
 

Memo 

 
Bijlage 1 
 
 
Van:   Roeland van Geuns 
Aan:   Robert ‘t Jong 
Datum:  24 februari 2012 
Betreft:  Doorontwikkeling uitvoering schuldhulpverlening 

 
Wachtlijst en toenemend beroep schuldhulp vragen om doorontwikkeling uitvoering 
De ISD Bollenstreek voert schuldhulpverlening uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. In de afgelopen jaren nam het aantal verzoeken 
om schuldhulpverlening fors toe. Ook werden de schuldsituaties waarvoor huishoudens om 
hulp vragen steeds complexer.  
 
De ISD Bollenstreek stelt geen beperkingen aan de toegang tot schuldhulpverlening. 
Onderzoek wijst uit dat (problematische) schulden diep ingrijpen in het leven en vaak 
bijdragen aan het ontstaan van nieuwe problemen zoals slecht functioneren op het werk, 
relatieproblemen, opvoedproblemen of zelfs verslavingen en/of GGZ-problematiek. Door te 
voorzien in schuldhulpverlening aan alle huishoudens die daar behoefte aan hebben, 
voorkomen gemeenten kosten op andere (gemeentelijke) begrotingsposten.1 
 
De toename van het aantal aanvragen (en de toegenomen complexiteit) leiden echter wel 
tot druk op de uitvoering. In de periode 2008-2010 is het aantal klanturen 
schuldhulpverlening bij de ISD Bollenstreek ruim verdubbeld. De kosten zijn in deze periode -
dankzij efficiencyslagen- weliswaar minder hard gestegen, maar nog altijd toegenomen met 
ruim 70 procent. Ook is er al een tijd sprake van een wachtlijst. In het najaar van 2011 
moesten schuldenaren een maand of acht wachten voordat ze een intake kunnen krijgen. 
Mede dankzij een actieve benadering is deze periode inmiddels gehalveerd. Naar 
verwachting treedt per 1 juli 2012 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. 
Deze wet schrijft onder meer voor dat gemeenten een maximale wachttijd hebben van vier 
weken. Er staan weliswaar geen sancties op een langere wachttijd maar het verdient wel 
aanbeveling de wachttijd terug te brengen naar ongeveer deze periode. Naarmate er meer 
tijd verstrijkt tussen aanmelding en intake neemt de problematiek doorgaans toe met als 
gevolg ook een grotere benodigde inzet om de situatie op te lossen of te stabiliseren. 
 
Gezien de economische ontwikkelingen en de gevolgen van de grote stelselherzieningen die 
gaande zijn binnen het sociaal domein, mag verwacht worden dat de schuldenproblematiek 
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in de nabije toekomst verder toeneemt. Tegen de achtergrond van gemeentelijke 
bezuinigingen en de in werkingtreding van de Wet werken naar vermogen ligt het niet voor 
de hand dat er financiële ruimte is om de komende periode (nog) meer geld uit te trekken 
voor schuldhulpverlening. De ISD Bollenstreek staat derhalve voor de opgave om met een 
gelijk blijvend budget de wachtlijst terug te brengen in een periode waarin het voor de hand 
ligt dat het aantal aanvragen verder toeneemt. In voorliggend memo is uitgewerkt hoe de 
ISD Bollenstreek deze opgave aanpakt. Als introductie op die aanpak wordt hieronder eerst 
kort een schets van de huidige uitvoering gegeven. 
 
Schets van de huidige uitvoering 
Kenmerkend voor de huidige uitvoeringspraktijk is dat er in principe voor elke schuldenaar 
wordt geprobeerd om diens schuldsituatie op te lossen. Het belangrijkste instrument 
daarvoor is een driejarige schuldregeling met kwijtschelding van eventueel resterende 
bedragen. Gedurende deze periode moet de schuldenaar rondkomen van 90 procent 
bijstandsnorm en mogen er geen nieuwe schulden ontstaan. Als een schuldenaar om welke 
reden dan ook niet direct in staat is om een dergelijke zware regeling te doorlopen, probeert 
de ISD Bollenstreek de situatie (met behulp van budgetbeheer) eerst te stabiliseren. Het idee 
is dat dit een tijdelijke interventie is als opmaat naar een schuldregeling. De praktijk wijst 
echter uit dat een schuldregeling (al dan niet voorafgegaan door een stabilisatieperiode) 
voor een deel van de schuldenaren te hoog gegrepen is2. Zij zijn langdurig niet in staat om in 
te stromen in een schuldregeling. Onvoldoende vaardigheden en/of een tekort aan 
motivatie om een zwaar schuldregelingstraject te doorlopen, zijn daar de belangrijkste 
oorzaak van. Een tweede kenmerk van de uitvoering is dat we niet goed weten welke aanpak 
in welke situaties werkt voor welke klant. 
 
