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IN FO@LEIDERDORP,

Geachte heer, mevrouw,

ln maart 2017 stelde u het beleidsplan schuldhulpverlenin g2oL7 -2020 vast. we
streven met dit beleid de volgende vier hoofddoelstellingen na: L. preventie van
schulden; 2. Laagdrempelige schuldhulpverlening; 3. Maatwerk en 4. tntegrale
schuldhulpverlening.

Huidige weergave / evaluatie schuldhulpverlening en EHBG
De huidige weergave van de schuldhulpverlening en evaluatie van Eerste hulp bij
geldzorgen heeft tot doel de huidige situatie ten aanzien van de schuldhulpverlening
in Leiderdorp weer te geven. ook kijken we naar de resultaten van de
schuldhulpverlening en biedt het een inventarisatie van de ontwikkelingen in de
període van de afgelopen jaren tot nu.
u heeft aangegeven, bij de behandeling van de verordening beslistermijn
schuldhulpverlening, voorafgaand aan het beleidsplan graag een evaluatie te willen
zien. Graag nemen wij uw opmerkingen of aanbevelingen nog mee in het nieuwe
beleidsplan.

De huidíge stand van zaken schuldhulpverlening, b'ljlage L, geeft een beschouwing
van de aard en omvang van de huidige schuldenproblematiek met daarnaast de
resultaten van de schuldhulpverlenÍng.
De evaluatie EHBG, bijlage 2, geeft een evaluatÍe over het project Eerste hulp bij
geldzorgen waar Leiderdorp aan deelneemt.

wij spreken u hierover tijdens het politiek forum op moandag 22 maort 2021
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Huidige situatie 
 

 

1.1. Inleiding 
Voor u ligt een inzage in de huidige situatie ten aanzien van de schuldhulpverlening in de gemeente 

Leiderdorp. Hierin beschouwen we de aard en omvang van de schuldenproblematiek. Ook kijken we 

naar de resultaten van de schuldhulpverlening. Deze beschrijving wordt gegeven voorafgaand aan het 

voorleggen van het beleidsplan schuldhulpverlening.  

Het beleidsplan waarvan deze weergave onderdeel is, is opvolger van het Beleidsplan 

schuldhulpverlening Leiderdorp 2017‐2020. 

 
1.2. Omvang problematiek 
In 2018 had 8,3% van de Nederlandse huishoudens te maken met geregistreerde problematische 

schulden. In Leiderdorp lag dat percentage lager, namelijk op 5% (610 huishoudens) 1. Het aantal 

aanmeldingen voor schuldhulpverlening vertoont in Leiderdorp al enkele jaren een dalende trend 

(figuur 2). Ook daar wijkt Leiderdorp af van het landelijke beeld. Het aantal aanmeldingen steeg 

landelijk fors na de economische crisis in 2008, maar vlakte enkele jaren later af naar het huidige 

niveau. De daling in Leiderdorp kan verschillende oorzaken hebben. Voor de hand liggend is de komst 

van Incluzio die begon met laagdrempelig advies bij problemen. Ook de start van Eerste Hulp Bij 

Geldzorgen (vroegsignalering) en het oplopende aantal onderbewindstellingen kunnen oorzaken zijn. 

 

Fig. 1 Huishoudens met geregistreerde 

problematische schulden per gemeente (2018) 

 

Fig. 2 Aanmeldingen in Leiderdorp 2016–2024 

 

 

 
 
Groen: best case scenario 
Rood: worst case scenario 
Blauw: Autonome trend 

 

Coronacrisis 

Bij de raming van het aantal aanmeldingen voor 2021 en verder (figuur 2) is rekening gehouden met 

een bodemeffect. De blauwe lijn geeft de autonome trend weer. De rode en groene lijn zijn ramingen 

van het aantal aanmeldingen in verband met corona. Landelijke onderzoekers verwachten in het worst 

case scenario een verdubbeling van het aantal huishoudens met (problematische) schulden en in het 

 
1 Bron: Het CBS Dashboard Schuldenproblematiek in beeld. 

https://dashboards.cbs.nl/v2/SchuldenproblematiekInBeeld/
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gunstigste geval een stijging van 10-20%.2 De voorspellingen van de onderzoekers zijn voor 2020 nog 

niet uitgekomen.  

 

Landelijk zien we dat er - net als in Leiderdorp - sinds de start van de coronacrisis minder 

aanmeldingen zijn voor schuldhulpverlening.3 Volgens deskundigen is dit de stilte voor de storm. 

Mensen krijgen nu nog uitstel van betaling en doen een beroep op hun buffer. Maar dit biedt op 

termijn geen soelaas. Bovendien hebben veel mensen te maken met baanverlies of teruglopende 

inkomsten.  

 

Onzichtbare schuldenaren 

Uit de voorgaande cijfers blijkt dat slechts een klein deel van de huishoudens in beeld is bij de 

gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit ondanks onze inspanningen: via Eerste Hulp Bij Geldzorgen 

krijgen we mensen al in beeld als de schulden nog relatief klein zijn, bij Incluzio wordt altijd gecheckt 

of er naast de initiële hulpvraag ook een financiële hulpvraag is, en ook bij de afdeling Werk en 

Inkomen Leiden en Leiderdorp zijn medewerkers alert op het signaleren en bespreekbaar maken van 

schulden. Naast de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn er natuurlijk nog de wettelijke 

schuldsanering (Wsnp) en schuldenbewind, maar uit landelijke onderzoeken blijkt dat ook daar slechts 

het ‘topje van de ijsberg’ wordt bereikt.4 

 

Schuldenpakket 

Klanten van de schuldhulpverlening hebben in Leiderdorp gemiddeld ruim € 32.566 aan schulden bij 

14 schuldeisers. De gemiddelde schuld is de afgelopen jaren flink gedaald en ligt nu ruim onder het 

landelijk gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op ruim € 43.500 bij 13 schuldeisers. 

Onderzoekers schrijven de vergelijkbare trend in Amsterdam toe aan vroegsignalering.5 Leiderdorp 

nam deze aanpak in 2017 over. De meest voorkomende schuldeisers zijn de Belastingdienst, 

zorgverzekeraars, incasso-organisaties, deurwaarders en gemeentelijke- en waterschapsbelasting.6 

 

Klanten schuldhulpverlening 

Een derde van de klanten heeft een (hoofd)inkomen uit werk. De overige klanten hebben een 

uitkering. Vrijwel alle klanten hebben een laag inkomen, gemiddeld € 1.165.   

Driekwart van de klanten is alleenstaand en/of gescheiden. De overige klanten zijn samenwonend of 

gehuwd. Een derde van de klanten heeft minderjarige kinderen. 

 

1.3. Schuldhulpverlening 
 

Trajecten 

In 2020 zijn 220 aanmeldgesprekken gevoerd bij de Stadsbank, hiervan waren 10 voor Leiderdorpse 

inwoners. In 2019 zijn er 301 aanmeldgesprekken gevoerd, waarvan 22 voor Leiderdorpse inwoners. 

Dat waren er minder dan in voorgaande jaren, zo lazen we in de vorige paragraaf. Het zijn er ook 

minder dan landelijk gemiddeld.7 Hierbij moet wel worden opgemerkt dat veel inwoners met 

geldzorgen al heel goed worden geholpen bij o.a. Incluzio en Eerste Hulp Bij Geldzorgen, waardoor 

aanmelding bij de Stadsbank niet nodig is. 

 

 
2 COVID-19 en schuldenproblematiek in Nederland, Deloitte/SchuldenlabNL, juni 2020. 
3 Bron: Monitor schuldhulpverlening in coronatijd, Divosa/NVVK. 
4 Zie bijvoorbeeld: Huishoudens in de rode cijfers 2015, Panteia 
5 Amsterdam meldt spectaculair lager gemiddeld schuldbedrag dankzij Vroegsignalering (NVVK 2020) 
6 Bron: Jaarverslag 2019 NVVK. 
7 In Nederland zijn er gemiddeld ruim twee keer zoveel aanmeldingen per 10.000 inwoners als in Leiden. 

https://www.nvvk.nl/l/library/download/urn:uuid:4c16703f-e552-4808-a30d-2327ab522c51/covid-19_en_schuldenproblematiek_in_nederland.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://www.divosa.nl/nieuws/monitor-schuldhulpverlening-coronatijd-mei-2020-beeld
https://www.kennisbundel.nl/sites/default/files/2019-05/Huishoudens-in-de-rode-cijfers-2015.pdf
https://www.nvvk.nl/k/news/view/11363/3481/amsterdam-meldt-spectaculair-lager-gemiddeld-schuldbedrag-dankzij-vroegsignalering.html
https://jaarverslag.nvvk.eu/2019/cijfers/index.html
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Er zijn in Leiderdorp geen inwoners geweest waarbij er sprake was van recidive: inwoners die in de 

voorgaande 5 jaar schuldenvrij uitgestroomd uit de schuldhulpverlening zijn en zich opnieuw melden 

met nieuwe schulden. Het landelijke gemiddelde lag een stuk hoger, namelijk op 12%.8 

 

In 2020 vond in 8 (80%) van de gevallen na het aanmeldgesprek een uitgebreidere intake plaats. Bij 

geen was een eenmalig advies voldoende. Na de intake werd in 4 van de gevallen (21%) die in 2020 

in de intakefase zaten gestart met schuldregelen en bij 6 startte een stabilisatietraject (32%). In 2020 

heeft in 9 gevallen (47%) een beëindiging plaats gevonden tijdens de intake fase (ook inwoners die in 

2019 aangemeld hebben konden in 2020 nog in de intakefase zitten). Dit komt bijvoorbeeld omdat 

schuldenaren niet meer reageren, geen gegevens aanleveren of zelf een oplossing zoeken. 

 

In 2019 vond in 17 van de gevallen na het aanmeldgesprek een uitgebreidere intake plaats (77%). 

Hierbij was in één geval een eenmalig advies voldoende (5%). Na de intake werd in 1 geval gestart 

met het schuldregelen (4%) en bij 7 startte een stabilisatietraject (30%). In 2019 is bij 15 inwoners 

geen vervolg gegeven aan het traject (65%). Dit is zorgelijk, omdat in deze groep ook schuldenaren 

zijn met problematische schulden die dus uiteindelijk niet worden bereikt door de gemeentelijke 

schuldhulpverlening. 

 

In 2020 werden 6 van de 9 stabilisatietrajecten positief afgerond en volgde een schuldregeling. Er was 

één geval waarbij het stabilisatietraject niet- succesvol werd afgerond. De belangrijkste redenen voor 

niet-succesvolle afrondingen: klant voldoet niet aan de eisen, trekt aanvraag in, levert geen info of 

reageert niet. 

In 2019 werden 4 van de 7 stabilisatietrajecten positief afgerond waarbij een schuldregeling volgde. 

Ook in dit jaar was er één geval waarbij het stabilisatietraject niet succesvol werd afgerond. 

 

In 2020 waren er 9 geslaagde schuldregelingen (veel van die trajecten startten in 2019). Dat betekent 

dat de schuldeisers akkoord gingen met het voorstel om een deel kwijt te schelden. Bij geen van de 

regelingen dit jaar werd een saneringskrediet ingezet.  

In 2019 waren er 8 geslaagde schuldregelingen waarbij een kwart van de schuldregelingen een 

saneringskrediet ingezet. Dit krediet krijgen de schuldeisers aan het begin van het traject, onder 

voorwaarde dat zij de rest kwijtschelden. De schuldenaar betaalt het saneringskrediet zonder rente in 

drie jaar terug aan de Stadsbank.  

In 0 van de gevallen in 2020 slaagde de schuldregeling niet of werd het schuldregeltraject voortijdig 

beëindigd. In 2019 waren dit er 4. Dit komt neer op slagingspercentage van 100% in 2020 en 67% in 

2019. De meest voorkomende reden voor het niet-slagen is dat schuldeisers niet akkoord gaan met 

het voorstel. Daarnaast komt het voor dat schuldenaren niet de benodigde gegevens aanleveren of 

zich niet aan de afspraken houden.  

 

In 2019 waren 25 klanten schuldenvrij na een schuldregelingstraject van 3 jaar (100%). In 2019 is bij 

één persoon een aanvraag gedaan voor een WSNP traject. Deze is in 2020 toegelaten tot de WSNP.  

 

Eind 2020 zaten er 40 inwoners in budgetbeheer. In 2019 waren dat er 41. 

 

Beschermingsbewind 

Beschermingsbewind wordt opgelegd door de rechter en veelal uitgevoerd door commerciële 

bewindvoerders. De gemeente betaalt echter in veel gevallen de rekening vanuit de bijzondere 

bijstand, namelijk wanneer de inwoner een laag inkomen heeft. De uitgaven voor 

beschermingsbewind stijgen al jaren in zowel Leiderdorp als Nederland. In de periode 2018-2020 

bedroegen de jaarlijkse uitgaven € 91.696, € 112.448 respectievelijk € 130.998. Met onder andere de 

 
8 In de Programmabegroting 2021 (indicator 10D1.c) wordt bij recidive gekeken naar een termijn van 3 jaar. Dat 
percentage lag in Leiden in 2019 op 1% (slechts 3 recidivegevallen). Het landelijke cijfer is niet beschikbaar. 
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invoering van een bewindvoerdersdesk en een convenant met bewindvoerders poogt de gemeente 

meer grip te krijgen op de in- en uitstroom en kosten van bewind. 

 

Vroegsignalering 

Het team Eerste Hulp Bij Geldzorgen (EHBG, voorheen Snelle Hulp Bij Schulden) benadert inwoners 

naar aanleiding van signalen van woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiebedrijven en andere 

schuldeisers. In 2020 ontving het team 772 signalen. Op basis van diverse criteria werden daaruit de 

260 meest zorgwekkende meldingen geselecteerd.  Meldingen van huishoudens die al bekend waren 

bij Stadsbank of Incluzio, werden doorgestuurd naar de betrokken (schuld)hulpverlener. In bijna 65% 

van de meldingen slaagde het team erin om in contact te komen met de inwoner. Dit wordt op 

verschillende manieren geprobeerd; brief, telefoon, e-mail, voordeurbezoek (in tijden van corona). 

Daarvan nam 25% hulp aan.9   

 

De evaluatie (die tevens bijgesloten is) maakt duidelijk dat het niet aannemelijk is dat zij, wanneer het 

team niet op hun stoep gestaan had, zelf hulp hadden gezocht. Soms omdat ze dachten dat het 

allemaal nog wel goed zou komen en ze geen hulp nodig hadden. Vaak zijn mensen zo moe van al 

het gedoe rondom hun financiën dat ze er niet mee geconfronteerd willen worden. Ook schaamte 

speelt een belangrijke rol, en ook de soms negatieve beeldvorming over de Stadsbank en het regime 

van leefgeld.  

 

De onderzoekers stellen ook: ‘Naast de typische vroegsignaleringsdoelgroep (inwoners bij wie de 

financiële problemen nog relatief beheersbaar zijn) bereikt en begeleidt het team ook een ‘zwaardere’ 

doelgroep: inwoners die al veel langer en steviger in de schulden zitten; die vaak het overzicht 

verloren zijn, murw geworden zijn, niet meer het geloof hebben er ooit nog uit te komen en om die 

reden geen hulp zoeken. Zij hebben soms negatieve ervaringen met hulpverleners en vaak niet eerder 

een beroep gedaan op Incluzio of de Stadsbank. Het team slaagt erin om ook in het leven van deze 

‘diehard zorgmijders’ het verschil te maken. Dat vraagt vaak wel een stevige investering in tijd.’ EHBG 

bereikt ook veel zelfstandig ondernemers. Ook deze groep vraagt een stevige investering in tijd. 

 

Tot slot, (ook) uit ander onderzoek blijkt dat vroegsignalering loont.10 

 

Incluzio 

Bij Incluzio Leiderdorp kunnen inwoners terecht met financiële vragen en bieden zij ondersteuning 

middels een budgetcoach, maar bijvoorbeeld ook bij het doen van een aangifte bij de belastingdienst. 

Iedereen kan bij hen terecht, ook jongeren en zelfstandigen. Wanneer Incluzio zelf geen 

ondersteuning kan bieden, zijn zij goed op de hoogte waar ondersteuning wel mogelijk is. Zij werken 

met diverse partners samen waaronder de afdeling Werk en Inkomen Leiden en Leiderdorp, de 

Stadsbank, Rijnhart wonen etc. 

 

 
9 Meegeteld worden de inwoners die binnen 28 dagen aangeven geholpen te willen worden. De praktijk leert dat 
sommige van de mensen die bereikt zijn in eerste instantie aangeven geen hulp te willen/nodig te hebben, maar op een 
later moment (na 28 dagen) alsnog terugbellen. Het daadwerkelijk aantal inwoners dat begeleid wordt, ligt dus hoger. 
Bron: Waarderende evaluatie Snelle Hulp Bij Schulden (What Works, juli 2020). 
10 Amsterdam: Vroeg Eropaf - Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden, Panteia 2014. 

https://martijnschut.blog/wp-content/uploads/2020/09/Waarderende-Evaluatie-Snelle-Hulp-Bij-Schulden-juli-2020.pdf
http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/50/91/Amsterdam_Vroeg_Eropaf__best-practice_Vroeg_eropaf_-1442918436.pdf
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De budgetcoach van Incluzio heeft in 2020 156 inwoners ondersteunt ten opzichte van 117 in 2019. In 

bovenstaande grafiek zijn het aantal openstaande casussen van de budgetcoach per maand 

zichtbaar. Door de ondersteuning van Incluzio is in 2020 bij 4 inwoners een huisuitzetting voorkomen, 

is het bij 5 inwoners die te maken hadden met een loonbeslag door een deurwaarder gelukt om een 

basisinkomen te behouden, is bij 1 inwoner voorkomen dat verdere rechtsgang naar de kantonrechter 

bij een schuld plaats vond en hebben zij 2 inwoners, die in financiële nood waren geraakt wegens het 

verliezen van hun baan door de coronapandemie, verder geholpen naar een nieuwe baan.  

Incluzio is in 2020 gestart met de uitrol van de applicatie Plinkr. Dit betreft een online hulpmiddel 

waarmee inwoners inzicht kunnen krijgen in hun inkomsten en uitgaven. Eind 2020 maakten 21 

inwoners hier gebruik van. Hiernaast heeft Incluzio in samenwerking met Stimulanz de online tool 

berekenuwrecht.nl aangepast naar de Leiderdorpse situatie. 
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1  INLEIDING 

 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het hoe en waarom van het onderzoek besproken. Bijzondere aandacht 
wordt besteed aan het waarderende karakter van de evaluatie, alsmede aan de aanpassingen in de 
opzet als gevolg van de corona crisis. Omdat de evaluatie nog niet afgerond is, wordt ook het 
vervolg geschetst. Als laatste volgt een leeswijzer. 
 

1.1  AANLEIDING  

 
Snelle Hulp Bij Schulden 
De gemeenten Leiden en Leiderdorp bieden inwoners met (problematische) schulden 
ondersteuning aan. Uitgangspunten voor deze ondersteuning zijn: preventief, laagdrempelig, 
maatwerk en integraal. Het vroegsignaleringsteam ‘Snelle hulp bij schulden (SHBS)’ is een van de 
manieren waarop gemeenten proberen om handen en voeten te geven aan deze uitgangspunten. 
Binnen het vroegsignaleringsteam SHBS werken medewerkers van de Stadsbank Leiden (SBL) en 
de sociale wijkteams (SWT) samen om burgers met (grote) financiële problemen verder te helpen. 
Zij zoeken contact naar aanleiding van meldingen van betalingsachterstanden. Met de inrichting 
van het team SHBS geven de gemeenten en de wijkteams invulling aan het gelijknamige convenant 
‘Snelle hulp bij schulden’ dat op 31 augustus 2018 werd ondertekend door de gemeente 
Leiderdorp, gemeente Leiden, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Sociale Verzekeringsbank 
(SVB), Rijnhart Wonen, Woonzorg Nederland, GGD – Meldpunt Zorg & Overlast, Coöperatie Sociale 
Wijkteams Leiden, Ons Doel, De Sleutels, Portaal, Stichting Huisvesting Werkende Jongeren 
Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. (SPL). In 2019 hebben zorgverzekeraars VGZ en Zilveren 
Kruis, alsmede kinderopvangorganisatie Floreo kids zich bij het convenant aangesloten. Ook 
Incluzio Leiderdorp behoort tot de convenantpartners. Naast deze partijen zijn er natuurlijk nog 
andere partijen betrokken bij de ondersteuning van inwoners met schulden; in dit verband kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan het welzijnswerk en ondersteuning van vrijwilligers en 
zorgaanbieders. 
 
Evaluatie gericht op groei en gezamenlijkheid 
Eind 2020 loopt de financiering van het project SHBS af. Betrokken partijen staan voor de vraag 
hoe het vervolg van de samenwerking er uit gaat zien. Dat het belangrijk is om deze aanpak voort 
te zetten, daarover bestaat weinig discussie. Onderzoek naar de werkzame bestanddelen van deze 
aanpak moet handvatten bieden voor de doorontwikkeling ervan, en behalve bij moeten dragen 
aan de effectiviteit van de aanpak, ook aan de doelmatigheid ervan. Omdat de aanpak intensief en 
daarmee kostbaar is, is het belangrijk dat onderzoek ook meer inzicht biedt in welke belangen 
betrokken partijen hebben bij het continueren ervan; en derhalve welke bereidheid er mogelijk bij 
betrokken partijen is om bij te dragen aan de financiering van het vervolg. Omdat de aanpak SHBS 
in de afgelopen periode in de uitvoering werd doorontwikkeld, ontbreekt het echter aan een harde 
dataset die over de tijd heen via vergelijkingen antwoord kan geven op de vraag wat de 
opbrengsten zijn. Omdat doorontwikkeling in gezamenlijkheid de insteek is, en een harde dataset 
ontbreekt, is het idee ontstaan om de evaluatie op een waarderende manier uit te voeren. 
Onderzoekers Peter Wesdorp, Selle van der Woude en Nadja Jungmann zijn gevraagd een voorstel 
te doen voor zo’n ‘waarderende evaluatie’. 
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1.2 WAARDEREND EVALUEREN 

 
Het positieve als vertrekpunt voor ontwikkeling 
In een waarderende evaluatie wordt het positieve als vertrekpunt voor ontwikkeling genomen. 
Positieve ervaringen worden verzameld en onderzocht op wat waardevol is en wat werkt. Ook 
worden ideeën verzameld en onderzocht over wat er in de toekomst nog meer mogelijk is. Dit in 
tegenstelling tot de gebruikelijke evaluaties waarbij de focus veelal ligt op de eventuele 
tekortkomingen in het nu: dat wat ontbreekt, wat niet goed gaat. Een waarderende evaluatie maakt 
niet alleen de bereikte progressie inzichtelijk, maar resulteert ook in ideeën voor verdere 
progressie. En in de energie om daar met elkaar mee aan de slag te gaan. Een waarderende 
evaluatie doet daarmee niet alleen een appel op het hoofd, maar ook op het hart. 
 
Samen onderzoeken = samen bouwen 
Een waarderende evaluatie is een participatieve manier van ontwikkelen waarbij alle stakeholders 
betrokken worden. Het samen waarderend onderzoeken genereert bij de betrokkenen doorgaans 
behalve gezamenlijke ideeën ook een groter commitment aan de interventie. Het gegeven dat een 
waarderende evaluatie niet alleen een onderzoek is maar ook een procesinterventie maakt dat de 
onderlinge relaties in het proces van de dialoog sterker worden. Groepen met verschillende 
belangen zijn daardoor doorgaans sneller geneigd om samen stappen te gaan zetten. Het delen van 
positieve beelden en ervaringen werkt door in onderling vertrouwen en commitment. 
 
5V-model 
Het 5V-model1 is een krachtige vertaling van de uitgangspunten van Waarderend Onderzoeken 
naar een concreet stappenplan. Het onderscheidt de volgende vijf stappen:  
1. Verkennen: Het samen met betrokkenen bepalen 

van het onderwerp van de evaluatie en het 
vormgeven van het proces op hoofdlijnen. 

2. Verdiepen: Het verzamelen van positieve 
verhalen van de betrokkenen ten aanzien van het 
onderwerp en het diepgaand onderzoeken van 
deze verhalen op wat de verhalen vertellen over 
wat als waardevol ervaren wordt en wat de 
werkzame bestanddelen/succesfactoren zijn. 

