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0: SAMENVATTING
Van juni 2015 tot maart 2016 heeft de Goede Gieren Coöperatie een pilot uitgevoerd in
Eindhoven gericht op innovatieve schuldhulpverlening. Met een focus op de wijken
Tongelre en Gestel zijn 27 casussen nader bekeken, waarbij sprake was van een impasse
in de hulpverlening. Met 18 daarvan zijn we aan de slag gegaan om onorthodox
maatwerk te realiseren.
De oorzaak van de impasse in de hulpverlening loopt uiteen:
- onduidelijkheid over de omvang van de schuld
- gebrek aan afloscapaciteit
- bureaucratische en juridische belemmeringen
- de werkalliantie (de samenwerking tussen hulpverlener en bewoner)
Achter deze hoofdoorzaken liggen systeem problemen (tegenstrijdige regels, gebrek aan
toegang) persoonlijke problemen (gezondheid, werk, familierelaties) en professionele
problemen(schakelen tussen systeem problemen en persoonlijke problemen) die de
motivatie voor gedragsverandering ondermijnen.
In de pilot hebben we vooral onderzocht wat er binnen de schuldhulpverlening en
binnen de gemeente Eindhoven anders kan worden gedaan om impasses in de
hulpverlening te doorbreken. We hebben ons dus vooral gericht op de professionele
problemen. Opvallend is dat veel impasses met een andere houding (wat kan wèl als iets
niet kan in de reguliere praktijk) en met heldere escalatieroutes (wie kan beslissen over
de uitzonderingen) doorbroken kunnen worden.
In de pilot hebben we diverse activiteiten ondernomen om de impasse in de
schuldhulpverlening te doorbreken:
- We hebben nieuwe instrumenten ontwikkeld.
- We hebben toegang verschaft tot verschillende instituties.
- We hebben ruimte gecreëerd voor maatwerk door een betere samenwerking tot
te brengen tussen generalisten en de backoffice.
- We hebben de werkalliantie met bewoners verbeterd door expliciet te starten bij
de plannen van de bewoners.
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Dit heeft het volgende opgeleverd:

De belangrijkste aanbevelingen uit de pilot zijn:
1) Maak altijd met bewoners een integraal plan en expliciteer wie wat moet doen
voor de uitvoering van het plan.
2) Verschuil je niet achter systeemproblemen of een gebrek aan motivatie van
bewoners. Als iets in de reguliere praktijk niet kan, bedenk dan wat wel kan. Het
wegwerken van systeembelemmeringen en het vergroten van de motivatie van
bewoners is juist de opdracht van de hulpverlening. Het betekent ook dat de
nadruk op eigen verantwoordelijkheid geen excuus mag zijn om niks te doen als
bewoners keuzes maken die onhoudbaar zijn (zoals afzien van een uitkering of
een betaalregeling aangaan waardoor mensen geen leefgeld meer overhouden)
3) Benut optimaal de ruimte voor maatwerk door heldere escalatieroutes en te
benoemen wie kan beslissen over uitzonderingen.
4) Vergroot de ruimte voor maatwerk door nieuwe instrumenten te ontwikkelen
5) Vergroot de kennis bij generalisten en specialisten over gevonden
maatwerkoplossingen
Om de opbrengst van de pilot te borgen en in te bedden in de organisatie doen we de
volgende aanbevelingen;
6) Versterk het netwerk van innovatieve schuldhulpverleningsexperts. Zorg dat er
in elk sociaal wijkteam een innovatieve schuldhulpverlener zit, waardoor kennis
van innovatieve methoden makkelijk door de organisatie reist. Wijs een ‘goede
gier’ in vaste dienst aan, die helpt bij de lastigste gevallen.
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7) Experimenteer met maatwerk voor bepaalde groepen (bijvoorbeeld exondernemers, mensen die een studie afmaken)
8) Ga door met het ontwikkelen van nieuwe instrumenten zoals bewindvoering in
eigen kring, een revolving fund voor doorbraken in de hulpverlening, meer
sanering en minder schuldbemiddeling en een radicale schuldpreventie.
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1: DOEL VAN DE PILOT
Lutfiye1 was met haar partner verhuisd naar Turkije. Bij de verzekering heeft hij
geclaimd dat zij was overleden. terugkomst in Nederland, na een breuk met haar
partner, kon ze bewijzen dat ze nog leefde. Maar door de bank werd ze aangemerkt
als verdachte in een fraudezaak, waardoor ze geen bankrekening kreeg. Zonder
bankrekening kan ze geen kindgebonden budget, huurtoeslag en zorgtoeslag
ontvangen van de belastingdienst. Hierdoor had ze ook geen afloscapaciteit voor
een schuldregeling van de schulden die waren ontstaan voor haar vertrek naar
Turkije. Een aanvraag voor een basisbankrekening was afgewezen.
Willem heeft een bedrijf gehad in Duitsland. Dat bedrijf is failliet gegaan. Hij heeft
ook schulden in Nederland. Willem heeft een goede baan. Er ligt beslag op zijn
inkomen, waardoor hij met zijn vrouw en twee inwonende kinderen moet
rondkomen van het minimum. Omdat er geen overzicht is over de Duitse schulden
kan er geen aanbod worden gedaan aan de schuldeisers. Er is geen zicht op de
schuldeisers waardoor hij al 5 jaar leeft van de beslagvrije voet. Daarnaast is er een
conflict met de inwonende volwassen (stief)kinderen die niet bijdragen voor kost en
inwoning.
Heleen heeft een schuldregeling. Ze moet nog 18 maanden een maandelijks bedrag
betalen aan de schuldeisers. Heleen heeft een nieuwe partner gevonden en wil met
hem gaan samenwonen. De nieuwe partner is bereid om de schuldeisers een bedrag
ineens te betalen om in een klap de schulden af te lossen. De schulddienstverlening
wijst het voorstel van de hand

In juni 2015 is in Eindhoven een pilot gestart voor een innovatieve en alternatieve
omgang met schuldenproblematiek. Voor twintig huishoudens die vastliepen in het
reguliere traject is door de Goede Gieren Coöperatie gekeken wat wel mogelijk is om te
komen tot een sanering van de schulden. Zo hebben we mogelijkheden verkend voor
radicaal maatwerk.
Criteria voor succes van de pilot
De meest algemene doelstelling van de Goede Gieren aanpak is het verminderen van de
maatschappelijke kosten en het vergroten van het perspectief van de cliënt. In de pilot
willen we leren hoe we deze algemene doelstelling het beste in Eindhoven kunnen
bereiken. Het succes van de pilot is daarmee in eerste instantie afhankelijk van de mate
1
2

