ridderkerk trekt op het terrein van schuldhulpverlening samen op met de gemeenten 
Barendrecht en Albrandswaard. Tot 2011 was er geen formeel door de gemeenteraad goedgekeurd 
beleidskader op het vlak van schuldhulpverlening. Het contract dat de gemeente had met eerst Modus 
Vivendi en daarna Daniels & Dekkers was het formele stuk op basis waarvan de uitvoering plaatsvond. 

De afloop van het contract met Daniels & Dekkers alsmede de aanstaande inwerkingtreding van de 
Wgs vormde de aanleiding om in 2010 een startnotitie schuldhulpverlening op te stellen. Deze is door 
de Raad op 10 maart 2011 vastgesteld. Hierin staat onder meer dat Ridderkerk een visie en 
beleidsdoelstellingen op het gebied van schuldhulpverlening zou ontwikkelen. Deze zijn vastgelegd in 
het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De Raad 
van Ridderkerk heeft dit stuk op 1 september 2011 vastgesteld.  

In het beleidsplan is de visie als volgt verwoord: “Schulden mogen geen belemmering vormen voor 
participatie. Aan alle inwoners met problematische schulden wordt de mogelijkheid geboden voor 
begeleiding om de schuldsituatie op te lossen of beheersbaar te maken. Het duurzaam vergroten van 
de zelfredzaamheid van de burger staat centraal. De gemeenten voeren de regie op het proces, maar 
de klant is zelf verantwoordelijk voor het slagen van een traject.” 

Deze visie is uitgewerkt in een aantal uitgangspunten. Er wordt een integrale aanpak nagestreefd met 
als doel een duurzaam resultaat waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie centraal staan. Er wordt uitgegaan van maatwerk en vraaggerichte dienstverlening. Dit 
betekent dat de vorm van hulp die wordt ingezet afhankelijk is van de situatie van de klant en de 
oorzaken daarvan. Daarbij wordt afgestemd met de partners binnen de zorgstructuren van de 
gemeente14 en wordt gebruik gemaakt van het netwerk van de klant en van vrijwilligers. De regierol 
ligt bij de gemeente. De schuldhulpverlening is breed toegankelijk, de doelgroep voor 

                                                           
14

 Dit zijn het Lokaal Zorgnetwerk (LZN), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Lokaal Team Huiselijk 
Geweld (LTHG). Het LZN bestaat uit het algemeen maatschappelijk werk, woningcorporatie, ouderenwerk, 
sociale dienst, politie (met name buurtagenten), GGZ en verslavingszorg. 
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schuldhulpverlening is – in principe – iedere burger met problematische privéschulden. Aan gezinnen 
met inwonende kinderen wordt – indien noodzakelijk – extra aandacht gegeven. Zelfstandige 
ondernemers kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Bij recidive of 
fraude wordt afhankelijk van de specifieke situatie bepaald of schuldhulpverlening wordt aangeboden. 

In het beleidsplan is uitgewerkt dat schuldhulpverlening bestaat uit activiteiten op het vlak van 
preventie, schuldbemiddeling en nazorg. Voor wat betreft preventie wordt daarbij ingestoken op 
enerzijds vroegsignalering van betalingsachterstanden teneinde bij een zich ontwikkelende 
schuldsituatie zo snel mogelijk in contact te komen met de schuldenaar. Anderzijds wordt ingestoken 
op voorlichting om de financiële zelfredzaamheid te vergroten. De gemeente zet ook in op nazorg. In 
dat kader is het de bedoeling dat er contact wordt opgenomen met schuldenaren die succesvol een 
minnelijk of wettelijk traject hebben doorlopen. Daarmee kan (dreigende) terugval gesignaleerd  en 
waar mogelijk worden voorkomen. 

3.2 Het beleid is deels vertaald in streefcijfers 
In het beleidsplan is ook een vertaling gegeven van de visie en de uitgangspunten in streefcijfers. We 
hebben twee analyses uitgevoerd ten aanzien van de relatie tussen de beleidsdoelstellingen, de 
streefcijfers en de benodigde informatie om na te gaan of de streefcijfers gehaald worden. Er is om te 
beginnen gekeken of de doelstellingen op een SMART-wijze zijn vertaald in streefcijfers. Vervolgens is 
bekeken of de beschikbare (management)informatie voorziet in de informatie die nodig is om te 
beoordelen of de streefcijfer gehaald worden. 
 
Ten behoeve van deze analyse zijn de belangrijkste beleidsdoelstellingen uit de beleidsnota op een rij 
gezet. Per doelstelling is gekeken of er een streefcijfer is dat invulling geeft aan een 
beleidsdoelstelling. Tabel 1 bevat een overzicht van de beleidsdoelstellingen (die zijn genummerd van 
1 tot en met 5) en de streefcijfers die wij als kenmerk een letter hebben gegeven (variërend van A tot 
en met E). Verder wordt aangegeven of (management)informatie beschikbaar is. 
 
Beleidsdoelstellingen Streefcijfer 

gedefinieerd? 
(Management) 
informatie 
beschikbaar? 

1 Bevorderen van participatie: 
de burger is geholpen met de 
dienstverlening. Een investering 
in schuldhulpverlening zorgt dat 
schulden geen belemmering 
meer vormen voor een burger 
om te participeren in de 
samenleving. 

 Geen streefcijfer Nee 

2 Voorkomen van schulden: een 
investering in preventie en 
nazorg zorgt dat grotere of 
nieuwe schulden en daarmee 
aanverwante maatschappelijke 
problemen voorkomen worden. 

 A. Bij gelijkblijvende economische 
omstandigheden, neemt in 2012, 2013 en 2014 
het aantal mensen dat een beroep doet op een 
traject schuldhulpverlening met respectievelijk 
4, 6 en 10 procent af ten opzichte van 2011. 

 B. Het aantal deelnemers aan preventieve 
activiteiten zoals een adviesgesprek neemt in 

Sinds april 2012 is 
(management)infor-
matie beschikbaar 
over het aantal 
adviesgesprekken. 
Voor andere 
preventieve 
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Beleidsdoelstellingen Streefcijfer 
gedefinieerd? 

(Management) 
informatie 
beschikbaar? 

2012, 2013 en 2014 respectievelijk met 10, 15 
en 20 procent toe ten opzichte van 2011. 

activiteiten is dat niet 
het geval. 

3 Langdurig resultaat: een 
investering in 
schuldhulpverlening levert 
langdurig resultaat. Dit houdt in 
dat de schuldensituatie opgelost 
of beheersbaar is gemaakt. Door 
de hulpverlening weet de klant 
zich na afloop van een 
adviesgesprek of een volledig 
traject financieel te redden en 
schulden in de toekomst te 
voorkomen. 

 C. In 40 procent van de gevallen lukt het om 
een minnelijke regeling te treffen. Dit houdt in 
dat schuldeisers akkoord gaan met de 
schuldregeling en dat het traject gestart kan 
worden. Landelijk was dit percentage in 2010 
38 procent. 

 D. Wanneer een minnelijke regeling tot stand is 
gekomen (in fase 2), streven de gemeenten 
naar een slagingspercentage van 80 procent. Dit 
houdt in dat in 80 procent van de gevallen de 
klant zich gedurende de looptijd van de regeling 
aan de afspraken houdt en het traject succesvol 
afrondt. Landelijk was dit percentage in 2010 70 
procent. 

Sinds april 2012 wordt 
een slagings-
percentage 
bijgehouden van 
cliënten die positief 
geholpen zijn met zijn 
hulpvraag (bv. 
geslaagde 
bemiddeling, toelating 
Wsnp, geholpen met 
adviesgesprek. 
Voor de genoemde 
streefcijfers is geen 
(management)infor-
matie beschikbaar. 

4 Hulpverlening complementair 
aan andere beleidsterreinen: 
een investering in 
schuldhulpverlening zorgt dat 
het succes van andere 
gemeentelijke beleidsterreinen 
vergroot wordt, zoals op het 
gebied van zorg, re-integratie en 
armoedebestrijding. 

 E. Door de betere afstemming en 
samenwerking tussen de betrokken partners 
neemt het aantal gezamenlijk bekende klanten 
voor 2012 en 2013 en 2014 met respectievelijk 
5, 7 en 10 procent toe. Onder gezamenlijk 
bekende klanten wordt verstaan dat deze bij 
meerdere organisaties ‘klant’ of ‘bekend’ zijn en 
dat afstemming heeft plaatsgevonden tussen 
deze organisaties. 

Nee 

5 Voorkomen van hoge 
maatschappelijke kosten: door 
een investering in 
schuldhulpverlening 
worden hoge maatschappelijke 
kosten voorkomen, zoals de 
kosten voor huisuitzetting, 
herhuisvesting, 
maatschappelijke opvang en een 
extra beroep op bijstand. 

 Geen streefcijfer gedefinieerd. Nee 

Tabel 1: beleidsdoelstellingen, streefcijfers en (management)informatie 
 
Analyse van de doelstellingen, streefcijfers en beschikbare informatie levert het volgende beeld op. 
Van de vijf beleidsdoelstellingen zijn er drie vertaald in streefcijfers. Voor de streefcijfers geldt dat er 
alleen over B (deelnemers preventieve activiteiten) en C (het slagingspercentage) informatie 
beschikbaar is. Ook deze informatie is overigens slechts deels dekkend voor het streefcijfer. Met 
daarbij de kanttekening dat de informatie die er is als begindatum april 2012 heeft en dus beperkt is. 
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3.3 Het beleid voorziet in een tweejaarlijkse evaluatiecyclus  
Voor wat betreft de evaluatie van de schuldhulpverlening is in het beleidsplan beschreven dat jaarlijks 
een jaarverslag schuldhulpverlening wordt opgesteld en dat tweejaarlijks het beleidsplan 
schuldhulpverlening wordt herijkt. In het beleidsplan staat dat bij de opstelling van het jaarverslag 
(jaarlijkse evaluatie) een aantal partijen worden betrokken: de gemeentelijke 
schuldhulpverleningsorganisatie (uitvoeringsverantwoordelijke, regisseur en beleid), de externe 
uitvoeringsorganisatie (PLANgroep) en de partners binnen de zorgnetwerken. Tot op heden is geen 
jaarverslag (evaluatie) opgesteld en is het beleidsplan ook niet herijkt. De BAR-gemeenten zijn kort 
geleden wel gestart met een evaluatie van het beleidsplan om op basis daarvan een herijking uit te 
voeren.  
 
