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Inleiding 
Voor U ligt het beleidsplan Schuldhulpverlening 2011–2014. Het beleidsplan 
is een vervolg op de nota Aanpak schuldhulpverlening 2007-2010, waarin 
de basis is gelegd voor een integrale aanpak van schulden in Delft 
Er zijn verschillende interne- en externe ontwikkelingen die vragen om een 
herijking van het huidige schuldhulpverleningsbeleid: 

- in 2012  wordt naar verwachting de Wet Gemeentelijke 
Schuldhulpverlening ingevoerd; 

- er is sprake van een alsmaar toenemend aantal hulpvragers; 
- schuldsituaties worden steeds complexer; 
- we hebben te maken met lokale- en landelijke bezuinigingen; 
- de huidige uitvoering van schuldbemiddeling is onvoldoende 

effectief- en efficiënt gebleken voor een deel van de klanten. 
 
In dit beleidsplan treft u het volgende aan: 

- een beschrijving van de huidige problematiek; 
- een korte terugblik op het beleid van de afgelopen 4 jaar; 
- informatie over de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de 

gemeentelijke rol; 
- de bijgestelde uitgangspunten van het Delftse beleid; 
- het voorgestelde preventiebeleid; 
- een beschrijving van de Schuldhulpverlening nieuwe stijl; 
- er worden enkele belangrijke aandachtspunten toegelicht; 
- gewenste resultaten, streefcijfers en monitoring; 
- beschikbaar budget 
- beslispunten. 

 
De Financiële Winkel van Delft (FWvD) is aangesloten bij de Nederlandse 
Vereniging Van Volkskrediet en derhalve gebonden aan de 
overeengekomen werkwijze en kwaliteitsnormen. In bijlage 1 van dit 
beleidsplan treft u de Gedragscode schuldregeling van de NVVK. Deze 
bevat tevens een verklarende begrippenlijst. Op de laatste pagina van dit 
beleidsplan is een afkortingenlijst opgenomen. 
 
Hoe groot is het probleem 
Het maken van schulden wordt een steeds groter maatschappelijk 
probleem. Naar schatting 25% van alle huishoudens in Nederland heeft  
schulden of betalingsachterstanden. 13% van alle huishoudens (841.000) 
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heeft te maken met problematische schulden. Een groeiend aantal van hen 
doet een beroep op de schuldhulpverlening (in 2009-60.000, in 2010-
80.000). De verwachting is dat het aantal personen met problematische 
schulden de komende jaren verder zal toenemen. 
Redenen waarom schuldenaren zich melden bij de schuldhulpverlening zijn: 
zelf niet in staat zijn hun schuldenprobleem op te lossen, de gevolgen van 
de economische crisis (nieuwe groepen zoals mensen met een 
hypotheekschuld en kleine zelfstandigen), succesvol beleid (signalering, 
voorlichting) en de al dan niet wettelijk verplichte meldingen door instanties 
(energiemaatschappijen, zorgverzekeraars, corporaties, wet bronheffing).  
Met het openstellen van schuldhulp voor iedere burger met problematische 
schulden is het aantal klanten van de Financiële Winkel van Delft snel 
toegenomen. In 2009 was het klantenbestand gemiddeld 690; in 2010 780. 
De capaciteit is toereikend om ongeveer 500 klanten afdoende te kunnen 
helpen.  
 
De complexiteit van schuldsituaties neemt steeds verder toe waardoor het 
saneren van schulden steeds moeilijker en bewerkelijker wordt. De hoogte 
van het schuldbedrag per schuldenaar neemt toe. Hetzelfde geldt voor het 
aantal schulden en het aantal schuldeisers. De gemiddelde Delftse klant 
heeft momenteel een schuld van € 20.000 en heeft te maken met 15 
schuldeisers. Op landelijk niveau zien we dat de schuldhulpverlening in 
toenemende mate te maken krijgt met klanten met multi-problematiek. 
Gevolgen van een en ander zijn, dat: 

- gemeenten veelal wachtlijsten hebben voor schuldhulpverlening; 
- de minnelijke vorm van hulpverlening slechts in 25 tot 40% tot een 

oplossing leidt; 
- de recidive hoog is (30 tot 40%); 
- schuldenaren nogal eens afhaken omdat het aanbod niet aansluit bij 

hun vaardigheden/motivatie; 
- crediteuren afhaken af omdat ze onvoldoende vertrouwen hebben in 

de uitvoering en een oplossing hen weinig oplevert; 
- rechtbanken minder schuldenaren toe laten in de wettelijke 

schuldregeling (WSNP). 
 
De nota schuldhulpverlening 2007-2010 
Delft is in 2007 gestart met integrale schuldhulpverlening omdat: 
- Delft zich nog sterker wenste in te spannen om armoede te bestrijden; 
- steeds meer inwoners geconfronteerd werden met schuldenproblematiek; 
- er behoefte was aan een meer integrale aanpak, waarbij de verschillende 
instellingen en organisaties vanuit hun eigen rol samenwerken; 
- schuldhulpverlening om een aanpak vroeg, waarbij naast financiële 
oplossingen, de aandacht gericht wordt op de achterliggende problematiek; 
- voorkomen beter is dan genezen. Vandaar dat preventieactiviteiten veel 
aandacht hebben gekregen. 
 
De nota schuldhulpverlening 2007-2010 kende 2 pijlers: 

1. Het ontwikkelen van de benodigde instrumenten binnen de trits 
preventie – zorg – nazorg 

2. Het bevorderen van ketensamenwerking 
In kader van de nota zijn de afgelopen 4 jaar een groot aantal instrumenten 
ontwikkeld, zoals: budgetlessen op scholen, hulp bij het invullen van 
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formulieren, belastingadviseur, bevordering gebruik 
inkomensondersteunende voorzieningen, budgetbeheer, budgettraining, 
schuldhulpfonds. 
 