Omwille van de privacy van de bewoners zijn de namen veranderd
Jungmann, Nadja, Erik Lems, Fieneke Vogelpoel, Gercoline van Beek, Peter Wesdorp (2014) Onoplosbare
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waarin geleerd en ontwikkeld is. Het gaat hierbij om het uitbreiden van het
handelingsrepertoire van de schulddienstverlening en om het vergroten van het
perspectief van cliënten om het heft weer in eigen hand te nemen.
Opzet van de pilot
Voor de pilot is gekozen om de focus te leggen op twee wijken in Eindhoven. Tongelre en
Gestel. In juni 2015 is voorlichting gegeven in de beide wijkteams met de vraag om
casuïstiek. De vraag is daarbij breed geformuleerd: welke bewoners hebben te kampen
met schulden die in de reguliere aanpak niet goed kunnen worden bediend?
In de geselecteerde casuïstiek hebben medewerkers van de Goede Gieren Coöperatie
(Pieter Hilhorst en Harry Kruiter) steeds samengewerkt met de generalist die al
betrokken was bij de bewoner. Daarnaast is er door de gemeente Eindhoven een
projectleider aangesteld (Gerti Velter).
In de pilot is twee keer een uitzondering gemaakt op de focus op de wijken Tongelre en
Gestel. Een keer is dat gedaan om dieper te duiken in de problemen die voormalige
ondernemers hebben met de schuldhulpverlening. Door de Lumensgroep is een casus
aangeleverd van een ex-ondernemer die niet in een van de twee wijken woonde. Het
andere geval is een bewoner die na de start van het traject is verhuisd naar Woensel.
De beoogde einddatum voor de pilot was 1 december 2015. Vanwege de vertraging die
in de zomerperiode in 2015 is opgetreden is besloten de pilot te verlengen tot 1 maart
2016.
In de meeste gevallen is de casuïstiek overgedragen aan de generalist. In een select
aantal gevallen zal een medewerker van de Goede Gieren coöperatie betrokken blijven
bij de casus tot de belemmeringen voor een schuldregeling zijn weggenomen.
Typering van de casuïstiek
In de pilot zijn 28 casus bekeken. Drie casus vielen af omdat er sprake was van fraude
en/of een wietkwekerij. Het ging bij deze gevallen één keer om een man alleen, één keer
om een stel en één keer om een gezin van man, vrouw en twee kinderen. De gemiddelde
schuldbedragen waren zeer groot. In het geval van fraude ging het om € 90.000. Het
ging hier om samenwonen terwijl beide partners een uitkering voor alleenstaanden
ontvingen. Bij de hennepkwekerijen ging het om schulden van € 95.000 en om €
250.000, In vier casus is het om uiteenlopende redenen niet gekomen tot het maken van een plan.
In één geval ging het om een man en een vrouw die beiden geen werk hadden en waarbij
een groot juridisch conflict speelde over het ontslag van de man. In één geval ging het
om een ex-gedetineerde jongere die bij zijn broer woonde en een klein baantje had dat
onvoldoende was voor het aflossen van de schuld. In één geval om een alleenstaande
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man waar andere problemen (overlast) de prioriteit kregen boven de schulden. En bij
een alleenstaande moeder lukte het niet om een plan te maken om haar studie af te
ronden omdat ze tijdens de schuldregeling beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.
In één geval is wel een plan gemaakt, maar is de bewoner afgehaakt voor het plan is
uitgevoerd. Het ging hier om een alleenstaande moeder die een studie wilde afmaken
met een baangarantie.
In één geval is de zaak opgelost zonder dat die onderdeel uitmaakt van de pilot. Het ging
hier een vrouw met kanker die door een kleine schuld (minder dan € 1.000) in een
neerwaartse spiraal dreigde te raken. De sociale dienst heeft haar een lening verstrekt.
Zo blijven er 18 casussen waarmee uitgebreid is gewerkt in de pilot.
Om de privacy van de bewoners optimaal te bewaken hebben we een categorisering
gemaakt van de verschillende problemen. We maken daarbij een onderscheid tussen
persoonlijke problemen, systeem problemen en wat we noemen professionele
problemen. In het eerste geval ligt de sleutel voor de oplossing bij de bewoner, in het
tweede geval bij het omzeilen van de bureaucratische belemmeringen en in het derde
geval bij het verbeteren van de hulpverlening. Van de 18 bewoners hebben we een
aantal kenmerken verzameld:

Het is opvallend dat geen van de 18 huishoudens een echtpaar was zonder kinderen. Bij
alleenstaand zonder kinderen, zijn ook de bewoners meegerekend die wel kinderen
hebben, maar die niet thuis wonen.
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De optelsom is hier groter dan 18 omdat sommige bewoners tijdens de pilot van
inkomstenbron veranderden. Van werk naar uitkering. En één keer van uitkering naar
werk. Ook waren er bewoners die eerst geen inkomsten hadden en later alsnog een
uitkering kregen.

In Nederland is de gemiddelde schuld van mensen die zich hebben gemeld voor
schuldhulpverlening bij een bij de NVVK aangesloten instelling € 38.500. In deze pilot
hadden 6 van de 18 bewoners een schuld die groter was dan het landelijke gemiddelde.
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2: BELANGRIJKSTE BELEMMERINGEN SCHULDREGELING
In een groot onderzoek naar belemmeringen voor het tot stand komen van een
schuldregelingen maken Nadja Jungmann c.s. een onderscheid in vier hoofdoorzaken:
- beleid van de gemeente (bv. geen inkomen, als zelfstandige ingeschreven bij
KvK, fraude, eerder beroep gedaan op schuldhulp gedaan, verslaving)
- juridische belemmeringen (niet afgeronde scheiding)
- gedrag van de cliënt (gebrek aan motivatie)
- werkalliantie (verwijdering tussen hulpverlener en bewoner)2
In onze typering van de casuïstiek hebben we een andere indeling gemaakt. In deze pilot
zijn we op zoek gegaan naar belemmeringen die we konden wegnemen. Dan zijn criteria
als het beleid van de gemeente of juridische belemmeringen geen handige categorieën
omdat die een relatieve onveranderlijkheid impliceren. De categorie ‘gedrag van de
cliënt’ hebben we niet meegenomen omdat de bewoners die uitvielen vanwege gebrek
aan motivatie niet zijn aangemeld door de sociale wijkteams. De categorie werkalliantie
hebben we wel overgenomen.
Om tot een aanbod aan schuldeisers te kunnen doen is een overzicht nodig van alle
schulden en is afloscapaciteit nodig. Dit vormen de eerste twee belemmeringen voor een
schuldregeling. Een derde categorie is vooral voor onze pilot van belang. Het gaat om
bureaucratische belemmeringen. De vierde categorie is de eerder genoemde
werkalliantie.

Jungmann, Nadja, Erik Lems, Fieneke Vogelpoel, Gercoline van Beek, Peter Wesdorp (2014) Onoplosbare
schuldsituaties. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