In het aanbestedingsdocument schuldhulpverlening is aangegeven dat PLANgroep ieder kwartaal een 
managementrapportage oplevert en elk jaar de jaarcijfers. PLANgroep heeft vanaf het begin van het 
contract de afgesproken managementinformatie verstrekt. In overleg met de gemeente levert 
PLANgroep in 2013 voor het eerst jaarcijfers op. De gemeente heeft daar volgens mededeling van 
PLANgroep in toegestemd omdat in het jaar 2012 PLANgroep niet het gehele jaar de 
uitvoeringsorganisatie was.  

3.4 Voordelen samenwerking in BAR-verband niet bekend 
De schuldhulpverlening voor de gemeente Ridderkerk vindt plaats in een nauwe samenwerking met de 
gemeenten Barendrecht en Albrandswaard. In het gemeenschappelijke beleidsplan is niet 
uitgeschreven welke voordelen de samenwerking moet hebben. Ook in andere documenten is geen 
overzicht aangetroffen. In de interviews is gevraagd welke voordelen beoogd werden. Dit leverde geen 
inzicht in concrete doelstellingen op. In het ambtelijk wederhoor stelt de ambtelijke organisatie dat er 
bij samenwerkingen altijd geldt dat er voordeel is door het delen van kennis en het gezamenlijk 
inkopen en dat dit als zodanig zelden als op zichzelf staand doel wordt verwoord. Er heeft geen 
evaluatie van de samenwerking op het terrein van schuldhulpverlening plaatsgevonden. Het is dus ook 
niet bekend of er (niet-expliciet nagestreefde) voordelen zijn gerealiseerd.  

3.5 Conclusie 
Sinds 2011 is er een door de gemeenteraad goedgekeurd beleidsplan voor schuldhulpverlening. Dit 
heeft betrekking op de periode 2012 tot en met 2015. Het beleidsplan is gezamenlijk met Barendrecht 
en Albrandswaard opgesteld. Kernpunten zijn een brede toegankelijkheid, integrale aanpak, 
maatwerk, duurzaam resultaat, vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. 
Het beleidsplan besteed aandacht aan preventie, schuldbemiddeling en nazorg als aspecten van 
schuldhulpverlening. Er zijn beleidsdoelstellingen, streefcijfers en managementinformatie 
gedefinieerd. De streefcijfers en de managementinformatie dekken een deel van de 
beleidsdoelstellingen. De realisatie van de streefcijfers is tot nu toe niet gemeten. De beschreven 
managementinformatie is – sinds PLANgroep uitvoeringsorganisatie is – grotendeels beschikbaar. Het 
beleidsplan beschrijft een jaarlijkse evaluatie (op basis van een jaarverslag) en een tweejaarlijkse 
herijking. Inmiddels is gestart met een evaluatie en herijking. Over 2012 heeft geen evaluatie 
plaatsgevonden en is ook geen jaarverslag beschikbaar. Voor wat betreft de samenwerking in BAR-
verband ontbreekt inzicht in de gerealiseerde voordelen. 
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Terugkijkend op de periode 2007-2012 heeft de gemeente Ridderkerk sinds 2011 er voor gezorgd dat 
er beleidsdoelstellingen, streefcijfers en managementinformatie zijn gekomen. Tot die tijd was de 
gemeente niet goed in staat om te sturen op de uitvoering. Door een beleidsplan op te stellen, doelen 
en streefcijfers te verzamelen en managementinformatie te krijgen, is de gemeente een heel eind op 
weg om in control te komen. Als in 2013 er informatie over een volledig jaar beschikbaar is, kan de 
gemeente voor het eerst een inhoudelijke beoordeling maken van de mate waarin zij er in slaagt (een 
deel van) de beleidsdoelstellingen te realiseren. 
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4 Hoe toegankelijk is de schuldhulpverlening? 
 
Een aantal deelvragen heeft betrekking op de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening. Deze 
vragen luiden als volgt: 

 Op welke wijze komen signalen binnen m.b.t. het aanbieden van het traject van 
schuldhulpverlening? (paragraaf 4.1) 

 Hoe is de groep samengesteld die een beroep doet op het traject van schuldhulpverlening? 
(paragraaf 4.2) 

 Hoe ziet de groep eruit die daadwerkelijke deelneemt aan een schuldhulpverleningstraject? 
(paragraaf 4.2) 

 Hoe vindt de intake en selectie plaats? (paragraaf 4.3 en 4.6) 

 Welke vormen van aanpak zijn mogelijk? (paragraaf 4.4) 

 Welke criteria worden bij intake en selectie gehanteerd? (paragraaf 4.5)  

4.1 De gemeente krijgt op verschillende manieren signalen over burgers met schulden 
De gemeente Ridderkerk krijgt op verschillende manieren het signaal dat een inwoner hulp nodig 
heeft. De meeste signalen komen van inwoners zelf. Zij melden zich bij de gemeente en vragen om 
hulp. Naast dit kanaal komt het ook voor dat de gemeente een signaal krijgt van Woonvisie, Eneco of 
CZ als het een verzekerde betreft die gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering.  

Het komt ook voor dat de gemeente via de ketenpartners wordt betrokken bij een dossier waar al veel 
meer aan de hand is. Met ketenpartners wordt dan informatie uitgewisseld, worden afspraken 
gemaakt, wordt afgestemd en wordt de voortgang bewaakt. Afhankelijk waar de zwaarste 
problematiek ligt wordt bepaald wie optreedt als casemanager. Aanmelding kan bij verschillende 
instanties zowel binnen het gemeentelijke zorgnetwerk, als daarbuiten, plaatsvinden. 

4.2 Het cliëntenbestand van Ridderkerk lijkt in grote lijnen op het landelijke bestand 
Als onderdeel van de managementinformatie geeft PLANgroep elke maand een overzicht van de 
kenmerken van de cliënten. De informatie wordt verzameld in het intakegesprek en heeft dus 
betrekking op alle inwoners die een beroep doen op schuldhulpverlening waarvoor geldt dat die na 
het screeningsgesprek worden doorgeleid naar een intakegesprek bij PLANgroep met als doel het tot 
stand brengen van een schuldregeling. De informatie geeft daardoor geen compleet beeld van de 
groep die zich aanmeldt voor schuldhulpverlening, waardoor de desbetreffende deelvraag niet kan 
worden beantwoord. Verder kan daardoor op basis van de informatie geen onderscheid worden 
gemaakt tussen degenen die zich aanmelden, degenen die worden doorverwezen naar de 
ketenpartners en degenen die worden doorverwezen naar PLANgroep. Overigens geldt voor veel 
schuldhulpverlenende organisaties dat die managementinformatie niet standaard voor handen is. 
 
Waar mogelijk is in onderstaande beschrijving een vergelijking gemaakt tussen de cijfers uit Ridderkerk 
en de landelijke NVVK-cijfers. In algemene termen valt bij het maken van deze vergelijking op dat  
er in Ridderkerk relatief minder jongeren en ouderen een beroep doen op schuldhulpverlening. 
Hetzelfde geldt voor mensen met een modaal of hoger inkomen. Het percentage mannen (58%) en het 
percentage inkomen uit arbeid (47%) ligt in de buurt van de landelijke cijfers. 66% van de populatie is 
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alleenstaand of alleenstaand ouder. Twee derde van de cliënten heeft een schuldenlast tussen  
€ 15.000 en € 50.000.  
 
Bijlage 3 bevat een overzicht van de belangrijkste beschikbare informatie.  

4.3 Bij de inrichting van het proces zijn kans van slagen en duurzaamheid belangrijke pijlers 
De gemeente Ridderkerk heeft het proces van schuldhulpverlening zo ingericht dat er nadrukkelijk 
aandacht wordt besteed aan de kans van slagen van een schuldregeling en de duurzaamheid van een 
schone lei. De aandacht voor de kans van slagen zit aan de voorkant van het proces. Door zorgvuldig in 
kaart te brengen wat er aan de hand is en wat voor soort ondersteuning iemand nodig heeft, wordt 
voorkomen dat mensen worden verwezen naar een traject schuldregeling die daar nog niet aan toe 
zijn. De aandacht voor duurzaamheid is te herkennen aan het gegeven dat mensen tijdens een 
schuldregeling gebruik kunnen maken van budgetbeheer en dat er invulling wordt gegeven aan 
nazorg. Met deze activiteiten kan gewerkt worden aan een duurzaam schuldenvrije toekomst. 

Uitgedrukt in een procesplaatje ziet de inrichting van het proces in Ridderkerk er als volgt uit. Daarin 
hebben we ook de verschillende producten benoemd die Ridderkerk aanbiedt (adviesgesprek, 
stabilisatie, schuldregeling, financieel of budgetbeheer, verwijzing naar de keten en toeleiding Wsnp). 
Deze producten worden toegelicht in paragraaf 4.4. 

 

Figuur 1: processchets schuldhulpverlening 

Hieronder geven we per stap een korte beschrijving van de activiteiten die daar plaatsvinden. 
Onderstaande beschrijving betreft het proces zoals dat sinds mei 2013 wordt uitgevoerd. 

Aanmelding 
Aanmelding voor schuldhulpverlening kan via mail, telefoon of in het gemeentehuis bij het 
Gemeentelijk Service Centrum (GSC). De openingstijden van het GSC zijn: maandag van 11:00 – 17:00 
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur.  Op het meldpunt zijn folders en ander 
informatiemateriaal beschikbaar. Een aanmelding kan ook tot stand komen op basis van signalen 
vanuit de ketenpartners of via Woonvisie, Eneco of CZ (zie paragraaf 4.1).  

 
Aanmeldgesprek 
Nadat de klant zich heeft aangemeld neemt de regisseur schuldhulpverlening contact op voor een 
telefonisch aanmeldgesprek. Dit is een kort gesprek van ongeveer 10 minuten. De aard van het 
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probleem, eventuele uitsluitingsgronden (geen inwoner, recidive, fraude, ondernemer) en de rechten 
en plichten van de klant komen daarin aan de orde. De regisseur schat in of de klant tot de doelgroep 
behoort en gaat na of er sprake is van een acute crisissituatie (bijvoorbeeld huisuitzetting) waarop 
direct moet worden gereageerd. Tenzij er sprake is van uitsluitingsgronden, wordt hier met de klant 
een vervolgafspraak gemaakt voor een screeningsgesprek. Als er sprake is van lichte problematiek 
krijgt de inwoner een verwijzing voor een adviesgesprek. 

