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Voorwoord
Mijn naam is Annika Meekel en sinds 2015 werk ik als zelfstandig adviseur binnen het sociaal domein.
Mijn doel is om de kwaliteit binnen het sociaal domein te bevorderen om zo de kwetsbare mensen in
onze samenleving vooruit te helpen en mee te kunnen laten doen in de maatschappij. In 2017 ben ik
begonnen met de Master Bestuurskunde, omdat deze studie mij altijd heeft aangetrokken. Na het
afronden van mijn Hbo-studie SJD overwoog ik al een studie Bestuurskunde te gaan doen en heb ik
open dagen van universiteiten bezocht. Uiteindelijk heb ik er toen voor gekozen om te gaan werken in
de uitvoering. Inmiddels werk ik als beleidsadviseur en help ik met een brede en integrale blik
gemeenten met name bij beleidsvraagstukken op het gebied van schuldhulpverlening en armoede. Ik
breng daarbij veel kennis vanuit de praktijk met me mee en door deze studie heb ik ook een goede
theoretische basis ontwikkeld.
In opdracht van HLTsamen (de ambtelijke fusie tussen gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen) heb ik
het onderzoek naar de toegang tot schuldhulpverlening uitgevoerd als onderdeel van de evaluatie
naar het schuldhulpverleningsbeleid van de HLT-gemeenten en Noordwijk. Deze gemeenten in de
Bollenstreek zijn op zoek naar een effectieve en laagdrempelige manier om hun inwoners met
hulpvragen -waaronder financiële hulpvragen- te helpen.
Zelf ben ik sinds 2004 werkzaam in de schuldhulpverlening en ik ben er altijd van overtuigd geweest
dat kwalitatieve schuldhulpverlening een goede en duurzame oplossing kan bieden aan mensen met
financiële problemen. Alleen is de weg daar naartoe voor veel mensen niet eenvoudig.
Het is mijn doel geweest om deze studie in drie jaar af te ronden, maar door de combinatie van werk,
mijn gezin en uiteindelijk corona waardoor de gemeenten ineens (heel begrijpelijk) andere prioriteiten
hadden, heeft het langer geduurd dan gehoopt. Uiteindelijk heb ik veel meer gemeenten (mijn doel
was tien) bereid gevonden om gegevens aan te leveren en heb ik ontzettend veel professionals in het
werkveld geënquêteerd en geïnterviewd in het kader van mijn onderzoek.
Nu ik aan het eind van mijn studie ben gekomen, ben ik heel trots dat het is gelukt en blij met alles wat
ik heb geleerd. Ik wil de bevlogen docenten, mijn scriptiebegeleider en enthousiaste medestudenten
met wie ik de afgelopen jaren heb gewerkt dan ook ontzettend bedanken. Ook wil ik mijn gezin
bedanken voor de ruimte en de support die ze me hebben gegeven. Tot slot wil ik mijn opdrachtgever
en alle gemeenten, beleidsmedewerkers, schuldhulpverleners en andere professionals bedanken die
dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt en bereid zijn geweest om tijd voor mij vrij te maken en
gegevens aan te leveren.
Ik ben tevreden met het eindresultaat van mijn scriptie en de inzichten die het mij en mijn
opdrachtgever heeft opgeleverd. Ik hoop dat u het met veel plezier leest!

1

Samenvatting
Het onderwerp van dit onderzoek is de toegang tot schuldhulpverlening en het effect daarvan op het
vervolgproces en andere beleidsterreinen en wordt uitgevoerd in opdracht van HLTsamen.
Gemeenten moeten volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) laagdrempelige
schuldhulpverlening aanbieden. Gemeenten hebben een grote beleidsvrijheid, waardoor de toegang
overal anders wordt ingericht. De definitie van toegang wordt niet overal hetzelfde gehanteerd en
registraties bij gemeenten zijn niet gelijk, waardoor geen betrouwbare cijfers beschikbaar zijn. Er is
daarmee grote ongelijkheid in verschillende gemeenten als het gaat om de toegang tot
schuldhulpverlening en de hulp die mensen met financiële problemen kunnen krijgen. Dit kan ook
effect hebben op andere leefgebieden. De centrale onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:
Heeft de inrichting van de toegang tot schuldhulpverlening en de daaraan ten grondslag liggende
keuzes invloed op het vervolgproces en de mate waarin een beroep wordt gedaan op het brede
sociale domein?
De onderzoeksmethode is zowel kwalitatief als kwantitatief. De definities zijn bepaald aan de hand van
literatuuronderzoek die uitgevoerd is door middel van deskresearch.
In het veldonderzoek hebben 31 gemeenten cijfers aangeleverd met betrekking tot de
schuldhulpverlening. De cijfers over 2017, 2018 en 2019 zijn gebruikt voor het onderzoek en anoniem
verwerkt voor de gemeenten buiten de Bollenstreek. Er is een onderscheid gemaakt in kleine (tot
50.000 inwoners), middelgrote (tussen 50.000 en 100.000 inwoners) en grote gemeenten (meer dan
100.000 inwoners). Met deze verdeling doen 21 kleine gemeenten, drie middelgrote en zeven grote
gemeenten mee aan het onderzoek.
Van de meewerkende gemeenten zijn gegevens verzameld van het percentage jongeren met
jeugdhulp, achterstandsleerlingen, gebruik van de GGZ, het aantal WMO-cliënten per 10.000
inwoners en het percentage huurders van een corporatiewoning met een betaalrisico. De cijfers en
trends worden geduid door respondenten in verschillende rollen en functies in enquêtes en interviews.
Uit zowel deskresearch als veldonderzoek blijkt dat gemeenten de toegang breed en laagdrempelig
vormgeven. Hulpvragers kunnen vaak terecht in een wijkteam en de meeste gemeenten doen in de
periode waarop het onderzoek betrekking heeft aan vroegsignalering. Grote gemeenten bereiken een
groter percentage hulpvragers dan kleine gemeenten. De samenstelling van de populatie en
schaamte lijken een rol te spelen.
Het moment van registreren heeft effect op het vervolgproces. Door het toepassen van een selectie,
kan invloed worden uitgeoefend op de slagingskans van het vervolgtraject. Dit wordt creaming
genoemd. Schuldhulpverleners hebben in de toegang een grote discretionaire ruimte.
In grote gemeenten zijn problemen op andere beleidsterreinen groter dan in kleine gemeenten. In
gemeenten waar het bereik groot is, wordt veel gebruik gemaakt van de jeugdhulpverlening.
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De inrichting van de toegang tot schuldhulpverlening en de daaraan ten grondslag liggende keuzes
hebben invloed op het vervolgproces. Een brede, laagdrempelige en integrale toegang vergroot het
bereik en heeft een positief effect op het vervolgproces. Het betrekken van een wijkteam verhoogt het
bereik en het toevoegen van een schuldhulpverlener aan het wijkteam, verhoogt de effectiviteit van
het vervolgproces.
Het is niet aangetoond dat de inrichting van de toegang tot schuldhulpverlening en de daaraan ten
grondslag liggende keuzes invloed hebben op de mate waarin een beroep wordt gedaan op het brede
sociale domein. Wel is aangetoond dat het vergroten van het bereik en vroegsignalering
kostenbesparingen opleveren op andere beleidsterreinen.
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1. Inleiding
Er is al veel onderzoek gedaan naar schuldhulpverlening en de effecten daarvan, maar niet naar de
wijze waarop de toegang is geregeld en wat voor invloed dat heeft op het vervolgproces en op andere
beleidsterreinen. Volgens het Nibud duurt het gemiddeld vijf jaar voordat iemand met financiële
problemen uiteindelijk hulp zoekt. Schulden hangen vaak samen met problemen op andere
leefgebieden en raken daarmee andere beleidsterreinen.
Probleemstelling
Gemeenten moeten volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) laagdrempelige
schuldhulpverlening aanbieden. Gemeenten hebben een grote beleidsvrijheid, waardoor de toegang
overal anders wordt ingericht. De definitie van toegang wordt niet overal hetzelfde gehanteerd en
registraties bij gemeenten zijn niet gelijk, waardoor geen betrouwbare cijfers beschikbaar zijn. Er is
daarmee grote ongelijkheid in verschillende gemeenten als het gaat om de toegang tot
schuldhulpverlening en de hulp die mensen met financiële problemen kunnen krijgen. Dit kan ook
effect hebben op andere leefgebieden.
Aanleiding
Mogelijk worden in de sector van schuldhulpverlening verkeerde beleidskeuzes gemaakt. Door te
bezuinigen op laagdrempelige schuldhulpverlening, kunnen de kosten voor de maatschappij oplopen.
Dit probleem speelt met name binnen het sociaal domein van gemeenten. “Als een burger voor hulp
bij schulden aanklopt bij de gemeente, wordt hij niet zonder meer toegelaten. De gemeente toetst of
deze schuldenaar al dan niet in aanmerking komt voor hulp van de gemeente en hanteert hierbij
toelatingsvoorwaarden die zijn vastgelegd in een formeel beleidsplan” (Van Zutphen, 2016). De
Nationale ombudsman stelt in haar rapport dat met het toenemen van de schulden van burgers ook de
maatschappelijke kosten toenemen. Door Hogeschool Utrecht en Regioplan is onderzoek gedaan
naar de kosten en baten van schuldhulpverlening. Daaruit bleek dat het gemiddelde rendement van
schuldhulpverlening twee keer zo hoog is als de kosten (Hogeschool Utrecht & Regioplan, 2011). Dit
onderzoek dateert uit 2011 en sindsdien zijn binnen het sociaal domein veel ontwikkelingen geweest,
waardoor dit gegeven niet meer als feit kan worden aangenomen. Gemeente Nijmegen (2016) heeft
recenter onderzoek gedaan naar de maatschappelijke opbrengst van schuldhulpverlening. Hieruit
blijkt dat de kosten van schuldhulpverlening 2,4 miljoen zijn tegenover 3,25 miljoen aan baten. Deze
baten hebben betrekking op minder beroep op psychosociale ondersteuning, minder huisuitzettingen
en afsluiting van onder meer elektra en snellere uitstroom uit uitkeringssituaties. Dit onderzoek staat
op zichzelf en na dit onderzoek heeft gemeente Nijmegen haar dienstverlening doorontwikkeld,
waardoor het rendement wellicht hoger is geworden.
De opdrachtgever voor dit onderzoek is HLTsamen. Binnen deze ambtelijke fusie van de drie
gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, is de toegang tot schuldhulpverlening op verschillende
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wijzen geregeld en de vraag is welke wijze het meeste rendement oplevert. ISD Bollenstreek voert
schulddienstverlening uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Het beleidsplan
“Op weg naar financiële zelfredzaamheid” van ISD Bollenstreek is per 1 januari 2021 een jaar
verlengd. Gemeente Teylingen heeft een ander beleidsplan, namelijk “Integrale schuldhulpverlening:
Een ketenaanpak van preventie tot nazorg.” Hierin heeft de ISD een rol binnen de keten, waarbij de
werkwijze niet afwijkt van de andere gemeenten en verantwoordelijk is voor de (voornamelijk
curatieve) dienstverlening. Het beleidsplan van Teylingen loopt tot juli 2021 en wordt een halfjaar
verlengd.
De cijfermatige resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om de huidige beleidsplannen te
evalueren en de conclusie en aanbevelingen om de richting voor nieuw beleid te bepalen. Ook is het
interessant voor toekomstige beleidsadviezen, omdat het een theoretische onderbouwing gaat
opleveren die daarbij gebruikt kunnen worden. Voor de gehele branche zal dit onderzoek naar
verwachting waardevolle informatie opleveren. Daarom wordt dit onderzoek breder getrokken en
worden ook andere gemeenten benaderd. Betrokken stakeholders zijn dan ook andere gemeenten en
brancheorganisaties als VNG en NVVK.
Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is om te komen tot een keuzemodel dat inzicht geeft in de gevolgen
van beleidskeuzes met betrekking tot de inrichting van de toegang op het proces (kwaliteit, snelheid,
capaciteit, effectiviteit, enzovoort) en andere beleidsterreinen (bijvoorbeeld jeugdzorg,
gezondheidszorg, wonen en onderwijs). Dit sluit aan op de onderzoekslijn “Nieuwe wegen naar beleid”
en richt zich op het oplossen van concrete beleidsmatige problemen en op nieuwe methoden en
technieken op het terrein van beleidsvoering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke
theorieën.
Centrale onderzoeksvraag:
Heeft de inrichting van de toegang tot schuldhulpverlening en de daaraan ten grondslag liggende
keuzes invloed op het vervolgproces en de mate waarin een beroep wordt gedaan op het brede
sociale domein?
Deelvragen:
1. Wat zegt de literatuur over schuldhulpverlening?
2. Welke wijzen van toegang tot schuldhulpverlening zijn te onderscheiden?
3. Hoe ziet het vervolgproces van schuldhulpverlening eruit?
4. Welke beleidskeuzes worden door de gemeenten gemaakt met betrekking tot de toegang tot
schuldhulpverlening?
5. Hoe wordt het sociaal domein beïnvloed door schuldhulpverlening?
6. Wat voor effect hebben deze beleidskeuzes op het vervolgproces?
7. Wat voor effect hebben beleidskeuzes op andere beleidsterreinen?
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Afbakening
In het onderzoek wordt als aanvraag voor schuldhulpverlening het moment van registratie als
uitgangspunt genomen. Er zijn verschillende manieren om mensen met schulden te helpen. Een
aanbod voor een schuldoplossing (herfinanciering, betalingsregeling, saneringskrediet,
schuldbemiddeling of Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)) wordt in dit onderzoek gezien
als oplossing waar hulpvragers mee geholpen zijn, omdat de hulpvragers na het doorlopen van deze
regelingen vrij van schulden zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen andere manieren van hulpverlening
zijn of hulpvragers op andere manieren geholpen worden.
Leeswijzer
Het onderzoek start met een literatuuronderzoek waarin definities worden bepaald en vanuit de
theorie gezocht wordt naar antwoorden op de deelvragen. Dit resulteert in een conceptueel model.
Het onderzoeksontwerp wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3, waarin de onderzoeksmethode wordt
toegelicht, een context wordt geschetst en wordt aangegeven welke respondenten een bijdrage
hebben geleverd. Ook wordt toegelicht welke meetinstrumenten zijn gebruikt. In hoofdstuk 4 worden
de resultaten weergegeven die voortvloeien uit deskresearch en veldonderzoek. Hier worden de
deelvragen verder beantwoord, cijfers weergegeven en zijn de reacties van respondenten in grafieken
weergegeven. De verkregen resultaten worden geanalyseerd in hoofdstuk 5 en leiden tot conclusies in
hoofdstuk 6 waar het antwoord op de centrale onderzoeksvraag wordt gegeven. Op basis van de
conclusies worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek in hoofdstuk 7. Het onderzoek sluit
af met een discussie, waarin dieper wordt ingegaan op de conclusies van het onderzoek en de
resultaten van het onderzoek worden besproken.
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2. Literatuuronderzoek
Voor dit onderzoek is literatuuronderzoek verricht om begrippen uit de probleemdefinitie vorm te
geven en om vanuit de theorie antwoord te kunnen geven op de geformuleerde deelvragen.