2
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Onduidelijkheid omvang schuld
In de pilot hebben we verschillende redenen aangetroffen waardoor het lastig was om
de omvang van de schuld te leren kennen. Het verhaal van Willem uit het begin van de
rapportage is daarvan een voorbeeld. Hij had een bedrijf gehad in Duitsland. Dat bedrijf
was failliet gegaan. Het overzicht van de schulden in Duitsland kon niet worden gegeven.
Voor de schuldhulpverlening was dat reden om geen aanbod te doen aan de
schuldeisers. De bewoners leeft daardoor al vijf jaar met loonbeslag waardoor hij van
zijn salaris alleen de beslagvrije voet overhoudt.
Een andere bewoner had een eigen bedrijf gehad. De bewoner had nog een schuld aan
zijn eigen bedrijf. En dat bedrijf had nog een vordering op een VOF. De BV en de VOF
waren allebei failliet, maar niet goed geliquideerd. Daarom was het onduidelijk hoe met
deze vorderingen en schulden moest worden omgegaan.
Bij twee bewoners werd de omvang van de schuld betwist. Het ging in beide gevallen om
een terugvordering van te hoge uitkering. In het ene geval werd betwist of de boete voor
het niet nakomen van de informatieplicht wel terecht was. Volgens de bewoner was dit
een fout van de bewindvoerder. In het andere geval was er sprake van een dubbeltelling
waarbij diverse overheidsinstellingen naar zichzelf toerekende waardoor een man
dubbel werd aangeslagen voor het feit dat zijn kind in een pleeggezin zat. Omdat zijn
kind niet thuis woonde had hij geen recht op een aanvulling op zijn uitkering voor zijn
kind, omdat hij geen kosten heeft aan zijn kind, maar hij werd wel aangeslagen voor een
bijdrage in de pleegzorg.
In een ander geval was de omvang van de schuld wel duidelijk, maar niet de verdeling
tussen de voormalige echtelieden. De bewoner was getrouwd in gemeenschap van
goederen. Daarmee was de ex-partner evengoed aansprakelijk voor de schuld. Hij wilde
haar echter niet met de schuld opzadelen die hij was aangegaan.
Geen afloscapaciteit/onvoldoende inkomen
In diverse casussen hadden bewoners geen afloscapaciteit om tot een schuldregeling te
komen. De oorzaak voor dit gebrek aan inkomen liep uiteen. Lutfiye was door haar exechtgenoot doodverklaard. Op basis van een valse overlijdensverklaring had hij
geprobeerd de op het leven van zijn toenmalige partner afgesloten levensverzekering te
incasseren. Nadat zij hierachter kwam heeft ze haar partner verlaten en is vanuit Turkije
teruggekomen naar Nederland. Zij kon wel bewijzen dat ze nog leefde, maar had grote
moeite om een nieuwe bankrekening te krijgen. In Nederland moet iedereen een
basisbankrekening kunnen krijgen. De aanvraag voor deze convenant rekening werd
echter afgewezen door ABN AMRO. Zonder bankrekening kon zij geen kindgebonden
budget, huurtoeslag en zorgtoeslag ontvangen. Zij had daardoor onvoldoende inkomen.
Ook de man van wie een kind in een pleeggezin zat had door de dubbeltelling geen
afloscapaciteit. Bij drie bewoners waren er problemen met het ontvangen van een
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uitkering. Twee keer omdat ze verbleven in een woning waar ze zich niet konden
inschrijven (een vakantiewoning en een bedrijfsruimte). Een andere bewoner had zelf
haar aanvraag voor een uitkering stop gezet en had daardoor meer dan een jaar geen
inkomen.
Bureaucratische belemmeringen
Met 11 van de 18 levert de categorie bureaucratische belemmeringen de meeste
oorzaken op voor het uitblijven van een schuldregeling. Soms is er sprake van
tegenstrijdige regels. De schuldhulpverlening verlangt van een bewoner met een eigen
huis dat extra inkomsten worden behaald met kamerverhuur, terwijl de afdeling werk
en inkomen die extra inkomen wil korten op de uitkering. Een onderneemster die in een
faillissementsprocedure krijgt geen uitkering omdat ze teveel op een privé-rekening
heeft staan terwijl op dat geld beslag is gelegd vanwege het faillissement. De moeder van
een man die verzorging nodig heeft komt over uit Aruba om hem te verzorgen. Maar het
is onduidelijk hoe dat financieel is geregeld. De moeder wordt gevraagd zich in te
schrijven. Zo moet ze wel premie betalen voor de zorgverzekering, maar ze heeft geen
recht op een uitkering. Zo ontstaan schulden.
Een andere belemmering is dat soms onterecht het idee bestaat dat bepaald maatwerk
niet mogelijk is. Zo is het doorgaans moeilijk om een opleiding te combineren met een
schuldregeling. De schuldenaar heeft immers een arbeidsplicht.
Werkalliantie
Mensen wachten vaak lang voor ze hulp zoeken voor hun financiële problemen. Als ze
dan aankloppen bij een sociaal wijkteam of schuldhulpverlening is het zaak om snel
actie te ondernemen. Hoe langer het traject duurt hoe groter de kans dat de motivatie
afneemt en een gevoel van uitzichtloosheid zich meester maakt van de bewoner. Door
de vele bureaucratische belemmeringen duren de hulpverleningstrajecten helaas erg
lang. Hierdoor ontstaat de kans dat de werkalliantie tussen de hulpverlener en de
bewoner verslechtert. De hulpverlener verwijt de bewoner gebrek aan motivatie en de
bewoner heeft het idee dat de hulpverlener niet doet wat hij of zij belooft. De beste
manier om de werkalliantie goed te houden is om vaart te zetten in de hulpverlening.
Maar tempo maken in een schuldhulpverleningstraject is moeilijk.
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3: PERSOONLIJKE- SYSTEEM- EN PROFESSIONELE PROBLEMEN
Naast bovenstaande belemmeringen zijn we een veel breder patroon aan problemen
tegen gekomen. In de eerst plaats hebben de mensen met schulden zelf problemen die
vaak veel verder reiken dan alleen niet goed met geld om kunnen gaan. Mensen zijn
bijvoorbeeld ziek, in de war, hebben problemen op hun werk of met hun woning.
Daarnaast zijn er zogenaamde systeemproblemen. Die bestaan uit het feit dat de regels,
procedures en protocollen van organisaties onvoldoende in staat zijn om maatwerk
mogelijk te maken voor de huishoudens. Tenslotte moet de professional enerzijds
mensen ondersteunen om hun persoonlijke problemen op te laten lossen en anderzijds
de bureaucratische competenties hebben om vanuit een gemankeerd systeem toch
maatwerk mogelijk te maken. De professional is de centrale schakel tussen systeem en
huishouden. Op dat snijvlak komen ook veel problemen voor waardoor het leveren van
maatwerk moeilijk wordt.

3.1 PERSOONLIJKE PROBLEMEN
Schulden vormen vaak een pechmagneet. De oplossing van problemen op andere
leefgebieden wordt belemmerd door de schuldenproblemen. Geldgebrek ondermijnt op
drie manieren het functioneren van bewoners. Door een gebrek aan buffers kan elke
tegenslag een negatieve spiraal veroorzaken waarbij achterstanden weer extra incasso
en aanmaningskosten met zich mee brengen. Geldgebrek leidt op zijn beurt weer tot
stress en een korte termijn oriëntatie. Het is daardoor moeilijker om verstandige
beslissingen. De onderzoekers Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir stellen dat dit komt
omdat de stress ook de cognitieve vaardigheden aantasten.3 Mullainathan en Shafir
gebruiken de metafoor van een computer. De stress pikt een groot deel van de
bandbreedte in, waardoor mensen zich minder goed kunnen concentreren.
Dat schulden een bepalende rol spelen in het leven van bewoners wil niet zeggen dat de
schuld het enige probleem is. Een van de beloften van de decentralisaties is dat
problemen op alle leefgebieden in hun samenhang worden aangepakt. Deze ambitie
betekent ook dat ook de problemen op andere levensgebieden bepalend zijn voor de
kans om schulden op te lossen.

Mullainathan, Sendhil & Eldar Shafir (2013) Scarcity, Why having so litltle means so much, New York:
Time Books.

3
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Gezondheid
Veel van de bewoners die hebben deelgenomen aan de pilot hebben te kampen met
gezondheidsproblemen. Dat geldt niet alleen voor de mensen die vanwege een slechte
gezondheid zijn afgekeurd voor werk, maar ook voor anderen. Soms is de depressie zo
groot dat het moeilijk is om bewoners te motiveren voor een
schuldhulpverleningstraject. Andere bewoners hebben last van longklachten of
rugklachten.
Familie / sociaal netwerk
Een van de uitgangspunten van de pilot is dat bewoners zoveel mogelijk zelf een plan
moeten maken om uit de sores te komen en weer grip te krijgen op hun leven. In het
verlengde van eigen kracht conferenties wilden we daarvoor ook een scherp oog hebben
voor de kracht van familie en het sociale netwerk van bewoners. In een enkel geval biedt
het netwerk inderdaad steun. Helaas is het omgekeerde vaker het geval. Ingewikkelde
relaties binnen families, ex-partners of kinderen werpen belemmeringen op voor een
schuldregeling. Denk aan de bewoner die zijn ex niet wil opzadelen met een door hem
aangegane schuld, maar ook aan de ex-partners die gezamenlijk een huis hebben dat
onder water staat of gezamenlijk een persoonlijke schuld zijn aangegaan. Een andere
belemmering kan zijn als volwassen kinderen geen bijdrage leveren aan het huishouden
terwijl daar bij de berekening van de beslagvrije voet wel vanuit gegaan wordt.

Wonen
In verschillende gevallen speelde woonproblemen. In twee gevallen werd de
schuldhulpverlening belemmerd door een koophuis dat onder water stond. Verkoop zou
alleen maar leiden tot een toename van de schuld. In twee gevallen woonden bewoners
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in een niet erkende woning (vakantiewoning, bedrijfswoning). En in twee gevallen
dreigde een huisuitzetting. In één geval is dat ook daadwerkelijk gebeurd.
Werk
Veel van de bewoners in onze pilot waren geheel of gedeeltelijk aangewezen op een
uitkering. Het vinden van werk was voor hen een belangrijke weg uit de schulden.
Tegelijkertijd vormden de schulden een molensteen bij het verkrijgen van werk. In één
geval vormden de schulden een bedreiging voor het behoud van werk. De stelregel bij de
politie is namelijk dat medewerkers ontslag aangezegd krijgen als door twee
verschillende schuldeisers beslag gelegd wordt op het inkomen.

3.2 SYSTEEMPROBLEMEN
De impasse in de schuldhulpverlening kan ook zijn oorzaak hebben in het systeem. We
maken daarbij een onderscheid tussen het landelijke niveau, het gemeentelijke niveau,
andere publieke instellingen en tot slot private instellingen.

