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Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

1. Het moet ‘integraal’

2. Beleidsplan opstellen
- Richting, doelen, acties, beoogde resultaten, waarborgen 

kwaliteit, schuldpreventie, afstemming op situatie van de 

verzoeker, maximale wachttijd voor vaststelling hulpvraag

3. Maximeren wachtlijst
- Binnen 4 weken vaststelling hulpvraag (3 dagen bij crisis)

- Geef inzicht in doorlooptijden

4. Toegang regelen 
- Beleidsregels opstellen, aanmeldformulier, beschikking afgeven 

binnen 8 weken, bezwaarprocedure



1. Signaleren

2. Ondersteunen

3. Doorverwijzen

Ga eens op bezoek bij de schuldhulpverlener!

Rol klantmanager



Minnelijk traject



Minnelijk traject



Uw rol

• Schuldhulp in uw gemeente: smal 

of breed? Integraal? Preventie?



Niet-gebruik inkomensregelingen

– Onwetendheid 

– Denken niet in aanmerking te komen    

(vooral werkenden!!)

– Drempel te hoog

– Schaamte



Berekenuwrecht.nl





1. Toename klanten. Het beroep op 

schuldhulpverlening is in 2009 toegenomen 

met 21% ten opzichte van het jaar ervoor. 

2. Hogere inkomens. Vorig jaar had 25 procent 

van de aanvragers om hulp een bovenmodaal 

inkomen. In 2008 ging het nog om 2 procent. 

Een modaal inkomen bedraagt jaarlijks zo’n 

32.500 euro bruto.

3. Hogere schulden (ook hypotheek), meer 

schuldeisers. 

Nieuwe klanten schuldhulpverlening



• Bijstand in natura

• Automatische doorbetaling vaste lasten

• Geen bijstand voor schulden

WWB



• Hoofd staat er niet naar

• Geen financiële prikkel (tenzij…)

75% WWB-aanvragers

heeft een negatief vermogen

Creëer rust en ‘grip’: stabiel besteedbaar inkomen, 

op tijd verrekenen, voorschotten, maatregelen, 

geen leenbijstand, …

Stem af met schuldhulpverlener!!

Schulden en werk/participatie







Financiële Quickscan
• De Gemeente Breda biedt vanaf 1 mei 2009 alle 

nieuwe WWB-klanten een Financiële Quickscan.

• Doel: 

- persoonlijk budgetadvies, inclusief de 
mogelijkheden tot inkomensmaximalisatie en 
uitgavenminimalisatie

- het vaststellen van een problematische 
schuldsituatie







1. Alimentatie

2. Budgetadvies

3. Sociale zekerheid

4. Schulden 

Rekenprogramma’s Nibud/Stimulansz





• Risicometer lenen

• Persoonlijk budgetadvies

• Budgethandboek

• Geldmanager

• Mijn geldzaken? Die regel ik zelf! 

• Geldboek voor Ondernemers

Nibud



Handige (gratis) websites

• www.kennisring.nl

• www.zelfjeschuldenregelen.nl

• http://wwb-beslagvrijevoet.nl

• www.bureauwsnp.nl

• www.schuldinfo.nl

• www.nibudjong.nl

• http://martijnschut.wordpress.com


