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Geacht college, 

We vinden elementen in de evaluatie herkenbaar.  

Het beleidsplan is maar zeer ten dele uitgevoerd. Veel goed uitvoerbare concrete acties zijn 

achterwege gebleven.  Wij hebben de indruk dat na een enthousiaste start de touwtjes zijn losgelaten. 

Iedereen wordt betrokken vanuit de integrale gedachte. Maar waar blijft het overzicht en de 

verantwoordelijkheid voor de voortgang en uitvoering van het beleidsplan.  

De schuldhulpverlening is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Naast een integrale aanpak is een 

heldere en herkenbare structuur noodzakelijk. Dat draagt bij aan de toegankelijkheid.  

De toegang tot ISHV is verbeterd maar nog onvoldoende bekend bij de doelgroep.   

Van de in het beleidplan opgenomen plannen om de doelgroep te bereiken, is te weinig terecht 

gekomen. Denk aan de flyer acties, de inloopcentra van Humanitas, thema avonden in de wijk.  

Wij zagen de inloopcentra als een (beperkter) alternatief voor het door ons voorgestelde en nog steeds 

gewenste  Budgethuis. Er is veel  tijd in de voorbereiding van de inloopcentra gaan zitten maar het 



heeft geen handen en voeten gekregen. De rol van Humanitas blijft de Thuisadministratie en de 

ondersteuning bij het praktische gedeelte van de aanvraag SHV. Zij zijn daardoor niet extra zichtbaar 

voor de doelgroep geworden.  

Uitbreiding van de inloopspreekuren SHV bij Orionis is noodzakelijk. Dus; vaker in de week.  Deze 

inloopspreekuren zijn een  verbetering ten opzichte van de workshops. Mensen reageren opgelucht als 

ze over de laagdrempelige toegang horen. Een sterk punt is dat men hier ook terecht kan met 

financiële vragen. Dus nog voordat er schulden aan de orde zijn.  Blijf daarnaast ook de mogelijkheid 

bieden tot het maken van een afspraak. 

In geval van meerdere locaties: We hebben liever een beperkt aantal locaties die vaak open zijn dan 

meerdere locaties of ambulante loketten die maar beperkt open zijn.   

Vanuit het beleidsplan werkt de vroegsignalering huurachterstanden goed. Wat betreft Orionis:  

Er zijn minder klachten over termijnoverschrijdingen in de afhandeling van de schuldhulp. Dat is 

positief. Mbo studenten verdienen extra aandacht omdat daar al schuldenproblematiek op de loer ligt. 

Dit blijkt ook uit onderzoek. Heel goed dat Stichting Thuis in het Gezin daar aandacht voor heeft. 

Wij vinden de nieuwe workshops voor laaggeletterden (Geldzaken, begrijp jij het?) van het Taalhuis een 

heel interessant initiatief. 

Wij merken dat er nog steeds mensen doorverwezen worden naar of vanuit SHV zonder even contact 

op te nemen met de organisatie waarnaar wordt doorverwezen of zonder dat er wordt 

teruggekoppeld. Al hebben cliënten daar wel behoefte aan. Aan de andere kant wordt zonder overleg 

en doorvragen een andere organisatie ingeschakeld en voelen mensen zich daarmee overvallen. De 

integrale aanpak is niet evenwicht. Zijn er wel goede afspraken over een zorgvuldige werkwijze en is 

daar supervisie op.   

We vragen ons verder af of er wel genoeg aandacht is voor sluimerende problematiek en inzicht in de 

impact van aanhoudende armoede op iemands leven. Wij merken dat de mensen die hiermee te 

maken hebben, de weg niet vinden naar hulp. Het stapeleffect van veel op zich minder grote 

problemen wordt onderschat en komt te weinig aan bod. 

We zien te weinig aandacht voor de rol van laaggeletterdheid bij schuldenproblematiek.  

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Syncasso 

Gerechtsdeurwaarders, Kredietbank Nederland en Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat de helft van de 

mensen die kampen met financiële problemen waarschijnlijk ook moeite heeft met lezen. Maar liefst 

50,3% van de deelnemers aan het onderzoek – klanten van Kredietbank Nederland en Syncasso 

Gerechtsdeurwaarders – kreeg de ‘indicatie laaggeletterdheid’, terwijl in heel Nederland 18% van de 



populatie laaggeletterd is.  Dat betekent dat ze niet volwaardig kunnen deelnemen aan de 

samenleving, omdat zij onder het door de overheid gestelde taalniveau scoren. (Bron: Stichting lezen 

en schrijven) 

Tot slot twee opmerkingen over Orionis die buiten het beleidsplan liggen maar wel raken aan de 

schuldenproblematiek en de integrale samenwerking. 

