
  

 

  

 

 

  

  

   
   

 

-

Grip op geld 
Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 

2017-2021 

wendyl 

Gemeente Pijnacker Nootdorp 

Voorjaar 2017 



 

 

 

 

 

                

              

                

               

     

 

             

            

             

              

         

 

                 

               

  

                

               

     

            

       

 

   

            

           

              

 

              

            

                 

        

 

             

              

              

           

         

 

   

          

         

             

             

            

           

   

- -

Samenvatting 

Inleiding 

Ondanks het economisch herstel hebben nog steeds veel mensen moeite om financieel rond te komen en zijn 

er veel mensen met problematische schulden. De behoefte aan ondersteuning bij het op orde krijgen en 

houden van de financiën is daarom nog altijd groot. Het valt bovendien op dat mensen vaak niet alleen 

financiële problemen hebben, maar dat er in toenemende mate sprake is van complexe multiproblematiek. Dit 

bemoeilijkt de aanpak van de schulden. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van informatie en ondersteuning gericht op preventie van 

schulden. Daarnaast behoort het geven van advies én de begeleiding en bemiddeling om een minnelijke 

schuldregeling tot stand te brengen tot de taak van de gemeente. Bij minnelijke schuldhulpverlening wordt een 

schuldregeling getroffen tussen de schuldenaar en de schuldeisers. De schuldeisers moeten hierbij bereid zijn 

een deel van de vordering kwijt te schelden. 

Visie op schuldhulpverlening 

Schuldhulpverlening is gericht op het voorkomen en wegnemen van drempels en belemmeringen 

waardoor participatie wordt bevorderd. Wij bieden tijdelijk ondersteuning wanneer iemand niet 

zelf in staat is zijn schuldenproblematiek op te lossen. Deze ondersteuning richt zich in eerste 

instantie op het creëren van een stabiele situatie. Niet alleen de schuld, maar juist de oorzaak 

waardoor de inwoner in een problematische schuldensituatie is gekomen staat centraal. Wij 

versterken de financiële zelfredzaamheid van de inwoner, uitgaande van diens eigen 

verantwoordelijkheid en mogelijkheden. 

Uitgangspunten

 We gaan bij de schuldhulpverlening altijd uit van een integrale aanpak. Een integrale aanpak betekent dat 

er niet alleen oog is voor de financiële problemen, maar dat we alle sociaal-maatschappelijke problemen in 

beeld brengen. 

 De inzet van schuldhulpverlening is maatwerk. Welke vorm van hulp we inzetten en welke partners we 

daarbij betrekken is afhankelijk van de situatie waarin de schuldenaar zich bevindt en welke oorzaak aan 

de situatie ten grondslag ligt. 

 We verwachten dat elke schuldenaar die we ondersteunen met schuldhulpverlening zich inspant om het 

traject van schuldhulpverlening tot een succesvol einde te brengen. 

Doelgroepen en toelatingsbeleid 

De doelgroep voor schuldhulpverlening is in principe elke inwoner van Pijnacker-Nootdorp met problematische 

privé-schulden. We hanteren geen maximale inkomensgrens voor de toegang tot schuldhulpverlening. Bij 

problematische schulden gaat het namelijk om de verhouding tussen de schulden en de aflossingscapaciteit. 

Schuldhulpverlening is in principe éénmalig. Recidivisten worden daarom gedurende een periode van 5 jaar 

uitgesloten van schuldhulpverlening. Als het ontstaan van nieuwe schulden niet (volledig) aan de schuldenaar 

te wijten is of er sprake is van een gezin met minderjarige kinderen of andere bijzondere omstandigheden, kan 

van de uitsluitingsperiode van 5 jaar worden afgeweken. 

Het is in principe niet de bedoeling dat schuldhulpverlening wordt aangewend om vorderingen te saneren die 

zijn ontstaan als gevolg van fraude ten koste van maatschappelijke middelen, omdat dit het draagvlak voor 

sociale voorzieningen ondermijnt. Er zijn echter situaties waarbij het toch wenselijk is om een frauderende 

schuldenaar te ondersteunen met schuldhulpverlening, om grotere maatschappelijke problemen en kosten te 

voorkomen. Het ondersteunen van inwoners met fraudeschulden is daarom altijd maatwerk. 
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Voorkomen is beter dan genezen 

Preventie is een belangrijk onderdeel van integrale schuldhulpverlening. We geven daarom voorlichting over 

het omgaan met geld en voorkomen van financiële problemen aan risicogroepen. We brengen bovendien 

onder de aandacht welke mogelijkheden voor ondersteuning op dit gebied er voor inwoners van Pijnacker-

Nootdorp zijn. De komende periode gaan we de preventie van financiële problemen verder intensiveren. 

Om schulden te voorkomen bieden we praktische ondersteuning bij het op orde krijgen en houden van de 

administratie en financiën. Ook maken we afspraken met hulpverleners, intermediairs en mogelijke 

schuldeisers over vroegsignalering. Mensen met (dreigende) financiële problemen komen op deze manier snel 

in beeld en passende ondersteuning kan direct in gang gezet worden. 

Het verlenen van nazorg is vooral gericht op het voorkomen van recidive. Iemand die uit de schulden is, moet 

uit de schulden blijven. Het is daarom belangrijk om de vinger aan de pols te houden. 

Uitvoering schuldhulpverlening bij problematische schulden 

Sinds 1 januari 2013 wordt de schuldhulpverlening uitgevoerd in samenwerking met de gemeente 

Zoetermeer. Het eerste contact is altijd in Pijnacker-Nootdorp. De medewerker schuldhulpverlening brengt de 

situatie in beeld, informeert en adviseert de inwoner. Als de verwachting is dat een minnelijke schuldregeling 

kansrijk is, wordt een formele aanvraag voorbereid. De medewerker schuldhulpverlening van de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp blijft het aanspreekpunt voor de inwoner tot het moment waarop het dossier helemaal 

compleet is. 

Zodra het dossier compleet is, wordt dit overgedragen aan de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente 

Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer is verantwoordelijk voor de stabilisatie van de schulden, het 

voorbereiden van een minnelijke schuldregeling, het aanvragen van een wettelijke schuldregeling (WSNP), 

en/of het inzetten van budgetbeheer of financieel beheer. 

Het aantal inwoners met financiële problemen dat bij ons in beeld is, is de afgelopen jaren ongeveer gelijk 

gebleven. Het aantal formele intakes is vanaf 2013 duidelijk lager. Hierin is terug te zien dat mensen niet meer 

vrijwel automatisch worden aangemeld voor een traject minnelijke schuldhulpverlening, maar dat er eerst 

gekeken wordt of dit traject kans van slagen heeft. Er wordt nu meer samengewerkt met 

vrijwilligersorganisaties, omdat dit voor een deel van de mensen met financiële problemen een betere vorm 

van ondersteuning is. 

Resultaten en kwaliteit 

We richten ons in toenemende mate op preventie van problematische schulden. We streven daarom naar 

stabilisatie van de verhouding tussen het aantal aanvragen, het aantal formele intakes, en het aantal 

schuldregelingen. We streven daarnaast naar een geslaagde regeling in het merendeel van de situaties, naar 

het handhaven van de huidige omvang van het aantal afgegeven WSNP-verklaringen, en naar het handhaven 

en indien mogelijk verminderen van het aantal huisuitzettingen. 

Om de kwaliteit van de schuldhulpverlening voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp te garanderen, wordt de 

schuldhulpverlening alleen uitgevoerd door een organisatie die lid is van de NVVK (de brancheorganisatie voor 

professionele schuldhulpverlening en sociale kredietverlening) en die de richtlijnen van de NVVK hanteert. We 

stellen daarnaast als eis dat de uitvoerende organisatie alleen gekwalificeerde medewerkers of medewerkers 

met een relevante opleiding inzet, en dat altijd wordt voldaan aan de maximaal toegestane wachttijden in de 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

We voeren periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit. De resultaten van deze onderzoeken vormen input 

voor de wijze waarop we de schuldhulpverlening uitvoeren en de afspraken die we hierover maken met de 

uitvoerende organisatie. 

Financiën 

Wij financieren de schuldhulpverlening uit gemeentelijke middelen. Er is jaarlijks een bedrag van ongeveer een 

ton beschikbaar voor de uitvoering van de schuldhulpverlening. Ondanks het blijvend toenemende aantal 

mensen met financiële problemen lukt het de laatste jaren goed om uit te komen met dit budget. Dit heeft 

vooral te maken met de nieuwe werkwijze en de samenwerking met de gemeente Zoetermeer vanaf 1 januari 

2013. Het deel van dit budget dat niet wordt ingezet voor trajecten schuldhulpverlening, zetten we in voor het 

intensiveren van preventie. Daarmee verwachten we de inzet van relatief zware trajecten schuldhulpverlening 

verder te kunnen beperken. 
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1. Inleiding 

1.1 De feiten 

Het beeld van Nederland 

Ondanks het economisch herstel hebben nog steeds veel mensen moeite om financieel rond te komen en zijn 

er ook nog steeds veel mensen met problematische schulden. De schulden zijn de afgelopen jaren bovendien 

steeds hoger geworden
1
. De behoefte aan ondersteuning bij het op orde krijgen en houden van de financiën is 

daarom nog altijd groot. 

De afgelopen jaren zagen we als gevolg van de economische crisis ook veel hogere inkomensgroepen met 

schulden. Bijvoorbeeld mensen die hun baan verloren terwijl ze hoge hypotheeklasten hadden. 