3. Verbeelden: Geïnspireerd door deze positieve 
verhalen worden betrokkenen uitgenodigd zich 
voor te stellen wat er nog meer mogelijk is als het 
beste wat er nu al volledig tot zijn recht komt. 

4. Vormgeven: Betrokkenen gaan met elkaar in 
gesprek over wat er nodig is om deze 
toekomstbeelden te realiseren, wat er al aanwezig 
is en wat er wellicht anders moet en komen met 
elkaar tot plannen van aanpak. 

5. Verwezenlijken: Betrokkenen gaan aan de slag 
met het realiseren van de gewenste situatie, doen 
nieuwe ervaringen op, ontdekken waar ze energie 
van krijgen, etc. 

                                                        
1 Masselink, R. & De Jong, J.C. (2013), Appreciative Inquiry, Co-creatie van vernieuwing in cultuur, bedrijf en samenleving, 
Gelling Publishing. 

Figuur 1 - 5V Model 
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Het glas is halfvol 
Vanzelfsprekend levert een waarderende benadering ook inzicht op in wat nog niet goed gaat, in 
eventuele uitvoeringsproblemen. De ogen worden hiervoor niet gesloten. Ook dat wat niet goed 
gaat is van belang om te adresseren. De waarderende evaluatie kiest echter een andere 
aanvliegroute, één met meer kans op succes: vertrekpunt van ontwikkeling vormen de positieve 
verhalen. Het is immers nooit zo dat er niets goed gaat. Een waarderend auditor erkent de zorgen 
die binnen een organisatie leven, maar heeft vooral oog voor de wens achter de klacht, en geeft 
aandacht aan wat betrokkenen willen laten groeien. De waarderende insteek (die zich vertaalt in 
een ander soort vragen) leidt ertoe dat professionals die hard werken niet worden afgerekend 
maar zich gezien voelen in de beperkingen die de uitvoering mogelijk ook tekent. 
 
Een rijkdom aan verhalen 
De waarderende evaluatie kent als belangrijk uitgangspunt dat er door betrokkenen verschillende 
verhalen verteld kunnen worden over de productieve kant van een interventie zoals SHBS. Vaak 
heeft iedereen daar zijn of haar eigen beeld bij. Wanneer mensen zich realiseren dat de 
werkelijkheid zoals zij die zien, niet per se dé werkelijkheid is, dan kunnen ze hun aandacht 
verleggen van het krijgen van gelijk naar het erkennen van en openstaan voor de werkelijkheid van 
anderen. Verhalen van anderen blijken je eigen beeld dan te kunnen verrijken, je op ideeën te 
kunnen brengen. En, niet onbelangrijk: juist door de verschillende positieve verhalen te 
onderzoeken, ontstaat er gezamenlijkheid. 
 
Objectiveren waar mogelijk 
Dat een waarderende evaluatie zich vooral richt op de kwalitatieve verhalen van betrokkenen over 
wat waardevol is betekent niet dat niet wordt geprobeerd om ook objectieve beelden te vormen op 
basis van onder meer cijfermateriaal. In het kader van deze evaluatie zou het bijvoorbeeld 
waardevol kunnen zijn om te kunnen beschikken over cijfers inzake het aantal meldingen per 
schuldeiser, de percentages waarin de gemelde huishoudens bereikt worden en het antwoord op 
de vraag of en zo ja hoe snel zij ‘instappen’ op hulpverlening.  Verder kan het waardevol zijn 
nieuwe data te genereren, bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwikkeling in kwaliteit van leven van 
de burgers met schulden die begeleid worden vanuit het team SHBS. Dit ook omdat de aanleiding 
van de aanpak ligt in het voorkomen van problemen op andere levensdomeinen.  
 

1.3 DOELSTELLING  

 
Oorspronkelijke doelstelling 
Een belangrijke randvoorwaarde om een waarderende evaluatie succesvol uit te voeren is dat de 
betrokken stakeholders bereid zijn om de tijd vrij te maken die nodig is voor de uitvoering ervan 
en voor het beschouwen van de resultaten op bestuurlijk niveau. Om daar zeker van te zijn, is aan 
onderzoekers gevraagd om onder betrokken partijen de bereidheid hiertoe te polsen. Op grond 
van de positieve bevindingen van onderzoekers in deze ‘voorverkenning’ heeft de stuurgroep 
besloten tot het opstarten van de waarderende evaluatie. Daarbij heeft de stuurgroep wel besloten 
de evaluatie in eerste instantie te beperken tot de eerste twee stappen, het verkennen en 
verdiepen. Deze stappen zijn gericht op het onderzoeken van de positieve ervaringen, en zo te 
leren over de toegevoegde waarden van deze aanpak, vanuit het perspectief van stakeholders, en 
over de werkzame bestanddelen. De derde, vierde en vijfde stap, het verbeelden, vormgeven en 
verwezenlijken, zijn gericht op de doorontwikkeling van een interventie. Aan het eind van de 
tweede stap zal besloten worden over het wel of niet uitvoeren van de derde, vierde en vijfde stap, 
en de eventuele betrokkenheid van onderzoekers daarbij. Op grond van deze (voorlopige) 
afbakening, is in het gebruikersoverleg begin maart, tot de volgende doelstelling gekomen:  
 
Het verdiepen van inzicht in de huidige successen ten aanzien van de aanpak Snelle hulp bij schulden: 
leren over wat waardevol aan deze aanpak is en wat werkt, vanuit het perspectief van de diverse 
stakeholders. 
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Met als beoogd effect: 
 Inzicht in het individuele en gezamenlijke belang dat partijen bij deze aanpak en de 

voortzetting ervan hebben. 
 Inspiratie voor het versterken van deze aanpak. 

 
En toen was er de coronacrisis… 
En toen was er de coronacrisis en zag/ziet de wereld er opeens heel anders uit dan toen we aan de 
evaluatie begonnen… Het team SHBS heeft haar aanpak moeten bijstellen. Zo is het persoonlijke, 
face to face contact momenteel niet mogelijk. Inwoners worden gebeld. Met ideeën, zoals het 
samen met vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen bezoeken van inwoners, kan momenteel niet 
geëxperimenteerd worden. Maar bovenal raakt de corona crisis de financiële situatie van burgers. 
Mensen hebben hun baan verloren, hun omzet zien verdampen. De verwachting is dat over enige 
tijd het aantal inwoners met financiële problemen flink toegenomen zal zijn, met alle gevolgen van 
dien ook voor partijen zoals de woningcorporaties en de zorgverzekeraars. Daarmee neemt het 
belang van een (meer) effectieve en doelmatige schuldhulpverlening toe, voor inwoners, 
gemeenten én schuldeisers. Deze waarderende evaluatie kan hier in belangrijke mate aan 
bijdragen. Daarbij leeft in de samenleving ook een gevoel van ‘we moeten het samen doen’; ook die 
‘collectieve energie’ biedt kansen. Al met al biedt juist deze tijd kansen om tot een (nog) meer 
gezamenlijke, doorontwikkelde aanpak te komen. 
 
Extra doelstelling 
Op grond van deze ontwikkelingen is onlangs voorgesteld de doelstelling en aanpak van de 
waarderende evaluatie aan te passen. In de kern komt deze aanpassing neer op een ‘versnelling’: er 
komt een grote opgave op ons af en de tijd dringt; we hebben ervaren en onderzocht dat de aanpak 
SHBS waardevol kan zijn, en begrijpen ook wat de werkzame bestanddelen zijn: geïnspireerd door 
deze positieve ervaringen willen we versneld met elkaar in gesprek over onder meer de volgende 
vragen: Wat is er in de samenwerking nog meer mogelijk om deze uitdagingen het hoofd te bieden? 
Wat zouden we nog anders, nog beter, nog meer kunnen doen om hierin zo succesvol mogelijk te zijn, 
ook gegeven de beperkte middelen die ons ter beschikking staan? En wat is hiervoor nodig? Hoe 
kunnen we deze ideeën realiseren? Wat vraagt dat en van wie? 
In termen van het 5V-model is het voorstel nu om het verkennen en verdiepen versneld af te 
ronden en al voor de zomervakantie met het verbeelden, vormgeven en verwezenlijken aan de slag 
te gaan. Aan de oorspronkelijke doelstelling zou dan een tweede element toegevoegd kunnen 
worden: 
 
Nieuwe doelstelling: 
 Het verdiepen van inzicht in de huidige successen ten aanzien van de aanpak Snelle hulp bij 

schulden: leren over wat waardevol aan deze aanpak is en wat werkt, vanuit het perspectief van 
de diverse stakeholders. 

 Komen tot concrete en gezamenlijke ideeën voor het versterken van de aanpak SHBS, inclusief 
‘robuuste’ plannen van aanpak voor de uitvoering van deze ideeën.  
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1.4  AANPAK  

 
In deze paragraaf beschrijven we onze aanpak tot nu toe (vanaf het moment dat de stuurgroep 
groen licht gegeven heeft voor de evaluatie). De voorgenomen vervolgstappen staan beschreven in 
de volgende paragraaf. 
 
Documentenanalyse 
Een groot aantal documenten is bestudeerd: convenanten, beleidsdocumenten, rapportages, 
evaluaties, achtergronddocumenten, etc. Documenten die meer informatie verschaffen over de 
aanleiding en het doel van het project, alsmede de achtergrond, over de doelgroep, de aanpak, de 
werking en de opbrengsten. 
 
Waarderende Interviews 
Een waarderende evaluatie is gericht op groei. Interviews in het kader van een waarderende 
evaluatie hebben dan ook niet alleen tot doel om informatie te verzamelen, de onderzoeksvragen 
te beantwoorden. Het doel is om een interview van betekenis te voeren; een interview dat groei 
teweegbrengt. Dat doen we door mensen uit te nodigen te vertellen over concrete, positieve 
ervaringen, en deze ervaringen samen te onderzoeken. Interviewer en geïnterviewde gaan samen 
op zoek naar wat dieperliggend is: Wat vertelt deze ervaring over wat deze persoon waardevol 
vindt? En wat er voor anderen toe doet? En wat kunnen we leren van deze ervaring over ‘wat 
werkt’? Het interview wordt afgesloten met vragen over de gewenste toekomst die mensen in 
gedachten hebben en wat ervoor nodig is deze te realiseren. In het waarderende interview worden 
zo verleden, heden en toekomst aaneen gevlochten.  
 
Doelgroep Interviews 
In de evaluatie zijn alle convenantpartners betrokken.2 Omdat concrete, positieve ervaringen met 
deze aanpak als uitgangspunt genomen worden, hebben we ons, in goed overleg met de stuurgroep 
en het gebruikersoverleg, gericht op mensen die vanuit de praktijk ervaringen kunnen delen, te 
weten: 
 Uitvoerders aanpak: het team SHBS; 
 Inwoners die benaderd en/of begeleid zijn/worden door het team SHBS; 
 Uitvoerders vanuit schuldeisers: 

o Wooncorporaties 
o Zorgverzekeraars 
o Kinderopvang / Kinderspeelzalen 
o SVB 

 Uitvoerders GGD 
In totaal hebben we 22 personen geïnterviewd, professionals en inwoners. 
Vanuit de voorverkenning kregen we nog de suggestie om ook met energiebedrijven te praten. 
Alhoewel er inderdaad signalen afkomstig zijn van deze bedrijven, is in het gebruikersoverleg dit 
afgeraden omdat energiebedrijven behoorlijk op afstand staan. Dat geldt ook voor de uitvoering 
van de gemeentelijke belastingen. 
 
Inleiding op het interview 
Elk interview zijn we begonnen met het uitspreken van de volgende inleiding: In deze Waarderende 
Evaluatie richten we onze aandacht op dat wat waardevol is aan deze aanpak, aan dat wat goed 
werkt. We verzamelen en onderzoeken positieve ervaringen van betrokkenen met deze aanpak. Niet 
omdat we geen oog willen hebben voor wat er niet goed gaat, maar omdat we weten dat zo’n 
benadering effectiever is: de kans is groter dat we er met elkaar van leren en groeien. 

                                                        
2 Met uitzondering van wooncorporatie Portaal; zij hebben in de voorverkenning aangegeven wel bereid te zijn hun 
medewerking voort te zetten, conform de huidige afspraken, maar niet geïnteresseerd te zijn in deelname die gericht is 
op doorontwikkeling en ook tot doel heeft te verkennen of er bereidheid is bij wooncorporaties om ook financieel bij te 
dragen in de toekomst. 
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Vraagstelling 
Startvragen die we gebruikt hebben zijn bijvoorbeeld: 
 Over welke ervaring met deze aanpak ben je enthousiast? Vertel!  
 Wanneer vond je deze aanpak waardevol, goed werken? Vertel! 
 Als je nadenkt over de waarde/het succes van deze aanpak, aan welk moment (klein of groot) 

moet je dan meteen terugdenken? Vertel! 

Middels verdiepende vragen hebben we de geïnterviewden geholpen om zijn of haar verhaal te 
doen: verdiepende vragen hielpen om relevante details boven tafel te krijgen, structuur aan te 
brengen en te ontdekken wat dieperliggend is. 
 
Aan het einde van elk interview hebben we personen ook gevraagd naar ideeën of wensen richting 
de toekomst, middels vragen als: 
 Je hebt net verteld over wat goed werkt. Kun je je bij een of meerdere van die aspecten voorstellen 

dat we dat nog meer zouden kunnen doen. Wat zou dat kunnen opleveren? 
 Hoe zou deze aanpak nog succesvoller kunnen zijn? Wat is er nog meer mogelijk met deze aanpak 

denk je? 
 Wat zou dat betrokken partijen opleveren? 
 
Uiteraard hebben we als onderzoekers bij het formuleren van de vragen proberen aan te sluiten bij 
de kenmerken van geïnterviewde. 
 
Interviews met professionals 
Uiteraard was het niet mogelijk om in deze fase alle betrokken medewerkers te interviewen. In 
bijlage I is een overzicht opgenomen van de personen die we hebben geïnterviewd. Ten aanzien 
van de melders is in het gebruikersoverleg begin maart gevraagd wie mee wilde werken aan een 
interview. Vanwege de corona maatregelen vonden alle interviews telefonisch plaats.  
Wat opviel was dat de vertegenwoordigers van de meldende partijen over het algemeen moeite 
hadden om uitgebreid te vertellen over concrete casussen. Al pratende bleek hieronder ook een 
verlangen te schuilen: “Ik zou graag meer zicht hebben op wat het team allemaal doet en wat het 
oplevert. Dan wordt het ook meer van ons samen.” 
 
Interviews met inwoners 
In een waarderende evaluatie vormen positieve ervaringen het vertrekpunt van ontwikkeling. In 
het gebruikersoverleg begin maart hebben we besproken dat we graag in contact zouden komen 
met inwoners die benaderd en/of begeleid door het team SHBS en die (aspecten van) deze aanpak 
als waardevol ervaren (hebben). Breed werd de bereidheid uitgesproken om hieraan mee te 
werken. Onderzoekers hebben vervolgens een A4tje opgesteld met een toelichting op het 
onderzoek en onze vraag (zie bijlage II). Dit A4tje is verspreid onder het team SHBS en de melders, 
met het verzoek dit A4tje onder cliënten te verspreiden. 
Negen inwoners hebben hier positief op gereageerd. Al deze inwoners zijn door onderzoekers 
telefonisch geïnterviewd. Vanwege de coronamaatregelen is afgezien van het organiseren van een 
groepsinterview met inwoners, zoals oorspronkelijk voorgenomen. 
De inwoners hebben openhartig hun verhaal gedaan. Ze hebben uitgebreid verteld over hun 
situatie, de manier waarop ze door het team benaderd en begeleid zijn, hoe hun situatie zich 
vervolgens ontwikkeld heeft, wat dit in hun leven en voor anderen betekend heeft, en wat zij zien 
als de succesfactoren van de aanpak van het team. 
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Data ter objectivering 
Nadat we ons een eerste indruk gevormd hadden over de toegevoegde waarden van de aanpak en 
de werkzame bestanddelen ervan, hebben we onderzocht of het mogelijk is om data te verkrijgen 
om deze kwalitatieve beelden verder te objectiveren. Met hulp van Inforing hebben we onder meer 
inzicht verkregen in het aantal meldingen dat opgepakt is en hoeveel van de betreffende inwoners 
vervolgens bereikt zijn; en hoeveel van de inwoners die bereikt zijn de hulp vervolgens ook 
aangenomen hebben. Het bleek niet mogelijk om vanuit het systeem (RIS) betrouwbare data te 
verkrijgen inzake de ontwikkeling van de schulden van de inwoners die hulp aangenomen hebben. 
Oorspronkelijk was het ook het idee om nieuwe data te genereren ten aanzien van de ontwikkeling 
in kwaliteit van leven van de burgers met schulden die begeleid worden vanuit het team SHBS. Dit 
ook omdat het de aanleiding van de aanpak ook lag in het voorkomen van problemen op andere 
levensdomeinen. Het idee was dat het team SHBS bij het eerste contact en op een later moment een 
korte vragenlijst zou afnemen om ons een beeld te vormen van de kwaliteit van leven van 
inwoners en de ontwikkeling daarin. De corona crisis gooide echter roet in het eten. De 
huisbezoeken werden gestaakt; telefonische afname achtten we niet wenselijk. Vanwege het 
besluit te versnellen was er ook geen tijd meer voor. Overigens kan op een later moment er alsnog 
voor gekozen worden de ontwikkeling in kwaliteit van leven te meten. Daarbij zou gebruik 
gemaakt kunnen worden van het model van positieve gezondheid van Huber, wat reeds op 
verschillende domeinen toegepast wordt. 
 
Literatuurstudie 
De bevindingen vanuit de interviews en het onderzoek naar de data, hebben we vervolgens tegen 
het licht gehouden van de inzichten vanuit de literatuur. Daartoe hebben we eerste een beknopte 
literatuurstudie uitgevoerd. 
 
Tussentijdse rapportage 
De bevindingen vanuit de documentenanalyse, de interviews, het onderzoek naar de data en de 
literatuur zijn vervolgens beschreven in een tussentijdse rapportage. Deze rapportage is verspreid 
onder alle genodigden voor de versnellingsbijeenkomst van 18 juni. 
 
Versnellingsbijeenkomst (18 juni) & Overleg met Adviesraad Sociaal Domein 
Geïnspireerd door de positieve ervaringen zoals beschreven in de tussentijdse rapportage zijn 
uitvoerders van alle convenantpartijen uitgenodigd om tijdens deze versnellingsbijeenkomst tot 
concrete en gezamenlijke ideeën te komen voor het versterken van de aanpak SHBS. Teamleden, 
woonconsulenten, medewerkers van de SVB en de GGD hebben elkaar de volgende vragen 
voorgelegd: Wat is er nog meer mogelijk in deze samenwerking gericht op snelle hulp bij schulden? 
Hoe kunnen we nog succesvoller en doelmatiger zijn en zo ook de extra uitdagingen als gevolg van de 
coronacrisis het hoofd bieden? De deelnemers hebben elkaar geïnterviewd, waarna de diverse 
ideeën plenair gedeeld en besproken zijn. Deze ideeën zijn vervolgens voorgelegd aan de 
Adviesraad Sociaal Domein. Hun kijk daarop, alsmede de ideeën van de raad zelf, zijn in de 
rapportage verwerkt. 
 

1.5 LEESWIJZER  

 
In hoofdstuk 2 lichten we diverse aspecten van het project toe: de aanleiding, de doelstelling, de 
werkwijze, de kosten, etc. In de daaropvolgende hoofdstukken bespreken we de bevindingen van 
de evaluatie. De verhalen over wat de toegevoegde waarde is van deze aanpak, komen in hoofdstuk 
3 aan de orde. In hoofdstuk 4 bespreken we de visie van betrokkenen ten aanzien van de 
werkzame bestanddelen. Beide hoofdstukken worden afgesloten met een beschouwing vanuit de 
literatuur. In hoofdstuk 5 worden de diverse ideeën van betrokkenen besproken over wat er nog 
meer mogelijk is in de samenwerking gericht op snelle hulp bij schulden. De belangrijkste 
conclusies van de evaluatie worden in hoofdstuk 6 op een rijtje gezet. Dit hoofdstuk wordt 
afgerond met een beschouwing door de onderzoekers.  
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Hoofdstukken 3 en 4 zijn gelardeerd met praktijkvoorbeelden, in de blauwe blokken. Uiteraard zijn 
de namen van de betreffende inwoners omwille van de privacy gefingeerd. 
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2. SNELLE HULP BIJ SCHULDEN 

 
 
In dit tweede hoofdstuk worden verschillende aspecten van het project Snelle hulp Bij Schulden 
(afgekort als SHBS) toegelicht, waaronder de doelstelling, de projectstructuur, de werkwijze en de 
financiering. 
 

2.1 DOELSTELLING    

 
In de voorverkenning klinkt de boodschap van een aantal schuldeisers dat er aan de voorkant 
nooit echt duidelijkheid gecreëerd is over wat de aanpak moet opleveren. En het is waar dat 
nergens in de beschikbare documenten expliciet beschreven wordt welke resultaten men wil 
bereiken. Dat laat onverlet dat er bij het lezen van de verschillende documenten wel een beeld 
ontstaat over wat betrokken partijen ermee beogen. In het convenant Snelle Hulp Bij Schulden dat 
in 2018 gesloten werd, spreken partijen de wens uit om ‘betalingsachterstanden tijdig te signaleren, 
zodat passende ondersteuning aangeboden kan worden en problematische schuldensituaties 
voorkomen kunnen worden’. 
 
Vroegtijdig hulp aanbieden 
Over het belang van vroegtijdige signalering is in het document ‘Vroegsignalering schulden, 
Evaluatie van de pilot en voorstel voor verbreding en structurele inbedding’ (maart 2018) te lezen: 
“Als inwoners sneller worden bereikt zijn de financiële problemen nog relatief beheersbaar. De 
achterstanden zijn dan nog te overzien en de contacten met de crediteuren zijn nog niet vertroebeld 
door toezeggingen, die uiteindelijk niet nagekomen konden worden. Ook hebben mensen dan nog 
relatief veel mentale ruimte tot helder denken, rationeel handelen en zelfcontrole. Het water is 
mogelijk al wel aan het stijgen, maar staat nog niet tot aan de lippen. Dat is wel het geval tegen de 
tijd dat schuldenaren zich, soms na vele jaren van ellende, melden bij de schuldhulpverlening. Tegen 
die tijd zijn ze vaak het overzicht volledig kwijt en murw geworden en is ieder geloof in eigen kunnen 
verdwenen. Wanneer mensen eenmaal in deze mentale toestand zijn aangeland, is succesvolle 
hulpverlening beduidend moeilijker.”  
 
Situatie stabiliseren: erger voorkomen 
Dat het belangrijk is te voorkomen dat betalingsachterstanden/schulden verder oplopen, lezen we 
ook regelmatig terug. Men spreekt wel van het ‘stabiliseren van de situatie’.  In een tussentijds 
evaluatierapport uit 2019 is te lezen: “In eerste instantie is begonnen met meldingen van 
wooncorporaties. Doel van de pilot was om zo snel mogelijk stabiliteit te creëren door de lopende 
huur te betalen.” Om vervolgens tot een plan te komen voor het inlopen van de 
betalingsachterstanden. 
 
En: structurele oplossingen 
Dat het niet alleen belangrijk is om erger te voorkomen, maar dat de aanpak tevens gericht is op 
het structureel verbeteren van de situatie, lezen we ook in diverse documenten terug. Wanneer de 
situatie gestabiliseerd is, is het zaak ’de oorzaken van de financiële problematiek weg te nemen’. 
Daarbij is de gedachte dat een gecoördineerde aanpak van betrokken partijen een grotere kans 
geeft op het structureel oplossen van betalingsproblemen, en daarmee op het realiseren van het 
structureel tijdig betalen door inwoners van huren, verzekeringspremies, e.d. in de toekomst.  
 
