
 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 
QuickScan  
Gemeentelijke Schuldhulpverlening 

 

1. INSTRUCTIE & GEBRUIK QUICKSCAN 3 

Waarom & voor wie? 3 
Waar bestaat de quickscan uit? 3 

Digitale vragenlijst 3 
Feedbackrapportage 4 

Vragen? 5 

2. AANLEIDING & ONTWIKKELING QUICKSCAN 6 

3. INTRO IN DE SCHULDHULPVERLENING 7 

Wat is schuldhulpverlening? 7 
Welke wetgeving is hierop van toepassing? 7 
Proces van de schuldhulpverlening 10 
Meer informatie? 11 

4. IN GESPREK 12 

Aan de hand van de feedbackrapportage 12 
Voorbereiding op het gesprek 12 
Gesprek inplannen 12 
Voorbeeldagenda 12 
Gesprek voeren 13 
Afsluiting 13 

COLOFON 14 

BIJLAGE 1: VRAGENLIJST OP PAPIER 15 

BIJLAGE 2: BEGRIPPENLIJST 30 

BIJLAGE 3: BRONNENLIJST 33 

 

 

 

  



 

 

 

 
QuickScan  
Gemeentelijke Schuldhulpverlening 

 

1. INSTRUCTIE & GEBRUIK QUICKSCAN 

 

Waarom & voor wie? 

U vraagt zich af of u bent benieuwd naar hoe de schuldhulpverlening in uw gemeente geor-

ganiseerd is. Of u heeft hier wellicht onvoldoende zicht op. Het kan ook zo zijn dat u graag 

inzichtelijk wilt hebben wat u weet en vindt van bepaalde onderdelen van uw gemeentelijke 

schuldhulpverlening. En wat hierbij eigenlijk belangrijk is om te weten of na te vragen. Deze 

quickscan:  

 Loodst u langs de belangrijkste elementen van de schuldhulpverlening  

 Maakt voor u inzichtelijk wat u weet en vindt van uw gemeentelijke schuldhulpverlening 

 Biedt bovendien aanvullende informatie, tips & adviezen.  

 

Het instrument is gemaakt voor gemeenteraadsleden en cliëntenraadsleden, maar kan door 

eenieder die zijn of haar kennis en tevredenheid over de gemeentelijke schuldhulpverlening 

wil testen worden benut. Het is een ondersteuningsmiddel op maat, dat ook handvatten 

biedt om een gesprek met de vertegenwoordigers van de gemeentelijke schuldhulpverle-

ning aan te gaan.  

 

 

Waar bestaat de quickscan uit? 

De quickscan bestaat uit: 

1. Een digitale vragenlijst – online beschikbaar en voor iedereen toegankelijk 

2. Een feedbackrapportage – er wordt na het invullen van de vragenlijst automatisch een 

op maat gemaakte rapportage gegenereerd 

3. Deze gebruikershandleiding – waarin aandacht is voor:  

• Instructie & gebruik quickscan 

• Aanleiding & ontwikkeling quickscan 

• Intro in de gemeentelijke schuldhulpverlening 

• Het in gesprek gaan met de vertegenwoordigers van de gemeentelijke schuldhulp-

verlening 

 

Digitale vragenlijst 

De digitale vragenlijst is online beschikbaar en in te vullen op elk wenselijk moment. Het is 

raadzaam van tevoren vast na te denken over hoe u het instrument wilt gebruiken. Wilt u de 

vragenlijst zelf invullen om uw eigen kennis en tevredenheid te testen? Of wilt u de schriftelijke 

vragenlijst eerst bespreken met uw raad om vervolgens in samenspraak tot een eenduidige 

invulling te komen? Waarna u met de feedbackrapportage in gesprek kunt gaan met de 

vertegenwoordigers van de gemeentelijke schuldhulpverlening. U kunt er voor kiezen de vra-

genlijst één keer in te vullen, maar u heeft ook de mogelijkheid dit meerdere malen in het 

jaar te doen om eventuele vorderingen te testen.  

 

Voor het invullen kunt u denken aan de volgende opties: 
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1. U bekijkt en bespreekt de schriftelijke vragenlijst (zie bijlage) eerst in overleg met uw raad, 

waarna één iemand namens de raad de digitale vragenlijst invult.  