Uit het jaarverslag 2015 van de NVVK blijkt nu echter dat er sprake is van een stijging van 18% van het aantal 

mensen met een minimuminkomen. De groep mensen met een inkomen van minimum tot modaal en met een 

bovenmodaal inkomen is afgenomen. Mensen met een uitkering hebben zich in 2015 veel vaker gemeld bij de 

schuldhulpverlening dan in 2014 (stijging van 9%). Het aantal werkenden is daarentegen juist met 11% gedaald. 

Het valt bovendien op dat mensen vaak niet alleen financiële problemen hebben, maar dat er in toenemende 

mate sprake is van complexe multiproblematiek. Dit bemoeilijkt de aanpak van de schulden. 

Schulden in Nederland 

 In 2015 hebben zich landelijk 90.400 mensen gemeld bij de schuldhulpverlening. Dat is iets 

minder dan in 2014 (92.000). De gemiddelde schuld per schuldenaar bedroeg € 42.900. Dat 

as i   og € . . De gemiddelde schuld is in 2015 gestegen met 11%. De stijgende 

trend van de afgelopen jaren zet door. Het gemiddelde aantal schuldeisers is 14, net als in 

2014. (Bron: Jaarverslag 2015 NVVK) 

 Twee op de vijf huishoudens loopt achter met zijn betalingen. En een op de vijf huishoudens 

heeft dusdanig ernstige achterstanden waardoor er sprake is van betalingsproblemen. 

Hierdoor konden ze het afgelopen jaar regelmatig niet pinnen, hadden ze te maken met 

loonbeslag of met afsluiting van de energie wegens wanbetaling. 

Hoge zorgkosten en te hoge vaste lasten worden door consumenten twee keer zo vaak 

genoemd als oorzaak van de betalingsproblemen dan drie jaar geleden. In 2012 noemde 

10% van de consumenten met betalingsachterstanden hoge zorgkosten als reden nu 22%. 

Ook het aantal mensen dat zegt door te hoge vaste lasten betalingsachterstanden te hebben 

is gestegen van 15% naar 27%. 

Het Nibud ziet dat een groeiende groep uitkeringsgerechtigden het financieel gezien moeilijk 

heeft. Zo heeft nu 75% van de uitkeringsgerechtigden moeite met rondkomen versus 36% 

van de werkenden. De helft van de uitkeringsgerechtigden die moeite hebben met 

rondkomen geeft aan dat zij te weinig inkomsten hebben. Ook hebben zij veel vaker 

betalingsproblemen dan werkenden (37% versus 21%). (Bron: Nibud, december 2015) 

 Bijna één op de vijf huishoudens in Nederland heeft te maken met risicovolle schulden, 

problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. Er waren tijdens het 

onderzoek bijna 1,2 miljoen schuldenaren niet en circa 193.000 schuldenaren wel in beeld 

bij de formele schuldhulpverlening. Bro : o derzoeksrapport va  Pa teia Huishoudens in de rode cijfers 

2015  

1 
Jaarverslag 2015 NVVK (de brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening en sociale kredietverlening in Nederland) 
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Het beeld van Pijnacker-Nootdorp 

Het aantal inwoners dat in beeld is bij schuldhulpverlening daalt de afgelopen jaren iets. Dit betreft zowel 

mensen die ondersteuning of schuldhulpverlening aanvragen, als mensen met huurachterstanden die we 

proactief hebben benaderd in het kader van vroegsignalering. Ongeveer de helft van deze inwoners had een 

minimuminkomen. 

Schuldhulpverlening 2014 2015 2016 

Aanvragen 165 142 108 

Intake 36 42 39 

Stabilisatie 17 13 11 

(minnelijke) schuldregeling 32 27 28 

Afgifte WSNP 7 17 17 

Budget beheer 10 15 8 

Financieel beheer 25 17 

We ontvangen echter nog steeds volop signaleren vanuit het veld, onder andere van de kernteams, dat veel 

inwoners die zij spreken ook financiële problemen hebben. De kernteams zien problemen op het gebied van 

fi a ië  e  ad i istrere  als éé  a  de eest oorko e de the a s. We sig alere  hier ooral ehoefte 
aan preventieve ondersteuning om problematische schulden te voorkomen. Deze groep wordt vaak 

ondersteund met informatie en advies en heeft (nog) niet altijd schuldhulpverlening nodig. 

Het beeld bestaat dus dat het aantal inwoners met financiële problemen hoger is dan de aantallen in 

bovenstaande tabel. 

1.2 Taak van de gemeente 

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van informatie en ondersteuning gericht op preventie van 

schulden. Daarnaast behoort het geven van advies én de begeleiding en bemiddeling om een minnelijke 

schuldregeling tot stand te brengen tot de taak van de gemeente. 

Bij minnelijke schuldhulpverlening wordt een schuldregeling getroffen tussen de schuldenaar en de 

schuldeisers. Hierbij zijn de schuldeisers bereid een deel van de vordering kwijt te schelden. 

Indien een minnelijke schuldregeling niet mogelijk blijkt, kan een verzoek bij de rechtbank worden ingediend 

om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldhulpverlening. Op grond van de Wet Sanering Natuurlijke 

Personen (WSNP) kan door de rechtbank aan de schuldenaar en schuldeisers een schuldregeling worden 

opgelegd. Indien de schuldenaar zich aan de strikte regels houdt die gelden tijdens de wettelijke 

schuldsanering, wordt een eventuele restschuld na drie tot vijf jaar omgezet in een zogeheten natuurlijke 

verbintenis. Hierdoor zijn schulden niet meer opeisbaar. De gemeente heeft geen rol bij het ondersteunen of 

begeleiden van schuldenaars in de WSNP. 

In dit beleidsplan beperken we ons tot de onderdelen van de schuldhulpverlening waar de gemeente 

verantwoordelijk voor is. Schuldhulpverlening omvat dus zowel het bieden van informatie en ondersteuning als 

het tot stand brengen van een minnelijke schuldregeling. 

Onze inzet is in eerste instantie vooral gericht op het oplossen van financiële problemen en voorkomen van 

erger, door het geven van informatie en advies, en ondersteuning door lokale (vrijwilligers)organisaties. We 

zetten een traject van minnelijke schuldhulpverlening alleen in gang als dit een kansrijke oplossing is. Een 

traject van schuldhulpverlening vraagt namelijk veel van de schuldenaar, en een schuldregeling behoort lang 

niet in alle gevallen tot de mogelijkheden. 

1.3 Wettelijk kader 

Om de effectiviteit en de kwaliteit van de minnelijke schuldhulpverlening een impuls te geven is in 2012 de Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening ingevoerd. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening bepaalt expliciet dat 

gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de minnelijke schuldhulpverlening. De 

schuldhulpverlening is daarmee niet meer gebaseerd op de gemeentelijke zorgplicht, maar heeft een wettelijke 

grondslag en valt onder de Algemene wet bestuursrecht. 
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De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is kaderstellend en omschrijft wat gemeenten moeten realiseren, 

maar niet hoe. De gemeente krijgt de vrijheid om de schuldhulpverlening naar eigen inzicht vorm te geven, 

zolang er maar aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 

De belangrijkste voorwaarde in de wet is dat schulphulpverlening integraal moet worden aangepakt. Er moet 

niet alleen aandacht zijn voor het oplossen van de financiële problemen, maar ook voor de omstandigheden 

die mogelijk hebben geleid tot het ontstaan van schulden of omstandigheden die het oplossen van schulden in 

de weg kunnen staan. 

Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is de gemeente verplicht om elke vier jaar een 

beleidsplan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening. In dit beleidsplan leggen we 

de aanpak van de integrale schuldhulpverlening in Pijnacker-Nootdorp vast. 

Dit beleidsplan is een actualisatie van het Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016. Onze 

visie, de uitgangspunten die we hanteren, en de wijze waarop we omgaan met de verschillende doelgroepen 

komen nog steeds overeen met hetgeen we hierover hadden opgenomen in het beleidsplan 2012-2016. De 

wijzigingen hebben vooral betrekking op de actualisatie van cijfers over kosten en gebruik, veranderingen op 

het gebied van de uitvoering, en samenwerkingsafspraken met lokale partners. 
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2. Schuldhulpverlening, waarom doen we het? 

Meedoen aan de maatschappij vinden we van groot belang. Ons beleid is gericht op het bevorderen van de 

zelfstandigheid en participatie van onze inwoners. Het hebben van financiële problemen en schulden kunnen 

werk, de opvoeding van de kinderen, gezondheid, sporten en het hebben van sociale contacten in de weg 

staan. Hulpverleners, zoals bijvoorbeeld kernteammedewerkers en bijstandsconsulenten, constateren 

voortdurend dat het voor mensen moeilijk is om stappen te zetten zolang hun financiën niet in balans zijn. 

Financiële problemen en schulden belemmeren de zelfredzaamheid en participatie. 

Wij hanteren de onderstaande visie op schuldhulpverlening: 

Schuldhulpverlening is gericht op het voorkomen en wegnemen van drempels en 

belemmeringen waardoor participatie wordt bevorderd. Wij bieden tijdelijk 

ondersteuning wanneer iemand niet zelf in staat is zijn schuldenproblematiek op te lossen. 

Deze ondersteuning richt zich in eerste instantie op het creëren van een stabiele situatie. 

Niet alleen de schuld, maar juist de oorzaak waardoor de klant in een problematische 

schuldensituatie is gekomen staat centraal. Wij versterken de -financiële- zelfredzaamheid 

van de klant, uitgaande van diens eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden. 

Deze isie sluit aa  ij het aats happelijk perspe tief i  de Toeko st isie : I o ers a  Pijnacker-

Nootdorp vinden het gewoon om hun zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid optimaal in te zetten voor 

invulling van het persoonlijke leven en het omzien naar elkaar. De eigen kracht van inwoners is de basis voor de 

gemeenschap en wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Bewoners die het met deze zelfredzaamheid en 

zelfwerkzaamheid niet redden vormen de primaire doelgroep van curatief maatschappelijk beleid.  