 
Screeningsgesprek  
In het screeningsgesprek wordt ingegaan op de situatie van de cliënt, mede aan de hand van een 
formulier dat tijdens het gesprek wordt ingevuld. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. De uitkomsten 
van het gesprek kunnen zijn: doorverwijzing naar PLANgroep voor een schuldregeling of voor een 
adviesgesprek, doorverwijzing naar een ketenpartner, doorverwijzing naar zowel PLANgroep als een 
ketenpartner of het stoppen van de dienstverlening. Verder wordt het gesprek gebruikt om het 
vervolgproces duidelijk uit te leggen, waardoor de verwachtingen die de cliënt ook goed worden 
gemanaged. Het tijdens het gesprek ingevulde formulier wordt door de cliënt getekend. Indien 
doorverwezen wordt naar een ketenpartner, dan gaat de cliënt normaliter zelf met het formulier naar 
de ketenpartner en meldt zich daar ook zelf aan. Alleen in uitzonderingssituaties (als de regisseur dat 
vanwege de cliëntsituatie van belang acht) neemt zij zelf contact op met de ketenpartner voor een 
warme overdracht. Indien doorverwezen wordt naar PLANgroep voor een schuldregeling, dan krijgt de 
cliënt een aanmeldformulier mee. De regisseur licht in het screeningsgesprek het aanmeldformulier 
toe. De cliënt vult het aanmeldformulier in en voegt de benodigde stukken bij. De regisseur beoordeelt 
of dit compleet is. In principe belt de regisseur de cliënt niet na als het indienen van het 
aanvraagformulier uitblijft. Dit doet zij uitsluitend indien de regisseur in het screeningsgesprek de 
indruk heeft gekregen dat de cliënt echt hulp nodig heeft en de cliënt geen blokkades heeft 
opgeworpen ten aanzien van de eisen die de hulpverlening zal stellen (bv. het verkopen van een 
vervoermiddel). Als het aanmeldformulier compleet genoeg is, dan stuurt de regisseur dat door naar 
PLANgroep voor een intake. Tussen het aanmeldgesprek en de intake door PLANgroep verloopt 
maximaal 3 weken. 
 
Intake 
Het intakegesprek wordt gevoerd door PLANgroep. Het doel van de intake is om nader inzicht te 
krijgen in de financiële situatie van de klant en daarbij de eventuele samenhang met immateriële 
problemen te onderzoeken. Een intakegesprek resulteert in een inventarisatie van de schulden, een 
berekening van de aflossingscapaciteit (indien nodig), een inschatting van de psychosociale 
problematiek (indien nodig) en een voorstel voor een schuldhulpverleningstraject. Ook kan PLANgroep 
alsnog doorverwijzen naar ketenpartners als de cliënt nog niet klaar is voor een schuldregeling of 
parallelle interventies van ketenpartners nodig heeft. Het resultaat van de intake wordt beschreven in 
een plan van aanpak. In het plan van aanpak staan de rechten en plichten van de klant en van de 
opdrachtnemer vermeld. Het plan wordt door beiden ondertekend en geldt daarna als overeenkomst. 
Vervolgens wordt het plan voor akkoord aan de regisseur schuldhulpverlening voorgelegd. In het plan 
van aanpak wordt onder andere op de volgende punten ingegaan: voldoet de klant aan de 
voorwaarden (onder andere motivatie, bereid om afspraken na te komen, informatie op tijd 
aanleveren, geen nieuwe schulden maken, aanvragen toeslagen, bereid om zo nodig een 
budgettraining te volgen), de soort schuldhulp (schuldregeling, budgetbegeleiding, financieel beheer), 
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de mate waarin begeleiding nodig is en de afbouw hiervan, eventuele andere noodzakelijke hulp 
(bijvoorbeeld van ketenpartners). 

4.4 Een plan van aanpak kan bestaan uit verschillende producten 
De schuldsituatie en (on)mogelijkheden van de inwoner om zijn financiën zelfstandig bij te houden 
bepalen welke ondersteuning iemand krijgt. In het kader van de voorziening schuldhulpverlening biedt 
Ridderkerk een aantal producten aan. Deze worden hier toegelicht.  
 
Adviesgesprek 
Adviesgesprekken zijn bedoeld voor mensen die – met ondersteuning – zelf hun schuldenproblemen 
kunnen oplossen. Tijdens het adviesgesprek wordt onder andere aandacht besteed aan het ordenen 
van de financiën, onderhandelen met schuldeisers en mogelijkheden voor het vergroten van het 
inkomen en besparingen. 
 
Stabilisatie  
Afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn om de inkomsten en uitgaven te stabiliseren als opmaat 
naar een schuldregeling. Dit is bijvoorbeeld nodig als mensen geen gebruik maken van huur- en 
zorgtoeslag. Ze hebben dan niet genoeg inkomen per maand om de vaste lasten te betalen. Stabilisatie 
is er op gericht om er voor te zorgen dat het inkomen zo op orde is gebracht dat de noodzakelijke 
uitgaven betaald kunnen worden (en de schuldsituatie dus stabiel is).  
 
Schuldregeling 
Als de klant stabiel is wordt getracht een minnelijke schuldregeling op te starten. PLANgroep 
bemiddelt tussen de klant en zijn schuldeisers om de mogelijkheid van een minnelijke regeling van de 
totale schuldenlast te onderzoeken. Hierbij worden alle schulden betrokken. Als alle schuldeisers 
akkoord gaan, wordt er door PLANgroep een schuldregelingsovereenkomst afgesloten met de klant en 
met de schuldeisers. Vanaf dit moment wordt het inkomen van de klant ingehouden en ontvangt deze 
een budget om van te leven. De rest van het inkomen wordt gebruikt om de schulden af te lossen. 
Tijdens de aflossingsperiode – die 36 maanden duurt – worden tenminste eenmaal per half jaar 
heronderzoeken uitgevoerd. Hierbij wordt vastgesteld of de klant de aflossingscapaciteit volledig heeft 
ingebracht en of hij zich heeft ingespannen om zijn inkomen te verhogen. De schuldeisers worden 
hiervan op de hoogte gesteld door de opdrachtnemer.  
 
Budgetbeheer 
Afhankelijk van het Plan van Aanpak wordt een klant – parallel aan een schuldregeling – ook 
budgetbeheer aangeboden. Het inkomen wordt dan gestort op een rekening die door PLANgroep 
wordt beheerd. De klant machtigt PLANgroep om het geld te reserveren voor aflossing en om 
rekeningen te betalen. De klant heeft een bankpas met een beperkte opnamemogelijkheid. Het 
beheer kan in verschillende zwaartes worden uitgevoerd, afhankelijk van de ontwikkeling van de 
zelfredzaamheid van de klant. 
 
Toeleiding tot een wettelijke schuldregeling 
Wanneer in het minnelijk traject geen overeenstemming wordt bereikt met de schuldeisers, kan de 
klant een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Een belangrijke 
voorwaarde voor het wettelijke traject is dat eerst het minnelijke traject is doorlopen. Het Wsnp-
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traject loopt via de rechtbank. PLANgroep stelt in dat geval een verzoekschrift op voor de klant om 
toegelaten te kunnen worden tot het traject. De rechter spreekt vervolgens uit of de klant wordt 
toegelaten. Schuldeisers krijgen bij de uitvoering van een wettelijke schuldsanering veelal een lager 
bedrag uitgekeerd dan bij een minnelijke schuldregeling. Als dat noodzakelijk is wordt de klant 
gedurende het Wsnp-traject ondersteund in het ontwikkelen van financiële zelfredzaamheid. 
Bijvoorbeeld door een budgettraining of andere hulpverlening vanuit de ketenpartners. 

4.5 In de selectie hanteert Ridderkerk zowel harde als zachte criteria 
Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor schuldhulpverlening worden er in het 
aanmeldgesprek een aantal zaken gecheckt: 

 Staat de aanvrager ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie? 

 Heeft iemand al eerder een beroep gedaan op de schuldhulpverlening (waarbij in het beleidsplan 
is opgenomen dat indien dat het geval is er per situatie wordt beoordeeld of iemand opnieuw 
wordt toegelaten) 

 Is er sprake van fraude (waarbij in het beleidsplan is opgenomen dat indien dat het geval is er per 
situatie wordt beoordeeld of iemand opnieuw wordt toegelaten) 

 Staat iemand ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
 
Indien iemand is ingeschreven in de gemeente en er geen belemmering is als gevolg van recidive, 
fraude of ondernemerschap, wordt iemand doorverwezen naar schuldhulpverlening (oftewel het 
screeningsgesprek). In dat gesprek wordt in kaart gebracht wat er aan de hand is. Als blijkt dat mensen 
wel problematische schulden hebben maar zich niet maximaal willen inzetten om tot een oplossing te 
komen, dan kan dat een grond zijn om de schuldenaar niet te verwijzen naar een traject 
schuldregeling. Er is geen verder uitgewerkt afwegingskader op basis waarvan een eventuele afwijzing 
voor een traject schuldregeling plaatsvindt. Als iemand niet wordt toegelaten tot een schuldregeling, 
dan wordt er in principe een verwijzing naar een andere partij gegeven die wel ondersteuning kan 
bieden. 

4.6 Actuele situatie als gevolg van proceswijzigingen mei 2013 
Het procesonderdeel aanmelding is per 1 mei 2013 door de gemeente overgenomen van PLANgroep. 
Dit betekent dat de aanmelding en het screeningsgesprek nu plaatsvinden door de Regisseur 
Schuldhulpverlening, een door de BAR-gemeenten ingehuurde functionaris. De toename van de 
externe kosten van PLANgroep en het uit de pas lopen ten opzichte van de begroting vormden voor de 
gemeente de aanleiding voor dit besluit. Met de proceswijziging heeft de gemeente de volledige regie 
over de screening van cliënten en daarmee over het besluit welke diensten aan de cliënt worden 
aangeboden. De ambtelijke organisatie beslist zelf of een cliënt naar PLANgroep moet worden 
verwezen voor een schuldregeling of dat andere interventies (bv. vanuit de ketenpartners of een 
adviesgesprek bij PLANgroep) meer aangewezen zijn. Verder heeft de wijziging tot gevolg dat de 
beoordeling van het Plan van Aanpak van PLANgroep hierdoor meer gegrond kan plaatsvinden, omdat 
de cliënt en zijn situatie bij de regisseur bekend zijn. 

Sinds doorvoering van de proceswijziging is het aantal intakegesprekken met ruim 60 procent gedaald. 
Het aantal aanmeldingen en screeningsgesprekken is minder gedaald, namelijk met ruim 40 procent. 
Daaruit lijkt naar voren te komen dat door de gemeente frequenter gekozen wordt voor andersoortige 
interventies dan een schuldregeling. Onduidelijk is overigens waarom ook het aantal aanmeldingen is 
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gedaald. De cijfers moeten nog wel met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd vanwege 
de korte termijn waarop zij betrekking hebben. 
 
Onderstaande tabel en grafiek geven de genoemde ontwikkeling weer. 