Het gaat over veel meer dan alleen geld 
Het voorkomen van problematische schuldensituaties dan wel het structureel oplossen ervan is in 
het belang van alle betrokken partijen. Natuurlijk voor de inwoners met schulden zelf: over de 
enorme impact van schuldenproblematiek op het persoonlijk leven van inwoners en hun 
gezinsleden lezen we in een tussentijdse evaluatie: “Financiële problemen ontwrichten het 
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functioneren van huishoudens enorm; het lijkt erop dat alles alleen nog maar om geld draait.” Het 
afbetalen van schulden is vanzelfsprekend ook voor schuldeisers van belang. 
Betalingsachterstanden brengen veel extra kosten met zich mee voor schuldeisers, waarvan een 
deel ook niet te verhalen is. Ook gemeenten/gemeentelijke organisaties, en breder de 
maatschappij, hebben belang bij het voorkomen van problematische schuldensituaties dan wel het 
structureel oplossen ervan is. Immers, problematische schulden leiden tot maatschappelijke 
problemen zoals armoede, sociale uitsluiting en gezondheidsproblemen, zo is ook te lezen in het 
Convenant SHBS. In verschillende documenten wordt in het bijzonder gewezen op het risico dat 
mensen met problematische schulden op straat komen te staan, en zo dak- en thuisloos worden. Zo 
is in het plan van aanpak van de pilot te lezen (2017): “Voorkomen dat mensen als gevolg van 
financiële problemen het huis uit worden gezet, en zo dak- en thuisloos worden. Middels een 
vroegtijdig en integraal hulpaanbod zorgen dat inwoners zelfstandig kunnen blijven wonen.” Dat is 
uiteraard voor inwoners zelf van groot belang, maar ook voor wooncorporaties: uithuiszettingen 
brengen voor wooncorporaties veel kosten met zich mee, die niet verhaald kunnen worden. 
Tegelijkertijd is in de haalbaarheidsanalyse die voorafgaand aan de pilot uitgevoerd is te lezen: 
“Tegelijkertijd is het aantal uithuiszettingen in Leiden de afgelopen jaren al flink gedaald doordat 
medewerkers van het Meldpunt Zorg en Overlast drie weken voor de uithuiszetting in contact treden 
met bewoners. Een grote daling van het aantal uithuiszettingen lijkt daardoor niet reëel.”  
 
Conclusie: doelstellingen 
Afgaand op wat er in de verschillende documenten te lezen is, zijn de belangrijkste doelstellingen 
van SHBS: 
 Inwoners in een vroeg/eerder stadium van (dreigende) financiële problemen ondersteuning 

(aan)bieden; 
 Stabiliseren van de situatie: voorkomen dat de problemen nog groter worden; 
 Werken aan structurele oplossingen voor (dreigende) financiële problemen, met aandacht voor 

de onderliggende problematiek; 
 Verminderen van de betalingsachterstanden, nu en in de toekomst; 
 Voorkomen van maatschappelijke problemen als armoede, dakloosheid, etc. en de 

maatschappelijke kosten daarvan.  
 
Opdracht team SHBS 
Wat de exacte opdracht van het team is, dat staat nergens expliciet geformuleerd. Wel is daar in 
verschillende documenten het een en ander over te lezen: 
 Het bereiken van inwoners met betalingsachterstanden die door schuldeisers aangemeld 

worden; waarbij onder bereikt verstaan wordt: “De inwoner heeft de deur open gedaan en de 
hulpverlener heeft de boodschap waarom hij komt over kunnen brengen. Er kan ook telefonisch 
contact zijn geweest waarbij de hulpverlener de boodschap heeft kunnen overbrengen, of op basis 
van een brief is er contact geweest waarna de persoon via mail/telefonisch/whatsapp etc. contact 
met de vroegsignaleerder opneemt." 

 Inwoners motiveren om hulp aan te nemen; inwoners motiveren om daartoe samen een plan 
van aanpak op te stellen; 

 Inwoners motiveren om zo snel mogelijk na het eerste contact weer de lopende rekeningen te 
betalen. 
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2.2 PROJECTSTRUCTUUR  

 
 

 
Figuur 2 - Projectstructuur Snelle Hulp Bij Schulden 

 

2.3  VAN SIGNALEN NAAR MELDINGEN  

 
Signalen 
Schuldeisers, zoals de woningcorporaties of zorgverzekeraars, zogenoemde ‘signaalpartners’, 
geven signalen van betalingsachterstanden door aan het team SHBS.3 Het betreft 
betalingsachterstanden van inwoners van gemeenten Leiden en Leiderdorp. De signalen worden 
gedurende de maand door schuldeisers opgespaard en eenmalig op de 25e van de maand in het 
registratiesysteem RIS ingevoerd. Verder ontvangt het team in het kader van de Regeling 
afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas via gemeenten signalen van alle 
energieleveranciers. Via gemeenten ontvangt het team ook signalen van het waterbedrijf Dunea 
wanneer afsluiting dreigt.  
In 2019 kreeg het team 2501 signalen binnen (figuur 3), in 2020 tot op heden al 2834 (figuur 4). 
De stijging van het aantal signalen kan onder meer verklaard worden doordat het team per 2020 
de beslagen van Werk & Inkomen meeneemt.  
Verreweg de meeste signalen zijn afkomstig van zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid (in 2019 bijna 
60%). 
 
Enkelvoudig en meervoudig 
Niet alle signalen kunnen door het team opgepakt worden. Het team SHBS geeft voorrang aan het 
benaderen van inwoners bij wie sprake is van meervoudige signalen (2 of meer signalen op één 
adres); bij dergelijke matches is de kans immers groter dat ondersteuning nodig en gewenst is dan 
bij enkelvoudige signalen. Het team heeft capaciteit voldoende om naast de meervoudige signalen 
ook enkelvoudige signalen op te pakken. Wat betreft deze enkelvoudige signalen hanteert het team 

                                                        
3 Zie voor een overzicht van alle convenantpartners bijlage II. 
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de volgende prioritering: Betalingsachterstanden bij wooncorporaties krijgen voorrang. 
Vervolgens (dreigende) water- en energieafsluitingen waarbij kinderen of ouderen (> 65 jaar) bij 
betrokken zijn. Daarna betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars van meer dan 300 euro en 
minder dan 700 euro (daarboven zijn inwoners bij CAK aangemeld en is er geen sprake meer van 
vroegsignalering). Verder wordt vanuit het team gemeld dat signalen van SVB altijd opgepakt 
worden omdat het om beslaglegging gaat met toestemming van cliënt. Signalen van de 
kinderopvang worden vaak ook opgepakt omdat er sprake kan zijn van recht op toeslagen. 
 
Meldingen 
Via RIS worden schuldeisers geïnformeerd over welke signalen wel en welke niet opgepakt 
worden. De signalen die door het team SHBS opgepakt worden, in meerderheid enkelvoudige 
signalen, noemen we meldingen.4 In 2019 ging het om 956 meldingen5, in 2020 tot nu toe om 702 
meldingen. Vervolgens wordt een ‘bekendheidscheck’ gedaan: inwoners die al bekend zijn bij de 
SBL of SWT worden niet door het team benaderd en afgesloten met een eindmelding in RIS. 
Datzelfde geldt voor meldingen waarbij het bedrag te laag bevonden wordt om op te pakken. In 
2019 ging het om 8 procent van de meldingen waarbij inwoners toch niet benaderd zijn, in 2020 
om 5 procent. De geselecteerde meldingen worden verdeeld binnen het team, naar wijk/duo’s 
(SWT/SBL). De medewerkers kijken behalve naar de melding ook naar of - en wat er in de eigen 
systemen reeds bekend is, en gaan vervolgens op pad! 
 

 
Figuur 3 - Signalen & Meldingen in 2019 

 

 
 

Figuur 4 - Signalen & Meldingen in 2020 

 
 

                                                        
4 In 2019 betroffen drie op de vier meldingen enkelvoudige signalen. 
5 Deze 956 meldingen hadden betrekking op 826 unieke adressen; bij 130 adressen was er sprake van recidive 
(meerdere meldingen in een jaar voor hetzelfde adres). 
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2.4  OUTREACHEND WERKEN  

 
Het team SHBS benadert inwoner(s) via 
huisbezoek, telefoon, whatsapp en/of via mail 
om te vertellen over de hulp die ze kunnen 
krijgen. Het team doet minimaal drie pogingen 
om in contact te komen met inwoner(s), 
waarvan de eerste poging altijd een 
huisbezoek is. Dit eerste huisbezoek doet het 
team in tweetallen: een maatschappelijk 
werken van het SWT en een 
schuldhulpverlener van de SBL. 
 
Als de bewoner bij het eerste huisbezoek niet 
thuis is of wellicht niet opendoet, wordt een 
folder achtergelaten met een handgeschreven 
naam en telefoonnummer. Als de inwoner niet 
binnen drie dagen reageert, gaan de 
medewerkers opnieuw langs de deur, maar 
dan op een ander moment in de week/op de 
dag, ook ’s avonds. Soms wordt ervoor 
gekozen te bellen of te appen. 
 
Via een tussenmelding in RIS rapporteert het 
team aan de melder. 
 
 
 
 
 
 
 
In het plan van aanpak van de pilot wordt gesproken van een eerste en tweede gesprek: 
 Inhoud eerste huisbezoek: kennismaken en motiveren om mee te werken met als einddoel van 

dit eerste gesprek het maken van een vervolgafspraak om een plan van aanpak op te stellen. 
Indien gewenst door de huurder kan tijdens het eerste huisbezoek al een uitgebreid gesprek 
gedaan worden.  

 Inhoud tweede afspraak: Na het eerste huisbezoek wordt spoedig en binnen uiterlijk drie 
kalenderweken een tweede afspraak ingepland waarin een plan van aanpak wordt opgesteld. 
In het plan van aanpak van de pilot wordt niet gesproken over een ‘quick fix’: waarbij de 
hulpverlening binnen 28 dagen afgerond kan worden en waarbij verder geen plan van aanpak 
opgesteld wordt. Als de huurder dat wil, dan mag de vervolgafspraak ook op kantoor van SWT 
of SBL plaatsvinden. Dit gesprek vindt in principe plaats met één medewerker. 

 
Overigens komt uit de interviews naar voren dat het team vaak meer dan twee gesprekken voert 
met inwoner(s). 

Figuur 6 - Folder Team SHBS (1e contactmoment) 

Figuur 5 - Folder Team SHBS (1e contactmoment) 
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2.5  HULPAANBOD  

 
Naast het in kaart brengen van de situatie en het komen tot een plan van aanpak, kan het team ook 
zelf ondersteuning bieden. In het plan van aanpak is te lezen dat het team onder meer de volgende 
‘producten’ kan inzetten: 
 
 Check recht op toeslagen  
 Aanvraag van regeling(en) lokaal minimabeleid, nl individuele inkomstentoeslag, 

tegemoetkoming zorg, collectieve verzekering, kindpakket, jeugdsportfonds  
 Aanvraag bijzondere bijstand voor .. (bijvoorbeeld inrichting woning)  
 Begroting met bespaarplan / budgetadvies  
 Ondersteuning bij afsluiten van betalingsregelingen  
 Budgetcursus  
 Budgetbeheer  
 Bewindvoering  
 Wmo maatwerk voorziening in de vorm van begeleiding individueel  
 Verwijzing naar de Voedselbank  
 Verwijzing naar huisarts voor tweedelijnszorg bij Brijder of GGZ  
 Aanvraag bij een fonds  
 Verzoek aanpassing beslagvrije voet  
 Melding en intake bij Stadsbank i.v.m. start schuldregeling  
 Inzet van vrijwilliger (Schuldhulpmaatje of Humanitas)  
 Afmelding CAK i.v.m. wanbetalersregeling  
 Heropaf indien gewenst na bepaalde periode door verwijzer  
 Andere oplossing 
 

2.6  EINDMELDING  

 
Het streven is dat het team SHBS de interventie binnen vier weken (28 dagen) afrondt en de 
inwoners indien nodig overdraagt naar overige/reguliere hulpverlening. Bij de eindmelding dient 
het team een resultaat en plan van aanpak te formuleren in RIS. Dit gebeurt a.d.h.v. een aantal 
vaste antwoordcategorieën (zie het blok hieronder) en een open toelichtingsveld. 
 
 
Vermelding resultaat in RIS; vaste antwoord categorieën: 
 Bedrag te laag om op te pakken 
 Inwoner is al bekend bij SWT/ STL 
 Inwoner niet bereikt 
 Inwoner lost het zelf op 
 Inwoner wil hulp 
 Inwoner wil geen hulp 
 Inwoner wil geen hulp, monitoring 
 Inwoner is tussentijds afgehaakt 

 
 
Een deel van de informatie in de eindmelding is via RIS in te zien door de melders.  
 
Ook na de eindmelding kan het voorkomen dat het vervolg nog niet altijd definitief bepaald is. In 
die situatie laat het team SHBS de klant nog niet los. RIS biedt de mogelijkheid om ook dan nog 
notities te maken. 
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2.7  KOSTEN & FINANCIERING  

 
De kosten van SHBS bedragen op jaarbasis circa € 545.000. Het gaat voor 85 procent om 
loonkosten. In 2019 is er vanuit het team 5,6 fte ingezet voor deze aanpak (exclusief 
administratieve ondersteuning). De loonkosten worden evenredig gedragen door de SBL en het 
SWT (0,4 fte door Incluzio). De overige kosten hebben onder meer betrekking op het 
registratiesysteem RIS en de deskundigheidsbevordering van de teamleden. 
 
 

2.8  ONTWIKKELING GEDURENDE LOOPTIJD (2017-2020) 

 
Volgens verschillende betrokkenen is de inhoud van de aanpak gedurende de looptijd niet 
wezenlijk veranderd. Wat op enig moment wel veranderd is, is dat binnen Zorg & Zekerheid 
besloten is dat in verband met de AVG het team SHBS alleen in actie mag komen in geval van een 
match. Niet alleen het team zelf, maar ook de medewerkers van Zorg & Zekerheid betreuren dit: 
“Hiermee is het positieve effect wel minder geworden. Ook is er hierdoor minder persoonlijk contact 
met het team, waardoor we de persoonlijke verhalen van klanten ook minder horen.” 
 
Als pilot beperkte de aanpak zich tot de wijken Merenwijk en Leiden-Noord in de gemeente Leiden. 
Na deze pilotfase is in … opgeschaald naar alle inwoners van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. 
Dientengevolge is het team ook uitgebreid van 2 medewerkers naar 9 medewerkers. Sindsdien 
wordt gesproken van een project in plaats van een pilot. 
 
Verder geven betrokkenen aan dat er binnen de doelgroep veranderingen zijn. Wat opvalt is de 
toename van het aantal zzp’ers met schulden. “Dat is echt een probleem van deze tijd: zzp’ers die 
onvoldoende zelfinzicht hebben, die niet in staat zijn een goede administratie te voeren of hier weinig 
belang aan hechten, die zich alleen richten op de korte termijn, etc.” 
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3  TOEGEVOEGDE WAARDEN 

 
 
Over welke ervaring met deze aanpak ben je enthousiast? En waarom? Vertel! In paragraaf 3.2 
wordt beschreven wat geïnterviewden verteld hebben over wat zij waardevol vinden aan de 
aanpak SHBS. Waar mogelijk ondersteund met data. Een beschouwing daarop vanuit de 
literatuur volgt in paragraaf 3.3. We trappen dit hoofdstuk echter af met een reflectie op de 28 
dagen termijn zoals die binnen de vroegsignalering, en binnen RIS, gehanteerd wordt. 
 
 
De problemen ontstonden toen mijnheer Van der Stee met pensioen ging op zijn 65e. Vanwege 

wijzigingen in de AOW kreeg meneer alleen AOW voor zichzelf en niet voor zijn vijf jaar jongere 

echtgenote. Kort daarop kreeg mevrouw Van der Stee, werkzaam in de thuiszorg, te horen dat haar 

contract niet verlengd werd, onder meer vanwege haar slechte gezondheid. Ze heeft reuma, diabetes en 

lichte Copd. 

 

Hun inkomsten bestonden uit zijn AOW, een klein pensioen van € 350,-- en wat spaargeld. 

Onvoldoende om van rond te komen. Omdat zij niet in staat was om weer te gaan werken, is meneer 

Van der Stee zelf weer gaan werken. Echter via een uitzendbureau met sterk wisselende uren en dito 

inkomsten. Na langzaam het spaargeld te hebben opgegeten ontstonden betalingsachterstanden, onder 

andere bij de ziektekostenverzekeraar, later ook bij de woningcorporatie. Uiteindelijk in totaal zo’n € 

13.000,--.  

 

Mevrouw Van der Stee beheerde de financiën, en betrok haar man hier niet of weinig bij. Ze probeerde 

het allemaal zelf te regelen, maar had vaak moeite met het invullen van formulieren. Naarmate de 

problemen groter werden, en de eerste deurwaarders op de stoep stonden, werd zij erg nerveus. Haar 

hoofd liep om en ze kon niet meer nadenken. Slapen lukte niet goed meer en haar gezondheid 

verslechterde verder. Bovendien was ze bang voor de vooroordelen van de schuldeisers en durfde ze 

niet te bellen. Ze was bang voor het oordeel en het ‘nee’ van de ander.  

 

Op een gegeven moment stonden er twee medewerkers van SHBS op de stoep, naar aanleiding van een 

melding van de woningcorporatie. Meneer Van der Stee deed de deur open. Omdat hij niet op de hoogte 

was van hun financiële problemen, schrok hij zich rot. Hij belde direct zijn vrouw die op dat moment 

vrijwilligerswerk deed in de bibliotheek. Ze is direct naar huis gekomen en heeft hem en de 

medewerkers alles verteld.  

 

Het team heeft vervolgens direct actie ondernomen. Bij het in kaart brengen van de schulden, bleek al 

gauw dat een aantal schulden onterecht waren, zoals een bekeuring van € 1.300,-- voor een 

onverzekerde auto die wél verzekerd was. Er was dus al direct resultaat. Vervolgens heeft het team 

samen met het echtpaar onderzocht of hun inkomenspositie verbeterd kon worden. Mevrouw wilde 

geen WW-uitkering aanvragen, omdat ze vanwege haar slechte gezondheid niet meer kon werken. Wel 

bleek mevrouw al jaren geen belastingaangifte te hebben gedaan. Ze had ooit een brief gehad dat dat 

niet nodig was. Bij nader onderzoek bleek het echtpaar nog recht te hebben op veel geld. Alle schulden 

konden ermee worden voldaan en er was nog geld over ook. In een maand of drie a vier waren de 

financiële problemen van dit echtpaar opgelost. 

 

Inmiddels heeft meneer Van der Stee weer een baan bij een bloemengroothandel. 

 

De medewerker van het team SHBS houdt vooralsnog vinger aan de pols. 
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3.1 MELDERS HEBBEN WEINIG ZICHT OP ACTIES EN OPBRENGSTEN  

 
Wat opviel was dat de vertegenwoordigers van de meldende partijen over het algemeen moeite 
hadden om (uitgebreid) te vertellen over concrete casussen. Het ontbrak hen vaak aan het zicht 
erop, onder meer doordat veel van de informatie over de persoonlijke situatie van de klant en de 
ontwikkeling daarin niet in het registratiesysteem RIS beland. Wat verder meespeelt is dat de 
melding, conform landelijk beleid, na 28 dagen gesloten wordt. Veel van wat door het team 
bereikt wordt speelt zich echter na die 28 dagen af. Soms lukt het bijvoorbeeld pas om na drie 
weken een eerste gesprek te plannen. Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig voordat er een 
goed plan van aanpak ligt. Soms nemen teamleden zelf de uitvoering van het plan van aanpak ter 
hand. Deze activiteiten en de opbrengsten ervan kunnen na de 28 dagen nog wel in het systeem 
vermeld worden, maar deze informatie wordt dan niet meer doorgezet naar de melders.  
 
Verschillende geïnterviewden vanuit melders gaven aan dit graag anders te zien: “Ik zou graag 
meer zicht hebben op wat het team allemaal doet en wat het oplevert. Dan wordt het ook meer van 
ons samen.” Meerdere geïnterviewde melders spraken deze wens uit. “Het is nu een behoorlijk ver 
van m’n bed show. Als ik meer de persoonlijke verhalen achter de cijfers zou kennen, dan denk ik 
dat ik me/we ons meer betrokken zou(den) voelen. Succes kunnen we dan ook meer beleven als 
onze gezamenlijke successen.” 
 
 

3.2 BEVINDINGEN VANUIT INTERVIEWS   

 
In deze paragraaf wordt beschreven wat geïnterviewden (inwoners, teamleden en melders) 
verteld hebben over wat zij waardevol vinden aan de aanpak SHBS. De volgende waarden 
komen aan bod: 
 
1. Inwoners krijgen hulp (aangeboden) 
2. Erger voorkomen 
3. Inkomenspositie verbetert 
4. (Perspectief op) afname schulden 
5. Structurele oplossingen 
6. Meer kwaliteit van leven (en vooral: meer rust) 
7. Minder maatschappelijke problematiek en kosten 
8. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
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3.2.1  INWONERS KRIJGEN HULP (AANGEBODEN)    

 
Bij 63 procent van de inwoners die door het team SHBS benaderd zijn, is het team erin geslaagd de 
boodschap over te brengen dat inwoners hulp kunnen krijgen bij het oplossen van 
betalingsachterstanden (zie figuur 6). In totaal ging het in 2019 om 554 meldingen waarbij 
inwoners bereikt zijn. Het merendeel van deze inwoners (71%) heeft de boot echter afgehouden. 
Veel van deze inwoners geven aan de problemen zelf op te lossen. Van alle inwoners die bereikt 
zijn, heeft een op de vier wel hulp aangenomen (in 2019 betrof het 140 meldingen).6  
 

 
Figuur 7 – Voortgang meldingen in 2019 (% bereikt en % hulp aangenomen) 

 
De cijfers over 2020 geven een vergelijkbaar beeld (figuur 7). Ook hier zien we dat van alle 
inwoners die bereikt zijn, een op de vier het hulpaanbod aangenomen heeft. Het percentage 
meldingen waarbij inwoners bereikt zijn ligt in 2020 nog lager dan in 2019. Omdat percentage 
over 2020 deels gebaseerd is op lopende dossiers, is de verwachting dat het percentage bereikt 
nog zal stijgen. Daarnaast zou hier sprake kunnen zijn van een ‘corona-effect’: er is immers een 
communicatiekanaal weg gevallen: het persoonlijk langs de deur gaan. 
 

 
Figuur 8 - Voortgang meldingen in 2020 (% bereikt en % hulp aangenomen) 

                                                        
6 Meegeteld worden de inwoners die binnen 28 dagen aangeven geholpen te willen worden. De praktijk leert dat 
sommige van de mensen die bereikt zijn in eerste instantie aangeven geen hulp te willen/nodig te hebben, maar op een 
later moment (na 28 dagen) alsnog terugbellen. Het daadwerkelijk aantal inwoners dat begeleid wordt, kan dus hoger 
liggen dan de tellingen vanuit RIS. 
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Inwoners bereikt die uit zichzelf geen hulp zoeken 
Uit de verhalen van de inwoners komt naar voren dat het niet aannemelijk is dat zij, wanneer het 
team SHBS niet op hun stoep gestaan had, zelf hulp hadden gezocht bij het sociaal wijkteam of SBL. 
Zeker niet op korte termijn. “Het belangrijkste dat ze voor mij gedaan hebben? Dat zij contact met 
me opnamen. Als ik zelf aan de bel had moeten trekken, had dat vast langer geduurd. Had ik het 
waarschijnlijk steeds maar uitgesteld.” Dat inwoners niet eerder een beroep deden op het sociaal 
wijkteam en/of de SBL komt soms omdat ze denken dat het allemaal nog wel goed komt en ze geen 
hulp nodig hebben. Soms is het omdat ze van het bestaan van de Stadsbank en/of het sociaal 
wijkteam niet afweten, de weg ernaar toe niet weten te vinden of denken niet voor hulp in 
aanmerking te komen. “Hadden ze niet bij mij aangebeld, dan had ik nooit geweten dat je hulp kunt 
krijgen.” Deze persoon vertelde direct en open zijn verhaal. Vaker hebben inwoners twijfels of ze 
de hulp aan willen nemen of staan ze daar ronduit afwijzend tegenover. Vaak zijn mensen moe van 
al het gedoe rondom hun financiën, de brieven, de deurwaarders, dat ze er vooral niet aan willen 
denken en er dus ook niet mee geconfronteerd willen worden. “Eigenlijk wil je er helemaal niet over 
praten, je wilt die ellende uit je hoofd.”  Ook schaamte speelt een belangrijke rol. Veel mensen 
schamen zich om hulp te vragen. “Het is pijnlijk om vanwege financiële problemen om hulp te 
moeten vragen. Geeft me het gevoel dat ik gefaald heb.” 
 