Rijk
In zes gevallen vormden het optreden van landelijke instituties een belemmering voor
de schuldhulpverlening. Het ging daarbij twee keer om het UWV, twee keer om de
belastingdienst, twee keer om het CJIB en een keer om het CAK. Soms ging het om
verrekening van vorderingen met uitkeringen waardoor een bewoner ver onder de
beslagvrije voet kwam te zitten. In twee gevallen ging het om de beoordeling van de
informatieplicht. In één geval vormde de belastingdienst een belemmering voor de
liquidatie van een bedrijf dat failliet was gegaan. In een andere geval kon de
belastingdienst niet zeggen wanneer een teruggave gedaan zou worden. Die teruggave
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was van belang om een huisuitzetting te voorkomen. Bij het CJIB ging het in één geval
om een dreigende gijzeling en in een ander geval om onterechte boetes die heel hoog
waren opgelopen.
Gemeente
In zeven gevallen lagen de belemmeringen voor een schuldregeling bij de gemeente. In
vier gevallen ging het om werk en inkomen. Het ging dan bijvoorbeeld om tegenstrijdige
regels. De ene dienst wil dat een bewoner kamers verhuurt om haar schuld af te betalen,
de andere dienst kort op de uitkering als ze dat doet. De ene dienst raadt een moeder die
overkomt uit Aruba om haar zoon te verzorgen aan om zich in te schrijven, waardoor ze
zorgpremie moet betalen, een de andere kant heeft mevrouw geen recht op een
uitkering. De uitkering wordt niet verstrekt omdat er geld op een privé-rekening staat
maar vanwege een faillissement kan de bewoner daar niet bij. In drie gevallen vormden
de praktijk van de schuldhulp een belemmering voor een schuldregeling. Het ging dan
om maatwerk dat botste op de routines van de schuldhulp. In twee gevallen ging het om
het verkrijgen van een postadres.
Andere publieke partijen
Voor het voorkomen van een huisuitzetting was hulp nodig van een woningcorporatie.
Dat geldt ook voor het verkrijgen van een urgentiebewijs. Andere publieke partijen
waarvan mensen afhankelijk waren was de rechtbank voor de afhandeling van een
faillissement of de opheffing van de bewindvoering. In beide gevallen was de wachttijd
niet alleen erg lang, maar ook op voorhand onbekend lang, wat de hulpverlening lam
legde.
Private partijen
Voor twee bewoners was de opstelling van banken en kredietverstrekkers een grote
belemmering voor een snelle totstandkoming van een schuldregeling. In één geval
weigerde een kredietverstrekker om toestemming te geven voor de verkoop van een
huis waarvan de verwachting was dat een restschuld zou ontstaan. In een ander geval
verliep de aanvraag van een basisbankrekening (een zogenaamde convenantrekening)
ongekend veel strubbelingen op.
Twee bewoners hebben conflicten gehad met bewindvoerders. In het ene geval ging het
om de vraag wie verantwoordelijk was over het doorgeven van informatie, in het andere
geval bleef de bewindvoerder factureren voor diensten die hij niet meer leverde omdat
de bewoner een partner had gevonden die zich ontfermde over de financiën.
In één geval wezen schuldeisers een aanbod af dat onmiskenbaar financieel
aantrekkelijk voor hen was.
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3.3 PROFESSIONELE PROBLEMEN
De casuïstiek voor de pilot is aangemeld door generalisten in de wijkteams Gestel en
Tongelre. In één geval is een casus gekomen van de Lumensgroep. De casussen werden
aangedragen omdat de hulpverlening in de gevallen vast was komen te zitten. We
hebben hierbij een onderscheid gemaakt tussen een gebrek aan instrumenten. Een
gebrek aan toegang tot instellingen die maatwerk mogelijk moeten maken, de
werkalliantie met de backoffice en de werkalliantie met de bewoners.

Gebrek aan instrumenten/ gebrek aan kennis van instrumenten
In elf gevallen ontbrak het aan instrumenten om het gewenste maatwerk te leveren, of
aan gebrek aan kennis van de instrumenten om dat maatwerk te leveren. Wat te doen
als een basisbankrekening door een bank wordt afgewezen omdat iemand op de lijst
staat voor ‘verdachten van fraude’? Wat te doen als iemand die in een schuldregeling zit
een studie wil afmaken, waardoor de kans op een baan en een hogere afloscapaciteit
groter wordt? Wat te doen als een nieuwe partner van een bewoner tussentijds een
aanbod wil doen om de schuld te saneren? Hoe om te gaan met inkomsten uit
kamerverhuur? Wat te doen als een ex-ondernemer zijn administratie niet op orde
krijgt?
Om uit deze impasses te komen moeten soms nieuwe instrumenten worden toegevoegd
aan de gereedschapskist van de generalist en de schuldhulpverlener. Het gaat dan om
het ontwikkelen van iets nieuws. In andere gevallen gaat het om het vergroten van de
kennis van bestaande instrumenten.
Gebrek aan toegang
Voor het wegwerken van belemmeringen voor een schuldregeling is vaak medewerking
nodig van landelijk opererende instellingen als de belastingdienst, het UWV, het CJIB of
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het CAK. Vaak is het verkrijgen van toegang lastig. Vooral als officiële bezwaarperiodes
al verlopen zijn of als al een bezwaar is ingediend, maar dit slecht is onderbouwd. In het
kader van eigen verantwoordelijkheid worden bewoners aangemoedigd om zelf
bezwaar in te dienen. Maar als dit leidt tot slecht geformuleerde bezwaren is de
bewoner nog verder van huis. In één geval was een brief gestuurd met de tekst: ‘ik hou
niks meer over’, en dat zonder onderbouwing. De nadruk op eigen verantwoordelijkheid
leidt dan niet meer greep op het eigen leven. Generalisten kunnen juist helpen met het
opstellen van een goed bezwaarschrift. Veel moeilijker is het als een beroep op
maatwerk moet worden gedaan. Dan lukt het ook generalisten vaak niet om toegang te
krijgen tot medewerkers binnen de landelijk opererende instellingen met discretionaire
bevoegdheid. Dit speelt niet alleen in Eindhoven, maar landelijk. Eindhoven heeft zelfs
nog een relatief voordeel omdat er een pilot-samenwerking is met het UWV waardoor er
een korte lijn licht met deze landelijke instelling.
Werkalliantie backoffice
Bij het ontwerp van de werkwijze voor Wij Eindhoven is bedacht dat de ‘backoffice’ de
plannen van de generalist volgt. In de praktijk loopt dat vaak anders. Generalisten
krijgen vaak te horen dat sommige dingen niet kunnen, zonder dat meegedacht wordt
wat dan wel kan. Andersom denken generalisten niet altijd mee hoe zij het plan zo
kunnen aanpassen dat het wel mogelijk is. Het effect van deze onproductieve
samenwerking kan zijn dat iemand al vijf jaar leeft op de beslagvrije voet omdat
generalist en schuldhulpverlening zich er bij neerleggen dat een schuldregeling niet
mogelijk is als de buitenlandse schuld niet bekend is.
Werkalliantie met bewoner
Bewoners nemen niet altijd de beste beslissingen. Het is niet verstandig om een
aanvraag voor een uitkering in te trekken zonder dat iemand over andere inkomsten
beschikt. Soms hebben bewoners ook koudwatervrees om met een schuldregeling te
starten. De opdracht van een generalist is echter niet om zich hierbij neer te leggen,
maar om mensen juist te steunen en te motiveren. Een gebrek aan motivatie moet geen
uitsluitingsgrond zijn voor hulpverlening, maar een vertrekpunt voor hulpverlening. In
diverse casuïstiek hebben we daarentegen gezien dat generalisten het gedrag van de
bewoners aangrijpen om zich terug te trekken uit de hulpverlening. De generalist
verschuilt zich dan achter het idee van eigen verantwoordelijkheid. Maar als iemand
ervoor ‘kiest’ om af te zien, is dat wachten op ellende. Daar mag een generalist zich niet
bij neerleggen.
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4: ONTWIKKELDE INSTRUMENTEN EN OPLOSSINGEN
In de pilot hebben we vooral verkend hoe we doorbraken konden forceren in de
hulpverlening. Bij de bespreking van de verschillende interventies hanteren we daarom
dezelfde indeling als hierboven.