 

Tabel 2: aantal aanmeld-, screenings- en intakegesprekken 

Aanmeld Screenings Intake

gesprekken gesprekken gesprekken

apr-12 37 nvt 37

mei-12 9 nvt 16

jun-12 20 nvt 24

jul-12 16 9 19

aug-12 31 27 17

sep-12 20 22 12

okt-12 28 20 12

nov-12 35 21 8

dec-12 12 14 9

jan-13 29 29 20

feb-13 22 18 10

mrt-13 19 20 14

apr-13 22 19 20

mei-13 12 8 4

jun-13 15 11 2

jul-13 12 13 7

aug-13 16 15 6

Aantallen aanmeld-, screenings- en intakegesprekken
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Grafiek 1: aantal aanmeld- en intakegesprekken 

4.7 Conclusie 
Mensen komen lans verschillende wegen bij de schuldhulpverlening terecht. Ze melden zich zelf, 
worden aangemeld via een ketenpartner of ‘gevonden’ via vroegsignalering van 
betalingsachterstanden (huur, energie, zorgverzekering). Bij de inrichting van het werkproces zijn kans 
van slagen en duurzaamheid belangrijke pijlers. De gemeente gaat nadrukkelijk na of verwacht mag 
worden dat een schuldregeling ook echt een oplossing is. Daarmee voorkomt zij uitval. Aan mensen 
die dat nodig hebben, biedt ze onder meer budgetbeheer en nazorg zodat de kans op een duurzame 
schone lei wordt vergroot.  
 
Sinds mei 2013 heeft de gemeente een regisseur aangesteld die de screening van cliënten heeft 
overgenomen van PLANgroep. Het vervolgtraject wordt uitgevoerd door PLANgroep en/of de 
ketenpartners. De sterk toenemende kosten vormde voor de gemeente de aanleiding om de screening 
naar zich toe te trekken. Het ontbreekt aan een uitgewerkt afwegingskader. Daardoor is het niet 
mogelijk om na te gaan op welke wijze de afwegingen van de regisseur afwijken van de afwegingen 
van PLANgroep. Gezien de daling van het aantal doorverwijzingen lijkt het er sterk op dat de gemeente 
kritischer is geworden in haar toelatingsbeleid. Daardoor worden er minder schuldregelingen tot stand 
gebracht. 
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5 Wat levert de inzet van schuldhulpverlening op? 
 
Over de resultaten van de schuldhulpverlening is een aantal deelvragen geformuleerd. Deze worden in 
dit hoofdstuk beantwoord en luiden als volgt: 

 Welke resultaten zijn in de afgelopen 5 jaar behaald met schuldhulpverlening? (onder meer 
uitgedrukt in de mate waarin de streefcijfers zijn behaald)? (paragraaf 5.1) 

 Op welke wijze is de monitoring geborgd? (paragraaf 5.1) 

 Wat vinden ketenpartners van de kwaliteit van de uitvoering? (paragraaf 5.2) 

 In hoeverre zien ketenpartners die ook actief zijn in de andere gemeente die met PLANgroep 
samenwerkt maar de intake zelf uitvoert verschillen? (paragraaf 5.2) 

 Wat vinden cliënten van de schuldhulpverlening van de kwaliteit van de uitvoering (volgens 
ketenpartners zoals het maatschappelijk werk, MEE, verslavingszorg et cetera)? (paragraaf 5.3) 

 Welke (wettelijke) belemmeringen/regels worden ervaren om (snel) hulp te kunnen bieden? 
(paragraaf 5.4) 

5.1 Resultaten schuldhulpverlening onduidelijk door ontbreken meerjarige streefcijfers 
Ten behoeve van dit onderzoek zijn gegevens opgevraagd over de periode 2007-2012. Bij het 
verzamelen van de informatie bleek dat er over de periode tot 2012 geen gegevens beschikbaar zijn 
die inzicht geven in de resultaten van de uitvoering. Sinds 2012 is daar op twee manieren verandering 
in gekomen. Zowel PLANgroep als het Samenwerkingsverband Sociale Zaken Albrandswaard en 
Ridderkerk leveren sinds 2012 managementinformatie op. Gerapporteerd wordt hoe de uitgaven zich 
verhouden tot de beschikbare begroting. Verder wordt een aantal cijfers gegeven met betrekking tot 
de schuldhulpverleningsproducten, met name het aantal afgeronde en het aantal openstaande 
producten.  
 
De managementinformatie biedt handvatten om de opdrachtsturing vanuit de gemeente invulling te 
geven. In bijlage twee staat een matchingstabel van de in het beleidsplan en in het 
aanbestedingsdocument benoemde managementinformatie en de daadwerkelijk door PLANgroep 
opgeleverde informatie. De tabel laat zien dat het merendeel van de gevraagde informatie wordt 
aangeleverd. 
 
PLANgroep levert pas sinds 2012 informatie op. Onderstaande tabel geeft inzicht in de aantallen 
geleverde producten en activiteiten door PLANgroep.  
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Tabel 3: geleverde producten en activiteiten per kwartaal15 
 
Conform het contract dat de gemeente heeft met PLANgroep moet Ridderkerk aan de hand van de 
opgeleverde informatie beoordelen of de nagestreefde kwaliteit is behaald en welke verbeterpunten 
er zijn. Er vindt tot nu toe geen gestructureerd periodiek evaluatieoverleg plaats, niet binnen de 
gemeente en ook niet met PLANgroep. Overleggen tussen gemeente en uitvoeringsorganisatie worden 

                                                           
15

 Toelichting: schuldhulpverlening is een doorlopend proces van elkaar opvolgende activiteiten. Het kan door 
wisselend aanbod daardoor voorkomen dat in een bepaald kwartaal voor een opvolgende activiteit een hoger 
aantal geldt dan voor de voorafgaande activiteit. 

2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal

2012 2012 2012 2013 2013

Aanmelding 65 63 62 71 49

Screening nvt 58 55 67 38

Intake 48 53 50 38 28

Crisisinterventie 2 13 10 19 11

Adviesgesprek 3 7 3 1

Plan van Aanpak 50 112 83 35 29

Dwangakkoord aangevraagd 1 2 2

Betalingsregeling opzetten 4 4 3 6

Schuldbemiddeling opzetten 5 23 29 20 31

Schuldbemiddeling uitvoering 1e jaar 1 7 1 3 4

Schuldbemiddeling uitvoering 2e jaar 4 6 1 4

Schuldbemiddeling uitvoering 3e jaar 2 3 3 6

Voorbereiding bbh/bbw/cur 51 41 48 34 17

Budgetbeheer actief 67 92 120 137 143

Budgetbegeleiding - uitvoering licht 11 15 8 28

Budgetbegeleiding - uitvoering middel 9 21 13 37

Budgetbegeleiding - uitvoering zwaar 53 94 114 111

Voorlopige voorziening Wsnp aangevraagd 1 1 2 1

Aanvraag Wsnp begeleid 5 8 16 12 7

Nazorg 3 1 5

Aantallen producten/activiteiten

bbh = budgetbeheer

bbw = beschermingsbewind

cur = curatele

Wsnp = wet schuldsanering natuurlijke personen

Legenda:
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ad-hoc gepland op specifiek verzoek van één van beide partijen. Tot nu toe heeft een beoordeling van 
de gerealiseerde kwaliteit ook niet expliciet vastgelegd plaatsgevonden. 

5.2 Ketenpartners zijn positief over de uitvoering van de schuldhulpverlening 
In het algemeen zijn de ketenpartners tevreden over de uitvoering van de schuldhulpverlening zoals 
PLANgroep die uitvoert. Afgezet tegen de uitvoering door de voorgangers Daniels & Dekkers en Modus 
Vivendi zijn de meeste ketenpartners zeer tevreden over PLANgroep. Alleen Woonvisie benoemt 
voordelen van de uitvoering door Daniels & Dekkers, te weten dat er met hen bijvoorbeeld ook 
regelingen getroffen konden worden die langer dan 36 maanden duurden16.  

In termen van positieve ervaringen met PLANgroep benoemen de vertegenwoordigers van de 
ketenpartners onder meer dat het afstemmen van zaken rondom individuele dossiers soepel verloopt. 
Ook is PLANgroep altijd goed bereikbaar en wordt er snel gereageerd op verzoeken om terug te bellen.  

De vertegenwoordigers van de ketenpartners benoemen twee aandachtspunten in de uitvoering door 
PLANgroep. De eerste is dat er naar hun idee verbeteringen mogelijk zijn in de communicatie met de 
cliënten. Inwoners die een beroep doen op de schuldhulpverlening hebben vaak veel stress en zorgen 
om hun schulden. De vertegenwoordigers hebben het idee dat PLANgroep aan cliënten veel feitelijke 
informatie geeft over de wijze waarop de schuldhulpverlening is opgezet en wat er in dat kader van de 
cliënten wordt verwacht. De cliënten krijgen een uitgebreide toelichting op wat ze allemaal moeten 
aanleveren en doen. Voor de vertegenwoordigers is het de vraag of de cliënten altijd helemaal 
begrijpen en onthouden wat PLANgroep hen verteld en vraagt. Zij hebben het idee dat er ruimte is om 
laagdrempeliger uit te leggen in wat voor proces de mensen terecht zijn gekomen. Daarbij hebben ze 
het idee dat een laagdrempeliger uitleg die beter aansluit op het bevattingsvermogen van de cliënten 
wellicht ook kan bijdragen aan de motivatie van een deel van de cliënten. 

Het tweede aandachtspunt dat de vertegenwoordigers noemen zijn de verwijzingen van PLANgroep 
naar de keten. Het beeld bestaat dat ketenpartners vaker mensen naar PLANgroep verwijzen dan dat 
PLANgroep mensen naar de keten verwijst. Allerlei onderzoek wijst uit dat er nauwe samenhang is 
tussen financiële problemen en immateriële problemen. Tegen deze achtergrond mag verwacht 
worden dat keten en schuldhulpverlening over en weer cliënten verwijzen (omdat het soms ook 
toevallig is of mensen eerst hulp vragen voor hun financiële of voor hun immateriële problemen).  

De ketenpartners zijn kritisch als het gaat om de communicatie vanuit de gemeente over belangrijke 
wijzigingen met betrekking tot schuldhulpverlening. Zo is men pas achteraf op de hoogte gesteld van 
de overgang naar PLANgroep als uitvoeringsorganisatie en de recente proceswijziging. De goede 
samenwerking in de keten vraagt om tijdige communicatie en overleg om gezamenlijk de cliënten zo 
goed als mogelijk van dienst te zijn. 