2.1 Wat zegt de literatuur over schuldhulpverlening?
In de Bollenstreek worden de begrippen schuldhulpverlening en schulddienstverlening door elkaar
heen gebruikt. De term schulddienstverlening komt voort uit de kanteling, waarbij de aandacht van de
uitvoering verlegd is van het schuldenvrij maken van de schuldenaar, naar de schuldenaar zelf. In
deze aanpak is vooral aandacht voor de motivatie, de vaardigheden, het gedrag, de te vergaren
kennis en de belemmeringen waaraan gewerkt moet worden. De rolverdeling tussen de consulent en
schuldenaar wordt daarmee anders. De ISD biedt niet langer hulp aan, maar diensten en laat de
verantwoordelijkheid in principe bij de schuldenaar (ISD Bollenstreek, 2016).
Gemeente Teylingen kijkt hier anders tegenaan en gebruikt de term schuldhulpverlening. In de
beleidsnota wordt dit toegelicht. “Lokaal wordt de term schulddienstverlening gehanteerd en landelijk
is de term schuldhulpverlening meer gebruikelijk. In de nieuwe aanpak is schulddienstverlening door
ISD Bollenstreek een onderdeel van de integrale aanpak. Voor deze algehele integrale aanpak is de
term schuldhulpverlening gekozen, wat alle onderdelen van preventie en vroegsignalering tot nazorg
omvat. Schulddienstverlening is dan ook één van de onderdelen, een instrument, van de Teylingse
schuldhulpverlening.” (Meekel, 2017)
In artikel 1 van de Wgs wordt het begrip ‘schuldhulpverlening’ omschreven als: “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”. (wetten.nl Regeling - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening - BWBR0031331, 2021)
In de Wgs richt schuldhulpverlening zich op de oplossing van de schulden en op nazorg. De focus op
de oplossing, kom je in de literatuur meer tegen. “Als uitgangspunt nemen we de keten van
dienstverlening die onder verantwoordelijkheid van de gemeente ingezet wordt om de financiële en/ of
schuldenproblematiek van het huishouden op te lossen.” (Van Putten & Schoot Uiterkamp, 2017)
De verantwoordelijkheid van de schuldhulpverlening en de regie ligt bij de gemeente, maar de
gemeente kan de keten inschakelen voor de uitvoering en ondersteuning van schuldhulpverlening.
“Uit de ontstaansgeschiedenis van het stelsel blijkt dat schuldhulpverlening altijd geworteld is geweest
in lokale initiatieven om mensen met problematische schulden te helpen. Tegelijkertijd kreeg de
schuldenproblematiek meer en meer aandacht op landelijk niveau. Daardoor is er in de afgelopen
veertig jaar stap voor stap meer centrale regie gekomen op de lokale uitvoering in het gemeentelijk
domein. De stappen om te komen tot meer eenduidigheid in de uitvoering (regie) zijn niet alleen door
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de wetgever gezet, maar ook door bewindslieden, de branchevereniging NVVK en de rechterlijke
macht of ze hebben dat in elk geval geprobeerd. De gemeenschappelijke deler in de regiestappen is
de behoefte om schuldenaren met problematische schulden op een passende wijze en bij voorkeur in
het gemeentelijk domein uit de problemen te helpen” (Berkhout, Baan, Broeks, Jungmann, &
Wieringa, 2019). Om de groeiende schuldenproblematiek aan te pakken is in 2018 de Brede
Schuldenaanpak geïntroduceerd, waarbij alle betrokken partijen, vanuit een gedeeld beeld en
dezelfde uitgangspunten, het schuldenbeleid invullen en uitvoeren (Ministerie van Sociale zaken en
Werkgelegenheid, 2020).
Eén van de pijlers van de brede schuldenaanpak is effectieve schuldhulpverlening. Het is een trend
dat er niet alleen nog wordt gekeken naar de schuldenproblematiek, maar ook naar andere
leefgebieden en dat er sprake is van een integrale aanpak waarbij meerdere partijen betrokken zijn. In
de literatuur wordt de term schuldhulpverlening ook breder omschreven dan alleen het vinden van een
oplossing van de schulden. Volgens Nederland, Bulsink, en Stavenuiter (2012) wordt onder integrale
schuldhulpverlening verstaan: “de begeleiding van mensen met ﬁnanciële problemen, waarbij ook
aandacht is voor de psychosociale aspecten en waarbij partijen uit verschillende disciplines met elkaar
samenwerken.”
Integraal betekent zowel uitgaan van alle stappen in de keten van preventie tot nazorg, als een brede
benadering van de aanpak (niet alleen de aanpak van schulden, maar ook van de bredere
problematiek) (Stavenuiter & Nederland, 2014). In dit rapport wordt gesteld dat integraliteit in de keten
voor gemeenten betekent dat zij meer moeten investeren in preventie en nazorg. Daarnaast is het
uitgangspunt dat schuldenproblematiek van burgers vaak samenhangt met onvoldoende
zelfredzaamheid op andere gebieden en is de betekenis van integraliteit hierbij een verbreding naar
andere domeinen.
De brede benadering wordt ook in het onderzoek van Middendorp, Gesthuizen en Geuns (2017)
gehanteerd. “Het actief ondersteunen van een inwoner bij het vinden van een oplossing voor zijn/haar
financiële problemen, maar ook bij het vinden van een oplossing voor de eventuele oorzaken hiervan
of voor omstandigheden die verhinderen dat de financiële problemen kunnen worden opgelost.”
(Middendorp, Gesthuizen en Geuns, 2017).
Geconcludeerd kan worden dat schuldhulpverlening zich minimaal richt op het oplossen van
schuldenproblematiek en nazorg, waarbij de regie bij de gemeente ligt. Een trend is dat er vaak breder
naar de problematiek wordt gekeken en ook andere partijen dan de gemeente betrokken zijn. Dit
wordt een integrale benadering of aanpak genoemd.

2.2 Welke wijzen van toegang tot schuldhulpverlening zijn te onderscheiden?
In artikel 2 van de Wgs staat dat de gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft aan de
integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente (wetten.nl - Regeling - Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening - BWBR0031331, 2021).
In een onderzoek van de Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2017)
wordt gesproken over toegang nadat mensen aankloppen voor ondersteuning en hoe verschillende
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gemeenten daarmee omgaan. “Zo’n 42% van de gemeenten heeft in 2016 of 2017 in het beleidsplan
dan wel de beleidsregels wijzigingen aangebracht ten aanzien van de toegang tot
schuldhulpverlening. Deze wijzigingen duiden op het leveren van meer maatwerk en het realiseren
van een meer integrale aanpak rond schuldhulpverlening. De meeste gemeenten hebben een of
meerdere uitsluiting- en/of weigeringsgronden geschrapt of de eisen ten aanzien van medewerking en
recidive versoepeld. Diverse gemeenten versterken de sociale wijkteams en lokale organisaties
binnen het sociaal domein als toegangspoort tot schuldhulpverlening. De wijze waarop mensen met
hun (schuld)hulpvragen terecht kunnen bij gemeenten, is doorgaans breed en laagdrempelig
vormgegeven. Gemeenten kennen meerdere meldpunten en deze zijn veelal ingebed in de lokale
sociale infrastructuur. Wel constateert de Inspectie dat de melding mogelijk een risicovolle stap is in
de toegang tot schuldhulpverlening. Bij 37% van de gemeenten vindt aan de toegangspoort een
selectie plaats op basis van de individuele situatie van de hulpvrager. Ongeveer een derde van de
gemeenten twijfelt eraan of alle medewerkers aan de poort daarvoor voldoende deskundig zijn.
Burgers lopen daardoor een risico op een onterechte afwijzing of onjuiste doorverwijzing. Bovendien
ontbreekt het zicht op de omvang van de problematiek omdat ruim de helft van de gemeenten niet alle
eerste contacten registreert met mensen die aankloppen voor financiële ondersteuning. Bij gemeenten
die meer typen meldpunten hebben, komt het vaker voor dat niet alle hulpvragen worden
geregistreerd.
Ongeveer 20% van de mensen die bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning bij hun financiële
problemen, krijgt geen toegang tot een vorm van schuldhulpverlening. Dit percentage is vergelijkbaar
met 2016. Veelal gaat het om mensen waarbij andere problemen zodanig een rol spelen dat een
gemeente (nog) niet kan starten met de schuldhulpverlening. Zij krijgen een andere vorm van
ondersteuning zoals verslavingszorg of maatschappelijk werk. We gaan ervan uit dat een gemeente
passende ondersteuning voor hen vindt. Een derde van de gemeenten bewaakt echter niet dat de
schuldhulpverlening wordt gestart nadat de andere problemen zijn gestabiliseerd of opgelost. Van de
mensen die zich met hun financiële problemen bij de gemeente melden, krijgt gemiddeld zo’n 4%
geen ondersteuning; noch schuldhulpverlening, noch een andere vorm van hulpverlening. Dit omdat
ze zich bijvoorbeeld tijdens het toegangsproces terugtrekken en de gemeente niet meer met hen in
contact kan komen, of omdat ze niet aan de verplichtingen willen of kunnen voldoen die verbonden
zijn aan de schuldhulpverlening.” (Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
2017)
De inspectie gaat uit van hulpvragen bij financiële problemen. Het eerste moment waarbij mensen
aankloppen bij de gemeente voor hulp bij financiële vragen kan ook als toegang worden gedefinieerd,
zoals in het rapport Eindrapportage schuldhulpverlening in Nederland:
“De toegang definiëren we daarbij als het loket (fysiek of virtueel) waar mensen zich tot kunnen
wenden bij financiële hulpvragen. Er hoeft dus niet noodzakelijkerwijs sprake te zijn van
problematische schulden. Een informatie- en adviesgesprek kan bijvoorbeeld voldoende zijn, maar
een huishouden kan uiteindelijk ook worden toegeleid naar een minnelijke of wettelijke regeling
(Wsnp) waarna men na drie jaar schuldenvrij is.” (van Putten & Schoot Uiterkamp, 2017)
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Door de verschillende definities van toegang, is het moeilijk om cijfers van gemeenten met elkaar te
vergelijken. Dit is ook één van de conclusies die de Nationale ombudsman trekt in onderzoek (2018).
“Over het totaal aantal aanmeldingen voor gemeentelijke schuldhulpverlening zijn geen landelijke
cijfers bekend. De reden is gelegen in het feit dat gemeenten het toegangsproces verschillend hebben
ingericht en op uiteenlopende momenten en op andere wijzen registreren. Hierdoor kunnen gegevens
moeilijk bij elkaar worden gevoegd of met elkaar worden vergeleken. Tussen gemeenten bestaan
verschillen in de wijze waarop zij de toegang tot schuldhulpverlening hebben vormgegeven. De Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening is een kaderwet en biedt gemeenten in dat opzicht veel ruimte.
Gemeenten mogen zelf bepalen of en welke gegevens zij registreren over schuldhulpverlening en hoe
ze dat doen. Omdat er geen landelijke afspraken werden gemaakt over begrippen en definities, zijn
gemeenten niet goed met elkaar te vergelijken.” (De Nationale ombudsman, 2018)
De Wgs geldt voor alle gemeenten en de processen zijn volgens de bepalingen in de wet ingericht.
“In de Wgs staat dat de gemeentelijke schuldhulpverlening breed toegankelijk moet zijn voor
natuurlijke personen. Er mogen geen groepen op voorhand van schuldhulpverlening worden
uitgesloten.
Het college van B en W kan in beleidsregels vastleggen welke individuele omstandigheden redenen
kunnen zijn een natuurlijk persoon de toegang tot de schuldhulpverlening te weigeren. Dit na een
afweging van de individuele omstandigheden van de hulpvrager. Bijvoorbeeld als er sprake is van
omstandigheden die verband houden met psychosociale factoren, relatieproblemen, de woonsituatie,
de gezondheid, verslaving of de gezinssituatie.
De toegang tot schuldhulpverlening verloopt in een aantal stappen. Iedere gemeente geeft op eigen
wijze invulling aan deze stappen. In principe bestaat het toegangsproces uit:
•

Melding: Het moment waarop een persoon met problematische schulden zich tot de gemeente
wendt voor schuldhulpverlening.

•

Intake: Het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.

•

Individuele afweging: Afweging of de hulpvrager gezien zijn individuele omstandigheden en
beleidsregels recht heeft op ondersteuning, en welke vorm van ondersteuning.

•

Beslissing: De gemeente beslist over het aanbod van schuldhulpverlening. Tegen deze
beslissing is bezwaar en beroep mogelijk.

Elk van deze stappen en de invulling van die stappen bepaalt de toegankelijkheid van de
gemeentelijke schuldhulpverlening.” (Stimulansz, 2020)
Uit het onderzoek van de Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2017)
blijkt ook dat de brede toegankelijkheid van schuldhulpverlening bij gemeenten over het algemeen
geborgd is en de eigen beleidsregels toepassen.
“Een van de speerpunten van de Wgs is een brede toegankelijkheid van schuldhulpverlening. Een
toegang waarbij geen groepen mensen met financiële problemen op voorhand worden uitgesloten,
maar waarbij de schuldhulpverlener steeds met de hulpvrager kijkt naar de individuele
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omstandigheden en waarbij zij samen zoeken naar een passende vorm van ondersteuning. Ook al
leidt dit niet altijd tot het saneren van de schulden en kan de gemeente slechts overgaan tot het
stabiliseren van de schulden of orde creëren in de financiële situatie. Op basis van het huidige
onderzoek concludeert de Inspectie dat er over het algemeen sprake is van een brede toegang tot
schuldhulpverlening. Bijna alle gemeenten (93%) gaan bij een verzoek tot schuldhulpverlening over tot
een individuele afweging van de situatie van de hulpvrager voordat een gemeente een besluit neemt
een aanvraag toe te kennen dan wel af te wijzen. Ook is er geen sprake van wijdverbreide categoriale
uitsluiting van bepaalde doelgroepen. Wel zien we 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%). Zelfstandigen met financiële
problemen worden doorverwezen naar een gemeentelijke regeling die voor deze doelgroep in het
leven is geroepen (de Bbz, Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Voor de andere groepen waarbij
een weigeringsgrond van toepassing is, vindt er in toenemende mate een brede individuele afweging
plaats voordat een gemeente een besluit neemt. Dit neemt niet weg dat we enkele kwetsbaarheden in
het proces signaleren. Onder meer de kennis die bij de meldpunten aanwezig is om burgers goed
door te geleiden naar schuldhulpverlening is bij een derde van de gemeenten een punt van aandacht.
Daarnaast krijgt gemiddeld 20% van de mensen met problematische schulden geen
schuldhulpverlening. Meestal omdat de gemeente ervoor kiest om de hulpverlening eerst op andere
problemen te richten, bijvoorbeeld in geval van een verslaving. Bij een derde van de gemeenten wordt
echter niet bewaakt dat de schuldhulpverlening gestart kan worden op het moment dat de situatie is
gestabiliseerd. Dat behoeft ook enige aandacht.” (Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, 2017)
Na een wijziging van de Wgs per 1 januari 2021 moet de gemeente een eerste gesprek voeren waarin
de schriftelijke of mondelinge hulpvraag wordt vastgesteld binnen vier weken nadat een inwoner zich
tot het college wendt voor schuldhulpverlening (artikel 4, lid 1 Wgs) of als het college een signaal heeft
ontvangen van een schuldeiser van betalingsachterstanden dat een goede indicatie vormt voor meer
schulden (artikel 3, lid 1, onderdeel b). Hiermee is vroegsignalering een wettelijke taak geworden voor
gemeenten. “Vroegsignalering binnen de schuldhulpverlening is het in een zo vroeg mogelijk stadium
in beeld brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te
maken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening.”
(Projectbureau Vroegsignalering SHV, 2021)
Wolters Kluwer (2020) heeft de procedure vroegsignalering en intake en beschikking vanaf 1 januari
2021 weergegeven in een infographic:
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De Nationale ombudsman (2018) stelt dat ook het perspectief van de burger in de toegang tot de
gemeentelijks schuldhulpverlening moet worden geborgd. Dit betekent volgens de Nationale
ombudsman dat:
• Gemeenten mensen ruimhartig moeten toelaten in het schuldhulptraject en dat het toegangsproces
laagdrempelig is.
• Iedereen die zich aanmeldt voor schuldhulp in de gelegenheid wordt gesteld in een face-to-facegesprek zijn persoonlijke situatie toe te lichten. Daarbij werpen gemeenten geen (onnodige)
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drempels op in de vorm van het invullen van formulieren, het verplicht bijwonen van workshops of
andere verplichtingen met de kans dat mensen voortijdig afhaken.
• Iedere aanmelding individueel en integraal wordt beoordeeld, waarbij de persoonlijke
omstandigheden van de schuldhulpvrager worden meegenomen.
• Het schriftelijke besluit over het al dan niet toelaten tot de schuldhulpverlening duidelijk is en
eventueel mondeling wordt toegelicht.
De toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening verloopt op verschillende wijzen, zoals in
wijkteams, via vroegsignalering of aan een loket. Het onderzoek richt zich op situaties van voor de
wijziging van de Wgs. Er kan niet vanuit worden gegaan dat in de situatie voor 1 januari 2021 een
beschikking afgegeven werd voor elke hulpvraag. Het moment van registreren verschilt per gemeente,
maar in het onderzoek zal voor de definitie toegang het moment van registratie worden aangehouden.