Wanneer we in grote lijnen kijken naar de resultaten, dan valt het volgende 
te concluderen: 

- veel schuldenaren hebben aangeklopt bij- of zijn verwezen naar de 
financiële winkel; 

- degenen die aankloppen in verband met een crisissituatie worden 
binnen 3 dagen geholpen; 

- het schuldhulpfonds wordt goed benut en leningen uit het fonds 
worden ook afgelost. 

- in preventieve zin zijn er de nodige successen geboekt. Zo is, o.a. 
door de campagne Als elke euro telt, het gebruik van 
inkomensondersteunende voorzieningen fors gestegen, worden veel 
burgers geholpen bij het invullen van formulieren en wordt er 
veelvuldig gebruik gemaakt van preventief budgetbeheer; 

- het inhuren van een belastingadviseur op het Werkplein heeft ervoor 
gezorgd dat de klanten veel geld terug hebben ontvangen waardoor 
schulden zijn voorkomen- of konden worden ingelost. 

 
Er zijn echter ook verbeterpunten aan te geven, zoals: 
- de samenwerking met de ketenpartners. Op casusniveau wordt wel 

samengewerkt maar het ontbreekt aan goede samenwerkings-
afspraken en het is onduidelijk wat men van elkaar kan verwachten; 

- de informatievoorziening ten behoeve van burgers en intermediairen 
is voor verbetering vatbaar; 

- het werd steeds moeilijker om wachtlijsten te vermijden voor de 
aanvraag van een schuldhulptraject. Ook de gewenste 
doorlooptijden worden niet altijd gehaald; 

- het verbinden van de verschillede gemeentelijk beleidsterreinen 
m.b.t. schuldhulpverlening en preventie; 

- jongeren weten de weg richting schuldhulp onvoldoende te vinden. 
Schuldhulp is voor hen vaak niet mogelijk. 

 
Het wetsvoorstel Gemeentelijke Schuldhulpverlening 
Na een lang voortraject is het Wetsvoorstel Gemeentelijke 
Schuldhulpverlening inmiddels aangenomen door de Tweede kamer. Naar 
verwachting zal ook de Eerste kamer dit najaar akkoord gaan. De 
belangrijkste wettelijke bepalingen zijn: 

1. Gemeenten moeten een beleidsplan maken. Dit plan bevat de 
hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid betreffende 
integrale schuldhulpverlening en het voorkomen van schulden. Er 
moet worden ingegaan op de beoogde resultaten, kwaliteitsborging 
en de schuldhulp aan gezinnen met minderjarige kinderen. 

2. De gemeenteraad stelt het plan vast, telkens voor een periode van 
maximaal 4 jaar. Het plan kan tussentijds worden gewijzigd. Het 
college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. 

3. Gemeenten mogen schuldhulpverlening weigeren aan personen die 
fraude hebben gepleegd of al eerder gebruik hebben gemaakt van 
schuldhulpverlening. 
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4. Het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld, moet 
binnen vier weken plaatsvinden. De gemeente moet de klant goed 
informeren over de verwachte doorlooptijden. 

5. Gemeenten kunnen de rechtbank verzoeken een moratorium in te 
stellen. Voor een periode van maximaal zes weken mogen 
schuldeisers dan geen (nieuwe) incassomaatregelen nemen. 

Zodra de wet in werking treedt – vermoedelijk per 1 januari of 1 juli 2012 – 
valt de schuldhulpverlening binnen het kader van de Algemene wet 
bestuursrecht. Binnen dat kader is het belangrijk, dat de gemeente goed 
vastlegt – bij voorkeur ook in beleidsregels – hoe het schuldhulpverlenings-
aanbod eruit ziet en aan welke voorwaarden burgers moeten voldoen om 
ervoor in aanmerking te komen. Op het nemen van besluiten door de 
gemeente (bijvoorbeeld over toekenning of uitsluiting) kan de Wet 
Dwangsom van toepassing zijn. 
 
In Delft is al 4 jaar sprake van vastgesteld, integraal beleid op het gebied 
van schuldhulpverlening, in de lijn van het wetsvoorstel. Het nieuwe 
voorgestelde beleid borduurt daar feitelijk op voort. Het voorgestelde beleid 
zal, met in achtneming van de wettelijke verplichtingen, vertaald dienen te 
worden in beleidsregels. Deze zullen worden voorgelegd aan het college 
van B&W. Op de genoemde mogelijke uitsluiting bij fraudeschulden en 
recidive, wordt in deze nota ingegaan. 
  
Uitgangspunten beleid schuldhulpverlening Delft 
De volgende uitgangspunten van de nota Aanpak schuldhulpverlening 
2007-2010 zijn nog steeds actueel:  

- preventie van schulden door het bieden van voorlichting en het 
bevorderen van het gebruik van inkomensondersteunende 
voorzieningen; 

- inzetten op economische zelfstandigheid, eigen kracht en eigen 
verantwoordelijkheid naar vermogen, conform het gemeentelijk 
beleid; 

- laagdrempelige hulp voor degenen die dat nodig hebben.Iedere 
burger kan bij de FWvD aankloppen met financiële problemen. 

 
We gaan nog meer inzetten op: 

- motivatie en het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid naar 
vermogen; 

- empowerment c.q. zelf in staat zijn de problematiek aan te pakken; 
- het verhogen van de effectiviteit van schuldhulpverlening;  
- een duurzame uitstroom uit de schuldhulpverlening; 
- het bieden van gestandaardiseerd maatwerk t.b.v. de steeds meer 

diverse klantgroepen; 
- leren omgaan met geld; 
- samenwerking met ketenpartijen; 
- het verbinden van beleidsterreinen binnen de gemeente waar het 

gaat om integrale schuldhulpverlening. 
 