5.3 Cliënten hebben behoefte aan een scherper beeld wat schuldhulpverlening inhoudt 
Aan de vertegenwoordigers uit de keten is gevraagd welk beeld hun cliënten hebben bij 
schuldhulpverlening. De reden om deze vraag te stellen is dat veel mensen met financiële problemen 

                                                           
16

 Dergelijke regelingen zijn niet conform de voorschriften van de branchevereniging NVVK 
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ook immateriële problemen hebben en daarvoor ondersteuning krijgen door ketenpartners zoals de 
sociaal raadslieden, maatschappelijk werk, ouderenadviseurs etc. Aangenomen mag worden dat 
cliënten hun ervaringen en beelden over de schuldhulpverlening vaak met deze ketenpartners delen.  

Volgens de vertegenwoordigers van de ketenpartners hebben veel inwoners te hoge verwachtingen 
van de schuldhulpverlening of heel verkeerde beelden. Aan de ene kant van het spectrum is er een 
substantiële groep die geen gebruik wil maken van schuldhulpverlening omdat zij daar heel verkeerde 
beelden over hebben. Van familie of bekenden hebben ze bijvoorbeeld wel eens wat gehoord oer 
schuldhulpverlening. Ergens hebben de verhalen zich zo ontwikkeld dat ze denken dat ze onmogelijk 
rond kunnen komen van het weekgeld dat ze krijgen. Ook zijn er (te) veel inwoners die denken dat ze 
toch niet geholpen worden omdat ze een koophuis hebben of nog in scheiding liggen. Dit zijn 
weliswaar belemmerende situaties maar het is niet per definitie zo dat er niets mogelijk is. Aan de 
andere kant van het spectrum is er een groep die denkt dat ze na een aanmelding meteen aan een 
driejarige schuldregeling kunnen beginnen. Deze groep is erg teleurgesteld als blijkt dat het doorgaans 
maanden duurt voordat duidelijk is of er überhaupt een schuldregeling kan worden getroffen.  

De vertegenwoordigers geven aan dat er naar hun mening behoefte is aan laagdrempelig materiaal 
over wat schuldhulpverlening inhoudt en welke eisen er worden gesteld aan degenen die er gebruik 
van maken. 

5.4 Geen grote belemmeringen in wet- en regelgeving 
Door degenen die invulling geven aan schuldhulpverlening – de gemeente, PLANgroep en de 
ketenpartners – worden geen majeure belemmeringen gesignaleerd op het vlak van wet- en 
regelgeving. De enige belemmering die is genoemd is het feit dat bijvoorbeeld jonge mensen met een 
WWB-uitkering die weer willen gaan studeren daarbij belemmeringen ondervinden omdat zij niet in 
aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Ook is genoemd dat mensen voor wie nog geen 
schuldregeling kan worden getroffen te vaak op een inkomen ver onder het bijstandsniveau zakken. 
Het maken van nieuwe schulden is dan onvermijdelijk. 

5.5 Conclusie 
Er is sinds PLANgroep de schuldhulpverlening uitvoert managementinformatie beschikbaar. Van de 
periode voor 2012 is niet of slechts in beperkte mate informatie beschikbaar. Managementinformatie 
is van groot belang om vast te stellen in welke mate invulling wordt gegeven aan het door de 
gemeenteraad goedgekeurde beleidsplan en om de uitvoering te sturen. Door het ontbreken van 
informatie van voor 2012 en omdat een traject van schuldhulpverlening vele jaren kan duren komen 
nu langzamerhand gegevens beschikbaar. Dit bevordert de mogelijkheden voor uitvoeringsmonitoring 
en opdrachtsturing. Evaluatieoverleg binnen de gemeente en tussen gemeente en PLANgroep vindt 
echter tot nu toe op ad-hoc basis plaats. Het ontbreekt aan een gestructureerde evaluatie van de 
kwaliteit van de uitvoering en indien gewenst een daaruit voortvloeiend verbeterprogramma.  
 
De uitvoeringskwaliteit van schuldhulpverlening lijkt overigens wel goed te zijn. Ketenpartners geven 
aan dat wat zij van de uitvoering zien dat deze kwalitatief goed is. Wel zien zij mogelijkheden om de 
communicatie over schuldhulpverlening met de burgers te verbeteren. De keten heeft zelf ook 
behoefte aan betere communicatie. Te vaak is zij niet of onvoldoende op de hoogte over aanpassingen 
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in de uitvoering van de schuldhulpverlening. Er zijn geen belangrijke belemmeringen in wet- en 
regelgeving voor een goede uitvoering.  
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6 Hoe wordt inhoud gegeven aan schuldpreventie, (budget)coaching en nazorg? 
 
Voor wat betreft schuldpreventie, (budget)coaching en nazorg wordt een aantal deelvragen gesteld: 

 Op welke wijze wordt geprobeerd om probleemsituaties van financiële aard te voorkomen?  
(paragraaf 6.1) 

 Bestaat er een vorm van het bieden van budgetadvies c.q. wordt er coaching aangeboden? Zo ja, 
wat zijn daarvan de effecten? (paragraaf 6.2) 

 Met welke instanties / organisaties in de Ridderkerkse samenleving wordt op dit terrein 
samengewerkt en wat zijn daarvan de voor- en nadelen? (paragraaf 6.3) 

 Bestaat er zicht op andere (particuliere) organisaties die een rol vervullen met het geven van 
adviezen schuldhulpverlening c.q. het voorkomen van probleemsituaties? (paragraaf 6.3) 

 Hoe is de 'nazorg' geregeld en wat zijn hiervan de effecten? (paragraaf 6.4) 

6.1 Ridderkerk probeert op verschillende manieren het ontstaan van schulden te voorkomen 
Preventie neemt in het beleid van Ridderkerk een belangrijke plek in. Schuldpreventie omvat de 
activiteiten die er op gericht zijn om het ontstaan van schulden te voorkomen. Jaarlijks wordt er een 
beleidsplan opgesteld waarin de concreet voorgenomen activiteiten zijn opgenomen. In het 
preventieplan voor 2013 is opgenomen dat Ridderkerk voorlichting gaat geven aan scholieren in het 
middelbaar onderwijs, inloopspreekuren “financiële administratie en advies” organiseert en 
budgetvoorlichting biedt aan de afnemers van de voedselbank. Verder wordt voorlichtingsmateriaal 
ontwikkeld ten behoeve van folders en de website.  

Door omstandigheden heeft de uitvoering van de preventieactiviteiten in het eerste halfjaar van 2013 
stil gelegen als gevolg van onduidelijkheid in de aansturing vanuit de gemeenten. Het wachten is op 
toestemming voor de uitvoering vanuit de BAR-gemeenten. 

Naast voorlichting wordt er ook invulling gegeven aan vrijwillige inzet. Zowel PLANgroep als de 
Projectgroep Gilde Ridderkerk leiden vrijwilligers op die mensen met financiële problemen bijstaan om 
hun administratie te ordenen en beter met geld om te gaan. Het is niet bekend hoeveel vrijwilligers er 
worden opgeleid. De inzet van vrijwilligers moet in de loop van 2013 zijn beslag krijgen. 

In de jaren 2007 tot en met 2012 is op ad-hoc basis invulling gegeven aan schuldpreventie. Onder 
andere zijn in 2011 Vrouw- en Geldcafés en activiteiten in het kader van de Week van het Geld 
georganiseerd. Voor 2012 was er een jaarplanning voor gestructureerde preventie-activiteiten. 
Grotendeels is uitvoering van deze activiteiten echter doorgeschoven naar 2013. Overigens hebben 
ook andere activiteiten – die niet in het beleidsplan preventie zijn opgenomen – relevantie voor het 
voorkomen van schulden. Zo is de informatiekoffer voor minima (zowel fysiek als via internet 
beschikbaar) in mei 2013 uitgebreid met informatie hoe cliënten binnen het budget kunnen blijven en 
toch af en toe leuke dingen kunnen doen. 

Vroegsignalering 
Naast schuldpreventie voorziet Ridderkerk ook in activiteiten op het terrein van de vroegsignalering. 
Deze activiteiten hebben als doel om schuldsituaties vroegtijdig op te sporen zodat bijsturing nog 
mogelijk is. Aan vroegsignalering wordt op verschillende manieren invulling gegeven.  
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Met Woonvisie – de belangrijkste woningcorporatie in Ridderkerk – is een Convenant Preventie 
Huisuitzettingen gesloten. Woonvisie benadert actief klanten met een huurachterstand gemiddeld zes 
weken na het ontstaan daarvan. Als Woonvisie inschat dat er een bredere (multi-)problematiek is 
meldt zij dit aan het Lokaal Zorgnetwerk. Woonvisie meldt de klant aan de Regisseur 
schuldhulpverlening bij een betalingsachterstand van tussen de twee en vier maanden. PLANgroep 
bezoekt de betrokkene binnen acht dagen na de melding. Het resultaat van het huisbezoek wordt aan 
Woonvisie teruggekoppeld. In principe wordt er dan budgetbeheer opgestart zodat betaling van de 
vaste lasten is gegarandeerd. Afhankelijk van de problematiek wordt door PLANgroep het Lokaal 
Zorgnetwerk bijgeschakeld. Na maximaal 20 dagen rapporteert PLANgroep de status schriftelijk aan 
Woonvisie. Ontruimingen worden maximaal binnen een werkdag door Woonvisie gemeld. Woonvisie 
heeft in de bijeenkomst met de ketenpartners laten weten dat de samenwerking op basis van het 
convenant bijdraagt aan een afname van het aantal huisuitzettingen. De keerzijde is echter dat het 
aantal huishoudens met forse huurachterstanden flink oploopt. Dit is een vraagstuk voor Woonvisie en 
betekent in de individuele dossiers dat de huurders in kwestie soms met zulke hoge 
huurachterstanden komen te zitten dat die in een schuldregeling ook erg moeilijk zijn op te lossen. 

Ridderkerk ontvangt verder meldingen van betalingsachterstanden van CZ Groep voor cliënten die 
onder de Collectieve Zorgverzekering Minima vallen. Energiebedrijven melden mensen met 
betalingsachterstanden op hun energierekening conform het convenant tussen NVVK en Energie-
Nederland. Tenslotte komen van ketenpartners ook meldingen van burgers die mogelijk ernstige 
schuldproblemen hebben of ontwikkelen. 

