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Samenvatting 
 

Opdracht en werkwijze 
Een van de actiepunten uit het Beleidskader aanpak armoede en schulden 2017-2020 is het versterken van 

de brede schuldenaanpak. Ook de rijksoverheid zet daar op in met het landelijke Actieplan Brede 

Schuldenaanpak uit voorjaar 2018. Dit is omdat schuldenproblematiek een groot maatschappelijk probleem is. 

Schulden ontwrichten het leven van vele huishoudens en leiden tot hoge maatschappelijke kosten. 

Huishoudens komen veelal pas in beeld bij de hulpverlening als een schuld is hoog is opgelopen, met alle extra 

problemen van dien op andere terreinen (huiselijk geweld, gezondheid, werk etc.). Dit bemoeilijkt een 

oplossing. Bovendien moeten vaak eerst financiële problemen worden aangepakt, voordat hulpverlening op 

andere leefgebieden zinvol is. Afgeleid van landelijke cijfers zou het voor Capelle gaan om ca. 4.800 

huishoudens met (een risico op) schuldenproblematiek. Verder is 80-90% van de hulpvragen aan Welzijn 

Capelle financieel van aard. En jaarlijks melden 400 tot 500 huishoudens zich voor Schuldhulpverlening bij de 

GR IJsselgemeenten Sociale Zaken.  

 

Vanwege de omvang van de schuldenproblematiek en om Capellenaren met schulden beter (eerder en met 

een duurzamer resultaat) te kunnen helpen, heeft de gemeente Schut Advies gevraagd een analyse te maken 

van de schuldenaanpak in Capelle aan den IJssel en op basis daarvan een advies uit brengen voor het vervolg. 

De analyse en adviezen die in dit rapport zijn vastgelegd, bestrijken het hele proces van schuldpreventie en 

aanmelding tot en met curatie en nazorg. De opdracht was om verbeterpunten aan te wijzen en dus de vinger 

op de zere plekken te leggen. Het rapport krijgt hiermee per definitie een wat negatieve lading, maar zegt niets 

over de resultaten en de kwaliteit van de schuldenaanpak in zijn geheel. 

Voor de analyse zijn documenten geraadpleegd en (groeps)gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen 

waaronder: 

 Stichting Welzijn Capelle (SWC): schuldpreventie, begeleiding en ‘lichte’ ondersteuning bij financiële 

hulpvragen. 

 GR IJsselgemeenten Sociale Zaken: schuldhulpverlening voor inwoners met problematische schulden. 

 Samen010: vrijwillige Budgetmaatjes helpen mensen met o.a. thuisadministratie. 

 

In dit rapport wordt bedoeld met schuldhulpverlening de hulp aan inwoners met problematische schulden. 

Schulden zijn problematisch wanneer de maandelijkse betalingsverplichtingen (rente en aflossing van 

achterstanden) hoger zijn dan de maandelijkse aflossingscapaciteit. Capelle aan den IJssel helpt ook mensen 

met schulden die (nog) niet problematisch zijn. Het geheel van hulpverlening voor inwoners met 

problematische en niet-problematische schulden noemen we hulp bij schulden. In de bijlage is een 

begrippenlijst opgenomen. 

 

Bevindingen 
 

Preventie 

De schuldpreventie kan systematischer, gerichter en op een grotere schaal worden opgepakt. Vooral bij de 

secundaire en tertiaire preventie is nog ‘winst’ te behalen. De vroegsignalering bijvoorbeeld (secundaire 

preventie), richt zich nu nog op een beperkt aantal signalen, waaronder dreigende huisuitzetting en 

waterafsluiting. In de tertiaire preventie zien we het beperkte aantal klantcontacten tijdens de 

schuldhulpverlening en nazorg als kwetsbaar punt.  
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Toegang en stabilisatie 

Er zijn nu twee toegangen tot schuldhulpverlening: via Welzijn Capelle en Schuldhulpverlening (uitgevoerd door 

GR IJsselgemeenten Sociale Zaken). Welzijn Capelle richt zich rond financiën vooral op lichte ondersteuning 

en gedragsverandering. De Schuldhulpverlening richt zich vooral op de financieel-technische ondersteuning bij 

problematische schulden. De twee uitvoerders maken onvoldoende gebruik van elkaars expertise.  

Het bestaan van twee ingangen is verwarrend voor inwoners en ketenpartners. Ook bij medewerkers is niet 

altijd duidelijk voor welke zaken zij verantwoordelijk zijn. Daarnaast bestaat het gevaar dat er overlappen en – 

erger nog – hiaten ontstaan in de werkzaamheden. Er is onvoldoende geborgd dat bij alle klanten goede 

vraagverheldering plaatsvindt, waarbij ook wordt gekeken naar oorzaken van de problematiek. In vervolg 

daarop is ook onvoldoende geborgd dat klanten de juiste begeleiding krijgen, gericht op gedragsverandering 

en het wegnemen van de oorzaken van de financiële problematiek. 

 

Budgetbeheer, bewind en begeleiding 

Bij budgetbeheer en bewind wordt erop toegezien dat er geen onverstandige uitgaven worden gedaan. Voor 

bijstandsgerechtigden is er budgetbeheer in de vorm van doorbetaling van vaste lasten (waaronder zorgpremie) 

vanuit de bijstand. Het aanbod voor niet-bijstandsgerechtigden is aan de magere kant. Voor alle vormen van 

budgetbeheer geldt dat deze onvoldoende zijn gekoppeld aan begeleiding. Dit betekent dat de klant niet wordt 

aangesproken op eigen competenties en verantwoordelijkheid. 

De kosten voor beschermingsbewind – een soort budgetbeheer, maar dan toegekend door de rechtbank – 

stijgen jaarlijks fors. Dit is een landelijke trend. De gemeente heeft beperkte invloed op in- en uitstroom uit 

bewind en daarmee op de kosten. 

 

Schuldregeling 

Schuldhulpverlening treft in de huidige situatie uitsluitend schuldregelingen in de vorm van een 

schuldbemiddeling. De schuldhulpverlening kan efficiënter en effectiever worden door ook schuldsaneringen te 

gaan doen. Verder constateren we dat de aanpak voor specifieke doelgroepen zoals jongeren en zelfstandig 

ondernemers nog voor verbetering vatbaar is. 

 

Algemeen 

GR IJsselgemeenten Sociale Zaken is niet lid van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal 

bankieren. De voordelen van het NVVK-lidmaatschap worden benoemd in bijlage 7. 

De monitoring van prestatie laat te wensen over. Er is onvoldoende zicht op de klantstromen en effectiviteit en 

efficiency van de hulp bij schulden en schuldhulpverlening. 

 

Aanbevelingen 
 

Preventie 

 Maak een schuldpreventieplan. 

 Zet extra in op vroegsignalering van schulden.1 Elke geïnvesteerde euro levert €1,65 op aan baten voor 

de gemeente. Daarnaast zijn er baten voor de maatschappij, schuldeisers en andere partijen. 

 Zorg voor meer klantcontact, waakvlamcontacten, nazorg en begeleiding bij uitval en uitstroom uit de 

schuldhulpverlening. 

 

 

                                                      
1 Hiervoor wordt eind 2018 een rapport opgeleverd door Schut advies. 
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Toegang en stabilisatie 

 Creëer één toegangspoort voor hulp bij schulden: het Loket Hulp Bij Geldzaken. Maak Welzijn Capelle 

verantwoordelijk voor het aanmeldgesprek, stabilisatie, maken van een plan van aanpak over meerdere 

leefgebieden en toeleiding naar Schuldhulpverlening. Stabilisatie bestaat uit: op orde brengen van 

inkomen en thuisadministratie, realiseren van besparingen en corrigeren beslagvrije voet. 

 Welzijn Capelle en GR IJsselgemeenten Sociale Zaken experimenteren met het screeningsinstrument 

Mesis en bespreken gezamenlijk de gescreende klanten.  

 In geval van problematische schulden zorgen voor een warme overdracht tijdens o.a. een ‘driegesprek’ 

waarbij Welzijn Capelle en Schuldhulpverlening samen met de klant praten. Schuldhulpverlening is 

vervolgens verantwoordelijk voor het regelen van problematische schulden. 

 Tijdens de intakefase standaard bekijken of er een Budgetmaatje kan worden gekoppeld aan de klant. 

 

Budgetbeheer, bewind en begeleiding 

 Zet vaker en eerder budgetbeheer in en koppel daaraan altijd begeleiding gericht op gedragsverandering. 

 Versterk de samenwerking met bewindvoerders en de rechtbank en krijg daarmee meer grip op de 

kwaliteit, in- en uitstroom en kosten van bewind. 

 

Schuldregeling 

 Introduceer het instrument schuldsanering en zet dit in bij klanten waarbij in de komende 3 jaar geen 

(substantiële) inkomensverbetering te verwachten is. 

 Creëer een sluitende aanpak voor zelfstandig ondernemers, met daarbij speciale aandacht voor 

ondernemers met een niet-levensvatbaar bedrijf en ondernemers die niet in aanmerking komen voor 

bijstandsverlening volgens het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). 

 Creëer een aanpak voor jongeren en hanteer daarbij gangbare uitgangspunten zoals: maximaal 3 jaar 

aflossen, er is minimaal € 50 afloscapaciteit en schuldeisers schulden een substantieel deel van de schuld 

kwijt. Geef de jongerenwerkers een rol in de aanpak.  

 

Algemeen 

 Zorg ervoor dat de werkwijze voor de brede schuldenaanpak AVG-proof is. Dat geldt zowel voor de 

samenwerking tussen de betrokken partijen als de in te zetten instrumenten. 

 Bespreek met GR IJsselgemeenten Sociale Zaken de wenselijkheid om lid te worden van de NVVK. 

 Verbeter de monitoring van prestaties in de hele keten van hulp bij schulden. Sluit daarbij aan bij 

standaarden zoals de benchmark armoede en schulden van Divosa en de registraties van de NVVK. 

Verricht periodiek klanttevredenheidsonderzoeken. Sluit aan bij gemeentelijk initiatief op het gebied van 

datagedreven werken. 

 

Financiën 

Opvolging van de aanbevelingen heeft tijdelijke en structurele financiële consequenties. De totale extra kosten 

voor 2019 zijn € 199.050, voor 2020 € 541.850 en voor 2021 en verder € 556.850. Voor deel van de 

kosten is dekking voorhanden binnen het huidige armoedebudget. Voor het resterende deel dient een voorstel 

te worden gedaan in het kader van de Voorjaarsnota 2019.  

 

In de voorgestelde situatie verschuift het accent van curatie naar preventie. De verwachting is dat de nieuwe 

aanpak per saldo op de langere termijn (enkele jaren) een besparing zal opleveren voor de gemeente.  

https://mesis.nu/
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1. Inleiding 
 

De aanpak van schuldenproblematiek is volop in beweging, zowel landelijk als lokaal. 80-90% van de 

hulpvragen in wijkteams is financieel van aard. Jaarlijks melden 400 tot 500 huishoudens zich voor 

Schuldhulpverlening bij GR IJsselgemeenten Sociale Zaken. Schut Advies is gevraagd een analyse te maken 

van de aanpak in Capelle aan den IJssel en op basis daarvan een advies uit brengen voor het vervolg. Wat zou 

beter anders kunnen en hoe? De analyse en adviezen vindt u in dit rapport. De opdracht was om 

verbeterpunten aan te wijzen en dus de vinger op de zere plekken te leggen. Het rapport krijgt hiermee per 

definitie een wat negatieve lading, maar zegt niets over de resultaten en de kwaliteit van de schuldenaanpak in 

zijn geheel. 

 

In de bijlage is een begrippenlijst opgenomen. 

 

Het in 2017 vastgestelde kader Goed met geld – Beleidskader aanpak armoede en schulden 2017-2020 en 

de Samenwerkingsafspraken tussen Welzijn Capelle, IJsselgemeenten Sociale Zaken en StichtingSamen010 

vormen de belangrijkste kaders waarbinnen de analyse heeft plaatsgevonden.  

 

De analyse bestrijkt het hele proces van preventie en aanmelding tot en met curatie en nazorg. De bevindingen 

(hoofdstuk 2) en aanbevelingen (hoofdstuk 3) worden in deze volgorde gepresenteerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook is er gekeken naar de afstemming met flankerend beleid en de aanpak voor specifieke doelgroepen. Elk 

hoofdstuk sluit af met een paragraaf met algemene bevindingen en aanbevelingen die niet specifiek betrekking 

hebben op een onderdeel van het werkproces. In hoofdstuk 4 gaan we in op de overgangssituatie en kosten 

en baten bij opvolging van de aanbevelingen. 

 

In dit rapport wordt bedoeld met schuldhulpverlening de hulp aan inwoners met problematische schulden. 