Voorgesteld wordt om binnen Delft de volgende doelstellingen te hanteren 
voor schuldhulpverlening: 
Het opheffen- en voorkomen van problematische schulden door middel van 
het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van burgers, het 
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hanteerbaar maken van schuldensituaties en waar mogelijk de burger te 
laten werken aan een schuldenvrije toekomst. 
Burgers dienen zo snel als mogelijk in aanmerking te komen voor een 
passend aanbod teneinde: 

a) schulden te voorkomen (preventie en nazorg) 
b) bedreigende schulden beheersbaar te maken 
c) ondersteuning te krijgen bij het oplossen van schulden 
d) de financiële competenties te vergroten, zodat gedragsverandering 

mogelijk wordt 
We verwachten daarbij dat hulpvragers zich naar vermogen inzetten om uit 
de schulden te raken- en te blijven.  
 
Preventiebeleid; voorkomen is beter dan genezen 
Het voorkomen van schulden vormt een van de belangrijkste doelstellingen 
van integrale schuldhulpverlening. Het gaat hierbij niet alleen om het goed 
kunnen omgaan met geld maar ook met het beschikken over een voldoende 
basisinkomen. Op beide terreinen vervult de Financiële Winkel van Delft 
een belangrijke functie, met name waar het gaat om voorlichting. Zoals al 
aangegeven bij de resultaten van de nota 2007-2010 is op deze terreinen 
de afgelopen jaren veel inzet geweest en heeft dit ook de nodige resultaten 
opgeleverd. Mensen met een laag inkomen zijn op allerlei manieren 
gewezen op inkomensondersteunende voorzieningen en 
participatievoorzieningen. Er is zelfs er een uitgebreide campagne voor 
gevoerd (Als elke euro telt). Een jaarlijkse toename van het gebruik van 
participatieregelingen is ook de komende jaren een van de doelstellingen 
van armoedebestrijding. Nu er minder financiële middelen beschikbaar zijn, 
gaat het er vooral om, dit beleid op een slimme en effectieve manier voort te 
zetten. De volgende middelen kunnen daarvoor ingezet worden: 

- Het boekje Dit geld(t) voor U/ folders 
- Informatie via internet 
- Informatievoorziening door consulenten van de gemeente 
- Informatieverstrekking via de Kwiz-krant 
- Informatie via het Inloopspreekuur van de FWvD 
- Informatie via huisbezoeken door de adviseurs van de FWvD of 

andere organisaties 
Het bereik onder ouderen en chronisch zieken/ gehandicapten is relatief 
laag. Deze groepen zullen extra prioriteit moeten krijgen. Te denken valt 
aan: 

- voorlichtingsactiviteiten op plekken waar deze doelgroepen komen; 
- voorlichtingsactiviteiten gericht op professionele en vrijwillige 

ondersteuners en de naaste omgeving, aansluitend op het WMO 
beleid 

- benadering via de Sociale Verzekerings Bank; 
 
Wanneer het gaat om het kunnen omgaan met geld, gaat het vooral om: 

- betrokkenen te helpen hun eigen financiële huishouding te kunnen 
voeren; 

- hen te leren alert te zijn op valkuilen; 
- werken aan gedragsverandering ter voorkoming van (nieuwe) 

schulden. 
Het leren uitkomen met je beschikbare budget dient een integraal onderdeel 
te zijn van schuldhulpverlening en budgetbeheer. Het heeft uiteindelijk 
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weinig zin om schulden te saneren wanneer betrokken niet leren in het 
vervolg nieuwe schulden te voorkomen. Voor dit doel worden ander andere 
speciale budgettrainingen georganiseerd door een aantal ketenpartners en 
de FWvD. Daarnaast is het van belang voorlichting te geven via o.a. de 
website. Hier worden bezoekers ook gewezen op zelfhulpprogramma’s. Een 
goede voorlichting over de valkuilen van meer besteden dan je hebt en 
onverantwoord lenen vormen hierbij een belangrijk aandachtspunt.  
 
De bestaande voorlichting aan jongeren door middel van budgetlessen op 
school dient te worden voortgezet. We willen dat echter wel op een 
effectievere manier gaan organiseren: 

- de FWvD heeft niet de capaciteit om zelf op alle Delftse 
basisscholen gastlessen te verzorgen. Daarom zetten we in op het 
geven van voorlichting door de leerkrachten zelf, het liefst gekoppeld 
aan een project op school. Er is inmiddels prima voorlichtings-
materiaal verkrijgbaar voor deze doelgroep (zoals de Geldkoffer). De 
adviseurs van de Financiële winkel bieden desgewenst 
ondersteuning;  

- leerlingen binnen het voortgezet onderwijs en bijvoorbeeld ROC 
Mondriaan vormen een risicogroep wanneer het gaat om het maken 
van schulden. Voorlichting aan hen vraagt een hogere graad van 
professionaliteit. De adviseurs van de Financiële winkel zullen hier 
gastlessen blijven verzorgen. Voorwaarde is actieve deelname van 
de school, bijvoorbeeld in de vorm van inbedding in een project of 
module. Dit is om te voorkomen dat het een eenmalig gebeuren 
wordt waardoor het effect mogelijk gering blijft; 

- wanneer het gaat om het leren omgaan met geld door kinderen en 
jongeren, moeten we zeker de ouders niet vergeten. De adviseurs 
van de Financiële winkel kunnen hen leren hoe hier mee om te gaan 
(bijvoorbeeld via cursussen van de Centra voor Jeugd en Gezin). 