Deze visie sluit bovendien aan op de Visie sociaal domein: we gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid, 

iedereen kan en mag meedoen, en één gezin één plan. De gemeente biedt een vangnet voor mensen die het 

op eigen kracht niet redden. 

Investeren loont 

Naast de effecten op het persoonlijke vlak, leiden problematische schuldsituaties ook tot maatschappelijke 

kosten. Twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken
2 

tonen aan dat de inzet van 

schuldhulpverlening loont. Door te investeren in schuldhulpverlening kunnen andere maatschappelijke kosten 

worden voorkomen. Er blijkt een duidelijke vermindering van kosten zichtbaar op het terrein van WW- en 

bijstandsuitkeringen en op het terrein van wonen. Als de financiële situatie op orde is, is snellere uitstroom 

naar werk mogelijk. Dit leidt tot een besparing op bijstandsuitkeringen. Voor de baten die niet direct op de 

gemeentelijke begroting van toepassing zijn, geldt dat het UWV en verhuurders (door minder huisuitzettingen) 

het meeste profijt hebben van de activiteiten van de gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Het is dus wenselijk om met meerdere partners 

een integrale aanpak te bewerkstelligen en daarmee de 

maatschappelijke kosten van problematische schulden gezamenlijk te 

beperken. 

Ge iddeld ge o e  levert € ,-
inzet op schuldhulpverlening een 

besparing op va  € ,4  op a dere 

terreinen
2 
. 

2 APE ,  Koste  e  Bate  a  S huldhulp erle i g  e  N. Ju g a  & ‘. a  Geu s, Hoges hool Utre ht/‘egiopla  , 
S huldhulp erle i g loo t!  
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3. Uitgangspunten 

Om onze visie inhoud te geven hanteren we de onderstaande uitgangspunten. 

3.1 Integrale aanpak 

We gaan bij de schuldhulpverlening altijd uit van een integrale aanpak. Een integrale aanpak betekent dat er 

niet alleen oog is voor de financiële problemen, maar dat we alle sociaal-maatschappelijke problemen in 

beeld brengen. 

Veel mensen met schulden hebben niet alleen te kampen met financiële problemen. Vaak zijn er ook 

problemen op andere terreinen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van psychische problemen, verslaving, 

problemen van relationele aard of laaggeletterdheid. Deze problemen kunnen een rol spelen bij het ontstaan 

van financiële problemen en kunnen een succesvolle schuldregeling en financiële zelfredzaamheid in de weg 

staan. 

Afhankelijk van de aard van de problemen, ondersteunen verschillende professionals en vrijwilligers de 

betreffende inwoner. Als er meerdere hulpverleners betrokken zijn, wordt de coördinatie van de 

ondersteuning bij één hulpverlener belegd. 

Het doel van de integrale aanpak is om te komen tot een duurzaam resultaat. Het vergroten van de 

zelfredzaamheid van de klant en participatie in de samenleving staat daarbij centraal. 

3.2 Maatwerk 

De inzet van schuldhulpverlening is maatwerk. Welke vorm van hulp we inzetten en welke partners we 

daarbij betrekken is afhankelijk van de situatie waarin de schuldenaar zich bevindt en welke oorzaken aan de 

situatie ten grondslag liggen. 

In sommige gevallen kan een adviesgesprek voldoende zijn om grotere schulden te voorkomen. In andere 

gevallen is het starten van een langer schuldhulpverleningstraject noodzakelijk. Wanneer er sprake is van een 

crisis zetten we direct hulp in. 

De ambitie om elke schuldenaar aan een schuldenvrije toekomst te helpen is te hoog gegrepen. Niet voor elke 

schuldenaar is het bereiken van een schone lei haalbaar. Sommigen mensen zullen langdurig niet in staat 

blijken financieel zelfstandig te zijn. Toch blijft ook voor deze mensen het streven naar zelfredzaamheid 

overeind, maar dan binnen de mogelijkheden die men heeft en onder de begeleiding die daarvoor nodig is. 

We streven naar een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van schuldhulpverlening. Het belangrijkste 

kenmerk daarvan is dat we bij elke schuldenaar met de minimale inspanning een voor die schuldenaar 

maximaal resultaat behalen. Om daarin te slagen, is het van belang dat we een goed beeld hebben van de 

problematiek en mogelijkheden. 

Door na te gaan of er sprake is van belemmeringen in het schuldenpakket, de motivatie of vaardigheden, 

kunnen we nagaan wat het maximaal haalbare is. Hierbij kan het gebruik van klantprofielen als hulpmiddel 

worden ingezet. In onderstaand voorbeeld (het Tilburgs kwadrant) wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

regelbaarheid van gedrag en de regelbaarheid van het schuldenpakket. 

Schuldsituatie 

Wel regelbaar Niet regelbaar 

 

 

  

 

           

   

                

               

   

             

             

              

               

 

             

            

     

               

           

  

                

                

     

               

             

     

 

                

             

             

                  

 

            

               

                  

    

 

               

              

            

        

 

  

 

   

 

  
     

 

    

 

    

   

   

  

     

     

   

  

                

              

Schuldsituatie is op te lossen met Schuldsituatie is te stabiliseren. 
Wel regelbaar 

schuldhulpverlening. 

Schuldenaar 

Niet regelbaar 

Mogelijkheden hangen af van 

individueel dossier. Soms 

stabiliseren, soms doorverwijzen 

naar hulpverlening. 

Gemeente kan niets of nauwelijks 

iets doen aan de schulden. 

Doorverwijzen naar hulpverlening. 

Tilburgs Kwadrant 

In hoeverre een schuldenaar regelbaar is, hangt af van de motivatie en de (financiële) vaardigheden van de 

schuldenaar. Een regelbare schuldenaar houdt zich aan afspraken en is gemotiveerd. Ook is hij bijvoorbeeld 
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bereid zich in te zetten om, indien mogelijk, meer inkomen te verwerven en ten gunste van schuldeisers keuzes 

te maken in het bestedingspatroon. 

Er is sprake van een regelbare schuldsituatie als er schulden zijn die voor een schuldregeling in aanmerking 

komen. Een schuldsituatie is niet regelbaar als er bijvoorbeeld sprake is van niet saneerbare boetes van het 

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of schulden waarbij het door juridische procedures nog jaren duurt 

voordat duidelijk is hoe hoog de vordering is (bijvoorbeeld mensen die in een echtscheiding verwikkeld zijn 

waarbij de boedel en schulden nog niet verdeeld zijn). Niet regelbare schulden vragen dus om een andere 

aanpak dan regelbare schulden. 

3.3 Eigen verantwoordelijkheid 

We doen een beroep op de motivatie en eigen verantwoordelijkheid van de schuldenaar. We verwachten 

dat elke schuldenaar die we ondersteunen met schuldhulpverlening zich inspant om het traject van 

schuldhulpverlening tot een succesvol einde te brengen. 

Dit uit zich onder andere in de werkwijze dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het nakomen van 

afspraken. We bellen niet automatisch na als iemand bijvoorbeeld niet op een afspraak verschijnt of 

noodzakelijke papieren niet aanlevert. Uit de praktijk blijkt dat dit vaak samenhangt met het feit dat iemand er 

nog niet aan toe is om zich volledig in te zetten voor schuldhulpverlening. Deze mensen zien we geregeld na 

enige tijd ook weer terug. Dit lijkt dubbel werk, maar is in veel gevallen een noodzakelijke stap in het proces 

van acceptatie van hulp. 

We leggen de schuldenaar een inspanningsverplichting op in de beschikking waarin we een traject 

schuldhulpverlening toekennen. Deze inspanningsverplichting omvat onder andere het tijdig en adequaat 

verstrekken van relevante informatie aan de schuldhulpverlenende organisatie en/of de gemeente, en 

bijvoorbeeld deelnemen aan een re-integratietraject om de kans op werk te vergroten. De verplichtingen zijn 

nader uitgewerkt in de Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening. 
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4. Doelgroepen en toelatingsbeleid 

De doelgroep voor schuldhulpverlening is in principe elke inwoner van 

Pijnacker-Nootdorp met problematische privé-schulden
3
. Problematische 

schulden zijn schulden waarbij de maandelijkse aflossingen hoger zouden 

moeten zijn dan de aflossingscapaciteit. Het is hierbij niet mogelijk om de 

schulden met behulp van herfinanciering of vermogen dat geliquideerd kan 

worden binnen een termijn van 36 maanden volledig af te lossen. 

We hanteren geen maximale inkomensgrens voor de toegang tot 

schuldhulpverlening. Bij problematische schulden gaat het immers om de verhouding tussen de schulden en de 

aflossingscapaciteit. Hiermee sluiten we aan bij het uitgangspunt van het Rijk dat schuldhulpverlening breed 

toegankelijk moet zijn. 

In dit hoofdstuk lichten we toe hoe we om gaan met enkele specifieke doelgroepen en welke doelgroepen we 

tot de schuldhulpverlening toelaten. 

4.1 Gezinnen met kinderen 

Gezinnen met inwonende minderjarige kinderen verdienen bijzondere aandacht. Kinderen mogen niet lijden 

onder de problemen van de ouders. Als een gezin zich met financiële problemen meldt en er is daarnaast ook 

sprake van problemen op andere terreinen die bijvoorbeeld betrekking hebben op de opvoeding van de 

kinderen, wordt het kernteam betrokken. Ook als er sprake is van een huurachterstand en mogelijk een 

huisuitzetting, neemt het kernteam proactief contact op met het gezin en zal daarbij alles in het werk stellen 

om te voorkomen dat kinderen getuige zijn van en zelf onderworpen worden aan de huisuitzetting. 

