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Geachte raadsleden, 
 
In uw raadsvergadering van 5 november 2020 is de motie ‘schuldhulpverlening en wijkteams 2020-89’ 
aangenomen. In deze motie verzoekt u ons om inzichtelijk te maken op welke wijze de koppeling tussen 
schuldhulpverlening en de wijkteams in Ridderkerk verder kan worden verbeterd. Via deze brief willen wij 
u hierover informeren. 
 
Onze bevindingen 
In 2019 hebben we de samenwerking tussen schuldhulpverlening en de wijkteams verstevigd, door 
schuldhulpverlening te plaatsen in de wijkteams. Vanaf die periode heeft er een kruisbestuiving 
plaatsgevonden tussen de teams. Onze dienstverlening wordt integraal aangeboden vanuit zowel de 
wijkteams als schuldhulpverlening. Dat heeft er in geresulteerd dat de medewerkers elkaar beter weten te 
vinden en indien nodig casussen warm overdragen.  
 
We bieden de inwoner onze ondersteuning aan op de 5 leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en 
werk. In de wijkteams is voldoende kennis aanwezig op het financiële vlak. Indien bij de aanvraag van 
schuldhulpverlening blijkt dat er naast financiële problematiek, andere problematiek aan de orde is, wordt 
er warm overgedragen richting het wijkteam.   
 
Sinds januari 2021 vormen de medewerkers leerplicht, schuldhulpverlening alsmede de medewerkers 
van het KCC één team, waarmee de integraliteit van de dienstverlening nog verder is toegenomen. 
 
Verbetering samenwerking 
De medewerkers van schuldhulpverlening alsmede van de wijkteams kunnen elkaar dus al goed vinden. 
Tevens worden er (fysiek en digitaal) bijeenkomsten georganiseerd waar medewerkers vanuit alle 
organisaties en teams met elkaar kunnen kennis maken alsook elkaar op de hoogte kunnen stellen van 
hun werkveld.  
 



  

 
 
 
 

 

  

 
Ook gaan we er van uit dat via de vernieuwde aanpak vroegsignalering1 de samenwerking tussen het 
wijkteam en schuldhulpverlening nog verder wordt verbeterd. Het is bekend dat indien er sprake is van 
financiële problematiek, ook problematiek op de andere leefgebieden aan de orde kan zijn. In de fase van 
vroegsignalering willen we met elkaar de samenwerking op zoeken waardoor ook het wijkteam in een 
zo’n vroeg mogelijk stadium wordt betrokken bij de oplossing van de problematiek.  
 
Naast de samenwerking in de vroegsignalering, werken we ook samen in de curatieve 
schuldhulpverlening. Vanuit zowel schuldhulpverlening alsmede de wijkteams, wordt in overleg met de 
inwoner een plan van aanpak opgesteld op de leefgebieden. We bieden de ondersteuning aan alsmede 
monitoren of uitvoering wordt gegeven aan het opgestelde plan van aanpak.  
 
Door in te blijven zetten op de kennisverbreding alsmede de samenwerking, gaan wij er van uit dat de 
samenwerking tussen schuldhulpverlening en de wijkteams nog verder zal verbeteren.  
 
Wij beschouwen de motie 2020-89 hiermee als afgedaan. 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
  

                                                      
1 Plan extra inzet ter voorkoming van problematische schulden.  