2. U vult de vragenlijst zelf in, evenals de andere raadsleden, en vergelijkt de verworven 

feedbackrapportage na het invullen met elkaar. (U kunt er daarna alsnog voor kiezen in 

consensus met uw volledige raad de vragenlijst nogmaals in te vullen).  

3. U vult de vragenlijst zelf in en interpreteert deze ook zelf of legt dit voor aan een collega.  

 

De digitale vragenlijst is te openen via de volgende website:  

 

 www.quickscan-gshv.nl 

 

U kunt direct starten met het beantwoorden van de vragen. Het invullen van de vragenlijst 

duurt ongeveer 25 minuten. Neem rustig de tijd om de vragenlijst zorgvuldig te doorlopen.  

Let op: u kunt niet meer terug als u eenmaal een vraag heeft beantwoord. Natuurlijk is het 

wel mogelijk om de hele enquête opnieuw in te vullen. 

 

Bij het beantwoorden van de vragen dient u uit te gaan van uw eigen kennis en ervaring. 

Mocht u bij sommige vragen het antwoord niet weten dan is er altijd de mogelijkheid om 

‘weet niet’ in te vullen. Dit geeft u bij het interpreteren van de uitkomsten juist inzicht in welke 

thema’s u wellicht nog niet voldoende kennis heeft. Als u bepaalde begrippen niet kent kunt 

u deze mogelijk terugvinden in de begrippenlijst in de bijlage. Bij het afronden van elk afzon-

derlijk onderwerp heeft u de mogelijkheid een toelichting te typen. Hier kunt u bijvoorbeeld 

ook geluiden die u heeft gehoord van uw achterban benoemen of een aanvulling geven op 

het antwoord dat u gekozen heeft bij één van de vragen binnen het onderwerp. 

 

De digitale vragenlijst bevraagt u achtereenvolgens op de volgende onderwerpen: 

a. Schuldpreventie & vroegsignalering 

b. Toegang tot schuldhulpverlening  

c. Aanmelding & uitval 

d. Beleid & onderdelen gemeentelijke schuldhulpverlening 

e. Nazorg 

f. Klantgerichtheid & klachtenprocedure 

g. Samenwerking (intern & extern) 

h. Sturing, evaluatie & transparantie  

i. Achtergrondinformatie 

Feedbackrapportage 

Zodra u de digitale vragenlijst volledig heeft ingevuld, wordt naar aanleiding van uw speci-

fieke antwoorden een feedbackrapportage op maat in PDF format gegenereerd. U krijgt de 

mogelijkheid om de feedbackrapportage direct van de webpagina te downloaden, maar u 

kunt er ook voor kiezen deze per e-mail te ontvangen. De feedbackrapportage is een strate-

gisch (hulp)middel om u inzicht te verschaffen in uw eigen kennis en tevredenheid over uw 

gemeentelijke schuldhulpverlening en biedt concrete handvatten om hierover met de verte-

genwoordigers van de gemeentelijke schuldhulpverlening in gesprek te gaan.  

 

http://www.quickscan-gshv.nl/
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Op basis van de antwoorden die u in de vragenlijst gegeven heeft is per inhoudelijk onder-

werp een beoordeling toegekend. De beoordeling is een combinatie van alle antwoorden 

per onderwerpen en kent de volgende categorieën:  

 Onvoldoende kennis/zicht* 

 Onvoldoende 

 Voldoende 

 Goed 

 

* Indien u bij een zeker percentage van de vragen ‘weet ik niet’ als antwoord heeft gegeven 

dan betekent dit dat u onvoldoende kennis of zicht heeft op dit onderdeel om de vraag te 

kunnen beantwoorden en is de antwoordcategorie ‘onvoldoende kennis/zicht’ van toepas-

sing. 

 

De feedbackrapportage kent de volgende opbouw:  

 Inleiding 

 Algemene beoordeling  

 Beoordeling en toelichting per onderwerp, waarbij aansluitende & specifieke handvatten 

en hulpmiddelen worden geboden: 

• Die relevante achtergrondinformatie geven over het betreffende onderwerp 

• Beknopte adviezen (in de vorm van gesprekstips) die direct kunnen worden toege-

past 

• Enkele voorbeeldvragen die m.b.t. dat thema kunnen worden gebruikt in een ge-

sprek met de gemeente 

De feedbackrapportage is een weergave van het beeld dat u heeft van de gemeentelijke 

schuldhulpverlening, maar geeft ook tips, adviezen en voorbeelden die u kunt gebruiken. 