4.2 Uitkeringsgerechtigden 

De Participatiewet dient als tijdelijk vangnet voor mensen die niet in het eigen levensonderhoud kunnen 

voorzien. Het is de bedoeling dat uitkeringsgerechtigden alles in het werk stellen om zo snel mogelijk weer aan 

het werk te gaan. Het hebben van schulden kan hierbij een belemmering zijn. Als onderdeel van de 

verplichtingen die we uitkeringsgerechtigden in het kader van de re-integratie kunnen opleggen, nemen we 

daarom de verplichting op om gemotiveerd deel te nemen aan een schuldhulpverleningstraject. Indien een 

uitkeringsgerechtigde zich niet aan deze verplichting houdt, kunnen we op grond van de Verordening 

afstemming en handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ de uitkering tijdelijk verlagen. 

4.3 Zelfstandige ondernemers 

Inwoners met zakelijke schulden, zelfstandige ondernemers, kunnen een beroep doen op het Besluit 

bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Een onderdeel van de dienstverlening is schuldhulpverlening voor 

ondernemers. Uitgangspunt is dat het inkomen (uit zelfstandigheid) wordt behouden, tenzij het aanhouden van 

het bedrijf leidt tot verhoging van de schulden. 

Wa eer de o der e i g iet le e s at aar lijkt e  ordt eëi digd, ka  de i o er als ee  atuurlijk 
persoo , el ee  eroep doe  op s huldhulp erle i g. 

4.4 Recidivisten 

Schuldhulpverlening is in principe éénmalig. Het is niet de bedoeling dat er ongelimiteerd gebruik gemaakt 

wordt van deze ondersteuning. Dit zou het leereffect bij een schuldregeling ondermijnen én ervoor zorgen dat 

onverantwoord bestedingsgedrag in stand wordt gehouden. Bovendien neemt de kans op een succesvolle 

minnelijke regeling bij recidivisten af, omdat schuldeisers vaak niet bereid zijn opnieuw medewerking te 

verlenen. 

3 
Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kan alleen schuldhulpverlening worden aangeboden indien iemand die in 

Nederland woonachtig is en op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in de gemeente staat ingeschreven. 

Dak- en thuislozen uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp kunnen zich inschrijven bij het daklozenloket in Delft en gebruik maken van de 

dienstverlening in Delft. 
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Recidivisten worden gedurende een periode van 5 jaar uitgesloten van schuldhulpverlening
4
. De 

uitsluitingsperiode geldt vanaf de datum van beëindiging van de minnelijke schuldhulpverlening, dan wel 

beëindiging van een WSNP-traject. 

Als het ontstaan van nieuwe schulden niet (volledig) aan de schuldenaar te wijten is of er sprake is van een 

gezin met minderjarige kinderen of andere bijzondere omstandigheden, kan van de uitsluitingsperiode van 5 

jaar worden afgeweken. 

Indien recidivisten zich bij de gemeente melden, zullen we hen verwijzen we naar particuliere 

schuldhulpverleningsorganisaties. 

4.5 Frauderende schuldenaars 

Het is in principe niet de bedoeling dat schuldhulpverlening wordt aangewend om vorderingen te saneren die 

zijn ontstaan als gevolg van fraude ten koste van maatschappelijke middelen, omdat dit het draagvlak voor 

sociale voorzieningen ondermijnt. Er zijn echter situaties waarbij het toch wenselijk is om een frauderende 

schuldenaar te ondersteunen met schuldhulpverlening, om grotere maatschappelijke problemen en kosten te 

voorkomen. 

Sinds 1 januari 2017 is een nieuw artikel in de Participatiewet opgenomen dat het mogelijk maakt de 

bestuurlijke boete geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden bij medewerking aan een schuldregeling. Er gelden 

dan wel twee voorwaarden: 

1. er is geen sprake van opzet of grove schuld ten aanzien van de overtreding waarvoor de bestuurlijke 

boete is opgelegd, en 

2. binnen een jaar nadat de bestuurlijke boete is opgelegd is niet nogmaals een overtreding wegens 

eenzelfde gedraging begaan. 

Het ondersteunen van inwoners met fraudeschulden is daarom altijd maatwerk. Als schuldhulpverlening via de 

gemeente niet passend is, verwijzen we deze schuldenaars naar particuliere schuldhulpverleningsorganisaties. 

4 
In de WSNP wordt een uitsluitingsperiode van 10 jaar gehanteerd. Dit is echter erg lang, waardoor schulden en problemen mogelijk al 

zover opgelopen zijn, dat deze nog moeilijk aan te pakken zijn. 
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5. Voorkomen is beter dan genezen 

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Dat geldt ook voor schulden. Financiële problemen of een 

problematische schuldsituatie hebben grote impact op het persoonlijke leven en kunnen onder andere leiden 

tot stress en (psycho)sociale problemen. Preventie is daarom een belangrijk onderdeel van integrale 

schuldhulpverlening. Preventie voorkomt dat schulden ontstaan of dat schulden problematisch worden. 

Voorkomen is niet alleen beter, maar ook eenvoudiger dan genezen als het gaat om schulden. Als iemand 

eenmaal een betalingsachterstand heeft, kan een klein bedrag al snel oplopen tot een flinke schuld. 

Deurwaarders en incassobureaus brengen kosten in rekening die, zeker voor mensen met een klein inkomen, in 

korte tijd tot een groot financieel probleem kunnen leiden. Ook komen niet alle schulden voor een 

schuldregeling in aanmerking en zijn niet alle schuldenaars in staat om zich te houden aan de strenge eisen die 

worden gesteld. Bovendien neemt de kans op een succesvolle minnelijke schuldregeling af naarmate iemand 

meer schuldeisers heeft en/of de schuldenlast in relatie tot het inkomen hoger is. 

In dit hoofdstuk geven we aan op welke wijze we de preventie van schulden vorm geven. 

5.1 Voorlichting 

We geven voorlichting over het omgaan met geld en het voorkomen van 
Doelgroepen met een financiële problemen. We brengen daarnaast onder de aandacht welke 
bovengemiddeld risico op mogelijkheden voor ondersteuning op dit gebied er voor inwoners van 
problematische schulden: Pijnacker-Nootdorp zijn. We passen de communicatie hierbij aan op de  Minima en doelgroep. 

uitkeringsgerechtigden 

 Laaggeletterden Via een periodieke themapagina, de reguliere gemeenteberichten en de  Mensen met psychische gemeentelijke website informeren we alle inwoners over het voorkomen 
problemen van financiële problemen. Daarnaast informeren we intermediairs zoals 

kernteamleden, bijstandsconsulenten, woningcorporaties, en  Jongeren 

maatschappelijke organisaties over de verschillende regelingen voor  Zelfstandig ondernemers 

mensen met financiële problemen. Ook als ondernemers behoefte  Woningeigenaren 

hebben aan informatie over schuldhulpverlening, bijvoorbeeld voor  Mensen in echtscheiding 

medewerkers met financiële problemen, kunnen we voorlichting  Vluchtelingen/statushouders 

verzorgen. Het accountteam en het Werkgeversservicepunt zijn op de 

hoogte van de mogelijkheden van gemeentelijke schuldhulpverlening en kunnen ondernemers hierover 

informeren als zij problemen signaleren. 

Het doel is dat intermediairs een grotere groep inwoners kunnen voorlichten, maar ook financiële problemen 

tijdig kunnen signaleren. 

Hieronder lichten we toe hoe we enkele specifieke doelgroepen bereiken. 

Minima en uitkeringsgerechtigden 

We brengen onder andere elk kwartaal een Nieuwsbrief Werk en Inkomen uit voor minima, 

uitkeringsgerechtigden en maatschappelijke organisaties. In deze nieuwsbrief plaatsen we, in samenwerking 

met de Adviesraad Werk en Inkomen, informatie over voorzieningen en ondersteuning die de gemeente biedt, 

wijzigingen van wet- en regelgeving, en tips op het gebied van werk en inkomen. 

Het UWV besteedt sinds kort ook meer aandacht aan preventie van financiële problemen, door mensen 

vroegtijdig te wijzen op een mogelijk terugval van inkomsten als zij in een uitkeringssituatie belanden. 

Laaggeletterden 

Onderzoek heeft uitgewezen dat laaggeletterden vaker te maken krijgen met gezondheidsproblemen, 

werkloosheid, maar ook met schuldenproblematiek. Veel laaggeletterden schamen zich en proberen in het 

1 op de 10 Nederlanders is laaggeletterd. In Pijnacker-

Nootdorp hebben naar verwachting zo  .  i o ers 

moeite met lezen, schrijven of rekenen. 

dagelijks leven zoveel mogelijk te voorkomen 

dat hun laaggeletterdheid aan het licht komt. 

Deze doelgroep is bovendien moeilijk te 

bereiken, omdat laaggeletterden moeite 

hebben met het lezen van informatie in 
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bijvoorbeeld kranten of brieven. Via het Taalhuis proberen we om deze doelgroep te bereiken en voor te 

lichten. 

Jeugdigen 

Het inzetten op preventie en zorgen voor toegankelijke, laagdrempelige hulp bij schuldenproblematiek is één 

van de aanbevelingen die is gedaan ten behoeve van het Kader preventief jeugdbeleid. We werken daarom in 

samenwerking met jeugd- en jongerenwerk aan een preventieprogramma voor jeugdigen, waarbij we 

jeugdigen voorlichten en ondersteunen (zie ook het Preventieprogramma financiële problemen in bijlage 2). 

