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N O T I T I E 

 
 
 
Aan dagelijks bestuur 
Van Robert ‘t Jong 
Onderwerp Doorontwikkeling uitvoering schuldhulpverlening 
Datum 23 maart 2012 
Ter besluitvorming 

 
 
Algemeen 
In de afgelopen maanden heeft de Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout een 
onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de schuldhulpverlening door de ISD. Binnen nu en 
enkele maanden zal dit rapport aan de drie gemeenteraden worden aangeboden. 
Zoals verwacht komt er een tweetal zaken/aanbevelingen naar voren. 

 De raden sturen onvoldoende (zo is er geen actueel door de raden vastgesteld beleidsplan 
meer); 

 De wachtlijstproblematiek (ten tijde van het schrijven van het rapport bedroeg de wachtlijst 
nog zo’n 4,5 maanden). 

 
In voorgaande bestuursvergadering is gesproken om deze problematiek aan te pakken, dit mede met 
het oog op de komende Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  
In de afgelopen weken heb ik veelvuldig contact gehad met Social Force (ook door de RKC 
ingeschakeld), Regioplan en het Gilde Schuldhulpverlening. 
 
Notities en presentaties van genoemde partijen 
Bijgevoegd is een door hen geschreven memo met tweetal bijlagen waarin kort en krachtig is 
aangegeven wat de problematiek is en welke oplossingen voorhanden zijn (bijlagen I, II en III). 
In het kort komt het erop neer dat het nog geldende raadsstandpunt dat het doel is om iedereen (na 
maximaal 3 jaar) schuldenvrij te krijgen, “achterhaald” c.q. in de praktijk niet haalbaar is. Door dit doel 
na te blijven streven, gaat heel veel onnodige tijd, energie en dus tijd verloren en is ook mede de 
oorzaak van de huidige wachtlijst (die overigens door interne maatregelen teruggebracht is tot 8 tot 10  
weken). 
Ten tweede (en in het verlengde van het eerste) is het noodzakelijk geworden om te gaan werken met 
klantprofielen. In bijlage I is precies verwoord dat werken met klantprofielen voor alle partijen winst 
betekent. In de bijlage worden ook (potentiële) beleidsuitgangspunten geformuleerd die in het nieuwe 
beleidsplan opgenomen kunnen worden. Een aantal van de in de 8 genoemde beleidsuitgangspunten 
komt ook terug in het rapport van de RKC. Belangrijk daarbij te melden is dat ik, na alle gesprekken 
gevoerd te hebben en de stukken te hebben bestudeerd, er overtuigd van ben geraakt dat wij hierdoor 
in staat zijn om na invoering van de nieuwe wet de wachtlijst ook terug te brengen tot de wettelijke 
termijn van 4 weken! 
 
Quickscan, Werkplaats en Training medewerkers 
Naast het beleidsmatige aspect van de “kanteling”, uiteraard nog vast te stellen door de 
gemeenteraden, is het noodzakelijk de nieuwe methodieken ook toe te passen binnen de dienst. 
Zonder opleidingen is het niet mogelijk de voorgestelde methodiek van klantprofielen succesvol uit te 
voeren. 
Ik heb het Gilde Schuldhulpverlening/Regioplan dan ook verzocht een offerte te maken voor deze 
kanteling. 
De offerte (bijlage IV) bestaat uit drie hoofdonderdelen: 

1. De Quickscan: hoe is de situatie nu, waardoor bepaald kan worden wat goed gaat en wat 
nodig is om de kanteling naar klantprofielen mogelijk te maken. Er wordt als het ware een foto 
gemaakt c.q. een nulmeting gedaan. 
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2. Werkplaats “werken met klantprofielen”: intervention mapping. De essentie hiervan is dat 
praktijkkennis verbonden wordt met de wetenschappelijke kennis op dit terrein om een 
werkwijze (inhoudelijk en procesmatig) te ontwikkelen die past bij wat wordt gevraagd.  

3. Training medewerkers en management: op basis van de bevindingen van 1 en 2 wordt een 
opleidingsplan uitgerold, waarbij de kernactiviteit is om kennis over te brengen over zelfsturing 
en klantprofielen. 

 
Voor de details van de offerte verwijs ik naar bijlage IV. 
 