2.3 Hoe ziet het vervolgproces van schuldhulpverlening eruit?
In 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. “De wet is een
kaderwet en biedt gemeenten veel ruimte om de schuldhulpverlening in te richten in de context van
het lokale sociale beleid. De wet trad in werking in een periode waarin gemeenten flink moesten
bezuinigen en in het sociaal domein een steeds groter beroep gingen doen op zelfredzaamheid en
eigen verantwoordelijkheid. De inwerkingtreding van de Wgs leidde bij veel gemeenten tot forse
wijzigingen in de uitvoering (Jungmann, 2012). Zo gingen veel gemeenten van inwoners vragen om bij
een aanmelding al te voorzien in een complete schuldenlijst, inclusief actuele saldo-opgaven. Veel
gemeenten bouwden de ondersteunende voorziening budgetbeheer af, waardoor mensen (weer) zelf
de verantwoordelijkheid kregen om onder meer vaste lasten op tijd te betalen (Jungmann & Kruis,
2014). Daarbij verschoof een groot aantal gemeenten het startpunt van de aanvraag naar wijkteams
vanuit het idee dat zij de burger met een integrale kijk op de situatie beter konden ondersteunen
(Transitiecommissie Sociaal Domein, 2016). Met het wijzigen van de uitvoeringspraktijk zwol ook de
kritiek op de uitvoering (Berkhout e.a., 2019; Tiemeijer, 2016). De belangrijkste kritiekpunten ten
aanzien van de uitgevoerde trajecten zijn dat er met name in de aanmeldfase veel onduidelijkheden
zijn, dat het vaak lang duurt voordat er helderheid is wat er gaat gebeuren en schulden gedurende de
begeleiding vaak (eerst) nog oplopen.” (Jungmann et al., 2020). Op 1 januari 2021 is de nieuwe Wgs
in werking getreden. Met deze wijziging hebben gemeenten de verplichting om binnen acht weken na
het aanmeldgesprek een plan van aanpak op hoofdlijnen en een beschikking af te geven aan de
hulpvrager. “Ook is in de wijziging opgenomen dat schuldhulpverleners eenvoudig zelf digitale
informatiebronnen kunnen raadplegen, zoals bijvoorbeeld gegevens over schulden, salaris en andere
inkomsten. Daarnaast is een ‘Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening’ gekomen waarin signalen
beschreven worden op basis waarvan schuldhulpverleners uit eigen beweging een intakegesprek
moeten aanbieden aan inwoners met schulden.” (VNG Realisatie, 2020)
Andere wetten die betrekking hebben op schuldhulpverlening, zijn de Wet op het consumentenkrediet
(Wck), faillissementswet inclusief de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en de Wet op
het financiële toezicht (Wft). Artikel 47 Wck verbiedt schuldbemiddeling en artikel 48 Wck geeft aan
welke uitzonderingen op dit verbod gelden, zoals schuldbemiddeling ‘om niet’, uitgevoerd door of in
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opdracht van gemeenten, gemeentelijke kredietbanken, advocaten, curatoren, WSNPbewindvoerders, notarissen, deurwaarders, register-accountants of accountantsadministratieconsulenten.
“Als een minnelijke regeling niet slaagt doordat niet alle schuldeisers akkoord willen gaan met het
gedane voorstel, kan de schuldenaar met hulp van de schuldhulpverlening nog een beroep doen op
de wettelijke schuldsanering, de zogenoemde Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Na
het indienen van een aanvraag bij de rechter beslist deze of de schuldenaar tot de regeling wordt
toegelaten. Na toelating van de schuldenaar moeten alle schuldeisers van rechtswege meewerken
aan de schuldregeling. De Wsnp is het laatste redmiddel wanneer de schuldenaar niet tot een
minnelijke regeling kan komen met zijn schuldeisers. Voorwaarde is dus, dat er eerst een minnelijke
poging gedaan is door een daartoe bevoegde schuldhulpverlener (volgens artikel 48 Wck). De
schuldenaar komt in de Wsnp onder regime van een Wsnp-bewindvoerder te staan, en moet in drie
jaar tijd zo veel mogelijk inkomsten vergaren voor een zo groot mogelijke aflossing van de schulden.
De wettelijke schuldsaneringsregeling duurt doorgaans drie jaar maar kan een maximale termijn
hebben van vijf jaar. Als de schuldenaar ‘niet te kort is geschoten in de nakoming van zijn
verplichtingen’, dan kan de regeling met ‘een schone lei’ worden beëindigd. Dit betekent, dat de
schulden nog steeds bestaan, maar niet meer rechtens afdwingbaar zijn - zogenaamde ‘natuurlijke
verbintenissen’ (art. 3 Boek 6 BW).
De Wsnp heeft drie doelen:
1. De kans op ‘een schone lei’ voor natuurlijke personen die in een problematische schuldensituatie
verkeren, zodat zij niet achtervolgd blijven worden door hun schulden;
2. Het bevorderen van een minnelijke regeling tussen schuldeisers en natuurlijke personen. Doordat
de Wsnp meer eisen stelt aan schuldenaren en schuldeisers, hoopt men dat zij eerder bereid zijn mee
te werken aan een iets ‘zachtere’ en meer rendabele minnelijke regeling;
3. Het terugdringen van het aantal faillissementen van natuurlijke personen.” (Luisterburg, 2012)
In de Wft worden voorwaarden gesteld aan het beheer van cliëntgelden en het verstrekken van
saneringskredieten. Op grond van artikel 2:80 van de Wft mag er niet bemiddeld worden bij het
verlenen van een krediet. Artikel 3:5 Wft bepaalt dat het verboden is om in de uitoefening van een
bedrijf buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aan te
trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. Dit verbod geldt niet voor:
•

Banken die een vergunning voor hun bancaire activiteiten hebben.

•

Gemeenten en gemeentelijke kredietbanken.

•

Ondernemingen of personen vrijgesteld in de Vrijstellingsregeling Wft. Het betreft onder meer
gerechtsdeurwaarders, notarissen, bewindvoerders Wsnp en in het register ingeschreven
geldtransactiekantoren en trustkantoren.

•

Organisaties waaraan De Nederlandsche Bank (DNB) een ontheffing van het verbod heeft
verleend.
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Binnen de wettelijke kaders voeren gemeenten de schuldhulpverlening uit volgens hun eigen
beleidsregels. In grote lijnen ziet dit proces er in gemeenten hetzelfde uit. In het onderzoek van Van
Putten & Schoot Uiterkamp (2017) is een processchema opgenomen die het vervolgproces na de
aanmelding weergeeft.

Schema schuldhulpverlening (van Putten & Schoot Uiterkamp, 2017)

De NVVK is een branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren en behartigt de
strategische belangen van meer dan 100 leden, bestaande uit gemeenten, Kredietbanken en private
organisaties. De werkwijze van de NVVK-leden is vastgelegd in gedragscodes en modules. Het
processchema van de NVVK is leidend voor haar leden en daarmee de standaard binnen de branche.
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Processchema (NVVK, z.d.)

Na de aanmelding en intake zijn verschillende oplossingsrichtingen die ingezet kunnen worden met
daarbij ondersteunende instrumenten, zoals budgetbeheer of flankerende hulp. De hulpverlening
eindigt bij de start van een wettelijk traject en/of bij nazorg.

2.4 Welke beleidskeuzes worden door de gemeenten gemaakt met betrekking
tot de toegang tot schuldhulpverlening?
Uit de literatuur blijkt vooral dat er weinig beleidskeuzes gemaakt worden ten aanzien van het
verbeteren van de toegang. “Al een aantal jaar is er veel aandacht voor de kwaliteit van de
gemeentelijke schulddienstverlening. In de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
(Berenschot, 2016) wordt geconcludeerd dat de beoogde kwaliteitsbodem maar ten dele is gelegd.
Ook wordt aangegeven dat er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van sturing, toegang,
transparantie in de prestaties, communicatie/informatie en het bieden van gestandaardiseerd
maatwerk. De Nationale Ombudsman concludeert in januari 2018 dat gemeenten nog lang niet altijd
een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening bieden.”
(Costermans, 2018)
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Het inrichten van de toegang om daarmee een groter bereik te hebben, is een politieke en bestuurlijke
aangelegenheid. “Beleid is de poging van een bestuursorgaan om een maatschappelijke toestand
doelgericht te beïnvloeden” (Bovens & T Hart, 2017). “Beleid kan daarmee als geformaliseerde en
bestuurlijk of politiek geaccordeerde plan- en besluitvorming worden beschouwd.” (Noordegraaf, 2004)
De inrichting van de toegang is daarmee politiek ingegeven en spelen verschillende factoren een rol.
“Beleidsambtenaren stellen beleidsdocumenten op, maar uiteindelijk is er altijd een politiek besluit
nodig. Beleid gaat per definitie over de verdeling van schaarse middelen en het creëert ook bijna altijd
een zekere ongelijkheid. Daarom heeft beleidsbepaling, de besluitvorming over de inhoud van beleid,
altijd een politieke dimensie. Bij het maken van hun bindende beslissingen, worden bestuurders
geadviseerd. Daarnaast hebben bestuurders hun eigen politieke voorkeuren en spelen
psychologische factoren een rol.” (Bovens et al., 2017)
De keuzes die gemaakt worden hebben onder andere betrekking op de beleidsregels (waaronder
uitsluitingsgronden), het al dan niet uitbesteden (van delen) van de schuldhulpverlening, inzetten van
instrumenten als budgetbeheer en budgetcoaching, ketensamenwerking, vroegsignalering (op welke
signalen gehandeld wordt), formatie en budgetten.

2.5 Hoe wordt het sociaal domein beïnvloed door schuldhulpverlening?
Verschillende beleidsterreinen worden beïnvloed door schuldhulpverlening. Vaak wordt gesproken
over het sociaal domein. “Wij beschouwen als het sociaal domein alle maatschappelijke problemen die
burgers hebben en waarvoor de gemeente ondersteuning biedt in de vorm van diensten of
voorzieningen” (Jungmann & Telgen, 2007) of “Het sociaal domein omvat alle organisaties, diensten
en voorzieningen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen”
(van Kooten & Uiterwijk Winkel, 2013). In het onderzoek van Vermeulen (2015) worden de
decentralisaties van drie grote beleidsterreinen in 2015 genoemd. Het gaat daarbij om de
decentralisatie van de jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet, waarmee de verantwoordelijkheid voor
jeugdzorg, de zorg voor langdurig zieken, ouderenzorg en werkverschaffing bij de gemeente is komen
te liggen. Volgens de VNG (2013) zijn gemeenten verantwoordelijk voor een brede waaier aan taken,
op de terreinen jeugd, veiligheid, passend onderwijs, leerplicht, aanpak kindermishandeling en
huiselijk geweld, publieke gezondheid, welzijn, zorg en begeleiding, schuldhulpverlening en werk en
inkomen.
Armoede en schulden worden vaak in één adem genoemd, maar is niet hetzelfde. Armoede is vaak
een oorzaak van schulden. Een integrale benadering die andere beleidsterreinen raakt wordt in de
literatuur aanbevolen. “Omdat armoede verschillende terreinen raakt, is het effectief om in te zetten op
het gelijktijdig versterken van scholing, gezondheid, financiën en sociaal kapitaal” (Mullainathan &
Shafir, 2013). Ook inzetten op gezondheid wordt genoemd. “Armoede en (problematische) schulden
zijn vaak structureel van karakter. Naast een financieel probleem is er bij veel mensen ook sprake van
andere problemen die elkaar wederzijds beïnvloeden. Zo kan het door een slechte gezondheid
moeilijk zijn om werk te behouden en tegelijkertijd heeft (geld)stress een negatieve invloed op de
gezondheid.” “Omdat armoede en gezondheidsproblemen hand in hand gaan, kunnen gemeenten
inzetten op programma’s of promoties die gericht zijn op het maken van goedkope en gezonde
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maaltijden. Daarbij moet ook worden ingezet op het verminderen (of wegnemen) van chronische
stress.” (Vijlbrief & van Mourik, 2020)
Ook laten cijfers zien dat schulden andere beleidsterreinen raakt en daarmee van invloed is hierop.
“Huishoudens met geregistreerde problematische schulden behoren vaker tot kwetsbare groepen dan
huishoudens zonder probleemschulden. Zo maakten ongeveer een op de zeven huishoudens met
geregistreerde probleemschulden gebruik van geestelijk gezondheidszorg (GGZ) in 2017. Dat wil
zeggen dat minimaal één persoon binnen het huishouden in 2017 kosten voor GGZ declareerde bij de
zorgverzekering. Bij huishouden zonder geregistreerde problematische schulden was dit veel minder
vaak het geval, namelijk bij 1 op de 13 huishoudens. Ook jeugdzorg komt twee keer zo vaak voor
onder huishoudens met geregistreerde problematische schulden in vergelijking tot huishoudens die
hier niet mee te maken hebben.” (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020)
Met een integrale benadering beïnvloedt de schuldhulpverlening andere beleidsterreinen door
samenwerking aan te gaan. Door problematische schulden te voorkomen of op te lossen, kan dit
effect hebben op andere beleidsterreinen, omdat problemen bij andere beleidsterreinen vaker spelen
bij mensen met problematische schulden.

2.6 Wat voor effect hebben deze beleidskeuzes op het vervolgproces?
Uit onderzoek (Van Kalker, 2018) blijkt dat creaming een aanzienlijke rol speelt bij de mate van succes
van schuldhulpverlening, zowel in actieve als in passieve vorm. De succescijfers kunnen grotendeels
worden verklaard door de selectie die plaatsvindt tussen de aanvraag van een screeningsgesprek en
de formele aanvraag van een traject. Door hogere drempels op te werpen, zal een grote groep de
hulpverlening niet vinden en de groep die wel geholpen wordt, zal sneller succesvol uitstromen. Het
begrip creaming komt uit de theorie van de street-level Bureaucracy van Lipsky (2010), waarbij de
street-level bureaucrat in direct contact staat met de burger en een grote discretionaire ruimte heeft bij
het toepassen van beleid.
Andersom zal een laagdrempelige toegang leiden tot minder succesvolle schuldhulpverlening, omdat
problemen vaak complex zijn. Dit pleit voor een brede aanpak. “Schulden komen niet alleen. Zij gaan
vaak gepaard met andere problemen. Wanneer schuldproblemen adequaat worden aangepakt of
worden gestabiliseerd ontstaat er rust en perspectief om andere problemen op te lossen. Dit
onderzoek laat zien dat gemeenten burgers lang niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot
de gemeentelijke schuldhulpverlening bieden. De ombudsman constateert dan ook dat de toegang tot
de gemeentelijke schuldhulpverlening op een aantal punten zeker verbeterd kan worden. Gemeenten
kunnen schuldhulpverlening benutten om mensen uit multi-problematische situaties te krijgen. Het is
dan van doorslaggevend belang dat de deur van de schuldhulpverlening wijd open staat en dat bij de
beslissing iemand al dan niet toe te laten alle relevante persoonlijke omstandigheden integraal worden
meegewogen. Dit vergroot de toegankelijkheid en de effectiviteit van de schuldhulpverlening.” De
Nationale ombudsman (2018)
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2.7 Wat voor effect hebben beleidskeuzes op andere beleidsterreinen?
Op grond van artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), moet telkens voor de
periode van vier jaar een beleidsplan worden opgesteld ten aanzien van de schuldhulpverlening aan
inwoners van de gemeente.
“Een eerste verkenning van het begrip “beleid”, levert op dat beleid datgene is wat overheden doen of
bewust nalaten. Bij beleid lijkt het te gaan te gaan om organisatiehandelen, dus inclusief
overheidshandelen, staat het doel-middelen denken centraal en wordt het beleidsproces voorgesteld
als rationeel proces, gericht op het stap voor stap afwerken van een aantal fasen. In het denken over
beleid is het gebruikelijk het beleidsproces in verschillende deelfasen onder te verdelen.” (van Hoesel
et al., 2015)
Bovens et al. (2017) beschrijft het beleid als een gefaseerd proces en gaat uit van het fasenmodel van
Hoogerwerf:
• Fase 1: Agendavorming: het proces waardoor bepaalde maatschappelijke problemen de
aandacht van het publiek en/of de beleidsbepalers krijgen.
• Fase 2: Beleidsvoorbereiding: het verzamelen en analyseren van informatie en het formuleren
van adviezen met het oog op het te voeren beleid.
• Fase 3: Beleidsbepaling: besluitvoering over de inhoud van een beleid.
• Fase 4: Beleidsuitvoering: het omzetten van beleidsvoornemens in concrete acties.
• Fase 5: Beleidsevaluatie: het beoordelen van de totstandkoming, de inhoud en de resultaten van
een beleid.
• Fase 6: Terugkoppeling en heroverweging: het verwerken van de resultaten van
beleidsevaluaties en andere informatie, gericht op de eventuele voortzetting, bijstelling of
beëindiging van een gevoerd beleid.

“Beleid is het resultaat van allerlei maatschappelijke krachten en het brengt zelf ook maatschappelijke
krachten op gang” (Hoogewerf & Herweijer, 2014). Hierdoor ontstaat een politieke kringloop.