6.2 Budgetcoaching en budgetbeheer  
Inwoners die verwezen worden naar PLANgroep kunnen in het kader van een schuldregeling ook 
budgetbeheer en begeleiding krijgen. Mensen die geen gebruik maken van de ondersteuning door 
PLANgroep omdat hun financiële problematiek vrij licht van aard is, kunnen ook via het 
maatschappelijk werk budgetcoaching krijgen. Naast deze individuele ondersteuning bieden zowel 
PLANgroep als het maatschappelijk werk in een groepsaanpak ondersteuning bij het omgaan met geld. 
Het maatschappelijk werk biedt in dit kader de training ‘geld en gevoel’  aan. Deze groep wordt 
ongeveer twee keer per jaar geboden. Per keer doen ongeveer 20 mensen mee. De groep is open voor 
alle inwoners van Ridderkerk. Het groepswerk van PLANgroep wordt alleen aangeboden aan de 
cliënten van PLANgroep. 

Er is geen analyse beschikbaar van de effecten van budgetcoaching en/of advies. 

6.3 Er zijn veel organisaties die ondersteuning bij financiële problemen bieden 
Naast de gemeente zijn er een heel aantal andere partijen die op een of andere manier ondersteuning 
bieden bij financiële problemen van inwoners van Ridderkerk en/of samenwerken met 
schuldhulpverlening. Tabel 4 bevat een overzicht van de organisaties die ondersteuning bieden bij 
financiële problemen en de wijze waarop zij dat doen. 
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Naam ketenpartner Korte toelichting werkzaamheden en samenwerking 

Voedselbank Ridderkerk  Doorverwijzing van cliënten van de voedselbank naar 
schuldhulpverlening 

MEE  Doorverwijzing van cliënten van MEE naar 
schuldhulpverlening 

Vivenz Maatschappelijke 
Dienstverlening (algemeen 
maatschappelijk werk, sociaal 
raadslieden, thuisbegeleiding) 

 Cliënten helpen om de benodigde papieren te verzamelen 
om een aanvraag schuldhulpverlening in te dienen 

 Voor cliënten die dat echt niet zelf kunnen stukken 
opvragen die nodig zijn om een aanvraag 
schuldhulpverlening in te dienen 

 Hulp bij budgetteren bij eenvoudige financiële problemen 

 Thuisbegeleiding (waarbij ook de post wordt geopend, er 
wordt gecommuniceerd met schuldeisers en er afspraken 
gemaakt worden) 

 Bieden van groepswerk (training ‘geld en gevoel’) 

 Sociaal juridisch advies voor cliënten van 
schuldhulpverlening. Dit betreft onder andere allerhande 
ondersteuning om het inkomen op orde te krijgen: 
corrigeren te diep gelegde beslagen, aanvragen of 
corrigeren toeslagen, treffen betalingsregelingen bij niet 
problematische schulden, uitzoeken of mensen recht 
hebben op kwijtschelding 

 Voorlichting geven aan medewerkers van andere 
organisaties over onder meer financiële regelingen 

Stichting Vluchtelingenwerk 
Maasdelta 

 Financiële ondersteuning van vluchtelingen 

 Doorverwijzing van vluchtelingen naar schuldhulpverlening 

 Ondersteuning en nazorg aan vluchtelingen die in 
schuldhulpverlening zitten 

Karaat Ridderkerk (voorheen 
Stichting Welzijn Ouderen 
Ridderkerk) 

 Bieden van ondersteuning bij het op orde brengen van de 
thuisadministratie 

 Cliënten helpen om de benodigde papieren te verzamelen 
om een aanvraag schuldhulpverlening in te dienen 

 Voor cliënten die dat echt niet zelf kunnen stukken 
opvragen die nodig zijn om een aanvraag 
schuldhulpverlening in te dienen 

 Financiële ondersteuning van ouderen en mantelzorgers 

 Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten over financiën 

Stichting Projectgroep Gilde  Inzet vrijwilligers. Dit betreft schuldhulpmaatjes, die de 
cliënt ondersteunen op weg naar financieel gezond gedrag 

Woonvisie  In het kader van het Convenant Preventie Huisuitzettingen 
Ridderkerk doorgeven aan de gemeente bij welke inwoners 
er huurachterstanden zijn 
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Naam ketenpartner Korte toelichting werkzaamheden en samenwerking 

Eneco  Doorgeven achterstanden van klanten aan de gemeente 

CZ Groep  Doorgeven van achterstanden op de zorgpremie ten aanzien 
van deelnemers aan de Collectieve Zorgverzekering Minima 

Tabel 4: organisaties waarmee schuldhulpverlening werkafspraken heeft en die invulling geven aan 
schuldpreventie en/of vroegsignalering. 
 
Verder is er een Sociale Kaart Ridderkerk waarin andere relevante organisaties staan waarmee 
schuldhulpverlening contact onderhoudt. Aanvullend ten opzichte van tabel 4 zijn deze organisaties in 
tabel 5 beschreven:  

Naam organisatie Toelichting 

Aafje Thuiszorg Huizen 
Zorghotels 

 Instelling voor thuiszorg 

Bavo Europoort  Instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Bouman GGZ  Instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

GGD Rotterdam  GGD 

Formulierenbrigade  Hulp bij het invullen van formulieren, o.a. voor 
schuldhulpverlening 

Belastingdienst Rotterdam  Belastingdienst 

Tabel 5: andere relevante organisaties waarmee schuldhulpverlening contact onderhoudt 
 
Er is geen analyse beschikbaar van de voor- en nadelen van de samenwerking met andere organisaties. 

6.4 Nazorg voorkomt (deels) recidive 
In het beleidsplan is opgenomen dat de gemeente voorziet in nazorg. In dit kader wordt contact 
opgenomen met schuldenaren die succesvol een minnelijk of wettelijk traject hebben doorlopen om 
terugval te signaleren en te voorkomen. In dat gesprek wordt vastgesteld of de klant controle heeft 
over zijn financiële huishouding en of er mogelijk ondersteuning noodzakelijk is om terugval te 
voorkomen. Indien noodzakelijk kan opvolging worden gegeven door één of meerdere 
adviesgesprekken dan wel door verwijzing naar ketenpartners. Recentelijk is besloten dat mensen die 
naar de wettelijke  schuldsanering (Wsnp) zijn toegeleid ook via het nazorgbudget enkele maanden na 
de start van de Wsnp een gesprek krijgen. PLANgroep overlegt vervolgens met de Regisseur of het – in 
het kader van de duurzaamheid – van belang is dat de betrokkene mogelijk parallelle interventies 
krijgt aan de Wsnp. Zoals bijvoorbeeld een budgettraining. 

Er is geen analyse beschikbaar van de effecten van nazorg. 

6.5 Conclusie 
Om het ontstaan of escaleren van schulden te voorkomen, geeft Ridderkerk invulling aan preventie, 
begeleiding en nazorg. In 2012 is voor het eerst een plan opgesteld voor preventieactiviteiten. Deze 
activiteiten hebben vooral betrekking op training en begeleiding van vrijwilligers en op voorlichting 
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over financiën door de gemeente. Uitvoering van deze activiteiten heeft tot de eerste helft van 2013 
stil gelegen. Het wachten is op toestemming voor de uitvoering. Voor 2012 werd op ad-hoc basis 
invulling gegeven aan schuldpreventie.  
 
Ridderkerk besteed veel aandacht aan vroegsignalering van betalingsachterstanden. Er is een 
Convenant Preventie Huisuitzettingen met Woonvisie. Verder worden betalingsachterstanden op het 
vlak van energie en zorgverzekering gemeld. Tenslotte melden ketenpartners ook ernstige 
schuldproblemen. Cliënten van schuldhulpverlening wordt – afhankelijk van de behoefte – 
budgetbeheer, -begeleiding of -coaching aangeboden. Er is ook een mogelijkheid voor 
budgettrainingen op basis van open inschrijving. De gemeente en PLANgroep werken samen met veel 
organisaties die ook betrokken zijn bij haar cliënten. PLANgroep geeft ook invulling aan nazorg van 
cliënten. PLANgroep gaat actief na hoe het met mensen gaat en biedt indien nodig aanvullende 
ondersteuning. Analyses van de effecten van preventie, begeleiding en nazorg zijn niet beschikbaar.  
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7 Voldoet de uitvoering aan wettelijke en branchenormen? 
 
Drie deelvragen hebben betrekking op mate waarin de uitvoering van de schuldhulpverlening voldoet 
aan wet- en regelgeving alsmede aan in de branche geformuleerde normen: 

 In hoeverre wordt met de uitvoering van de schuldhulpverlening voldaan aan de in de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening vastgelegde eisen (zoals een wachttijd van maximaal vier 
weken en het nemen van een formeel besluit over de toelating)? (paragraaf 7.1) 

 In hoeverre wordt met de uitvoering van de schuldhulpverlening voldaan aan eisen die de 
branchevereniging NVVK stelt? (paragraaf 7.2) 

 In hoeverre kan de uitvoering door PLANgroep gekarakteriseerd worden als professioneel? 
(paragraaf 7.3) 

7.1 De uitvoering voldoet nagenoeg aan de wettelijke eisen 
Aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn een aantal uitvoeringsnormen te ontlenen. Dit 
betreft: 

 Een wachttijd van maximaal vier weken voor het gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. 

 Idem drie werkdagen bij bedreigende situaties. 

 Het afgeven van een beschikking met betrekking tot de toegang tot de schuldhulpverlening 

PLANgroep beheerst de termijnen waaraan zij wettelijk moet voldoen onder andere door in het 
informatiesysteem overschrijding daarvan alleen toe te staan als daarvoor een schriftelijke reden 
wordt vastgelegd. Overschrijdingen worden altijd besproken met de leidinggevende. In de 
managementinformatie aan de gemeente rapporteert PLANgroep de gemiddelde wachttijd tussen 
aanmelding en het aanmeldgesprek en vervolgens tot intake en plan van aanpak. De wettelijke termijn 
betreft echter geen gemiddelde, maar de wettelijke termijn geldt voor ieder individueel geval. Er 
wordt aan de gemeente geen managementinformatie verstrekt over de doorlooptijd per individueel 
geval. Dat betekent dat de gemeente niet op de hoogte was van een eventuele overschrijding van de 
termijnen, waarvoor zij vanuit de wet verantwoordelijkheid draagt.  

Met de overgang per mei 2013 van de aanmelding en het screeningsgesprek naar de gemeente ligt de 
uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de wachttermijnen bij de Regisseur. Zij houdt een registratie bij, 
waarin onder andere de melddatum en de gespreksdatum worden vastgelegd. Uit deze registratie 
blijkt dat sinds de proceswijziging van mei 2013 in geen enkel geval de wettelijke termijn is 
overschreden.  

De beschikking met betrekking tot de toegang tot de schuldhulpverlening wordt door PLANgroep 
afgegeven. Tijdens het onderzoek is de mandatering van PLANgroep via een collegebesluit 
geeffectueerd. 