Wanneer meerdere gemeente- of cliëntenraadsleden uit uw gemeente de vragenlijst heb-

ben ingevuld, is het interessant om de feedbackrapportages eens naast elkaar te leggen om 

hierover met elkaar in gesprek te gaan. En eventueel, nadat hier overeenstemming over is 

bereikt, de vragenlijst nog een keer met elkaar in te vullen en hiermee één feedbackrappor-

tage te hanteren die uw gezamenlijke ideeën en standpunten reflecteert. 

Vervolgens is het belangrijk om bij de gemeentelijke schuldhulpverlening na te gaan of 

uw/jullie waarnemingen kloppen en of en welke kwaliteitsverbeteringen mogelijk en nodig 

zijn.  

 

Vragen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik of de weergave van deze quickscan dan 

kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met Ixly.  

E-mail: helpdesk@ixly.nl 

Telefoonnummer: 088-4959000 

  

mailto:helpdesk@ixly.nl
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2. AANLEIDING & ONTWIKKELING QUICKSCAN 

 

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse vereniging voor Volks-

krediet (NVVK), Sociaal Werk Nederland, de Landelijke cliëntenraad (LCR) en de Vereniging 

van leidinggevenden in het sociaal domein (Divosa) organiseren gezamenlijk een ondersteu-

ningsprogramma dat een impuls moet geven aan de uitvoering van de gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft subsidie 

toegekend om dit programma mogelijk te maken. In het kader van dit programma laten 

deze partijen onder andere een quickscan voor cliëntenraden en gemeenteraden ontwikke-

len waarmee zij kunnen toetsen hoe hun gemeente de schuldhulpverlening uitvoert. 

 

ZINZIZ heeft deze quickscan ontwikkeld, waarmee cliëntenraden, gemeenteraden andere 

geïnteresseerden hun gemeentelijke schuldhulpverlening:  

 Beter leren kennen en begrijpen - door zicht te krijgen op de onderdelen van het proces 

en de dienstverlening die hiermee gepaard gaat 

 Kunnen toetsen - door inzicht te krijgen in de opties en mogelijkheden die er zijn binnen 

de schuldhulpverlening en de keuzes en de overwegingen die de eigen gemeente hierin 

maakt 

 Kunnen versterken - door met concrete aanknopingspunten en relevante vragen in ge-

sprek te kunnen gaan met de gemeente over mogelijke verbeteringen. 

 

De quickscan is tijdens verschillende stadia van ontwikkeling voorgelegd aan de opdracht 

gevende partijen, clïentenraadsleden, gemeenteraadsleden en professionals uit het veld 

van de gemeentelijke schuldhulpverlening (beleidsmakers, uitvoerders, experts). De feed-

back is op diverse wijze verzameld, door middel van groepsinterviews, individuele afspraken 

en reacties per telefoon of e-mail. De quickscan is naar aanleiding van hun kennis en ervarin-

gen nader aangevuld en aangescherpt. 
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3. INTRO IN DE SCHULDHULPVERLENING 

 

Wat is schuldhulpverlening? 

Volgens de NVVK (2015), de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankiers, wordt 

schuldhulpverlening als volgt gedefinieerd: 

 

“Schuldhulpverlening is het uitvoeren van diensten door schuldhulpverlenende organi-

saties gericht op het voorkómen, oplossen of beheersen van schulden.” 

 

Dit quickscan richt zich specifiek op de gemeentelijke schuldhulpverlening, waarmee dus alle 

diensten en activiteiten gericht op schuldenproblematiek van deze gemeentelijke afdeling 

worden bedoeld. 

 

In principe kan iedere inwoner van een gemeente een beroep doen op de schuldhulpverle-

ning, voor bepaalde doelgroepen kunnen in sommige gevallen aparte regels gelden. De ge-

meentelijke schuldhulpverlening heeft de plicht de individuele situatie van de burger in kaart 

te brengen om te toetsen of deze in aanmerking komt voor toegang tot een vorm van 

schulphulpverlening. De aanvraagprocedure mag maximaal 8 weken in beslag nemen, 

waarna de burger een formeel gemotiveerd besluit ontvangt over toezegging of afwijzing tot 

de schuldhulpverlening. De burger die schuldhulpverlening aanvraagt, heeft ook een aantal 

verplichtingen, waaronder de inlichtingenplicht, medewerkingsplicht en identificatieplicht. 