Volgens de Amerikaanse politicoloog David Easton werkt de politieke kringloop als volgt:
1. Er gebeurt iets, waardoor burgers zich een mening vormen;
2. Deze mening wordt opgepikt door media, actiegroepen of politieke partijen;
3. Beleidsambtenaren gaan ermee aan de slag;
4. De politiek neemt een besluit waarna het beleid wordt ingevoerd;
5. Burgers geven feedback op het beleid (zie 1).
Het ontstaan van beleid verloopt in een beleidscyclus met verschillende -terugkerende- fasen. Volgens
het barrièremodel (Barach en Baratz) is elke stap naar een volgende fase een nieuwe hindernis die de
beleidsmaker moet nemen. “Daarbij is steeds sprake van een hindermacht en realisatiemacht. De
balans tussen het vermogen om door te zetten en het vermogen van anderen om te hinderen bepaalt
of het proces tot een volgende fase komt.”
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Het stromenmodel (Kingdon & Thurber, 2011) benadert de beleidscyclus anders, waarbij geen sprake
is van fasen, maar een meer permanente wisselwerking tussen drie stromen: problemen, partijen en
oplossingen. “Die drie stromen zijn voortdurend aan de orde. Als ze elkaar vinden, dan kan
beleidsvorming plaatsvinden. Er is sprake van een beleidsraam. Dat gebeurt soms vanzelf, maar vaak
ook doelgericht. De stromen zoeken elkaar op en zijn zogeheten beleidsmakelaars die actief proberen
om beleidsramen te ‘openen’.” (Bovens et al. 2017)

Dunn (2018) gaat in het beleidsproces wel weer uit van fasen, namelijk agendasetting,
beleidsformulering, beleidsbepaling, beleidsimplementatie, beleidsmonitoring, beleidsevaluatie en
beleidsvoortzetting/ beleidsbeëindiging, maar is er geen vaststaand begin- of eindpunt. Volgens Dunn
wisselen oplossingen en problemen elkaar af. Het doel van beleidsanalyse is het verbeteren van
beleidsopstelling.
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De mening van onder andere burgers en media zijn dus belangrijk voor de agendavorming. Zij zijn ook
de actoren die problemen, partijen en oplossingen bij elkaar kunnen brengen. Binnen de
schuldhulpverlening is daardoor meer aandacht gekomen voor integraliteit.
“Hoofdzaak bij het ontwerpen van integrale schuldhulpverlening is dat de gemeente een visie op
integrale schuldhulpverlening ontwikkelt en daarbij keuzes maakt waarin preventie,
schuldhulpverlening en nazorg een plaats hebben en op elkaar aansluiten. Want zonder visie dreigt
versnippering en frustratie bij zowel de professionals als de vrijwilligers. Het startpunt van het
beleidsontwerp is het maken van een goede diagnose naar welk onderdeel (preventie,
schuldhulpverlening, nazorg) en op welke manier in een gemeente de meeste aandacht uit moet
gaan. Daarbij is het belangrijk om te onderzoeken hoe de beweging van curatieve schuldhulpverlening
naar voorkomen (preventie) gemaakt kan worden.” (Nederland et al., 2012)
Een visie op een integrale aanpak, voorkomt versnippering en bundelt verschillende beleidsterreinen.
Volgens Bovens et al. (2017) is een politiek besluit nodig, wat gaat over de verdeling van schaarse
middelen waarbij onzekerheid, politieke voorkeuren en psychologische factoren een rol spelen.
Deze psychologische factoren spelen vooral in het sociaal domein een rol. “Bestuurders proberen
beleidskeuzes te maken op basis rationaliteit, terwijl het sociale domein wordt gekenmerkt door de rol
van de emotie.” (Vermeulen, 2015)
Vermeulen (2015) beschrijft twee mogelijkheden om rationalisatie toe te passen in het sociale domein:
1. “Door het scheppen van helderheid over het proces van de beleidskeuze en de veiligheidsrisico’s
die de uiteindelijke keuze met zich meebrengt, vooraf. Bovendien kan hierbij een alternatieve
beleidskeuze en de daarmee congruerende veiligheidsrisico’s worden genoemd. Daardoor wordt de
gemaakte beleidskeuze in perspectief gebracht.
2. Bestuurders zijn angstig voor het krijgen van de schuld en het verantwoordelijk worden gesteld voor
zaken waar zij niet verantwoordelijk voor zijn. Hierin is het relevant om de taakopvatting van alle
partijen die bij het veiligheidsrisico of incident betrokken zijn, te duiden. Daarnaast blijkt het tonen van
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empathie richting de slachtoffers een juist middel om te reageren op ongewenste verantwoordelijkheid
te zijn. Ook het niet direct in de kramp schieten en maatregelen willen opstellen, hoort hierbij. Het gaat
om emotie, dus dan lijkt het meer dan logisch om ook met emotie te reageren. Tenslotte een gevoelig
punt: meer bestuurlijke moed zou de bestuurder soms niet misstaan.”
Bestuurders hebben behoefte aan duidelijkheid en feiten om hun keuzes op te baseren. Goed is
daarom om te kijken naar voorbeelden bij andere gemeenten om te kijken wat werkt bij het behalen
van beleidsdoelen en wat onderzoeken aantonen.
“Sturing door de overheid is gericht op het realiseren van doelen. Die doelen worden in het politieke
debat en politieke besluitvorming bepaald en in wetten omgezet. Overheidssturing kan ook gericht zijn
op het teweegbrengen van maatschappelijke belangen. Deze verbeterambitie is historisch gezien een
van de belangrijkste prikkels tot overheidsingrijpen geweest. Daarom wordt overheidssturing vaak
geassocieerd met het begrip maakbaarheid” (Bovens et al., 2017). “Maar of en hoe beïnvloeding
mogelijk is, is in belangrijke mate afhankelijk van de beleidsomgeving zelf (de omgeving waarop het
beleid betrekking heeft. Er is bij beleid altijd sprake van een beleidstheorie, een doel-middelen
redenering die aangeeft hoe bepaalde interventies tot de bedoelde verandering in de omgeving
leiden” “De beleidstheorie is het systematisch redeneerpatroon dat expliceert welke interventies tot
welke uitkomsten in de omgeving moeten leiden. Via de beleidstheorie wordt inzichtelijk hoe het beleid
zal werken” (Bovens et al., 2017). Een bepaalde interventie bij schuldhulpverlening, kan effect hebben
op andere beleidsterreinen. Dit effect is te zien in de onderzoeken van Hogeschool Utrecht, &
Regioplan, (2011), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2011) en Gemeente Nijmegen,
(2016). Deze onderzoeken laten zien dat tegenover de kosten die voor schuldhulpverlening worden
gemaakt, besparingen zijn op andere beleidsterreinen.
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Kosten en baten schuldhulpverlening in Nijmegen (2016)

Hoe andere beleidsterreinen worden beïnvloed, hangt grotendeels af van de politieke agenda en de
inzet van middelen. Als wordt ingezet op integraliteit en het voorkomen van problematische schulden,
zal dat financieel effect hebben op andere beleidsterreinen binnen het sociaal domein.

2.5 Conceptueel model
Bovenstaand literatuuronderzoek mondt uit in dit conceptueel model. Dit conceptueel model fungeert
als leidraad voor de verdere opbouw voor dit onderzoek en geeft richting aan de analyses en
resultaten.

Toegang

Rendement

schuldhulpverlening

Mate van laagdrempeligheid
Onafhankelijke
variabele
24

Modererende
variabele

Afhankelijke
variabele

De te verwachten resultaten van het praktijkgerichte onderzoek zijn inzicht in het effect van
laagdrempelige schuldhulpverlening. De hypothese daarbij is dat laagdrempelige schuldhulpverlening
leidt tot besparingen op het vervolgproces en andere beleidsterreinen.
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3. Onderzoeksontwerp
In dit hoofdstuk wordt de gehanteerde methode van onderzoek beschreven en onderbouwd. De opzet
en uitvoering van het onderzoek wordt besproken, evenals de waarborging van betrouwbaarheid en
validiteit.
Het onderzoek is zowel toetsend als beschrijvend van aard. De betrouwbaarheid en validiteit zijn
geborgd door het grote aantal deelnemende gemeenten. Binnen deze gemeenten is een
representatieve groep uitvoerders geënquêteerd. Daarnaast is gebruik gemaakt van
wetenschappelijke onderzoeken en literatuur.

3.1 Context en respondenten
De definities zijn grotendeels bepaald aan de hand van literatuuronderzoek die uitgevoerd is door
middel van deskresearch. Hiermee is het onderzoek afgebakend. De literatuur omschrijft ook trends
en beschikbare cijfers, die helpen om de centrale onderzoeksvraag en deelvragen te beantwoorden.
Het onderzoek kenmerkt zich zowel kwalitatief als kwantitatief.
In totaal hebben 31 gemeenten cijfers aangeleverd met betrekking tot de schuldhulpverlening in de
periode 2016 tot en met 2019. Twee van deze gemeenten konden alleen cijfers over 2019 aanleveren
en nog eens vier gemeenten konden alleen cijfers over 2018 en 2017 aanleveren. Slechts vijf
gemeenten hebben cijfers verstrekt over 2016, waaronder de Bollengemeenten Lisse, Hillegom,
Noordwijk en Teylingen. Deze cijfers zijn alleen te vergelijken met een gemeente van meer dan
150.000 inwoners en daarom wordt 2016 niet in het onderzoek meegenomen.
De verdeling van de gemeenten is in de afbeelding hieronder weergegeven. De kleinste gemeente
heeft 9.735 inwoners en de grootste gemeente heeft 872.793 inwoners. Het gemiddeld aantal
inwoners is 89.864. De inwoneraantallen zijn gebaseerd op de gegevens van https://www.cbs.nl/nlnl/maatwerk/2020/11/voorlopige-bevolkingsaantallen-1-1-2020, omdat het CBS als taak heeft om
betrouwbare en samenhangende statistische informatie te delen en door het gebruik van één bron, is
het mogelijk om samenhangende vergelijkingen te maken.
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Een aantal gemeenten heeft aangegeven dat de cijfers niet openbaar gemaakt mogen worden.
Daarom is gekozen om de gemeenten een gemeentecode te geven en een verdeling1 te maken in
kleine (tot 50.000 inwoners), middelgrote (tussen 50.000 en 100.000 inwoners) en grote gemeenten
(meer dan 100.000 inwoners). Met deze verdeling doen 21 kleine gemeenten, drie middelgrote en
zeven grote gemeenten mee aan het onderzoek. Landelijk zijn er 270 kleine gemeenten, 54
middelgrote gemeenten en 31 grote gemeenten. In dit onderzoek zijn middelgrote gemeenten
ondervertegenwoordigd. Hillegom Lisse en Teylingen zijn kleine gemeenten en deze zijn goed
vertegenwoordigd.
De aangeleverde cijfers betreffen het aantal geregistreerde hulpvragen en het aantal aangeboden
schuldoplossingen. Hiermee wordt berekend hoe groot het bereik is ten aanzien van het
inwoneraantal. Vervolgens wordt bepaald wat het percentage is aan schuldoplossingen ten opzichte
van het inwoneraantal en schuldoplossingen ten opzichte van het aantal geregistreerde hulpvragen.
Dit geeft inzicht in de effectiviteit van de toegang. Een groter bereik en meer schuldoplossingen, geeft
aan dat laagdrempelig aanmelden effectief is voor het vervolgproces.
Om een verband te kunnen leggen met andere beleidsterreinen, zijn van de meewerkende gemeenten
gegevens verzameld van het percentage jongeren met jeugdhulp, achterstandsleerlingen, gebruik van
de GGZ, het aantal WMO-cliënten per 10.000 inwoners en het percentage huurders van een
corporatiewoning (sociale huurwoning) met een betaalrisico. Deze cijfers zijn gebaseerd op de
informatie van https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard. Deze bron is bedoeld voor
gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is vrij toegankelijk voor iedereen. Op de site staat
informatie over alle 352 Nederlandse gemeenten en is daarom een goede bron om data op
verschillende beleidsterreinen te verzamelen.

1

www.uitvoeringvanbeleidszw.nl
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Voor de duiding van de cijfers en gedetailleerde informatie over de wijze waarop de toegang tot de
schuldhulpverlening is geregeld, zijn in een veldonderzoek enquêtes gehouden onder
schuldhulpverleners en beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten. Het aantal
respondenten is 41 in verschillende functies (zie bijlage 1 voor een overzicht). Dit geeft een beeld van
de consequenties van bestuurlijke keuzes in de uitvoeringspraktijk en de invloed van het ambtelijk
apparaat bij het formuleren van beleid.
Om een beeld te krijgen van beleidskeuzes en bestuurlijke ambities binnen de onderzochte
gemeenten, zijn enkele beleidsmedewerkers geïnterviewd. Dit zijn beleidsmedewerkers van één grote
gemeente, zeven kleine gemeenten, een kredietbank en ISD Bollenstreek. Bij de HLT-gemeenten en
Noordwijk zijn ook uitvoerders bij de ISD, ketenpartners en de coördinatoren van de Sociale Teams
geïnterviewd. Een respondentenlijst is onder bijlage 2 toegevoegd. Tenslotte is een enquête
uitgevoerd door middel van een oproep op LinkedIn, om een vergelijking in trends te kunnen maken.
Aan deze enquête hebben acht respondenten meegewerkt.

3.2 Meetinstrumenten
Voor het literatuuronderzoekonderzoek is literatuur van binnen en buiten de opleiding gebruikt. Voor
het vinden van relevante artikelen en onderzoeken is gebruik gemaakt van Google Scholar. Er is geen
periode afgebakend, maar wel is gezocht naar voldoende recente en relevante onderzoeken. Ook zijn
raadsbrieven, dashboards en beleidsdocumenten geraadpleegd die online beschikbaar zijn via iBabs.
Voor de enquêtes is gebruik gemaakt van SurveyMonkey en de cijfermatige gegevens zijn verwerkt en
geanalyseerd in Excel. Vanwege de corona-maatregelen zijn de interviews via MS Teams gehouden.
De bronnen zijn controleerbaar en het onderzoek is nauwkeurig gedocumenteerd. Door onafhankelijk
en breed onderzoek uit te voeren, worden de uitkomsten niet beïnvloed door voorkeuren en
meningen.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten objectief beschreven en weergegeven,
onderverdeeld in verzamelde data door middel van deskresearch, cijfermatige gegevens die door de
deelnemende gemeenten zijn aangeleverd en de reacties van respondenten.

4.1 Deskresearch
Vanuit het literatuuronderzoek, kan op basis van theorie grotendeels antwoord gegeven worden op de
deelvragen.
1. Wat zegt de literatuur over schuldhulpverlening?
Schuldhulpverlening richt zich minimaal op het oplossen van schuldenproblematiek en nazorg, waarbij
de regie bij de gemeente ligt. Een trend is een integrale aanpak, waarbij breder naar de problematiek
gekeken wordt en ook andere partijen dan de gemeente bij betrokken zijn.
2. Welke wijzen van toegang tot schuldhulpverlening zijn te onderscheiden?
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de schuldhulpverlening breed toegankelijk is voor iedereen en
eventuele uitzonderingen worden vastgelegd in beleidsregels. De toegang tot de gemeentelijke
schuldhulpverlening verloopt op verschillende wijzen, zoals in wijkteams, via vroegsignalering of aan
een loket. Het veldonderzoek geeft meer inzicht in de wijzen waarop gemeenten hun toegang voor de
inwoners heeft ingericht.
3. Hoe ziet het vervolgproces van schuldhulpverlening eruit?
Als een aanmelding in behandeling is genomen, volgt een intake, Plan van Aanpak en een
beschikking. Vervolgens kan een traject “stabilisatie” ingezet worden, voordat gewerkt wordt aan een
oplossing van de schulden. Er kunnen instrumenten worden ingezet ter ondersteuning, zoals
budgetbeheer of budgetcoaching. Het oplossen van schulden wordt het minnelijk traject genoemd. Als
schuldeisers aan dit minnelijke traject geen medewerking willen verlenen, kan een Wettelijke
schuldsanering worden aangevraagd bij de rechtbank: de Wsnp. Het proces van schuldhulpverlening
wordt afgesloten met nazorg. Sommige gemeenten verzorgen ook informatie en advies, waarbij geen
vervolgtraject wordt ingezet. Pararaaf 4.3 Reacties van de respondenten geeft aan in welke mate
gelijk een schuldoplossing wordt geboden en hoe vaak eerst een stabilisatie wordt ingezet.
4. Welke beleidskeuzes worden door de gemeenten gemaakt met betrekking tot de
toegang tot schuldhulpverlening?
Beleidskeuzes over de toegang zijn politiek ingegeven en uit de literatuur blijkt dat op het gebied van
de toegang nog veel verbetering mogelijk is. De keuzes die gemaakt worden, hebben onder andere
betrekking op de beleidsregels (waaronder uitsluitingsgronden), het al dan niet uitbesteden (van
delen) van de schuldhulpverlening, inzetten van instrumenten als budgetbeheer en budgetcoaching,
ketensamenwerking, vroegsignalering (op welke signalen gehandeld wordt), formatie en budgetten.
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5. Hoe wordt het sociaal domein beïnvloed door schuldhulpverlening?
Vaak is er sprake van multi-problematiek: problemen op meerdere leefgebieden. In de literatuur wordt
een integrale benadering van schuldhulpverlening aanbevolen, waarmee schuldhulpverlening onder
andere de GGZ, jeugdzorg, WMO, onderwijs en wonen raakt. De beïnvloeding houdt daarmee in de
eerste plaats samenwerking in. Door problematische schulden te voorkomen of op te lossen, kan dit
effect hebben op andere beleidsterreinen, omdat problemen bij andere beleidsterreinen binnen het
sociaal domein vaker spelen bij mensen met problematische schulden.
6. Wat voor effect hebben deze beleidskeuzes op het vervolgproces?
Het succes van het vervolgproces, wordt volgens de literatuur grotendeels bepaald door selectie bij de
toegang. De “street-level bureaucrat” die contact heeft met de burger, heeft een grote vrijheid om
regels op te leggen aan de hulpvrager. Hierbij is het gevaar dat complexe hulpvragen niet in
behandeling worden genomen. Als complexe hulpvragen wel in behandeling worden genomen, is het
van belang dat de problemen integraal worden opgelost om het vervolgtraject te laten slagen en dat
wordt gekozen voor een brede en integrale toegang. Dit vergroot de toegankelijkheid en de effectiviteit
van de schuldhulpverlening.
7. Wat voor effect hebben beleidskeuzes op andere beleidsterreinen?
Hoe andere beleidsterreinen worden beïnvloed, hangt grotendeels af van de politieke agenda en de
verdeling van schaarse middelen. Elke vier jaar moet een nieuw beleidsplan worden vastgesteld.
Onderzoeken laten zien dat het investeren in schuldhulpverlening een kostenbesparing oplevert op
andere beleidsterreinen. Momenteel is veel aandacht voor vroegsignalering en integrale
samenwerking, waardoor dit eerder op de politieke agenda zal komen. Daarbij hebben bestuurders
behoefte aan duidelijkheid, om beleidskeuzes te kunnen maken. Daarom moeten keuzes onderbouwd
worden met beleidstheoriën. Beleidsmakers hebben te maken met hindernissen en het veranderen
van beleid, vergt een lange adem en doorzettingsvermogen. Bij een integrale benadering, zijn meer
problemen, partijen en oplossingen gemoeid, waardoor vaker een beleidsraam geopend kan worden
en beleidsvorming kan plaatsvinden. Een integrale benadering en preventie -het voorkomen van
problematische schulden- zal het meeste effect hebben op andere beleidsterreinen.
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4.2 Cijfers
De gemeenten zijn in drie categorieën onderverdeeld: grote gemeenten (A), middelgrote gemeenten
(B) en kleine gemeenten (C). Hillegom is gemeente C03, Lisse C05 en Teylingen is gemeente C18.
Gemeente Noordwijk (C10) valt ook onder de Bollengemeente. De verkregen data zijn hieronder
weergegeven:

Bereik

Oplossing van de schulden

Gemeente

2017

2018 2019

2017

2018

2019

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
B01
B02
B03
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21

432
2637

107
2098

562

351
2498
442
946
542
552

395
164
117
78
76
91
68
79
146
37
106
2
152
194
20
23
93
196
23
107
107
65

78
110
31
78
78
107
50
87
58
27
94
1
140
206
26
17
64
164
24
101
100
50

55
115
13
75
24
54

102
2353
353
213
209
313
762
31
79
76
31
31
33
18
29
43
12
28
3
45
83
13
6
30
79
10
58
35
19

46

39

1

10

81
2129
329
234
212
238
368
154
69
95
20
32
26
11
22
33
11
30
2
33
85
13
6
35
78
7
60
24
20
34
15

318
2326
408
957
602
541
1506
324
99
154
49
44
68
53
68
49
40
99
2
125
116
14
14
55
138
19
72
70
51
164
32

327
679
213
115
143
34
80
39
14
14
51
16
41
31
37
115
14

%
WMO
Betaalrisi
Jongeren
clienten
co
met
met mwa Achtersta corporati
jeugdhul Gebruik per 10000 ndsleerli ewoning
p
GGZ inwoners ngen
en
(landelijk (landelijk (landelijk (landelijk (landelijk
9,7%)
4,4%)
640)
11,61%) 16,4%)
12,9
10,3
10,1
8,6
11,7
8,1
13
13,5
9,4
11,8
9,4
10,8
12,2
13
11,6
11,5
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Onder bereik staan alle geregistreerde aanvragen voor schuldhulpverlening in 2017, 2018 en 2019.
Onder oplossing van de schulden, staan de aantallen aangeboden schuldoplossingen in 2017, 2018
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en 2019. Aangeboden schuldoplossingen zijn aangeboden betalingsregelingen, herfinancieringen,
schuldbemiddelingen, saneringskredieten of Wsnp’s.
In de vijf rechterkolommen is te zien in welke mate een beroep gedaan wordt op andere
beleidsterreinen binnen het sociaal domein. Het gaat om het percentage jongeren met jeugdhulp,
percentage van het gebruik van de GGZ, aantal mensen met een WMO maatwerkbudget per 10.000
inwoners, percentage achterstandsleerlingen en percentage huishoudens met een betaalrisico in een
sociale huurwoning.
Bij 21 van de 31 gemeenten is in 2019 het aantal geregistreerde hulpvragen gedaald ten opzichte van
het voorgaande jaar of voorgaande jaren. Ten opzichte van het inwonersaantal, is in 2019 het
gemiddelde van de geregistreerde hulpvragen stabiel met 0,25% in 2017, 0,24% in 2018 en 0,25% in
2019. De vier gemeenten met gemiddeld het grootste bereik bestaan uit twee grote gemeenten, één
middelgrote gemeente en één kleine gemeente. Op één middelgrote gemeente na, zijn het alleen
kleine gemeenten die in 2019 onder het gemiddelde van 0,25% scoren. Alle grote gemeenten scoren
elk jaar boven het gemiddelde en vier kleine gemeenten scoren elk jaar boven het gemiddelde. Bij de
middelgrote gemeenten is dit beeld wisselend.
In de grafieken hieronder worden deze percentages zichtbaar gemaakt.

Het gemiddelde van 0,25% wordt weergegeven met de horizontale stippellijn. De gemeentecodes
staan op de horizontale as en de percentages geregistreerde hulpvragen ten opzichte van het aantal
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inwoners op de verticale as. De gemeenten C03 (Hillegom), C05 (Lisse), C10 (Noordwijk) en C15
scoren in 2017, 2018 en 2019 boven het gemiddelde. De gemeenten C04, C07, C08, C12, C13, C14,
C16, C17 en C19 scoren in 2017, 2018 en 2019 onder het gemiddelde. Gemeente Teylingen is
gemeente C18 en scoorde in 2017 en 2018 nog boven het gemiddelde en in 2019 onder het
gemiddelde.

De middelgrote gemeenten geven zoals eerder aangegeven een wisselend beeld. Gemeente B01
scoort in 2017 en 2019 ver boven het gemiddelde, maar heeft een dip in de geregistreerde hulpvragen
in 2018. Bij gemeente B02 is het beeld dat in 2017 een daling is ingezet en scoort alleen in 2017 nog
boven het gemiddelde. Ook gemeente B03 laat een dip in geregistreerde hulpvragen zien in 2018,
maar scoort in 2019 weer boven het gemiddelde.
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De grote gemeenten scoren elk jaar boven het gemiddelde. Van de gemeenten A03, A04 en A05 zijn
alleen cijfers van 2018 en 2019 bekend en van gemeente A07 alleen 2019. Bij de gemeenten die van
drie jaar cijfers hebben aangeleverd, is een dalende trend zichtbaar. Gemeenten A04 en A05 laten
hele hoge cijfers zien en hebben een groot bereik als het gaat om het aantal geregistreerde
hulpvragen.
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De aangeboden schuldoplossingen ten opzichte van het aantal inwoners is hieronder in kaart
gebracht. Het gemiddelde percentage aangeboden schuldoplossingen ten opzichte van de
inwonersaantallen, daalt van 0,13% in 2017 naar 0,12% in 2018 en 0,11% in 2019. Er is sprake van
een lichte daling en deze trend is in veel gemeenten zichtbaar.

Gemeente C15 laat hoge scores zien, vooral in 2017. Dit correspondeert met de cijfers van de
geregistreerde hulpvragen van deze gemeente. Dat geldt ook voor gemeente C09 die lage cijfers laat
zien. Hillegom (C03), Lisse (C05) en Noordwijk (C10) scoren hoog voor wat betreft het bereik, maar
zitten voor wat betreft de aangeboden schuldoplossingen rond of onder het gemiddelde. Gemeente
Teylingen (C18) laat zich in de cijfers van de aangeboden schuldoplossingen vergelijken met
gemeente Noordwijk.
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Gemeente B01 en B03 laten net als bij de geregistreerde hulpvragen een dip zien in 2018 bij de
aangeboden schudoplossingen ten opzichte van het aantal inwoners. Bij allebei zijn in 2019 minder
schuldoplossingen aangeboden dan in 2017, maar wel meer dan het gemiddelde. Bij gemeente B02 is
2017 nog boven het gemiddelde en is ook een daling zichtbaar, net als bij het aantal geregistreerde
hulpvragen.
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De grote gemeenten geven een heel wisselend beeld als het gaat om de aangeboden
schuldoplossingen ten opzichte van het aantal bewoners. Gemeente A01 laat een daling zien wat past
bij de gemiddelden, maar scoort elk jaar wel lager dan het gemiddelde. Gemeente A02 laat hoge
cijfers zien ten opzichte van het gemiddelde met een piek in 2018. Waar A03 rond het gemiddelde
scoort in het bereik, scoort deze gemeente een stuk boven het gemiddelde bij de aangeboden
schuldoplossingen voor haar inwoners. Gemeente A04 laat het omgekeerde zien. Daar is het bereik
hoog en de aangeboden schuldoplossingen rond het gemiddelde. Een hoog aantal geregistreerde
hulpvragen en aangeboden schuldoplossingen ten opzichte van het aantal inwoners is zichtbaar bij
gemeente A05. Bij gemeente A06 is een daling te zien in de schuldoplossingen, maar scoort nog
boven het gemiddelde. In 2019 scoort gemeente A07 na een stijging een stuk lager en ook onder het
gemiddelde, terwijl het aantal aangeboden schuldoplossingen in 2017 en 2018 nog boven het
gemiddelde lag.
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Bij een vergelijking van de schuldoplossingen ten opzichte van het bereik, is een stijging te zien. In
2017 was dat gemiddeld 43,03%, in 2018 45,52% en in 2019 50,05%. Het aantal mensen met een
hulpvraag die bij gemeenten worden geregistreerd neemt af, maar de kans dat een schuldoplossing
wordt aangeboden neemt toe. Een schuldoplossing wordt niet altijd in hetzelfde jaar aangeboden als
dat de registratie van de hulpvraag heeft plaatsgevonden.

Veel kleine gemeenten laten in 2018 een afwijking zien. Daar is een piek of een dip te zien. Dat kan te
maken hebben met achterstanden die weggewerkt zijn (piek) of juist achterstanden die zijn ontstaan
(daling). Gemeente Hillegom (C03), gemeente Lisse (C05), gemeente Noordwijk (C10) en gemeente
Teylingen (C18) scoren elk jaar onder het gemiddelde als het gaat om het bieden van een
schuldoplossing aan de geregistreerde hulpvragers.

38

Het beeld bij de middelgrote gemeenten is wederom wisselend, maar scoren gemiddeld hoog. In alle
drie de middelgrote gemeenten is het aantal aangeboden oplossingen ten opzichte van het bereik in
2019 lager dan in 2017, net als bij de aangeboden oplossingen ten opzichte van het aantal inwoners.
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Ook bij de grote gemeenten is het beeld heel wisselend, waar gemeenten A02 en A03 hoge scores
laten zien, net als bij het aantal aangeboden schuldoplossingen ten opzichte van het aantal inwoners.
Ditzelfde verband, maar dan met lage scores, is zichtbaar bij gemeente A04.
In de volgende grafieken wordt het gebruik van andere beleidsterreinen per gemeente weergegeven,
onderverdeeld in de kleine, middelgrote en grote gemeenten. Het gaat daarbij om het percentage
jongeren met jeugdhulp, achterstandsleerlingen, gebruik van de GGZ en het percentage huurders van
een corporatiewoning met een betaalrisico.

Op de verticale as staan de percentages en op de horizontale as de gemeentecodes. In de legenda
staat welke kleur met welk beleidsterrein correspondeert en wat het landelijke gemiddelde is. Bij bijna
de helft van de gemeenten is het percentage jongeren met jeugdhulp hoger dan het landelijk
gemiddelde. Het gebruik van GGZ is alleen bij gemeente C08 en gemeente C20 hoger dan het
landelijk gemiddelde. Het percentage achterstandsleerlingen is in gemeente C02, C11, C15 en C16
hoger dan gemiddeld. Er zijn maar drie kleine gemeenten waarbij het percentage betaalrisico
corporatiewoningen hoger is dan de landelijke gemiddelden, namelijk bij C02, C09 en C15.
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Het aantal jongeren met jeugdhulp is alleen bij gemeente B02 lager dan het landelijk gemiddelde. Het
gebruik van de GGZ ligt rond het landelijk gemiddelde en het percentage achterstandsleerlingen is
alleen bij gemeente B03 hoger dan gemiddeld. Het betaalrisico corporatiewoningen ligt bij alle
middelgrote gemeenten iets boven het landelijk gemiddelde.

In de grote gemeenten is het percentage jongeren met jeugdhulp alleen in de gemeenten A04 en A06
onder het landelijk gemiddelde. Gemeente A04 heeft als enige grote gemeente minder gebruik van de
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GGZ. De meeste grote gemeenten hebben ook meer achterstandsleerlingen dan gemiddeld. De
uitzonderingen zijn de gemeenten A01 en A04.
WMO-cliënten met een maatwerkarrangementen zijn uitgedrukt in aantallen per 10.000 inwoners. Het
landelijk gemiddelde is 640 per 10.000 inwoners. Omdat het gebruik van de andere beleidsterreinen
zijn uitgedrukt in percentages en gebruik van maatwerkarrangementen in de WMO in aantallen, zijn
hiervoor aparte grafieken hieronder weergegeven, waarin weer de onderverdeling is gemaakt in
kleine, middelgrote en grote gemeenten.

Van gemeenten C04 en C12 zijn geen gegevens beschikbaar. Het is snel zichtbaar dat gemeente
C02, C06 en C15 hoger scoren dan het landelijke gemiddelde. C13 en C16 scoren laag ten opzichte
van het landelijk gemiddelde.
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Van gemeente B02 zijn geen gegevens beschikbaar, maar van de middelgrote gemeenten hebben
B01 en B03 meer inwoners met een maatwerkarrangement dan landelijk het gemiddelde is.

Van alle grote gemeenten zijn gegevens bekend van het aantal WMO-cliënten met een
maatwerkarrangement en alleen gemeente A01 en gemeente A07 scoren onder het landelijke
gemiddelde.
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4.3 Reacties van de respondenten
In bijna alle deelnemende gemeenten wordt aan vroegsignalering gedaan en de intake vindt in bijna
80% van de gevallen plaats bij de gemeente. In iets meer dan de helft van de gemeenten, kan de
intake (ook) plaatsvinden in een wijkteam. Slechts 7% van de gemeenten heeft de
schuldhulpverlening helemaal uitbesteed en bijna 40% van de gemeenten heeft de dienstverlening
gedeeltelijk uitbesteed. De situatie in de deelnemende gemeenten is hieronder in een grafiek
weergegeven:

Wat betreft de vroegsignalering en de intake bij de gemeente, is het beeld bij de overige gemeenten
vergelijkbaar. In de grafiek hieronder is de situatie in deze overige gemeenten weergegeven:
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Een inwoner met geldzorgen kan zich in de meeste gemeenten telefonisch aanmelden. Ook doet bijna
90% van de gemeenten aan vroegsignalering. Bij bijna de helft van de gemeenten, is het voor een
inwoner niet mogelijk om zich bij de balie aan te melden. De aanmeldprocedures in de deelnemende
gemeenten is als hieronder weergegeven:

Dat is redelijk vergelijkbaar met de aanmeldprocedures in de overige gemeenten:

Het moment waarop een aanvraag wordt geregistreerd is bij 40% van de deelnemende gemeenten na
het invullen van een aanvraagformulier. Bij 20% van de deelnemende gemeenten is dit
laagdrempeliger en al bij het eerste contact. In nog eens 17% van de deelnemende gemeenten wordt
de hulpvraag eerst verduidelijkt, maar is een ingevuld aanvraagformulier nog niet nodig. In geen
enkele gemeente hoeft een complete aanvraag te worden ingediend. In een grafiek ziet de verdeling
er als volgt uit:
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De antwoorden op de vraag overige zijn beantwoord met:
1. Na ondertekening overeenkomst budgetbeheer en schuldhulpverlening.
2. Iedere aanmelding wordt geregistreerd. Laagdrempelige aanmelding. Dit kan leiden tot een
aanvraag of niet.
3. Als hij zich heeft aangemeld, via website, collega, maatschappelijk werk, etc.
4. Er moet toestemming van de klant zijn anders kan je niet registreren. Dit kan middels een kort
aanvraagformulier, de telefoon of via verwijzer of vroeg eropaf.
5. Na vrijblijvend gesprek.
6. Als budgetcoach weet ik het antwoord niet.