 

De mate waarin mensen in staat zijn hun eigen financiële huishouding te 
kunnen voeren verschilt. De meeste mensen kunnen dit goed  leren.  
Er zijn echter ook kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen die in isolement 
leven of mensen met een verstandelijke beperking, die blijvende 
ondersteuning nodig hebben. Hiervoor dient een aanbod beschikbaar te zijn 
vanuit de WMO, uitgevoerd door professionals of vrijwilligers. Vanuit de 
WMO is aan DIVA de opdracht verstrekt een trekkersrol te vervullen in het 
creëren van een sluitend aanbod voor tijdelijke- en structurele 
ondersteuning bij thuisadministratie voor Delftenaren, die daartoe zelf niet in 
staat zijn.  
 
Herijking van de werkwijze: Schuldhulpverlening Nieuwe Stijl 
De huidige organisatie van de schuldhulpverlening is onvoldoende effectief 
en efficiënt gebleken.  Een groot aantal klanten blijkt door verschillende 
oorzaken niet in staat te voldoen aan de eisen, die een schuldbemiddelings-
traject mee zich meebrengt. Daardoor is de uitval groot. Het is van belang te 
erkennen, dat een schuldenvrije (nabije) toekomst niet voor iedereen 
haalbaar is. Financiële rust creëren door bijvoorbeeld het inzetten van 
budgetbeheer is soms het maximaal haalbare. 
Daarnaast is de huidige capaciteit  bij lange na niet toereikend om het 
huidige aantal klanten goed en tijdig te bedienen (in 2010 800 klanten 
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gemiddeld en een capaciteit voor 500). De tijdelijke rijksmiddelen, die 
beschikbaar zijn gesteld vanwege de kredietcrisis, zijn na 2011 niet meer 
beschikbaar zijn.  
Een en ander noopt tot een herijking van het huidige beleid. Met de 
voorgestelde nieuwe werkwijze trachten we echter niet de hulp te beperken- 
of groepen hulpvragers uit te sluiten, maar juist en passender aanbod te 
bieden aan een brede groep hulpvragers; meer doen met minder, dus! 
Met “we” bedoelen we dan niet alleen de gemeente maar zeker ook de 
ketenpartners waar de gemeente mee samenwerkt. Hieronder wordt in het 
kort de nieuwe werkwijze beschreven: 
 
Onderscheid in klantprofielen 
Goede dienstverlening staat of valt bij een juiste diagnose. Vervolgens is 
het de kunst om een oplossing op maat te bieden. De passende oplossing 
bestaat lang niet altijd uit een schuldregeling. Aan een schuldregeling 
volgens de gedragscode van de NVVK zitten immers allerlei voorwaarden 
verbonden: Er dient sprake te zijn van een stabiele situatie, er is een 
inkomen waarmee schulden kunnen worden afgelost en de schuldenaar 
heeft een sterke motivatie om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 
Daarnaast is de Financiële Winkel van Delft in een aantal gevallen niet de 
meest geschikte instantie als het gaat om de begeleiding van hulpvragers. 
Dit geldt met name waar het gaat om zorgproblematiek- of mensen met een 
beperking.  
Bij schuldbemiddeling dienen zowel de belangen van de schuldenaar als de 
schuldeiser te worden gediend. Het slagen daarvan is afhankelijke van de 
medewerking van beide partijen. Het mislukken van schuldregelingen 
doordat schuldenaren hier niet toe in staat zijn, ondermijnt het vertrouwen 
bij schuldeisers. 
 
Bij de voorgestelde nieuwe werkwijze worden 4 groepen klanten onder-
scheiden, die ieder om een verschillend aanbod vragen: 

a. regelbare schuldenaar met een regelbaar schuldenpakket 
Voor deze groep kan een schuldregeling worden opgezet onder 
begeleiding van de Financiële winkel; 
b. regelbare schuldenaar met een onregelbaar schuldenpakket 
De Financiële winkel onderzoekt de onregelbaarheid van de schuld en 
zorgt voor stabilisatie. Wanneer de schuld regelbaar is wordt een 
schuldregeling getroffen; 
c. onregelbare schuldenaar*  met een regelbaar schuldenpakket  
De hulpvrager wordt doorverwezen naar een van de ketenpartners voor 
hulpverlening of begeleiding. Na stabilisatie kan een schuldregeling 
worden opgezet. De klantcontacten blijven via de betreffende 
ketenpartner lopen. De Financiële winkel heeft een advies- en 
consultatiefunctie. Met de ketenpartner vindt zo nodig overleg plaats; 
d. onregelbare schuldenaar* met een onregelbaar schuldenpakket  
De hulpvrager komt op  dit moment niet in aanmerking voor een 
schuldregeling. Hij of zij wordt doorverwezen naar een van de 
ketenpartners. De Financiële winkel heeft desgewenst een advies- en 
consultatiefunctie. Met de ketenpartner vindt zo nodig overleg plaats. 

* Onder een onregelbare schuldenaar wordt verstaan: iemand die niet in staat is een traject 
te volgen vanuit de schuldhulpverlening, door onvermogen, onwil of andere problematiek. 
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Het is de bedoeling om steeds meer maatwerk te ontwikkelen. Hierbij is de 
samenwerking met onze ketenpartners van doorslaggevend belang. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor gezinnen met minderjarige kinderen. Er dient zoveel 
mogelijk te worden voorkomen dat kinderen van schuldenaren slachtoffer 
worden van de situatie. Dit zal aandacht krijgen in de samenwerkings-
afspraken met onder andere de Centra voor Jeugd en Gezin en Bureau 
Jeugdzorg. Daarnaast zal de komende tijd gekeken worden naar hoe we de 
inzet ten behoeve van de meest zelfredzame klanten kunnen minimaliseren. 
 
