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1 INLEIDING 

In november 2016 is begonnen met implementatie van het Beleidsplan 
Integrale Schuldhulpverlening Walcheren. Het plan zelf is opgesteld door 
Orionis en Porthos in samenwerking met gemeenten, het Maatschappelijk 
Werk Walcheren en Humanitas.  
 
De belangrijkste uitgangspunten1 uit het beleidsplan zijn in de evaluatie 
ondergebracht bij vier hoofdthema’s: een integrale benadering, preventie, 
vroegsignalering en nazorg.  
 
In de praktijk draai het om een proces van efficiënte samenwerking die niet 
regel- maar oplossingsgericht is. Er wordt gekeken naar 
schuldenproblematiek, achterliggende oorzaken en mogelijkheden van de 
klant om tot een  duurzame oplossing te komen. Met behulp van het project 
de Entry, waarvan TNO deel uitmaakt, wordt een laagdrempelige toegang 
tot de schuldhulpverlening op Walcheren ontwikkeld. Naast de professionals 
richt dit project zich ook op de ervaringen van klanten.  
 
Voor deze evaluatie zijn de ervaringen van de betrokken instanties2 
opgehaald en de rode lijn is per thema verwerkt. Hierbij is gekeken of de 
acties uit het beleidsplan zijn geïmplementeerd, of de resultaten zijn behaald 
en welke verbeteringen eventueel mogelijk zijn.  
 
Om een indruk te geven van de problematiek zijn hieronder enige cijfers over 
armoede en schulden in Nederland vermeld3. 

- Eén op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden; 
- Aantal huishoudens dat formele schuldhulpverlening krijgt bedraagt 

1,2 miljoen; 
- Zo’n 850.000 huishoudens hebben te weinig geld om in basisbehoefte 

te voorzien; 
- Een arm huishouden heeft een tekort van gemiddeld € 217 per 

maand; 
- Van de arme mensen heeft 40% werk als belangrijkste inkomstenbron; 
- Gemeenten gaven in 2013 € 55 miljoen uit aan beschermingsbewind 

en 2 jaar later steeg dit naar € 115 miljoen.  

Tenslotte gaat onze dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen en 
wensen iedereen een bijzonder integrale beleving bij het lezen van deze 
evaluatie! 
 

                                                        
1  een integrale benadering, brede toegankelijkheid, maatwerk, preventie, vroegsignalering, 
kwaliteitsborging, korte wacht- en doorlooptijden, aandacht voor financiële zelfredzaamheid, gezinnen 
met kinderen, nazorg. 

2 Orionis Walcheren, Humanitas, Porthos, MWW, 

3 Bron: infographic van Divosa. 
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2.1   INTEGRALE TOEGANG 4 

 
Doel: Een brede toegankelijkheid tot schuldhulpverlening. 
 
Beoogd resultaat: Op basis van de leefgebieden in het ondersteuningsplan 
wordt voor alle klanten met multi problematiek naast financiële 
dienstverlening ook andere hulpverlening ingezet. 
 
Resultaat behaald: Gedeeltelijk, doorontwikkeling nodig. 

 
Integraliteit vraagt een houding die erop gericht is om de vraag achter de 
vraag naar boven te krijgen en vervolgens samen met de klant naar een 
persoonlijk oplossing toe te werken (maatwerk).  
 
In mei 2017 hebben de hiervoor genoemde instanties een loket geopend dat  
dient als laagdrempelige toegang met een uniforme werkwijze. Hieronder is 
het proces beschreven van hoe het was en hoe het is geworden. 
 

Toegang 
Voor implementatie van het beleidsplan vormde een eenmalige workshop 
die wekelijks werd gegeven de toegang tot de dienstverlening. Bij de 
workshop kreeg men een aanvraagformulier dat ingevuld moest worden en 
er was beperkt ruimte om in te gaan op de persoonlijke situatie. Schaamte 
maakte dat mensen ervoor kozen niet deel te nemen aan de workshop.  
 
Met de implementatie van het beleidsplan is de workshop gestopt, omdat 
deze onvoldoende bijdroeg aan een laagdrempelige toegang, de brede 
uitvraag en een doelgerichte aanpak met korte doorlooptijden. 
Hiervoor in de plaats is op dinsdagochtend tussen 9 en 12 uur een 
inloopspreekuur ingericht. Met iedereen die daar komt wordt een 
adviesgesprek gevoerd waarbij een brede uitvraag gehanteerd wordt en 
dat leidt tot een ondersteuningsplan (waar aandacht besteed wordt aan alle 
relevante  leefgebieden). In het gesprek wordt de schuldenproblematiek 
geanalyseerd en wordt gekeken naar oorzaken en gevolgen hiervan om een 
effectieve dienstverlening in te zetten, zo nodig met ketenpartners samen. 
Tijdens het adviesgesprek vindt direct de diagnose plaats op het in te zetten 
schuldproduct. Dit kan variëren van budgetcoaching of budgetbeheer, tot 
beschermingsbewind of schuldsanering. Er wordt dus een passend 
dienstverleningstraject ingezet, vanuit het maatwerk-principe.  
 