Het beeld is vergelijkbaar met de overige gemeenten:
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Om de effectiviteit te bepalen, zijn bij de deelnemende gemeenten aanvullende vragen gesteld. De
respondenten schatten dat 70% van de mensen dat zich aanmeldt voor schuldhulpverlening geholpen
wordt. Bij 33% van de aanvragen wordt naar schatting binnen acht weken een beschikking afgegeven,
bij 15% binnen drie maanden en in 35% verschilt dat sterk per cliënt.
Het beeld van de respondenten is dat in iets meer dan de helft van de gevallen na het plan van
aanpak eerst stabilisatie wordt ingezet en in bijna 40% direct een schuldoplossing wordt aangeboden.
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5 Analyse
Algemeen beeld
Uit de enquêtes blijkt dat in de meeste gemeenten aan vroegsignalering wordt gedaan en dat de
intake in bijna 80% van de gevallen plaatsvindt bij de gemeente. In iets meer dan de helft van de
gemeenten, kan de intake (ook) plaatsvinden in een wijkteam. Hiermee is de toegang verbreed en
integraal georganiseerd.
Een inwoner met geldzorgen kan zich in de meeste gemeenten telefonisch aanmelden. Bij bijna de
helft van de gemeenten, is het voor een inwoner niet mogelijk om zich bij de balie aan te melden. Uit
interviews met respondenten, blijkt dit laatste ook vaak van tijdelijke aard te zijn vanwege de coronamaatregelen en speelde dit niet in de jaren waar dit onderzoek betrekking op heeft.
Uit interviews met uitvoerders blijkt dat het een gebruikelijke werkwijze is dat mensen zich op
verschillende plekken melden en een aanvraagformulier krijgen, waarmee ze zich kunnen aanmelden.
Vaak zijn gegevens dan al geregistreerd, maar daar gebeurt niet altijd iets mee. Het doel van de
registratie is om na enkele weken contact op te nemen als een aanvraagformulier niet terugkomt,
maar in tijden waarin het wat drukker is, gebeurt dat niet altijd. Uit de enquêtes blijkt dat 40% van de
aanvragen wordt geregistreerd na het ontvangen van een aanvraagformulier. De aanvraagformulieren
zijn vaak aanwezig bij ketenpartners blijkt uit de interviews en komen dus ook via ketenpartnerts
binnen bij gemeenten.
De cijfers laten zien dat het aantal geregistreerde hulpvragen ten opzichte van het aantal inwoners
afneemt. Een dalende trend is ook te zien bij het aantal aangeboden schuldoplossingen ten aanzien
van het aantal inwoners. Bij het aantal aangeboden schuldoplossingen ten aanzien van het bereik, is
juist een stijging te zien. Aan een groter percentage van de hulpvragers kan een schuldoplossing
worden aangeboden.
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Voor de daling geven respondenten verschillende verklaringen. Een aantrekkende economie werd
door diverse respondenten als verklaring gegeven. Dit laten de cijfers van het CBS 2 ook zien:

Er is minder werkloosheid en het is moeilijker om kredieten af te sluiten volgens de respondenten.
Schuldeisers als Interbank en Santander komen minder vaak voor dan vijf jaar geleden. Ook zijn veel
gemeenten vroegsignalering gaan uitvoeren. Veel gemeenten hebben na 2016 een tweede
beleidsplan vastgesteld, waarin vroegsignalering als beleidskeuze is opgenomen. In gemeente A02
leidt 40% van de vroegsignalen tot een quick fix. Door mensen in een eerder stadium te bereiken, kan
vaker een snelle oplossing worden geboden en wordt geen registratie van een hulpvraag gedaan. De
respondenten van de Bollengemeenten geven aan dat er geen wijziging in beleid of werkwijze is
geweest dat een daling kan verklaren. Wel wordt nazorg steeds meer ingezet en dat kan voorkomen
dat mensen opnieuw in de problemen komen.
De Bollengemeenten
Hillegom (C03), Lisse (C05) en Noordwijk (C10) scoren hoog voor wat betreft het bereik, maar zitten
voor wat betreft de aangeboden schuldoplossingen ten opzichte van het aantal inwoners rond of
onder het gemiddelde. Ook gemeente Teylingen (C18) zit onder het gemiddelde en laat zich hier
vergelijken met gemeente Noordwijk. Gemeente Hillegom, gemeente Lisse, gemeente Noordwijk en

2

Conjunctuurklokindicator (cbs.nl)
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gemeente Teylingen scoren ook elk jaar onder het gemiddelde als het gaat om het bieden van een
schuldoplossing aan de geregistreerde hulpvragers. Gemeente Teylingen heeft als enige gemeente
een integraal beleidsplan, waarmee ingezet wordt op laagdrempeligheid. Vroegsignalering is per 1
januari 2019 ingezet voor de HLT-gemeenten, maar nog niet voor Noordwijk. Coördinatoren van de
Sociale Teams (wijkteams) in de Bollenstreek geven aan dat een schuldhulpverlener in het Sociaal
Team die aanvragen in behandeling kan nemen, het aanmeldproces kan vereenvoudigen. In
Teylingen is dat wel een beleidskeuze geweest, maar niet gerealiseerd in de praktijk.
De toegang en het vervolgproces
Bij de grote gemeenten is het bereik -het percentage geregistreerde hulpvragen ten opzichte van het
aantal inwoners- in alle jaren boven het gemiddelde. In vier kleine gemeenten is het percentage ook
elk jaar boven het gemiddelde. Dit zijn de gemeenten C03, C05, C10 en C15. In de Bollenstreek heeft
Teylingen (C18) als enige gemeente een eigen beleidsplan, waarbij is ingezet op integraal werken en
verlagen van drempels. Gemeente Teylingen scoorde in 2017 en 2018 nog boven het gemiddelde met
het aantal geregistreerde hulpvragen, maar in 2019 met 0,19% onder het gemiddelde. Dit kan het
effect zijn van het beleid.
Bij geen enkele middelgrote gemeente is het percentage geregistreerde hulpvragen boven het
landelijk gemiddelde. Twee van deze gemeenten laten een sterke daling in 2018 zien. Bij één
middelgrote gemeente is een jaarlijkse daling zichtbaar.
De redenen van het grote verschil tussen het bereik van grote en kleine gemeenten zijn volgens
geïnterviewde beleidsmedewerkers:
•

De rol van schaamte die bij kleine gemeenten meer speelt;

•

Meer beleidsambtenaren bij grote gemeenten die meer de diepte in kunnen;

•

Meer menskracht bij grote gemeenten om te kunnen monitoren en te evalueren;

•

Meer middelen bij grote gemeenten om projecten op te kunnen zetten.

Andere respondenten geven ook aan dat schaamte bij kleine gemeenten veel meer speelt en dat
anonimiteit in steden meer geborgd is. Ook zijn in grote steden meer faciliteiten om bijvoorbeeld
inloopspreekuren te organiseren. Andere respondenten pleiten juist voor minder initiatieven als
inloopspreekuren, omdat de hulp al zo versnipperd is. Grote gemeenten kunnen ook veel wijkgerichter
werken. In de wijken zoeken hulpverleners elkaar meer op volgens de respondenten en zo kan meer
integraal gewerkt worden.
Om een verband te vinden tussen de toegang en vervolgproces, is een selectie gemaakt van
gemeenten die elk jaar hoger scoren in het bereik dan het gemiddelde en van gemeenten die elk jaar
lager scoren in het bereik dan het gemiddelde. In deze laatste groep zijn alleen kleine gemeenten
vertegenwoordigd. Ook is gekeken naar gemeente Teylingen vanuit de opdracht voor dit onderzoek.
Voor deze selectie is gekeken naar de oplossing van de schulden ten opzichte van het aantal
inwoners en ten opzichte van het bereik.
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Oplossing van de schulden

T.o.v. inwoners
2017
2018
2019

2017

T.o.v. bereik
2018
2019

C03
C05
C10
C15

Hoge score
Hillegom
Lisse
Noordwijk
Anoniem

0,18%
0,06%
0,09%
0,36%

0,15%
0,13%
0,10%
0,25%

0,12%
0,10%
0,08%
0,25%

42,86%
17,72%
24,34%
58,67%

30,84%
33,33%
32,14%
48,17%

38,24%
32,35%
26,40%
56,52%

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07

Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem

0,10%
0,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,20%
0,19%

0,09%
0,27%
0,22%
0,12%
0,20%
0,19%
0,21%

0,07% 24,77%
0,24% 79,56%
0,20% 0,00%
0,13% 0,00%
0,20% 0,00%
0,15% 58,19%
0,10% 0,00%

29,06%
94,20%
79,86%
22,52%
38,56%
56,70%
0,00%

25,47%
91,53%
80,64%
24,45%
35,22%
43,99%
24,44%

C04
C06
C08
C12
C13
C14
C16
C17
C19

Lage score
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem

0,05%
0,15%
0,09%
0,08%
0,00%
0,15%
0,08%
0,17%
0,16%

0,07%
0,13%
0,06%
0,07%
0,06%
0,08%
0,06%
0,13%
0,06%

0,04%
0,10%
0,07%
0,07%
0,06%
0,09%
0,04%
0,14%
0,06%

20,59%
34,93%
38,68%
70,00%
0,00%
59,14%
56,52%
70,09%
83,08%

36,00%
74,14%
29,79%
50,00%
35,29%
46,88%
41,67%
57,43%
38,00%

20,75%
67,35%
30,30%
92,86%
42,86%
63,64%
36,84%
83,33%
39,22%

C18

Gemiddelde score
Teylingen

0,06%

0,09%

0,06% 22,43%

35,00%

34,29%

De percentages hoger dan het gemiddelde zijn rood weergegeven. Gemeente C15, gemeente A02,
gemeente A06 en gemeente C17 scoren hoog waar het gaat om het percentage aangeboden
schuldoplossingen ten aanzien van het aantal inwoners en ten opzichte van het bereik. Gemeente
Hillegom scoort als enige Bollengemeente hoog bij het aantal schuldoplossingen ten opzichte van het
aantal inwoners. Noordwijk en Teylingen, scoren steeds onder het gemiddelde. Bij de kleine
gemeenten hebben de gemeenten met een lage score in bereik, vaker een hoge score bij oplossing
van de schulden ten opzichte van het bereik. Dit kan te maken hebben met het fenomeen creaming. In
grote gemeenten is het vervolgproces effectiever. Vooral in 2019 krijgen meer inwoners een
schuldoplossing aangeboden dan gemiddeld.

51

De toegang en andere beleidsterreinen
Om te kijken welk effect er is tussen het bereik en andere beleidsterreinen, is gekeken naar de cijfers
van de gemeenten die qua bereik elk jaar hoger scoren dan het gemiddelde en naar de gemeenten
die elk jaar lager scoren dan het gemiddelde. Wederom is gekeken naar gemeente Teylingen vanuit
de opdracht voor dit onderzoek.

%
WMO
Betaalrisi
Jongeren
clienten
co
met
met mwa Achtersta corporati
jeugdhul Gebruik per 10000 ndsleerli ewoning
p
GGZ inwoners ngen
en
(landelijk (landelijk (landelijk (landelijk (landelijk
9,7%)
4,4%)
640)
11,61%) 16,4%)
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C03
C05
C10
C15

Hoge score
Hillegom
Lisse
Noordwijk
Anoniem

12,20%
11,60%
11,60%
10,90%

3,20%
4,10%
3,40%
4,30%

550
550
580
1140

6,35%
6,05%
4,12%
14,40%

15,20%
11,10%
13,30%
18,80%

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07

Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem

12,90%
10,30%
10,10%
8,60%
11,70%
8,10%
13,00%

4,60%
5,40%
5,50%
3,60%
4,70%
4,90%
5,80%

330
770
730
790
830
670
530

9,21%
22,51%
13,64%
11,03%
16,49%
12,33%
16,35%

12,30%
18,30%
20,40%
17,20%
19,20%
14,90%
16,80%

C04
C06
C08
C12
C13
C14
C16
C17
C19

Lage score
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem

13,00%
9,70%
8,30%
9,20%
6,80%
5,10%
5,00%
9,00%
9,30%

3,60%
3,10%
4,60%
3,10%
3,40%
4,40%
1,90%
4,00%
3,50%

x
570
450
x
250
630
310
630
530

7,78%
5,18%
10,16%
8,35%
6,18%
6,29%
20,58%
9,90%
1,51%

12,20%
12,40%
10,50%
13,60%
9,40%
13,90%
16,10%
15,50%
15,50%

C18

Gemiddelde score
Teylingen

12,20%

4,00%

450

3,68%

11,40%

In de grote gemeenten lijkt de problematiek op andere beleidsterreinen over het algemeen groter te
zijn dan de landelijke gemiddelden. Opvallend is dat bij alle kleine gemeenten, die hoger en lager
scoren in het bereik, het gebruik van de GGZ lager is dan het landelijk gemiddelde. Uit literatuur blijkt
dat één op de zeven huishoudens met geregistreerde probleemschulden gebruik maakt van de GGZ.
Uit de verkregen data in dit onderzoek blijkt tussen grote en kleine gemeenten een verschil te zijn. Bij
de kleine gemeente C08 is het gebruik van de GGZ wel iets hoger dan het landelijk gemiddelde. De
beleidsmedewerker van deze gemeente geeft aan dat in deze gemeente een inloophuis is en dat
onder deze doelgroep een negatief beeld bestaat over schuldhulpverlening. De geruchten zijn
hardnekkig en kan mensen ervan weerhouden om hulp te zoeken voor hun financiële problemen.
Wat ook opvalt, is dat bij een groot bereik, het percentage jongeren met jeugdhulp hoger is dan het
landelijk gemiddelde en bij een laag bereik, lager. Geïnterviewde ketenpartners verklaren dit doordat
schuldenproblematiek een enorme weerslag heeft op het gezin. Bij twee gemeenten die die laag
scoren op het bereik van schuldhulpverlening en jongeren met jeugdhulp, werkt de
schuldhulpverlening nauw samen met de jeugdhulp in de wijkteams. In Lisse, Hillegom, Teylingen en
Noordwijk is nog een scheiding tussen hulpverlening 18- en 18+. Zij gaan samen in een stichting Voor
Ieder 1, waarin ook de jeugd- en gezinsteams een onderdeel worden. De jeugdgezondheidszorg van
de GGD, wordt geen onderdeel van de integrale toegang Voor Ieder 1. Zij hebben wel een grote
signaalfunctie, omdat zij na een geboorte op huisbezoek komen en ook naar inkomen vragen en de
thuissituatie van een gezin beoordelen. De respondenten van Jeugdfonds Sport en Cultuur hebben
geen zicht op trends, maar pleiten wel voor meer aandacht voor intermediairs, omdat zij voor de
doelgroep een bekend gezicht zijn en dichtbij de doelgroep staan. Ook medewerkers van de ISD
kunnen bijvoorbeeld intermediair worden en aanvragen voor vergoedingen voor sport en cultuur doen.
Dit past binnen een integrale aanpak.
Gemeente C15 scoort op alle onderdelen hoog. Geen van de respondenten heeft hier een verklaring
voor kunnen geven.
Een schuldhulpverlener van gemeente C13 die op alle onderdelen laag scoort, geeft aan dat in de
betreffende gemeente mensen heel laat aankloppen voor hulp. In deze gemeente zijn veel families die
elkaar helpen en zijn veel ondernemers actief. Er speelt ook veel drugsproblematiek. De
beleidsmedewerker van gemeente C08 herkent dit beeld. Het gaat hier om een tuindersgemeente
waar ook het geloof een grote rol speelt. Schaamte speelt een grote rol en mensen proberen het eerst
zelf in eigen kring op te lossen.

53

Effecten van de beleidskeuzes op het vervolgproces
Om een inschatting te maken van het effect, is in de enquêtes gevraagd naar het geschatte
percentage van geregistreerde hulpvragen die positief zijn afgerond. De respondenten van de
Bollengemeente schatten dit op 89%. Hoe de situatie binnen een gemeente is en hoe de toegang is
ingericht, hangt voor een groot deel af van de beleidskeuzes. Op basis van de antwoorden in de
enquêtes is dat in de tabellen hieronder op hoofdlijnen in kaart gebracht voor de hoog en laag
scorende gemeenten in het bereik. Dit zijn niet alle hoog en laag scorende gemeenten, omdat niet
vanuit alle gemeenten reacties zijn ontvangen.