4. 1 GEBREK AAN INSTRUMENTEN/ GEBREK AAN KENNIS OVER INSTRUMENTEN
Budgetbeheer zonder tegenrekening op naam
Het meest urgente probleem voor de bewoner die door haar ex-partner was
doodverklaard was dat ze geen bankrekening had. Voor haar werkgever was dit geen
probleem, die was bereid om haar salaris uit te betalen op een rekening nummer dat
niet op haar naam stond. Voor de belastingdienst was dit wel een probleem. Om fraude
te voorkomen maakt de belastingdienst geen huurtoeslag of zorgtoeslag over op een
rekening die niet op naam staat van de ontvanger van de toeslag. Daarom is de bewoner
een budgetbeheer overeenkomst aangegaan met de gemeente. Naar een beheerrekening
kan de belastingdienst wel toeslagen overmaken. Normaal hoort de tegenrekening van
een budgetbeheerrekening op naam te staan van de bewoner, maar op die regel is in dit
geval een uitzondering gemaakt. De budgetovereenkomst is een oplossing voor de korte
termijn. Daarnaast werd contact opgenomen met de bank om alsnog een
basisbankrekening te krijgen. Daarmee waren de belemmeringen voor een
schuldregeling weggenomen.
Preventie van inkomensbeslag
Voor de politieman was de grootste urgentie om zijn baan niet te verliezen. Bij de politie
geldt als stelregel dat medewerkers worden ontslagen als door twee schuldeisers beslag
wordt gelegd op het inkomen. Op het moment dat hij zich tot het wijkteam richtte, had
hij nog geen betalingsachterstanden, maar die zouden omdat hij en zijn partner uit
elkaar waren gegaan snel ontstaan. De reguliere schuldhulpverlening is vooral geënt op
situaties waar de schulden al hoog zijn opgelopen. Hier werd iets anders vereist. Een
offensieve aanpak om te voorkomen dat beslag gelegd werd. Het beslag is voorkomen.
Een nog niet opgeloste belemmering is dat de bank nog geen toestemming heeft gegeven
voor verkoop van het te dure appartement.
Transitievergoeding gebruikt als breekijzer
De onderhandelingspositie van de schuldenaar ten opzichte van de schuldeiser wordt
sterker als de schuldenaar iets te kiezen heeft. In dit geval kreeg de bewoner een
transitievergoeding vanwege ontslag. Dat geld mag hij aanwenden voor een sanering
van de schuld, maar de werkgever kan het ook besteden aan een traject dat hem van
werk naar werk helpt. Dit gegeven is gebruikt om de schuldeisers een eenmalig aanbod
te doen gebaseerd op de transitievergoeding. Dit is aantrekkelijker dan het alternatief
19

gebaseerd op een gewoon minnelijk traject. Dit was ook de wens van de bewoner. Zijn
prioriteit was om verlost te zijn van de schuld. Deze keuze vormt een dilemma. Als de
transitievergoeding wordt gebruikt voor schuldaflossing kan die niet worden gebruikt
voor re-integratie. Dit kan de kans op werk verminderen. We hebben om twee redenen
de wens van de bewoner gevolgd. Allereerst omdat de betrokkenheid van de bewoner
bij het plan de kans groter maakt dat een plan ook wordt uitgevoerd. Bovendien zijn
voortdurende schulden ook een belemmering om aan het werk te komen. (Het levert
dan nauwelijks wat op). Deze zaak loopt nog.
Initiatief voor aflossing huurschuld in natura
Een bewoner heeft een huurschuld (naast andere schulden). Om een huisuitzetting te
voorkomen is een betalingsregeling afgesproken die niet houdbaar is. De bewoner is van
dakdekker en wil graag een eigen klusbedrijf beginnen. Zijn partner is huisschilder en
heeft bij de woningcorporatie gewerkt. Onderzocht wordt nu of de bewoner de
huurschuld kan inlopen door klussen te doen voor de corporatie. (Loopt nog)
Bewindvoering in eigen kring
Voor twee bewoners in de pilot werd overwogen om bewindvoering aan te vragen. In
dat geval wijst de rechter een bewindvoerder aan. Bewindvoering biedt schuldeisers
meer zekerheid. Het plaatst bewoners wel in een afhankelijke positie. Als ze een uitgave
willen doen uit hun buffer, moeten ze dat vragen aan de bewindvoerder. Het is in zekere
zin een bedelrelatie. Als iemand toezicht moet houden op de financiën is het prettiger als
iemand uit eigen kring dat doet, of een (extra opgeleid) schuldhulpmaatje. Deze
constructie is ook voor de gemeente aantrekkelijker. De bewindvoering wordt namelijk
vaak betaald vanuit de bijzondere bijstand. De kosten daarvan voor de gemeente
Eindhoven zijn de afgelopen jaren verdriedubbeld. In het ontwikkelde instrument zou
de netwerkbewindvoerder ondersteuning krijgen van een professionele bewindvoerder.
Met twee bewoners is gesproken over deze constructie. In het ene geval zou een
familielid de netwerkbewindvoerder zijn, in het andere geval een schuldhulpmaatje. In
beide gevallen hebben de bewoners besloten om er geen gebruik van te maken. In het
ene geval wilde het familielid niet en de generalist biedt nu ondersteuning bij de
financiën. In het andere geval is de bewoner vooral gericht op andere problemen dan
zijn financiële problemen. Het instrument is nu wel beschikbaar.

4.2 TOEGANG
Voor een bewoner die geen afloscapaciteit had vanwege de eigen bijdrage van de
pleegzorg hebben we contact gelegd met het CAK. De eigen bijdrage is komen te
vervallen. Niet vanwege de interventie, maar omdat het kind door jeugdzorg bij de
moeder is geplaatst.
Daarnaast hebben we een vordering opnieuw voorgelegd aan het UWV (ook al was een
bezwaar afgewezen). Het UWV heeft opnieuw naar de zaak gekeken. Het UWV heeft
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geoordeeld dat de vordering terecht was vanwege het niet nakomen van de
informatieplicht.
Voor een bewoner was het lastig om toegang te krijgen tot de bank die de aanvraag voor
een basisbankrekening. Na vele verzoeken is dit uiteindelijk gelukt.
Voor een bewoner met een onterechte boete hebben we contact gelegd met het CJIB. Het
verzoek is of de boetes in de gewone schuldregeling mee kunnen en het restant kan
worden kwijtgescholden. Dat is een nieuwe optie voor het CJIB. Tot voor kort bleef het
restant van de boete openstaan tot na de schuldregeling. Loopt nog.
Een andere bewoners hebben we geholpen met toegang tot de belastingdienst voor de
liquidatie van het bedrijf.
In een andere casus hebben we helderheid verkregen over de urgentie. Die
urgentieaanvraag is afgewezen. Maar zelfs met die afwijzing is de bewoner enigszins
geholpen omdat daarmee duidelijkheid is verschaft. Onzekerheid over besluiten maakt
juist dat hulpverleningstrajecten gaan slepen.

4.3 WERKALLIANTIE MET BACKOFFICE
Voor verschillende bewoners hebben we oplossingen gerealiseerd die in eerste instantie
werden afgewezen door de schuldhulpverlening. De reden van de afwijzingen lopen
uiteen. Soms werd vastgehouden aan de gewone werkwijze. Soms werd verwezen naar
het convenant van de NVVK. Maar binnen dat convenant is meer mogelijk dan door de
medewerkers van de schuldhulpverlening werd gedacht.
Normaal is het gebruikelijk om als een aanbod in het minnelijk traject door een
schuldeiser is afgewezen een bewoner door te geleiden naar de WSNP-traject. Dat was
in dit geval onwenselijk omdat de bewoner dan gedwongen kon worden te stoppen met
waardevol vrijwilligerswerk. De afwijzing van het voorstel was opmerkelijk omdat het
voor schuldeisers veel aantrekkelijker was dan een WSNP-traject. Een deel van de
afloscapaciteit was gebaseerd op kamerverhuur. In een WSNP-traject heeft een
schuldenaar wel een arbeidsplicht, maar geen kamerverhuur plicht. Daarop is de
ongebruikelijke stap gezet om het aanbod opnieuw te doen met een scherpere
toelichting. In de herkansing is het voorstel wel geaccepteerd. In deze casus is ook
maatwerk gerealiseerd voor de uitkering en is met succes hulp geboden om financiering
te vinden voor een project waarvoor de bewoner als vrijwilliger werkte. Zij heeft
daarom nu een betaalde baan.
Doorgaans is het niet mogelijk om een studie te combineren met een schuldsanering. De
schuldenaar moet immers beschikbaar zijn voor arbeid. In één geval zou het afmaken
van de studie de verdiencapaciteit vergroten. Daarom is een voorstel gedaan om de
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schuldregeling een jaar tussentijds on hold te zetten om de studie af te maken. In eerste
instantie werd dit voorstel afgewezen omdat het strijdig zou zijn met het NVVK
convenant waarin staat dat een schuldregeling 3 jaar duurt. In het kader van de pilot
kon het wel.
Een bewoner wilde gaan samenwonen. Haar nieuwe partner was bereid om € 2000 te
betalen om de schuldeisers af te kopen. Dit was meer dan de schuldeisers zouden
krijgen in het restant van de schuldbemiddeling. Voor de schuldeisers was het dus een
aantrekkelijk aanbod. Toch werd het in eerste instantie afgewezen door
schuldhulpverlening omdat het ongebruikelijk was. In het kader van de pilot is er wel
medewerking verleend. Het voorstel is geaccepteerd door de schuldeisers.
Voor de moeder die uit Aruba kwam om voor haar zoon te zorgen is met de dienst werk
en inkomen een maatwerkregeling tot stand gekomen, waardoor ze van haar schuld bij
de zorgverzekering af is gekomen. Voor de zoon is een PGB aangevraagd. Daarmee kan
hij nu of de moeder inhuren of iemand anders, waardoor de moeder weer terug kan naar
haar echtgenoot in Aruba.