De adviesgesprekken zijn vergeleken met de workshops van voorheen, 
laagdrempelig, toegankelijk, persoonlijk en men weet direct waar hij aan toe 
is en wat van hem verwacht wordt en welke hulp hij van bijv. Humanitas kan 
krijgen. 
 
 
 
Eén aanspreekpunt 
De schuldhulpverlener die de inwoner te woord staat in het adviesgesprek 
blijft het aanspreekpunt als het tot een vervolgtraject komt. Voor 
                                                        
4 Dit thema bevat de uitgangspunten: brede toegankelijkheid en individueel maatwerk 
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implementatie van het beleidsplan werd de inwoner in de workshop, in het 
intakegesprek en tijdens het vervolgtraject door verschillende medewerkers 
geholpen. Orionis heeft de taken van intaker schuldhulpverlening en 
schulddienstverlener samengevoegd tot de rol ‘klantmanager 
schuldhulpverlening’. De medewerker voert zowel adviesgesprekken en zet 
zo nodig een schuldregeling op. De medewerker blijft contactpersoon tijdens 
het gehele traject. Op deze wijze zijn overdrachtsmomenten in het proces 
geminimaliseerd wat de slagvaardigheid en klantgerichtheid naar 
verwachting zal vergroten. Het heeft er tot op heden toe geleid dat er geen 
achterstanden meer zijn ontstaan in het klantproces. In het verleden is 
meerdere malen noodzakelijkerwijs een zogenaamd achterstandsteam 
ingezet om achterstanden door vastgelopen overdrachtsmomenten op te 
lossen. Het werken met één contactpersoon vergemakkelijkt tevens de 
samenwerking met de andere organisaties. 
 
Eén verantwoordelijke 
De klantmanager schuldhulpverlening is nu verantwoordelijk voor zijn 
caseload en voor het realiseren van doorstoom, d.w.z. hij is verantwoordelijk 
voor het gehele traject. Het doel is klanten weer zo veel mogelijk zelfstandig 
hun financiën te laten beheren. Voorheen was de medewerker 
verantwoordelijk voor een deel van het proces. 
 
Bevindingen interviews 
Een integrale werkwijze wordt breed gedragen en daarmee is aan een 
belangrijke voorwaarde voldaan. In de praktijk worden wel de nodige 
knelpunten ervaren en is verdere ontwikkeling nodig.   
 
Ten aanzien van de brede toegankelijkheid geeft men aan dat er: 

- te snel wordt doorverwezen;  
- de uitvraag te summier is geweest;  
- de werkwijze extra tijd kost. 

 
Voorbeeld is het uitvalspercentage van Humanitas bij de intake. Dit bedraagt 
45% en wordt veroorzaakt doordat de psychische situatie van de klant 
onvoldoende gestabiliseerd is.  Toevallig of niet, het Maatschappelijk Werk 
Walcheren geeft aan dat 45% van hun intakes betrekking hebben op 
financiële problematiek.  
 
Een aanpassing die verbetering brengt is een warme overdracht tussen 
instanties. Die is arbeidsintensief, maar heeft tot gevolg dat er een controle 
op de brede uitvraag plaatsvindt en er wordt voorkomen dat de klant zijn 
situatie toch meerdere keren uit moet leggen.  
 
Na intake is er behoefte aan een betere follow up en daarmee 
samenhangend meer regievoering. Er is geen periodiek overleg tussen 
leidinggevenden. Bij één complexe werkwijze uit verschillende disciplines zou 
dit de cultuursomslag kunnen versterken en borgen.  
 
Hiermee wordt onvoldoende regie voorkomen en kunnen onderlinge wrijving 
of knelpunten in het proces sneller worden opgepakt. Desgevraagd geeft 
men aan dat er geen behoefte is aan het vastleggen van afspraken in een 
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convenant. Aandachtspunt hierbij is tenslotte dat er bij digitale overdracht 
gekeken moet worden of dit technisch mogelijk is.  
 
Casusoverleg 
De situatie van een klant kan ertoe leiden dat deze na intake in het casus-
overleg Entry wordt besproken. Dit gebeurt ook in de praktijk. Het overleg 
ervaart men als positief waarbij wordt aangegeven dat Orionis nog teveel 
gericht is op regels en te weinig op oplossingen. Medewerkers van Orionis zijn 
geschoold op de brede uitvraag, maar deze werkwijze kan beter afgestemd 
worden met de andere instanties. Porthos en het Maatschappelijk Werk 
hebben niet aangegeven dat zij behoefte hebben aan scholing op 
financieel gebied. Gelet op de complexiteit van de problematiek is het nodig 
om te kijken of de kennis van medewerkers voldoende is.   
 