7.2 De uitvoering voldoet aan de normen die de branche stelt 
Behalve wettelijke normen zijn er ook branchenormen van toepassing. PLANgroep is lid van de NVVK, 
de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Concreet betekent dit dat zij zich 
bij de uitvoering moeten houden aan voorschriften die onder meer zijn opgenomen in de Gedragscode 
Schuldregelen. De NVVK schrijft niet voor welke diensten en producten een gemeente moet 
aanbieden. Gemeenten zijn vrij om te bepalen of zij al dan niet schuldsaneringen, budgetbeheer  



 

43 

 

et cetera aanbieden. Wel schrijft de NVVK ten aanzien van de specifieke diensten en producten voor 
hoe deze uitgevoerd moeten worden. Ten aanzien van de looptijd van schuldregelingen is bijvoorbeeld 
bepaald dat een schuldregeling niet langer mag duren dan 36 maanden. En ten aanzien van het bedrag 
dat een schuldenaar mag overhouden, zijn leden van de NVVK gehouden om met een vastgestelde 
rekenmodule te werken.  

Het niet nakomen van de normen van de branchevereniging kan leiden tot een berisping door de 
NVVK of zelfs royement. De gemeente verzamelt geen management informatie waarmee zij kan 
constateren of PLANgroep zich aan de branchenormen houdt. PLANgroep heeft verklaard dat zij zich 
houdt aan de voorschriften die de NVVK stelt. Waar mogelijk zijn termijnen ook vastgelegd in de 
systemen zodat overschrijdingen niet mogelijk zijn.  

7.2 PLANgroep is een professionele organisatie 
PLANgroep is actief lid van de NVVK. Alle medewerkers van PLANgroep hebben minimaal van HBO-
opleiding (richting Sociaal Juridische Dienstverlening, Maatschappelijk Werk of vergelijkbaar). In de 
aannameprocedure worden referenties nagevraagd en wordt het kennisniveau getoetst. Verder kent 
PLANgroep een eigen basisopleiding met een eindtoets. Als de eindtoets niet met succes wordt 
afgerond, dan wordt het contract niet verlengd. Kennis wordt binnen PLANgroep onder andere 
gedeeld door middel van een intranet met een kennisbank. Bijvoorbeeld zijn daarin de convenanten 
en werkprocessen opgenomen.  

7.3 Conclusie 
De gemeente en PLANgroep monitoren beide of de uitvoering van de schuldhulpverlening voldoet aan 
wettelijke en branchenormen. De medewerkers van PLANgroep zijn goed geschoold en de organisatie 
geeft aan zich aan alle wettelijke en branchenormen te houden. Tabel 6 bevat een overzicht van de 
normen die er zijn en de mate waarin die worden nageleefd en/of bekend is of ze worden nageleefd. 

Norm Mate waarin deze wordt gehaald c.q. of bekend is of deze 
wordt gehaald 

Vaststellen hulpvraag binnen 4 
weken 

Deze norm geldt sinds 1 juli 2012. PLANgroep rapporteerde de 
gemiddelde doorlooptijd. Deze bedroeg niet meer dan vier 
weken (dus conform norm). Niet is bekend of er individuele 
uitschieters waren. Sinds de gemeente de screening overnam, 
zijn er wel op dossierniveau gegevens. Er is geen overschrijding 
geweest. 

Vaststellen hulpvraag bij crisis 
binnen 3 werkdagen 

Deze norm geldt sinds 1 juli 2012. PLANgroep rapporteerde 
niet specifiek over de doorlooptijd bij crisis. Ook is niet bekend 
of er individuele uitschieters waren. Sinds de gemeente de 
screening overnam, zijn er wel op dossierniveau gegevens. 
Daarin wordt echter niet geregistreerd of er sprake is van een 
crisis. Onduidelijk is daardoor of er een overschrijding is 
geweest. 

Bij toelating of afwijzing tot de 
schuldhulpverlening wordt een 

De beschikking met betrekking tot de toegang tot de 
schuldhulpverlening wordt door PLANgroep afgegeven. Tijdens 
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Norm Mate waarin deze wordt gehaald c.q. of bekend is of deze 
wordt gehaald 

beschikking gegeven het onderzoek is de mandatering van PLANgroep via een 
collegebesluit geeffectueerd. 

Schuldregelingen duren 
maximaal 36 maanden 

PLANgroep verklaart dat zij deze termijn niet overschrijdt. 

In een traject schuldregeling 
wordt het vrij te laten bedrag 
(Vtlb) berekend volgens de 
normen 

PLANgroep verklaart dat zij het Vtlb conform voorschriften 
berekent. 
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8 Wat zijn de kosten? 
 
Schuldhulpverlening wordt gefinancierd met gemeentelijke middelen. Ten aanzien van die financiering 
zijn enkele deelvragen geformuleerd. 

 Op welke wijze is het budget voor schuldhulpverlening opgebouwd? (paragraaf 8.1) 

 Welke uitgaven zijn (direct en indirect) te relateren aan het schuldhulpverleningsbeleid? 
(paragraaf 8.2) 

8.1 De uitgaven aan schuldhulpverlening zijn flink toegenomen 
In de periode 2007-2012 zijn de kosten voor schuldhulpverlening toegenomen van ruim twee naar 
ruim drie ton. Deze kosten betreffen de externe kosten (dat wil zeggen de rekening van de externe 
partijen die de gemeente successievelijk heeft ingehuurd).  Onderstaande tabel bevat overzicht van de 
ontwikkeling van de externe kosten, mede in relatie tot de begroting, de bijraming en het beleidsplan. 
Het jaar 2013 is ook meegenomen. Het rekeningbedrag 2013 betreft een extrapolatie van de 
daadwerkelijke kosten tot en met juli naar jaarbasis. 

 

Tabel 6: overzicht externe kosten schuldhulpverlening 
 
Op basis van bovenstaand overzicht hebben wij verdere schriftelijke informatie en toelichting 
gevraagd. Dergelijke informatie is echter slechts beperkt beschikbaar. In de meeste gemeenten is er 
een directe relatie tussen de kosten en het beroep dat op schuldhulpverlening wordt gedaan. Een 
gedetailleerde onderbouwing van de kostenontwikkeling ontbreekt in Ridderkerk. Daardoor is het niet 
goed mogelijk de kostenontwikkeling te duiden. 
 
Op basis van de verder verkregen informatie en toelichting is het volgende in het bijzonder naar voren 
gekomen: 

 Het Rijk heeft over de periode 2009 tot en met 2011 extra middelen ter beschikking gesteld voor 
schuldhulpverlening en preventie. Voor Ridderkerk betrof dit € 196.914. Dit bedrag is voor het 
overgrote deel gebruikt binnen de reguliere begroting van schuldhulpverlening in 2011. De 
reductie die dit tot gevolg heeft gehad voor de rekening 2011 hebben wij in bovenstaand overzicht 
gecorrigeerd. 

Financien: externe kosten schuldhulpverlening 2007-2013

primaire bijraming begroting beleidsplan overschrijding overschrijding

jaar begroting begroting totaal geraamd rekening begroting beleidsplan

2007 € 101.500 € 56.659 € 158.159 € 210.377 € 52.218

2008 € 101.008 € 0 € 101.008 € 265.142 € 164.134

2009 € 104.034 € 149.994 € 254.028 € 201.492 € -52.536

2010 € 153.728 € 58.972 € 212.700 € 230.436 € 17.736

2011 € 215.900 € 0 € 215.900 € 281.184 € 65.284

2012 € 168.900 € 181.100 € 350.000 € 168.900 € 335.900 € -14.100 € 167.000

2013 € 351.000 € 0 € 351.000 € 168.900 € 295.560 € -55.440 € 126.660
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 In het beleidsplan is opgenomen dat de structurele bezuiniging van landelijk € 20 miljoen op het 
gemeentefonds in de gemeente Ridderkerk wordt omgezet in een structurele besparing op de 
geraamde middelen van € 47.000. Dit geldt vanaf 2012. Deze besparing is verwerkt in de primaire 
begroting van 2012. Dit bleek echter volstrekt onvoldoende om de schuldhulpverlening conform 
het geformuleerde beleidsplan uit te voeren. Daarom is voor 2012 een bedrag van € 181.100 
bijgeraamd. De rekening kwam uit op ongeveer het dubbele van de primaire begroting. 

 De stijging van de externe kosten van schuldhulpverlening wordt in de tweede programmamonitor 
2012 onderbouwd door de toename van het gebruik van schuldhulpverlening. In interviews is ons 
aangegeven dat de kostenstijging echter ook deels is gelegen in noodzakelijke werkzaamheden om 
er voor te zorgen dat de dossiers aansluiten op de branchenormen.   

 Vanwege de verder oplopende externe kosten in 2013 heeft de gemeente besloten om per mei 
2013 de aanmelding en screening over te nemen van PLANgroep. Als gevolg van deze maatregel is 
inmiddels het percentage cliënten waarvoor wordt getracht een schuldregeling tot stand te 
brengen significant teruggelopen. Zie verder hoofdstuk 4.6. 

8.2 Inzicht in interne en indirecte kosten van schuldhulpverlening ontbreekt 
De kosten voor schuldhulpverlening bestaan – naast de in paragraaf 8.1 geschetste externe kosten – 
ook uit interne kosten. Er zijn bijvoorbeeld meerdere ambtenaren die een deel van hun tijd besteden 
aan schuldhulpverlening. Dit betreft met name de ambtelijk eindverantwoordelijke voor 
schuldhulpverlening en de beleidsmedewerker. Daarnaast dragen bijvoorbeeld ketenpartners bij aan 
interventies op het vlak van schuldenproblematiek binnen de kaders van bijvoorbeeld een 
subsidiebeschikking. Desgevraagd is ons aangegeven dat het niet mogelijk is om goed inzicht te geven 
in de desbetreffende kosten. 

8.3 Conclusie 
De externe kosten voor schuldhulpverlening zijn sinds 2007 toegenomen van ruim twee naar ruim drie 
ton. Er is geen inzicht in de interne en indirecte kosten. De stijgende externe kosten lijken vooral 
veroorzaakt te worden door de toegenomen vraag. Detailanalyses van de oorzaken van de 
kostenstijging zijn echter niet beschikbaar. De in het beleidsplan opgenomen structurele besparing 
vanaf 2012 van € 47.000 op jaarbasis is niet gerealiseerd. De kosten zijn in 2012 juist gestegen. 
Aanleiding daarvoor waren de stijgende uitvoeringskosten. Naast een grotere vraag is dit overigens 
ook veroorzaakt door activiteiten van PLANgroep om er voor te zorgen dat de dossiers voldoen aan de 
branchenormen. Vanaf mei 2013 wordt de kostenstijging beperkt doordat de gemeente de 
aanmelding en screening heeft overgenomen van PLANgroep. Sindsdien wordt voor minder mensen 
getracht een schuldregeling tot stand te brengen. 
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Bijlage 1: Respondenten en gebruikte stukken 
 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we diverse betrokken geïnterviewd en 
(gemeentelijke) stukken gebruikt. Deze bijlage bevat een overzicht van de namen van de 
respondenten en een overzicht van de gebruikte stukken. 