4.4 WERKALLIANTIE MET BEWONER
In één geval is voorkomen dat een bewoner zelf afzag van een schuldsaneringstraject. De
bewoner was niet bereid om haar auto op te geven. Voor een schuldsaneringstraject is
dat een voorwaarde. Vaak houdt het na zo’n weigering van de bewoner op. In dit geval is
doorgevraagd waarom ze haar auto niet kwijt wilde. De reden was dat ze een chronisch
zieke dochter heeft die soms midden in de nacht naar het ziekenhuis moet. Met de buren
van de bewoner is hiervoor een oplossing gevonden. Ze kan in zulke noodgevallen de
auto lenen van een van haar buren. Daarop is ze alsnog gestart met een schuldsanering
in het minnelijk traject.
Voor een andere bewoner is het momentum van het ontslag en de transitievergoeding
gebruikt om een langdurige impasse te doorbreken.

4.5 NIET GELUKT
In de pilot zijn ook interventies mislukt. We noemden al het instrument van de
bewindvoering in eigen kring dat wel is ontwikkeld, maar niet is ingezet. Het is wel een
instrument dat in andere casuïstiek kan worden ingezet.
In een andere casus zijn we er niet in geslaagd om een huisuitzetting te voorkomen.
Het is in deze casus ook niet gelukt om bij de rechtbank een versnelling van de
faillissementsprocedure tot stand gebracht.
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Wel is geregeld dat parallel aan dit project de voorbereidingen voor een schuldregeling
worden getroffen zodat die gelijk van start kan gaan, als de faillissementsprocedure is
afgehandeld.
In de casus van de man die niet wilde dat het zijn ex-partner zou opdraaien voor de
schuld die ze gezamenlijk waren aangegaan is het niet gelukt hem te motiveren toch een
schuldsaneringstraject te starten.
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5: VERGELIJKING ACTIVITEITEN EN UITGANGSPUNTEN
Bij de start van de pilot hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd. In deze
paragraaf analyseren we wat die uitgangpunten hebben opgeleverd.
1)

Integrale kostenbatenanalyse

In de Goede Gieren-aanpak wordt altijd geprobeerd om een integrale kostenbatenanalyse te maken. Wat zijn de kosten en baten van een alternatieve schuldsanering? Die
vraag wint door de decentralisaties voor gemeenten enorm aan belang omdat
gemeenten nu een veel groter deel van de totale kosten van mensen met gestapelde
problemen op hun bordje krijgen. Waar het niet toelaten van mensen tot
schuldhulpverlening leidt tot hogere kosten, moeten gemeenten in de buidel tasten.
In drie gevallen is nadrukkelijk gebruik gemaakt van integrale kostenbatenanalyses om de
argumentatie voor een gekozen oplossing te versterken. Dat is gebeurd bij de bewoner die
last had van tegenstrijdige regels met betrekking tot de kamerverhuur. Hier heeft dit
succes gehad
Ook in het geval van de man die verzorgd werd door de moeder uit Aruba is gebruik
gemaakt van een integrale kostenbaten analyse.
Er is gebruik van gemaakt om een huisuitzetting te voorkomen. In dit geval heeft de
integrale kostenbatenanalyse niet de doorslag gegeven.
2)

Een omkering van de motivatiefilosofie

De Goede Gieren-aanpak draait deze motivatietheorie om. Niet de straf voor het
verkeerde gedrag in het verleden staat voorop, maar perspectief op de toekomst. Hoe
kan de cliënt wel (al dan niet met behulp van zijn sociale netwerk) greep krijgen op het
eigen leven? Bestaanszekerheid staat daarbij altijd voorop. Het motiveren van cliënten is
daarom een essentieel onderdeel van de aanpak. Het nemen van initiatief moet lonen
ook op korte termijn.
In alle gevallen zijn we steeds begonnen met wat het plan van de bewoner. In verschillende
gevallen heeft dat tot een afwijking van de routine geleid. Dat was het geval bij de
kamerverhuur, de transitievergoeding, de combinatie van opleiding en schuldregeling, de
nadruk op het voorkomen van beslag in het geval van de politieman en het aanbod van de
nieuwe partner om de verplichtingen van de schuldregeling in een keer af te betalen.
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3)

Alternatieve afbetaling mogelijk

In de hulpverlening vormt het voortwoekeren van het ene probleem vaak een
belemmering voor een ander probleem. Schulden werken verlammend. Bij een integraal
plan hoort dat de problemen op alle leefgebieden worden aangepakt. De filosofie van de
Goede Gieren is het creëren van een positieve spiraal. Succes op het ene terrein
vergemakkelijkt succes op het andere terrein. Denk bijvoorbeeld aan een plan waarbij
het beschermingsbewind dat wordt betaald uit de bijzondere bijstand wordt vervangen
door budgetbeheer in eigen kring. Een deel van het uitgespaarde geld kan worden
gebruikt om schulden af te lossen. Ook is het mogelijk om met woningcorporaties
afspraken te maken om een deel van de schuld af te lossen door klussen te doen voor de
corporatie.
In één geval is gewerkt aan een alternatieve afbetaling van de huurschuld.
4)

Experimentele omzeiling van bureaucratische beperkingen

Veel schuldsanering loopt spaak op bureaucratische belemmeringen. In de Goede Gierenaanpak wordt gekeken hoe die bureaucratische belemmeringen kunnen worden
weggenomen of kunnen worden omzeild.
De meeste tijd zijn we in de pilot kwijt geweest met het omzeilen van bureaucratische
beperkingen. Hier is ook de meeste winst te behalen. In de aanbevelingen komen we hier
daarom uitgebreid op terug.
5)