Verder blijkt een klant niet altijd aanwezig te zijn bij het overleg, maar is de 
reden hiervan niet duidelijk. In een proces waar gestreefd wordt naar 
oplossingen en zelfredzaamheid lijkt het op uitzonderingen na toch goed dat 
de klant gedurende het hele proces er zelf onderdeel van is. 
 
Samenvattend is de basis voor de samenwerking gelegd, maar is verdere 
ontwikkeling nodig.    
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2.2   PREVENTIE  

 
Doel: Financieel inzicht van burgers vergroten, waardoor het ontstaan van 
problematische schulden wordt voorkomen. Preventie breed en risico 
gestuurd aanpakken binnen het sociale domein door te faciliteren, 
verbinden en samenwerkingsverbanden aan te gaan. 
 
Beoogd resultaat: Een brede aanpak van schuldpreventie op Walcheren. 
 
Resultaat behaald: Orionis gedeeltelijk en Humanitas niet. 

 
Bij de uitkeringsaanvraag besteedde Orionis aandacht aan preventie. 
Daarnaast werden trainingen of voorlichting op verzoek gegeven. De brede 
aanpak uit het beleidsplan bestaat uit onderstaande maatregelen. De 
huidige stand van zaken is onderzocht en wordt per maatregel vermeld. In de 
praktijk blijken inmiddels aanvullende acties plaats te vinden. Voor Humanitas 
is er een aanvullende taak bijgekomen in het organiseren en faciliteren van 
laagdrempelige inloopcentra.  
 
Maatregelen Orionis    
- Aandacht binnen de intake voor het vergroten van zelfredzaamheid, 

borgen en monitoren in een ondersteuningsplan zodat dit onderdeel 
wordt van het totale plan. Uit het onderzoek komt naar voren dat dit 
gebeurt. 
 

- Structureren van de voorlichting op scholen. Per september 2017 
samenwerken met o.a. Stichting Thuis in het Gezin in het kader van 
voorlichting op scholen. Actief scholen benaderen en financiële 
voorlichting opnemen in de lessen. Ook voor groepen 8 basisscholen en 
risicogroepen.  
 

- Stichting Thuis in het Gezin geeft voorlichting op middelbare scholen en 
met name Scalda. Studenten worden gevraagd over welke onderwerpen 
zij vragen hebben en deze dienen als basis voor interactieve workshops. 
Eerst is er een introductie van 1,5 uur waarna studenten in groepen uiteen 
gaan om de opdracht samen te bespreken. Voorbeelden van 
onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: 
 Op jezelf gaan wonen; 
 Studeren; 
 Pensioen, sparen;  
 Schulden hoe los je dat op. 
 
Binnen deze werkwijze is er geen speciale aandacht voor risicogroepen 
omdat het aanbod geldt voor alle studenten. Uitzondering hierop zijn zes 
lessen die begin maart 2018 gegeven zijn aan statushouders.  

 
Voorlichting aan groepen 8 van de basisscholen is niet gelukt omdat de 
school(directeuren) hier niet of onvoldoende aan mee wilden werken. 
Lesmateriaal van de ‘week van het geld’ is wel aanwezig. 
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Merkt men tijdens de workshop van Thuis in het Gezin dat er ernstige 
problematiek speelt, wordt de verbinding gelegd met het school 
maatschappelijk werk en casus overleg Entry van Orionis en Porthos. Deze 
manier van werken is in ontwikkeling.  
 
De Stichting signaleert dat meer aandacht voor de laagdrempeligheid en 
het omgaan met ‘vraagverlegenheid / schaamte’ betere resultaten op 
gaat leveren.  
 
- Samenwerken met het UWV om mensen die na de WW in de bijstand 

terecht lijken te komen actief voorlichting of een budgetcursus aan te 
bieden en aanvullend deze wijze van samenwerken breder in te 
zetten, bijvoorbeeld bij werkgevers die (vroegtijdig) schulden 
constateren en actie ondernemen. Deze maatregelen zijn nog niet 
gestart. 

 
- Symposia voor en door professionals en vrijwilligers binnen het sociaal 

domein. Deze maatregel is nog niet gestart.  
 

- Bijeenkomst interne en externe deskundigen (2x p/j in mei en nov, 
begin 2017). Deze actie is niet gestart of gepland. Deze contacten en 
samenwerkingsverbanden gebruiken om info bij de burgers te krijgen. 
Deze actie is nog niet gestart of gepland. 