Inloopspreekuur 
Dit betreft een nieuwe laagdrempelige voorziening, waar iedere Delftenaar 
met een financiële vraag met betrekking tot schulden kan aankloppen, los 
van de hoogte van de schuld. Het inloopspreekuur is ook bedoeld als 
contactmoment voor intermediaren. Tijdens het inloopspreekuur vindt 
vraagverduidelijking, een screening op klantprofiel (aan de hand van een 
checklist) en een eventuele warme doorverwijzing plaats. In een aantal 
gevallen kan worden volstaan met een advies en kan men zelfstandig aan 
de slag. Daarnaast worden betrokkenen zonodig gewezen op 
inkomensondersteunende voorzieningen. 
Het inloopspreekuur dient tevens als contactmoment m.b.t. crisisinterventie 
(onder andere bij dreigende huisuitzetting, afsluiting van elektra, gas en 
water, ontbinding van de zorgverzekering).  
Hulpvragers worden vanaf het begin aangesproken op hun eigen 
verantwoordelijkheid en inzet. Het inloopspreekuur wordt 4 dagen per week 
gehouden op het Werkplein. Inmiddels is enkele maanden proefgedraaid 
met het inloopspreekuur. De resultaten zijn positief. Er is zo snel mogelijk 
contact, wat voorkomt dat de situatie verergert. Bovendien is er inmiddels 
geen sprake meer van een wachttijd. 
 
Workshop administratieordening 
Ook nieuw is de Workshop administratieordening. Wanneer vanuit de 
screening blijkt dat een schuldregeling opgezet kan gaan worden, nemen 
klanten binnen 2 weken deel aan een groepsgewijze workshop 
administratieordening. Hier wordt de administratie geordend en worden de 
gegevens verzameld ten behoeve van de intake. Deelname aan de 
workshop is verplicht. Wanneer de administratie niet op orde is wordt de 
klant opnieuw uitgenodigd. Tijdens de workshop wordt opnieuw gekeken 
naar regelbaarheid van de klant en het schuldenpakket. De 
zelfwerkzaamheid- en verantwoordelijkheid worden zoveel mogelijk 
gestimuleerd.  
De workshop administratieordening wordt gegeven door adviseurs van de 
FWvD, met ondersteuning van vrijwilligers van Humanitas en het project 
Schuldhulpmaatje van het Interkerkelijk Sociaal Fonds. De workshop kan 
tevens, in overleg met individuele ketenpartners, ingezet worden t.b.v. niet 
regelbare schuldenaren. In voorkomende gevallen kan ook een huisbezoek 
worden gebracht door een adviseur van de FWvD. 
 
Intake 
Na de administratieordening gaan klanten door naar de officiële intake. De 
intake bestaat uit maximaal 3 gesprekken. Hier wordt nader op de oorzaken 
van de schulden ingegaan en worden de mogelijkheden voor een 
schuldbemiddeling geïnventariseerd. Er worden afspraken gemaakt over 



  9/15 

financieel beheer en het verdere traject. Bij WWB-klanten vindt interne 
afstemming plaats met de verantwoordelijke consulenten voor werk en 
inkomen. 
 
Fase schuldregeling 
Na de intake wordt het dossier overgedragen aan de consulent 
schuldhulpverlening t.b.v. het opzetten van de schuldregeling. In deze fase 
is er vooral contact met de schuldeisers om een akkoord te bereiken. Mocht 
er een akkoord worden bereikt dan is er sprake van een geslaagde 
bemiddeling. Vervolgens vindt er gedurende maximaal 36 maanden, via 
budgetbeheer, aflossingen plaats naar de schuldeisers.  
 
WSNP 
Wanneer een minnelijke regeling niet haalbaar blijkt omdat schuldeisers niet 
bereid zijn om mee te werken, kan de schuldenaar aangemeld worden voor 
wettelijke schuldsanering van de schulden via de Wet Sanering Natuurlijke 
Personen. De rechter toets op de toelatingscriteria (o.a. in staat zijn de 
verplichtingen na te komen, te goeder trouw, motivatie) en benoemd een 
bewindvoeder. De wettelijke looptijd bedraagt in principe 3 jaar. Een 
schuldenaar kan slechts een keer per 10 jaar een beroep doen op de 
WSNP. 
 
Nazorg 
Nazorg bestond tot nu toe uit het continueren van budgetbeheer voor 
klanten met een risico op terugval nadat de schulden zijn voldaan via de 
schuldregeling. Daarnaast werden klanten verwezen naar de 
budgettraining. In een aantal gevallen werden ex-klanten nagebeld. 
Voorgesteld wordt nog sterker- en minder vrijblijvend in te zetten op 
duurzame gedragsverandering: 

- tijdens de laatste 6 maanden van de schuldregeling wordt in 
samenspraak met de klant bepaald welke risico’s er bestaan 
opnieuw in de schuld te geraken en wat er nodig is om dit te 
voorkomen. De budgetbeheerder wordt op de hoogte gebracht van 
het naderende einde van de schuldregeling; 

- klanten waarbij dit nodig blijkt nemen gedurende het laatste half jaar 
verplicht deel aan de budgettrainingen van de FWvD; 

- iedere klant die een traject heeft afgesloten wordt na een half jaar 
uitgenodigd op het inloopspreekuur om daar de huidige financiële 
situatie door te nemen. 

Budgetbeheer in het kader van de schuldregeling stopt aan het eind van het 
schuldhulptraject. Klanten die in het kader van nazorg gebaat zijn bij 
budgetbeheer dienen dit zelf in te kopen. Bij onvoldoende draagkracht kan 
men een beroep doen op de bijzondere bijstand. 
 