Schulden zijn veel minder waard dan de nominale waarde

In de Goede Gieren-aanpak worden schulden in een vroeg stadium opgekocht. Mochten
cliënten een plan maken dat niet voor financiering door de gemeentelijke kredietbank in
aanmerking komt, dan zoeken we steun bij de Start Foundation. De Start Foundation
fungeert dus als last resort.
Er zijn geen gevallen geweest waarbij we gebruik hebben gemaakt van het aanbod van de
Start Foundation om een schuldregeling voor te financieren. In één geval heeft wel een
partner van een bewoner een schuldregeling versneld door in één keer meer te betalen dan
wat de schuldeisers zouden krijgen in de lopende schuldregeling.
6)
Verzilveren van uitgespaarde maatschappelijke kosten
In vrijwel alle gezinnen met gestapelde problemen vormen schulden een molensteen die
ook de aanpak van andere problemen belemmert. Het oplossen van de
schuldenproblemen kan daarom helpen om de kosten voor zorg, uitkeringen en
opvoedingsondersteuning te verminderen. In de Goede Gieren-pilot wordt onderzocht
hoe deze uitgespaarde kosten kunnen worden verzilverd.
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In het geval de moeder die uit Aruba kwam en bij de bewoner met een bijstand en
kamerverhuur is op basis van een integrale kosten-baten analyse maatwerk geleverd in de
bijstand. Bij andere uitgespaarde kosten is het moeilijk om ze hard genoeg te maken.
Levert het combineren van een studie en een schuldregeling inderdaad op dat iemand
sneller een baan krijgt? Om zulke berekeningen te maken, is het wel nodig dat de kosten
van verschillende interventies bekend zijn. Die kennis ontbreekt nu nog.
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6: GELEERDE LESSEN
Een veelgehoord mantra bij de vormgeving van de decentralisaties is: 1 gezin, 1 plan, 1
regisseur. In de praktijk is er geregeld helemaal geen sprake van 1 plan. De generalist
begint vaak zonder een plan met de bewoner af spraken te maken op verschillende
levensdomeinen. Een volgende opgave voor generalisten is dat ze wel verantwoordelijk
zijn voor dat ene plan (1 regisseur) maar afhankelijk zijn van anderen voor de
uitvoering van het plan. Zodra ze denken dat iets buiten hun invloedsfeer ligt, leidt een
belemmering tot een impasse. Het is daarom zaak om goed te beseffen dat het juist de
taak is van een generalist om een bewoner te motiveren die om wat voor reden dan ook
(gezondheid, familieproblemen, etc) niet gemotiveerd is om een plan te maken of uit te
voeren. Dit vereist een andere visie op ‘eigen verantwoordelijkheid’ of ‘eigen kracht’. Het
is zondermeer goed om bewoners zoveel mogelijk regie te geven over hun plan. Als ze
keuzes maken die onhoudbaar zijn (geen uitkering aanvragen of een afbetalingsregeling
afspreken die onhoudbaar is) moet de generalist zich daar echter niet zomaar bij
neerleggen. Hij of zij heeft ook een zorgplicht. Hetzelfde geldt voor systeemproblemen.
Het is juist de taak van de generalist om binnen het systeem de ruimte voor maatwerk
op te rekken. Daarbij moeten soms ook nieuwe instrumenten worden verzonnen. En wat
verzonnen wordt moet ook gedeeld worden met andere hulpverleners zodat zij daar ook
gebruik van kunnen maken.

De belangrijkste aanbevelingen uit de pilot zijn:
1) Maak altijd met bewoners een integraal plan en expliciteer wie wat moet doen
voor de uitvoering van het plan
2) Verschuil je niet achter systeemproblemen of een gebrek aan motivatie van
bewoners. Als iets in de reguliere praktijk niet kan, bedenk dan wat wel kan. Het
wegwerken van systeembelemmeringen en het vergroten van de motivatie van
bewoners is juist de opdracht van de hulpverlening. Het betekent ook dat de
nadruk op eigen verantwoordelijkheid mag geen excuus zijn om niks te doen als
bewoners keuzes maken die onhoudbaar zijn (zoals afzien van een uitkering of
een betaalregeling aangaan waardoor mensen geen leefgeld meer overhouden)
3) Benut optimaal de ruimte voor maatwerk door heldere escalatieroutes en te
benoemen wie kan beslissen over uitzonderingen
4) Vergroot de ruimte voor maatwerk door nieuwe instrumenten te ontwikkelen
5) Vergroot de kennis bij generalisten en specialisten over gevonden
maatwerkoplossingen
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6. 1 INSTRUMENTEN
De belangrijkste geleerde les in de pilot is dat er meer kan dan generalisten denken en
schuldhulpverleners geneigd zijn toe te staan. Het is vervolgens zaak om de ontwikkelde
instrumenten ook breed beschikbaar te maken. In de paragraaf over de borging van de
resultaten van de pilot in de organisatie komen we daar op terug.
Veel schulden zijn betwist. In een regulier schuldtraject is het niet efficiënt om die
schulden ook aan te vechten. Dat kost namelijk veel tijd en maakt voor de bewoner
weinig uit. Het gevolg hiervan is dat schuldeisers die zich niet aan de regels houden
daarmee weg komen. Het verdient aanbeveling om deze toch te verzamelen, zodat
patronen zichtbaar worden (bijvoorbeeld ten aanzien van de zorgplicht van
verstrekkers van persoonlijke leningen) en collectieve actie kan worden ondernomen.

6.2 TOEGANG
Een groot deel van de tijd van generalisten gaat zitten in het verkrijgen van toegang tot
landelijk opererende instellingen, andere publieke instellingen en private instellingen.
Soms hebben wij toegang gekregen (bij het CJIB bijvoorbeeld) via onze persoonlijke
netwerken, maar dat is natuurlijk geen duurzaam model. Eigenlijk is elke generalist voor
zichzelf de beste route aan het uitpuzzelen. Het is verstandig om als gemeente te
investeren in het verbeteren van de toegang tot instanties waar generalisten vaak mee
te maken krijgen: de belastingdienst, het CJIB, het UWV. De samenwerking met het UWV
kan daarbij een voorbeeld zijn. Het vergemakkelijkt het contact over bewoners. Het
streven om een city-deal te sluiten met het CJIB past ook in deze aanpak.
Het verbeteren van de toegang heeft ook een andere kant. Het beschikbaar stellen van
de eigen kennis aan anderen. Een paar bewoners zijn in de loop van de pilot verhuisd
naar andere gemeenten. In de gewone routine wordt na een verhuizing een dossier
afgesloten. Er is geen warme overdracht georganiseerd naar andere gemeenten. Zeker
als er sprake is van maatwerkoplossingen leidt dat tot maatschappelijke verspilling.
Voor je het weet, begint een bewoner in de volgende gemeente weer van voren af aan.
6.3 WERKALLIANTIE MET DE BACKOFFICE
Het uitgangspunt zou moeten zijn dat de oplossingen die een generalist samen met de
bewoner bedenkt gevolgd moeten worden. In de praktijk is dat niet het geval. Tegen de
bedachte oplossing wordt geregeld nee gezegd door schuldhulpverlening of de dienst
werk en inkomen. Andersom is er bij generalisten weinig kennis van wat er nodig is
voor de backoffice om het werk goed te doen. Het verdient aanbeveling om in deze
samenwerking te investeren.
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6.4 WERKALLIANTIE MET DE BEWONER
Bewoners wachten vaak lang voor ze aankloppen voor hulp bij hun schulden. Op dat
moment is de motivatie om er iets aan te doen het grootst. Het is dan zaak om het tempo
vast te houden. Dat is in de praktijk heel lastig. Dat ligt soms aan bureaucratische
belemmeringen, maar ook aan persoonlijke problemen (gezondheid en familierelaties).
In diverse gevallen dreigt daardoor de zaak te gaan slepen. Dit leidt tot verslechtering
van de werkalliantie tussen generalist en bewoner. Het leidt ertoe dat een generalist
zich neerlegt bij beslissingen van een bewoner die onmiskenbaar problematisch zijn
(zoals het niet aanvragen van een uitkering, het aangaan van een onhoudbare
afbetalingsregeling). De kans is groot dat dit leidt tot een impasse. Er vindt geen
hulpverlening meer plaats, maar de hulpverlening wordt ook niet afgesloten of
overgedragen. Dit sluit aan bij een onderzoek van de Rekenkamer in Den Haag. Daar
werd geconstateerd dat mensen die geen toegang kregen tot een schuldregeling daar
nooit een beschikking over kregen. De hulpverlening bloedde gewoon leeg. De generalist
moet zichzelf dwingen om helderheid te verschaffen. Of er komt een plan of de
hulpverlening wordt gestopt en die beslissing wordt dan ook gemotiveerd, of de casus
wordt overgedragen aan een ander.
Dit is ook van belang in gevallen waarbij sprake is van fraude en of een wietplantage.
Over dit onderwerp is een aparte sessie gehouden met wethouder Staf Depla en
beleidsmedewerkers van de gemeente Eindhoven.
De aanbevelingen bij die sessie waren:
- preventie: wees alert of iets wel bestempeld moet worden als fraude (als het
gaat om het niet nakomen van de informatieplicht is er niet altijd sprake van
doelbewuste fraude)
- Wees helder over uitsluitingsgronden (fraudeschulden kunnen niet worden
gesaneerd) en kijk wat er wel kan (budgetbeheer, stabilisatie schulden)
- Een fraude/hennepschuld kan leiden tot het langdurig ontbreken van
perspectief. Verken daarom in bepaalde gevallen onorthodox maatwerk: zoals
het geven van een bonus bij accepteren werk en behoud werk en verreken
deze bonus met de fraudeschuld. Verken de mogelijkheid van terugbetaling in
natura, dus niet in geld, maar in tijd (vrijwilligerswerk, maatschappelijke
dienstverlening)
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7: DOORONTWIKKELING INNOVATIEVE SCHULDHULP
Maatwerk leveren moeten organisaties in de praktijk leren. Dat vereist wel een
leerinfrastructuur. Die ontbreekt nu nog. Er zijn wel escalaties of
opschaalmogelijkheden voor individuele casuïstiek maar het oplossen van het
individuele probleem staat daarbij voorop, niet de lessen voor de organisatie en voor
andere generalisten en specialisten. De escalatie is niet gericht op het ontwikkelen van
nieuwe instrumenten. Om te leren hoe we in Eindhoven systeem-, persoonlijke- en
professionele problemen tegelijkertijd kunnen oplossen is het nodig om het lerend
vermogen van uitvoering, beleid en politiek te verbinden. Hieronder schetsen we vier
wegen waarlangs een leerinfrastructuur ontwikkeld kan worden.