Mensen met een bijstandsuitkering maken dertig keer vaker gebruik van een schuldregeling dan 

degenen die geen uitkering krijgen. Analyses van UWV-bestanden laten zien dat 

uitkeringsgerechtigden met schulden vaker niet voldoen aan de eisen. Het gevolg is dat zij relatief vaker 

een boete of maatregel krijgen (waardoor hun schuldenproblematiek doorgaans nog verder oploopt). 

Het UWV ziet als mogelijke verklaring voor deze oververtegenwoordiging de impact van schulden op 

het handelen van mensen. Onderzoek wijst uit dat schulden als het ware alle aandacht opeisen en 

mensen als gevolg daarvan zaken  laten liggen op andere levensdomeinen.  Er zijn geen vergelijkbare 

analyses beschikbaar over de bijstand. Maar het ligt in de rede dat het bovenstaande ook voor 

bijstandsgerechtigden geldt. (Bron: de eindjes aan elkaar knopen - de update - Platform 31) 

De door de gemeente opgelegde strikte aanpak isoleert Orionis als partner binnen de integrale 

samenwerking. In de pentekening staat; meebewegen met de klant. Dat is voor Orionis niet mogelijk. 

Wij zien mensen in de schulden komen door kosten die voor 2015 opgevangen werden door 

bijzondere bijstand.  Toen werden de kostensoorten afgeschaft want er zou maatwerk toegepast gaan 

worden. De toepassing van dat door de wetgever gevraagde individuele maatwerk moet door de 

uitkeringsinstantie beargumenteerd worden. Die vaardigheid wordt bij Orionis onvoldoende beheerst 

en in de praktijk gebracht. 

 

Nog enkele aanbevelingen: 

De gemeenten moeten het voortouw nemen en  wat ons betreft met een helder aan de klant 

gecommuniceerde dienstverlening en met (eerst) een beperkt aantal organisaties aan de slag.  

Meer duidelijke informatie en publiciteit (over toegang tot) ISHV is nodig. Ga uit van het 

klantperspectief. Gebruik begrijpelijke taal. Zorg dat mensen er praktisch mee uit de voeten kunnen.  

Wij vinden dat de schuldhulpverlening jaarlijks zoals de wet voorschrijft op de agenda van de 

gemeenteraden moet staan. Dat vraagt om evaluatie en monitoring. Er wordt om geld gevraagd voor 



plannen en dat geld moet jaarlijks verantwoord en op effectiviteit beoordeeld worden. Zoals uit deze 

evaluatie blijkt, kan er in anderhalf jaar veel veranderen en/of op de plank blijven liggen.  

Er wordt gesproken over meer budgetbeheer maar wij lezen en horen onvoldoende over 

budgetcoaching. Wij zouden graag laagdrempelige budgetcoaching zien. Training kan problemen 

voorkomen. Doel was ten slotte: "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." Budgetbeheer 

kan (grotere) schulden voorkomen maar draagt niet per se bij aan inzicht. 

In het algemeen is meer aandacht voor en inzicht in laaggeletterdheid nodig. Het eerder genoemde 

initiatief van het Taalhuis verdient wat ons betreft steun.  

Uit onderzoek blijkt dat de schuldhulp door professionals moet worden verleend maar dat de 

ondersteuning ook door vrijwilligers kan gebeuren.  Het is de moeite waard om te onderzoeken of 

Schuldhulpmaatje de eerste nazorg op zich kan nemen. In plaats van de budgetcoaches van Orionis. 

 

We raden aan Startpunt Geldzaken in elke gemeente beschikbaar maken. 

Een voorbeeld hiervan is Utrecht: 

https://www.startpuntgeldzaken.nl/utrecht 

Belangrijk is dan wel dat het gekoppelde "Bereken uw recht" wordt bijgewerkt en actueel blijft.  

 

De kwikstart app met bijbehorende website voor jongeren die 18 worden, kan ook op alle 

gemeentelijke websites en die van Orionis en Porthos worden vermeld. 

 

 

Namens de Sociale Cliëntenraad Walcheren 

met vriendelijke groet,  

Marischka Duinkerken 

https://www.startpuntgeldzaken.nl/utrecht
http://www.kwikstart.nl/