Schulden zijn problematisch wanneer de maandelijkse betalingsverplichtingen (rente en aflossing van 

achterstanden) hoger zijn dan de maandelijkse aflossingscapaciteit.2 Capelle aan den IJssel helpt ook mensen 

met schulden die (nog) niet problematisch zijn. Het geheel van hulpverlening voor inwoners met 

problematische en niet-problematische schulden noemen we hulp bij schulden. 

 

Voor de analyse zijn diverse documenten bestudeerd. In bijlage 1 treft u een overzicht van geraadpleegde 

documenten. In het rapport vindt u hyperlinks naar meer achtergrondinformatie. Ook hebben 

                                                      
2 Hierbij sluiten we aan bij de definitie van de NVVK - vereniging van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Er zijn standaard 
rekenmodellen om te bepalen of schulden problematisch zijn en welke afloscapaciteit er is.  

3. Preventie 
Voorkómen van 

financiële 
problemen en 
recidive. Incl. 

nazorg. 

4. Toegang en 
stabilisatie 

Stabiliseren van 
inkomen en uitgaven. 

Toeleiding naar 
schuldhulpverlening 

5. Budgetbeheer, bewind  
en begeleiding  

Voorkómen dat onverstandige 
uitgaven worden gedaan 

6. Schuldregeling  
Aflossen en kwijtschelden  

van schulden 

 

https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/09/goed-met-geld-beleidskader-aanpak-armoede-en-schulden-2017-2020.pdf
https://www.samen010.nl/projecten/alle-projecten/budgetmaatjes010/
http://www.nvvk.eu/
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werkbijeenkomsten en gesprekken plaatsgevonden met diverse betrokkenen. In bijlage 2 treft u een overzicht 

van respondenten. Het doel van de (groeps)gesprekken was om gebruik te maken van inzicht, kennis en 

ervaring van betrokken partijen, maar ook om gedeeld besef van de noodzaak van een gezamenlijke, goed op 

elkaar afgestemde aanpak te vergroten. 

 

2. Bevindingen 
 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen gepresenteerd op de volgende onderdelen schuldpreventie (2.1), 

toegang en stabilisatie (2.2), budgetbeheer, bewind, begeleiding (2.3) en schuldregeling (2.4). Het hoofdstuk 

sluit af met algemene bevindingen (2.5). 

 

2.1. Preventie 
Capelle aan den IJssel doet al het nodige aan schuldpreventie. De schuldpreventie kan echter systematischer 

worden opgepakt. Schuldpreventie is een 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 houden (definitie 

Nibud). Er worden drie vormen van preventie onderscheiden: 

1. Primaire preventie. Doel: het voorkomen dat mensen in de problematische schulden raken; ofwel nieuwe 

gevallen voorkomen. Primaire preventie richt zich op iedereen die risico loopt. 

2. Secundaire preventie. Vroegtijdige onderkenning, opsporing en behandeling, meestal bij specifieke 

risicogroepen. Ook het opsporen van risicofactoren behoort tot de secundaire preventie. Voorwaarde is 

een goed onderzoek naar specifieke risicogroepen en analyse hiervan. 

3. Tertiaire preventie. Richt zich op situaties waarbij al sprake is van problematische schulden. De curatieve 

hulp, begeleiding en andere maatregelen zijn bedoeld om bestaande problemen op te lossen terwijl de 

preventieve activiteiten in feite nazorg zijn. Hier komt ook het cyclische karakter van integrale 

schuldhulpverlening naar voren. Goede curatieve hulp en nazorg hebben als zodanig weer een preventieve 

werking. Tertiaire preventie is bedoeld om erger (terugval, recidive of chronische problemen) te 

voorkomen. 

Vooral bij de secundaire en tertiaire preventie is nog ‘winst’ te behalen. De vroegsignalering bijvoorbeeld 

(secundaire preventie), richt zich nu op een beperkt aantal signalen, waaronder dreigende huisuitzetting en 

waterafsluiting. In de tertiaire preventie zien we het beperkte aantal klantcontacten tijdens de 

schuldhulpverlening en nazorg als kwetsbaar punt. 

 

2.2. Toegang en stabilisatie 
We beginnen deze paragraaf met een korte schets van het huidige proces en rollen van betrokken 

organisaties. De hulp bij schulden bestaat in hoofdlijnen uit enerzijds begeleiding en gedragsverandering en 

anderzijds financieel-technische werkzaamheden. Bij het eerste heeft Welzijn Capelle de lead, bij het tweede 

Schuldhulpverlening. In de huidige situatie zijn deze twee onderdelen relatief los van elkaar georganiseerd. Dit 

zie je onder meer terug in de twee klantroutes die nu naast elkaar bestaan. Inwoners die in beeld komen via 

Welzijn Capelle doorlopen het proces zoals weergegeven in bijlage 3 Werkproces Welzijn Capelle. Inwoners die 

zich melden bij Schuldhulpverlening, volgen de route zoals beschreven in bijlage 3 Werkproces 

Schuldhulpverlening.  

 

Het voordeel is dat beide partijen zich vooral richten op de zaken waar zij goed in zijn. Maar de nadelen zijn 

groter. Voor klanten, ketenpartners en schuldeisers is niet altijd duidelijk waar zij terecht kunnen. Bij het 

huidige werkproces schuldhulpverlening bestaat het risico dat de hulpvraag van de inwoner niet goed wordt 

https://www.nibud.nl/beroepsmatig/schuldpreventie/
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ingeschat: wat zijn de oorzaken van de problematiek? Kan de klant zonder hulp de formulieren invullen? 

Daardoor wordt niet altijd de juiste begeleiding geboden tijdens de aanmeldfase en de Schuldhulpverlening. 

Daarbij constateren we dat het aantal klantcontacten rond Schuldhulpverlening relatief laag is. 

Heronderzoeken bijvoorbeeld, worden deels administratief afgedaan. Tijdens klantcontact kan de voortgang en 

motivatie worden besproken en aan gedragsverandering worden gewerkt. Dit maakt de Schuldhulpverlening 

effectiever. 

 

Een ander nadeel van de huidige werkwijze is dat onvoldoende duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. 

Welzijn Capelle wordt geacht de hulpvraag te verhelderen, ondersteuning te bieden bij het stabiliseren van 

inkomsten en uitgaven en de klant toe te leiden naar Schuldhulpverlening. In de praktijk zien we de ene keer 

een warme overdracht naar de Schuldhulpverlening met een zeer compleet dossier, en de andere keer een 

koude verwijzing zonder overdrachtsdocument. 

 

De gedragswetenschappen leren ons dat mensen met schulden niet altijd verstandige keuzes maken. Weten is 

nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid (WRR). Het boek Schaarste; hoe gebrek aan tijd 

en geld on gedrag bepalen3 schetst het belang van het creëren van (financiële) rust zodra de klant in beeld 

komt. Hulpverlening heeft pas zin als de ergste stress is weggenomen. De hulp bij schulden is hierop in 

Capelle aan den IJssel nog onvoldoende ingericht.  

 

De Ombudsman4 en Inspectie SZW5 concludeerden in recente onderzoeken dat de schuldhulpverlening in de 

meeste gemeenten niet laagdrempelig en breed toegankelijk is. Een ‘brede toegang’ betekent onder meer dat 

ook inwoners waarvoor (nog) geen schuldregeling mogelijk is, worden geholpen om hun inkomsten en 

uitgaven in balans te houden. De Ombudsman constateert o.a. dat nog vrij veel gemeenten de toegang 

beperken voor zelfstandigen (41%), mensen met fraudeschulden (20%) en mensen die al eerder gebruik 

hebben gemaakt van een vorm van schuldhulpverlening (21%). Schut Advies constateert dat Capelle aan den 

IJssel op deze onderdelen op papier goed scoort. In Goed met geld – Beleidskader aanpak armoede en 

schulden 2017-2020 en de Beleidsregels Schuldhulpverlening 2012 zijn geen onredelijke uitsluitingsgronden 

opgenomen en worden geen groepen bij voorbaat uitgesloten van schuldhulpverlening. We hebben niet goed 

kunnen vaststellen of in de praktijk bepaalde groepen toch de facto worden uitgesloten, bijvoorbeeld omdat er 

geen passende hulpverlening beschikbaar is. Wordt een hulpvrager waarvan de echtscheiding nog niet is 

afgewikkeld, geholpen? Krijgen zelfstandig ondernemers met een niet-levensvatbaar bedrijf en/of een partner 

met inkomen schuldhulpverlening? Krijgen jongeren zonder afloscapaciteit de juiste ondersteuning? Omdat 

landelijk wordt geconstateerd dat de schuldhulpverlening op deze punten voor verbetering vatbaar is, en we 

geen aanleiding hebben om te veronderstellen dat de situatie in Capelle anders is, doen we in dit rapport 

enkele aanbevelingen.  

 

Op basis van het bovengenoemde onderzoek naar drempels in de schuldhulpverlening heeft de Ombudsman 

specifiek voor Capelle een aantal aanbevelingen gedaan.6 De Ombudsman geeft aan dat de klant op een 

aantal onderdelen in het werkproces beter kan worden geïnformeerd over toekenning en afwijzing van de 

aanvraag voor schuldhulpverlening. 

  

                                                      
3 Samenvatting door De Correspondent. 
4 Een open deur? Het vervolg. De Ombudsman, 2018. 
5 Toegankelijkheid Schuldhulpverlening 2017, Inspectie SZW, dec. 2017. 
6 Aanbiedingsbrief Ombudsman bij rapport ‘Een open deur? Het vervolg’ (Verseonnummer 1043834). 

https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
https://decorrespondent.nl/511/waarom-arme-mensen-domme-dingen-doen/19645395-f6c9a0bd
https://decorrespondent.nl/511/waarom-arme-mensen-domme-dingen-doen/19645395-f6c9a0bd
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/schuldhulpverlening-van-gemeenten-nog-niet-op-orde
https://martijnschut.wordpress.com/2018/02/28/inspectie-szw-schuldhulpverlening-nog-niet-overal-voldoende-toegankelijk/
https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/09/goed-met-geld-beleidskader-aanpak-armoede-en-schulden-2017-2020.pdf
https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/09/goed-met-geld-beleidskader-aanpak-armoede-en-schulden-2017-2020.pdf
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Capelle%20aan%20den%20IJssel/220611/220611_2.html
https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/10/brief-nationale-ombudsman-aan-capelle-aan-den-ijssel.pdf
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Financiële hulpvragen en aanmeldingen schuldhulpverlening 

80-90% van de hulpvragen in wijkteams is financieel van aard. Het aantal aanmeldingen vertoont een dalende 

trend sinds 2013. Landelijk zien we een wisselend beeld. Na een lichte afname in de periode 2013-2016 was 

er weer een stijging in 2017. 7 De landelijke cijfers over 2018 zijn nog niet beschikbaar. We hebben in dit 

onderzoek hiervoor geen verklaringen gevonden. 

 

Aanmeldingen schuldhulpverlening Capelle aan den IJssel 2011-2018 

 

 
 

 

2.3. Budgetbeheer, bewind en begeleiding 
Bij ‘budgetbeheer’ wordt iemand aangesteld die het budget van de cliënt beheert. Deze beheerder ontvangt 

het inkomen en verzorgt de noodzakelijke betalingen zodat geen nieuwe schulden ontstaan. Doel is het 

voorkomen van nieuwe schulden en het geven van tijd om de schuldenaar nieuwe (financiële) vaardigheden 

aan te leren of afgeleerde vaardigheden weer op te pakken. In Capelle zijn verschillende vormen van 

budgetbeheer. 

 

Voor veel bijstandsgerechtigden wordt (een deel van) de vaste lasten automatisch betaald.8 Voor 

bijstandsgerechtigden met een collectieve zorgverzekering wordt de zorgpremie standaard ingehouden op de 

uitkering en direct overgemaakt naar de zorgverzekeraar. Dit is een vorm van budgetbeheer met een goede 

preventieve werking.  

 

Voor niet-bijstandsgerechtigden is het aanbod beperkter. Welzijn Capelle heeft met Plangroep (een 

commerciële schuldhulpverleningsorganisatie) een contract voor 25 trajecten budgetbeheer. Alleen bij de 

intake is er face-to-face klantcontact. Het budgetbeheer gebeurt daarna op afstand. Hierdoor is het niet goed 

mogelijk om gedragsverandering te realiseren.  

 

                                                      
7 Bron: Jaarverslag NVVK 2017. 
8 Pilot vaste lastenbetaling. BBV: 791983 Eenmalige extra investeringen in het Sociaal Domein, 25 mei 2016 
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Voor klanten Schuldhulpverlening met een schuldregeling wordt ‘financieel beheer’ opgezet. Dit is een 

eenvoudige vorm van budgetbeheer waarbij alleen het deel voor de aflossing van schulden wordt afgeroomd.  