 

Effectieve schuldhulpverlening zou bij moeten dragen aan de bestrijding van armoede en 

geeft burgers mogelijkheden om optimaal te participeren in de maatschappij. Voor schuld-

hulpverlening mag geen geld worden gevraagd. 

 

Welke wetgeving is hierop van toepassing? 

De uitvoering van de schuldhulpverlening wordt in Nederland gereguleerd via drie wetten: 

 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 

 Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) 

 Wet curatele, beschermingsbewind en mentorschap  

 

Met de invoering van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: Wgs) in 2012 heb-

ben gemeenten de nieuwe wettelijke taak gekregen om integrale schuldhulpverlening aan 

hun inwoners aan te bieden (Verwey-Jonkerinstituut, 2014). De Wgs is een kader stellende 

wet en schrijft aan gemeenten voor dat zij voorzien in schuldpreventie, passende ondersteu-

ning bij (problematische) schulden en nazorg. De vaststelling en uitvoering van het beleid is 

aan de gemeente zelf, wat betekent dat gemeenten grote beleidsvrijheid hebben bij de uit-

voering van de Wgs (Platform 31 & VNG, 2015). Dit heeft ervoor gezorgd dat gemeenten hun 

schuldhulpverlening op verschillende manieren hebben ingericht, vaak in samenwerking met 

(keten)partners en belangrijke schuldeisers.  

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031331/2017-04-01
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Afbeelding 2. Overzicht van actoren, wetten en trajecten voor huishoudens met een problematische schuld (afkom-

stig uit: Algemene rekenkamer, 2016) 

 

 

De uitvoering van de Wgs valt echter wel onder de Algemene wet bestuursrecht, waarin al-

gemene voorschriften zijn opgenomen over de dienstverlening aan burgers. Dit geeft burgers 

onder andere de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en het in beroep gaan.  

Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet schuldsanering natuur-

lijke personen (Wsnp) en de Wet curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Maar bur-

gers kunnen bijvoorbeeld voor het financieren van bewindvoering wel een beroep doen op 

de bijzondere bijstand. Ook zijn gemeenten wel verplicht een verklaring artikel 285 Wsnp af te 

geven als een burger daarop staat. Ook als de inschatting wordt gemaakt dat toelating tot 

de Wsnp door de rechter wordt afgewezen. 

 

In afbeelding 3 is te zien hoe het gemeentelijk (minnelijke) traject en het wettelijk traject op 

elkaar aansluiten en welke rol de gemeentelijke schuldhulpverlening hierin heeft richting het 

ondersteunen van de burger met (problematische) schulden. Het stelsel is zo ingericht dat de 

burger met schulden altijd eerst via de gemeente zal moeten proberen een minnelijke 

schuldregeling te treffen alvorens aanspraak kan worden gemaakt op wettelijke schuldsane-

ring.
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Afbeelding 3. Globale indeling van de stappen die een klant doorloopt bij een beroep op de schuldhulpverlening (afkomstig uit: Platform 31 & VNG: De eindjes aan 

elkaar knopen, 2015)
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Proces van de schuldhulpverlening 

De gemeentelijke schuldhulpverlening kent een onderscheid in 3 fasen: 

1. Schuldpreventie en vroegsignalering; burgers met financiële problemen melden zich laat 

of soms helemaal niet bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Om deze burgers te be-

reiken kunnen schuldpreventie en vroegsignalering worden ingezet. 

2. Treffen van een schuldregeling (met budgetondersteuning); bij problematische schulden 

is het treffen van een schuldregeling met kwijtschelding een veel voorkomende onder-

steuningsvorm. Al dan niet voorafgaand door een periode van stabilisatie. 

• Als een schuldregeling (nog) niet haalbaar is: verlenen van duurzame financiële 

dienstverlening, dan wordt de schuldensituatie beheersbaar gemaakt.  

3. Nazorg; als burgers vroegtijdig uitvallen, maar ook als ze succesvol uitstromen is het be-

langrijk om een ‘vinger aan de pols te houden’, het eerste jaar na uitstroom is periodiek 

contact wenselijk.  

 

Onderstaande afbeelding is een schets van de omvang aan activiteiten binnen het proces 

van de gemeentelijke schuldhulpverlening.  