 
- Bijeenkomsten voorliggend veld met het doel om een sluitend netwerk 

tot stand te brengen. Er hebben inmiddels twee bijeenkomsten met 
‘het veld’ plaatsgevonden. Hierbij heeft men kennis met elkaar 
gemaakt. Ondertussen is er een begeleider aangesteld (dhr. A. Roos 
van ‘Moedige mensen5’) om de keten op Walcheren verder in beeld 
te brengen. De tweede bijeenkomst is afgesloten met het uitspreken 
van de verwachting naar de 3 Walcherse gemeenten om een 
opdracht te formuleren rondom het gemeenschappelijke thema 
schuldhulpverlening na de tussenevaluatie van dit beleidsplan. 
Verdere verheldering van deze wens is nodig voor gemeenten om de 
vraag te beantwoorden. 

 
Aanvullende preventieve acties 

- Budget coaching Orionis.  Hiermee worden klanten geholpen met het 
vergroten van hun zelfredzaamheid. Er werd een groepsgewijze 
workshop financiële zelfredzaamheid aangeboden. Deze is stop gezet 
omdat de deelnemers teveel schaamte ervaarden en onvoldoende 
laagdrempelig was. Er is een inloopspreekuur met medewerkers van 
Orionis ingesteld. Daarnaast heeft Humanitas een inloop bij Orionis  
waar mensen terecht kunnen voor het verzamelen en ordenen van de 
schriftelijke stukken voor schuldhulpverlening. Mensen kunnen na het 
inloopspreekuur van Orionis dan terecht bij Humanitas.  Dit wordt zo 
positief ervaren, dat uitbreiding wenselijk is. 

 
 
 
                                                        
5 Initiatief van de Rabobank en Sociaal Werk Nederland om armoede en schulden aan te pakken. 
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- Nieuwsbrief voor relaties die elk kwartaal wordt verzonden.  
 

- Orionis organiseert het eerste kwartaal van 2018 een 
afstemmingsoverleg met bewindvoerders.  

 
Samenvattend zijn nog niet alle maatregelen uit het beleidsplan 
geïmplementeerd, maar zijn er ook nieuwe acties ontstaan.  
 
Inloopcentra Humanitas 
Het doel was om een inloopcentrum te openen in 2016 -2017 en uitbreiding 
naar meerdere inloopcentra (3-6) in de periode van 2017 – 2020.  
 
In 2017 is een locatie in Bossenburgh gevonden. In Middelburg is nog geen 
inloopcentrum gerealiseerd, maar wordt nog gezocht naar een locatie. Er zijn 
2 opties die nader onderzocht moeten worden met alle betrokken partijen. 
Dit zijn: Het Palet of Hof Mondriaan.   
 
Op de locatie in Bossenburgh blijken in de praktijk geen afspraken plaats te  
vinden. Redenen die hiervoor aangegeven worden zijn: 

- men ervaart het personeel als onvriendelijk;  
- er is een gebrek aan privacy; 
- het inroosteren van vrijwilligers om een dag(deel) in een centrum te 

zitten past niet goed bij de werkwijze van Humanitas, waarbij men ook 
aangeeft zich bij voorkeur Walchers en niet per wijk te willen zetten en 
een inloopcentrum ten koste gaan van de dienstverlening; 

- Het kost tijd om zichtbaarheid in de wijk te vergroten. 
 
Financiën  
Humanitas heeft in 2017 subsidie ontvangen voor het realiseren van de 
beleidsdoelen. Het betreft gelden voor de functie van een coördinator die 
de inloopcentra gaat openen. Deze incidentele subsidie is in afwachting van 
de resultaten van de evaluatie voor 2018 gecontinueerd.  
 
Samenvattend zijn er geen operationele inloopcentra en geeft Humanitas 
aan dat zij op dit punt een beleidswijziging wenst. De argumenten hiervoor 
zijn tegenstrijdig. Immers, het vergroten van zichtbaarheid vraagt een 
continue aanwezigheid die er nu niet is.  Daarnaast functioneert het 
inloopspreekuur bij Orionis goed en zou dat elders ook kunnen. Het gewenste 
resultaat is in ieder geval niet behaald en dit roept de vraag op of het totale 
aantal inloopcentra niet te hoog is. Hierin zal een beleidskeuze gemaakt 
moeten worden. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er bestaande 
locaties zijn waarbij mensen die op deze locaties werken afspraken gemaakt 
worden voor inwoners die een gesprek willen. Voor inwoners van Veere komt 
er geen inloopcentrum, maar volgt er een huisbezoek.  
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2.3   VROEGSIGNALERING  

 
Doelen:  
- Huurders met een betalingsachterstand van ca 2 maanden actief en    
  integraal benaderen om escalatie van problemen te voorkomen. 
 