 

‘Beschermingsbewind’ kan ook worden gezien als een vorm van budgetbeheer. Belangrijk verschil is dat 

beschermingsbewind wordt toegekend door een rechter en wordt uitgevoerd door een bewindvoerder. De 

bewindvoerder heeft bovendien verdergaande bevoegdheden om de financiën te beheren. Voor Capellenaren 

met een laag inkomen moet de gemeente de kosten vergoeden via de bijzondere bijstand. Deze kosten lopen 

– net als in andere gemeenten – de laatste jaren flink op. De gemeente heeft beperkte invloed op de in- en 

uitstroom en de kwaliteit van beschermingsbewind. Desalniettemin worden in dit rapport enkele suggesties 

gedaan. 

 

2.4. Schuldregeling 
Schuldregeling is het curatieve onderdeel van de schuldhulpverlening en is er in twee vormen:  

1. Schuldbemiddeling. De schuldenaar spaart maandelijks geld voor de schuldeisers. Periodiek wordt het 

gespaarde geld overgemaakt naar de schuldeisers. Na drie jaar wordt het restant van de schulden 

kwijtgescholden. 

2. Schuldsanering. De schulden worden met een saneringskrediet direct gedeeltelijk afbetaald aan de 

schuldeisers. De rest van de schulden wordt door de schuldeisers kwijtgescholden. De schuldenaar 

betaalt in drie jaar het krediet terug aan de kredietbank. 

GR IJsselgemeenten Sociale Zaken treft in de huidige situatie uitsluitend schuldregelingen in de vorm van een 

schuldbemiddeling. De schuldhulpverlening kan efficiënter en effectiever worden door ook schuldsaneringen te 

gaan doen (in § 3.4 wordt dit verder toegelicht). 

 

Verder constateren we dat de aanpak voor specifieke doelgroepen zoals jongeren en zelfstandig ondernemers 

nog voor verbetering vatbaar is. Voor jongeren is een regulier traject vaak niet geschikt, onder meer vanwege 

ontbrekende afloscapaciteit en gedragsaspecten.  

 

Ondersteuning van zelfstandig ondernemers is belegd bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). RBZ 

voert het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uit en besteedt een deel van het schuldregelen uit aan 

Van Zomeren en Van der Graaf. Voor toegang tot het Bbz geldt onder meer dat het inkomen van de partner 

niet hoger mag zijn dan bijstandsniveau. RBZ helpt ook ondernemers die niet in aanmerking komen voor het 

Bbz. Voor schuldregeling voor niet-Bbz-gerechtigden wordt een inkomensgrens van 150% bijstandsniveau 

gehanteerd.  

De aanpak is niet volledig sluitend: 

 Wanneer de onderneming niet levensvatbaar blijkt, wordt de ondernemer terugverwezen naar de 

gemeente. In de uitvoering bestaat vaak onterecht het beeld dat (a) de ondernemer geen 

bijstandsuitkering kan aanvragen en (b) er geen schuldregeling kan worden getroffen zolang de 

ondernemer nog staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De uitschrijving bij KvK kan soms lang 

duren, bijvoorbeeld als iemand nog onderdeel is van een VOF. 

 Ook wanneer het RBZ niet lukt een schuldregeling te treffen, wordt de zelfstandige naar de gemeente 

verwezen. De indruk is dat deze zelfstandigen soms tussen wal en schip belanden en onvoldoende steun 

krijgen bij stabilisatie inkomsten, uitgaven en schulden en of verwijzing naar de Wsnp.  

 Bij levensvatbare ondernemingen worden de schulden regelmatig geherfinancierd met een rentedragend 

Bbz-krediet. De ondernemer moet dit krediet volledig terugbetalen in een periode van maximaal tien jaar. 

https://www.rotterdam.nl/werken-leren/rbz/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz
https://www.vzg.nl/
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Gedeeltelijke kwijtschelding door schuldeisers en een verkorting van de aflosperiode is naar verwachting in 

veel gevallen een betere oplossing. 

 

2.5. Algemeen 
GR IJsselgemeenten Sociale Zaken zijn niet lid van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal 

bankieren. De voordelen van het NVVK-lidmaatschap worden benoemd in bijlage 7. 

 

De monitoring van prestatie laat te wensen over. Er is onvoldoende zicht op de klantstromen en effectiviteit en 

efficiency van de hulp bij schulden en schuldhulpverlening.  

 

 

3. Aanbevelingen 
 

3.1. Preventie 
Bij preventie onderscheiden we zoals gezegd primaire, secundaire en tertiaire preventie. Preventie loont, zo 

blijkt uit diverse onderzoeken.9 Eenmaal ontstaan, valt het niet mee om een schuldsituatie op te lossen. Als 

iemand eenmaal een achterstand heeft kan een klein bedrag snel oplopen tot een flinke schuld. Deurwaarders 

en incassobureaus rekenen hoge kosten en zeker voor huishoudens met een klein inkomen kan dit in korte tijd 

leiden tot een groot financieel probleem. Door in te zetten op preventie, bespaar je op de kosten van curatie, 

mits de preventie gericht en effectief wordt ingezet uiteraard. 

 

Schuldpreventieplan 

Maak een schuldpreventieplan. Dit is een uitvoeringsplan met activiteiten die een bijdrage leveren aan het 

voorkomen van financiële problematiek. Het schuldpreventieplan kan worden gezien als een uitwerking van het 

hoofdstuk preventie in het Beleidskader aanpak armoede en schulden 2017-2020. In het preventieplan maakt 

onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire preventieactiviteiten. Formuleer de activiteiten zoveel 

mogelijk SMART en monitor de resultaten. Het Uitvoeringsplan aanpak Financiële educatie 2018 van Welzijn 

Capelle kan als basis dienen.10 

 

We bevelen aan om in het preventieplan aandacht te hebben voor voorlichting met betrekking tot de toegang 

naar hulp bij schulden in het algemeen en toegang tot schuldhulpverlening in het bijzonder. Deze voorlichting 

zou zich moeten richten op zowel inwoners als ketenpartners (verwijzers).  

 

Informeer de doelgroep en intermediairs over de gemeentelijke en landelijke inkomensregelingen zoals 

bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en toeslagen. Als deze regelingen goed worden 

gebruikt, zullen er minder schulden ontstaan.  

 

Vroegsignalering 

We bevelen aan om extra in te zetten op vroegsignalering van schulden. Capellenaren komen nu pas in beeld 

als de schuld flink is opgelopen. Het is dan heel lastig om een regeling te treffen met schuldeisers en om 

andere problemen op te lossen. Maak afspraken met schuldeisers over het doorgeven van 

betalingsachterstanden of inkomensbeslag. Ga op basis van betalingsachterstanden gericht op huisbezoek en 

                                                      
9 Lees bijvoorbeeld Preventiewijzer (2011) en zie ook voetnoot 5.  
10 Zie ook voorbeeld Preventieplan Leiden (2018). 

https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/10/uitvoeringsplan-financic3able-educatie-20170612.pdf
https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/schuldpreventiewijzer.pdf
https://martijnschut.wordpress.com/2018/07/10/preventieplan-leiden/
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biedt ondersteuning. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het financiële en maatschappelijke rendement van 

deze aanpak hoog is.11 Elke geïnvesteerde euro levert €1,65 op aan baten voor de gemeente. Daarnaast zijn 

er baten voor de maatschappij, schuldeisers en andere partijen. 

Het advies met betrekking tot vroegsignalering wordt nader uitgewerkt in Vroegsignalering van schulden in 

Capelle aan den IJssel (Schut, januari 2019). 

 

Waakvlamcontacten 

In het kader van tertiaire preventie is het van belang om tijdens de intake voor Schuldhulpverlening een 

integraal Plan van Aanpak voor de klant te maken. Neem daarin op een minimum aan waakvlamcontacten 

tijdens de schuldhulpverlening. Dit is aanvullend op de huidige jaarlijkse hercontrole en kwartaalcontrole die nu 

veelal administratief worden afgedaan (zonder klantcontact). Budgetmaatjes kunnen hierin een rol vervullen, 

maar Welzijn Capelle is hierin eindverantwoordelijke.  

 

Zorg dat mislukte automatische incasso van aflosverplichtingen of vaste lasten direct in beeld zijn bij de 

schuldhulpverlener. Deze moet dan direct contact opnemen met Welzijn Capelle en/of de klant. Bied 

structureel nazorg na schuldenvrije uitstroom uit de schuldhulpverlening conform gemeentelijk beleidskader en 

samenwerkingsafspraken met Welzijn Capelle.  

 

3.2. Toegang en stabilisatie 
 

Eén toegangspoort: Loket Hulp Bij Geldzaken 

We bevelen aan om één toegangspoort te creëren voor hulp bij financiële problemen. Als werktitel gebruiken 

we hiervoor ‘Loket Hulp Bij Geldzaken’ (gebruik van de term ‘schulden’ werkt drempelverhogend). Voor zowel 

inwoners als ketenpartners (verwijzers) is het prettig om één duidelijk loket te hebben. Alle inwoners met 

problematische en niet-problematische schulden kunnen via dit loket – afhankelijk van de hulpvraag en 

problematiek – in aanmerking komen voor informatie en advies, hulp bij thuisadministratie, hulp bij aanvragen 

inkomensondersteuning, hulp bij corrigeren beslagvrije voet, (budget)begeleiding en budgetbeheer. Deze 

activiteiten worden tezamen ook wel ‘stabilisatie’ genoemd en zijn gericht op het in evenwicht brengen van 

inkomsten en uitgaven. We bevelen aan de uitvoering van deze werkzaamheden te beleggen bij Welzijn 

Capelle, omdat in de combinatie van gedragsbeïnvloeding en lichte ondersteuning bij financiële hulpvragen de 

kwaliteiten van sociaal werk optimaal worden benut. Zie hiervoor de notitie De meerwaarde van sociaal werk in 

de schuldhulpverlening (Sociaal Werk Nederland, nov. 2016). Sociaal werkers kunnen als geen ander de 

(financiële) zelfredzaamheid van schuldenaren inschatten en hen daarop aanspreken. Ze helpen met het 

ordenen van de papierwinkel. Ze zetten inkomsten, uitgaven en schulden op een rij. Ze geven 

budgetbegeleiding, helpen met het aanvragen van voorzieningen en begeleiden vrijwilligers. Ze kennen de wijk 

en de problematiek achter de voordeur, kijken naar alle leefgebieden en pakken de oorzaken van de 

problemen bij de wortel aan. 

 

Wanneer de schulden ‘problematisch’ zijn (volgens NVVK-definitie), krijgt de inwoner daarnaast ook 

schuldhulpverlening, wat o.a. betekent dat gepoogd wordt een schuldregeling met schuldeisers te treffen. 

Voor toegang tot schuldhulpverlening wordt een formele ‘aanvraag’ gedaan, zoals bedoeld in de Algemene wet 

bestuursrecht (Abw). De aanvrager krijgt ook een formele beschikking. De schuldhulpverlening wordt 

uitgevoerd door GR IJsselgemeenten Sociale Zaken. 

                                                      
11 Lees bijvoorbeeld Amsterdam: Vroeg Eropaf; Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden (Panteia 2014). In de 
Leidraad Vroegsignalering (NVVK 2018) worden meer onderzoeken naar het rendement van vroegsignalering aangehaald. 

https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/09/goed-met-geld-beleidskader-aanpak-armoede-en-schulden-2017-2020.pdf
https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=13694&m=1479729937&action=file.download
https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=13694&m=1479729937&action=file.download
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:997ea058-3d56-4d54-99a7-0159a2e7e514/201404+panteia+amsterdam+vroeg+eropaf.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/09/2018-leidraad-vroegsignalering-schulden.pdf
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We bevelen aan om ook het completeren van het dossier vóór de aanvraag voor schuldhulpverlening te 

beleggen bij Welzijn Capelle. In deze toeleidingsfase is het heel belangrijk dat de hulpvraag goed wordt 

verhelderd. Er moet daarbij goed worden gekeken naar de motivatie, zelfredzaamheid en oorzaken van de 

problematiek. Welzijn Capelle is hiervoor goed geëquipeerd. Bij het op orde krijgen van de administratie, het 

inventariseren van inkomsten, vaste lasten contracten en schulden kan Welzijn Capelle ondersteuning vragen 

van de Wijkwinkels en Budgetmaatjes. 

 

De voorgestelde wijze sluit aan bij een landelijke trend waarbij de wijkteams en de afdeling schuldhulpverlening 

van gemeenten hun werkzaamheden beter afstemmen en er één toegangspoort wordt gecreëerd voor hulp bij 

schulden.12 

 

Werkproces 

In het schema op de volgende pagina is het voorgestelde werkproces op hoofdlijnen weergegeven. De 

toegang start bij een telefonische quick scan door Welzijn Capelle (in de huidige situatie wordt de telefonische 

quick scan gedaan door een medewerker van GR IJsselgemeenten Sociale Zaken). Wanneer klanten via 

Welzijn Capelle in beeld komen, kan eventueel direct een aanmeldgesprek worden gevoerd en is een 

telefonische quick scan niet per se noodzakelijk. 