Voor een deel gaat het om inwoners die passen binnen de beschrijving van de doelgroep in de 
plannen van aanpak (zie paragraaf 2.1): “Inwoners bij wie de financiële problemen nog relatief 
beheersbaar zijn: de achterstanden nog te overzien zijn en de contacten met de crediteuren zijn nog 
niet vertroebeld door toezeggingen, die uiteindelijk niet nagekomen konden worden. Ook hebben 
mensen dan nog relatief veel mentale ruimte tot helder denken, rationeel handelen en zelfcontrole. 
Het water is mogelijk al wel aan het stijgen, maar staat nog niet tot aan de lippen.” Het is belangrijk 
deze doelgroep te bereiken, zo lezen we in de beleidsdocumenten, omdat hulpverlening dan 
‘kansrijk’ is. In het geval van de inwoners die geïnterviewd zijn, zijn deze inwoners er met hulp van 
het team ook in geslaagd hun situatie te verbeteren. Zoals mevrouw Trustfull, zij is nu gelukkig 
weer bij met de huur en verwacht ook in de toekomst geen problemen meer met de betaling van de 
huur. 
 
 
De financiële problemen van mevrouw Trustfull (44) zijn ontstaan na haar scheiding. Ze hadden het 
samen financieel goed. Alhoewel mevrouw als financieel adviseur binnen het bankwezen werkte, was ze 
zelf makkelijk met geld. Bij eventuele problemen loste haar ex-partner het altijd wel op. Na de scheiding is 
de koopwoning verkocht en nu woont ze in een huurwoning. Haar financiële situatie is sterk veranderd. 
Ze heeft dan wel een baan, maar het inkomen is erg onregelmatig en vaak laag. Wat bleef is dat ze 
gemakkelijk met geld omgaat en niet tijdig bijstuurt. En nu heeft ze geen partner meer die problemen 
voorkomt of oplost. Dat ze als mantelzorger haar handen vol heeft aan de zorg voor haar ouders, helpt ook 
niet bij het goed regelen van haar eigen zaken. Via een melding van een huurachterstand, kwam ze in 
beeld bij het team SHBS.  
 
Met hulp van het team SHBS is ze nu weer bij met de huur. Verbetering van haar financiële situatie is tot 
stand gekomen door het op advies van het team aanvragen van bijstand en toeslagen. Omdat ze nu 
structureel meer inkomen heeft, verwacht ze ook bij te kunnen blijven met de huur. Verder ondersteunt 
de maatschappelijk werker van het team SHBS haar om een betere balans te vinden in aandacht voor haar 
ouders en aandacht voor haar zelf. Onder meer door het inschakelen van een mantelzorgcoach. Ook start 
mevrouw De Wit komende week met een cursus die erop gericht is om positief in het leven te staan.  

 
 
Uit de interviews komt naar voren dat het team SHBS naast deze ‘lichtere’ doelgroep ook een 
‘zwaardere’ doelgroep bereikt en begeleidt: inwoners die al veel langer en steviger in de schulden 
zitten; die al jaren geconfronteerd worden met deurwaarders, loonbeslagen, etc. Die vaak het 
overzicht verloren zijn, murw geworden zijn, niet meer het geloof hebben er ooit nog uit te komen. 
Mensen die het aan belangrijke vaardigheden ontbreekt. Die soms negatieve ervaringen hebben 
met hulpverleners, maar veel vaker niet eerder een beroep gedaan hebben op de SBL en/of het 
SWT, hoe groot de problemen ook waren. 
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Alweer meer dan 20 jaar geleden kwam meneer Derksen (60) erachter dat zijn ex-vrouw, van wie hij net 
gescheiden was, een schuld opgebouwd had van meer dan € 60.000. “Ik was vrachtwagenchauffeur, alleen 
in de weekenden thuis, ik had het niet door.” Jaren van incassomaatregelen volgen. “Eindeloos die 
loonbeslagen. Eén stap vooruit, één stap achteruit…. Daar word je heel moe van. Op een gegeven moment 
wilde ik echt de post niet meer openen. Ik was zo depressief als wat… Ik ben ook gestopt met de vrachtwagen, 
veel te gevaarlijk met hoe ik me voelde… Vervolgens ben ik achter de bar gaan werken. Nu alweer een poosje 
geen werk. Ik leef van een uitkering… Ik heb ook nog een half jaar op straat geleefd.”  
 
Onlangs stond het team SHBS bij meneer Derksen op de stoep. Teamlid SHBS: “Op zijn gezicht was te lezen 
dat ik hem overviel; hij had er op dat moment niet zo veel zin in.” Meneer Derksen: “Eigenlijk wil je er 
helemaal niet over praten; die schulden zitten al zo in je hoofd; je wilt die ellende uit je hoofd… En het is ook 
heel persoonlijk he. Ga ik dan bij iemand die ik helemaal nog niet ken, alles op tafel gooien? … Maar toch. Ik 
ben nu 60 en wil niet nog 25 jaar zo leven. En ik zie ook wel dat ik er zelf niet uitkom. Ik kan in ieder geval het 
gesprek aangaan.”.” Eerdere ervaringen met professionals had meneer Derksen niet. Uiteindelijk hakt 
meneer de knoop door; een paar dagen later belt hij het team terug.  

 
 
Naast de lichtere doelgroep met (dreigende) financiële problemen die nog te overzien zijn, de 
traditionele doelgroep van vroegsignalering, bereikt én begeleidt het team SHBS dus ook een groep 
‘diehard zorgmijders’. En ook al is in de beleidsdocumenten te lezen dat succesvolle hulpverlening 
bij deze groep beduidend moeilijker is, slaagt het team, afgaand op de interviews, erin om ook in 
deze situaties wel degelijk het verschil te maken. Dat vraagt vaak wel een stevige investering in 
tijd: “Er gaat veel tijd zitten in het benaderen en uiteindelijk bereiken van deze mensen en dan ook 
nog eens in het motiveren voor schuldhulpverlening… Met deze mensen ben ik meer en langer bezig 
om ze ‘saneringsrijp’ te maken” aldus een van de teamleden. Ten aanzien van de relatieve omvang 
van beide groepen, verschillen de indrukken van teamleden van 50/50, 40/60 en 60/40.  
 
Dat inwoners nu bereikt en begeleid worden die (nu) niet uit zichzelf zouden aankloppen, draagt 
ook bij aan terugdringing van niet-gebruik van voorzieningen. Denk aan inkomensvoorzieningen 
(zoals toeslagen, kwijtscheldingen en (bijzondere) bijstand) of aan voorzieningen in het kader van 
de Wmo. Deze terugdringing is ook het gevolg van de aandacht van het team voor het functioneren 
van inwoners op andere leefgebieden, de aandacht voor de onderliggende problematiek. Inwoners 
worden ook gewezen op de steun die vanuit diverse fondsen verkregen kan worden. Verder 
rapporteert de GGD dat het team SHBS een deel van het beroep dat anders op de GGD gedaan 
wordt via het team Zorg en Overlast afvangt, waardoor de GGD zich meer op de eigenlijke taken 
kan toeleggen (zorgwekkende zorgmijders). 
 

3.2.2  ERGER VOORKOMEN  

 
Wanneer inwoners de hulp aangenomen hebben, is, zo leren we uit de verhalen van inwoners, de 
inzet van het team er allereerst op gericht om erger te voorkomen. In de meeste gevallen werd  
voorkomen dat betalingsachterstanden verder opliepen; zo geeft een aantal inwoners aan dat ze de 
nieuwe huur wel zijn gaan betalen. Dat is overigens ook vaak de voorwaarde van schuldeisers om 
mee te werken aan het tijdelijk opschorten van maatregelen. In een aantal casussen hebben 
medewerkers van het team SHBS hierover met schuldeiser(s) contact gezocht. In verschillende van 
de casussen die we onderzocht hebben, waren wooncorporaties bijvoorbeeld bereid het proces 
van huisuitzetting tijdelijk op te schorten, en is uithuiszetting vervolgens ook definitief voorkomen. 
Behalve voor de inwoner(s), is deze stabilisering ook voor schuldeiser(s) van belang: niet alleen 
omdat betalingsachterstanden verder oplopen, maar ook omdat zo voorkomen wordt dat 
schuldeisers geconfronteerd worden met verder oplopende incassokosten, en bijvoorbeeld kosten 
van huisuitzettingen, die zij niet kunnen verhalen op de schuldenaren. 
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3.2.3 INKOMENSPOSITIE VERBETERT  

 
Het team richt zich echter niet alleen op de ‘schuldenkant’. Wat opvalt is dat de door de inzet van 
het team de inkomenspositie van veel van de inwoners die we gesproken hebben (structureel) 
verbeterd is. “We hebben nu € 200 per maand meer aan inkomen.” Inwoners blijken bijvoorbeeld 
(met terugwerkende kracht) recht te hebben op toeslagen, op een uitkering, nog geld terug te 
krijgen van de Belastingdienst, etc. zonder dat zij zich hier bewust van zijn. “Inwoners hebben vaak 
geen idee waar ze recht op hebben in termen van toeslagen” aldus een van de teamleden. Het team 
ondersteunt de inwoner(s) bij het aanvragen ervan, dan wel brengt de inwoner(s) in contact met 
een partij die de inwoner(s) hierbij kan ondersteunen. 
 

3.2.4 (PERSPECTIEF OP) AFNAME SCHULDEN  

 
In de verkennende fase spraken sommige betrokkenen vanuit schuldeisers zich hier vrij stevig 
over uit: “Voor ons als Portaal levert het financieel niets op: Portaal kent al zeer weinig 
huurachterstand (circa 0,3%), wat het gevolg is van een ‘hard’ incassobeleid.” En: “Financieel lijkt het 
weinig op te leveren voor ons als zorgverzekeraar: de totale schuld van alle debiteuren die gemeld 
zijn bij het team neemt niet af; sterker, loopt nog verder op na melding.”  
 
Daar tegenover staan de verhalen van inwoners. Een aantal inwoners, zoals Marieke, geeft aan nu 
volledig schuldenvrij te zijn. Dit betreft veelal de inwoners die nog niet zo lang of zo diep in de 
schulden zaten. Voor de andere geïnterviewden, zij die vaak al langer en dieper in de schulden 
zitten, geldt dat zij weer/meer perspectief hebben op vermindering van hun schulden en mogelijk 
een schuldenvrij leven. Uit ons onderzoek naar de verhalen van deze inwoners komt een beeld 
naar voren dat de aanpak van het team ook op financieel vlak voor schuldeisers wel degelijk 
verschil kan maken. Waarin heeft de aanpak van het team dan toch verschil gemaakt, voor de 
inwoners maar mogelijk ook voor de schuldeisers?  
 
Allereerst in het tempo van afbetaling van schulden. Bij sommige van de inwoners die we 
gesproken hebben, zijn een of meerdere schulden direct of versneld afgelost en 
betalingsachterstanden daarmee eerder opgelost. Een van de woonconsulenten herkent zich 
hierin: “Achterstanden worden door de aanpak van het team sneller ingelopen.” Het verbeteren van 
de inkomenspositie van inwoners, zoals besproken in de vorige paragraaf, kan hier in belangrijke 
mate aan bijdragen. Soms blijkt er toch geld beschikbaar te zijn om schulden direct/in korte tijd af 
te lossen, zoals in het verhaal van X waarbij het team de inwoner heeft kunnen overtuigen zijn 
gouden handdruk hiervoor te gebruiken. Het is sterk de vraag of de schuldeisers die hierbij 
betrokken waren er zelf in geslaagd zouden zijn om het bestaan van de gouden handdruk naar 
boven te halen en om deze meneer ervan te overtuigen deze in te zetten. 
 
 
Een van de teamleden vertelt over de situatie van een ouder echtpaar: “Al pratende kwamen we erachter 
dat meneer, toen hij met pensioen ging, een gouden handdruk mee gekregen had. In de vorm van een soort 
levensverzekering waar je niet zomaar bij kunt. Met dit geld kon hij een belangrijk deel van de schulden 
afbetalen. Meneer wilde die handdruk echter niet benutten, omdat hij dan een boete moest betalen en dus 
minder geld uitgekeerd zou krijgen. Uiteindelijk hebben we hem toch kunnen overtuigen dit geld te gebruiken 
om schulden af te lossen.” 

 
 
Verder geeft een van de woonconsultenten aan dat het team betere betalingsregelingen kan treffen 
omdat het team beter op de hoogte is van de situatie van de inwoner(s). Dat vergroot de kans voor 
schuldeisers op een realistische betalingsregeling en daarmee op een succesvolle en volledige 
afbetaling, waarmee ook kosten voorkomen kunnen worden die niet verhaald kunnen worden op 
klanten, zoals de kosten van een huisuitzetting. “Als wooncorporatie maken wij geen gebruik van 
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inkomsten-lastenformulieren om betalingsregelingen af te spreken. Vaak ontbreekt daardoor een 
goed zicht op de situatie van huurders. Het team SHBS heeft daar beter zicht op. Zo kan het team 
middels de systemen van gemeente zien wat de gezinssamenstelling is. Zij kunnen op basis daarvan 
navragen of alle toeslagen zijn aangevraagd. Ook kunnen zij nagaan of er schulden zijn bij andere 
instanties. Dit soort informatie helpt om tot een goede regeling te komen. Met deze informatie kunnen 
wij als wooncorporatie ook beter inschatten of het zin heeft om de kosten voor een deurwaarder te 
maken.” 
 
Verder blijken schulden, vorderingen, soms onterecht, of blijken incassomaatregelen niet juist 
uitgevoerd. Met hulp van het team SHBS hebben inwoners bijvoorbeeld bezwaar gemaakt tegen (te 
hoge) vorderingen (zoals boetes), alsmede tegen het niet of onjuist toepassen van de beslagvrije 
voet door deurwaarders. 
Ook bij ondersteuning door het team SHBS is er overigens niet altijd sprake van volledige 
afbetaling. Zowel de teamleden als de schuldeisers rapporteren dat de inzet van het team soms ook 
leidt tot het (gedeeltelijk) kwijtschelden/afboeken van schulden. Dat is op korte termijn uiteraard 
financieel ongunstig voor schuldeisers; ze lopen daarmee inkomsten mis. Maar soms is dat 
onvermijdelijk; dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer mensen gepensioneerd zijn, alles 
aangevraagd hebben waar ze recht op hebben en dan toch een ontoereikend inkomen hebben. 
Omdat het inkomen nooit meer hoger zal worden, zullen deze mensen (een deel van de) schulden 
nooit meer af kunnen betalen. Het kwijtschelden van een deel van de schuld heeft wel als voordeel 
dat het dossier, wat soms al heel lang loopt en de schuldeiser veel tijd en energie en daarmee geld 
kost, gesloten kan worden. Voor medewerking aan kwijtschelding van schulden is voor 
schuldeisers in het bijzonder van belang dat inwoners oprecht hun best doen om de situatie te 
verbeteren, en daarin ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 
 

3.2.5 STRUCTURELE OPLOSSINGEN 

 
In de vorige paragraaf kwam reeds de inzet van het team op het verbeteren van de 
inkomenspositie van inwoners aan de orde. Een voorbeeld van hoe het team werkt aan het 
structureel verbeteren van de financiële situatie van inwoners. Zoals een woonconsulent 
verwoordt: “Een beter financieel fundament vergroot de kans dat huurders in de toekomst beter 
betalen.” Een inwoner zelf: “Inmiddels ben ik weer bij met de huur. Met dat ik nu bijstand heb en deze 
toeslagen, moet het lukken om in de toekomst de huur te betalen.” Ook de inzet van het team om 
inwoners te helpen zelf of met hulp van anderen hun administratie goed te voeren, zodat nieuwe 
schulden voorkomen kunnen worden, draagt hieraan bij. 
 
 
Eind 2019 komt meneer Beukering in beeld bij het team SHBS; hij wordt door de wooncorporatie 
aangemeld vanwege een huurachterstand van een maand. Al snel wordt het voor het team duidelijk dat de 
situatie veel ernstiger is.  
 
Het team gaat met en voor hem aan de slag. Zo wordt er met succes bezwaar gemaakt tegen een niet juiste 
toepassing van de beslagvrije voet. Verder wordt met schuldeisers het gesprek aangegaan, met als doel te 
komen tot een betalingsregeling. Dat lijkt te gaan lukken: er wordt nu gesproken over een regeling waarin 
een tweetal schulden (van de zorgverzekeraar en de wooncorporatie) gecombineerd worden, en er 
gedurende drie jaar maandelijks € 50 ingehouden wordt op de uitkering.  
 
Verder gaat het team met meneer Beukering aan de slag om hem te leren zelf een goede administratie te 
voeren, op tijd te betalen maar ook om zelf contact op te nemen met bijvoorbeeld de wooncorporatie als hij 
niet op tijd kan betalen. 
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Om te voorkomen dat inwoners opnieuw schulden opbouwen, is het belangrijk dat zij, behalve 
bepaalde praktische vaardigheden leren (zoals het bijhouden van een administratie), ook leren 
meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie en proactief te zijn: wanneer zij 
bijvoorbeeld denken niet te kunnen betalen, hierover zelf contact zoeken met de betreffende partij. 
Er is vaak veel schroom om met schuldeisers contact op te nemen. Enerzijds omdat men bang is 
voor het oordeel, anderzijds omdat men niet goed weet welke afspraken te maken. Daarnaast gaan 
verschillende schuldeisers verschillend met achterstanden om.  
 
 
Een van de inwoners vertelt: “Lang zag ik mezelf als het zwarte schaap, maar nu durf ik weer stappen te 
zetten.” De medewerker van het team SHBS beaamt dit: “Ze neemt nu meer het heft in eigen hand. Zo neemt 
ze nu zelf contact op met de deurwaarder om uitstel van betaling te vragen. Prachtig, ik ben echt trots op 
haar. Ze merkt dat ze meer grip heeft en actie onderneemt.” 

 
 
Wat verder sterk lijkt bij te dragen aan structurele verbetering van de financiële situatie is de 
aandacht die het team heeft voor de onderliggende problematiek. Een inzet die er immers op 
gericht is de oorzaken van de financiële schulden weg te nemen. Een woonconsulent: “Dat het team 
de onderliggende problematiek in kaart brengt en vaak ook aanpakt, draagt ook bij aan een betere, 
meer stabiele financiële positie van huurders.” 
 
 
Een van de medewerkers van het team vertelt over een alleenstaande moeder met drie kinderen, die 
telkens opnieuw schulden creëerde. Het viel de medewerkers tijdens de bezoeken op dat ze een voorkeur 
leek te hebben voor een van haar kinderen. “We hebben het met haar ook gehad over opvoedingsvragen. Ze 
bleek namelijk veel geld uit te geven aan haar lievelingsdochter. We hebben het met haar daarom gehad over 
gelijke behandeling van kinderen.” 
 

 
Volgens een van de teamleden schuilt in deze inzet op structurele verbetering van de financiële 
situatie, de belangrijkste financieel economische waarde voor signaalpartners: “Dat schuldeisers 
niet echt ervaren dat het financieel veel oplevert? Begrijp ik wel. Een maand huurachterstand kun je 
nog eens redelijk snel inlopen. Slepers7 los je niet eenvoudig op. Gaan mensen in de 
schuldhulpverlening dan resulteert dit ook vaak in gedeeltelijke aflossing en moet een deel van de 
schuld afgeboekt worden. We denken dat het effect zich veel meer op de lange termijn voordoet, 
doordat inwoners financieel gezonder worden en in de toekomst dus beter gaan betalen.” 
 
Daarmee draagt de aanpak van het team SHBS bij aan het herstel van een duurzame/gezonde 
relatie van inwoners met signaalpartners. 

                                                        
7 Slepers zijn personen die wel betalen, maar consequent te laat. 
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3.2.6 MEER KWALITEIT VAN LEVEN (EN VOORAL: MEER RUST) 

 
“Rust.” En dan vooral: “Rust in mijn hoofd.” Zonder uitzondering is dit wat inwoners als eerste 
benoemen wanneer we hen vragen wat er in hun leven veranderd is sinds de ondersteuning door 
het team. Alle inwoners die we gesproken hebben rapporteren dit, en ook veel teamleden 
benoemen dit als de belangrijkste opbrengst vanuit het perspectief van inwoners. De stress die zo 
sterk samengaat met schuldenproblematiek (“Je kunt op een gegeven moment nergens anders meer 
aan denken”) is verminderd of zelfs verdwenen. 
 
Het moge duidelijk zijn hoe stressvol de dreiging van een huisuitzetting is, en wat een rust het kan 
geven als deze dreiging weg genomen wordt. In verschillende casussen liep er reeds een procedure 
tot huisuitzetting. Een procedure die veelal op verzoek van het team door schuldeiser(s) tijdelijk 
opgeschort werd om het team de kans te geven zijn werk te doen. En met succes: in al deze 
casussen is huisuitzetting en dakloosheid uiteindelijk voorkomen. “Als we deze hulp niet hadden 
gehad, hadden we nu op straat gestaan.” aldus een van de inwoner.  
 
Ook het treffen van regelingen met schuldeisers, kan spanning wegnemen. “Ik ben niet meer bang 
voor de brievenbus, ik leeg die gewoon.”.” En: “Als deze regeling er inderdaad komt, ben ik niet meer 
bang om de deur open te doen: er zal dan geen deurwaarder meer op de stoep staan.” Dat mensen 
zich bijvoorbeeld weer beter kunnen verzekeren, kan daar ook aan bijdragen. 
  
Wat bijdraagt aan het gevoel van rust zijn niet alleen de praktische oplossingen, zoals de 
betalingsregelingen. Veel inwoners geven aan dat ze zich gesteund voelen door de teamleden van 
SHBS, wat bijdraagt aan meer rust. “Het gevoel dat je er niet alleen voor staat geeft ook rust.” 
 
 
Het verhaal van meneer en mevrouw De Zwart. De medewerker van het team SHBS is begonnen om samen 
met hen de post open te maken. Na inventarisatie bleek er sprake van een forse schuld van in totaal circa € 
40.000. In goed overleg is besloten een bewindvoerder in te schakelen. De bewindvoerder is erin geslaagd 
UWV te bewegen de uitkering in het kader van de WW om te zetten naar een uitkering in het kader van de 
ZW; mevrouw had haar heup gebroken. Verder heeft de bewindvoerder namens het echtpaar meerdere 
betalingsregelingen met schuldeisers getroffen. Omdat er ook besloten is een aantal reserveringen te doen, 
resteert er een zeer bescheiden leefgeld. Meneer De Zwart: “Of we nog schulden hebben? Geen flauw idee. 
Laten we allemaal over aan bewindvoerder. Hij heeft er verstand van, wij niet… We hebben in ieder geval geen 
deurwaarders meer op de stoep staan. Dat idee geeft heel veel rust. Van de bewindvoerder ontvangen we 
leefgeld; dat is niet veel maar is oké.” Ook nu alle regelingen rond zijn, heeft dit echtpaar besloten een 
beroep te blijven doen op de bewindvoerder. Het idee dat ze een beroep op de bewindvoerder kunnen 
blijven doen geeft hen rust. 

 
 
Met dat de financiële zorgen minder worden, ontstaat er meer ruimte voor andere dingen in het 
leven. Uit verschillende verhalen van inwoners klinkt duidelijk door dat het leven meer kwaliteit 
heeft gekregen. “Je leeft weer een beetje.”  Er ontstaat ruimte om weer te genieten van dingen. “Het 
leven heeft voor mij ook weer positieve kanten.” En: “Het is gezelliger in huis. Zijn kleine dingetjes 
hoor, maar we kunnen weer wat op tafel zetten bijvoorbeeld.” Ruimte om aandacht te besteden aan 
andere dingen die er in het leven toe doen, zoals de eigen of elkaars gezondheid. Dit wordt 
versterkt doordat de medewerkers van het team SHBS nadrukkelijk aandacht hebben voor het 
functioneren van inwoners op andere leefgebieden. Ook klinkt uit de verhalen door dat mensen 
zich weer meer op de toekomst richten. “We hebben weer hoop op een fijne oude dag samen.” 
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Naast de hiervoor genoemde aspecten van kwaliteit van leven, worden onder meer genoemd: 
 Weer ‘normaal’ kunnen eten en drinken, weer een warme maaltijd kunnen bereiden, weer een 

kop koffie kunnen drinken; 
 Verbetering relatie met partner, minder ruzie; 
 Verbetering gezondheid, door minder stress, betere nachtrust, meer buiten komen, meer 

bewegen; 
 Meer sociale contacten; 
 Meer open naar de wereld, meer positieve kijk naar de wereld, meer vertrouwen in de 

medemens, in professionals; 
 Minder ongemak in de relatie met kinderen; 
 Een meer positief zelfbeeld, meer zelfvertrouwen.  
 