Situatie

Toegang

Gesch
at
slagin
gsperc
entag
Beleidskeuzes
e

Hoge score

Werken veel met vrijwilligers, er is een
Budget Informatie Punt en de intake wordt
C03 Hillegom bij de ISD gehouden

C05 Lisse

Werken veel met vrijwilligers, er is een
Budget Informatie Punt en de intake wordt
bij de ISD gehouden

Werken veel met vrijwilligers, er is een
Budget Informatie Punt en de intake wordt
C10 Noordwijk bij de ISD gehouden

Via de website,
Telefonisch,
Aan de balie van de gemeente,
Via een verwijzer,
Door middel van vroegsignalering,
Bij een wijkteam
Registratie als een aanvraagformulier en stukken zijn
aangeleverd, maar het hoeft niet compleet te zijn
Via de website,
Telefonisch,
Aan de balie van de gemeente,
Via een verwijzer,
Door middel van vroegsignalering,
Bij een wijkteam
Registratie als een aanvraagformulier en stukken zijn
aangeleverd, maar het hoeft niet compleet te zijn
Via de website,
Telefonisch,
Aan de balie van de gemeente,
Via een verwijzer,
Bij een wijkteam
Registratie als een aanvraagformulier en stukken zijn
aangeleverd, maar het hoeft niet compleet te zijn

Vroegsignalerin
g,
gestandadiseerd
maatwerk,
meegegaan in
landelijke
ontwikkelingen

89%

Vroegsignalerin
g,
gestandadiseerd
maatwerk,
meegegaan in
landelijke
ontwikkelingen

89%

Gestandadiseer
d maatwerk,
meegegaan in
landelijke
ontwikkelingen

89%

Bij de kleine gemeenten die hoog scoren in bereik, is een wijkteam actief waar een aanvraag voor
schuldhulpverlening ingediend kan worden. Er zijn in deze wijkteams geen schuldhulpverleners actief.
De aanmelding kan op verschillende wijzen worden gedaan en er zijn ook veel vrijwilligers actief. In
Noordwijk wordt in de onderzochte periode geen vroegsignalering uitgevoerd.
De respondenten uit de Bollengemeenten voeren de schuldhulpverlening voor alle gemeenten op
eenzelfde wijze uit en kunnen geen verschillen in aanpak en resultaten benoemen. In de
beleidsdoelen van Hillegom, Lisse en Noorwijk zijn zelfredzaamheid en gestandaardiseerd maatwerk
belangrijke items, maar daar zijn ze de afgelopen jaren van afgeweken. De respondenten geven aan
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dat ze zijn meegegaan in landelijke ontwikkelingen en het beleid van gemeente Teylingen volgen waar
het gaat om het bieden van maatwerk en een integrale benadering. Hierbij is ook stress sensitieve
dienstverlening een belangrijke methode geworden in de schuldhulpverlening.
De situatie in Teylingen ziet er grotendeels hetzelfde uit, hoewel andere beleidskeuzes zijn gemaakt.

Situatie

Toegang

Gesch
at
slagin
gsperc
entag
Beleidskeuzes
e

Gemiddeld

Werken veel met vrijwilligers, er is een
Budget Informatie Punt en de intake wordt
C18 Teylingen bij de ISD gehouden

Via de website,
Telefonisch,
Aan de balie van de gemeente,
Via een verwijzer,
Door middel van vroegsignalering,
Bij een wijkteam
Registratie als een aanvraagformulier en stukken zijn
aangeleverd, maar het hoeft niet compleet te zijn

Vroegsignalerin
g, integrale
aanpak,
laagdrempelig,
toegang in
Sociaal Team
niet
gerealiseerd

In het beleidsplan van gemeente Teylingen is een toevoeging van een schuldhulpverlener aan het
Sociaal Team (wijkteam) opgenomen, maar dit is in de uitvoering niet gerealiseerd. Hiervoor wordt als
reden gegeven dat er geen extra fte beschikbaar voor was.
Op één grote gemeente na, hebben alle grote gemeenten een schuldhulpverlener in het wijkteam.
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89%

Situatie

Toegang

Gesch
at
slagin
gsperc
entag
Beleidskeuzes
e

Hoge score

A01 Anoniem

A02 Anoniem

A04 Anoniem

A05 Anoniem

A06 Anoniem

Via website, telefonisch, aan de balie, registratie na invullen
aanvraagformulier/ na verduideliking hulpvraag, maar er
Vroegsignalerin
hoeven
Intake bij de gemeente, veel vrijwilligers,
nog geen formulieren te zijn ingevuld en/of stukken te
g, gedeeltelijk
gedeeltelijk uitbesteed
zijn aangeleverd
SHV uitbeeteed
Vroegsignalerin
Er wordt veel met vrijwilligers gewerkt, in de
g, SHV aan
Website, telefonisch, via verwijzer, wijkteam, aan de balie, ondernemers,
wijkteams werken schuldhulpverleners, de
schuldhulpverlening is gedeeltelijk
preventieve activiteiten, Bij een schuldhulpverlener in zijn schuldhulpverle
uitbesteed/de schuldhulpverlening is
stadsdeel, via Maatschappelijke opvang, registratie bij
ning in
helemaal uitbesteed
eerste contact
wijkteams
Via de website, telefonisch, aan de balie van de gemeente, Vroegsignalerin
Er wordt veel met vrijwilligers gewerkt,
via een verwijzer, door middel van vroegsignalering, bij een g, Geldfit,
In de wijkteams werken schuldhulpverleners, wijkteam, overige (geef nadere toelichting): alles mag, zelfs huisbezoeken,
de intake wordt in het wijkteam gehouden, op een bierviltje, via collega's in Sociaal Economisch
schuldhulpverle
de intake wordt bij de gemeente gehouden, Domein, registratie na eerste contact/na invullen
ning in
huisbezoek
aanvraagformulier
wijkteams
Via de website,
Vroegsignalerin
Telefonisch,
Aan de balie van de gemeente,
g, hulpverlening
Door middel van vroegsignalering,
gedeeltelijk
In de wijkteams werken schuldhulpverleners, Bij een wijkteam, registratie bij eerste contact/na
uitbesteed,
De intake wordt bij de gemeente gehouden, verduidelijking van de hulpvraag, maar er hoeven
schuldhulpverle
De schuldhulpverlening is gedeeltelijk
nog geen formulieren te zijn ingevuld en/of stukken te
ning in
uitbesteed
zijn aangeleverd/na invullen aanvraagformulier
wijkteams
Er wordt veel met vrijwilligers gewerkt,
In onze wijkteams werken
schuldhulpverleners,
De intake wordt bij de gemeente gehouden
Overige (geef nadere toelichting):
Vroegsignalerin
voorafgaand aan de intake doen we
kennismakingsgesprek
g,
in de wijk of bij de hulpvrager thuis en daarna Via de website, telefonisch, bij een wijkteam, aan de balie schuldhulpverle
volgt
van de gemeente, bij een netwerkpartners, registratie na
ning in
dossieropbouw door vrijwilliger
eerste contact
wijkteams

In onze wijkteams werken
schuldhulpverleners, De intake wordt in het
wijkteam gehouden, De schuldhulpverlening Via wijkteam of telefonisch, aanvraag wordt na
A07 Anoniem is gedeeltelijk uitbesteed
verduideling van de hulpvraag geregistreerd

Pilot
Vroegsignalerin
g, intake in
wijkteam

71%

66%

60%

71%

84%

70%

Ook in de grote gemeenten kunnen mensen zich op verschillende wijzen aanmelden en overal wordt
aan vroegsignalering gedaan, hoewel het in gemeente A07 nog niet in de vorm van een pilot was in
de onderzochte periode en niet in alle wijken werd uitgevoerd. In sommige gemeenten wordt de
schuldhulpverlening gedeeltelijk uitbesteed en vrijwilligers spelen volgens de respondenten niet overal
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een actieve rol in de schuldhulpvelening.

Situatie

Toegang

Gesch
at
slagin
gsperc
entag
Beleidskeuzes
e

Lage score

Intake bij de gemeente, veel vrijwilligers,
C04 Anoniem gedeeltelijk uitbesteed

Intake bij de gemeente, veel vrijwilligers,
C06 Anoniem gedeeltelijk uitbesteed

Veel vrijwilligers, gedeeltelijk
C08 Anoniem uitbesteed/helemaal uitbesteed
Trekken laat aan de bel, veel families, veel
ondernemers Wij werken veel met
vrijwilligers,
De intake wordt bij de gemeente gehouden,
De schuldhulpverlening is gedeeltelijk
C13 Anoniem uitbesteed

Via website, telefonisch, aan de balie, registratie na invullen
aanvraagformulier/ na verduideliking hulpvraag, maar er
hoeven
nog geen formulieren te zijn ingevuld en/of stukken te
zijn aangeleverd
Via website, telefonisch, aan de balie, registratie na invullen
aanvraagformulier/ na verduideliking hulpvraag, maar er
hoeven
nog geen formulieren te zijn ingevuld en/of stukken te
zijn aangeleverd
Intake bij de gemeente, aanmelding via website,
telefonisch, aan de balie, via verwijzing of in wijkteam,
registratie bij eerste contact /Na verduidelijking van de
hulpvraag, maar er hoeven
nog geen formulieren te zijn ingevuld en/of stukken te
zijn aangeleverd

Via de website, telefonisch, aan de balie van de gemeente,
via een verwijzer, door middel van vroegsignalering, overige
(geef nadere toelichting): via andere afdelingen binnen de
gemeente. Resgitratie na invullen aanvraagformulier.

Vroegsignalerin
g, gedeeltelijk
SHV uitbeeteed

71%

Vroegsignalerin
g, gedeeltelijk
SHV uitbeeteed

71%

Vroegsignalerin
g,
schuldhulpverle
ning uitbesteed

93%

Vroegsignalerin
g,
schuldhulpverle
ning uitbesteed

70%

Bij de gemeenten die laag scoren in het bereik, wordt de schuldhulpverlening geheel of gedeeltelijk
uitbesteed. De toegang is niet anders ingericht dan bij andere gemeenten, maar wijkteams spelen
geen rol in de schuldhulpverlening als afgegaan wordt op de antwoorden van de respondenten.
De effectiviteit van het vervolgtraject is volgens de respondenten overal hoog. De gemeenten A02 en
A04 scoren zichzelf het laagst met respectievelijk 66% en 60% positief afgeronde geregistreerde
hulpvragen. Bij gemeente A02 laten de cijfers een veel positiever beeld zien.
Bij alle gemeenten zijn verschillende mogelijkheden voor hulpvragers om zich aan te melden. De
gemeenten lijken hiermee het doel na te streven om laagdrempelige schuldhulpverlening aan te
bieden. Het moment van registreren lijkt in de uitvoering te verschillen per medewerker. Dit blijkt uit
verschillende antwoorden van medewerkers van eenzelfde gemeente op de vraag wanneer een
aanvraag voor schuldhulpverlening wordt geregistreerd. De street level bureaucrat heeft een grote
vrijheid in het werkproces van aanmelding en registratie. Bij gemeente A04 is dat heel goed zichtbaar.
Bij vier grote gemeenten wordt de hulpvraag direct bij het eerste contact geregistreerd. Gemeente A02
is heel laagdrempelig en heeft afgaande op de cijfers hoge scores in het bereik en vervolgproces.
Waar het bereik hoog is, zijn wijkteams actief. In de grote steden zijn ook schuldhulpverleners in de
wijkteams werkzaam. Dit kan een verklaring zijn voor het grote bereik en effectiviteit van het
vervolgproces.
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Effecten van de beleidskeuzes op andere beleidsterreinen
Het enige duidelijke verband tussen de toegang en andere beleidsterreinen zijn de hoge cijfers bij
jongeren met jeugdhulpverlening bij de gemeenten waar een groot bereik is. Dit verband laat zien dat
schulden en jeugdproblematiek samengaat, wat ook uit de literatuurstudie blijkt, maar niet wat het
effect van de toegang is.
Bij grote gemeenten spelen meer problemen op andere beleidsgebieden dan in de kleine gemeenten.
Vooral bij de GGZ is dat verschil goed zichtbaar en in iets kleinere mate de betaalrisico’s in
corporatiewoningen.
Voordat het in de Wgs is opgenomen, zijn veel gemeenten gestart met het uitvoeren van
vroegsignalering. In beleidsnota’s wordt vaak een doorrekening van Panteia aangehaald. In 2014
heeft het onderzoeksbureau Panteia drie business cases opgesteld in gemeente Amsterdam, Almere
en Tilburg van projecten in het kader van vroegsignalering. In deze business cases zijn alle
inspanningen en opbrengsten financieel doorberekend en de uitkomst daarvan is dat de aanpak van
de projecten de samenleving tussen € 2,46 en € 4,22 oplevert tegenover de kosten tussen € 1,57 en
€ 2,91 die de gemeenten in de uitvoering moeten maken3.
Het onderzoek van gemeente Nijmegen (2016) laat zien wat de opbrengst is tegenover € 2,4 miljoen
aan kosten:

3

Vroegsignalering - Credit Expo Nederland
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werk en uitkering
uitstroom bijstand
voorkomen instroom WW
voorkomen instroom bijstand
voorkomen reintegratie
totaal werk en uitkering

1.300.000
700.000
160.000
50.000
2.210.000

wonen en dakloosheid
voorkomen betalingsregelingen
12.000
bespaarde kosten afsluiting GWL
120.000
voorkomen huisuitzettingen
300.000
bespaarde kosten maatschappelijke opvang
140.000
bespaarde kosten zorg en veiligheid
400.000
totaal wonen en dakloosheid
972.000
pyscho-sociale ondersteuning
bespaarde kosten maatsch werk
bespaarde kosten GGZ
totaal pyscho-sociale ondersteuning
totale baten

20000
30000
50000
3.232.000

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het gaat om de curatieve schuldhulpverlening en dat de
kosten voor preventie, kredietverstrekking en budgetbeheer niet in de € 2,4 miljoen zijn mee
berekend.
In het onderzoek van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2011) is één van de
conclusies dat een vergroting van het bereik met 3 procentpunten leidt tot een stijging van de directe
kosten en de indirecte kosten dalen. Per saldo leidt vergroting van het bereik tot baten ter grootte van
€ 1.290 per extra bereikte cliënt (uitgaande van de gemiddelde Nederlandse situatie op dat moment).
De netto-effecten verschillen per sector. De gemeente realiseert een voordeel van € 862 per extra
bereikte cliënt, omdat tegenover een flinke stijging van de uitvoeringskosten in de
schuldhulpverlening, een nog grotere daling staat van de kosten van de sociale dienst.
Volgens het onderzoek van Hogeschool Utrecht, & Regioplan (2011) is het gemiddeld rendement van
schuldhulpverlening bijna twee keer zo groot als de kosten.
In de tabel hieronder staat een overzicht van de kosten en baten van schuldhulpverlening in euro’s per
100.000 inwoners, waarbij ten aanzien van het gemiddelde de batenplaatsen in aflopende bedragen
zijn geplaatst.
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Kosten
Baten
Bespaarde kosten WWB
Bespaarde kosten WW
Bespaarde kosten dakloosheid (zorg en veiligheid)
Bespaarde kosten huisuitzettingen
Bespaarde kosten maatschappelijke opvang
Bespaarde kostenafsluiten gas water licht
Bespaarde kosten maatschappelijk werk
Bespaarde kosten GGZ
Bespaarde kosten betalingsregelingen woningcorporaties

Gemiddeld
€ 1.405.000,00
€ 3.260.000,00
€ 1.442.000,00
€ 586.000,00
€ 509.000,00
€ 396.000,00
€ 169.000,00
€
94.000,00
€
31.000,00
€
24.000,00
€
9.000,00

Min
€ 1.169.000,00
€ 2.727.000,00
€ 1.133.000,00
€ 434.000,00
€ 279.000,00
€ 215.000,00
€
92.000,00
€
47.000,00
€
18.000,00
€
15.000,00
€
5.000,00

Max
€ 1.591.000,00
€ 3.864.000,00
€ 1.886.000,00
€ 664.000,00
€ 913.000,00
€ 811.000,00
€ 317.000,00
€ 179.000,00
€
47.000,00
€
39.000,00
€
12.000,00