 

Tijdens een aanmeldgesprek wordt vervolgens bekeken of schulden problematisch zijn. Wanneer schulden 

problematisch zijn, wordt de intake schuldhulpverlening opgestart. Welzijn Capelle heeft daarin bij aanvang de 

lead. Tijdens een driegesprek wordt de klant warm overgedragen naar de Schuldhulpverlening van GR 

IJsselgemeenten Sociale Zaken. ‘Overdragen’ betekent niet dat Welzijn Capelle verder geen bemoeienis meer 

heeft met de klant. In een Plan van Aanpak legt Welzijn Capelle vast hoe, wanneer en door wie de klant wordt 

begeleid tijdens en na de schuldhulpverlening. 

 

Voor alle cliënten met (problematische of niet-problematische) schulden wordt een vorm van stabilisatie 

gestart. Voor sommige klanten zal dat een kort en eenvoudig traject zijn. Het stabilisatietraject is bij aanvang 

indien nodig intensief en gericht op het wegnemen van stress en stressfactoren. In deze fase ligt de nadruk op 

hulpverlening en het leggen van noodverbanden. In een later stadium staat de financieel-technische 

dienstverlening voorop.  

                                                      
12 In het rapport Schuldhulpverlening in Tilburg – Generalist versus specialist wordt de werkwijze van tien gemeenten tegen het 
licht gehouden. 

https://martijnschut.blog/wp-content/uploads/2017/11/advies-schuldhulpverlening-tilburg-31-juli-2017.pdf


 
Doorloop-
tijd 

< 1 werkdag < 2 weken na  
quick scan 

< 1 week na 
aanmeldgesprek 

< 2 maanden na 
aanmeldgesprek 

< 8 weken  
na aanvraag13 

< 3 maanden na 
start stabilisatie14 

Direct na afronding 
stabilisatie 

Verant-
woordelijke 

SWC SWC SWC + GR SWC + GR GR GR SWC GR 

1. 
Melding 
klant 

2. 
Telefonische 
quickscan 
 

 Hulpvraag globaal 
in kaart.  

 Uitleg over 
Schuldhulp-
verlening. 

 Uitnodiging 
aanmeldgesprek 

 Verwijzing naar 
overige 
hulpverlening 

 Crisis: < 3 
werkdagen actie 
cf. crisisprotocol 

3. 
Aanmeldgesprek 
waaruit volgt: 

 

4.  
Start intake en stabilisatie 

5. 
Aanvraag 
SHV 

6. 
Beschikking 

7. 
Afronding 
stabilisatie 

8. 
Start 
Schuldregeling 

 Schulden zijn 
problematisch 15 

 Voorlichtingsbijeenkomst 
‘Toeleiding naar SHV’ 
(SWC+GR). Koppeling 
Budgetmaatje 

 Aanmeldformulier ondertekenen 
met rechten en plichten + 
toestemming gegevens-
uitwisseling (SWC) 

 Start gegevensuitwisseling 
(SWC+GR). 

 Aanvraagformulier SHV 
verstrekken.16 (SWC) 

 Mesis uitvraag (SWC+GR) 

Intakegesprekken, 
waarvan ten minste 
1 driegesprek 
(SWC+GR) 
 
Uitkomst: 
Aanvraagformulier 
volledig ingevuld + 
bewijsstukken + 
hoofdlijnen integraal 
PvA 

Klant dient 
formeel aanvraag 
in. 

Besluit met 
toekenning of 
afwijzing 

Feitelijk al gestart 
bij Aanmeld-
gesprek 

Schuldregeling 
conform 120-
dagenmodel NVVK 
(bijlage 5). Omdat 
verifiëring schulden al 
heeft plaatsgevonden 
(fase 4), moet 
schuldregeling binnen 
52 dagen rond zijn. 

 Beslagvrije voet niet 
correct toegepast 
 

Beslag corrigeren (SWC)  Correcte 
beslaglegging 

 

 Inkomen niet op orde; 

 Besparingen mogelijk; 

 Cliënt heeft geen 
overzicht. 

 Aanvraag bijstand, Flexbudget, 
minimaregelingen, toeslagen, 
kwijtschelding, etc. (SWC) 

 Informatie en advies (SWC) 

 Budgetbegeleiding en hulp bij 
thuisadministratie 
(SWC/Budgetmaatje) 

 Budgetbeheer of bewind 
(SWC+GR) 

  Inkomsten en 
uitgaven in 
balans.  

 Vertrouwen in 
betaalgedrag.  

 Start financieel 
beheer 

Waakvlamcontact 

 Problemen op andere 
leefgebieden 

Integraal PvA opstellen en 
uitvoeren (SWC) 

 

 Schulden niet 
problematisch 

Betalingsregeling treffen 

                                                      
13 Dit is een wettelijke termijn (Abw). 
14 De NVVK hanteert een maximale termijn van 3 maanden voor stabilisatie. 
15 De maandelijkse betalingsverplichtingen (rente en aflossing) voor lopende leningen (exclusief de hypotheek) zijn hoger dan de maandelijkse aflossingscapaciteit (definitie NVVK). 
16 Bijv. NVVK-formulier Aanvraag Schuldhulpverlening (zoals gebruikt door bijvoorbeeld Nijmegen). 

https://www.nijmegen.nl/fileadmin/bestanden/diensten/Aanmelding-schuldhulpverlening-171001.pdf


 

Rolverdeling 

Welzijn Capelle richt zich op ‘lichte’ ondersteuning bij financiële problematiek, toeleiding naar 

schuldhulpverlening en gedragsverandering voor- , tijdens- en na de schuldhulpverlening. In Sociaal werk in de 

schuldhulpverlening is te lezen dat organisaties als Welzijn Capelle vooral in deze fases optimaal hun 

meerwaarde hebben. Welzijn Capelle laat zich daarbij ondersteunen door Budgetmaatjes, maar blijft 

eindverantwoordelijke.  

 

GR IJsselgemeenten Sociale Zaken is verantwoordelijk voor schuldregeling en meer complexe schulden. In 

verband met warme overdracht, kennisuitwisseling en versterking van de samenwerking, wordt een aantal 

activiteiten gezamenlijk opgepakt, zoals de voorlichtingsbijeenkomst en de Mesis-uitvraag. Ten minste één van 

de intakegesprekken worden gezamenlijk uitgevoerd (driegesprek). Voor GR IJsselgemeenten Sociale Zaken 

zijn hiermee geen extra uren gemoeid. De voorlichtingsbijeenkomst wordt aangegrepen om een Budgetmaatje 

te koppelen aan de klant (zie voorbeeld Zwolle: www.opordezwolle.nl). 

 

De opdracht van Welzijn Capelle is vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en 

Samenwerkingsafspraken (zie relevante onderdelen in bijlage). De meeste activiteiten zoals benoemd in het 

hierboven gepresenteerde nieuwe werkproces, zijn al opgenomen in de DVO en Samenwerkingsafspraken, zij 

het niet altijd even expliciet. De volgende activiteiten moeten nog worden toegevoegd aan de 

Samenwerkingsafspraken: 

 Uitvoeren telefonische quickscan; 

 Klant ondersteunen bij aanvraag bijstand, minimaregelingen, toeslagen, Flexbudget, kwijtschelding, etc. 

 Beslagvrije voet berekenen en corrigeren; 

 Betalingsregeling treffen; 

 Samen met Schuldhulpverlening: Voorlichtingsbijeenkomst ‘Toeleiding naar SHV’ 

 Aanmeldformulier ondertekenen met rechten en plichten + toestemming gegevensuitwisseling. 

 Samen met Schuldhulpverlening: Mesis uitvraag voor geselecteerde groep klanten. 

 Aanvraagformulier Schuldhulpverlening samen met klant volledig invullen en aanleveren bij 

Schuldhulpverlening. Vooral op dit onderdeel kan de samenwerking worden gezocht met Budgetmaatjes 

en de vrijwilligers van de Wijkwinkels. Voor het volledig invullen van het formulier zal in veel gevallen de 

thuisadministratie goed geordend moeten worden. Het verzamelen van de gegevens gaat hier gepaard 

met coaching en begeleiding.  

 

GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en Welzijn Capelle dienen ieder voor zich een registerformulier te maken 

én in een gezamenlijke overeenkomst vast te leggen hoe beide partijen omgaan met uitwisseling van 

persoonsgegevens. 

 

Doorlooptijden 

Artikel 4 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening regelt de wacht- en doorlooptijden. In het artikel staat 

onder meer dat binnen 4 weken na melding met de klant een gesprek moet worden gevoerd waarin de 

hulpvraag wordt vastgesteld. Er is niet voorgeschreven hoe dat eerste gesprek er precies uit zou moeten zien. 

Je zou kunnen zeggen dat zowel in de telefonische quick scan als tijdens het aanmeldgesprek ‘de hulpvraag 

wordt vastgesteld’. De gemeente kan zich dus vrij gemakkelijk aan deze verplichting voldoen. We bevelen 

echter aan om te investeren in een goede start van de schuldhulpverlening. Zoals eerder gezegd, valt of staat 

de schuldhulpverlening met een goede start. Het is dus zaak om, zodra de klant in beeld komt, zo snel 

mogelijk een gesprek te voeren en – indien nodig - noodverbanden te leggen. We stellen voor om een termijn 

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=13694&m=1479729937&action=file.download
https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=13694&m=1479729937&action=file.download
http://www.opordezwolle.nl/
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van maximaal 2 weken te hanteren tussen quick scan en aanmeldgesprek. Wanneer er sprake is van een 

crisis (zoals bedoeld in de Wgs) geldt een termijn van 3 werkdagen.  

 

Zowel Welzijn Capelle als GR IJsselgemeenten Sociale Zaken zijn verantwoordelijk voor het monitoren van de 

hiervoor genoemde doorlooptijden.  

 

Overdracht 

Faciliteer een laagdrempelige, veilige (privacy), volledige en warme overdracht tussen Welzijn Capelle, 

Schuldhulpverlening van GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en overige hulpverleners. Zorg dat overige 

hulpverleners (en uiteraard de cliënten) een goede en frequente terugkoppeling krijgen van de acties die 

worden ondernomen door Schuldhulpverlening. Onderzoek de mogelijkheden om elkaars cliëntvolgsysteem te 

raadplegen. Een koppeling van systemen is in verband met kosten, privacy en technische beperkingen niet aan 

te raden. 

 

Eén contactpersoon 

Werk zoveel mogelijk met één vaste contactpersoon per klant. Het is geen probleem als zowel Welzijn Capelle, 

Schuldhulpverlening, Budgetmaatje als andere partijen de klant begeleiden. Maar maak afspraken over wie 

contactpersoon is voor de klant. Leg vast dat Welzijn Capelle in principe eerste contactpersoon is, tenzij anders 

is afgesproken. 

 

Deskundigheid 

Vergroot de deskundigheid in wijkteams en bij andere (generalistische) verwijzers. En zeker bij de 

medewerkers die de Aanmeldgesprekken gaan uitvoeren om te bepalen welk ondersteuningsaanbod nodig is. 

Maak bijvoorbeeld gebruik van de Handreiking De touwtjes aan elkaar knopen. In de praktijk blijkt vaak, dat 

generalistische werkers niet goed kunnen inschatten wat zij zelf kunnen doen, en in welke gevallen zij hun 

cliënt direct moeten doorsturen naar de gespecialiseerde schuldhulpverlener. Wanneer uitbreiding bij Welzijn 

Capelle mogelijk is, geniet uitbreiding met sociaal raadslieden de voorkeur. Sociaal raadslieden kunnen 

inhoudelijke ondersteuning bieden aan de collega’s die de bovengenoemde Aanmeldgesprekken gaan voeren. 

In Sociaal werk in de schuldhulpverlening wordt de rol en meerwaarde van sociaal raadslieden toegelicht. 

 

Brede toegang 

Biedt een brede toegang tot Hulp Bij Geldzaken. In het hoofdstuk bevindingen is aangegeven dat Capelle aan 

den IJssel op papier een brede toegang heeft en geen groepen bij voorbaat uitsluit. De vraag is echter of in de 

praktijk bepaalde doelgroepen de facto toch worden uitgesloten, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende 

kennis bij schuldhulpverleners. Te denken valt aan groepen als zelfstandig ondernemers (verwijzing naar Bbz is 

onvoldoende), jongeren (vooral die met studielening), huishoudens met koopwoning, mensen in echtscheiding, 

mensen met fraudevordering of Cjib-boetes, etc. We hebben niet goed kunnen vaststellen of expertise 

voldoende aanwezig is, maar adviseren wel om stevig te (blijven) investeren in deskundigheidsbevordering (zie 

ook adviezen m.b.t. zelfstandig ondernemers en NVVK-lidmaatschap).  