3.2.7 MINDER MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMATIEK EN KOSTEN    

 
Behalve dat deze ontwikkelingen de inwoners die het betreft meer kwaliteit van leven bieden, 
heeft het ook voor de maatschappij belangrijke meerwaarde. Met het voorkomen van 
huisuitzettingen bijvoorbeeld, een van de doelen waarover in het plan van aanpak gesproken 
wordt, worden veelal ook de maatschappelijke kosten van dakloosheid voorkomen. Cijfers van de 
GGD wijzen uit dat het aantal huisuitzettingen in de gemeenten Leiden en Leiderdorp in de 
afgelopen jaren gedaald is. De cijfers laten ook zien dat een groot deel van de dreigende 
huisuitzettingen voorkomen is. Alhoewel de cijfers geen uitsluitsel geven over de bijdrage van het 
team SHBS hieraan, getuigen een aantal van de verhalen van de geïnterviewde inwoners hier wel 
van. 
 

3.2.8 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN    

 
Maatschappelijke verantwoord ondernemen 
“Los van de discussie of we er financieel beter van worden, als wooncorporatie zien we wel de 
maatschappelijke relevantie ervan; daar willen we graag een bijdrage aan leveren.” En:  “We hechten 
er zeker waarde aan dat cliënten warm doorgezet worden naar hulp die ertoe doet. Als semipublieke 
instelling willen we financiële problemen van burgers niet in stand houden of verergeren (want dat is 
waar de overheid wel goed in is), maar bijdragen aan het oplossen/verminderen ervan.” Behalve 
intrinsiek gemotiveerd, kan dit streven ook extrinsiek gemotiveerd zijn: “Cliënten waarderen het 
dat we hen toeleiden naar passende ondersteuning, en bijvoorbeeld meewerken aan stabilisering van 
de situatie door het opschorten van maatregelen. Het draagt bij aan een meer sociaal imago van onze 
organisatie.” 
 
Voldoen aan wettelijke verplichtingen 
Energieleveranciers en zorgverzekeraars en op termijn ook verhuurders (per 1 januari 2021) zijn 
wettelijk verplicht om betalingsachterstanden te melden [Wijziging van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens]. 
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3.3 BESCHOUWING VANUIT DE LITERATUUR  

 
In het voorgaande zijn de waarden beschreven welke door betrokkenen zelf aan de aanpak SHBS 
worden toegekend. Wanneer we deze waarden leggen langs de waarden zoals die elders worden 
benoemd (wetenschappelijke literatuur, onderzoek, beleidsteksten) dan wordt duidelijk dat in veel 
gevallen geen waarden zijn geïnventariseerd en benoemd, maar eerder doelstellingen en 
resultaten zijn geformuleerd. Daarbij vallen twee zaken op. In de eerste plaats dat veel gemeenten 
gestart zijn met vroegsignalering op basis van enthousiasme en dat er vaak niet gewerkt is met 
concrete doelstellingen8, zoals dit ook het geval is bij SHBS. In de tweede plaats dat in de loop der 
tijd deze doelstellingen worden geformuleerd en steeds verder worden uitgebreid. Gingen de 
eerste vroegsignaleringsprojecten met name over het voorkomen van huisuitzettingen en het 
realiseren van structurele huurbetalingen (als formele doelstelling), in latere projecten waarin ook 
andere vast-lasten-crediteuren werden betrokken, verbreedde het bereik van de doelstelling naar 
het voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen tot problematische schuld en het herstellen 
van het ritme van de betaling van de vaste lasten9. Ook worden steeds vaker andere doelen en 
opbrengsten geformuleerd waarbij met name breder wordt gekeken naar het stabiliseren van de 
financiële situatie, naar het voorkomen van armoede, sociale uitsluiting en werkloosheid en naar 
de baten op andere leefgebieden (zoals de schoolprestaties van de kinderen, het beroep op de 
GGZ)10. Dit hangt mogelijk samen met de beweging om dergelijke aanpakken te voorzien van een 
maatschappelijke kosten-baten analyse. Een dergelijke verbreding van de doelstellingen leidt ook 
tot de noodzaak tot het verkrijgen van een totaalbeeld van de situatie van de inwoner. De 
financiële invalshoek wordt steeds verder verbreed naar een maatschappelijke invalshoek. Dit 
heeft als risico dat vroegsignalering gezien wordt als panacee voor vele kwalen en daarmee een 
scherpe focus verliest. 
 
Het – achteraf – inventariseren van de waarden van SHBS geeft, anders dan veel van deze kosten-
baten analyses, meer zicht op waarden die wellicht niet direct een financiële vertaling vinden, zoals 
het reduceren van stress bij de schuldenaar en de bijdrage aan MVO bij de schuldeiser.  

                                                        
8 Bommeljé & Van Alebeek, Vroegsignalering schulden; lessen uit de praktijk, Schouders Eronder, 2018. 
9 Kuiper & Fleuren, Leidraad Vroegsignalering, NVVK 2018. 
10 Bommeljé& Van Alebeek, Vroegsignalering: draaiboek voor een maatschappelijke businesscase,  Schouders Eronder, 
2019 
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3.4 KOSTEN VERSUS BATEN  

 
In de voorgaande paragrafen hebben we besproken wat vanuit het perspectief van betrokkenen de 
toegevoegde waarden, de baten van deze aanpak zijn. In hoofdstuk 2 (paragraaf 2.7) kwam reeds 
aan bod wat de menskracht is die in het kader van SHBS ingezet wordt, te weten 5,8 fte op 
jaarbasis (omgerekend is dat 10.650 uur op jaarbasis)11. De kosten van SHBS op jaarbasis zijn € 
545.000. In onderstaande tabel zijn deze totalen doorgerekend naar uren en kosten per melding, 
per bereikte inwoner(s) en per geholpen inwoner(s). 
 

 

Per melding 
(= opgepakt signaal) 

 
(876) 

 

Per bereikte 
inwoner(s) 

 
(556) 

 

Per geholpen 
inwoner(s) 

 
(140) 

 

Tijdsinvestering 12 uur 12 19 uur 13 73 uur 14 

Kosten € 622 15 € 1.000 16 € 3.900 17 

 
Vooraf was geraamd dat het team per melding gemiddeld 7 uur kwijt zou zijn; de werkelijke 
tijdsinvestering ligt dus flink hoger op 12 uur per melding. 
 
De ondersteuning die de teamleden aan de inwoners bieden, wordt soms geboden in de uren dat 
de teamleden werkzaam zijn voor de SBL of het SWT (en dus niet voor SHBS). “Ik werk 24 uur voor 
SHBS en 6 uur vanuit SWT In de uren van SWT kan ik de ruimte nemen om met enkele casussen 
langer door te gaan met mijn ondersteuning en aandacht geven aan oud cliënten die zich opnieuw 
met vragen tot mij wenden.” Deze uren zijn in de tabel hierboven niet meegerekend. 
 

                                                        
11 Waarbij we uitgegaan zijn van een 36-urige werkweek, wat rekening houdend met vrije dagen neerkomt op 1836 uur 
per jaar per 1 fte (Bron: rijksoverheid). Voor 5,6 fte is het dan 5,6 x 1836 = 10.282 uur voor het hele team per jaar (excl. 
administratieve ondersteuning). 
12 10.282 / 876 = 11,7 uur 
13 10.282 / 554 = 18,6 uur 
14 10.282 / 140 = 73,4 uur 
15 € 545.000 / 876 = € 622 
16 € 545.000 / 554 = € 984 
17 € 545.000 / 140 = € 3.893 
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4  WERKZAME BESTANDDELEN 

 
 
Het onderzoek naar de positieve ervaringen van inwoners, teamleden en melders met de aanpak 
SHBS heeft ook geresulteerd in inzicht in de werkzame bestanddelen ervan. In dit hoofdstuk staat 
de vraag centraal: wat werkt? 
 

4.1 BEVINDINGEN VANUIT INTERVIEWS  

 
In deze paragraaf wordt beschreven wat de kijk van geïnterviewden (inwoners, teamleden en 
melders) is op wat in de aanpak SHBS goed werkt. De volgende werkzame bestanddelen komen 
aan bod: 
 
1. Outreachend werken: stevige inzet; 
2. Boodschap gericht op stressreductie, normaliseren, urgentie en handelingsperspectief; 
3. En vervolgens: mensen de ruimte geven; 
4. Aandacht voor het positieve en vooral: niet veroordelen; 
5. Aandacht voor de mens en zijn of haar verhaal, het héle verhaal; 
6. Overzicht biedt inzicht: urgentie en handelingsperspectief; 
7. En dan: aan de slag! Adempauze, inkomenspositie en regelingen; 
8. Sturen op zelfsturing; 
9. Blijvende nabijheid. 
 

4.1.1 OUTREACHEND WERKEN: STEVIGE INZET  

 
Met stevige inzet worden veel mensen bereikt 
Er wordt een stevige inzet gepleegd om met inwoners met betalingsachterstanden in contact te 
komen. De medewerkers van het team SHBS bellen bij de mensen thuis aan om te vertellen over de 
hulp die ze kunnen krijgen. Wanneer mensen niet thuis zijn of niet opendoen, wordt een folder 
achtergelaten met een handgeschreven briefje met het verzoek contact op te nemen. Als de 
inwoner niet binnen drie dagen reageert, gaan de medewerkers opnieuw langs de deur, maar dan 
op een ander moment in de week/op de dag, ook ’s avonds. Soms wordt ervoor gekozen te bellen 
of te appen. Er worden minimaal drie pogingen gedaan om in contact te komen. In 2019 heeft het 
team een kleine 900 matches opgepakt. Bij ruim 60 procent van deze matches (circa 550 adressen) 
is het team erin geslaagd de boodschap over te brengen dat inwoners hulp kunnen krijgen bij het 
oplossen van betalingsachterstanden. Inwoners die anders niet (nu al) uit eigen beweging hulp 
zouden zoeken bij de SBL en/of SWT, zo wijzen de interviews uit. 
 
Hulpaanbod wordt vaak in eerste instantie afgewezen, mensen hebben bedenktijd nodig 
Door de stevige inzet wordt een groot aantal mensen bereikt. Van alle inwoners die bereikt 
worden, neemt een op de vier het hulpaanbod aan. Soms beginnen inwoners meteen te vertellen, 
maar in verreweg de meeste gevallen wijzen inwoners het hulpaanbod in eerste instantie af of 
vragen ze bedenktijd. Ook de geïnterviewde inwoners, inwoners die dus uiteindelijk het 
hulpaanbod wel aangenomen hebben, geven aan dat hun primaire reactie was om de boot af te 
houden. Vaak zijn mensen moe van al het gedoe rondom hun financiën, de brieven, de 
deurwaarders, dat ze er vooral niet aan willen denken en er dus ook niet mee geconfronteerd 
willen worden. “Eigenlijk wil je er helemaal niet over praten, je wilt die ellende uit je hoofd.” Ook 
schaamte speelt een belangrijke rol. “Het is pijnlijk om vanwege financiële problemen om hulp te 
moeten vragen. Geeft me het gevoel dat ik gefaald heb.” Ook het idee om de hele situatie uit de 
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doeken te moeten doen, kan mensen er (in eerste instantie) van weerhouden om het hulpaanbod 
aan te nemen of bedenktijd te vragen.  
Ervaringen in corona tijd: met telefonisch contact even succesvol 
Hoe belangrijk is het dat het team bij de eerste contactpoging bij mensen thuis aanbelt? Zoals 
hierboven geschetst blijkt de neiging van inwoners groot om de boot af te houden, ook in geval van 
face to face contact aan de deur. De corona maatregelen boden ons een unieke kans hier meer over 
te leren: immers, gedurende de corona maatregelen (in de periode maart-mei) vond al het contact 
van de teamleden met inwoners, waaronder ook het eerste contact, telefonisch plaats. Uit analyse 
van de cijfers komt naar voren dat het percentage inwoners dat bij telefonisch eerste contact hulp 
aangenomen heeft gelijk ligt aan het percentage inwoners dat voor de corona maatregelen hulp 
aannam, bij wie dus het eerste contact aan de voordeur was. Oftewel, het team is bij telefonisch 
contact net zo succesvol in inwoners te bewegen hulp aan te nemen. Het succes van het team lijkt 
vooral in de benadering van inwoners te schuilen. Een van de teamleden reflecteert: "De mensen 
die ik aan de telefoon heb gesproken die wel open staan voor hulp en willen vertellen over hun 
situatie, vertellen veel details en lijken geen moeite te hebben met het feit dat ze mij niet kennen of 
zien.” Meer over hoe teamleden inwoners benaderen in de volgende paragrafen. 
 
En toch: aanbellen geeft mensen het gevoel dat ze ertoe doen 
Ook al is de primaire reactie veelal om het hulpaanbod af te wijzen, geven verschillende 
geïnterviewde inwoners aan dat het in positieve zin iets met hen deed dat het team zoveel moeite 
deed om met hen in contact te komen, en in het bijzonder de moeite nam om bij hen langs te gaan. 
Het geeft mensen het gevoel dat ze ‘kennelijk’ de moeite waard zijn. Teamleden verwoorden het als 
volgt: “Dat we langs de deur komen, geeft deze mensen het gevoel dat ze de moeite waard zijn.” En: 
“Daardoor voelen ze zich letterlijk en figuurlijk gezien.” Daarmee lijkt het wel degelijk bij te dragen 
aan de (uiteindelijke) bereidheid van inwoners om de hulp aan te nemen. 
 

4.1.2 BOODSCHAP GERICHT OP STRESSREDUCTIE, NORMALISEREN, URGENTIE, 

PERSPECTIEF  

 
Dat het team zoveel moeite doet om in contact te komen is waardevol, maar niet voldoende. Uit de 
verhalen van geïnterviewden komt naar voren dat het ook de boodschap en de bejegening zijn die 
tellen. In wat inwoners en teamleden vertellen over deze introductie, horen we vaak dezelfde 
elementen terug: 
 
Stressreductie 
“Aan de deur is alles erop gericht de stress te verlagen.” Zo geeft een aantal medewerkers van het 
team aan dat ze al snel benadrukken dat ze geen deurwaarders zijn, niet van een incassobureau 
zijn. “Bij de introductie vertel ik dat we geen deurwaarder zijn, maar dat we er zijn om inwoners te 
ondersteunen…  Mensen zijn vaak bang geworden voor deurwaarders.” Ook wordt uitgelegd dat 
mensen met het aannemen van de hulp nog nergens aan vast zitten. “Ook vertel ik dat mensen niet 
vast zitten aan een schuldhulpverleningstraject: dat idee staat veel mensen tegen: het beeld bestaat 
dat mensen langdurig van zeg € 50 per week moeten leven.” 
Om de stress bij inwoners te verlagen, geven verschillende teamleden aan een informele toon aan 
te slaan. “Als ik op de stoep sta probeer ik het minder spannend te maken en zeker niet formeel. Ik 
probeer er een prettig gesprek van te maken, van mens tot mens.” En: “We hebben van de 
wooncorporatie begrepen dat de huur nog niet betaald is. We staan nu hier omdat we graag willen 
weten hoe het met u gaat?” Ook de handgeschreven notitie op de flyer is een voorbeeld van het 
informele, persoonlijke karakter van de communicatie. 
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Normaliseren 
Omdat mensen zich over het algemeen 
schamen voor hun financiële problemen, 
en die schaamte vaak een belemmering 
vormt om tot een goede aanpak te komen, 
kiezen de medewerkers van het team 
SHBS voor een boodschap gericht op 
‘normaliseren’. “Ik vertel dat iedereen 
financiële problemen kan krijgen, dat het 
heel logisch is dat het veel stress oplevert, 
dat die stress vaak maakt dat je niet meer 
goed kunt nadenken en dat het dus het 
helemaal niet gek is dat je dat niet alleen 
kunt oplossen.” Deze normaliserende 
boodschap klinkt ook duidelijk door in de 
folder; het eerste dat je leest is: ‘Financiële 
problemen kunnen iedereen overkomen.’ 
 
Urgentie creëren  
Tegelijkertijd heeft het team ook een 
duidelijke boodschap: ‘het is wel echt 
belangrijk dat u iets gaat doen’. Zacht op 
de relatie, hard op de inhoud, zou je 
kunnen zeggen. Juist vanwege de neiging 
van mensen om het hoofd in het zand te steken, het voor zich uit te schuiven. In de folder worden 
inwoners bijvoorbeeld gewezen op het risico van de inzet van een deurwaarder.  
Het komt met enige regelmaat voor dat inwoners aan de deur ontkennen dat er sprake is van een 
betalingsachterstand. Medewerkers van het team SHBS geven aan dat een directe confrontatie 
voorkomen moet worden. “Dus niet: ‘U heeft wel een schuld want ik heb het net gecheckt’. Dan 
worden ze boos, of komen met allerlei excuses, etc. Wat wel kan bijvoorbeeld: ‘Wat vreemd. Misschien 
mag ik even binnenkomen dat we samen de wooncorporatie even bellen?’”  
 
Perspectief bieden 
Alleen urgentie ervaren is onvoldoende om in beweging te komen; mensen hebben ook perspectief 
nodig. Teamleden willen in het eerste contact mensen dan ook perspectief bieden. Behalve dat 
teamleden uitspreken dat ze inwoners graag willen helpen, is de boodschap ook: wij kunnen u 
goed helpen. Inwoner: “Ook gaf ze aan dat hulp echt nodig was en straalde ze uit dat ze kon helpen 
het op te lossen.” Meerdere inwoners benoemen dat de medewerkers uitstralen ‘dat het goed ging 
komen’. In de folder wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het team graag samen met de inwoner 
onderzoekt of er regelingen en/of voorzieningen zijn, waar de inwoner gebruik van kan maken. 
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4.1.3 EN VERVOLGENS: MENSEN DE RUIMTE GEVEN  

 
Ook met deze introductie waren niet alle geïnterviewden direct om. Bij verschillende 
geïnterviewde inwoners, die uiteindelijk hulp geaccepteerd hebben, zien we een vergelijkbaar 
patroon: weinigen namen het aanbod direct aan; ze vroegen bedenktijd of hielden de boot in eerste 
instantie af. Dat ze de ruimte ook kregen van het team, is volgens verschillende geïnterviewden een 
van de succesfactoren. Inwoner: “Dat ik de ruimte kreeg om even na te denken over haar aanbod. 
Dat ze niet dwingend was. De hulp die ik van eerdere professionals gehad heb, had namelijk altijd iets 
beklemmends.” Teamlid: “Dat ik hem uitgenodigd heb, maar vervolgens ook de ruimte gegeven heb 
om daarover na te denken. En dat hij vervolgens zelf het initiatief kon nemen om me te bellen.” Dat 
mensen de ruimte krijgen draagt bij aan het vertrouwen in het team SHBS: het ondersteunt de 
boodschap van het team, namelijk dat mensen zich nergens toe verplichten als ze de hulp 
aannemen. 
Wat heeft gemaakt dat u toch besloten heeft het team te bellen? “We hadden eerst onze twijfels: 
Kunnen we nog geholpen worden? Kan dit nog opgelost worden? We zijn al op leeftijd, ga je daar na 
zoveel jaren proberen nog uitkomen? Maar na een poosje dachten we: nee heb je, ja kun je krijgen. 
Toen hebben we toch maar de telefoon gepakt.” Een nieuwe rekening die op de mat valt, weer een 
deurwaarder die aanbelt, vormt vaak het duwtje in de rug om het team toch te bellen. “Er lag een 
flyer van het team SHBS op de mat. Met de naam van de medewerker en de uitnodiging om te bellen. 
Ik heb er een paar dagen over nagedacht. Mijn gedachten? Ik wil het zelf oplossen. Ik ga het zelf 
oplossen. Maar het aanbod bleef wel in mijn achterhoofd. Bij de eerstvolgende rekening die op de mat 
viel, en de stress die ik toen weer ervoer, ben ik haar toch gaan bellen.” 

 
 
Nadat ze een huurachterstand had gekregen, kreeg ze een briefje in de bus van het team SHBS. “Het was 
een standaardbrief met logo’s met een informeler briefje erbij. Zonder die goed te lezen heb ik die weggestopt. 
Het klonk als foute boel. Nadat zich weer een deurwaarder meldde voor de huurachterstand, heb ik de brief 
weer tevoorschijn gehaald en het team SHBS gebeld.” 

 
 
Het team rapporteert dat een deel van de inwoners die de hulp aannemen, dit pas doet na het 
verstrijken van de 28 dagen grens. Dit betreft met name inwoners waar meer speelt, aldus het 
team. 
 
Enkele geïnterviewden vertellen dat de mogelijkheid om (eerst) contact te zoeken met de 
maatschappelijk werker, in plaats van direct contact te hebben met de medewerker 
schuldhulpverlening, voor hen de drempel verlaagd heeft. “Ik heb ervoor gekozen contact te zoeken 
met de maatschappelijk werker. Die ander was van de schuldhulpverlening, dat klonk wel erg 
serieus.” 
 

4.1.4 AANDACHT VOOR HET POSITIEVE EN VOORAL: NIET VEROORDELEN  

 
Ook aandacht voor het positieve 
Uit de verhalen van inwoners klinkt door dat teamleden aandacht geven aan de dingen die zij wel 
(goed) doen, hoe klein wellicht ook. “Ik kreeg een compliment dat ik zelf terugbelde” aldus een van 
de inwoners. Die waardering kunnen mensen met schulden goed gebruiken: hun zelfbeeld is over 
het algemeen (heel) negatief. Ze schamen zich voor hun financiële problemen en worden hierin 
vaak bevestigd door reacties vanuit hun omgeving. Ook professionals hebben nogal eens gauw hun 
oordeel klaar.  
 
Niet veroordelen 
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Het is opvallend dat nagenoeg alle geïnterviewde inwoners uit zichzelf vertellen over de niet 
veroordelende houding van de medewerkers, en hoe belangrijk dat voor hen is (geweest). “Ze 
vragen hoe het zo gekomen is maar veroordelen je niet om je schulden. Vrienden hebben me er wel om 
veroordeeld: ‘Had je beter op moeten letten’. Ik heb geen zin in die veroordelingen en de situatie 
wordt er ook niet beter van.” Volgens verschillende inwoners is het vooral deze niet veroordelende 
houding die gemaakt heeft dat zij zijn gaan praten. “De reden om zoveel openheid te geven lag in de 
benaderwijze van de medewerker. Er was geen oordeel. Ze gaf aan dat dit soort dingen kunnen 
gebeuren en ze gaf mij niet de schuld; ze was niet negatief.” Inwoners ervaren het als een 
verademing om niet met oordelen geconfronteerd te worden, en voelen zich daarmee ook meer 
uitgenodigd om hun verhaal te vertellen. Ook teamleden zelf benoemen het ‘niet veroordelen’ als 
een belangrijk werkzaam bestanddeel: “Wegblijven van het vingertje. Maar vertellen dat je iemand 
graag wilt helpen.” Deze houding van de teamleden maakt dat inwoners zich meer kwetsbaar 
durven op te stellen en meer het achterste van hun tong laten zien. En alleen dan kan tot passende 
oplossingen gekomen worden.  
 