Klantprofielen vormen aangrijpingspunt voor beperken wachttijd en toename vraag 
Door het beleidsdoel ‘iedereen schuldenvrij’ los te laten, ontstaat er ruimte voor efficiënter 
werken op een manier die beter aansluit op de mogelijkheden van een schuldenaar. Steeds 
meer gemeenten geven hier invulling aan door te gaan werken met klantprofielen. Dit is een 
ordeningskader waarin de motivatie en vaardigheden van een schuldenaar bepalend zijn 
voor het aanbod. Werken met klantprofielen heeft voordelen voor alle partijen die 
betrokken zijn bij schuldhulpverlening: de schuldenaar, diens crediteuren en de gemeente. 
Schuldenaren krijgen een aanbod op maat en voorzienbare teleurstellingen over het 
uitblijven van een schuldenvrije toekomst worden voorkomen. Crediteuren weten eerder of 
de bemoeienis van de gemeente tot een oplossing leidt of dat zij toch zelf een 
incassostrategie moeten bepalen. Voor de gemeente biedt werken met klantprofielen het 
voordeel dat de inzet van schuldhulpverleners efficiënter en gerichter wordt. Door te sturen 
op zelfsturing wordt een maximaal beroep gedaan op de eigen kracht van de schuldenaar en 
onnodige uitval wordt voorkomen. 
 
Gemeenten die momenteel bezig zijn om hun werkprocessen te herinrichten aan de hand 
van klantprofielen schatten in dat zij een substantiële reductie van het aantal klanturen 
kunnen boeken. Het grootste deel van deze reductie wordt geboekt in het proces 
schuldregelen. De poging om een schuldregeling te treffen is arbeidsintensief 
(inventariseren wie de gemiddeld 16 crediteuren zijn, hen aanschrijven, herinneren et 
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cetera). Door alleen te proberen een schuldregeling te treffen als er goede gronden zijn dat 
een schuldregeling binnen bereik ligt, wordt verspilling voorkomen. Tegelijkertijd wordt de 
groep die in de huidige situatie dankzij een schuldregeling uit de schulden komt ook in de 
toekomst met deze vorm van ondersteuning uit de problemen geholpen.  
 
De ISD Bollenstreek is voornemens om net als andere gemeenten te gaan werken met 
klantprofielen. De efficiencywinst die zij daarmee gaat boeken, zet zij in om de wachttijd 
zoveel mogelijk te beperken en de toename van het beroep op schuldhulpverlening zoveel 
mogelijk op te vangen zonder dat nadere maatregelen nodig zijn. Op dit moment is nog niet 
in te schatten of de wachtlijst helemaal kan worden weggewerkt door te gaan werken met 
klantprofielen. Wel mag worden aangenomen dat er een substantiële slag gemaakt kan 
worden. Mocht het aantal aanvragen toch (enorm) toenemen, dan biedt een werkproces 
gebaseerd op klantprofielen een goede basis om doordachte aanvullende keuzen te maken 
ten aanzien van een eventuele verdere beperking van de uitvoering. Werken met 
klantprofielen is een doordacht alternatief voor generieke maatregelen zoals het uitsluiten 
van bepaalde groepen schuldenaren (inkomensgrenzen, recidivisten etc).  
 
Klantprofielendenken vormt de basis van het beleidsplan 
Naar verwachting treedt per 1 juli 2012 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in 
werking. In dat kader is de gemeente verplicht om een beleidsplan en bijbehorende 
verordening op te stellen. Door het klantprofielendenken uit te werken in het beleidsplan, 
geven de gemeenten op daadkrachtige wijze invulling aan hun opdrachtgeverschap. De 
uitgangspunten in een dergelijk beleidsplan zouden bijvoorbeeld de volgende kunnen zijn: 

1. Schuldsituaties zijn in de eerste plaats een geschil tussen schuldenaar en crediteur 
2. Het stimuleren van participatie en voorkomen van maatschappelijke kosten zijn het 

primaire doel van de schuldhulpverlening. Een schuldenvrije toekomst realiseren is 
een secundair doel. 

3. Een stabiele financiële situatie is een voorwaarde voor het opstarten van een 
schuldregeling 

4. Schuldpreventie en vroegsignalering vormen het startpunt van schuldhulpverlening.  
5. De gemeente verwacht maximale zelfwerkzaamheid van schuldenaren en 

crediteuren. De inzet van de gemeente komt dankzij de hieruit volgende segmentatie 
voor een belangrijk deel terecht bij de meest kwetsbare burgers. 

6. Schuldhulpverlening is een tijdelijke voorziening. De inspanningen zijn er op gericht 
om schuldenaren financieel zelfstandig te maken. Het gebruik is niet ongelimiteerd. 

7. Ketenpartners hebben een belangrijke rol bij de aanpak van eventuele onderliggende 
problematiek c.q. het bewerkstelligen van noodzakelijke gedragsveranderingen.  

8. Vrijwilligers spelen een eigen ondersteunende rol bij de aanpak van financiële 
problemen van schuldenaren. Vanzelfsprekend is daarbij sprake van een heldere 
afbakening van taken en verantwoordelijkheden met de schuldhulpverleners.  

 
 
Om verder toe te lichten wat het werken met klantprofielen inhoudt bevat dit memo twee 
bijlagen. 
 