 

De NVVK biedt Duurzame Financiële Dienstverlening (DFD). DFD is de verzamelterm voor activiteiten die erop 

gericht zijn de maatschappelijke positie van de schuldenaar niet te laten verslechteren zoals budgetbeheer, 

budgetbegeleiding of hulp bij afwikkeling van een vroegere onderneming. DFD wordt geboden aan klanten 

https://martijnschut.wordpress.com/2017/02/15/vernieuwde-handreiking-de-eindjes-aan-elkaar-knopen/
https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=13694&m=1479729937&action=file.download
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:de73f327-3792-46c6-8f47-9eebf8706aa4/module-duurzame-financiele-dienstverlening.pdf
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met problematische schulden waarvoor (nog) geen schuldregeling mogelijk is door in of bij die persoon 

gelegen omstandigheden zoals: 

 niet saneerbare CJIB-vorderingen;  

 bij schuldenaren met psychosociale problematiek van dien aard, waardoor ze niet in staat zijn het 

schuldhulpverleningstraject van 3 jaar met goed gevolg te doorlopen;  

 schuldenaren waarbij geen schuldregelingstraject en/of Wsnp-traject17 doorlopen kan worden;  

 een eigen woning die lastig verkoopbaar is gebleken;  

 andere zaken die het niet mogelijk maken binnen een regulier stabilisatietraject van 4 maanden de 

betalingsregeling, herfinanciering, saneringskrediet of schuldbemiddeling in te zetten;  

 een nog af te wikkelen vroegere onderneming. 

Het uitvoeren van DFD vraagt extra deskundigheid. 

 

Mesis 

We bevelen aan om te experimenteren met het screeningsinstrument Mesis voor schuldhulpverlening. Mesis is 

een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die het gedrag, de motivatie en de vaardigheden van de klant in 

kaart brengt, als basis voor passende ondersteuning. Welzijn Capelle en Schuldhulpverlening kunnen dit 

gezamenlijk oppakken tijdens de Voorlichtingsbijeenkomst ‘Toeleiding naar schuldhulpverlening’ of een 

aansluitend intakegesprek. Gezamenlijk worden de gescreende klanten besproken. Evalueer de werkwijze na 

een half jaar: is het Mesis-oordeel beter dan die van een professional? Wat vinden klanten ervan? Is het echt 

ondersteunend of leidt het juist af van het goede gesprek? Wegen tijd en kosten op tegen opbrengst? Werkt 

Mesis als toets op motivatie? Is het geschikt om periodiek de voortgang te meten? 

Tijdens de proef hoeven niet alle cliënten Mesis te doorlopen. Werk met een controlegroep; zo kun je 

vergelijken of de Mesis-groep efficiënter en effectiever is geholpen dan de controlegroep. 

 

Herinnering afspraak 

Stuur klanten per WhatsApp of sms een herinnering voor intakegesprek of andere afspraak. Het aantal no-

shows zal hierdoor waarschijnlijk dalen.18 

 

Flexbudget 

Sinds het voorjaar van 2018 wordt geëxperimenteerd met het Flexbudget. Dit is volgens het beleidskader ‘een 

voorziening waarbij de wijkteams een budget krijgen dat naar eigen professioneel inzicht kan worden besteed 

aan ondersteuning op het gebied van werk, woning, zorg of armoedebestrijding. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 

om zaken waar geen voorliggende voorziening voor is en waar ook het Noodfonds geen uitkomst biedt. Een 

dergelijke integrale maatwerkvoorziening kan zorgen voor een snelle en voordelige aanpak van problemen 

waarvan de oplossing niet altijd binnen de regels past. Het heeft bovendien een preventieve werking ten 

aanzien van schuldenproblematiek. 

 

De eindevaluatie van de pilot Flexbudget is in juni 2019, waarbij de inzet van de voorziening bekeken wordt in 

samenhang met de bijzondere bijstand en het Noodfonds. 
  

                                                      
17 Wsnp staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Zie begrippenlijst: Wsnp / wettelijk traject. 
18 Door invoering van de herinnerings-sms daalde het aantal ’no-shows’ bij de Kredietbank in Groningen met maar liefst 50%. 

https://mesis.nu/
http://www.stichtingcapellewerkt.nl/noodfonds/
https://www.telegraaf.nl/financieel/1449210/herinnerings-sms-helpt-mensen-uit-geldproblemen
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3.3. Budgetbeheer, bewind en begeleiding 
 

Begeleiding  

We bevelen aan om tijdens de schuldhulpverlening meer klantcontacten en begeleiding te bieden, gericht op 

motivatie en gedragsverandering. Deze begeleiding wordt geboden door Welzijn Capelle. Welzijn Capelle kan 

hierin ondersteuning zoeken van Budgetmaatjes, maar is eindverantwoordelijke. De begeleider dient met de 

schuldhulpverlener af te stemmen over praktische zaken rond de uitvoering van de schuldhulpverlening 

(bijvoorbeeld heronderzoeken, doorgeven mutaties in huishoudsituatie of inkomenssituatie e.d.). 

 

De begeleider vanuit Welzijn Capelle is ook verantwoordelijk voor de begeleiding bij uitval en na uitstroom uit 

de schuldhulpverlening (nazorg). 

 

Sluitende aanpak 

Wanneer er (nog) geen schuldregeling mogelijk is en/of het Wsnp-verzoek wordt afgewezen, laat de cliënt dan 

niet los. Biedt ondersteuning om de schulden zoveel mogelijk beheersbaar te houden: beslagvrije voet borgen, 

budgetbeheer, doorbetaling vanuit bijstand19, budgetkringen (budgetcoach), budgetbegeleiding en/of 

verwijzing naar beschermingsbewind. Duurzame Financiële Dienstverlening (DFD) is de verzamelterm voor 

activiteiten die erop gericht zijn de maatschappelijke positie van de schuldenaar niet te laten verslechteren. Zie 

ook aanbeveling m.b.t. brede toegang. 

 

Inzet vrijwilligers 

Budgetmaatjes worden in de huidige situatie frequent maar vrij ad hoc ingezet voor onder meer hulp bij 

thuisadministratie. We adviseren om standaard de inzet van Budgetmaatjes te overwegen tijdens of rond de 

Voorlichtingsbijeenkomst ‘toeleiding naar schuldhulpverlening’. De inzet en rol van Budgetmaatjes moet ook 

worden vastgelegd in het Plan van aanpak dat gemaakt wordt door Welzijn Capelle. Budgetmaatjes kunnen 

ook een rol hebben bij zogenaamde waakvlamcontacten. 

 

Voor kortstondige, eenvoudigere ondersteuning bij het ordenen van de administratie en het invullen van 

formulieren, kunnen klanten ook terecht bij de vrijwilligers van de Wijkwinkels. 

 

Overleg met Budgetmaatjes over de inzet van anderstalige vrijwilligers. Tot op bepaalde hoogte is Samen010 

bereid om anderstaligen te werven en in te zetten, maar liever wordt gewerkt met bijvoorbeeld tolken en 

buurtmoeders. In principe is de ondersteuning van Budgetmaatjes erop gericht dat de klant op termijn zelf zijn 

thuisadministratie kan doen. Wanneer de klant de taal niet machtig is, is het perspectief op financiële 

zelfredzaamheid te beperkt. 

 

Budgetbeheer vaker en vroeger 

We adviseren budgetbeheer vaker en in een vroeg stadium te introduceren en altijd te koppelen aan 

begeleiding door Welzijn Capelle. Vooral in de eerste weken moet bij een deel van de cliënten het stuur 

worden overgenomen en de begeleiding intensief zijn. Een professional moet er bovenop zitten (direct 

klantcontact) en zorgen dat geen onverantwoorde uitgaven worden gedaan. De vaste lasten moeten worden 

betaald. De cliënt krijgt afhankelijk van zijn of haar competenties maand- of weekgeld voor de dagelijkse 

boodschappen. We adviseren om naast - of in plaats van - het budgetbeheer van Plangroep ook 

                                                      
19 Pilot vaste lastenbetaling. BBV: 791983 Eenmalige extra investeringen in het Sociaal Domein, 25 mei 2016 

https://www.welzijncapelle.nu/buurtmoeders
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budgetbeheer te organiseren specifiek voor klanten van de Schuldhulpverlening waarbij de schuldhulpverlener 

van GR IJsselgemeenten Sociale Zaken het beheer doet. De schuldhulpverlener kent het betaalplan (in het 

kader van schuldregeling) goed en kan daarom goed beoordelen of bepaalde (extra) betalingen kunnen 

worden gedaan. Wanneer de klant moet worden aangesproken op zijn of haar gedrag neemt Welzijn Capelle 

vervolgens de begeleiding weer over. 

 

Voor bijstandsgerechtigden kan doorbetaling vaste lasten vanuit de bijstand een goed alternatief zijn voor 

budgetbeheer.  

 

Budgetbeheer als alternatief voor beschermingsbewind 

Budgetbeheer is een lichtere vorm van bewindvoering en kan voor een aantal cliënten die nu in 

beschermingsbewind zitten, een goed alternatief zijn, mits het wordt gekoppeld aan begeleiding. Door 

budgetbeheer te koppelen aan begeleiding en te werken aan gedragsverandering kan vaker en eerder 

uitstroom worden gerealiseerd. Het is vervolgens zaak inwoners, hulpverleners en de rechtbank ervan te 

overtuigen dát budgetbeheer een goed alternatief is. 

 

Wacht wetgeving rond ‘adviesrecht schuldenbewind’ af. Vooruitlopend op het adviesrecht is een aantal 

gemeenten aan het experimenteren in samenwerking met rechtbanken en bewindvoerders. De resultaten zijn 

nog niet onverdeeld positief. In Tilburg bijvoorbeeld, leidt het nog niet tot een kostenbesparing voor de 

gemeente. De rechtbank in Tilburg trekt de voorlopige conclusie dat de oplossing voor gemeenten eerder ligt 

in een snellere beëindiging van beschermingsbewind dan in verkleining van de instroom. 

 

Maak met bewindvoerders afspraken over uitstroom en kwaliteitsverbetering. De kwaliteit van de 

dienstverlening van commerciële bewindvoerders is wisselend. Goede bewindvoerders stemmen af met de 

gemeentelijke schuldhulpverlening en werken aan zelfredzaamheid en uitstroom. Verwijs inwoners die 

beschermingsbewind nodig hebben, uitsluitend naar bewezen betrouwbare bewindvoerders die lid zijn van een 

branchevereniging. Beleg bijeenkomsten met bewindvoerders om de samenwerking te bespreken en te 

verbeteren. Uitkomst zou kunnen zijn het tekenen van een Intentieverklaring (zie voorbeeld Zaanstad). 

 

Budgettraining 

Biedt een budgettraining aan aan alle inwoners. Schrijf alle klanten van de schuldhulpverlening automatisch in 

voor de training. Leg deelname niet op als verplichting, maar biedt het aan als vanzelfsprekend onderdeel van 

de schuldhulpverlening. Welzijn Capelle en Schuldhulpverlening kunnen gezamenlijk deze training uitvoeren. 

Het is niet aan te raden afzonderlijk van elkaar trainingen te verzorgen, zoals nu soms het geval is.  

 

Als mensen gemotiveerd niet willen deelnemen aan de training, dan vormt individuele ondersteuning door 

Budgetmaatje en/of het Administratie Café het alternatief. 

 

LVB en laaggeletterdheid 

Zorg dat er voldoende kennis en ervaring is rond het signaleren en begeleiden van laaggeletterden en mensen 

met een licht verstandelijke beperking. In het Actieplan LVB, schulden en werk staan aanbevelingen. Training 

van de medewerkers is één van de aanbevelingen. Schakel Stichting Lezen & Schrijven in om de 

schuldhulpverlening ‘laaggeletterd-proof’ te maken. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/09/adviesrecht-voor-gemeenten-bij-schuldenbewind
http://files.m18.mailplus.nl/user318000065/2564/111217%20Intentieverklaring%20samenwerking%20bewindvoering.pdf
https://martijnschut.wordpress.com/2018/07/05/actieplan-voor-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking/
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/instrumenten-lesmaterialen/
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3.4. Schuldregeling 

 

Schulden saneren 

Schuldsanering is in veel gevallen te verkiezen boven schuldbemiddeling.20 Ook de NVVK adviseert 

gemeenten om meer te saneren. Bij een schuldsanering is de schuldenaar in één keer van al zijn schuldeisers 

af en heeft hij in feite nog maar één schuldeiser: de kredietverlener. Dat geeft direct heel veel rust. Als de 

schuldenaar (meer) gaat werken, merkt hij dat direct in zijn portemonnee. Voor de schuldeiser is sanering 

prettig, omdat hij niet meer minstens drie jaar de boeken open hoeft te houden. En het bespaart de 

schuldhulpverlener enorme administratieve lasten die gemoeid zijn met het verwerken van wijzigingen in de 

situatie van schuldeisers en schuldenaren gedurende de driejarige aflosperiode. De ervaring leert dat de 

schuldhulpverlener na een sanering nauwelijks administratieve werkzaamheden heeft en resterende tijd kan 

steken in bijvoorbeeld gedragsverandering. 