De geïnterviewde betrokkenen 
Ten behoeve van het onderzoek hebben er face-to-face interviews plaatsgevonden, zijn er telefonische 
interviews uitgevoerd en is er een groepsgesprek geweest. Onderstaande tabel bevat een overzicht 
van de respondenten, hun functie en de wijze waarop we hen hebben gesproken. 

Naam Functie Wijze van contact 

Piet van der Sluijs Wethouder (vanaf januari 2013) Face-to-face interview, 
8 juli 2013 

Adile Aslan Coördinator Werk & Inkomen Face-to-face interview 
26 augustus 2013 

Marjoleine Wezemer Beleidsmedewerker 
schuldhulpverlening (van april 2011 
tot en met mei 2013) 

Telefonisch 
27 juni 2013 

Ada van der Plaat Beleidsmedewerker 
schuldhulpverlening 
(sinds juni 2013) 

Face-to-face interview 
29 juli 2013 

Angela Ramautar Regisseur schuldhulpverlening 
(vanaf mei 2013) 

Face-to-face interview 
27 augustus 2013 

Esther Sprietsma Regisseur schuldhulpverlening 
(juli 2011 tot april 2013) 
Coördinator Lokaal Zorgnetwerk en 
Huiselijk Geweld 
(vanaf april 2013) 

Face-to-face interview 
27 augustus 2013 

Annemiek Swart,  
Getty van Woezik,  
Heidi Hoogma 

Manager Operations PLANgroep 
Regiocoördinator PLANgroep 
Teamcoördinator PLANgroep 

Face-to-face interview 
8 juli 2013 

Clemence van der Sanden,  
Tom van der Hout  

Ouderenadviseur Karaat 
Ouderenadviseur Karaat 

Groepsgesprek ketenpartners 
27 augustus 2013 

Peter Heesbeen 
 
Zakia Alla 

Algemeen Maatschappelijk Werker 
Vivenz 
Sociaal Raadslid Vivenz 

Groepsgesprek ketenpartners 
27 augustus 2013 
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Naam Functie Wijze van contact 

Hatice Ordek Sociaal Raadslid Vivenz 

Marco Voordenhout 
Rob van Slobbe 

Teammanager Woonbeheer 
Woonvisie 
Consulent Woonbeheer Woonvisie 

Groepsgesprek ketenpartners 
27 augustus 2013 

Sheila Goree Medewerker MEE Schriftelijke input 
ketenpartner 

 
De gebruikte documentatie 
De volgende documentatie is gebruikt: 

Documentatie met betrekking tot beleid schuldhulpverlening 

 Beleidsnotitie Ridderkerk, Nota armoedebestrijding: het bieden van een toekomstperspectief (22 
januari 2008, 21 februari 2008 vastgesteld in de Raad) 

 Startnotitie schuldhulpverlening, Beleid en aanbesteding schuldhulpverlening Ridderkerk, 
Albrandswaard en Barendrecht (31 januari 2011, 24 maart 2011 vastgesteld in de Raad) 

 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (1 
september 2011 vastgesteld in de Raad) 

 
Documentatie met betrekking tot schuldhulpverlening die is verstuurd naar de gemeenteraad 

 Programmamonitor: diverse documenten die informatie bevatten over schuldhulpverlening: 
o 2007: tweede en derde programmamonitor 
o 2008: derde programmamonitor 
o 2009: derde programmamonitor 
o 2010: eerste, tweede en derde programmamonitor 
o 2011: tweede programmamonitor 
o 2012: tweede programmamonitor 

 Programmarekening: diverse documenten die informatie bevatten over schuldhulpverlening 
(2007, 2009, 2010, 2011) 

 Programmabegroting: diverse documenten die informatie bevatten over schuldhulpverlening 
(2010-2013, 2011-2014, 2012-2015) 

 Bijlagenboek jaarrekening 2007 

 Raadsinformatiebrief programmabegroting 2011 (17 januari 2011) 

 Raadsinformatiebrief afronding project economische crisis (11 februari 2011) 

 Collectieve zorgverzekering voor minima (30 september 2011) 

 Kadernota 2011 

 Antwoorden Raadsvragen PvdA ex artikel 40 Reglement van orde / schuldhulpverlening (5 juli 
2012) 

 Kadernota 2012 

 Jaarstukken 2012 
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Raadsnotulen met informatie over schuldhulpverlening 

 Raadsnotulen van de Raadsvergadering der gemeente Ridderkerk gehouden op donderdag 31 
januari 2008 

 Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Samen leven, gehouden op donderdag 14 
februari 2008 in het Gemeentehuis 

 Raadsnotulen van de Raadsvergadering der gemeente Ridderkerk gehouden op donderdag 21 
februari 2008 

 Vragen naar aanleiding van Startnotitie schuldhulpverlening 

 Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Samen leven, gehouden op donderdag 10 
maart 2011 in het Gemeentehuis 

 Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Samen leven, gehouden op donderdag 25 
augustus 2011 in het Gemeentehuis 

 Raadsnotulen van de Raadsvergadering der gemeente Ridderkerk gehouden op donderdag 1 
september 2011 
 

Documentatie met betrekking tot aanbestedingen schuldhulpverlening en uitvoering 

 Diverse informatie met betrekking tot uitvoering schuldhulpverlening Daniels & Dekkers (2006 tot 
en met 2010) 

 Aanbestedingsdocument schuldhulpverlening Gemeente Barendrecht, Albrandswaard en 
Ridderkerk (december 2011) 

 Nota’s van inlichtingen aanbesteding schuldhulpverlening (26 januari 2011 en 1 februari 2011) 

 Offerte openbare Europese aanbesteding gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, 
Schuldhulpverlening Conclusion BV (2 februari 2012) 

 
Diverse documentatie 

 Convenant preventie huisuitzettingen Ridderkerk 2012 tot en met 2015, inclusief protocol 

 Beleidsregels toelating tot de schuldhulpverlening 

 Schuldhulpverlening schema wie doet wat, inclusief Werkafspraken met partners op het gebied 
van (schuld)hulpverlening 

 Projectbeschrijving project schuldhulpmaatje 2012-2014 

 Management rapportage samenwerkingsverband sociale zaken Albrandswaard en Ridderkerk 1e 
halfjaar 2012 Ridderkerk 

 Preventie-activiteiten BAR 2012 

 Uitvoeringsplan schuldhulpverlening Barendrecht 2012/2013 (december 2012) 

 Definitieve subsidiebeschikking 2013 Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk voor Coach4you, 
Samenspraak(café), Schuldhulpmaatje en Werkgroep Gilde (20 december 2012) 

 Management rapportage samenwerkingsverband sociale zaken Albrandswaard en Ridderkerk 1e 
halfjaar 2013 Ridderkerk 

 Preventie-activiteiten BAR 2013 

 Sociale kaart Ridderkerk 

 Uitvoering nazorg 
 

  



 

50 

 

Documentatie van PLANgroep 

 Managementinformatie van PLANgroep voor de gemeente Ridderkerk per kwartaal vanaf het 
tweede kwartaal 2012 

 Presentatie PLANgroep voor Raadsvergadering Ridderkerk (8 november 2012) 
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Bijlage 2: Matchingstabel managementinformatie 
 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke managementinformatie is gedefinieerd in het 
beleidsplan, in het aanbestedingsdocument en welke managementinformatie per kwartaal door 
PLANgroep aan de gemeente wordt opgeleverd. 

Managementinformatie Beleidsplan Aanbesteding PLANgroep levert 

Aantal trajecten Ja Ja Ja  
(aanmeldingen) 

Aantal doorverwijzingen naar partners Ja Ja Ja 

Aantal gezamenlijk bekende klanten Ja Ja Nee 

Aantal doorverwijzingen WSNP Ja Ja Ja 

Doorloop en wachttijd per traject Ja Ja Ja 
(gem duur in dagen aanmelding, 

intake en plan van aanpak) 

Aantal aangemelde crisissituaties Ja Ja Ja 

Aantal opgeloste crisissituaties Ja Ja Alleen individuele informatie 

Aantal uitval per reden Ja Ja Alleen individuele informatie 

Aantal recidive Ja Ja Ja 

Aantal adviesgesprekken Ja Ja Ja 

Aantal preventieve activiteiten Ja Ja Ja 

Aantal contacten nazorg Ja Ja Ja 

Slagingspercentage Ja Ja Indirect  
(wel uitvalpercentage t.o.v. aantal 

lopende dossiers) 

Cliënten naar hulpvraag/problematiek cliënt Ja Ja Alleen individuele informatie 

Cliënten naar geslacht Ja Ja Ja 

Cliënten naar leeftijd Ja Ja Ja 

Cliënten naar gezinssituatie Ja Ja Ja 

Cliënten naar inkomen (soort en hoogte) Ja Ja Ja 

Cliënten naar opleidingsniveau Ja Ja Alleen gemiddeld opleidingsniveau 

Cliënten naar hoogte schuld Ja Ja Ja 

Veel voorkomende oorzaken van schulden Nee Ja Deels  
(oorzaken zonder cijfers 

benoemd) 

Individuele informatie van de cliënt: 
geboortedatum, geslacht, bron van inkomsten, 
startdatum traject, vermoedelijke einddatum 
traject  

Nee Ja Deels  
(wel NAWT-gegevens en 

startdatum), verdere 
detailinformatie in Plan van 

Aanpak 

Het aantal op- of aanmerkingen en/of klachten 
van cliënten 

Nee Ja Ja 
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Bijlage 3: Beschikbare informatie kenmerken cliëntenbestand 
 
 

 

Grafiek 1: leeftijd van degenen die zich aanmelden voor schuldhulpverlening (Ridderkerk: 4e kwartaal 
2012, Landelijk: geheel 2012) 

 

 

Grafiek 2: inkomen van degenen die zich aanmelden voor schuldhulpverlening (Ridderkerk: 4e kwartaal 
2012, Landelijk: geheel 2012) 
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Grafiek 3: burgerlijke staat van degenen die zich aanmelden voor schuldhulpverlening (Ridderkerk: 4e 
kwartaal 2012) 

 

Grafiek 4: schuldenlast van degenen die zich aanmelden voor schuldhulpverlening (Ridderkerk: 4e 
kwartaal 2012) 
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