- Informatieve flyers ontwerpen en verspreiden over mogelijkheden 
financieel advies of andere hulpverlening.  
 
Beoogde resultaten:  
- Door sluimerende schuldenproblematiek in beeld te brengen en deze 
vroegtijdig aan te pakken wordt een grotere schuldenproblematiek met 
daarbij behorende uitvoeringskosten en maatschappelijke kosten 
voorkomen. Kortom, terugdringen van betalingsachterstanden en 
voorkomen van uithuiszettingen. 
 
- Door middel van een brede flyeractie krijgen mensen de mogelijkheid om 
gesprekken aan te gaan met organisaties gericht op financiële 
zelfredzaamheid met aandacht voor budgetadvies, inschakelen netwerk of 
advies administratie. 
 
Resultaten gehaald:  
- Gedeeltelijk behaald door Woongoed en L’escaut en Zeeuwland. Met 
Delta als energieleverancier zijn afspraken gemaakt volgens de 
meldingsplicht voor energieleveranciers. Dit geldt niet voor 
zorgverzekeraars (CZ).  
 
- Flyeractie heeft niet plaatsgevonden.  
 

 
Vroegsignalering huurschulden 
Gebleken is dat huurders te laat reageren wanneer zij in betalingsproblemen 
komen. Door de klant actief te benaderen op het moment dat hijzelf nog 
geen hulpvraag heeft ingediend maar er wel signalen zijn van een 
betalingsachterstand, kan vroegtijdig ingegrepen worden om erger te 
voorkomen. Doel is het creëren van bewustwording bij het op orde brengen 
van financiën, risico’s van schulden onder de aandacht brengen en  
vaardigheden / competenties aanleren om rond te komen van het 
beschikbare inkomen. Met deze actieve benadering kunnen hogere 
schulden, uithuiszettingen en hoge uitvoeringskosten voor organisaties 
alsmede maatschappelijke kosten worden voorkomen. 
 
In juni 2016 is een pilot vroegsignalering van huurschulden gestart tussen 
Woongoed, Orionis Walcheren, Porthos en gemeente Middelburg. Deze pilot 
liep tot en met december 2016. De resultaten van de pilot zijn in juli 2017 
gepresenteerd aan de andere woningcorporaties. In april 2017 is de 
overeenkomst met Woongoed gesloten. Dit convenant heeft een geldigheid 
van één jaar (mei 2017 tot mei 2018).  
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Vervolgens is op basis van een overeenkomst de aanpak vroegsignalering 
huurschulden met Woongoed, Porthos, Orionis en gemeente Middelburg 
voorgezet tot mei 2018. Bedoeling is dat op basis van de pilot met Woongoed 
ook andere woningcorporaties zouden aansluiten.  
 
Vanaf 1 januari 2018 is met ook L’escaut  een convenant voor 2 jaar gesloten. 
Woningbouwvereniging (WBV) Arnemuiden en Zeeuwland zijn in het traject 
van de pilot vroegsignalering betrokken geweest. Inmiddels heeft WBV 
Arnemuiden kenbaar gemaakt belangstelling te hebben voor de 
vroegsignalering met Orionis Walcheren en bespreking hierover zal binnenkort 
volgen. Voor de gemeente Veere heeft Zeeuwland n.a.v. de eerste 
besprekingen een eigen invulling gegeven aan vroegsignalering door 
huisbezoeken af te leggen bij huurachterstanden. Bij meervoudige 
problematiek wordt doorverwezen naar hulpverlenende instanties. Daarnaast 
heeft Zeeuwland aangegeven om de aansluiting bij het 
vroegsignaleringsteam te onderzoeken. Dit laatste vind in maart 2018 plaats. 
 
Evaluatie pilot Middelburg 
In 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de pilot met Woongoed. 
Ongeveer 10-15 huishoudens per maand met een huurachterstand van ca. 2 
maanden werden aangemeld voor de pilot vroegsignalering. Bevindingen uit 
de evaluatie: 

- Er zijn minder casussen aangemeld dan vooraf was berekend; 
- De totale huurachterstand neemt, door ander incassobeleid en 

persoonlijke benadering, af (20%); 
- Minder uithuiszettingen (van 16 naar 7 in 2016 en vanaf mei 2017 maar 

3. Dat levert een grote maatschappelijke winst op(kosten uithuiszetting 
tussen € 11.000 en € 54.420 per persoon gemiddeld); 

- Partijen kunnen elkaar makkelijker vinden en begrijpen; 
- Huurders met een betalingsachterstand die door vroegsignalering 

werden geholpen recidiveren minder (meer dan 80% vervalt niet in 
herhaling). 