 

De ervaring leert dat klanten gemiddeld 95% van het saneringskrediet terugbetalen.21 Het risico voor de 

gemeente is dus zeer beperkt en weegt niet op tegen de lagere uitvoeringskosten en de andere genoemde 

voordelen. 

 

We bevelen daarom aan om het instrument schuldsanering te introduceren naast het al bestaande instrument 

schuldbemiddeling. De gemeente kan met bijvoorbeeld de Kredietbank Rotterdam of Kredietbank Den Haag 

een overeenkomst sluiten voor het verstrekken van saneringskredieten. 

 

Voor het instrument schuldsanering kan worden gekozen in alle gevallen waarbij in de komende 3 jaar geen 

(substantiële) inkomensverbetering te verwachten is. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met een vaste baan, 

bijstandsgerechtigden zonder sollicitatieplicht, arbeidsongeschikten, eenoudergezinnen, oudere werknemers en 

gepensioneerden. 

 

We gaan ervan uit dat deze bijstelling van het instrumentarium past binnen de huidige 

Dienstverleningsovereenkomst met GR IJsselgemeenten Sociale Zaken. 

 

Aanbod voor zelfstandig ondernemers 

Bied schuldhulpverlening aan alle zelfstandig ondernemers. Het niet-oplossen van de schuldenproblematiek 

van zelfstandig ondernemers leidt tot grote maatschappelijke kosten en schrijnende situaties voor de gezinnen 

van de ondernemers. 

 Zorg dat ondernemers met een niet-levensvatbaar bedrijf die nog ingeschreven staan bij de KvK zo snel 

mogelijk inkomen hebben, eventueel in de vorm van een voorschot of lening. 

 Zorg dat ondernemers met een niet-levensvatbaar bedrijf die nog ingeschreven staan bij de KvK een 

schuldregeling kunnen krijgen. 

 Maak met het RBZ afspraken over de wijze waarop schulden worden geregeld voor ondernemers met een 

levensvatbaar bedrijf. Bezie altijd of er een schuldregeling mogelijk is waarbij schuldeisers een deel van 

hun vordering kwijtschelden en een aflosperiode van 3 jaar geldt. 

                                                      
20 Zo blijkt uit bijvoorbeeld de rapporten Saneren versus bemiddelen (Schut 2018) en Naar een breder schuldregelingspakket 
(Kwink groep, 2018). 
21 Zie voetnoot 21. 

https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/09/saneren-versus-bemiddelen.pdf
https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/10/20180718-naar-een-breder-schuldregelingspalet.pdf
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 Maak met het RBZ afspraken over warme overdracht naar schuldhulpverlening van klanten waarbij geen 

schuldregeling tot stand komt.  

 

Jongeren 

Jongeren met schulden vragen een andere benaderingswijze en begeleiding. Ook in technische zin is een 

andere aanpak nodig: jongeren hebben vaak geen of zeer wisselende inkomsten. Een studiebeurs geldt 

formeel niet als inkomen waarmee schulden mogen worden afgelost. Het is daarom belangrijk een specifieke 

aanpak voor jongeren te creëren. Dit gebeurt in de pilot Schuldenfonds jongeren Capelle. We adviseren in de 

aanpak de Jongerencoaches te betrekken. Het Jongerenperspectieffonds van de gemeente Den Haag en Fix 

Up Your life van de gemeente Tilburg kunnen als voorbeeld dienen. 

 

Wsnp 

Jaarlijks wordt circa 75 keer verwezen naar de Wsnp.22 We bevelen aan om vaker met de klant mee te gaan 

naar de rechtbank wanneer de aanvraag tot toelating tot de Wsnp wordt besproken. Het is in het belang van 

de gemeente dat de klant wordt toegelaten. De hulpverlener kan in veel gevallen beter beargumenteren 

waarom de klant zou moeten worden toegelaten. Dit gebeurt in principe door Welzijn Capelle, tenzij in overleg 

met Schuldhulpverlening wordt geconcludeerd dat de schuldhulpverlener van GR IJsselgemeenten Sociale 

Zaken beter is ingevoerd in het betreffende dossier. In sommige gevallen is het niet nodig de cliënt te 

vergezellen of is er een andere hulpverlener (bijvoorbeeld bewindvoerder). 

 

3.5. Algemeen 

 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Bij de samenwerking in het kader van de brede schuldenaanpak zijn op diverse onderdelen AVG-aspecten aan 

de orde. Een van de actiepunten bij de implementatie van de nieuwe werkwijze is te bepalen hoe deze AVG-

proof kunnen worden ingericht. Dat geldt zowel voor de samenwerking tussen de betrokken partijen als de in 

te zetten instrumenten. Het gaat daarbij om zaken als grondslagen op basis waarvan persoonlijke gegevens 

mogen worden uitgewisseld, informatieplicht en bewaartermijnen. 

 

NVVK-lidmaatschap 

We adviseren GR IJsselgemeenten Sociale Zaken om lid te worden van de NVVK, Nederlandse vereniging 

voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. In de bijlage meer informatie over voordelen, contributiekosten 

en voorwaarden. Welzijn Capelle kan op onderdelen meeliften op het lidmaatschap van de GR. 

 

Monitor prestaties  

Registreer de prestaties. Sluit daarbij aan bij standaarden als de benchmark armoede en schulden (Divosa) en 

de audits van de NVVK.  

Laat periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. 

Meet per stap/product in het werkproces (zie schema in hoofdstuk 4):  

 In- en uitstroom (ook afwijzingen/uitval inclusief redenen) 

 Doorlooptijden en tijdsinvestering 

                                                      
22 Dit is het gemiddelde aantal in de periode 2014-2018. Voor 2018 is een raming gemaakt op basis van het aantal Wsnp-
verwijzingen tot en met derde kwartaal. Het aantal Wsnp-verwijzingen vertoont een dalende trend. De verwachting is dat er in 
2018 minder dan 50 Wsnp-verwijzingen zijn. 

https://schuldenlab070.nl/project/jongeren-perspectief-fonds-jpf/
https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/schulden-en-armoede/best-and-worst-practices/fix-up-your-life-in-tilburg
https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/schulden-en-armoede/best-and-worst-practices/fix-up-your-life-in-tilburg
https://www.divosa-benchmark.nl/armoede-en-schulden/#!/
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 Verwijzers 

 Kenmerken cliënt (inkomstenbron, leeftijd, huishoudsamenstelling, aard en omvang schulden, etc.) 

 Inzet flankerende hulp (Budgetmaatje, SWC, etc.) 

 Slagingspercentage schuldregeling (akkoord schuldeisers, maar ook schuldenvrije uitstroom na 3 jaar) 
 

4. Kosten nieuwe werkwijze en traject overgangssituatie 
 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de kosten voor de huidige schuldenaanpak en voor de nieuwe 

voorgestelde werkwijze. Ook bevat het een aantal aanbevelingen voor het traject om van de huidige werkwijze 

naar de nieuwe aanpak te komen. 

 

Opvolging van de aanbevelingen heeft tijdelijke en structurele financiële consequenties. De totale extra kosten 

voor 2019 zijn € 184.050, voor 2020 € 541.850 en voor 2021 en verder 526.850. Voor deel van de kosten 

is dekking voorhanden binnen het huidige armoedebudget. Voor het resterende deel dient een voorstel te 

worden gedaan in het kader van de Voorjaarnota 2019. 

 

Huidige kosten schuldenaanpak  

Onderwerp Kosten (2018) Opmerkingen 

Personeel GR-SHV 455.741  

Materiële kosten GR-SHV 43.067 Betreft bankkosten + kosten Plangroep 

Welzijn Capelle 863.560* Personeel (incl. organisatiekosten, 

huisvesting)  

Budgetbeheer 25.000 Plangroep (via Welzijn Capelle) 

Budgetmaatjes 10.000  
*In dit bedrag zitten de kosten voor de aanpak van armoede en schulden, bestaande uit een schuldhulpverlener, de coach 
financiële preventie, de Buurtmoeders en vier maatschappelijk werkers.  

 

Extra kosten nieuwe werkwijze 

Onderwerp 2019 2020 2021 e.v. Opmerkingen 

Extra capaciteit Welzijn 

Capelle* 

141.750* 

 

425.250* 425.250* Zie toelichting onder deze tabel. 

Extra Budgetbeheer  25.000 50.000 50.000 In totaal is dan 75.000 beschikbaar 

voor budgetbeheer. Uitgaande van 

€ 1.000 per persoon kunnen 75 

personen budgetbeheer krijgen.  

Saneringsinstrument  30.000 30.000 Uitgaande van 60 x 

saneringskrediet á  

€ 500. Incl. borgstelling. Inkoop 

KBR 

Deskundigheids-

bevordering 

medewerkers  

5.000 15.000   

Lidmaatschap NVVK  5.800 5.800  

Aanpak ondernemers 5.000 5.000 5.000 Zeer globale raming. Deels kosten 

GR IJsselgemeenten en RBZ. 
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Onderwerp 2019 2020 2021 e.v. Opmerkingen 

Daarnaast kosten voorschot 

bijstand.  

Screeningsinstrument 

Mesis 

7.300 5.800 5.800 Kosten eerste jaar zijn hoger 

vanwege inregelen. Te bekostigen 

vanuit regulier armoedebudget 

Extra Budgetmaatjes  5.000 5.000 Via subsidieregeling armoede. Te 

bekostigen vanuit regulier 

armoedebudget 

Grip op 

beschermingsbewind 

n.t.b.   Voor het terugdringen van de 

kosten van beschermingsbewind is 

via de Najaarsnota 2018 reeds 

budget (€ 35.000) beschikbaar 

gesteld voor 2019 

Implementatie 15.000 15.000   

Totaal extra kosten 199.050 556.850 526.850  

 

*Extra capaciteit Welzijn Capelle  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de benodigde extra capaciteit voor Welzijn Capelle. 

 

Begroting extra capaciteit Welzijn Capelle voor versterking brede schuldenaanpak vanaf 2020 

Onderwerp Kosten Toelichting 

Schuldhulpmedewerker                          (1 fte) 75.000     36 uur 

Aanmeldconsulent                            (0,67 fte) 50.250     24 uur (o.b.v. 75.000 voor 1 fte) 

Begeleiding/gedrag                    (4 x 0,89 fte) 267.000   4 x 32 uur (o.b.v. 75.000 voor 1 fte) 

Coördinator schuldenaanpak             (0,44 fte) 33.000   16 uur (o.b.v. 75.000 voor 1 fte) 

Totale kosten 425.250   

 

Het bedrag voor 2019 is naar rato aangepast (voor 1/3 van het jaar). 

 

Loket Hulp bij geldzaken / één centrale toegang 

De nieuwe werkwijze Hulp Bij geldzaken betekent een taakverzwaring voor Welzijn Capelle door te gaan 

werken met één centrale toegang naar hulp bij schulden (grotere toeloop van klanten) en intensiever 

maatwerkgerichte begeleiding van (meer) klanten in de verschillende fasen van ondersteuning.  

 

Preventie  

Voor vroegsignalering van schulden is apart een begroting opgesteld, als onderdeel van het Plan van aanpak 

versterken vroegsignalering rapport dat eind 2018 wordt opgeleverd door Schut Advies. 

 

Beschermingsbewind en budgetbeheer  

Voor het terugdringen van de kosten van beschermingsbewind is via de Najaarsnota 2018 reeds budget 

(€35.000) beschikbaar gesteld voor 2019. Vanuit dit budget wordt, naar voorbeeld van andere gemeenten, 

het uitvoeringsplan bekostigd waarbij de gemeente, de Rechtbank, bewindvoerders en de ketenpartners 

afspraken maken over alternatieve inzet voor beschermingsbewind. Het budget is nodig voor de bekostiging 

van een tijdelijke externe expertise, de organisatie van bijeenkomsten met bewindvoerders en kantongerecht 



  

24 

 

en voorlichting aan de ketenpartners. Voor het terugdringen van de kosten van beschermingsbewind is op 

grotere schaal budgetbeheer nodig. 

 

Schuldsaneringen  

De beperkte kosten van rente en afschrijving van niet-terugbetaalde saneringskredieten (gemiddeld betalen 

klanten 95% van het saneringskrediet terug) worden naar verwachting ruimschoots gecompenseerd door de 

verlaging van de uitvoeringskosten (vanwege minder inzet op schuldbemiddeling). De extra uren die 

schuldhulpverleners tot hun beschikking hebben, kunnen worden geïnvesteerd in extra klantcontact, Duurzame 

Financiële Dienstverlening voor klanten met (nog) niet-regelbare schulden of extra bezoeken aan de rechtbank 

(samen met klanten) in het kader van WSNP-aanvragen. De besparing op personeelskosten van GR 

IJsselgemeenten Sociale Zaken wordt geschat op € 20.000 (Jaarlijks 2,5 uren minder per klant -55 i.p.v. 