7.1: NETWERK VAN INNOVATIEVE SCHULDHULPVERLENINGSEXPERTS
Het ontwikkelen van maatwerk voor mensen met problematische schulden leer je het
beste door het te doen. Het is daarom goed als er in elk wijkteam een generalist zit met
een expertise op het gebied van schulden. Deze expert op het gebied van schulden moet
getraind worden om oplossingen te vinden waar de schuldhulpverlening in een impasse
komt. Deze schuldhulpverleningsexperts doen dus wat wij in deze pilot hebben gedaan.
Je niet neerleggen bij belemmeringen, maar kijken wat er wel kan. Deze innovatieve
schuldhulpverleningsexperts maken zich de uitgangspunten van de goede gierenpilot
eigen (zoals de integrale kosten baten analyse). Op die manier ontstaat ook een
afwegingskader om maatwerk te beoordelen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van
de driehoek die is ontwikkeld door het Instituut voor Publieke Waarden: legitimiteit,
betrokkenheid en rendement. Mag het van de wet? Is het gezin meer betrokken bij de
oplossing? en is het goedkoper? Om de innovatie op het gebied van schuldhulpverlening
te stimuleren verdient het aanbeveling om een ‘goede gier in vaste dienst’ te hebben.
Daarmee bedoelen we om een medewerker de taak te geven om mee te denken met
generalisten die er niet uit komen, om zo te komen tot onorthodox maatwerk.
Uitwisseling kennis en gemeenschappelijke ontwikkeling innovatieve schuldhulp
Om maatwerk door de hele gemeente mogelijk te maken is het nodig dat de innovatieve
schuldenexperts een netwerk vormen en goede voorbeelden uitwisselen. In de pilot is
geconstateerd dat de dialoog tussen de generalisten en de backoffice van de MDT
verbetering behoeft. Het uitgangspunt bij de inrichting van WIJ-Eindhoven was dat de
backoffice de oplossing van de generalist en de bewoner volgt. In de praktijk is dat verre
van automatisch.
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Het is daarom goed om een dialoog te organiseren waarbij geregeld casussen worden
doorgenomen. Op die manier worden de MDT’s vanaf het begin meegenomen in de
ontwikkeling van innovatieve schuldhulp.
Knipkaart voor uitzonderingen en escalatieroute
Om het uitgangspunt dat de oplossing van de generalist leidend is, te versterken kan elk
sociale wijkteam een knipkaart krijgen waarbij vijf keer per jaar een maatwerk wordt
gehonoreerd dat eigenlijk op bezwaren stuit van de backoffice. Een analyse van de
gevallen waarin de knipkaart is gebruikt, levert veel inzichten op in systeemfouten.
Naast de knipkaart is het nodig om duidelijke escalatieroutes op te stellen. In de pilot is
tot twee keer toe geëscaleerd naar de wethouder. Dit zou niet nodig moeten zijn. Er
moet in de organisatie duidelijk zijn wie de discretionaire bevoegdheid heeft om
uitzonderingen te maken.
7.2: EXPERIMENTEREN MET MAATWERK VOOR BEPAALDE GROEPEN
In het netwerk van innovatieve schuldhulpverleningsexperts staan de individuele
casuïstiek centraal. Er zijn echter doelgroepen waar geregeld maatwerk nodig hebben.
Het kan dan zinnig zijn om extra onderzoek te doen naar mogelijkheden om deze
groepen beter te kunnen ondersteunen. Bij het identificeren van deze groepen speelt het
netwerk van innovatieve schuldhulpverleningsexperts een grote rol. Zo kan voor
verschillende groepen een specifieke werkwijze worden ontwikkeld. Wij denken dan
qua doelgroepen aan bijvoorbeeld:
• Studenten die geen diploma kunnen halen door schulden
• Ondernemers waar geen gepaste hulp voor is en die geen hulp willen en zich
daardoor in een a 2 jaar nog verder in de problemen helpen
• Boze mensen die na jaren slechte bureaucratische ervaringen het vertrouwen in
het systeem zijn verloren
• Fraudegevallen
7.3: ONTWIKKELING NIEUWE INSTRUMENTEN
Tot slot: Naast het ontwikkelen van maatwerk voor specifieke doelgroepen zien we ook
een goede kans om specifieke instrumenten door te ontwikkelen. Soms worden deze
nieuwe instrumenten ontwikkeld aan de hand van een individuele casus, maar vaak is er
meer tijd nodig om dit instrument te ontwikkelen. Dat is een investering die zich
terugbetaalt in versnelling van de hulpverlening. Het systeem is op dit moment echter
niet ingericht op deze investering in innovatie:
• Budgetbeheer of bewindvoering in eigen kring
Het gaat hier om een alternatief voor bewindvoering. In twee casussen is dit
besproken maar niet ingezet. Vanwege de enorme kosten voor bewindvoering

31

•

•

•

•

•

vanuit de bijzondere bijstand (3 miljoen euro) is het zinnig om op korte termijn
te kijken of dit instrument als nog kan worden ingezet
Turbo sanering om de nodige snelheid te organiseren
In het begin van een hulpverleningstraject is de motivatie van bewoners het
grootst. Het is zaak dit momentum vast te houden. In Drenthe is een experiment
gedaan met Turbo-sanering.
Intern Revolving Fund om specifiek maatwerk eenvoudig te kunnen bekostigen
Bij de schuldhulpverlening bestaan barrières die met kleine bedragen kunnen
worden omzeild. Dit levert een grote versnelling op van de schuldhulpverlening.
Het bijvoorbeeld om geld voor een boekhouder om de BV van een ex-ondernemer
goed af te sluiten, waardoor een schuldregeling mogelijk wordt. Of een kleine
investering waardoor iemand aan het werk kan komen. In de gemeente Zaanstad
is hiervoor een maatwerkbudget. In Haarlem wordt gewerkt met een revolving
fund. Het betekent dat het fonds gevuld wordt door uitgespaarde
maatschappelijke kosten te verzilveren. De vermindering van de kosten voor
bijzondere bijstand door te werken met bewindvoering in eigen kring, vloeien
deels terug in het fonds.
Bredere inzet van saneringskrediet in plaats van schuldbemiddeling
Het grote voordeel van een saneringskrediet (waarbij de gemeentelijke
kredietbank in een keer de schuldeisers betaalt en zelf de maandelijkse bijdrage
ontvangt van de schuldenaar) is dat het voor bewoners loont om meer inkomen
te genereren. Dan zijn ze of sneller van de schuld af of houden meer over. Bij een
schuldbemiddeling is dit niet het geval. Een ander nadeel van schuldbemiddeling
is dat het meer controle vergt. Elk jaar moet gekeken worden of er verandering is
in de inkomenspositie van de schuldenaar. De voordelen van schuldsanering
wegen waarschijnlijk ruim op tegen het nadeel (een groter risico voor de
kredietbank als een saneringskrediet niet wordt terugbetaald). Het is goed om
hier een aparte business case voor op te stellen.
Het opstellen van een business case voor saneringen waarbij de aflossing lager
ligt dan € 3.000. Vergt dat niet een andere aanpak omdat de kosten voor
schuldhulpverlening ongeveer €3.000 per traject zijn?
Preventieve instrumenten. Denk hierbij aan een Systeem van Zelfverzekerde
Financiën zoals we dat hebben ontwikkeld voor Fonds 1818 in Den Haag.
De pilot in Eindhoven gaat over mensen waar de problemen al flink uit de hand
zijn gelopen. Het is veel beter om meer te doen aan schuldpreventie. Dat kan ook
voorkomen dat mensen veel geld kwijt zijn aan incasso en kosten voor de
boetepremie voor wanbetalers in de zorg.
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