 
Uit de pilot kwam een aantal aanbevelingen, zoals een realistische 
kostendeling, integrale werkwijze voortzetten, werkwijze vroegsignalering 
kaderen via werkinstructies en de producten van Porthos en Woongoed 
beter registreren. Deze zijn gerealiseerd, maar de registratie tussen  
organisaties kan verbeterd worden. 
 
Geconcludeerd kan worden dat deze werkwijze van vroegsignalering t.a.v. 
huurschulden een succes is. Bijzonderheid hierbij is dat zowel Woongoed en 
de gemeente deelneemt in de kosten. Dit is buiten de gemeente Amsterdam 
uniek in Nederland. De kosten voor extra formatie vroegsignalering bedragen 
€ 75.000 per jaar, waarvan Woongoed € 40.000 betaalt en de gemeente 
Middelburg € 35.000. In de gemeente Vlissingen is een vergelijke constructie 
per 1 januari 2018 gestart met dezelfde kostenverdeling.  
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Vervolg? 
Vraag is of deze vroegsignalering deel gaat uitmaken van de vaste 
werkwijze. Dit houdt in dat er per gemeente ander acties kunnen volgen. In 
Veere volgt het gesprek met Zeeuwland. In Middelburg zijn besprekingen 
hierover gestart, omdat overeenkomst per mei 2018 eindigt. Dan wordt ook 
de WBV Arnemuiden betrokken. In Vlissingen loopt de vroegsignalering tot en 
met 2019.  
 
De uitrol naar andere organisaties, zoals energieleveranciers, 
zorgverzekeraars en Sabewa, heeft niet plaatsgevonden maar wordt wel 
gesignaleerd omdat er vaak meerdere schulden naast de huur(schulden) zijn.  
Indien uitrol wel volgt zullen er, in verband met de vrije keuze aanbieders, 
meerdere convenanten gesloten moeten worden. Ten aanzien van Delta 
dient vermeld te worden dat er sprake is van meldingsplicht 
energieleveranciers. Er zijn ontwikkelingen vanuit het kabinet om ook een 
meldingsplicht in te voeren voor drinkwaterbedrijven.  
 
Gelet op het succes ligt het in de lijn om de huidige werkwijze voort te zetten 
en structureel te maken. Daarnaast te overwegen met welke andere partijen 
er convenanten gesloten worden.  
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2.4 KORTE WACHT EN DOORLOOPTIJDEN, GEZINNEN MET KINDEREN EN NAZORG 

 

Korte wacht en doorlooptijden. 
 

Beoogd resultaat: Alle klanten hebben gesprek binnen vier weken. 
 
Resultaten gehaald: De termijn wordt gehaald, maar knelpunt is de 
zomerperiode bij Humanitas. 
 

 

Er waren verschillende wacht- en doorlooptijden met uitzondering van een  
‘bedreigde situatie’. In dit geval vindt het eerste gesprek met het 
gebiedsteam binnen drie werkdagen plaats.  
 
De gestelde termijnen worden gehaald met één uitzondering. Humanitas is in 
de zomerperiode gesloten. Reden hiervoor is het wegwerken van 
achterstanden die volgens hen ontstaan omdat de matching tussen 
schuldenaar en vrijwilliger veel tijd in beslag neemt. De zomer wordt gebruikt 
om de achterstand weg te werken. 
 
De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening schrijft voor dat een eerste 
gesprek voor het vaststellen van de hulpvraag binnen vier weken plaats moet 
vinden. Die termijn wordt gehaald, maar wordt als lang ervaren. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de klachtenregistratie. In 2017 hadden 23 van de 92 bij 
Orionis ingediende klachten betrekking op schuldhulpverlening en 
wachttijden was een veel genoemde oorzaak. En in 6 gevallen is de 
afhandeling niet zorgvuldig geweest. Uit de evaluatie bezwaarschriften 2017 
blijkt dat 9 van de 492 bezwaren betrekking hadden op schuldhulpverlening. 
Een gering aantal. Van de 9 bezwaren waren er 3 gegrond, 5 ongegrond en 
1 niet ontvankelijk (4 betrekking op afwijzing schuldhulpverlening, 4 betrekking 
op beëindiging schuldhulpverlening en 1 buiten behandeling gesteld.  
 
Dienstverlening kan verbetert worden door kortere termijnen te hanteren. 
Gegevens blijven actueel en er wordt (mogelijk) weer een extra maand met 
achterstanden voorkomen. Door de vrije inloop voor adviesgesprekken bij 
Orionis is er één contactpersoon voor het trajecten het inrichten van een 
stabiele administratie. Dat zorgt ervoor dat er geen achterstanden in de 
doorlooptijden bij Orionis meer zijn.  
 