57,5 uren per klant- ) Besparing begeleidingskosten Welzijn Capelle i.v.m. sanering wordt geschat op 

€10.000. 

  

Implementatie 

De invoering van de nieuwe werkwijze vraagt ook van de gemeente een extra tijdsinvestering. Denk aan 

projectleiding, uittekenen werkprocessen, aanpassen instructies, publieksvoorlichting, informeren 

ketenpartners, etc.  

 

Langetermijneffecten  

In de voorgestelde situatie verschuift het accent van curatie naar preventie. Schulden lopen minder hoog op en 

mensen worden beter geholpen, waardoor ook minder sprake zal zijn van recidive. Het realiseren van één 

toegangspoort bij Welzijn Capelle kan ook helpen bij het tegengaan van het capaciteitstekort op 

volwassenenproblematiek bij Welzijn Capelle. Immers, bij volwassenenproblematiek spelen financiën en 

schulden vaak een rol. Extra capaciteit (mogelijk gekoppeld aan ook de inzet van het algemeen 

maatschappelijk werk) levert naar verwachting schaal- en efficiencyvoordelen op voor Welzijn Capelle. De 

verwachting is dat de nieuwe aanpak per saldo op de langere termijn (enkele jaren) een besparing zal 

opleveren voor de gemeente. We hebben de besparing in dit rapport en onderstaand kosten- en 

batenoverzicht echter niet gekwantificeerd, omdat met name de baten afhankelijk zijn van zeer veel factoren 

(kwaliteit dienstverlening, conjunctuur, etc.). 

 

Beschikbare budgetten  

Voor 2019 en 2020 is € 80.000 per jaar extra beschikbaar voor versterking aanpak schulden (voor 

instrumenten of capaciteit) vanuit de gemeentelijke begroting (rijksmiddelen meicirculaire 2018). Daarnaast is 

voor 2019 eenmalig € 35.000 beschikbaar voor het terugdringen van de kosten van bewindvoering. Voor de 

onderdelen waarvoor de gemeente extra inzet nodig acht, dient aanvullende dekking te worden gezocht. 

 

Hoofdpunten traject overgangssituatie 

Streef naar invoering van de nieuwe werkwijze rond het Loket Hulp Bij Geldzaken per 1 januari 2020. Werk 

daartoe het nieuwe werkproces gedetailleerd uit en draai op onderdelen al proef in de 2e helft van 2019 met 

de nieuwe werkwijze (bijvoorbeeld gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst, Mesis en driegesprek). Pas de 

Dienstverleningsovereenkomst en Samenwerkingsafspraken met Welzijn Capelle aan en vraag Welzijn Capelle 

in haar personeelsbeleid te anticiperen op de nieuwe werkwijze. Onderzoek of ook de 

Dienstverleningsovereenkomst met de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken aangepast moet worden.  
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Bijlagen 
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1. Geraadpleegde documenten 

 
 Goed met geld – Beleidskader aanpak armoede en schulden 2017-2020  

 Samenwerkingsafspraken 2017 Welzijn Capelle - IJsselgemeenten Sociale Zaken  

 Werkproces Welzijn Capelle 

 Werkproces Schuldhulpverlening.  

 Beleidsregels Schuldhulpverlening 2012 

 Brief Nationale Ombudsman naar aanleiding van onderzoek ‘Een open deur’ met aanbevelingen 

Capelle aan den IJssel (2018) 

 Uitvoeringsplan aanpak Financiële educatie 2018 Welzijn Capelle 

 Dienstverleningsovereenkomst Welzijn Capelle 2018 

 Evaluatie Meldpunt Woningontruimingen XL mrt 2018 

 Evaluatie beleidsplan Schuldhulpverlening 2012 – 2015 

 Convenant Gemeente – Evides 

 Notitie pilot vroegsignalering schulden gemeente Capelle aan de IJssel – Versie 1.0, 16 april 2018 

 Schuldhulpverlening in Tilburg – Generalist versus specialist Schut Advies, juli 2017 

 
  

https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/09/goed-met-geld-beleidskader-aanpak-armoede-en-schulden-2017-2020.pdf
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Capelle%20aan%20den%20IJssel/220611/220611_2.html
https://martijnschut.blog/wp-content/uploads/2019/04/Brief-Nationale-ombudsman-aan-Capelle-aan-den-IJssel.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Een%20open%20deur.pdf
https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/10/uitvoeringsplan-financic3able-educatie-20170612.pdf
https://martijnschut.blog/wp-content/uploads/2019/04/20180416-Notitie-pilot-vroegsignalering-schulden-v1-0.docx
https://martijnschut.blog/wp-content/uploads/2017/11/advies-schuldhulpverlening-tilburg-31-juli-2017.pdf
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2. Geïnterviewde betrokkenen 

  
Gemeente 

 Marjan Korsten, adviseur armoede- en schuldenbeleid 

 Tanja Kas, procesregisseur meldpunt woningontruimingen 

 Dorien van Petersen, adviseur Werk en Inkomen 

 Erica Vis, adviseur Werk en Inkomen 

 Geraldine Huiskens, unithoofd Frontlijn 

 Carla Teunis, Programmamanager Sociaal Domein 

 Bert Jan Urban, unithoofd Welzijn, Zorg en Participatie 

 Harriët Westerdijk, portefeuillehouder armoede- en schuldenaanpak 

 

GR IJsselgemeenten Sociale Zaken 

 Erwin Nijhuis, juridisch adviseur 

 Pim Kaufmann, manager 

 Conchita Lie, manager 

 Marion van Middelkoop, senior consulent schuldhulpverlening 

 Medewerkers schuldhulpverlening tijdens groepsbijeenkomsten 

 

Welzijn Capelle 

 Hans Roskam, directeur 

 Peter Bakker, manager 

 Corina de Jong, coach financiële preventie 

 Anja van der Starre, coördinator vrijwilligers wijkwinkels 

 Medewerkers schuldhulpverlening tijdens groepsbijeenkomsten 

 

Overige 

 Budgetmaatjes010 - Elske Thomassen, coördinator 

 Regionaal Bureau Zelfstandigen - Ed Schell, teamchef 

 Waterbedrijf Evides - Reinier Koster, manager klant contact centrum 

 Havensteder - Marcus Silva (medewerker incasso) en Nienke van Nahuijs (teamleider wonen) 
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3. Werkproces huidige toegang schuldhulpverlening 
 

 

Werkproces Welzijn Capelle  
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Werkproces Schuldhulpverlening  

(GR IJsselgemeenten Sociale Zaken) 
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4. Opdracht SWC en samenwerkingsafspraken (versie 20 juni 2018) 
 

Bron: Bijlage 1. Beschrijving van de taken van de stichting, Behorend bij de Dienstverleningsovereenkomst 

Gemeente Capelle aan den IJssel - Stichting Welzijn Capelle 

 

Opdracht SWC 

 Het uitvoering geven aan preventieve activiteiten om armoede te voorkomen en te bestrijden. Dit houdt in: 

- het geven van (financiële) educatie aan huishoudens met een laag inkomen en/of problematische 

schulden gericht op het bevorderen van verstandig financieel gedrag; 

- het zorgdragen voor coördinatie en afstemming van het aanbod op het gebied van financiële educatie 

door de verschillende betrokken partijen, zoals het CJG, Capsloc, de Jonge Krijger en het onderwijs. 

- het geven van informatie en advies aan huishoudens met een laag inkomen en/of problematische 

schulden over inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen; 

- het bieden van laagdrempelige ondersteuning aan huishoudens met een laag inkomen en/of 

problematische schulden. Hierbij wordt gedacht aan administratiecafés en formulierenhulp; 

- het trainen van vrijwilligers en professionals in dienst van de stichting in het vroegtijdig herkennen van 

financiële problematiek (vroegsignalering); 

- het ervoor zorg dragen dat medewerkers en vrijwilligers goed op de hoogte zijn van het aanbod van de 

verschillende inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen. 

 

 Het uitvoering geven aan preventieve activiteiten in geval van problematische schulden. Dit houdt in: 

- het op een actieve wijze benaderen, activeren en ondersteunen van Capellenaren die (nog) niet terecht 

kunnen bij de schuldhulpverlening van GR IJsselgemeenten Sociale Zaken. Het betreft zowel 

psychosociale als praktische ondersteuning. Indien Capellenaren voldoen aan de criteria voor een 

schuldhulpverleningstraject, worden zij toegeleid naar GR IJsselgemeenten Sociale Zaken. 

- het activeren en ondersteunen van Capellenaren die zijn toegelaten tot de schuldhulpverlening van GR 

IJsselgemeenten Sociale Zaken. Het betreft zowel praktische als psychosociale begeleiding. Hierover 

worden in 2017 samenwerkingsafspraken gemaakt tussen GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en de 

stichting; 

- het, op basis van signalen vanuit GR IJsselgemeenten Sociale Zaken, activeren en ondersteunen van 

Capellenaren om (dreigende) uitval bij de verschillende onderdelen van schuldhulpverlening te voorkomen. 

Hierover worden in 2017 samenwerkingsafspraken gemaakt tussen GR IJsselgemeenten Sociale Zaken 

en de stichting; 

- het in afstemming met GR IJsselgemeenten Sociale Zaken opnemen van contact met de cliënt uiterlijk 

binnen zes maanden na afronding van een schuldhulpverleningstraject om na te gaan of eventuele 

terugval aan de orde is. 

- het, in afstemming met GR IJsselgemeenten Sociale Zaken, bieden van ondersteuning in geval van 

(dreigende) terugval in een schuldensituatie (nazorg). 

 

 Het uitvoering geven aan de functie van budgetcoach. De functie van budgetcoach omvat het inhoudelijk 

coördineren van afstemming en afspraken tussen de stichting en ketenpartners (zoals GR IJsselgemeenten 

Sociale Zaken, het CJG en het onderwijs) die de preventieve aanpak van armoede en problematische 

schulden efficiënter en/of effectiever maken. Hiertoe behoort het ontwikkelen en implementeren van 

werkwijzen en instrumenten voor preventieve schuldhulpverleningsactiviteiten. 
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 Het uitvoering geven aan budgetbeheer voor niet-bijstandsgerechtigden met een laag inkomen en/of 

problematische schulden die geen gebruik kunnen maken van het budgetbeheer dat GR IJsselgemeenten 

Sociale Zaken biedt. 



 

Samenwerkingsafspraken GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en SWC (versie 20 juni 2018) 

 

Proces SHV (Sociale Zaken) Samenwerkingsafspraken Proces Welzijn Capelle 

Aanmeldfase (aanmelden, quick scan, 

voorlichtingsbijeenkomst en inleveren dossier) 

Klant meldt zich aan. Quickscan ter bepaling van juiste 

loket.  

a. Indien klant niet aan juiste loket is bij SHV, krijgt klant 

een advies mee met eventueel een doorverwijzing naar 

Welzijn Capelle (vrijwillig kader, actie ligt bij klant). Folder 

over ondersteuningsaanbod wordt meegegeven. 

b. klant wel aan juiste loket: klant gaat door naar 

voorlichtingsbijeenkomst ‘Toeleiding naar SHV’ en levert 

daarna dossier in.  

 

a. Indien klant bij aanmelding bij SHV geen begeleiding 

heeft vanuit Welzijn Capelle: 

Consulent SHV die quick scan afneemt of trainer 

‘Toeleiding naar SHV’ kan zo nodig klant doorverwijzen 

naar Welzijn Capelle (vrijwillig kader). 

b. Indien klant al in begeleiding door Welzijn Capelle bij 

aanmelding bij SHV: begeleider Welzijn Capelle kan zo 

nodig met klant mee naar voorlichting (geldt ook voor 

ondersteuners vanuit andere organisaties, zoals 

Budgetmaatje) 

 

Bewoner meldt zich met een hulpvraag, waarna uitvraag 

door aanmeldconsulent bepaald wordt of het een 

aanmelding betreft met een hulpvraag op het gebied van 

financiële problemen. 

Intakefase 

Klant krijgt intakegesprek om te bepalen of hij al dan niet 

in aanmerking komt voor de minnelijke regeling.  

Indien niet, dan krijgt klant advies mee en eventueel 

doorverwijzing naar ketenpartner (vrijwillige basis, actie ligt 

bij klant).  

Indien wel, dan kan zo nodig aanvullende ondersteuning 

plaatsvinden door Welzijn Capelle. 

 

Indien klant bij start intakefase al in begeleiding is bij 

Welzijn Capelle: 

Begeleider Welzijn Capelle is aanwezig bij het 

intakegesprek SHV en staat ook daarna in contact met 

consulent SHV Sociale Zaken. 