We richten ons hierbij op alle jongeren. Daarnaast hebben we specifieke aandacht voor specifieke 

risicogroepen zoals jeugdigen met een licht verstandelijke beperking, jeugdigen zonder startkwalificatie en 

zonder baan, jeugdigen die bij jeugd- en jongerenwerk in beeld zijn, 18+ ers die van jeugdzorg over gaan naar 

Wmo, en 18+ ers die de premie van de zorgverzekering niet (tijdig) betalen. Hierbij is samenwerking met, en 

signalering door, de verschillende betrokkenen rondom jongeren van groot belang. Denk hierbij aan 

kernteamleden, het Jongerenteam Opleiding en Werk Wmo-consulenten, bijstandsconsulenten, scholen, en 

lokale vrijwilligersorganisaties. 

Statushouders 

Statushouders die in Pijnacker-Nootdorp komen, ontvangen het eerste jaar maatschappelijke begeleiding van 

vluchtelingenwerk Participe. Participe heeft een belangrijke rol op het gebied van voorlichting en signalering. 

Omdat mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen een groter risico hebben op financiële 

problemen, gaan we daarnaast, in samenwerking met Participe en het Taalhuis specifieke voorlichting voor 

deze doelgroep organiseren (zie ook het Preventieprogramma financiële problemen in bijlage 2). 

Om financiële problemen zoveel mogelijk te voorkomen hebben we bovendien een aantal praktische afspraken 

gemaakt; bijvoorbeeld met één van de woningcorporaties over de wijze van betaling van de huurlasten in de 

eerste weken dat statushouders nog geen huurtoeslag ontvangen. 

5.2 Praktische ondersteuning 

Inzet vrijwilligersorganisaties 

We bieden praktische ondersteuning aan bij het op orde krijgen Grip op je knip 
en houden van de administratie en financiën. Naast de 

kernteams leveren vooral vrijwilligersorganisaties hieraan een Ei d 6 is het project Grip op je k ip  
belangrijke bijdrage. Humanitas Thuisadministratie, SWOP, en gestart in Buurt & Zo. In dit project zetten 
DOEL (Grip op je knip) kunnen inwoners bijvoorbeeld helpen bij 

ervaringsdeskundige vrijwilligers zich in 
het ordenen van de administratie. De Formulierenbrigade van de 

om kwetsbare mensen met financiële 
SWOP ondersteunt bovendien bij het aanvragen van 

problematiek te helpen. De voorzieningen en informeert inwoners over regelingen waar 

recht op kan bestaan. De Wetswinkel Delft geeft gratis juridisch ervaringsdeskundigen hebben zelf 

advies aan inwoners uit Pijnacker-Nootdorp. psychische problematiek en financiële 

problemen ervaren. Nadat zij hun leven 
We zijn bezig met het opzetten van een samenwerkingsverband weer op orde hebben gebracht, hebben zij 
tussen lokale maatschappelijke organisaties die actief zijn op het 

behoefte weer actief in de samenleving te 
gebied van preventie. Doel van het samenwerkingsverband is 

participeren. 
kennisdelen en het delen en gezamenlijk oppakken van 

initiatieven. Daarnaast zullen deze maatschappelijke organisaties 
Door mensen te laten begeleiden door 

een rol spelen bij het implementeren van het armoedebeleid, en 
ervaringsdeskundigen is het voor velen input leveren voor nieuw beleid indien nodig. De gemeente voert 

de regie. Het opzetten van het samenwerkingsverband wordt gemakkelijker hulp te aanvaarden, zij 

gestimuleerd en gefaciliteerd door Fonds 1818. worden geholpen door mensen die 

hetzelfde hebben meegemaakt als zijzelf. 
Cursus O gaa  et geld  Dit maakt het project laagdrempelig. 
We bieden periodiek ee  ursus O gaa  et geld  aa  voor 

mensen die moeite hebben met het voeren van een gezonde De ervaringsdeskundigen worden 
financiële huishouding. De deelnemers krijgen tijdens de cursus 

ondersteund door een beroepskracht. 
inzicht in hoe ze op een bewuste en verantwoorde wijze om 

kunnen gaan met hun budget. De cursus is in eerste instantie 
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bedoeld ter ondersteuning van een schuldhulpverleningstraject om de zelfredzaamheid te vergroten en 

recidive te voorkomen. We zien echter ook een behoefte aan deze ondersteuning om problematische schulden 

te voorkomen. 

Samenwerking met Leerwerkloket Zuid-Holland Centraal 

Om financiële problemen te voorkomen of op te lossen, is het hebben van een inkomen van groot belang; bij 

voorkeur een zo hoog mogelijk inkomen. We begeleiden werkzoekenden waar mogelijk naar een baan. Maar 

we stimuleren ook scholing om de kans op werk te vergroten, of doorstroom naar een baan met een hoger 

inkomen te bevorderen. We werken daarom samen met het Leerwerkloket Zuid-Holland Centraal. Iedereen 

kan bij het leerwerkloket terecht voor vragen over leren en werken. Bijvoorbeeld voor het kiezen van een 

opleiding, vinden van een leerbaan, een loopbaanadvies of advies bij het overstappen naar een andere functie. 

Het leerwerkloket adviseert ook werkgevers over de ontwikkeling van personeel. 

5.3 Vroegsignalering 

Mensen met (dreigende) financiële problemen moeten snel in beeld komen, zodat passende ondersteuning 

direct in gang gezet kan worden. Op deze manier voorkomen we dat schulden oplopen en financiële problemen 

complexer worden. De onder 5.1 genoemde voorlichting is mede daarom van belang. 

Lokale afspraken 

In het kader van het vroegsignaleringsbeleid hebben we afspraken gemaakt met de woningcorporaties over de 

vroegsignalering van huurachterstanden. Bewoners met een betalingsachterstand van twee maanden of meer 

worden naar schuldhulpverlening verwezen. Indien een inwoner medewerking verleent aan de 

schuldhulpverlening, kan de woningcorporatie de incassoprocedure bevriezen. 

Bij oplopende huurachterstanden wordt het kernteam ingezet omdat in de praktijk blijkt dat er vaak meer aan 

de hand is dan alleen financiële problemen. 

Ook met energieleveranciers zijn afspraken gemaakt over tijdige verwijzing naar schuldhulpverlening en het 

waar mogelijk voorkomen van beëindiging van de levering van gas, elektriciteit, stadsverwarming of water. 

We hebben met het UWV, naast de landelijke afspraken die de NVVK heeft gemaakt, ook lokaal afspraken 

gemaakt over vroegsignalering van schulden en samenwerking om financiële problemen te voorkomen. 

Naast bovenstaande afspraken met lokale partners, hebben we vroegsignalering van financiële problemen ook 

intern onder de aandacht gebracht. Medewerkers van de gemeente die contacten hebben met inwoners 

hebben namelijk ook een belangrijke signalerende rol. 

Landelijke afspraken 

De brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening en sociale kredietverlening in Nederland, de 

NVVK, heeft de afgelopen jaren convenanten afgesloten met diverse partijen, zoals het CJIB, Energie-

Nederland, Evides, Vitens, UPC, UWV en SVB, Ziggo en Zorgverzekeraars Nederland. Deze convenanten hebben 

tot doel het verbeteren van de samenwerking tussen schuldeisers en schuldhulpverlening, het aantal 

wanbetalers terug te dringen en het afsluiten van minnelijke schuldregelingen te bevorderen. Eén onderdeel 

van de afspraken is dat deze partijen schuldenaren in een vroeg stadium op de mogelijkheid van 

schuldhulpverlening wijzen, omdat zij financiële problemen kunnen signaleren. 

5.4 Inkomensondersteuning voor minima 

We bieden diverse regelingen om het inkomen van minima te verhogen of de lasten te verlagen. Denk 

bijvoorbeeld aan bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, jeugdsport- en cultuurfonds, 

schoolkostenregeling, collectieve zorgverzekering voor minima, en kwijtschelding van gemeentelijke 

belastingen. In het plan van aanpak actualisatie ar oede eleid Met i der eer eedoe  doe  e ee  
aantal concrete voorstellen voor het actualiseren van het beleid en de regelingen voor minima. 

Daarnaast subsidiëren wij de Stichting Urgente Noden Delft en de Voedselbank om mensen met financiële 

problemen te ondersteunen. 

Een onderdeel van de voorlichting zoals genoemd onder 5.1 is het onder de aandacht brengen van deze 

inkomensondersteunende regelingen. 
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5.5 Nazorg 

Het verlenen van nazorg is vooral gericht op het voorkomen van recidive. Iemand die uit de schulden is, moet 

uit de schulden blijven. Het is daarom belangrijk om na het schuldhulpverleningstraject de vinger aan de pols te 

houden. 

In de eerste zes maanden na de afronding van het schuldhulpverleningstraject vinden, conform de richtlijnen 

van de NVVK, in ieder geval twee contactmomenten plaats. Ook als schuldeisers of andere hulpverleners een 

terugval bij een voormalig schuldenaar signaleren en aan ons melden, nemen we contact op. We beoordelen in 

hoeverre de inzet van de aangeboden diensten en producten tot een duurzaam financieel evenwicht hebben 

geleid. Indien dit niet of onvoldoende het geval is, krijgt iemand een uitnodiging voor een gesprek. In dat 

gesprek komt aan de orde wat er nodig is om alsnog een duurzaam financieel evenwicht te bereiken. Dit kan 

bijvoorbeeld door ondersteuning door een vrijwilligersorganisatie of het deelnemen aan een cursus O gaa  
met geld . 

5.6 Nieuwe initiatieven 

Op basis van de ervaringen in de praktijk en de signalen van onder andere de kernteams, zien we dat er 

behoefte is aan het versterken van de preventie van financiële problemen. Daarmee verwachten we de inzet 

van relatief zware trajecten schuldhulpverlening verder te kunnen beperken. 