4.1.5 AANDACHT VOOR DE MENS EN ZIJN OF HAAR VERHAAL, HET HELE VERHAAL  

 
Persoonlijke aandacht & holistische visie 
 “Het eerste wat ze deden was luisteren. Ze namen daar echt de tijd voor.” En: “Ze drongen zich niet 
op. Ze lieten me gewoon praten. Ze hadden een luisterend oor. Ze vroegen door.” Verschillende 
inwoners spreken hun waardering uit voor de aandacht die teamleden hebben voor hun verhaal en 
voor hun onderzoekende houding. Aandacht die ze in eerdere contacten met andere professionals 
vaak gemist hebben. Sommigen klagen ook over ‘one issue’ gesprekken met andere professionals. 
Uit de verhalen van inwoners komt naar voren dat de medewerkers van het team SHBS wel oog 
hebben voor het functioneren van inwoners op andere leefgebieden. De combinatie van een 
medewerker schuldhulpverlening en een maatschappelijk werker draagt hieraan bij. Behalve dat 
in het functioneren op andere leefgebieden vaak de reden(en) schuilt/schuilen waarom iemand in 
de problemen is gekomen (de ‘onderliggende problematiek’), biedt het onderzoeken ervan vaak 
ook aangrijpingspunten voor de weg terug. Op grond daarvan kan gewerkt worden aan échte 
oplossingen, getuige ook onderstaande voorbeeld.  
 
 
Er komt een melding binnen bij het team van een inwoner met huurachterstand. Het team belt bij 
mevrouw Van Schie aan, maar ze is niet thuis. Ze laten een folder achter. Een week later belt mevrouw 
terug, een eerste gesprek wordt ingepland. 
 
Mevrouw Van Schie werkt 36 uur, maar komt daarmee toch niet rond. Er blijken nog meer schulden te zijn. 
Mevrouw komt er zelf niet meer uit en heeft er veel stress van; ook last van hyperventilatie. Ze is bang voor 
de post en opent deze dan ook niet meer. Wanneer de medewerkers van het team SHBS over haar 
persoonlijk leven te spreken komen, blijkt ze enige tijd geleden haar relatie met haar man verbroken te 
hebben; omdat hij geen andere woning kan krijgen, woont deze ex echter nog steeds bij haar in huis. Er is 
sprake van veel verbaal geweld, ook waar de kinderen bij zijn. Verder heeft ze ook de handen vol aan haar 
zoon, die inmiddels in contact gekomen is met justitie. 
 
Een nieuwe woning zoeken voor beiden, blijkt lastig. Beiden staan nog maar kort ingeschreven bij de 
wooncorporatie. Inmiddels heeft hij wel werk, en werkt fulltime. ’s Avonds verblijft hij nu bij een vriend, 
waarmee ze nu feitelijk langs elkaar heen leven. Haar zoon verblijft nu ook bij zijn vader, en wordt nu op 
verzoek van de reclassering begeleid vanuit de GGZ. Dit alles geeft mevrouw rust. 
De schuldhulpverlener van het team SHBS gaat nu samen met haar aan de slag: inkomsten, uitgaven en 
schulden worden geïnventariseerd. Omdat het inkomen van mevrouw onvoldoende is, is de conclusie dat 
haar ex-partner, zeker omdat hij nog in huis woont, mee zal moeten betalen in de vaste lasten. In gesprek 
met de maatschappelijk werker van het team geeft mevrouw aan dat ze dit niet durft; ze is bang dat hij 
agressief zal worden. De maatschappelijk werker helpt haar door mee te denken hoe ze het gesprek kan 
voeren en houdt de vinger aan de pols. 
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Inmiddels is het mevrouw Van Schie gelukt haar ex-partner te bewegen mee te betalen in haar vaste lasten. 
Wat daarbij meespeelt is dat mevrouw door de corona crisis haar baan kwijt geraakt is en nu al een maand 
zonder inkomsten zit. Wel heeft ze een WW-uitkering aangevraagd. 
 
 
 
Vanmiddag gaat de schuldhulpverlener met haar om de tafel om te spreken over mogelijke regelingen met 
schuldeisers. Onlangs heeft ze zelf contact gezocht met een deurwaarder en met succes: ze heeft uitstel van 
betaling gekregen. Met de maatschappelijk werker van het team SHBS heeft ze dit gesprek, wat ze heel 
spannend vond, voor besproken. 

 
 
Het luisteren, doorvragen, ook naar andere aspecten van het leven (zoals gezondheid, werk, 
relaties, etc.), wordt ook door de teamleden zelf beschouwd als een belangrijk werkzaam 
bestanddeel. “Ons werk begint met eerst goed te luisteren en door te vragen.” Dat de teamleden een 
oordeelloze houding aannemen, maakt dat inwoners meer het achterste van hun tong laten zien, en 
de medewerkers beter in staat zijn het verhaal van de inwoners te onderzoeken. Daarbij benadrukt 
een van de teamleden dat het niet alleen gaat om ‘goed luisteren aan de voorkant’, maar dat het 
belangrijk is om gedurende het traject goed te blijven luisteren. 
Ook het perspectief van partners wordt onderzocht. “Soms hebben partners de neiging zich afzijdig 
te houden van het gesprek. Dan probeer ik ze er juist bij te betrekken: te vragen naar hoe hij of zij 
ernaar kijkt, wat hij of zij zou willen, wat hij of zij denkt dat er nodig is. Achter de schermen kan een 
partner die op het eerste gezicht zich er niet mee lijkt te bemoeien, een grote invloed uitoefenen.” 
 
Huisbezoeken cruciaal 
Behalve door goed te luisteren, leren de medewerkers van het team SHBS ook veel over de 
persoonlijke situatie van inwoners door te kijken. Ook daarom ervaren de medewerkers van het 
team SHBS de huisbezoeken als waardevol. “Je ziet wat er werkelijk aan de hand is en wat er nodig 
is. Je ziet bijvoorbeeld dat een huis vervuild is, dat spullen versleten zijn, dat kinderen heel druk zijn, 
etc.”  
De huisbezoeken dragen daarmee bij aan een completer en betrouwbaarder beeld en daarmee aan 
een meer succesvolle aanpak. Ook hiervoor geldt: samen zie je meer dan alleen. Medewerkers 
ervaren het waardevol deze bezoeken, zeker in het begin, samen te doen: “Je kunt je indrukken 
kalibreren: Wat heb jij gezien? Wat heb ik gezien? Tot welke conclusies brengt ons dat?” 
 
Positieve energie 
De medewerkers van het team SHBS richten hun aandacht niet alleen op de problemen van 
mensen. Afgaand op de verhalen van de mensen die we geïnterviewd hebben, hebben de 
medewerkers ook oog voor wat inwoners als waardevol ervaren in hun leven, waar mensen wel 
energie van krijgen. “Deze inwoners hadden ook twee grote honden, het zijn echt hun kindjes; maar 
de honden plasten in huis, het was enorm vervuild. Van tevoren wisten we al dat de 
Dierenbescherming in beeld was. Ik heb ze daar niet op aangesproken, maar juist interesse getoond in 
hun honden (‘wat zien ze er goed uit’) en contact gemaakt met de dieren.”  
 
Inwoners voelen zich gesteund 
Deze aandacht voor de persoon en zijn of haar persoonlijk verhaal, de interesse die de 
medewerkers tonen, maakt dat de inwoners zich werkelijk gesteund voelen. Juist door een 
dergelijk contact groeit het vertrouwen van de inwoner in de professional en daarmee diens 
invloed. Het opbouwen van dat contact vergt tijd, soms veel tijd en is dus (op momenten) meer 
intensief. De medewerkers van het team SHBS hebben dan ook meer tijd en ruimte voor inwoners 
dan bijvoorbeeld schuldhulpverleners in het reguliere circuit. 
 
Betere oplossingen, ook voor schuldeisers 
Dat teamleden de inwoners zo beter leren kennen is ook voor schuldeisers waardevol. Vanuit SHBS 
wordt aangegeven: “We merken dat wanneer cliënten met een betalingsachterstand niet 
overgedragen worden aan een incassobureau maar aan het team SHBS dat cliënten dan in het 
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algemeen meer gaan vertellen over wat er speelt en hoe problemen zijn ontstaan (bijvoorbeeld het 
invullen van formulieren of het aanvragen van toeslagen).” Een consulent van een van de 
wooncorporaties geeft aan dat het team SHBS betere betalingsregelingen kan treffen, die inwoners 
ook kunnen nakomen, omdat het team beter op de hoogte is van de situatie van de inwoner(s).  
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4.1.6 OVERZICHT BIEDT INZICHT: URGENTIE & HANDELINGSPERSPECTIEF  

 
Overzicht biedt inzicht 
“Ik heb nu meer inzicht in mijn situatie.” Samen met inwoners wordt ordening aangebracht; de 
inkomsten en uitgaven, alsmede de schulden, worden op een rijtje gezet. Vaak blijken er dan ook 
meer schulden te zijn dan bij het team bekend is op basis van de melding(en). Met dit overzicht 
krijgen inwoners (meer) inzicht in hun situatie, ook in het eigen handelen en de gevolgen daarvan. 
Soms blijken oplossingen dan relatief eenvoudig te realiseren, zoals: 
 
 
Een van de medewerkers van het team SHBS vertelt: “Het ging om een jonge vrouw, van nog geen 20. Ze 
woonde nog bij haar moeder. Gaf al haar geld uit aan vakanties, uitgaan, etc. De premie voor de 
zorgverzekering betaalde ze echter niet. Ik ben met haar om de tafel gegaan; met haar gesproken over de 
gevolgen van het niet betalen van de premie; dit zonder haar te veroordelen. Vervolgens hebben we de 
inkomsten en uitgaven op een rijtje gezet. Daarmee werd duidelijk dat ze de schuld eenvoudig kon inlopen, 
wat ze vervolgens ook gedaan heeft.” 

 
 
Gevoel van urgentie 
In veel gevallen is de situatie ernstiger dan in bovenstaand voorbeeld. De medewerkers van het 
team SHBS hebben de ervaring dat het creëren van overzicht in veel gevallen bijdraagt aan het 
gevoel van urgentie. Bewoordingen die geïnterviewde inwoners gebruiken om het effect ervan te 
beschrijven zijn onder meer ‘een wake up call’, ‘met beide benen op de grond gezet worden’ en ‘met 
mijn neus op de feiten gedrukt worden’. Je zou kunnen zeggen, de medewerkers van het team SHBS 
laten de feiten spreken. 
 
Perspectief: ‘way out’ 
Zoals eerder gezegd, om mensen in beweging te krijgen is het niet alleen nodig om mensen te 
doordringen van de ernst van de situatie, maar tegelijkertijd ook perspectief te bieden op een ‘way 
out’. Onderdeel van het aanbrengen van ordening is bijvoorbeeld het scheiden van hoofd- en 
bijzaken en het uitstippelen van een pad waarlangs gewerkt kan worden aan verbetering van de 
financiële situatie van mensen. Teamlid: “Hij heeft nu meer overzicht en inzicht; hij begrijpt nu waar 
we naar toe werken en waarom dat belangrijk is.” 
 

4.1.7 EN DAN: AAN DE SLAG! ADEMPAUZE, INKOMENSPOSITIE, REGELINGEN  

 
Meteen aan de slag 
“Ze gaan echt meteen aan de slag voor je, er gebeurt ook echt iets.” Meerdere geïnterviewde 
inwoners benoemen het praktisch (concrete) handelen en de snelheid van handelen als 
succesfactoren. Sommigen benoemen het als een praktische, of nuchtere, insteek.  
 
Adempauze inlassen 
Daar waar de situatie nijpend is, zoals in het geval van een dreigende huisuitzetting, is de eerste 
inzet er vaak op gericht om wat tijd en ruimte te creëren om aan oplossingen te kunnen werken. De 
medewerkers van het team SHBS zoeken contact met schuldeiser(s) met het verzoek de 
maatregelen tijdelijk op te schorten. In verschillende van de casussen die we onderzocht hebben, 
waren wooncorporaties bijvoorbeeld bereid het proces van huisuitzetting tijdelijk op te schorten. 
De korte lijnen met de schuldeisers dragen daaraan bij. Soms is het verzoek aan schuldeisers om 
maatregelen tijdelijk op te schorten er vooral op gericht om tijdelijk even wat stress weg te nemen 
bij inwoners die helemaal vastgelopen zijn. Als het ware een ‘adempauze’ opdat mensen zich weer 
kunnen herpakken. Zoals in onderstaand voorbeeld: 
 



Waarderende evaluatie aanpak Snelle Hulp Bij Schulden   41 

 
Een van de medewerkers van het team SHBS vertelt: “Soms zijn capabele mensen door de stress die 
financiële problemen met zich mee brengen (even) niet meer in staat de situatie op te lossen. Zoals het 
verhaal van mevrouw De Wit.  Ze wilde het graag oplossen en had ook de kwaliteiten om het op te kunnen 
lossen, maar ze kreeg veel tegendruk van schuldeisers. Zo wilde de Belastingdienst te hoge aflossingen, die ze 
niet kon betalen. Ze kreeg daar zoveel stress van, dat ze helemaal vastliep. We hebben voor haar een 
adempauze geregeld: met de Belastingdienst afgesproken dat haar schulden tijdelijk bevroren werden. Zo 
kon ze even tot rust komen, en zich herpakken. Samen hebben we vervolgens alles op een rijtje gezet: 
schulden, inkomen, etc. En met elkaar bedacht: Welke trajecten zijn er mogelijk? Doordat er weer rust was 
gecreëerd kon ze zelf bepalen welk traject zij in wilde.  Ze heeft toen samen met haar man besloten om een 
schuldregeling voor zelfstandigen aan te vragen. Vervolgens kon ze er zelf weer mee verder.  Ze heeft 
vervolgens bijvoorbeeld zelf de afmelding bij het CAK geregeld. De ‘paniek’ was eraf waardoor ze zelf weer 
scherp werd en haar eigen zaken kon regelen. Nu wil ze graag ervaringsdeskundige worden. Prachtig toch?” 
 
 
Inkomenspositie verbeteren 
Wat uit de verhalen ook naar voren komt, is dat de medewerkers van het team SHBS al vroeg in het 
proces onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de inkomenspositie van inwoner(s) te herstellen 
of te verbeteren. Zo wordt onderzocht of inwoners mogelijk recht hebben, soms met 
terugwerkende kracht, op een uitkering of een of meerdere toeslagen, of bijvoorbeeld nog recht 
hebben op belastingteruggave. De verhalen van inwoners leren dat dit een zinvolle exercitie is: in 
meerdere casussen bleken inwoners inderdaad dergelijke rechten te hebben. Inwoners bleken niet 
van deze mogelijkheden op de hoogte te zijn, kenden de wegen niet of dachten er toch geen recht 
op te hebben. Het team heeft de inwoners bij de aanvraag hiervan ondersteund, waarbij de korte 
lijnen met de inkomensvoorziening van gemeente waardevol blijken. Soms is dit iets wat door 
bijvoorbeeld een bewindvoerder opgepakt wordt bijvoorbeeld door Belastingservice. Aan de 
uitgavenkant kan er soms ook snel resultaat bereikt worden, zoals het schrappen van ‘onnodige’ 
uitgaven aan bijvoorbeeld loterijen, of het maken van bezwaar tegen onterechte boetes of het niet 
of onjuist toepassen van de beslagvrije voet.  
 
 
Nadat de medewerkers van het team SHBS met mevrouw Topuz haar financiën doorgenomen hadden, 
kreeg ze het advies om bijstand en toeslagen aan te vragen. De bijstand heeft ze direct aangevraagd. Over 
de toeslagen wil ze graag nog een keer met een van de medewerkers praten. Ze is namelijk bang te hoge 
toeslagen te ontvangen en dat dan terug te moeten betalen. Zelf is ze overigens nooit op het idee gekomen 
om toeslagen aan te vragen. Ze had nog nooit met toeslagen te maken gehad en dacht niet dat ze ervoor in 
aanmerking zou komen.  

 
 
Regelingen treffen 
Verder heeft de inzet van het team SHBS bij verschillende inwoners geresulteerd in regelingen met 
schuldeisers, of wordt nu aan dergelijke regelingen gewerkt. “De medewerker schuldhulpverlening 
is nu in gesprek met de zorgverzekeraar en de wooncorporatie, met als inzet tot een regeling te 
komen waarbij er maandelijks € 50 op mijn uitkering ingehouden wordt, gedurende drie jaar. Als die 
regeling er komt, geeft me dat zoveel rust. Ik weet dan dat het loopt, en hoef dan ook niet meer bang 
te zijn voor deurwaarders op de stoep.” Bij een aantal inwoners is in overleg een bewindvoerder 
ingeschakeld. 
 
Zoals gezegd, er is ook aandacht voor het functioneren op de andere leefgebieden en wat er op die 
leefgebieden nodig is. Zo is bij een van de inwoners stichting Present ingeschakeld voor het 
schoonmaken en verven van de sterk vervuilde woning. Bij een andere inwoner is 
mantelzorgondersteuning ingeschakeld. 
 
Naast de persoonlijke aandacht en betrokkenheid, geeft dit snelle en concrete handelen inwoners 
het gevoel dat er ze er niet alleen voor staan. Wanneer er binnen korte tijd ook ‘resultaten’ bereikt 
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worden, en zeker wanneer mensen geholpen worden aan meer inkomen, groeit het vertrouwen 
van inwoners in de medewerker(s) en daarmee ook in de bereidheid om mee te werken. 

4.1.8 STUREN OP ZELFSTURING  

 
Soms lijken medewerkers van het team SHBS er in het begin voor te kiezen inwoners vooral even 
te ontzorgen: stress te verminderen door even wat van ze over te nemen. Maar in alle verhalen van 
de teamleden klinkt door dat het doel wel is om de persoon zelf weer verantwoordelijk, actief en in 
regie te brengen, binnen de individuele mogelijkheden. “Nadat hij zijn verhaal verteld had, heb ik 
hem de volgende vraag voorgelegd: Wat zit u het meeste dwars? Dat bleek de grote zak met post. 
Zullen we daar dan mee beginnen?” Om mensen te helpen in regie te komen, worden in plaats van 
open vragen soms keuzevragen voorgelegd. Daar waar inwoners niet in staat zijn taken zelfstandig 
uit te voeren, worden deze zoveel als mogelijk samen met de inwoner uitgevoerd. “We zijn samen 
achter de computer gekropen om de onnodige abonnementen stop te zetten.” Dat er ook echt iets van 
de inwoners zelf verwacht wordt, horen we terug in de verhalen van de inwoners zelf: “Je moet zelf 
ook dingen doen… Ze geven me soms ook een schop onder m’n kont (‘Je moet nu gaan bellen`) en dat is 
goed.” Inwoners worden ondersteund om hun verantwoordelijkheid te nemen: “Ze had een ordner 
voor me gekocht, bakjes, etc. en vervolgens heeft ze me geleerd zelf mijn administratie te doen.” En: 
“Ze leren me op tijd te betalen maar ook zelf te bellen als ik niet op tijd kan betalen.” En: “Datgene 
wat ik zelf moest doen werd heel duidelijk door haar uitgelegd. Er is veel geduld om alles uit te leggen 
en alles wordt op papier netjes op een rijtje gezet.” Verschillende geïnterviewde inwoners vertellen 
ook over hoe gesprekken die ze zelf gaan voeren met bijvoorbeeld deurwaarders voorbesproken 
worden. 
 
 
Onlangs kreeg mevrouw Yilmaz een brief van de deurwaarder op de stoep. In gesprek met de 
maatschappelijk werker neemt ze zich voor zelf contact te zoeken met de deurwaarder. Ze vindt dit wel 
enorm spannend. De maatschappelijk werker bespreekt het gesprek met haar voor. Wanneer ze de 
deurwaarder belt, is zijn boodschap in eerste instantie dat ze moet betalen. Mevrouw legt uit dat ze zonder 
werk zit, en een WW-uitkering aangevraagd heeft. Uiteindelijk schort de deurwaarder de incassomaatregel 
op in afwachting van de WW-uitkering. Mevrouw is hier natuurlijk heel blij mee, en ook erg trots op 
zichzelf. 

 
 
 

4.1.9 BLIJVENDE NABIJHEID  

 
Veel van de inwoners die we geïnterviewd hebben vertellen uit zichzelf dat de medewerker(s) van 
het team veelvuldig uitspreken dat ze altijd mogen bellen als er iets is. Dit blijkt in de praktijk geen 
holle frase en inwoners voelen zich hierdoor gesteund. Verschillende inwoners geven ook aan dat 
de medewerkers van het team SHBS zelf regelmatig het contact zoeken. ‘Gewoon’ om te horen hoe 
het met hen gaat, of het lukt met de afgesproken acties maar bijvoorbeeld ook om te checken of 
schuldeisers zich aan de gemaakte afspraken houden. “Ze checkten bij mij ook of de dingen liepen 
zoals afgesproken. Heeft u het geld teruggekregen van de Belastingdienst?” Deze nabijheid wordt 
door inwoners zeer gewaardeerd; hun vertrouwen in de medewerker(s) groeit; ze hebben het 
gevoel er niet alleen voor te staan.  
 
Mede daarom kiezen de medewerkers van het team SHBS ervoor inwoners niet (te) snel (volledig) 
over te dragen aan volgende professionals. Wanneer het wenselijk is andere professionals in te 
schakelen dan zorgen de medewerkers van het team SHBS in ieder geval voor een warme 
overdracht (zelf spreekt het team van een ‘warme landing’), bijvoorbeeld door mee te gaan naar 
het eerste gesprek. Maar ook als andere professionals aan zet zijn, blijven de medewerkers 
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betrokken, zo leren we uit de verhalen van inwoners. “Behalve dat ze me altijd mogen bellen, 
probeer ik ook weer samen met inwoner(s) nieuwe doelen te stellen.” 
 
 
 
 

4.2 BESCHOUWING VANUIT DE LITERATUUR  

 
Groeiende wetenschappelijke aandacht 
Binnen de wetenschap bestaat steeds meer aandacht voor de thema’s vroegsignalering en 
schuldpreventie. Ingegeven door het feit dat schulden lijken op drijfzand waar mensen zich maar 
moeilijk aan kunnen ontworstelen en dat schuldsituaties snel escaleren, wordt het belang van deze 
thema’s steeds meer gezien. Tegelijkertijd zijn deze thema’s wetenschappelijk gezien nog redelijk 
onontgonnen.18  
 
Algemeen werkzame bestanddelen 
In het rapport ‘Preventie: voorkomen is beter dan genezen’ geven auteurs een aanzet om in 
algemene zin effectieve elementen in op preventie gerichte aanpakken te definiëren.19 Waar 
vroegsignalering gaat om een individuele aanpak, maakt een aantal elementen een dergelijke 
aanpak effectief om tot gedragsverandering te komen: 
 Cliënten worden benaderd op een ‘teachable moment’, dat wil zeggen op een moment dat het 

aanbod relevant is gezien de omstandigheden van de cliënt en er sprake is van betrokkenheid 
op het onderwerp; 

 Er wordt gestuurd op bewust gedrag en bewuste gedragsverandering waarbij informatie en 
motivatie een rol spelen; 

 Er worden bewuste (liefst bewezen) technieken ingezet om de cliënt te motiveren voor 
gedragsverandering; 

 De hulp wordt aangeboden door iemand die door de cliënt als deskundig wordt gezien. 
 
In het bijzonder: bouwen aan vertrouwen 
De professionals die deze aanpakken uitvoeren zijn effectief wanneer zij in staat zijn een goede 
samenwerkingsrelatie (werkalliantie) met de klant op te bouwen. Dat wil zeggen een relatie 
waarin sprake is van vertrouwen, waarbij er overeenstemming is over de doelen en waarin de 
cliënt zich gerespecteerd en ondersteund voelt (Menger 2018).20 Onderzoek op het terrein van 
outreachend werken (Movisie, 2017) wijst uit dat het bieden van praktische ondersteuning die de 
cliënt snel en concreet iets oplevert en het nemen van tijd (tempo van de cliënt) en geduld (kleine 
stappen) een belangrijke bijdrage leveren aan het opbouwen van vertrouwen. Datzelfde geldt voor 
het afstemmen van de dienstverlening op de behoefte en problematiek van de cliënt door 
bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen eenvoudige vragen en meervoudige complexe 
problematiek. Bij zorgmijdende cliënten bij wie het niet lukt om vertrouwen en urgentie te creëren 
kan het nodig zijn een crisis te organiseren waarbij het belangrijk is de extrinsieke prikkel (de 
dreiging) te transformeren naar autonome motivatie (willen). De inzet van generalistische 
professionals kan helpen om het bezoek minder bedreigend en stigmatiserend te laten zijn. Ook 
blijkt het belangrijk het contact blijvend te onderhouden en het contact gelijkwaardig te laten zijn, 
onder meer door het perspectief van de cliënt centraal te stellen en een onbevooroordeelde en 
open houding aan te nemen. Verder is het belangrijk dat zelfregie via zelfinzicht en zingeving 
wordt vergroot. Voorts is het belangrijk cultuursensitief te zijn (bekend te zijn met culturele 

                                                        
18 Tamara Madern, Niet omdat het kan, maar omdat het moet; het belang van vroegsignalering en schuldpreventie, 
Hogeschool Utrecht, 2017. 
19 Nadja Jungmann e.a., Preventie: voorkomen is beter dan genezen, Hogescholen van Utrecht en Amsterdam, 2012. 
20 Anneke Menger, De werkalliantie in het gedwongen kader; onderzocht bij het reclasseringstoezicht, Eburon, 2018.  
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gewoonten en vanzelfsprekendheden) en dat de uitvoerende professionals de ruimte hebben om 
doortastend te kunnen optreden en maatwerk te leveren.21 
 
Bovenstaande algemene principes gelden als richtsnoer voor specifieke aanpakken waarin deze 
principes, afhankelijk van cliënten, doelen en contexten nader worden geconcretiseerd.  