Indien begeleiding door Welzijn Capelle van start gaat 

in de intakefase, is er eveneens regelmatig contact 

met de consulent SHV Sociale Zaken. 

 

Na uitvraag door aanmeldconsulent wordt bewoner opgepakt 

door het team HOI: SHV team HOI doet screening en stelt 

Plan van Aanpak op om schuldenproblematiek effectief aan 

te pakken. Wat is er nodig: Psychosociale ondersteuning, 

Coaching, Informatie/advies (life event), Training/Workshop, 

Budgetmaatje kort/lang, Adminicafe/wijkwinkel, Juridisch 

advies / hulp (SRW), Schuldhulpverlening, Budgetkring, 

Bewindvoering. 

Trajectfase 

Indien klant minnelijk traject volgt en uitvalt/uitval dreigt 

 

NB: indien klant wordt toegeleid naar WSNP-traject, dan 

heeft SHV geen zicht meer op klant en uitkomst van het 

traject. 

 

 Indien klant niet bekend bij Welzijn Capelle: 
SHV verwijst klant/bewoner door naar Welzijn 
Capelle  

 Indien klant wel bekend bij Welzijn Capelle:  
SHV neemt contact op met desbetreffende 
begeleider of, als dossier gesloten is bij Welzijn 
Capelle, meldt aan bij Welzijn Capelle. 

 

 Is bewoner nog in begeleiding Welzijn Capelle, dan 
warm contact tussen SHV en Welzijn Capelle. Evt. 
gezamenlijk gesprek 

 Is het dossier gesloten, omdat bewoner al bijvoorbeeld 2 
jaar in SHV traject zit, dan volgt een nieuwe aanmelding 
bij het aanmeldbureau.  
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Nazorgfase SHV verstrekt informatie over ondersteuningsaanbod 

Welzijn Capelle (brief en folder) bij eindgesprek 

minnelijk traject. Binnen zes maanden na afronding 

traject neemt SHV contact op met klant. Zo nodig 

doorverwijzing naar SWC, Aanmelding gebeurt door 

klant zelf (vrijwillig kader) 

Waar meldt de klant zich dan aan bij Welzijn Capelle? 

Budgetmaatjes Intensivering van de samenwerking vanuit SHV en 

SWC met Budgetmaatjes. Kunnen door zowel SHV als 

door Welzijn Capelle ingezet worden. Indien er een 

vermoeden is van multiproblematiek is het aan te 

bevelen de ondersteuning vanuit Welzijn Capelle te 

laten verlopen.  

Budgetmaatjes kort:  

Er zijn 5 vrijwilligers bij Welzijn Capelle die kortdurend hulp 

kunnen bieden aan de bewoner 

 

Budgetmaatjes lang: 

Mocht langdurige ondersteuning nodig zijn dan wordt er 

contact opgenomen met Elske Thomassen van samen010 

voor het inzetten van een budgetmaatje. 

Huis van de Wijk/wijkwinkels Intensivering van de samenwerking vanuit SHV (en 

SWC?) met Huis van de Wijk/wijkwinkels m.b.t. 

ondersteuning bij invullen van formulieren, doen van 

aanvragen en ordenen administratie. 

 

 

 



 

5. 120-dagenmodel voor schuldregeling (NVVK) 
 

Stap Duur 

(kalenderdagen) 

Overeenkomst met schuldenaar 1 

Verzoek opgave saldo openstaande vorderingen 

indien dat in een eerdere fase nog niet heeft 

plaatsgevonden 

42 

Terugkoppeling van opgave saldo openstaande 

vorderingen richting schuldenaar indien dat in een 

eerdere fase nog niet heeft plaatsgevonden en 

opstellen definitief schuldenoverzicht welke door de 

schuldenaar wordt geaccordeerd 

25 

Definitieve keuze voor schuldbemiddeling of 

saneringskrediet 
3 

Voorstel voor schuldregeling opstellen voor elke 

schuldeiser 
35 

Overeenkomst met schuldeisers over voorstel 14 

Totaal 120 
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6. Begrippen 

 
Introductie minnelijk en wettelijk traject schuldhulpverlening 

De in 2012 ingevoerde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) maakt gemeenten verantwoordelijk voor 

‘het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien 

redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn 

schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg.’ Bijna 

alle gemeenten boden voor de invoering van de Wgs al vormen van schuldhulpverlening, in veel gevallen 

conform de gedragscodes van brancheorganisatie NVVK. Uitgangspunt bij de gemeentelijke 

schuldhulpverlening is dat schulden ‘minnelijk’ geregeld worden. In de regel zet een schuldenaar al zijn geld 

boven een Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) in om gedurende drie jaar een deel van zijn schulden af te betalen. De 

resterende schuld wordt kwijtgescholden. De schuldenaar is dan schuldenvrij. 

 

Als een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt, kan worden verwezen naar het wettelijke traject: de Wet 

Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp), ingevoerd in 1998. De rechter beoordeelt onder andere of de 

schuldenaar ‘te goeder trouw’ is geweest. De schulden worden gesaneerd, wat betekent dat de schuldeisers 

in één keer een gedeelte van hun vordering krijgen en de rest moeten kwijtschelden. Onder toezicht van een 

bewindvoerder betaalt de schuldenaar in drie jaar de resterende schuld terug. De schuldenaar heeft dan een 

‘schone lei’. Meer info op www.bureauwsnp.nl. 

 

Als een minnelijk en wettelijk traject niet slaagt, behoudt de schuldenaar zijn schulden. Schuldeisers mogen 

dan weer incassomaatregelen nemen, maar moeten wel de beslagvrije voet respecteren. De beslagvrije voet 

ligt op ongeveer 90% van het bijstandsniveau. 

 

Beslagvrije voet 

Het deel van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd. De beslagvrije voet ligt op ongeveer 90% 

van het bijstandsniveau. 

 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) verleent financiële bijstand aan starters en zelfstandig 

ondernemers. Ontvang je een bijstandsuitkering en wil je een eigen bedrijf beginnen? Of ben je zelfstandige en 

verkeer je tijdelijk in financiële problemen? Mogelijk kun je dan op grond van het Bbz in aanmerking komen 

voor financiële bijstand. In Capelle is de uitvoering belegd bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen. 

 

Betalingsregeling 

Een betalingsregeling wordt getroffen met één of enkele schuldeisers wanneer de schulden nog niet 

problematisch zijn. Uitgangspunt is 100% aflossing. Meestal worden afspraken gemaakt over verlenging van 

de aflosperiode. 

 

Bewind 

De verantwoordelijk voor financiële handelingen wordt uit handen genomen door een bewindvoerder. Bewind 

wordt door een rechter opgelegd. Er zijn verschillende vormen van bewind te onderscheiden. 

http://www.nvvk.eu/
http://www.bureauwsnp.nl/
https://www.mkbservicedesk.nl/2276/wat-besluit-bijstandverlening-zelfstandigen.htm
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/rbz/
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 Wsnp-bewind: voor mensen in een Wsnp-traject. 

 Beschermingsbewind: bewind vanwege schulden of een lichamelijke- of verstandelijke beperkingen. 

 Schuldenbewind: bewind vanwege schulden. Specifieke vorm van beschermingsbewind.  

Bewindvoering wordt vaak uitgevoerd door commerciële partijen. 

 

Budgetbegeleiding 

Budgetbegeleiding is gericht op verandering van gedrag en vaardigheden. 

 

Budgetbeheer 

Inkomsten en uitgaven worden beheerd door een hulpverlener. In Capelle koopt Welzijn Capelle dit in bij 

Plangroep. Budgetbeheer lijkt op bewind, maar is minder ingrijpend en wordt niet opgelegd door de rechter. 

Budgetbeheer wordt ook wel inkomensbeheer genoemd. Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer van 

‘basis’ tot ‘volledig’. Bij basis budgetbeheer worden enkele vaste lasten automatisch doorbetaald en wordt het 

overige inkomen op de betaalrekening van de klant teruggestort. Bij volledig budgetbeheer worden veel meer 

uitgaven beheerd en krijgt de klant een beperkt budget, bijvoorbeeld weekgeld, voor de dagelijkse 

boodschappen. Financieel beheer is een bijzondere vorm van budgetbeheer waarbij een deel van het inkomen 

automatisch wordt gereserveerd voor de aflossing van schulden. 

 

Financieel beheer  

Financieel beheer is een bijzondere vorm van budgetbeheer waarbij een deel van het inkomen automatisch 

wordt gereserveerd voor de aflossing van schulden. Het overige inkomen (vrij te laten bedrag) wordt 

teruggestort op de betaalrekening van de klant. Financieel beheer wordt uitsluitend ingezet bij een 

schuldregeling. 

 

Hulp bij schulden / Geldzaken 

Capelle aan den IJssel helpt ook mensen met schulden die (nog) niet problematisch zijn. Het geheel van 

hulpverlening voor inwoners met problematische en niet-problematische schulden noemen we hulp bij 

schulden. In de communicatie met de doelgroep kiezen we een laagdrempeligere naam, namelijk Hulp Bij 

Geldzaken (werktitel). 

 

Intake schuldhulpverlening 

De intake start met een Voorlichtingsbijeenkomst en bestaat verder uit twee of meer gesprekken waarbij de 

hulpvraag verder wordt verhelderd. Er wordt bekeken welke hulpverlening noodzakelijk en mogelijk is en welke 

aanvullende bewijsstukken nodig zijn. De klant wordt geïnformeerd over inhoud hulpverlening en verwachte 

doorlooptijden.  

In de voorgestelde situatie is het eerste intakegesprek een driegesprek, wat wil zeggen dat Welzijn Capelle en 

Schuldhulpverlening samen een gesprek met de klant voeren. In de voorgestelde situatie heeft Welzijn Capelle 

het eerste intakegesprek voorbereid en is het aanmeldformulier zoveel mogelijk ingevuld. 

 

Mesis 

Mesis is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die het gedrag, de motivatie en de vaardigheden van 

de klant in kaart brengt, als basis voor passende ondersteuning. Meer informatie is te vinden op 

www.mesis.nu.  

http://www.mesis.nu/
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Problematische schulden 

Schulden zijn problematisch wanneer de maandelijkse betalingsverplichtingen (rente en aflossing van 

achterstanden) hoger zijn dan de maandelijkse aflossingscapaciteit.23  

 

Schuldbemiddeling 

Bij een schuldbemiddeling worden maandelijks alle inkomsten boven het Vrije Te Laten Bedrag gereserveerd. 

Elk jaar krijgen de schuldeisers een bedrag uit de reservering uitgekeerd. De uiteindelijke omvang van de 

reservering, en daarmee de uitkering, kan fluctueren vanwege wijzigingen in dit inkomen. Het bedrag dat de 

schuldeisers uiteindelijk ontvangen, staat dus niet vast. 

 

Schuldhulpverlening 

In dit rapport wordt bedoeld met schuldhulpverlening de hulp aan inwoners met problematische schulden. 

Capelle aan den IJssel helpt ook mensen met schulden die (nog) niet problematisch zijn. Schuldhulpverlening 

is een containerbegrip en omvat o.a. schuldregeling. Het geheel van hulpverlening voor inwoners met 

problematische en niet-problematische schulden noemen we hulp bij schulden. 

In dit rapport wordt Schuldhulpverlening met een hoofdletter geschreven wanneer specifiek gedoeld wordt op 

schuldhulpverlening uitgevoerd door GR IJsselgemeenten Sociale Zaken. 

 

Schuldregeling 

Schuldregeling – via schuldbemiddeling of schuldsanering - is gericht op het oplossen van de schulden. 

Voorwaarde is dat alle schuldeisers hierbij worden betrokken en gelijk worden behandeld. Na gedeeltelijke 

kwijtschelding betaalt de schuldenaar in 3 jaar zijn restschuld terug. Behoudens enkele uitzondering24 is hij dan 

schuldenvrij. 

 

Schuldsanering 

Bij een schuldsanering verstrekt een kredietbank een saneringskrediet. De schuldeisers krijgen meteen het 

bedrag uitgekeerd waar ze mee akkoord zijn gegaan en de schuldenaar betaalt het krediet in 3 jaar terug aan 

de kredietbank. Het bedrag dat de schuldeisers ontvangen ligt hiermee dus vast. 

 

Vrij Te Laten Bedrag 

Ongeveer hetzelfde als de Beslagvrije Voet. Het gedeelte van het inkomen dat niet hoeft te worden 

aangewend om schulden af te lossen. 

 
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) 

Zie: Minnelijk en wettelijk traject schuldhulpverlening 

  

                                                      
23 Hierbij sluiten we aan bij de definitie van de NVVK - vereniging van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Er zijn standaard 
rekenmodellen om te bepalen of schulden problematisch zijn en welke afloscapaciteit er is.  
24 Sommige schulden mogen volgens de wet niet (volledig) worden kwijtgescholden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde CJIB-
boetes of fraudevorderingen bij de sociale dienst. 

http://www.nvvk.eu/
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