Het verbinden van beleidsterreinen 
Daadwerkelijke integrale schuldhulpverlening raakt aan verschillende 
beleidsterreinen, of het nu gaat om het voorkomen van schulden, het 
wegnemen van oorzaken, het aanpakken van samenhangende problemen 
of het zorgen dat betrokken niet opnieuw schulden maken. 
Schuldhulpverlening dient dan ook breed geagendeerd te worden en waar 
kan gezamenlijk te worden ingezet. Denk aan de WMO, het jeugdbeleid, het 
onderwijsbeleid. Een eerste stap die hierin gezet is, is de opname van hulp 
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bij financiën en schulden in de uitwerking van de bestuurlijke opdracht 
WWB/WMO.  
Dit beleidsplan zal worden besproken met de WMO-raad. Suggesties voor 
verbeteringen worden verwerkt in het beleid. 
 
Samenwerking met ketenpartners  
We hebben onze ketenpartners hard nodig om schuldhulpverlening nieuwe 
stijl te doen slagen en iedere hulpvrager een passend aanbod te doen. 
Samenwerking heeft dan ook nog meer als voorheen een hoge prioriteit. 
De voorgestelde nieuwe werkwijze vraagt meer inspanningen, met name 
van de instellingen die klanten begeleiden, die onvoldoende in staat zijn zelf 
verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Het levert hen echter ook meer op 
(minder uitval, passender hulpverlening, consultatiemogelijkheden, kortere 
lijnen).  
Met schuldeisers op het gebied van wonen, energie en zorgverzekering 
maken we afspraken over signalering van betalingsachterstanden en 
toeleiding naar schuldhulpverlening. 
De nieuwe werkwijze is met de ketenpartners besproken en kan op veel 
draagvlak rekenen. Vervolgens zijn met alle ketenpartners individuele 
samenwerkingsafspraken met de FWvD gemaakt. Hierbij werken we met 
korte lijnen en in een aantal gevallen met vaste contactpersonen.  
Het is de bedoeling de komende jaren regelmatig met elkaar om de tafel te 
gaan, zowel collectief als individueel. De gemeente heeft hierin de regierol. 
We onderscheiden de volgende soorten ketenpartners: 

1. Instellingen die te maken hebben met cliënten, die langdurig door 
hen worden begeleid en die behoefte hebben aan schuldhulp, zoals: 
GGZ-Delfland, Brijder, Ipse-De Bruggen, PerspeKtief, Careyn, Stunt, 
Limor, Reclassering 

2. Instellingen met een kortdurend contact met hulpvragers of met een 
loketfunctie, zoals: MEE, DIVA, ISR, Kwadraad (waaronder 
Meldpunt Bezorgd en het Advies- en meldpunt huiselijk geweld), 
Bureau Jeugdzorg, CJG 

3. Vrijwilligersorganisaties die mensen begeleiden met financiële 
problemen zoals Humanitas en het Interkerkelijk Sociaal Fonds 

4. Gecertificeerde aanbieders van budgetbeheer- en 
budgetbegeleiding, zoals Stoed, Budget adviesteam, Kwadraad 

5. Schuldeisers, zoals: Woningbouwcorporaties, Eneco, Evides, 
Zorgverzekeraar DSW 

Het is van belang “de lijnen kort te houden” en te blijven werken aan 
vertrouwen. De beste manier om dat te doen is samenwerken aan de hand 
van heldere afspraken en elkaar snel weten te vinden bij de complicaties, 
die zich in dit veld onvermijdelijk voordoen. 
 
Aanbod vrijwilligersorganisaties 
In Delft zijn verschillende vrijwilligersorganisaties actief bij het ondersteunen 
van mensen met financiële problemen. Het gaat hier met name om 
Humanitas en het Interkerkelijk Sociaal Fonds. Beide organisaties maken 
daarbij dit jaar gebruik van overheidssubsidie (de zogenaamde Ortega-
gelden). De gemeente heeft met beide organisaties een samenwerkings-
overeenkomst afgesloten. 
Humanitas voert het project Thuisadministratie/ Budgetbegeleiding uit. Met 
deze vorm van ondersteuning worden inmiddels meer dan 80 mensen 
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geholpen. Daarnaast heeft Humanitas het initiatief genomen een project op 
te gaan zetten voor structurele hulp bij thuisadministratie t.b.v. kwetsbare 
groepen. Dit heeft vanuit de WMO geleid tot een opdracht aan DIVA om een 
sluitend aanbod te creëren en te coördineren met gebruik van 
professionele- en vrijwillige inzet.  
Het ISF start met het project Schuldhulpmaatje. Hiermee wordt aangesloten 
bij een landelijk project. Een schuldhulpmaatje is een schuldhulpvrijwilliger, 
die wordt in gezet: 

- ter voorkoming van de noodzaak van schuldhulp (o.a. door 
advisering); 

- om potentiële klanten voor schuldhulpverlening te helpen hun 
financiële zaken op een rijtje te zetten en hen te verwijzen naar het 
juiste loket; 

- om mensen die een traject schuldhulpverlening doorlopen bij te 
staan; 

- om mensen na een traject schuldhulpverlening te helpen weer 
financieel zelfstandig te functioneren. 

Het ISF opereert namens de gezamenlijke kerken en kent al enkele jaren 
het kleinschaliger project Persoonlijke budgetbegeleiding. Daarnaast heeft 
het ISF een inloopspreekuur voor financiële problemen en een noodfonds. 
 