                                                        
21 Movisie, Wat werkt bij outreachend werken; kansen en dilemma’s voor sociale wijkteams, 2017. 
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SHBS bezien vanuit deze algemene principes 
Indien we vanuit deze algemene principes kijken naar de werkzaamheden van het team SHBS dan 
kan gesteld worden dat in de aanpak van het team veel van deze principes terugkeren. Zo worden 
inwoners benaderd op het moment dat er iets relevants speelt, is het contact gelijkwaardig en 
zonder oordeel, kan er rekening worden gehouden met eenvoudige en complexe afhandeling 
(quick fix versus plan van aanpak), is er relevante deskundigheid in het team, wordt er 
generalistisch gewerkt, is er ruimte om contact te onderhouden en kleine stappen te zetten en 
wordt ingezet op het versterken van de motivatie en de zelfregie.  
 
Relevante vragen 
Dat laat onverlet dat er binnen SHBS wordt nagedacht of kan worden nagedacht over de verdere 
concretisering van of herijking aan deze algemene principes door geregeld vragen te 
beantwoorden als22:  
 Op welke financiële problemen richten we ons met deze aanpak? (enkelvoudige of 

meervoudige achterstand, slepers); 
 Welke signalen zijn in welke mate voorspellend voor deze financiële problemen en leveren 

daarmee een teachable moment op? (zodat het team op het juiste moment bij de cliënt op de 
stoep staat); 

 Welke momenten en manieren van outreachend contact leggen zijn wanneer en voor wie 
effectief?; 

 Welk hulpaanbod is nodig? (quick fix versus plan van aanpak); 
 Welke omvang en samenstelling van het team hoort daarbij? 

 
 
 
 
 

                                                        
22 Zie ook NVVK, Leidraad Vroegsignalering Schulden, 2018. 
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5  IDEEEN VOOR GROEI 

 
 
Tijdens de interviews en in het bijzonder de versnellingsbijeenkomst op 18 juni zijn aan betrokken 
uitvoerders en beleidsmedewerkers de volgende vragen voorgelegd: Wat is er nog meer mogelijk in 
deze samenwerking gericht op snelle hulp bij schulden? Hoe kunnen we nog succesvoller en 
doelmatiger zijn en zo ook de extra uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden? 
 
Deze bijeenkomst heeft geresulteerd in een groot aantal ideeën, die in dit hoofdstuk worden 
beschreven.23 Ze zijn als volgt geclusterd: ideeën gericht op het verbeteren van … 
1. de preventieve functie (paragraaf 5.1); 
2. de effectiviteit en doelmatigheid (paragraaf 5.2); 
3. het hulpaanbod (paragraaf 5.3); 
4. de samenwerking (paragraaf 5.4). 
 
Deze ideeën zijn nadien voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein. Hun kijk daarop, alsmede 
de ideeën van de Adviesraad zelf, zijn ook in deze rapportage verwerkt. 
 
Insteek van dit hoofdstuk is om de rijkheid van de ideeën zoals in de afgelopen weken verzameld 
weer te geven. Een logische volgende stap is om ten aanzien van deze ideeën het draagvlak onder 
betrokken partijen te onderzoeken, waarna de gekozen ideeën vertaald kunnen worden naar 
concrete voorstellen voor acties. Tijdens de bijeenkomst werd al duidelijk dat er verschillende 
ideeën zijn waar meerdere betrokkenen graag mee aan de slag gaan! 
 

5.1  VERSTERKEN PREVENTIEVE FUNCTIE  

 
Wees er eerder bij: informeer en/of adviseer inwoners met een verhoogd risico op schulden 
Voorkomen is beter dan genezen. De positieve ervaringen met deze vorm van preventie smaken 
naar meer. Betrokkenen zien volop kansen in het ondersteunen van inwoners die nog geen 
schulden hebben, maar wel een verhoogd risico daarop hebben. Gepleit wordt voor één financieel 
loket voor inwoners met geldzorgen of vragen over geldzaken. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
inwoners die vanwege de coronacrisis zich zorgen maken over hun financiële positie en geholpen 
kunnen zijn met informatie, advies of ‘alleen’ een gesprek. Ook wordt gewezen op personen die 
zich juist niet bewust zijn van de financiële problemen waarmee ze mogelijk op kortere of langere 
termijn geconfronteerd gaan worden (zie het voorbeeld in het blauwe blok). 
 
 
Vanuit de FNV wordt gewezen op de groep personen die jarenlang een WIA gehad hebben en richting hun 
AOW gaan. Zij zijn zich er vaak niet van bewust dat ze geen extra pensioen opgebouwd hebben, en dat ze, 
wanneer ze met pensioen gaan, geconfronteerd kunnen worden met een inkomensterugval van tot wel 
40% netto. Wanneer de partner nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft, kan de terugval nog groter zijn. 
Nodig is dat deze mensen zich bewust worden van deze situatie, en daarop anticiperen, bijvoorbeeld door 
hun leefwijze aan te passen. Een deel van deze doelgroep klopt bij de FNV aan op het moment dat het 
pensioen in zicht komt; met vragen over het pensioen. Vaak hebben zij geen goed beeld van hun inkomen 
na pensioen en is dit veel minder dan verwacht. FNV zou dan deze mensen warm door kunnen verwijzen. 

 
 
Het hierboven beschreven voorbeeld maakt duidelijk dat bij een deel van de inwoners de financiële 
problemen te voorzien zijn, bijvoorbeeld wanneer ze samenhangen met life events. Vanuit de 
Adviesraad wordt erop gewezen dat ook bij inwoners met een bijstandsuitkering er sprake kan 

                                                        
23 Enkele van de genodigden die niet bij de bijeenkomst aanwezig konden zijn hebben nadien wel per mail hun ideeën 
gedeeld; ideeën die ook in deze rapportage opgenomen zijn. 
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zijn van een verhoogd risico op financiële problemen, bijvoorbeeld wanneer een vordering 
opgelegd wordt. Ook bij uitstroom uit de uitkering is er sprake van een verhoogd risico op 
schulden. Verder kan gedacht worden aan zzp’ers die na 1 juni vanwege de partnertoets niet in 
aanmerking komen voor Tozo2 en als gevolg daarvan een forse inkomensdaling zullen ondergaan. 
Deze en andere (nieuwe) doelgroepen zouden gewezen kunnen worden op de 
informatie/adviesfunctie van het team en eventueel warm doorverwezen kunnen worden. 
 
Geef deze aanpak een andere naam; kijk opnieuw naar taalgebruik 
Mede met het oog op het versterken van de preventieve functie (het ondersteunen van inwoners 
die nog geen schulden hebben), is het wenselijk om het team/deze aanpak een andere naam te 
geven. Gesuggereerd wordt te spreken van ‘Snelle Hulp Bij Geldzorgen’ of bijvoorbeeld ‘Snelle Hulp 
Bij Geldzaken’. Maar ook voor inwoners die al wel schulden hebben, zal het aanpassen van de 
naamgeving van het team mogelijk de drempel verlagen. De term ‘schulden’ is een beladen begrip; 
de veroordeling die in deze term schuilt, helpt niet. Immers, het is de schaamte die maakt dat veel 
mensen geen beroep doen op hulp of hier (te) lang mee wachten. ‘Snelle Hulp Bij Geldzorgen’ of 
bijvoorbeeld ‘Snelle Hulp Bij Geldzaken’ past ook bij een boodschap gericht op normalisering. We 
hebben allemaal wel eens geldzorgen. Ook het taalgebruik in alle andere uitingen van het team zou 
hierop gecheckt en indien nodig aangepast moeten worden.  

 
Maak inwoners meer bekend met deze aanpak, kies voor een normaliserende boodschap 
Een van de betrokkenen schetste als toekomstbeeld: inwoners zoeken bij financiële vragen of 
zorgen zelf contact met team SHBS. Om dichterbij de realisatie van die droom te komen, is het 
nodig de bekendheid van het team/de aanpak onder inwoners te vergroten. Meerdere 
betrokkenen pleiten voor acties gericht op het vergroten van de bekendheid met deze aanpak in 
combinatie met een boodschap gericht op normaliseren. Deze boodschap zou zich ook moeten 
richten op de hiervoor besproken nieuwe doelgroepen, waaronder inwoners die vanwege de 
coronacrisis zorgen hebben over hun financiële situatie. Praktische ideeën voor de verdere 
uitwerking: 
 Maak gebruik van de lokale krantjes; 
 Via social media (anonieme) getuigenissen verspreiden; 
 Beroep doen op influencers om normaliserende boodschap uit te dragen; 
 Mogelijkheden voor een landelijke campagne? Immers, overal in het land groeit de groep 

inwoners met geldzorgen. 
 
Zorg ervoor dat partners, bestaand en nieuw, (meer) doorverwijzen 
In het kader van het versterken van de preventieve functie zijn verschillende voorbeelden op tafel 
gekomen van ‘kansen voor doorverwijzing’ door bestaande of nieuwe partners, zoals:  
 SVB: Wanneer SVB constateert dat een minimaal bedrag aan uitkering toegekend wordt, dan 

zou in de brief al een zinsnede opgenomen kunnen worden: Heeft u financiële zorgen? Neem 
dan contact op het met het team ‘Snelle Hulp Bij Geldzorgen’. 

 GSD.  
o Bij het opleggen van vorderingen zou de GSD moeten nadenken over de gevolgen 

ervan, en zouden inwoners gewezen moeten worden op het bestaan van SHBS. 
o Bekend is dat na uitstroom uit de uitkering er ook een verhoogd risico is op schulden 

(armoedeval). Gepleit wordt voor een exitgesprek, waarin de GSD met cliënt bespreekt 
hoe zijn of haar financiële situatie er na uitstroom uit gaat zien, en hem of haar wijst op 
het bestaan van SHBS. 

 FNV, vanuit financieel advies minima. 
 Voedselbank. De voedselbank brengt ook pakketten thuis. Wellicht kunnen inwoners samen 

met medewerkers van de voedselbank bezocht worden? 
 ROC’s: steeds meer jongeren belanden in de financiële problemen. Onder meer ROC’s kunnen 

jongeren wijzen op het bestaan van SHBS en eventueel warm doorverwijzen. 
 Specifiek ten aanzien van zelfstandigen: Kamer van Koophandel, MKB overleggen, 

winkeliersverenigingen 
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Algemene opmerking: er is nu zoveel maatschappelijke betrokkenheid op dit onderwerp en 
bereidheid bij mensen en organisaties om hierbij te helpen, nu van profiteren! 
 
Ter versterking van de preventieve functie is ook nog een aantal andersoortige ideeën op tafel 
gekomen: 
 
Meld op een eerder moment 
Nu is de afspraak dat alle signalen verzameld worden door de melders en op één moment (de 25e 
van de maand) doorgezet worden naar het team. Door meerdere betrokkenen wordt geopperd om 
het mogelijk te maken de signalen ook eerder door te zetten, zodat er ook eerder contact gezocht 
kan worden met inwoners. De inzet van deurwaarders kan daarmee beter voorkomen worden, 
waardoor melders kunnen besparen op de deurwaarderskosten. 
 
Zorg voor meer complete en juiste contactgegevens 
Nu ontbreekt het soms aan contactgegevens, zoals telefoonnummers, of blijken telefoonnummers 
niet (meer) te kloppen. Dat vertraagt. Wanneer melders completer zijn in de contactgegevens, en 
de juistheid en kwaliteit van deze gegevens ook beter is, kan het team sneller handelen en zo 
preventiever werken. 
 
Zet in op normaliseren contact inwoner-melder en voorkom zo nieuwe financiële 
problemen 
Omdat het risico op herhaling aanwezig is (recidive), kan preventie ook inhouden activiteiten 
gericht op het voorkomen dat inwoners die nu begeleid worden later opnieuw in de financiële 
problemen komen. Uit de analyse van de huidige positieve ervaringen kwam al naar voren dat 
teamleden hier in meerdere casussen aan gewerkt hebben (paragraaf 4.1.8, sturen op zelfsturing). 
Dat smaakt naar meer! In dit verband is het idee om nog meer dan nu soms al het geval is in te 
zetten op het normaliseren van het contact tussen de betreffende inwoner(s) en de melder(s), 
zodat de kans groter worden dat bij (dreigende) nieuwe problemen inwoners uit eigen beweging 
het contact zoeken met schuldeiser(s). Verder wordt door verschillende betrokkenen benoemd dat 
het belangrijk is en blijft om inwoners te blijven volgen. 
 

5.2  VERBETEREN EFFECTIVITEIT EN DOELMATIGHEID  

 
Tijdens de versnellingsbijeenkomst en in de gesprekken daarna zijn ook verschillende ideeën 
ontstaan die bij kunnen dragen aan het verbeteren van de effectiviteit en doelmatigheid. 
 
Zoek nieuwe melders en verwerf ook ‘meldingen met toestemming cliënt’ 
Wanneer meer partijen zich bij deze samenwerking aansluiten, zal het aantal matches toenemen 
en ontstaat er een beter beeld van de financiële situatie van inwoners. Dat alles vergroot de kans 
dat inwoners bereid zijn om hulp aan te nemen. Organisaties die genoemd worden zijn onder meer 
UWV (zeker vanwege de coronacrisis) maar ook werkgevers, banken, telecombedrijven, 
postorderbedrijven, pensioenfondsen, CJIB, etc. Hiervoor constateerden we al dat mede vanwege 
de coronacrisis de maatschappelijke betrokkenheid op dit onderwerp groot is, wat de kans groter 
maakt dat organisaties bereid zijn om mee te doen. Voor deze en andere partijen geldt dat zij alleen 
melding mogen maken na toestemming van cliënt. Dat deze inwoners toestemming gegeven 
hebben, vergroot als vanzelfsprekend de kans dat zij ook bereid zijn om hulp aan te nemen. Dat 
kan een positief effect hebben op de effectiviteit en doelmatigheid van de aanpak. 
 
Differentieer (meer) in het eerste contact 
Nu is de afspraak binnen het team dat de eerste poging om in contact te komen altijd een 
huisbezoek is. Tijdens de coronacrisis moest het team noodgedwongen hiervan afzien, en verliep 
ook het eerste contact veelal telefonisch. Uit de analyse van de cijfers is gebleken dat dit niet 
resulteerde in afname van het percentage inwoners dat het hulpaanbod aanneemt (zie paragraaf 
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4.1.1). Het succes van het team schuilt mogelijk in belangrijke mate in de benadering van inwoners. 
Tegelijkertijd is naar voren gekomen dat huisbezoeken wel degelijk heel waardevol kunnen zijn. 
De huisbezoeken dragen bij aan een completer en betrouwbaarder beeld en daarmee aan een meer 
succesvolle aanpak. Ook geven inwoners aan dat ze het erg waarderen dat teamleden de moeite 
nemen om langs te komen. Op grond van deze analyse is het idee ontstaan om meer te gaan 
differentiëren in het eerste contact (bij de voordeur, telefonisch, via whatsapp, etc.). Ook ontstond 
het idee om het eerste contact niet standaard met twee teamleden uit te voeren maar meer te 
differentiëren: ga je met een of twee teamleden, teamlid vanuit SWT of SBL, etc? Deze keuzes 
zouden gebaseerd kunnen worden op de leeftijd van inwoner(s), de kwaliteit van de 
contactgegevens, of bijvoorbeeld de vraag of er sprake is van enkelvoudige of meervoudige 
signalen. Eventueel nader onderzoek naar criteria voor differentiatie is dan wenselijk. 
 
Herhaal meldingen 
Vanuit melders wordt geopperd dat het herhaaldelijk melden van achterstanden (bij dezelfde 
inwoners), kan maken dat zorgmijders meer bereikt worden, 
 

5.3  VERBETEREN HULPAANBOD  

 
Houdt aandacht voor onderliggende en bijkomende problematiek 
Uit de analyse van de positieve ervaringen komt naar voren hoe waardevol het is dat er vanuit het 
team nadrukkelijk aandacht is voor de onderliggende en bijkomende problematiek. Ook door 
melders wordt dit als bijzonder waardevol ervaren omdat het een completer beeld van de 
klantsituatie en de herstelmogelijkheden oplevert en een duidelijke unieke toegevoegde waarde is 
van SHBS.  Specifiek wordt aandacht gevraagd voor onderliggende psychische problematiek. 
 
Blijf groeien in stress-sensitieve benadering 
Een van de werkzame bestanddelen van de aanpak is de inzet van teamleden gericht op 
stressreductie. Velen onderschrijven het belang hiervan. Sensitief zijn voor en het reduceren van 
de (financiële) stress van inwoners kan maken dat zij beter bereikt kunnen worden, vaker hulp 
aanvaarden en zelf actiever worden in het oplossen en voorkomen van schulden. Vanuit teamleden 
zelf komt de wens nog verder te groeien in een stress-sensitieve benadering. 
 
Promoot derdenbetalingen door SVB (Aow & Anw) of gemeente (bijstand) 
In een aantal casussen kwam naar voren hoe behulpzaam de derdenbetalingen van de vaste lasten 
kunnen zijn. Dit draagt bij aan het voorkomen van nieuwe vaste laten achterstanden (preventie) en 
is daarnaast een eventueel alternatief voor zwaardere instrumenten als bewindvoering en 
budgetbeheer. De mogelijkheden hiertoe kunnen wellicht nog meer onder de aandacht van 
inwoners gebracht worden. 
 
Ga (soms) samen met melder op bezoek 
Ook is het idee op tafel gekomen om op momenten als team meer samen op te trekken met 
melder(s), bijvoorbeeld door samen op bezoek te gaan bij inwoner(s). Dit kan melder(s) meer 
inzicht geven in de situatie van inwoner(s), bijdragen aan een beter contact tussen inwoner(s) en 
melder en bijdragen aan meer maatwerk. Wel moet hierbij rekenschap gegeven worden van de 
voorwaarden in het kader van de AVG. 
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5.4 VERBETEREN SAMENWERKING 

 
Ook zijn er verschillende ideeën op tafel gekomen gericht op het versterken van de samenwerking: 
 
Zorg bij meer partijen voor een vast contactpersoon 
Het team heeft bij een deel van de melders een vast contactpersoon. Zowel vanuit het team als 
vanuit melders wordt aangegeven dat dit goed werkt: korte lijnen, elkaar kennen, sneller kunnen 
schakelen, etc. Bij een deel van de melders heeft het team echter nog geen vast contactpersoon. 
Daarom het idee om te onderzoeken of het mogelijk is om ook bij deze en ook de eventuele nieuwe 
partners tot een vast contactpersoon te komen. 
 
Zorg voor meer inzicht in elkaars ziens- en werkwijze, dat creëert meer begrip 
Meer inzicht in elkaars ziens- en werkwijze, werkprocessen, elkaars taal (wat verstaan jullie/wij 
onder ‘wanbetalers’?), etc., creëert ook meer begrip en maakt dat ze eerder de samenwerking 
zoeken (ook in relatie SWT en SBL). Het afstemmingsoverleg is een goede plek voor deze 
uitwisseling.  
 
Deel (succes)ervaringen 
Deze evaluatie heeft duidelijk gemaakt hoe waardevol het voor melders is wanneer zij meer inzicht 
krijgen in de situatie van inwoners, de aanpak en resultaten van het team. Melders geven aan dat 
dit ook hun betrokkenheid bij de aanpak vergroot, ‘het wordt meer een aanpak van ons allemaal’. 
Overigens leeft ook de wens om niet alleen binnen de samenwerking (succes)ervaringen te delen, 
maar ook met aanpakken elders in het land. 
 
Geef melders meer inzicht in situatie, acties en opbrengsten op casusniveau 
Bovengenoemd verlangen van melders reikt verder dan het geanonimiseerd delen van 
(succes)ervaringen. Melders spreken de wens uit om ook in de individuele gevallen meer en eerder 
inzicht te krijgen in de situatie van inwoners, in acties en resultaten, in uitkomsten van overleg van 
het team met melders; daarmee kunnen melders ook hun aanpak meer op maat maken. Uiteraard 
moet op individueel niveau voldaan worden aan de AVG; het vereist mogelijk toestemming van de 
inwoner(s) om veel van deze informatie te delen. In gesprek met inwoner(s) kan het team 
uitleggen wat ook het belang van inwoner(s) zelf hierin is. Op geaggregeerd niveau spreekt een van 
de melders de wens uit dat het behulpzaam zou zijn wanneer melders de informatie in RIS meer 
kunnen filteren; dus informatie inzichtelijk kunnen maken ten aanzien van groepen melders. 
 
Laat de 28 dagen termijn in RIS los 
Uit de analyse van de positieve ervaringen komt naar voren dat veel van de acties en resultaten van 
het team zich na de termijn van 28 dagen afspelen. Soms is dit omdat contact pas laat tot stand 
komt, er bijvoorbeeld veel moet gebeuren of inwoners pas later ingaan op het hulpaanbod. Alle 
betrokkenen zouden graag zien dat RIS zo aangepast wordt, dat het delen van informatie ook na 28 
dagen op een goede manier kan plaatsvinden. 
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6  CONCLUSIES & BESCHOUWING 

 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen op een rijtje gezet, gevolgd door een 
beschouwing door de onderzoekers. Maar eerst nog even het hoe en waarom van deze evaluatie.  
 

6.1  HET HOE EN WAAROM  

 
Snelle Hulp Bij Schulden na 2020 
Binnen het team Snelle Hulp Bij Schulden (SHBS) werken medewerkers van de Stadsbank Leiden 
en de sociale wijkteams samen om burgers met financiële problemen te helpen. Zij zoeken contact 
naar aanleiding van meldingen van betalingsachterstanden van onder meer wooncorporaties, 
zorgverzekeraars, energiebedrijven, kinderopvangorganisaties en SVB. Deze partijen hebben 
hiertoe in 2018 het lokale convenant ‘Snelle hulp bij schulden’ gesloten. Eind 2020 loopt de 
financiering van het project af. Er is breed draagvlak voor het continueren ervan. De afgelopen 
maanden hebben convenantpartners de aanpak geëvalueerd met als doel inzicht te verkrijgen in: 
 de toegevoegde waarde van deze aanpak vanuit het perspectief van de diverse stakeholders, 

ook als onderlegger voor het gesprek over gezamenlijke financiering; 
 de werkzame bestanddelen en kansen voor groei in effectiviteit en doelmatigheid. 
 
Waarderende evaluatie 
Gekozen is voor een waarderende insteek van de evaluatie. In een waarderende evaluatie wordt 
het positieve als vertrekpunt voor ontwikkeling genomen. Positieve ervaringen worden verzameld 
en onderzocht op wat waardevol is en wat werkt. Ook worden ideeën verzameld en onderzocht 
over wat er in de toekomst nog meer mogelijk is. Een waarderende evaluatie is een participatieve 
manier van ontwikkelen waarbij alle stakeholders betrokken worden. Het samen waarderend 
onderzoeken genereert bij de betrokkenen doorgaans, behalve gezamenlijke ideeën, ook een 
groter commitment aan de aanpak. Ook worden de onderlinge relaties in het proces van dialoog 
sterker. 
 