Gezinnen met kinderen. 
Doel: Veiligheid van de kinderen en gezinsleden borgen alsmede de 
participatie van kinderen. 
 
Beoogd resultaat: Bevorderen van financiële zelfredzaamheid van 
gezinnen met kinderen. 
 
Resultaat behaald: Ja, gezinnen met kinderen krijgen voorrang. 
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Nazorg. 
Doel: De klant binnen 6 maanden na beëindiging van het 
schuldregelingstraject actief benaderen. Eventuele sluimerende 
schuldenproblematiek in kaart brengen en tijdig anticiperen door o.a. 
budgetcoaching om recidive te voorkomen.  
 
Op basis van de NVVK richtlijnen dient de nazorg in ieder geval binnen één 
jaar na beëindiging van het schuldentraject plaats te vinden.  
Voor de uitvoering van de nazorg kan gekeken worden naar 
samenwerkingspartners als Humanitas en Schuldhulpmaatje.  
 
Beoogd resultaat: Bij een financiële terugval wordt tijdig en preventief 
ingegrepen, waardoor een nieuwe problematische schuldensituatie wordt 
voorkomen. 
 
Resultaat behaald: De werkwijze wordt gehanteerd  door de budget 
coaches. Opgemerkt wordt dat andere instanties geen nazorg bieden en 
dit mogelijk ook kunnen doen.  
 

 
Kwaliteitsborging. 
Doel: De kwaliteit van dienstverlening borgen door lidmaatschap Orionis 
aan de brancheorganisatie NVVK en Nen-certificering. 
 
Beoogd resultaat: Schuldhulpverlening aanbieden conform kwaliteitseisen 
NVVK en Nen.  
 
Resultaat behaald: Ja.  
 

 
 
Cijfers en financiën 

Orionis, Humanitas en MWW hebben overeenkomstig het beleidsplan tijdelijk 
middelen gekregen voor het ontwikkelen van de toegang.  
 
Financiën Orionis 
Betreft het aantal klanten dat via het inloopspreekuur SHV is binnengekomen, 
‘breed is uitgevraagd’ en verder is geholpen per juli 2017 tot en met februari 
2018.   
   

   Jul  aug  sep  okt  nov  dec jan feb    Totaal   
Inloop   34      29    34     41   38 22 63 45       306 
   
Orionis geeft aan dat de nieuwe werkwijze met brede uitvraag, regievoering 
en het integraal aanpakken van problemen meer tijd kost. Medewerkers 
hebben ook meer tijd gekregen door de administratieve taken uit hun functie 
te halen en te clusteren bij administratief medewerkers. Men geeft aan dat 
hiervoor 2,7 fte extra aan administratief medewerkers nodig is (deze functie 
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heeft een lager kostenniveau dan een schulddienstverlener. De meerkosten 
bedragen € 143.000. 

Daarnaast geeft Orionis aan dat er 1,5 fte uitbreiding formatie budgetbeheer 
nodig. Dit als gevolg van een grotere deelname en het inzetten hiervan als 
preventief middel. De kosten hiervan bedragen € 80.000. 

In totaal was er 4,2 fte nodig en deze zijn in 2018 ingezet. De kosten bedragen 
€ 223.000 en worden eenmalig gefinancierd vanuit de subsidiegelden Entry, 
Deze vervallen in 2019. 

Maatschappelijk Werk instroomproblematiek bij aanmelding  

Categorie bij aanmelding   
  Jan  feb  mrt  apr  mei  juni  juli  aug  sep  okt  Totaal  
Financiën 203  231  223  164  224  215 105  119  214  218   1916 
Inkomen  57    49    64    47     48    52   23    23    53    47   463        
Schulden   30    32    32    25     33    28   26    23    27    29     285 
 

Doorlooptijden 

De workshop voor aanmelders SHV vond voorheen 1 keer per week plaats, bij 
noodzaak (drukte) 2 keer per week.  

Op dit moment vindt het inloopspreekuur op de dinsdagmorgen van 9-12 uur 
plaats. Dit is niet het enige moment om de aanvraag SHV mee te krijgen. 
Buiten het inloopspreekuur kan een afspraak gemaakt worden met een 
Klantmanager. Thans wordt beschermingsbewindvoerders en ketenpartner 
de mogelijkheid geboden om (samen met de cliënt) buiten het 
inloopspreekuur om een afspraak te maken. Daarnaast is er de mogelijkheid 
om middels het casusoverleg met de ketenpartners dienstverlening aan te 
bieden.  
 