Jongeren en schulden 
Jongeren maken in toenemende mate schulden. De verleidingen zijn groot. 
Zo blijkt bijvoorbeeld dat veel scholieren door de smartphone al een 
problematische schuld hebben opgebouwd. Jongeren met schulden, die 
hulp zoeken of worden doorverwezen naar hulp, volgen in principe dezelfde 
route als volwassenen. Wanneer jongeren met een problematische schuld 
voor een schuldhulpregeling in aanmerking willen komen dient er sprake te 
zijn van een stabiele situatie, een inkomen waarmee schulden kunnen 
worden afgelost en moeten jongeren gemotiveerd zijn en in staat om aan de 
verplichtingen te voldoen. Studiefinanciering geldt niet als inkomen 
waarmee kan worden afgelost. Willen “regelbare” jongeren met 
studiefinanciering in aanmerking komen voor een schuldenregeling dan 
zullen ze in dat geval via werk aan een inkomen moeten zien te komen. 
Aangezien jongeren nog een heel leven voor zich hebben verdienen ze 
extra aandacht. We gaan ons optimaal inspannen om jongeren ondanks de 
genoemde beperkingen, toch zoveel mogelijk te helpen bij het oplossen van 
hun schulden. Dat kan alleen maar door samenwerken binnen de 
verschillende ondersteuningsactiviteiten, die er nu zijn om jongeren met 
problemen te helpen. In de jaarlijkse rapportage, die aan dit beleidsplan 
hangt, zal gerapporteerd worden over de resultaten. 
 
Wanneer de problemen bijtijds worden gesignaleerd en aangepakt kan een 
hoop ellende in hun latere leven worden voorkomen. In de eerste plaats is 
voorlichting over leren omgaan met geld en het voorkomen van schulden 
van groot belang. Omdat we daarin zo veel mogelijk jongeren, op een niet 
vrijblijvende manier willen bereiken, kiezen we vooral het onderwijs als 
ingang (zie verder onder Preventie).  
Daarnaast hebben we als gemeente een aantal risicojongeren als klant bij 
het Jongerenloket. Tussen het Jongerenloket en de FWvD zijn afspraken 
gemaakt over signalering en toeleiding naar hulpverlening. Ook met het 
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project Kamers met kansen maken we afspraken over voorlichting en 
toeleiding naar hulp. 
Het hebben van schulden vormt ook voor jongeren een belangrijk obstakel 
in de toeleiding naar werk en scholing. Zo blijkt een groot percentage van 
de jongeren die in zijn gestroomd in de WIJ al schulden te hebben, in een 
aantal gevallen zelfs problematische schulden.  Deze jongeren nemen 
vanaf dit jaar deel aan de Jongerenacademie. Gedurende de 4 weken dat 
jongeren hieraan deelnemen krijgen ze ’s middags groepstrainingen op 
verschillende leefgebieden. Tevens wordt gekeken naar welke 
ondersteuning de individuele jongeren nodig hebben. Training in omgaan 
met geld en voorlichting over hoe om te gaan met schulden gaat hier een 
vast onderdeel van uitmaken. Het Jongerenloket en de FWvD vervullen 
hierin beiden een rol. 
 
Schuldhulpverlening in het kader van reïntegratie  
Het vinden van betaald werk is en blijft een van de beste manieren om uit 
de schulden te komen en te blijven. Toeleiding naar werk is bovendien een 
van de belangrijkste uitgangspunten van het gemeentelijk beleid. Schulden 
kunnen daarin een belangrijk obstakel zijn. Het is daarom belangrijk 
schuldhulpinstrumenten in te blijven zetten voor mensen met een WWB-
uitkering i.k.v. reïntegratie- en participatietrajecten. De werkconsulent, als 
klantregisseur, speelt hierbij een belangrijke rol. De WWB biedt voldoende 
basis om er een verplichtend karakter te geven. 
 
Recidive en fraudeschulden 
De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening geeft gemeenten de 
bevoegdheid schuldhulp te weigeren aan personen, die al eerder hiervan 
gebruik hebben gemaakt- of aan personen, die fraude hebben gepleegd. 
Wanneer hier geen expliciete beleidsregels voor zijn opgesteld ligt de 
bevoegdheid hiertoe ligt bij het college.  
Het past echter niet in de Delftse visie op schuldhulpverlening en de visie op 
participatie (schulden als belemmering m.b.t. participatie en economische 
zelfstandigheid) om schuldenaren bij voorbaat uit te sluiten. Daarnaast heeft 
het uitsluiten van schuldhulp andere ongewenste effecten (zoals meer 
beroep op andere voorzieningen, afglijden). Bovendien is het opnieuw 
schulden maken- of het afbreken van een traject niet altijd direct verwijtbaar 
aan de persoon. Volgens de nieuwe werkwijze wordt iemand, wanneer hij 
zich aanmeld voor schuldhulpverlening opnieuw gescreend op motivatie en 
het vermogen om een schuldregeling te volgen. Het gegeven van recidive 
zal daarbij zeker een belangrijke rol spelen. Ter voorkoming van recidive is 
preventief beleid en goede nazorg van groot belang (zie onder Preventie en 
Nazorg). 
 
Fraude dient te worden bestreden en ontmoedigd. Onder fraude wordt 
verstaan een opzettelijk handelen of nalaten waarbij misleiding wordt 
gebruikt om een wederrechterlijk voordeel te behalen ten koste van een 
bestuursorgaan. Wanneer een fraudeur zich meldt voor schuldhulp, dient dit 
via het opgezette registratiesysteem voor frauderisico’s bekend te zijn. 
Vervolgens zal hij of zij gescreend worden op motivatie en het vermogen 
om een schuldregeling te volgen. Het gegeven van fraude zal daarbij zeker 
een belangrijke rol spelen. 
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Wat betreft de fraudeschuld zelf  wordt voorgesteld het gemeentelijk 
handhavingsbeleid te volgen, dat wil zeggen: 

- fraudeschulden worden in principe teruggevorderd; 
- het (gedeeltelijk) kwijtschelden van fraudeschulden in het kader van 

een aanvraag voor schuldregeling gebeurt alleen in uitzonderlijke 
gevallen, zoals verwoord in de beleidsregels. 