In het Preventieprogramma financiële problemen (bijlage 2) geven we aan welke activiteiten we al doen op het 

gebied van preventie, en welke nieuwe activiteiten we de komende periode gaan oppakken. 

We zijn daarnaast bezig met het opzetten van een samenwerkingsverband tussen lokale maatschappelijke 

organisaties die actief zijn op het gebied van preventie. Doel van het samenwerkingsverband is kennisdelen en 

het delen en gezamenlijk oppakken van initiatieven. Daarnaast zullen deze maatschappelijke organisaties een 

rol spelen bij het signaleren van de behoefte aan nieuwe (preventieve) initiatieven, het implementeren van het 

armoedebeleid, en input leveren voor nieuw beleid indien nodig. De gemeente voert de regie. Het opzetten 

van het samenwerkingsverband is een initiatief van de gezamenlijke maatschappelijke partners en wordt mede 

gefaciliteerd door Fonds 1818. 

Deze nieuwe activiteiten kunnen worden gedekt uit het budget schuldhulpverlening (zie hoofdstuk 8). 
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6. Uitvoering schuldhulpverlening bij problematische schulden 

Ondanks de inzet op preventie blijven er mensen met problematische schulden die zij niet zonder hulp kunnen 

oplossen. In dit hoofdstuk lichten we toe op welke wijze we deze mensen ondersteunen. 

Sinds 1 januari 2013 wordt de schuldhulpverlening uitgevoerd in samenwerking met de gemeente 

Zoetermeer. Het eerste contact is altijd in Pijnacker-Nootdorp. De medewerker schuldhulpverlening brengt de 

situatie in beeld, informeert en adviseert de inwoner. De adviezen zijn gericht op het vergroten van de 

zelfredzaamheid van inwoners zodat ze zelf aan de slag kunnen om de situatie onder controle te krijgen. Maar 

ook op het voorbereiden van een traject van schuldhulpverlening, bijvoorbeeld door het inzicht in de eigen 

administratie te verkrijgen. Ook kan ondersteuning door vrijwilligersorganisaties zoals SWOP en Humanitas 

Thuisadministratie worden ingezet. 

Als de verwachting is dat een minnelijke schuldregeling kansrijk is, wordt een formele aanvraag voorbereid. De 

medewerker schuldhulpverlening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp blijft het aanspreekpunt voor de 

inwoner tot het moment waarop het dossier helemaal compleet is. 

Zodra het dossier compleet is, wordt dit overgedragen aan de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente 

Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer is verantwoordelijk voor de stabilisatie van de schulden, het 

voorbereiden van een minnelijke schuldregeling, het aanvragen van een wettelijke schuldregeling (WSNP), 

en/of het inzetten van budgetbeheer of financieel beheer. Gedurende dit traject blijft de inwoner nog wel in 

beeld bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp (afhankelijk van de situatie kan dat het kernteam zijn, de 

medewerker schuldhulpverlening of bijvoorbeeld de bijstandsconsulent). 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening de 

afgelopen jaren. Eind 2015 waren 85 individuele klanten actief in een fase van de schuldhulpverlening bij de 

gemeente (het merendeel óf in Pijnacker-Nootdorp bij het completeren van het dossier voor de aanvraag, óf in 

de fase van stabilisatie of een schuldregeling in Zoetermeer). 

2012 2013 2014 2015 2016 

Aanvragen 112 140 165 142 108 

Intake 102 37 36 42 39 

Stabilisatie - 12 17 13 11 

Schuldregeling 77 15 32 27 28 

Afgifte WSNP 46 17 7 17 17 

Budgetbeheer 23 32 10 15 8 

Financieel beheer 25 17 

Het aantal inwoners met financiële problemen dat bij ons in beeld is (aantal aanvragen), lijkt na een piek in 

2013 t/m 2015 nu weer iets te dalen. Dit betreft zowel mensen die ondersteuning of schuldhulpverlening 

aanvragen, als mensen met huurachterstanden die we proactief benaderd hebben in het kader van 

vroegsignalering. 

Het aantal formele intakes is vanaf 2013 duidelijk lager. Hierin is terug te zien dat mensen niet meer vrijwel 

automatisch worden aangemeld voor een traject minnelijke schuldhulpverlening, maar dat er eerst gekeken 

wordt of dit traject kans van slagen heeft. Er wordt nu ook meer samengewerkt met vrijwilligersorganisaties, 

kernteams en andere maatschappelijke partners, omdat informatie, advies of begeleiding voor een deel van de 

mensen met financiële problemen een betere vorm van ondersteuning is. 

In bijlage 1 geven we een toelichten bij de verschillende producten van schuldhulpverlening. 
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7. Resultaten en kwaliteit 

7.1 Beoogde resultaten 

We streven in de periode 2017-2021 naar de onderstaande resultaten. De beoogde resultaten zijn gebaseerd 

op ons beleid, en de landelijke resultaten van schuldhulpverlening in relatie tot de resultaten in Pijnacker-

Nootdorp in de afgelopen jaren. 

 We richten ons in toenemende mate op preventie van problematische schulden. We streven daarom naar 

stabilisatie van de verhouding tussen het aantal aanvragen, het aantal formele intakes, en het aantal 

schuldregelingen. 
5 In de meeste situaties is er sprake van een geslaagde regeling. Onder een geslaagde regeling verstaan we 

een duurzame oplossing voor de schuldenproblematiek door middel van een adviesgesprek, een 

stabilisatietraject, een minnelijke schuldsanering, of een aanvraag voor wettelijke schuldsanering. 

 In 2013 was er een forse daling waarneembaar van het aantal afgegeven WSNP-verklaringen, onder 

andere omdat meer schulden in het minnelijke traject worden opgelost. We streven naar het handhaven 

van de huidige omvang van het aantal afgegeven WSNP-verklaringen. 

 Sinds de invoering van de afspraken met de woningcorporaties met betrekking tot vroegsignalering is het 

aantal huisuitzettingen gedaald. We streven naar het handhaven en indien mogelijk verminderen van het 

aantal huisuitzettingen. 

7.2 Kwaliteit 

Kwaliteit van de dienstverlening 

De schuldhulpverlening verloopt in heel Nederland vrijwel overal op dezelfde wijze. Dit komt door de rol van de 

NVVK, de brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening en sociale kredietverlening in Nederland. 

De NVVK stelt gedragscodes en protocollen op waaraan een schuldhulpverlener zich dient te houden. 

Certificering door het NVVK wekt vertrouwen bij een schuldeiser. De gedragscodes en protocollen gaan 

namelijk niet alleen over de belangen van de schuldenaar, maar ook over de belangen van de schuldeiser. 

Daarmee wordt de kwaliteit van de schuldhulpverlening geborgd. 

Om de kwaliteit van de schuldhulpverlening voor de inwoners van Pijnacker-

Nootdorp - ongeacht de uitvoerende organisatie - te garanderen, wordt de 

schuldhulpverlening alleen uitgevoerd door een organisatie die lid is van de NVVK 

en de richtlijnen van de NVVK hanteert. We stellen daarnaast als eis dat de 

uitvoerende organisatie gekwalificeerde medewerkers of medewerkers met een 

relevante opleiding inzet. De gemeente Zoetermeer is NVVK-gecertificeerd en 

voldoet aan bovenstaande eisen. 

Wacht- en doorlooptijden 

Omdat ook het tijdig inzetten van de ondersteuning onderdeel van de kwaliteit vormt, moet de uitvoerende 

organisatie altijd aan de maximaal toegestane wachttijden in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

kunnen voldoen. In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is vastgelegd dat wanneer iemand zich meldt 

voor schuldhulpverlening, er binnen vier weken een eerste gesprek moet plaatsvinden waarin de hulpvraag 

wordt vastgesteld. Indien er sprake is van een bedreigende situatie of crisis moet dit eerste gesprek binnen 3 

werkdagen plaatsvinden. Dit is het geval als er sprake is van gedwongen woningontruiming of beëindiging van 

de levering van gas, elektriciteit, stadsverwarming of water. 

Na de integrale intake stelt de uitvoerende organisatie een plan van aanpak op. In het plan van aanpak worden 

de te ondernemen acties, doorlooptermijnen en afspraken opgenomen. De schuldenaar krijgt op deze manier 

inzicht in de doorlooptijd van het eigen traject. 

Voor de doorlooptijd stellen we geen maximale termijn, omdat die afhankelijk is van de situatie van de 

schuldenaar. Uit de praktijk blijkt dat dossiers gemiddeld binnen 8 maanden na aanmelding worden afgesloten. 

5 
Het daadwerkelijk meten van het aantal geslaagde regelingen is in de praktijk lastig. Een traject van ondersteuning duurt doorgaans langs; 

in geval van een minnelijk schuldregeling bijvoorbeeld 3 jaar. Bovendien is ook het effect op de lange termijn van belang om het succes van 

de ondersteuning te kunnen vast stellen. Na het afsluiten van de ondersteuning en de nazorg hebben wij echter doorgaans geen contact 

meer met de inwoner. We benoemen daarom geen concreet aantal, omdat we dit niet goed kunnen monitoren. 
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7.3 Klanttevredenheid 

We voeren periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maken van 

schuldhulpverlening. De resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken vormen input voor de wijze waarop 

we de schuldhulpverlening uitvoeren en de afspraken die we hierover maken met de uitvoerende organisatie. 

We streven steeds naar een gelijkblijvende of verbeterde klanttevredenheid ten opzichte van het voorgaande 

onderzoek. 

Het meeste recente onderzoek dateert uit 2015. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat men over het 

algemeen tevreden is over de aangeboden dienstverlening. De contacten in Pijnacker-Nootdorp worden daarbij 

relatief beter beoordeeld dan de contacten in Zoetermeer. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat er 

met name tijdens het schuldhulpverleningstraject behoefte is aan meer informatie en een duidelijk 

contactpersoon. 