Interviews met inwoners en professionals 
Inwoners en professionals zijn uitgenodigd te vertellen over concrete, positieve ervaringen. Over 
welke ervaring met deze aanpak ben je enthousiast? Vertel!  Vervolgens hebben interviewer en 
geïnterviewde deze ervaring(en) samen onderzocht: Wat vertelt deze ervaring over wat voor jou en 
voor anderen belangrijk is? En wat kunnen we leren van deze ervaring over ‘wat werkt’? Het 
interview werd telkens afgesloten met vragen over de gewenste toekomst die mensen in 
gedachten hebben. 
 
Data ter objectivering 
Op basis van data vanuit RIS is meer inzicht verkregen in het aantal meldingen dat opgepakt is, in 
hoeveel van de betreffende inwoners vervolgens bereikt zijn en hoeveel van hen ook hulp 
aangenomen hebben. Het bleek niet mogelijk om betrouwbare data te verkrijgen inzake de 
ontwikkeling van de schulden van deze inwoners. Verder heeft de coronacrisis verhinderd om 
nieuwe onderzoeksdata te genereren ten aanzien van de ontwikkeling in kwaliteit van leven van de 
inwoners die begeleid worden door het team. 
 
Versnellingsbijeenkomst 
Geïnspireerd door de positieve ervaringen zijn uitvoerders van alle partners uitgenodigd om 
tijdens een versnellingsbijeenkomst tot ideeën te komen voor het versterken van de aanpak SHBS. 
Wat is er nog meer mogelijk in deze samenwerking gericht op SHBS? Hoe kunnen we nog succesvoller 
en doelmatiger zijn en zo ook de extra uitdagingen als gevolg van de coronacrisis het hoofd bieden? 
De deelnemers hebben elkaar geïnterviewd, waarna de diverse ideeën plenair besproken zijn. Deze 
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ideeën zijn vervolgens voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein. Hun kijk daarop, alsmede de 
ideeën van de Adviesraad zelf, zijn ook in deze rapportage verwerkt. 

6.2 CONCLUSIES: TOEGEVOEGDE WAARDEN  

 
Inwoners die uit zichzelf geen hulp zoeken, krijgen hulp aangeboden. In totaal ging het in 
2019 om 554 meldingen waarmee inwoners ook daadwerkelijk bereikt zijn. Van deze inwoners 
heeft één op de vier hulp aangenomen. De evaluatie maakt duidelijk dat het niet aannemelijk is dat 
zij, wanneer het team SHBS niet op hun stoep gestaan had, zelf hulp hadden gezocht. Soms omdat 
ze dachten dat het allemaal nog wel goed zou komen en ze geen hulp nodig hadden. Vaak zijn 
mensen zo moe van al het gedoe rondom hun financiën dat ze er niet mee geconfronteerd willen 
worden. Ook schaamte speelt een belangrijke rol, alsmede de soms negatieve beeldvorming over 
de Stadsbank en het regime van leefgeld. 
 
Zowel ‘lichte’ doelgroep als ‘diehard’ zorgmijders verder geholpen. Naast de typische 
vroegsignaleringsdoelgroep (inwoners bij wie de financiële problemen nog relatief beheersbaar 
zijn) bereikt en begeleidt het team ook een ‘zwaardere’ doelgroep: inwoners die al veel langer en 
steviger in de schulden zitten; die vaak het overzicht verloren zijn, murw geworden zijn, niet meer 
het geloof hebben er ooit nog uit te komen en om die reden geen hulp zoeken. Zij hebben soms 
negatieve ervaringen met hulpverleners en vaak niet eerder een beroep gedaan op de Sociale 
wijkteams of de Stadsbank. Het team slaagt erin om ook in het leven van deze ‘diehard zorgmijders’ 
het verschil te maken. Dat vraagt vaak wel een stevige investering in tijd. 
 
Erger voorkomen. Bij de meeste geïnterviewde inwoners is allereerst voorkomen dat 
betalingsachterstanden verder oplopen; zo geeft een aantal inwoners aan dat ze de nieuwe huur 
wel zijn gaan betalen. Daar waar huisuitzetting dreigde, heeft dit geresulteerd in opschorting ervan 
door wooncorporaties. Hiermee is ook het verder oplopen van incassokosten voor zowel inwoners 
als schuldeisers voorkomen. 
 
Inkomenspositie verbeterd. Wat opvalt is dat door de inzet van het team de inkomenspositie van 
veel inwoners (structureel) verbeterd is. Inwoners blijken bijvoorbeeld (met terugwerkende 
kracht) recht te hebben op toeslagen, op kwijtscheldingen, op een uitkering of minima-regelingen, 
op belastingteruggave, etc. zonder dat inwoners zich hiervan bewust zijn. 
 
(Perspectief op) Afname schulden. Langs verschillende lijnen:  
 Schulden worden sneller afgelost. Dit hangt veelal samen met de verbetering van de 

inkomenspositie van inwoners. Soms komt het team erachter dat er toch geld beschikbaar is 
om schulden direct/in korte tijd af te lossen.  

 Betere betalingsregelingen. Omdat het team een meer compleet en diepgaand inzicht heeft in 
de situatie van inwoners, zijn betalingsregelingen meer op maat en hebben ze meer kans van 
slagen.  

 Correctie van onterechte vorderingen¸ onjuiste  uitvoering van incassomaatregelen en te hoge 
incassokosten. Omdat het team over expertise beschikt rond de rechtmatigheid van 
incassomaatregelen. 

 (Gedeeltelijke) kwijtschelding van schulden, sluiten dossier. Soms is dit onvermijdelijk, zoals 
wanneer inwoners geen perspectief hebben op verbetering van hun inkomenspositie.  

 
Voorkomen nieuwe betalingsachterstanden. Langs verschillende lijnen draagt de inzet van het 
team bij aan het structureel verbeteren van de financiële situatie van inwoners: door de aandacht 
van het team voor de onderliggende problematiek, door het verbeteren van de inkomenspositie 
van inwoners, door inwoners te leren zelf of met hulp van anderen hun administratie te voeren, 
door inwoners te leren meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie en proactief 
te zijn, door de relatie met de schuldeiser te herstellen zodat zij ook in een later stadium contact 
durven zoeken met de betreffende organisatie. 
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Meer kwaliteit van leven. En vooral: meer rust. “Rust in mijn hoofd.” Zonder uitzondering is dit 
wat inwoners als eerste benoemen wanneer hen gevraagd wordt wat er in hun leven veranderd is 
sinds de ondersteuning door het team. De stress die zo sterk samengaat met schuldenproblematiek 
is verminderd of zelfs verdwenen. 
 
Minder maatschappelijke problematiek en kosten. Verhalen van geïnterviewde inwoners 
getuigen ervan dat het team onder meer bijgedragen heeft aan het voorkomen van 
huisuitzettingen en daarmee aan het voorkomen van dakloosheid. 
 
Specifiek voor melders (schuldeisers) geldt dat zij met hun bijdrage aan deze aanpak invulling 
geven aan hun streven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Voor 
energieleveranciers, zorgverzekeraars en per 2021 ook verhuurders geldt dat zij hiermee ook 
voldoen aan de wettelijke verplichting om betalingsachterstanden te melden (Wgs). 
 

6.3 CONCLUSIES: WERKZAME BESTANDDELEN  

 
Outreachend werken: stevige inzet om met inwoners in contact te komen. Zo is het 1e contact 
altijd een huisbezoek. Aanbellen geeft inwoners het gevoel dat ze ertoe doen. Tijdens de 
coronacrisis is overigens gebleken dat het team bij een telefonisch eerste contact niet minder 
succesvol is in inwoners te bewegen hulp aan te nemen. Het lijkt ook en vooral de benadering van 
inwoners te zijn die ertoe doet. 
 
Boodschap gericht op stressreductie, normaliseren, urgentie en perspectief. 
 Stressreductie: een informele, persoonlijke benadering waarbij teamleden benadrukken dat ze 

geen deurwaarders zijn, hulp aanbieden en inwoners zich nergens toe verplichten als ze hulp 
aannemen. 

 Normaliseren: omdat veel inwoners zich schamen voor hun financiële problemen, luidt de 
boodschap van het team: ‘Financiële problemen kunnen iedereen overkomen’. 

 Urgentie creëren: ‘Maar het is wel echt belangrijk dat u iets gaat doen’. Juist vanwege de 
neiging van mensen om het hoofd in het zand te steken, de problemen voor zich uit te schuiven.  

 Perspectief bieden: ‘Wij willen en kunnen u helpen’. Het team geeft onder meer aan graag met 
inwoners te onderzoeken of er onbenutte regelingen/voorzieningen zijn.  

 
En vervolgens: mensen de ruimte geven om te bepalen of ze de hulp aan willen nemen. 
Inwoners ervaren dit als waardevol. Dat mensen de ruimte krijgen draagt ook bij aan het 
vertrouwen in het team: het ondersteunt de boodschap van het team, namelijk dat mensen zich 
nergens toe verplichten als ze de hulp aannemen. Een nieuwe rekening die op de mat valt, weer 
een deurwaarder die aanbelt, vormt voor inwoners vaak het duwtje in de rug om het team toch te 
bellen. 
 
Aandacht voor het positieve. Teamleden geven ook aandacht aan de dingen die inwoners wel 
(goed) doen, hoe klein wellicht ook. Die waardering kunnen mensen met schulden goed gebruiken: 
hun zelfbeeld is over het algemeen (heel) negatief. Ook hebben teamleden aandacht voor wat 
inwoners als waardevol ervaren in hun leven, wat hen energie geeft. 
 
Niet veroordelen. Het is opvallend dat nagenoeg alle geïnterviewde inwoners uit zichzelf 
vertellen over de niet veroordelende houding van de teamleden en hoe belangrijk dat voor hen is 
(geweest). Inwoners ervaren het als een verademing om niet met oordelen geconfronteerd te 
worden. Ze voelen zich daarmee ook meer uitgenodigd om hun verhaal te vertellen en durven 
meer het achterste van hun tong laten zien. En alleen dan kan tot passende oplossingen gekomen 
worden. 
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Aandacht voor de mens en zijn of haar verhaal; het héle verhaal: aandacht voor 
onderliggende en bijkomende problematiek. De onderzoekende houding van teamleden wordt 
door meerdere geïnterviewden benoemd. Daarbij hebben teamleden ook oog voor het 
functioneren op andere leefgebieden. De combinatie van een medewerker schuldhulpverlening en 
een maatschappelijk werker draagt hieraan bij. Huisbezoeken zijn hierin ook waardevol. Behalve 
dat in het functioneren op andere leefgebieden vaak de reden(en) schuilt/schuilen waarom 
iemand in de problemen is, biedt het onderzoeken ervan vaak ook aangrijpingspunten voor de weg 
terug. De persoonlijke aandacht maakt tevens dat de inwoners zich werkelijk gesteund voelen. 
Juist door een dergelijk contact groeit het vertrouwen van de inwoner in het teamlid en daarmee 
diens invloed. 
Overzicht creëren biedt inzicht: urgentie en perspectief (‘way out’). Samen met inwoners 
wordt ordening aangebracht; inkomsten en uitgaven, alsmede de schulden, worden op een rijtje 
gezet. Daarmee krijgen inwoners (meer) inzicht in hun situatie, het eigen handelen en de gevolgen 
daarvan. Onderdeel van het aanbrengen van ordening is ook het scheiden van hoofd- en bijzaken 
en het uitstippelen van een pad waarlangs stapsgewijs gewerkt kan worden aan verbetering van de 
financiële situatie. 
 
Meteen aan de slag, focus op inkomenspositie en regelingen treffen. Praktisch (concreet) 
handelen en snelheid van handelen. Het team gaat al snel aan de slag met het onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn om de inkomenspositie van inwoner(s) te herstellen of te verbeteren, met het 
schrappen van onnodige uitgaven, het bezwaar maken tegen onterechte vorderingen of onjuiste 
uitvoering van incassomaatregelen. Verder wordt werk gemaakt van betalingsregelingen. Soms 
wordt een bewindvoerder ingeschakeld. 
 
(Soms) eerst een adempauze voor inwoners inlassen, maar vervolgens sturen op 
zelfsturing. Soms kiezen teamleden ervoor inwoners even te ontzorgen: stress te verminderen 
door even wat van ze over te nemen. Maar het doel is om de persoon zelf weer verantwoordelijk, 
actief en in regie te brengen, binnen de individuele mogelijkheden. Onder meer door inwoners te 
leren zelf of met hulp van anderen hun administratie te voeren en/of door inwoners te leren meer 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie en proactief te zijn: bij problemen zelf 
contact te zoeken met bijvoorbeeld de wooncorporatie. 
 
Blijvende nabijheid. Teamleden zoeken regelmatig het contact en inwoners mogen zelf altijd 
bellen. Deze nabijheid wordt door inwoners zeer gewaardeerd; hun vertrouwen in de 
medewerker(s) groeit; ze hebben het gevoel er niet alleen voor te staan. Mede daarom kiezen 
teamleden ervoor inwoners niet (te) snel (volledig) over te dragen aan volgende professionals. 
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6.4 CONCLUSIES: IDEEEN VOOR GROEI  

 
In de individuele interviews, alsmede in de versnellingsbijeenkomst, zijn betrokkenen (teamleden, 
melders, inwoners en adviesraad) uitgenodigd en uitgedaagd om zich voor te stellen wat er nog 
meer mogelijk is in deze samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal ideeën voor 
groei (‘ontwikkelkansen’): 
 
Versterken preventieve functie 
 Wees er eerder bij: ondersteun inwoners die nog geen schulden hebben, maar wel een 

verhoogd risico daarop hebben, middels informatie en/of advies. Denk aan inwoners die zich 
vanwege de coronacrisis zorgen maken om hun financiële positie. Ook zijn diverse voorbeelden 
gepasseerd van doelgroepen bij wie financiële problemen te voorzien zijn en mogelijk (deels) 
voorkomen kunnen worden. 

 Geef deze aanpak een andere naam: (bv) Snelle Hulp Bij Geldzorgen o.a. omdat rond schulden 
vaak een stigma bestaat. 

 Maak inwoners meer bekend met deze dienstverlening en kies daarbij voor een 
normaliserende boodschap (‘We hebben allemaal wel eens geldzorgen, en al helemaal in deze 
coronacrisis’). 

 Zorg ervoor dat partners, bestaand en nieuw, meer doorverwijzen. In de rapportage zijn 
verschillen voorbeelden van kansen voor doorverwijzing benoemd. 

 Meld op een eerder moment in de maand en zorg als melder voor betere contactgegevens. 
 Zet in op normaliseren van het contact tussen inwoner(s) – melder en voorkom zo nieuwe 

betalingsachterstanden. 
 
Verbeteren effectiviteit en doelmatigheid 
 Zoek nieuwe melders om meer matches te creëren en verwerf ook ‘meldingen met 

toestemming cliënt’. Dat alles vergroot de kans dat een groter deel van de inwoners die bereikt 
wordt ook hulp aanneemt. Nieuwe organisaties die genoemd worden zijn onder meer UWV, 
werkgevers, banken, telecombedrijven, pensioenfondsen en CJIB. 

 Het succes van het team schuilt in belangrijke mate in de benadering van inwoners; telefonisch 
contact blijkt daarom ook succesvol te kunnen zijn. Tegelijkertijd is naar voren gekomen dat 
huisbezoeken wel degelijk waardevol kunnen zijn. Daarom is het idee meer te differentiëren in 
het eerste contact: Ga je langs de deur of bel je? Ga je met een of twee teamleden? Etc. 

 Herhaal meldingen; maakt kans groter dat zorgmijders bereikt worden. 
 
Verbeteren hulpaanbod 
 Houd aandacht voor onderliggende en bijkomende problematiek; ook voor melders waardevol. 
 Blijf groeien in stress-sensitieve benadering. 
 Promoot derdenbetalingen door SVB en gemeente, als middel om nieuwe 

betalingsachterstanden te voorkomen en als alternatief voor zwaardere instrumenten als 
bewindvoering of budgetbeheer. 

 Ga (soms) samen met melder op bezoek. Dit kan melder(s) meer inzicht geven in de situatie 
van inwoner(s), bijdragen aan een beter contact tussen inwoner(s) en melder en bijdragen aan 
meer maatwerk. 

 
Verbeteren samenwerking 
 Zorg bij meer meldende partijen voor een vast en bereikbaar contactpersoon. 
 Zorg voor meer inzicht in elkaars ziens- en werkwijzen; dat creëert wederzijds begrip. 
 Deel (succes)ervaringen met melders; dit vergroot hun betrokkenheid bij deze aanpak. 
 Geef melders meer inzicht in situatie, acties en opbrengsten op casusniveau, binnen de kaders 

van de AVG. 
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 Laat de 28 dagen termijn in RIS los om zo meer inzicht te geven in de acties en resultaten na de 
28 dagen termijn. 

 
 

6.5 BESCHOUWING 

 
Al in juni 2017 is de gemeente Leiden, als één van de eerste gemeenten in Nederland gestart met 
vroegsignalering van schulden. In 2018 heeft de gemeente Leiderdorp zich daarbij aangesloten en 
is het convenant Snelle Hulp Bij Schulden (SHBS) getekend. In het onderhavige rapport is verslag 
gedaan van de waarderende evaluatie van deze aanpak. Niet alleen lukt het burgers te bereiken in 
een stadium waarin hun schulden nog niet problematisch zijn en daar oplossingen voor te vinden. 
Ook worden burgers bereikt die wel problematische schulden hebben, maar niet of niet meer in 
beeld zijn bij de schuldhulpverlening (zorgmijders). De persoonlijke, daadkrachtige¸ niet 
veroordelende en holistische aanpak van het team zijn daar in sterke mate debet aan en is 
belangrijk om ook naar de toekomst te koesteren. 
 
Inmiddels is vroegsignalering onderdeel van de brede schuldenaanpak van het kabinet en worden 
gemeenten per 1 januari 2021, via een wijziging in Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, 
verplicht vroegsignalering uit te voeren. Geregeld is dat woningcorporaties, energie- en 
drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars achterstanden melden, waarna gemeenten binnen 4 
weken een aanbod tot een gesprek moeten doen. Ook signalen van andere partijen kunnen – na 
toestemming van de klant – worden betrokken. De huidige praktijk van SHBS sluit in belangrijk 
mate aan op hetgeen nu per wet wordt geregeld. De aanpak staat en voldoet aan de wettelijke 
termijnen voor het leggen van contact. Wel geldt dat straks ook andere partijen dan de huidige 
convenantpartners, zoals andere zorgverzekeraars en andere energieleveranciers, 
achterstandssignalen zullen afgeven. Dit zal een toename van het aantal signaleren betekenen. Op 
grond van de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging, moet worden geconcludeerd dat 
gemeenten op álle meldingen van de vaste-lasten-partners – dus ook enkelvoudige – actie moeten 
ondernemen. Omdat niet is vastgelegd hoe het contact in eerste instantie moet worden gelegd 
(bijvoorbeeld telefoon, brief, bezoek) kunnen gemeenten differentiëren in de manier waarop zij 
omgaan met de verschillende signalen en bijvoorbeeld de keuze maken om op een samenloop van 
(bepaalde) signalen anders te reageren dan op een enkelvoudig signaal. 
 
Een factor van de betekenis zijn de effecten van Covid-19. Als gevolg van de effecten op de 
economie wordt verwacht dat (veel) meer huishoudens financiële problemen zullen krijgen en dat 
het aantal signalen zal toenemen. Waar veel gemeenten vroegsignalering hebben opgeschort 
omdat huisbezoeken niet mogelijk waren, heeft SHBS snel en succesvol geschakeld naar het leggen 
van telefonisch contact. De Coronacrisis lijkt het hebben van financiële problemen wat te 
normaliseren en daarmee de drempel om hulp te zoeken te verlagen. Het zoeken naar een 
doelmatige en doeltreffende manier om contact te leggen zal dan ook voor de komende periode 
een belangrijk thema blijven, waarin ook de kwaliteit van de contactgegevens die door de melders 
worden aangeleverd een belangrijk punt is. 
 
De wetswijziging voorziet niet in extra middelen voor gemeenten. Op basis van eerder onderzoek 
wordt er van uitgegaan dat de baten de kosten overtreffen. Omdat uit diezelfde onderzoeken naar 
voren komt dat ook schuldeisers (met name wooncorporaties) financiële baat hebben bij 
vroegsignalering, zoeken sommige gemeenten naar manieren om de kosten te delen.  
 
Het proces van de waarderende evaluatie heeft de ambitie van betrokkenen versterkt. Het is 
belangrijk de gezamenlijkheid in de verdere ontwikkeling vast te houden. Interessant is nog de 
vraag welke rol het team of de gemeente kan spelen voor burgers die zich met financiële vragen of 
zorgen melden bij de vaste- lasten- partners, nog voordat er sprake is van achterstanden.  
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BIJLAGE I – GEINTERVIEWDE PROFESSIONALS & DEELNEMERS VERSNELLINGSBIJEENKOMST 

 
 
Interviews: 
 
Organisatie Naam 
Team SHBS (SWT Leiden) Marloes van der Poel 
Team SHBS (SBL) Stella Meijer 
Team SHBS (SBL) Twan Klinkenberg 
Team SHBS (SBL) Ellen Hofman 
Team SHBS (SWT Leiden) Arlette Colenbrander 
Team SHBS (SWT Leiden) Barbara Goettsch 
Team SHBS (Incluzio) Lisa Kusumanto 
De Sleutels Anita Verkade 
Rijnhart Wonen Radia El Khabazi 
Zorg & Zekerheid Eline Oudshoorn 
SVB Jolanda van der Lee 
SPL Carla van den Burg 
GGD Meldpunt Zorg & Overlast Marian Groot 
  
 
Omwille van de privacy worden hier de namen van de negen inwoners die we hebben mogen 
interviewen niet vermeld. 
 
 
Versnellingsbijeenkomst: 
 
Organisatie Naam 
Team SHBS (SWT Leiden) Marloes van der Poel 
Team SHBS (SBL) Stella Meijer 
Team SHBS (SBL) Twan Klinkenberg 
Team SHBS (SBL) Steven Joustra 
Team SHBS (SBL) Ellen Hofman 
Team SHBS (SWT Leiden) Arlette Colenbrander 
Team SHBS (SWT Leiden) Barbara Goettsch 
Team SHBS (Incluzio) Lisa Kusumanto 
De Sleutels Anita Verkade 
Rijnhart Wonen Radia El Khabazi 
Portaal Annette Oudewater 
SVB Jolanda van der Lee 
SVB Esther Beugelsdijk 
GGD Meldpunt Zorg & Overlast Marian Groot 
GGD Meldpunt Zorg & Overlast Maria Steijns 
Gemeente Leiden Marga van Moorstel 
Gemeente Leiden Martijn Schut 
 
Een aantal betrokkenen kon helaas niet aanwezig zijn bij deze versnellingsbijeenkomst, maar heeft 
nadien wel telefonisch of per email zijn of haar ideeën voor doorontwikkeling met onderzoekers 
gedeeld, te weten: 
 Bart Koloos, SHWJ 
 Chrisja Beckers, Ons Doel 
 Adviesraad Sociaal Domein (John van Oostrom, Yvette Bommelje, Yasemin Tel). 
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BIJLAGE II – PARTNERS CONVENANT SNELLE HULP BIJ SCHULDEN 

 
 
Het team SHVBS ontvangt signalen van een groot aantal partijen; hieronder een overzicht. 
 
De volgende partijen hebben zich aangesloten bij het convenant SHBS (op alfabetische volgorde): 
 Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden 
 De Sleutels (wooncorporatie) 
 Floreo kids (kinderopvang) 
 Gemeente Leiden 
 Gemeente Leiderdorp 
 GGD Hollands Midden (Meldpunt Zorg & Overlast) 
 Incluzio Leiderdorp 
 Ons Doel (wooncorporatie) 
 Portaal (wooncorporatie) 
 Rijnhart Wonen (wooncorporatie) 
 Sociale Verzekeringsbank 
 Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (wooncorporatie) 
 Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. (kinderopvang) 
 VGZ (zorgverzekeraar) 
 Woonzorg Nederland (wooncorporatie) 
 Zilveren Kruis (zorgverzekeraar) 
 Zorg en Zekerheid (zorgverzekeraar) 
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BIJLAGE III – UITNODIGING AAN INWONERS OM DEEL TE NEMEN AAN HET 
ONDERZOEK 
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