Een fraudeschuld kan niet opgenomen worden in de schuldregeling. 
Volgens de nieuwe werkwijze zou dit betekenen dat er altijd sprake is van 
een onregelbare schuld. Bevriezing van de fraudeschuld is wel mogelijk. 
Om niet alle fraudeurs bij voorbaat uit te sluiten van een schuldregeling 
wordt voorgesteld de mogelijkheid te bieden de aflossing van de 
fraudeschuld uit te stellen tot na de afloop van de schuldregeling. Als 
voorwaarde kan gesteld worden, dat reeds een deel is terugbetaald bij de 
start van de schuldregeling. 
 
Communicatie schuldhulpverlening 
Ten behoeve van de invoering van Schuldhulpverlening nieuwe stijl is een 
communicatieplan ontwikkeld. Zowel voor burgers, medewerkers van de 
gemeente en organisaties (waaronder de ketenpartners) moet duidelijk 
worden: 

- welke hulp en ondersteuning beschikbaar is; 
- wat er in dit kader van henzelf wordt verwacht; 
- wat men zelf kan doen om problemen te voorkomen- en op te 

lossen. 
De middelen die voor communicatie ingezet worden zijn onder meer: 

- Internet (basisinformatie en instructiefilmpjes) 
- Klantenfolder 
- Bestaande nieuwsbrieven 
- Artikelen in de pers 
- De Kwiz-krant en de bijsluiter voor WWB-ers 
- Instructie via o.a. teamoverleggen binnen de gemeente en bij 

ketenpartners 
- Het inloopspreekuur van de Financiële winkel 
- Informatievoorziening via andere bestaande loketten 
- Voorlichtingsbijeenkomsten en budgetlessen (zie Voorlichting) 
 

Gewenste resultaten, streefcijfers, monitoring 
De prestatie-indicatoren m.b.t. de vermindering van het aantal 
problematische schulden zijn reeds eerder vastgesteld. Het betreft het 
percentage geslaagde schuldhulpverleningstrajecten:  

- 89% na adviesfase;  
- 80% na stabilisatiefase;  
- 50% geslaagde schuldregelingen in 2011, oplopend naar 65% in 

2014. 
 
Met het starten van een inloopspreekuur, voldoet de gemeentelijke 
schuldhulpverlening ruimschoots aan de wettelijke eis wat betreft 
wachttijden (het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld, 
moet binnen vier weken plaatsvinden). Wat betreft de doorlooptijden zijn we 
gehouden aan de Gedragscode schuldregeling van de NVVK (zie Bijlage 1). 
De prestatie-indicatoren en wacht- en doorlooptijden worden bijgehouden.  
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Het gewenste resultaat van de nieuwe werkwijze Schuldhulpverlening 
nieuwe stijl is een passender- en effectiever aanbod op maat, niet alleen 
voor de meest zelfredzamen maar juist ook voor degenen, die dat 
onvoldoende zijn. Om te kunnen oordelen over de resultaten zullen we eerst 
ervaring op moeten doen met de nieuwe werkwijze. De inzet van- en 
samenwerking met de ketenpartners vormt hierin een cruciale factor. Het is 
van belang de resultaten regelmatig te evalueren en het beleid eventueel bij 
stellen.  
 
Zoals al eerder aangeven verwachten we dat het aantal hulpvragers de 
komende jaren zal toenemen. De mate waarin beroep gedaan wordt op 
schuldhulpverlening valt echter moeilijk te voorspellen. Het is van belang 
om regelmatig te evalueren of de beschikbare capaciteit nog steeds 
toereikend is om de gewenste resultaten te behalen. Er dient bijvoorbeeld 
voorkomen te worden dat er opnieuw wachtlijsten ontstaan. Zodra er 
signalen zijn dat de huidige capaciteit ontoereikend is wordt het college 
daarvan in kennis gesteld. 
 
Het college van B&W, het panel voor Werk en Inkomen en de raad worden 
jaarlijks geïnformeerd over de voortgang. . Deze voortgangsrapportage 
bevat in ieder geval informatie over: 

- het aantal aanmeldingen via het inloopspreekuur en de aard van de 
problematiek; 

- het vervolgtraject (toeleiding naar schuldhulpverlening, verwijzing, 
advisering); 

- de streefcijfers m.b.t. de verschillende fasen van 
schuldhulpverlening; 

- de bijdrage van de verschillende ketenpartners; 
- de resultaten van de preventieactiviteiten; 
- de inspanningen van de FWvD in relatie tot het beschikbare budget. 

In de voortgangsrapportage zullen we specifiek ook kijken of de curatieve 
middelen die we inzetten goed genoeg werken voor jongeren met schulden. 
 
Beschikbaar budget 
Voor de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening is binnen de 
begroting jaarlijks een bedrag van € 1,6 mln beschikbaar. Doordat het 
college geanticipeerd heeft op de bezuinigingen zoals aangekondigd in het 
regeerakkoord hoeft het beschikbare budget voor schuldhulp, als gevolg 
van de rijksbezuinigingen, niet naar beneden te worden bijgesteld.  
 
Beslispunten 
De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het beleid zoals 
verwoord in dit beleidsplan. 
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Lijst met afkortingen 
 
CJG: Centrum voor Jeugd en Gezin 
DIVA: Dienstverlening Informatie Voorlichting Advies   
FWvD: Financiële Winkel van Delft 
ISF: Interkerkelijk Sociaal Fonds 
ISR: Instituut Sociale Raadslieden 
NVVK: Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet 
STOED: Stichting Onder Een Dak 
WIJ: Wet Investeren in Jongeren 
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WSNP: Wet Sanering Natuurlijke Personen 
WWB: Wet Werk en Bijstand 
 
 
 
 