Het effect van beleidskeuzes heeft vooral een financieel effect op andere beleidsterreinen, omdat het
een kostenbesparing oplevert.
Uit reacties van respondenten blijkt dat het hebben van schulden veel stress oplevert. Dit heeft
weerslag op het gezin, de gezondheid en werk van mensen. Door stress weg te nemen, zal dat een
volgens de respondenten een ontlasting op andere beleidsterreinen betekenen. Dit wordt
onderschreven in de literatuur.
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6 Conclusie
Schuldhulpverlening richt zich minimaal op het oplossen van schuldenproblematiek en nazorg, waarbij
de regie bij de gemeente ligt. Steeds meer gemeenten werken integraal en kiezen voor een brede
aanpak van de problematiek en werken samen met ketenpartnerts.
Uit zowel deskresearch als veldonderzoek blijkt dat gemeenten de toegang breed en laagdrempelig
vormgeven. Hulpvragers kunnen vaak terecht in een wijkteam en de meeste gemeenten deden al
vroegsignalering, voordat het een wettelijke verplichting werd. Grote gemeenten hebben een groter
bereik dan kleinere gemeenten. Schaamte kan een rol spelen in kleine gemeenten. In grote
gemeenten is anonimiteit meer geborgd. Ook is de populatie anders wat een rol kan spelen. Het
moment van registreren kan verschillen per medewerker, waardoor het gemeenten kan ontbreken aan
zicht op omvang van de problematiek. Hulpvragers zijn in grote mate afhankelijk van de beoordeling
door de “street level bureaucrat” die een grote discretionaire ruimte heeft.
Het moment van registreren heeft effect op het vervolgproces. Door het toepassen van een selectie,
kan invloed worden uitgeoefend op de slagingskans van het vervolgtraject: creaming.
Het effect van een wijkteam is zichtbaar in het bereik. Gemeenten waar een wijkteam actief is, hebben
een groter bereik. Bij gemeenten waar een schuldhulpverlener in een wijkteam zit, is het
vervolgproces effectiever.
Doorlooptijden zijn vaak per situatie afhankelijk. In 35% van de aanvragen verschilt het sterk per cliënt
wanneer een beschikking wordt afgegeven. De respondenten schatten dat 70% van de mensen dat
zich aanmeldt voor schuldhulpverlening geholpen wordt.
Gemeenten kunnen schuldhulpverlening benutten om mensen uit multi-problematische situaties te
krijgen. Uit het deskresearch blijkt dat het van doorslaggevend belang is dat de deur van de
schuldhulpverlening wijd open staat en dat alle relevante persoonlijke omstandigheden integraal
worden meegewogen. Dit vergroot de toegankelijkheid en de effectiviteit van de schuldhulpverlening.
Daarbij moet ingezet worden op het verminderen of wegnemen van chronische stress.
In de grote gemeenten is de problematiek op andere beleidsterreinen over het algemeen groter dan
de landelijke gemiddelden. Dit speelt vooral in de GGZ en in iets mindere mate bij betaalrisico’s in
corporatiewoningen. Schulden en jeugdhulpverlening gaan hand in hand. Dit is een gegeven en geen
effect van beleidskeuzes. Grote gemeenten hebben meer menskracht en budget om projecten op te
zetten en daar ontstaan meer beleidsramen, doordat meer wijkgericht en integraal gewerkt kan
worden. In grote gemeenten gaat beleidsvorming vaker via het stromenmodel. Problemen, partijen en
oplossingen weten elkaar vaker te vinden. In kleine gemeenten is vaker het barrièremiddel van
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toepassing, wat het maken van beleid moeilijker maakt, omdat de beleidsmaker steeds nieuwe
hindernissen moet nemen.
Het effect van beleidskeuzes heeft vooral een financieel effect op andere beleidsterreinen, omdat het
een kostenbesparing oplevert.
De inrichting van de toegang tot schuldhulpverlening en de daaraan ten grondslag liggende keuzes
hebben invloed op het vervolgproces. Een brede, laagdrempelige en integrale toegang vergroot het
bereik en heeft een positief effect op het vervolgproces. Het betrekken van een wijkteam verhoogt het
bereik en het toevoegen van een schuldhulpverlener aan het wijkteam, verhoogt de effectiviteit van
het vervolgproces.
Het is niet aangetoond dat de inrichting van de toegang tot schuldhulpverlening en de daaraan ten
grondslag liggende keuzes invloed hebben op de mate waarin een beroep wordt gedaan op het brede
sociale domein.
Wel is aangetoond dat het vergroten van het bereik en vroegsignalering kostenbesparingen opleveren
op andere beleidsterreinen.
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7 Aanbevelingen
Een belangrijke conclusie is dat de verschillen tussen grote en kleine gemeenten groot zijn waar het
gaat om bereik en effectiviteit, maar ook in de problematiek op andere beleidsterreinen. Het verschil
tussen grote en kleine gemeenten is mogelijk te verklaren door het verschil in populatie. Een eerste
aanbeveling is om vervolgonderzoek te doen naar wat het verschil in populatie betekent voor de
aanpak van schuldhulpverlening en hoe de schuldhulpverlening meer aangepast kan worden aan de
behoeften van de inwoners van een gemeente om het effectiever te maken.
Voor het maken van beleid is een politiek besluit nodig. Daarbij spelen psychologische factoren een
rol. Het is daarom belangrijk om beleidskeuzes in perspectief te brengen en te onderbouwen. Grote
gemeenten hebben meer capaciteit en middelen voor projecten om uit te vinden wat werkt. Hieruit zijn
goede voorbeelden voortgekomen, maar er is geen “one-size-fits-all”. Een aanbeveling aan kleine
gemeenten en ook HLTsamen is om eigen beleidstheorieën te ontwikkelen. Het is aangetoond dat het
investeren in schuldhulpverlening een kostenbesparing oplevert. Kleine gemeenten kunnen meer
investeren in pilots gericht op een integrale en laagdrempelige aanpak. Suggesties hiervoor zijn:
•

Een schuldhulpverlener toevoegen aan één of meer wijkteams;

•

Meer samenhang realiseren tussen schuldhulpverlening en jeugdhulpverlening;

•

Jeugdgezondheidzorg toevoegen aan één of meer wijkteams;

•

Registratie van de hulpvraag bij het eerste contactmoment.

Door de effectiviteit in de toegang en het vervolgproces te monitoren en te evalueren, kan beoordeeld
worden of een aanpak werkt.
Omdat ook schaamte een rol lijkt te spelen in kleine gemeenten, is een aanbeveling om te
onderzoeken of en hoe anonieme schuldhulpverlening mogelijk gemaakt kan worden.
In de toegang hebben medewerkers veel discretionaire ruimte. Een laatste aanbeveling is om
inzichtelijk te maken wat het doel is van de aanmelding en dat te monitoren. Een registratie bij het
eerste contactmoment en een opvolging (bijvoorbeeld nabellen, vrijwilliger inschakelen of uitnodigen
voor extra hulp) helpt om de hulpvrager vast te houden.
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8 Discussie
De resultaten van het onderzoek zijn anders dan ik van tevoren had gedacht. Mijn verwachting was
dat door in kaart te brengen hoe gemeenten hun toegang georganiseerd hebben, een duidelijk effect
te zien zou zijn op andere beleidsterreinen. Dat bijvoorbeeld door beleidskeuze A een afname
zichtbaar is op beleidsterrein B. Dit effect heb ik niet kunnen aantonen, maar wel een samenhang
tussen problematiek en het verschil tussen grote en kleine gemeenten. De hypothese dat
laagdrempelige schuldhulpverlening leidt tot besparingen op het vervolgproces en andere
beleidsterreinen is vanuit de literatuurstudie wel aangetoond.
Hele duidelijke verschillen in de toegang zijn er niet. Gemeenten proberen over het algemeen een
brede en laagdrempelige toegang te organiseren. Ik had hierin grotere verschillen verwacht tussen de
gemeenten. Ook bij de Bollengemeenten waar verschillende beleidskeuzes zijn gemaakt, had ik een
duidelijker verschil verwacht in bereik en effectiviteit met positieve resultaten voor Teylingen. In
gemeente Teylingen is het bereik juist afgenomen.
In het onderzoek heb ik niet in kaart gebracht welke andere oplossingen zijn geboden. Hulpvragers
die geen aanbod hebben gehad voor een schuldoplossing, zijn mogelijk wel geholpen bij een
ketenpartner en is de schuldhulpverlening effectiever dan het beeld dat in dit onderzoek is geschetst.
Achteraf zou ik hier in de enquêtes en interviews naar gevraagd hebben, om me daar een goed beeld
van te vormen.
Een beperking die invloed kan hebben gehad op de uitkomst van het onderzoek is het verschil in de
wijzen waarop een aanvraag wordt geregistreerd. Op voorhand wist ik dat gemeenten op
verschillende manieren registreren en daarom ben ik niet van landelijke cijfers uitgegaan. Wat ik op
voorhand niet wist, is dat ook schuldhulpverleners binnen eenzelfde gemeente verschillende
werkwijzen hanteren. Door de hoeveelheid gemeenten die meewerken aan het onderzoek en het
aantal respondenten, is de validiteit zoveel mogelijk geborgd.
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Bijlage 1. Overzicht functies respondenten enquêtes
Enquête deelnemende gemeenten
1. senior
2. Schuldhulpverlener
3. beleidsadviseur
4. Schuldhulpverlener
5. Budgetbeheerder/Administratief medewerker Schulddienstverlening
6. manager
7. medewerker schulddienstverlening
8. Schuldhulpverlener
9. Projectleider en onderzoeker
10. Stafmedewerker
11. Schuldhulp
12. Schuldregelaar
13. Consulent Schulddienstverlening
14. Regisseur schuldhulpverlening
15. Regisseur schuldhulpverlening, team aanmeld
16. Schuldhulpverlening
17. Regisseur schuldhulpverlening
18. regisseur schuldhulpverlening
19. Klantmanager Schuldhulpverlening
20. regisseur schuldhulpverlening
21. Regisseur schuldhulpverlening
22. Teamleider
23. Kwaliteitsmedewerker
24. Sr. Beleidsadviseur en Projectleider
25. Kwaliteitsmedewerker
26. Teamcoördinator
27. Schuldhulpverlener
28. schuldhulpverlener
29. Schuldhulpverlener
30. Schuldhulpverlener
31. schuldhulpverlener
32. Schuldhulpverlener
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33. Consulent schulddienstverlening
34. schulddienstverlener
35. Consulent Schulddienstverlening in Sociaal Wijkteam
36. Schuldhulpverlener
37. schuldhulpverlener
38. Budgetcoach
39. Senior schulddienstverlening
40. Senior en projectleider
41. beleidsadviseur

Enquête via LinkedIn
1. schuldhulpverlener, budgetconsulent
2. Schuldhulpverlening coördinator
3. Regisseur schuldhulpverlener
4. Schulddienstverlener
5. Procesbegeleider
6. Senior medewerker Schuldhulpverlening Sociaal Wijkteam
7. Schuldhulp adviseur
8. Schuldhulpverlener
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Bijlage 2. Respondentenlijst interviews beleid, uitvoering en
ketenpartners
1. Beleidsmedewerkers (5)
2. Schuldhulpverlener externe gemeente
3. Medewerker ISD
4. Consulenten ISD (schuldhulpverleners) (2)
5. Coördinator ISD
6. Kwaliteitsmedewerkers ISD (2)
7. Beleidsmedewerker ISD (2)
8. Directeur ISD
9. Coördinator Sociaal Team Hillegom
10. Coördinator Sociaal Wijkteam Teylingen
11. Jeugdarts KNMG
12. Medewerker Kwadraad
13. Vrijwilligers Voedselbank Noordwijk (2)
14. Vrijwilligers SchuldHulpMaatje Lisse (2)
15. Medewerker Welzijn Teylingen
16. Medewerkers Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland (2)
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Bijlage 3. Vragenlijsten enquêtes

Onderzoek naar de toegang tot schuldhulpverlening
1. Naam gemeente w

2. Functie w

3. Situatie in de gemeente (selecteer wat van toepassing is) w
Wij doen aan vroegsignalering
Wij werken veel met vrijwilligers
In onze wijkteams werken schuldhulpverleners
De intake wordt in het wijkteam gehouden
De intake wordt bij de gemeente gehouden
De schuldhulpverlening is gedeeltelijk uitbesteed
De schuldhulpverlening is helemaal uitbesteed
Overige (geef nadere toelichting)

4. Een inwoner met geldzorgen meldt zich w
Via de website
Telefonisch
Aan de balie van de gemeente
Bij een wijkteam
Via een verwijzer
Door middel van vroegsignalering
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Overige (geef nadere toelichting)

5. Een aanvraag voor schuldhulpverlening wordt geregistreerd w
Bij het eerste contact
Na verduidelijking van de hulpvraag, maar er hoeven nog geen formulieren te zijn ingevuld en/of
stukken te zijn aangeleverd
Na het invullen van een aanvraagformulier
Als een aanvraagformulier en stukken zijn aangeleverd, maar het hoeft niet compleet te zijn
Als het aanvraagformulier is ingevuld en alle stukken zijn aangeleverd
Overige (geef nadere toelichting)

6. Iedereen die zich aanmeldt voor schuldhulpverlening wordt geholpen (geef aan
in hoeverre dit waar is) w
Helemaal eens

Neutraal

Helemaal oneens

7. Het plan van aanpak werd tot 2021 getekend w
Binnen een termijn van 8 weken na de geregistreerde aanvraag
Binnen een termijn van 3 maanden na de geregistreerde aanvraag
Dat verschilt sterk per cliënt
Overige (geef nadere toelichting)

8. Na het plan van aanpak wordt vaak stabilisatie ingezet. Wat is het geschatte
percentage van dossiers, waarbij een stabilisatie wordt ingezet na het plan van
aanpak? w
0

73

9. Na het plan van aanpak wordt soms direct een schuldoplossing aangeboden
(100% betalen of een schuldregeling). Wat is het geschatte percentage van
dossiers, waarbij direct een schuldoplossing wordt aangeboden? w
0

10. Het geschatte percentage van geregistreerde hulpvragen die positief zijn
afgerond is w
0
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Onderzoek naar de toegang tot schuldhulpverlening LinkedIn
1. Naam gemeente

2. Functie

3. Situatie in de gemeente voor de nieuwe Wgs (1-1-2021)
Wij doen aan vroegsignalering
Wij werken veel met vrijwilligers
In onze wijkteams werken schuldhulpverleners
De intake wordt in het wijkteam gehouden
De intake wordt bij de gemeente gehouden
De schuldhulpverlening is gedeeltelijk uitbesteed
De schuldhulpverlening is helemaal uitbesteed
Overige (geef nadere toelichting)

4. Een inwoner met geldzorgen meldt zich voor de nieuwe Wgs (1-1-2021)
Via de website
Telefonisch
Aan de balie van de gemeente
Bij een wijkteam
Via een verwijzer
Door middel van vroegsignalering
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Overige (geef nadere toelichting)

5. Een aanvraag voor schuldhulpverlening werd voor de nieuwe Wgs (1-12021) geregistreerd
Bij het eerste contact
Na verduidelijking van de hulpvraag, maar er hoeven nog geen formulieren te zijn ingevuld en/of
stukken te zijn aangeleverd
Na het invullen van een aanvraagformulier
Als een aanvraagformulier en stukken zijn aangeleverd, maar het hoeft niet compleet te zijn
Als het aanvraagformulier is ingevuld en alle stukken zijn aangeleverd
Overige (geef nadere toelichting)

6. De onderzoeker mag cijfermatige gegevens opvragen bij mijn organisatie via
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Bijlage 4. Interviewvragen beleidsmedewerkers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Gemeente:
Omschrijving organisatie:
Beleidsplan geldig tot:
Welke beleidskeuzes zijn gemaakt?
Waar zijn deze op gebaseerd?
Hoe is het team samengesteld?
Hoe en wanneer kunnen mensen bij jullie terecht?
Op welk moment worden hulpvragen geregistreerd?
Wat staat er in de beleidsregels over afwijzen en recidive?
Worden alle doelgroepen geholpen?
Besteden jullie diensten uit?
Welke trends zie je?
Op welk moment zoeken deze mensen (met een financiële hulpvraag) hulp (zijn de problemen
nog eenvoudig, wachten ze lang of wisselt dat)?
Hoe ziet de doelgroep eruit?
Hebben ze al andere oplossingen geprobeerd en zo ja, welke?
Wat zijn de oplossingsrichtingen die jullie kunnen bieden (welke modulen voeren jullie uit?)
Wordt er veel verwijzen vanuit ketenpartners
Is er sprake van een warme overdracht bij een verwijzing?
Hoe is de samenwerking met ketenpartners?
Zijn beleidsdoelen gerealiseerd en zijn er aanpassingen geweest?

Bijlage 5. Vragenlijst interview ketenpartners
Enquêtevragen ketenpartners
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gemeente:
Omschrijving organisatie:
Hoe is het team samengesteld?
Hoe en wanneer kunnen mensen bij jullie terecht?
Worden hulpvragen geregistreerd?
Welke trends zie je?
Hoeveel mensen hebben (naar schatting) een financiële hulpvraag?
Op welk moment zoeken deze mensen (met een financiële hulpvraag) hulp (zijn de problemen
nog eenvoudig, wachten ze lang of wisselt dat)?
Hoe ziet de doelgroep eruit?
Hebben ze al andere oplossingen geprobeerd en zo ja, welke?
Wat zijn de oplossingsrichtingen die jullie kunnen bieden (advies, verwijzen, hulp bij
formulieren, etc.)?
Wordt er veel verwijzen vanuit de ISD?
Verwijzen jullie veel naar de ISD?
Is er sprake van een warme overdracht bij een verwijzing?
Hoe is de samenwerking met ketenpartners?

Wat vind je van de schuldhulpverlening van de ISD?
16.
17.
18.
19.

Wat gaat goed?
Wat kan beter?
Hoe is de bereikbaarheid?
Hoe is de communicatie?

Tips voor het nieuwe beleid
20. Welke drie onderwerpen mogen niet vergeten worden bij het opstellen van een nieuw
beleidsplan?
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