Essentieel verschil is dat voorheen een complete aanvraag ingediend moest 
worden voordat de intake gedaan werd. Bij de workshop kreeg de klant de 
aanvraag (map) mee en moest deze zelf compleet maken. Dit traject nam 
minstens 6 weken in beslag waarna de diagnose gesteld werd. Uit die 
diagnose kon zomaar blijken dat een schuldsaneringstraject of schuldregeling 
niet het passende product was en als dat eerder bekend was, had direct 
budgetbeheer of een ander laagdrempelig (eventueel preventief) product 
ingezet had kunnen worden. De huidige werkwijze is tijdens het adviesgesprek 
te bepalen of de cliënt in aanmerking komt voor een SHV traject (sanering of 
schuldregeling), als dit het geval is krijgt de cliënt de aanvraag mee om te 
completeren en in te dienen. Ondanks de hulp van Humanitas  is de ervaring 
dat dit complex is en sterk gestuurd moet worden om de aanvraag binnen 6 
weken terug te hebben. Hier is een verbeterslag te maken door bijvoorbeeld 
meer toegankelijke klantcommunicatie.  
 
Blijkt in het adviesgesprek dat een laagdrempelig product als budgetbeheer 
of budgetcoaching volstaat om de situatie financieel stabiel te krijgen, wordt 
dat direct ingezet. 
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Als het oude en het nieuwe proces met elkaar vergeleken worden kan het in 
de meest gunstige /ongunstige geval het een paar manden schelen in 
doorlooptijd , omdat de diagnose direct aan het begin van het proces wordt 
gesteld.  
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Conclusies en aanbevelingen 

De weg die is gekozen met een integrale werkwijze is een vooruitgang die  
breed gedragen wordt. In een relatief korte periode zijn er belangrijke 
veranderingen doorgevoerd, maar moet dit proces verder ontwikkelt 
worden, met name door betere  afstemming. Ook het inzetten van de 
”Omgekeerde Toets” door Porthos en Orionis kan leiden tot een meer 
integrale werkwijze. 
 

De vroegsignalering is een succes en met betrekking tot de inloopcentra zal 
er een keuze gemaakt moeten worden.  
 
Aandacht voor afspraken met het UWV en bedrijfsleven.  
 
Met betrekking tot de kosten is het nog maar de verwachting óf deze zullen 
dalen. Dit vanwege de meer intensieve werkwijze. In breder –
maatschappelijk- verband levert het zeker (financiële) en maatschappelijke 
voordelen op.    
 
Tenslotte willen we bij deze evaluatie opmerken dat brede jaarlijkse 
monitoring voor de resterende periode van dit beleidsplan erg 
arbeidsintensief is en alleen een eindevaluatie passend is.  
 
Besluitenlijst 

Hieronder de belangrijkste te nemen besluiten.  
 
Besluiten: 

- Wel of niet beschikbaar stellen van 2,7 fte, € 143.000, ten behoeve van 
administratieve ondersteuning van het proces schuldhulpverlening 
vanaf 2019 om op die manier een kwalitatief en snel proces te kunnen 
leveren. 
 

- Wel of niet beschikbaar stellen van 1,5 fte, € 80.000, ten behoeve van 
de inzet van budgetbeheer als preventief instrument ter voorkoming 
van grotere schuldenproblematiek vanaf 2019.  
 

- Richting bepalen m.b.t. de inloopcentra en met Humanitas in gesprek 
over subsidieverlening.  
 

- Vroegsignalering huurschulden d.m.v. convenant met 
woningcorporaties voortzetten.  
 

- Resultaatafspraken maken tussen Orionis en bewindvoerders.  
 

- Besluit nemen over verdere monitoring. 
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DEFINITIES 

 

Schuldhulpverlening 

Conform de Wgs is dit het ondersteunen bij het vinden van een adequate 
oplossing gericht op aflossing van de schulden indien redelijkerwijs is te 
voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het 
betalen van zijn schulden of indien hij de toestand verkeert dat hij heeft 
opgehouden te betalen, alsmede de nazorg. 

Schulddienstverlening 

Praktische financiële dienstverlening in de vorm van minnelijke of wettelijke 
schuldsanering, schuldregeling, budget coaching, herfinanciering of 
beschermingsbewind. 

Problematische schuldensituatie 

Financiële problemen en schulden zijn zodanig van omvang (dan wel 
toenemen) dat huishoudens niet langer in staat zijn zelfstandig hun financieel 
verplichtingen na te komen. 

Preventie  

Een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht zijn 
dat mensen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun 
financiën op orde houden. 

Vroegsignalering 

In een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met 
financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken door 
gebruik van daadwerkelijke signalen en out-reachende hulpverlening. 

Bedreigde situatie 

bedreigde situatie; gedwongen ontruiming beëindiging gas, elektriciteit, 
water. 
 

 

 

 

 

 

 

 