Het klanttevredenheidsonderzoek uit 2015 heeft geleid tot 3 wijzigingen in de uitvoering: 

1. Alle aanvragen uit Pijnacker-Nootdorp worden door één contactpersoon uit Zoetermeer behandeld. In 

eerste instantie was gekozen voor meerdere contactpersonen om de kwetsbaarheid te minimaliseren. 

Echter, uit het onderzoek blijkt dat dit toch teveel onduidelijkheid met zich meebrengt. 

2. We ake  ge ruik a  fa tsheets  die op ee oudige ijze i for atie aa  de urger ge e  over de fase 

van het traject waar hun aanvraag zich bevindt en wat er op dat moment gaande is. 

3. De ursus O gaa  et geld  ordt a af  door de ede erker s huldhulp erle i g a  de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp aangeboden. 
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8. Financiën 

8.1 Inkomsten 

Via het gemeentefonds keert het Rijk jaarlijks middelen uit voor bijzondere bijstand. Dit budget bevat ook 

middelen voor de uitvoering van de schuldhulpverlening. Het is op gemeenteniveau niet inzichtelijk welk 

bedrag in het gemeentefonds is opgenomen voor bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Deze middelen 

zijn namelijk verwerkt in de totale uitkering van het gemeentefonds en zijn in de loop van de jaren diverse 

malen gewijzigd door wijzigingen in de kengetallen op basis waarvan de hoogte van het budget wordt bepaald. 

8.2 Uitgaven 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de kosten van schuldhulpverlening in de afgelopen jaren. 
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Tot en met 2012 was tijdelijk een extra budget voor schuldhulpverlening begroot om aan de toenemende vraag 

te kunnen voldoen die merkbaar was als gevolg van de economische crisis. Vanaf 2013 is dit niet meer het 

geval en is structureel een budget van ongeveer € 100.000
6 

beschikbaar. 

Ondanks het landelijk blijvend toenemende aantal mensen met financiële problemen lukt het de laatste jaren 

goed om uit te komen met dit budget. Dit heeft vooral te maken met de nieuwe werkwijze en de 

samenwerking met de gemeente Zoetermeer vanaf 1 januari 2013 (zie ook hoofdstuk 6). 

Door de nieuwe werkwijze worden meer inwoners lokaal geholpen door onze medewerker 

schuldhulpverlening. Er worden daarom minder trajecten schuldhulpverlening ingezet. Bovendien zijn we 

terughoudender met de inzet van budgetbeheer dan de voorgaande uitvoerende organisatie (Sociaal.nl, en 

daarvoor Daniels & Dekkers). Het volledig uit handen nemen van de financiële administratie sluit namelijk niet 

aan op onze uitgangspunten van eigen kracht en stimuleren van zelfredzaamheid. 

Een kanttekening bij de lagere kosten, is dat we sinds 2013 wel meer interne uren inzetten voor 

schuldhulpverlening, omdat een groot deel van de ondersteuning door de lokale medewerker 

schuldhulpverlening wordt geboden. De ureninzet op schuldhulpverlening is ongeveer verdubbeld ten opzichte 

van de inzet in 2013 en bedraagt ongeveer 1 fte. Deze extra inzet is opgevangen door herschikking van taken 

binnen de bestaande capaciteit van het team Maatschappelijke Zaken. 

In bovenstaande grafiek is duidelijk zichtbaar dat 2013 een overgangsjaar was. Lopende trajecten werden nog 

door de voorgaande uitvoerende organisaties afgerond. Nieuwe klanten worden vanaf 2013 door de lokale 

medewerker schuldhulpverlening en door de gemeente Zoetermeer geholpen. 

6 Dit udget ordt jaarlijks geï dexeerd e  edraagt loopt daaro  la gzaa  iets op a  € .  i   tot € .  i  . 
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Onderstaande grafiek geeft een beeld van de verdeling van de uitgaven naar kostensoort. Ook in deze grafiek is 

de nieuwe werkwijze vanaf 2013 duidelijk herkenbaar. 

2016 
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Trajecten sociaal.nl en DD 
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De schuldhulpverlening is een open einde regeling. Het is niet mogelijk om tegen het einde van het jaar 

schuldenaars te weigeren omdat het budget op is. Dit noodzaakt ons om zorgvuldig om te gaan met de 

beschikbare budgetten. We verwachten echter dat we ook de komende jaren goed uit kunnen blijven komen 

met het bedrag dat begroot is voor schuldhulpverlening. 

Een deel van dit budget dat niet wordt ingezet voor trajecten schuldhulpverlening, zetten we in voor het 

versterken van de preventie (zie ook hoofdstuk 5). We hebben hiervoor € .  egroot. Daarmee 

verwachten we de inzet van relatief zware trajecten schuldhulpverlening verder te kunnen beperken. We 

werken dit verder uit in het Preventieprogramma financiële problemen (zie bijlage 2). 
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Bijlage 1: Producten schuldhulpverlening 

Een aanmelding voor schuldhulpverlening start met een integrale intake in Pijnacker-Nootdorp. Op basis van de 

intake stellen we vast welke vervolgstappen worden gezet, en of iemand in aanmerking komt voor een traject 

van schuldhulpverlening. Ook stellen we een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak leggen we vast welk 

aanbod we doen om de schuldenaar te ondersteunen bij het aflossen van zijn schulden en te voorkomen dat 

nieuwe schulden in de toekomst ontstaan. 

Informatie en advies 

Doel van het geven van informatie en advies is dat de schuldenaar zelfstandig een duurzaam financieel 

evenwicht bereikt zonder dat hij een beroep doet op schuldhulpverlening. Dit doen we als er nog geen sprake 

is van problematische schulden, een schuldregeling niet kansrijk is, of als de schuldenaar bijvoorbeeld is 

uitgesloten van gemeentelijke schuldhulpverlening (bijvoorbeeld vanwege recidive). 

Informatie en advies kan gaan over: 

 het ordenen van de administratie en bijhouden van contante uitgaven 

 het maken van een overzicht van eigen inkomsten en uitgaven met speciale aandacht voor 

reserveringsuitgaven 

 het regelen van betalingen (bijvoorbeeld automatisch/gespreid) 

 het vergroten van inkomsten door gebruik te maken van financiële regelingen en voorzieningen en 

verwerving van werk 

 het geven van geldbesparende tips 

 het omgaan met betalingsachterstanden en het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers 

 sparen, lenen, verzekeren 

Ook kan verwijzing naar derden, zoals hulpverlening, en voorlichting over de voorwaarden van een 

schuldregeling, onderdeel zijn van informatie en advies. 

Stabilisatie 

Het doel van stabilisatie is het in evenwicht brengen en houden van inkomsten en uitgaven van de schuldenaar. 

Hierbij is van belang dat inkomsten worden gemaximaliseerd, uitgaven tot het minimum worden beperkt en de 

beslagvrije voet in acht wordt genomen. De beslagvrije voet is een minimumbedrag voor levensonderhoud van 

de schuldenaar waar geen beslag op gelegd mag worden door schuldeisers. Door te stabiliseren wordt rust 

gecreëerd, zodat ingezet kan worden op gedragsverandering. Als stabilisatie is bereikt, kan een schuldregeling 

worden ingezet. 

Indien blijkt dat er geen vooruitzicht is dat de situatie binnen afzienbare termijn zal veranderen (bijvoorbeeld 

bij onbekwaamheid) kan de schuldenaar worden aangemeld voor vrijwillig beschermingsbewind. Hierbij wordt 

het beheer van de financiën volledig overgenomen. Een bewindstelling wordt uitgesproken door de rechtbank. 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voorziet in de invoering van een breed moratorium. Een 

moratorium kan door de rechter uitgesproken worden voor een periode van maximaal 6 maanden. In deze 

periode moeten alle schuldeisers hun invorderingsacties opschorten, zodat de situatie van de schuldenaar kan 

worden gestabiliseerd. Het moratorium wordt momenteel nog verder uitgewerkt door het Rijk en wordt naar 

verwachting in de loop van 2016 ingevoerd. 

Er kan nu al wel een moratorium worden ingezet voor het voorkomen van een crisis. Bij een crisis is stabilisatie 

namelijk niet mogelijk. Dit is het geval als er sprake is van gedwongen woningontruiming of beëindiging van de 

levering van gas, elektriciteit, stadsverwarming of water. 

Minnelijke schuldregeling 

Bij een minnelijke schuldregeling brengt de schuldhulpverlener een regeling tot stand tussen de klant en zijn 

schuldeisers voor wat betreft de totale schuldenlast. Om tot een regeling te komen moeten de vorderingen in 

beeld worden gebracht en om welke schuldeisers het gaat, de hoogte van het inkomen worden vastgesteld, de 

aflossingscapaciteit worden bepaald en worden vastgesteld of schuldeisers akkoord gaan met het afschrijven 

van een deel van hun vordering. 

Bij het inzetten van een schuldregeling is het van belang dat de schuldhulpverlener zorg draagt voor een 

zorgvuldige afweging van de belangen van zowel klant als schuldeisers. 
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De looptijd van een schuldregeling (schuldsanering of schuldbemiddeling) is altijd 36 maanden. 

Budgetbeheer 

Bij budgetbeheer wordt het volledige inkomen van de klant tijdelijk door de budgetbeheerder ontvangen. Er 

wordt niet alleen een bedrag ingehouden ter aflossing van de schulden, ook de vaste lasten worden 

doorbetaald. De schuldenaar krijgt leefgeld, ofwel per week ofwel per maand al naargelang de situatie. 