Overige zaken als kosten, tijdspad en procedure 
 
Kosten 
De Quickscan, de Werkplaats en de trainingen zijn nodig om daadwerkelijk een kanteling en een 
verdere professionalisering mogelijk te maken. Het is een relatief lang en zeer intensief traject voor 
een groot aantal van de medewerkers en is derhalve ook niet een goedkoop traject. 
De totale kosten van genoemde producten zijn maximaal € 53.400,00 exclusief BTW. Gezien de 
hoogte van dit bedrag is de dienst op grond van het interne aanbestedingsbeleid verplicht een drietal 
offertes op te vragen. Ik verzoek u echter te besluiten hiervan af te wijken en een uitzondering te 
maken door in dit specifieke geval akkoord te gaan met deze ene offerte. Genoemde partijen hebben 
niet alleen veel ervaring ook op het gebied van schuldhulpverlening, maar op het gebied van re-
integratie en de (kanteling) Wmo. Daarnaast werken zij onder andere samen met en in opdracht van 
Divosa. Daarbij zijn de medewerkers van de verschillende bureaus gerenommeerde mensen met een 
enorme staat van dienst. Ik ben overtuigd dat er geen andere partij te vinden is die en al gedeeltelijk 
ingelezen is in onze organisatie en cultuur (zoals gezegd is ook dr. Nadja Jungmann bij dit project 
betrokken en is zij ook door de RKC ingeschakeld), heel veel kennis heeft op dit gebied en niet alleen 
toepasbaar is op de schuldhulpverlening, maar ook de re-integratie en Wmo. Concreet betekent dit dat 
de aangeleerde methodieken straks ook op andere belangrijke onderdelen van de dienst toegepast 
kunnen worden. 
Overigens kunnen genoemde kosten geheel of gedeeltelijk uit het Participatiebudget worden 
gefinancierd. Daarnaast is er ook nog ruimte binnen de exploitatiebegroting. Ondanks het hoge bedrag 
is een begrotingswijziging niet noodzakelijk. Daarbij moet opgemerkt worden dat, omdat 
schuldhulpverlening selectiever en effectiever wordt dankzij het werken met klantprofielen, de 
gemiddelde kosten per schulddienstverleningstraject zullen dalen. Hierdoor moet het mogelijk zijn om 
de verwachte toename van het aantal hulpvragers binnen de bestaande formatie en budgetten uit te 
kunnen voeren. Voor de beeldvorming: 1 fte uitbreiding kost al zo’n € 60.000,00 a € 70.000,00. 
 
Tijdspad 
Indien gewenst kan er al in april 2012 een begin met de Quickscan worden gemaakt. Hierna kan de 
werkplaats worden uitgevoerd (voor de zomervakantie). Na de zomervakantie kunnen de trainingen 
afgerond worden, zodat er daarna (en in ieder geval per 1 januari 2013) met de nieuwe werkwijze 
gewerkt kan worden. Het tijdspad is echter wel afhankelijk van de hieronder genoemde procedure. 
 
Procedure 
In de recente bestuursvergaderingen is aangeven dat het wenselijk is om, wanneer de RKC hun 
rapport aan de raden presenteert, de nieuwe werkwijze/plan van aanpak tegelijkertijd aan de raden 
voor te leggen. Zo kunnen de raden zien dat wij (bestuur en organisatie) al volop bezig zijn om de 
geconstateerde problematiek om te buigen in structurele oplossingen. 
“Probleem” is dat op moment van schrijven nog niet duidelijk is wat de planning voor de raden is. 
Gezien de echt gekantelde werkwijze en nieuwe beleidsuitgangspunten (bijvoorbeeld het loslaten van 
het gedachtegoed dat iedereen schuldenvrij moet worden), is het mijns inziens noodzakelijk om eerst 
de raden in te laten stemmen met de in de bijlage genoemde uitgangspunten, voordat begonnen wordt 
met het (dure) traject van klantprofielen. 
Ik stel dan ook voor om, wanneer u met de voorgestelde werkwijze en offerte kunt instemmen, met de 
griffiers af te spreken wanneer het rapport RKC voor de raden gepland staat en dit stuk dan ook voor 
dezelfde raad(commissie) te agenderen. Gezien het nieuwe beleid dat wordt voorgesteld, is het ook 
noodzakelijk om de raden van de gemeente Noordwijk en Teylingen ook al in dit stadium te betrekken. 
Na een eerste goedkeuring door de raden kan met het echte inhoudelijke werk worden gestart. In de 
tussentijd wordt het nieuwe beleidsplan, gebaseerd op de nieuwe wet en de nieuwe methodiek, 
voorbereid en op zo’n kort mogelijke termijn (ook) aan de raden aangeboden. 
 



 
G:\Griffie\Vergaderstukken\Raad(savond)\2012\Vergaderstukken\2012-05-10 informatieavond\Bijlage\bijlage - Notitie 
doorontwikkeling schuldhulpverlening.doc, rtjon Pagina 3 26-4-2012 
  

 
 
 
Conclusie en advies 
De nieuwe wet en de huidige wachtlijstproblematiek nopen ons om het roer om te gooien. Deze 
nieuwe koers is beschreven in bijgevoegde notities en offerte.  
Ik adviseer u dan ook het volgende: 

1. Neem kennis van de bijgevoegde bijlagen en omarm het nieuwe gedachtegoed. 
2. Besluit af te wijken van het interne aanbestedingsbeleid door een besluit te nemen op basis 

van 1 offerte. 
3. Ga akkoord met de bijgevoegde offerte. 
4. Stel de raden hierna zo spoedig mogelijk op de hoogte van bovenstaande nieuwe 

beleidsuitgangspunten/methodieken; dit mede naar aanleiding van het rapport van de RKC en 
in aanloop naar het nieuwe beleidsplan. 

 
Lisse, 23 maart 2012  
 
 
Robert ‘t Jong 
 
 
 
 