Afhankelijk van zijn mogelijkheden kan de schuldenaar meer inkomsten en uitgaven zelfstandig gaan beheren. 

We zijn terughoudend met het inzetten van budgetbeheer, omdat dit niet past bij het uitgangspunt van eigen 

verantwoordelijkheid. 

Financieel beheer 

Als de schuldenaar meer uitgaven zelfstandig kan beheren wordt financieel beheer ingezet. Bij financieel 

beheer wordt het volledige inkomen van de klant ook door de budgetbeheerder ontvangen, net als bij 

budgetbeheer. De budgetbeheerder maakt echter het vrij te laten bedrag over naar de bankrekening van de 

schuldenaar, en deze is zelf verantwoordelijk voor de betaling van alle vaste lasten, boodschappen en overige 

uitgaven. Bij een minnelijke schuldregeling wordt altijd financieel beheer ingezet. 

Afgifte WSNP-verklaring 

Als een minnelijk traject niet slaagt omdat schuldeisers niet akkoord gaan met de voorgestelde schuldregeling 

dan vindt toeleiding naar het wettelijk traject plaats. In de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is 

bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor het afgeven van een WSNP-verklaring. Hierin dient te 

worden aangegeven welke inspanningen zijn verricht om een minnelijke regeling te treffen. Door het afgeven 

van een WSNP-verklaring kunnen schuldeisers door de rechter gedwongen worden om mee te werken aan een 

afbetalingsregeling die voor de schuldenaar haalbaar is. 

Nazorg 

Schuldhulpverlening wordt altijd afgesloten met nazorg om recidive zoveel mogelijk te voorkomen. 
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Bijlage 2: Preventieprogramma financiële problemen 

Deel I: Wat doen we al Kosten in 2017 Dekking 

Voorlichting op de website 

Op de website van de gemeente is informatie te vinden over de 

verschillende gemeentelijke regelingen voor minima. Daarnaast is 

er informatie te vinden voor mensen met financiële problemen 

en/of schulden en zijn er contactgegevens opgenomen van 

relevante lokale organisaties, zoals bijvoorbeeld de voedselbank. 

Ambtelijke inzet 

Voorlichtingsfilm 

Op de website staat een filmpje met tips over omgaan met geld. 

Dit filmpje kunnen we ook gebruiken bij de cursus omgaan met 

geld en voorlichtingsbijeenkomsten. 

Eenmalige kosten, 

betaald in 2016 

Nieuwsbrief Werk en Inkomen 

Elk kwartaal brengen we samen met de Adviesraad Werk en 

Inkomen een nieuwsbrief uit met relevante informatie voor 

inwoners met een bijstandsuitkering, minima, en lokale 

organisaties. In de nieuwsbrief is ook altijd aandacht voor 

regelingen voor minima of ondersteuningsmogelijkheden voor 

mensen met een uitkering. 

€ .  Uitvoering WWB 

Humanitas Thuisadministratie 

Jaarlijkse subsidie voor het tijdelijk ondersteunen van deelnemers 

met het op orde brengen van hun financiële administratie, 

inclusief het teruggeven van de eigen regie, door vrijwilligers. 

€ .  Subsidiebudget 

maatschappelijk 

beleid 

SWOP Thuisadministratie en Formulierenbrigade 

SWOP helpt ouderen bij het op orde brengen en/of bijhouden van 

de persoonlijke financiële administratie. Desgewenst wordt ook 

informatie gegeven over ouderenvoorzieningen en financiële 

regelingen voor kwijtschelding, subsidiering of vergoeding van 

gemaakte kosten. 

Daarnaast kunnen alle inwoners terecht bij de Formulierenbrigade 

voor hulp bij het invullen van formulieren of aanvragen van 

ondersteuning. 

SWOP ontvangt in 2017 een extra subsidie die onder andere kan 

worden ingezet om vrijwilligers te trainen en ondersteunen. 

Hiermee kan ook een professionaliseringsslag worden gemaakt bij 

de thuisadministratie en formulierenbrigade. 

Onderdeel van de 

subsidie aan SWOP 

Subsidiebudget 

maatschappelijk 

beleid 

Grip op je knip 

In september 2016 is het project Grip op je k ip  gestart i  het 
sociaal cultureel centrum aan de Prins Hendrikstraat in Pijnacker, 

Buurt & Zo. In dit project zetten ervaringsdeskundige vrijwilligers 

zich in om kwetsbare mensen met financiële problematiek te 

helpen. Dit is één van de activiteiten van DOEL en Ipse de Bruggen 

Maatwerk als onderdeel van de pilot Prins Hendrikstraat. Inzet is 8 

ervaringsdeskundigen en 50 deelnemers (bij voorkeur ook 

deelnemers met kinderen). 

Onderdeel van de 

pilot Prins 

Hendrikstraat en de 

daarbij behorende 

financiering. 

Subsidiebudget 

maatschappelijk 

beleid 

Cursus omgaan met geld 

We iede  periodiek ee  ursus O gaa  et geld  aa  oor 
mensen die moeite hebben met het voeren van een gezonde 

financiële huishouding. De deelnemers krijgen tijdens de cursus 

inzicht in hoe ze op een bewuste en verantwoorde wijze om 

kunnen gaan met hun budget. De cursus is in eerste instantie 

bedoeld ter ondersteuning van een schuldhulpverleningstraject 

om de zelfredzaamheid te vergroten en recidive te voorkomen. 

We zien echter ook een behoefte aan deze ondersteuning om 

Ambtelijke inzet 

i.s.m. SWOP 
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problematische schulden te voorkomen. 

Vroegsignalering 

In het kader van het vroegsignaleringsbeleid hebben we afspraken 

gemaakt met de woningcorporaties over de vroegsignalering van 

huurachterstanden. Bewoners met een betalingsachterstand van 

twee maanden of meer worden naar schuldhulpverlening 

verwezen. Indien een inwoner medewerking verleent aan de 

schuldhulpverlening, kan de woningcorporatie de 

incassoprocedure bevriezen. 

Bij oplopende huurachterstanden wordt het kernteam ingezet 

omdat in de praktijk blijkt dat er vaak meer aan de hand is dan 

alleen financiële problemen. 

Ook met energieleveranciers zijn afspraken gemaakt over tijdige 

verwijzing naar schuldhulpverlening en het waar mogelijk 

voorkomen van beëindiging van de levering van gas, elektriciteit, 

stadsverwarming of water. 

Ambtelijke inzet 

Samenwerking met UWV 

We hebben afspraken gemaakt met het UWV over 

vroegsignalering van schulden en samenwerking om financiële 

problemen te voorkomen. 

Ambtelijke inzet 

Deel II: Wat gaan we extra doen Kosten Wanneer 

Voorlichting regelingen voor minima 

We gaan de informatie over regelingen voor minima en 

ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met financiële 

problemen bundelen in een folder of boekje, zodat de informatie 

ook op papier kan worden verspreid onder uitkeringsgerechtigden, 

bij de kernteams, en via maatschappelijke organisaties. 

€ .  Q3 2017 

Rekentool op website 

We gaan een rekentool op de website van de gemeente plaatsen 

die inwoners kunnen gebruiken om bijvoorbeeld te berekenen 

voor welke regelingen of toeslagen ze in aanmerking komen. 

€ .  Q2 2017 

Samenwerking Taalhuis 

Statushouders die in Pijnacker-Nootdorp komen, ontvangen 

maatschappelijke begeleiding van vluchtelingenwerk Participe. 

Omdat mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen 

een groter risico hebben op financiële problemen, gaan we 

daarnaast, in samenwerking met Participe en het Taalhuis 

voorlichting organiseren. De bibliotheek heeft als eerste stap de 

behoefte onder de bezoekers van het Taalhuis geïnventariseerd. 

Hieruit is gebleken dat er bij een deel van de deelnemers behoefte 

is aan voorlichting. 

Ambtelijke inzet Q3 2017 

Workshops orde i  de ad i istratie  
We gaan periodiek (waarschijnlijk maandelijks) workshops 

organiseren voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zelf 

de administratie weer op orde te krijgen. Deze doelgroep is vaak 

nog niet bekend bij schuldhulpverlening, maar zit in de risicogroep. 

We werken hierbij samen met de kernteams en maatschappelijke 

partners (Humanitas Thuisadministratie, SWOP, DOEL en Jeugd en 

Jongerenwerk). 

€ .  Start Q2 2017 

Preventieprogramma jeugdigen 

In samenwerking met jeugd- en jongerenwerk gaan we jeugdigen 

voorlichten en ondersteunen. Het preventieprogramma voor 

jeugdigen bestaat uit: 

€ .  Start Q3 2017 
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- Voorlichting, mogelijk ook ondersteund door bijvoorbeeld 

een theatervoorstelling over omgaan met geld, specifiek 

voor jeugdigen en ouders 

- Workshops over omgaan met geld 

- Advies en budgetcoaching 

Lokaal samenwerkingsverband 

We zijn bezig met het opzetten van een samenwerkingsverband 

tussen lokale maatschappelijke organisaties die actief zijn op het 

gebied van preventie. Doel van het samenwerkingsverband is 

kennisdelen en het delen en gezamenlijk oppakken van 

initiatieven. Daarnaast zullen deze maatschappelijke organisaties 

een rol spelen bij het signaleren van de behoefte aan nieuwe 

(preventieve) initiatieven, het implementeren van het 

armoedebeleid, en input leveren voor nieuw beleid indien nodig. 

De gemeente voert de regie. Het opzetten van het 

samenwerkingsverband is een initiatief van de gezamenlijke 

maatschappelijke partners en wordt mede gefaciliteerd door Fonds 

1818. 

€ .  Start Q1 2017 

Totale extra kosten € 25.000 
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