Afbeelding 4. Processchema schuldhulpverlening (afkomstig uit: NVVK: Gedragscode schuldhulpverlening, 2015) 
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Veel gemeenten voeren een breed palet aan activiteiten uit. Het hoogst haalbare is echter 

niet altijd een schuldenvrije toekomst, soms is passende ondersteuning in de vorm van stabili-

satie of het vergroten van de financiële zelfredzaamheid het meest van toepassing (Divosa, 

2012). 

Meer informatie? 

Handige links waar u meer informatie kunt vinden over schuldhulpverlening: 

 www.effectieveschuldhulp.nl 

 https://www.antwoordop.nl/schulden 

 https://www.divosa.nl/onderwerpen/schuldhulpverlening 

 https://www.nibud.nl/ 

 https://www.movisie.nl/publicaties/wat-werkt-schuldhulpverlening 

 https://www.stimulansz.nl/Sociaal-domein/armoede-schulden/gemeentelijke-schuldhulp-

verlening-minnelijk-traject-of-wsnp 

  

http://www.effectieveschuldhulp.nl/
https://www.antwoordop.nl/schulden
https://www.divosa.nl/onderwerpen/schuldhulpverlening
https://www.nibud.nl/
https://www.movisie.nl/publicaties/wat-werkt-schuldhulpverlening
https://www.stimulansz.nl/Sociaal-domein/armoede-schulden/gemeentelijke-schuldhulpverlening-minnelijk-traject-of-wsnp
https://www.stimulansz.nl/Sociaal-domein/armoede-schulden/gemeentelijke-schuldhulpverlening-minnelijk-traject-of-wsnp
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4. IN GESPREK  

 

Aan de hand van de feedbackrapportage  

Met de feedbackrapportage heeft u een overzicht van uw kennis en tevredenheid over de 

gemeentelijk schuldhulpverlening. Ook staat er per thema extra informatie, tips en voor-

beeldvragen die u kunt gebruiken bij een gesprek. De feedbackrapportage is gericht op het 

bieden van handvatten om in gesprek te gaan met de gemeentelijke schuldhulpverlening. 

Dit sluit niet uit dat ook andere relevantie partijen en partners die zich met schuldhulpverle-

ning bezig houden benaderd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het sociale wijkteam, 

welzijnsinstellingen, de ombudsman of budgetbeheerders.  

In dit hoofdstuk nemen we u mee in de voorbereiding van en uitvoering van een dergelijk 

gesprek.  

Voorbereiding op het gesprek 

Bekijk de uitkomsten van de feedbackrapportage kritisch en maak een selectie van de on-

derwerpen waar volgens u de nadruk op moet komen te liggen. Indien meerdere personen 

binnen uw raad de vragenlijst hebben ingevuld is het raadzaam de individuele uitkomsten 

naast elkaar te leggen en deze te bespreken alvorens in gesprek te gaan met de gemeente-

lijke schuldhulpverlening of andere partners. Kies en prioriteer de belangrijkste onderwerpen 

en bereid deze goed voor, denk hierbij aan:  

• Wat wil ik uit het gesprek halen? Wat verwacht ik ervan? 

• Wat vind ik hier nou zo belangrijk aan? Waarom vind ik dat? 

• Hoe is de situatie nu en hoe zou ik het willen? 

• Wie is waar verantwoordelijk voor? En waarom? 

• Welke actiepunten zie ik graag uitgevoerd worden? 

Gesprek inplannen 

Geef bij het verzoek tot een gesprek aan dat u (samen met enkele raadsleden) een gesprek 

wilt aangaan met en over de gemeentelijke schuldhulpverlening. Benoem ook de aanleiding 

en wijs op de quickscan die u hiervoor heeft gebruikt. Voorafgaand aan het gesprek over de 

gemeentelijke schuldhulpverlening met de verantwoordelijken van de gemeente, stelt u zich-

zelf de volgende vragen: 

• Zijn de juiste mensen aanwezig tijdens de afspraak om de benodigde inzichten te ver-

schaffen? 

• Is er voldoende tijd uitgetrokken voor de bijeenkomst? 

• Is er een notulist aanwezig? 

• Is er een agenda vastgesteld voor deze bijeenkomst? 

- Zo ja, is deze realistisch? 

- Zo nee, is het de bedoeling dat u een agenda maakt? 

Voorbeeldagenda 

Als er nog een agenda gemaakt moet worden, en die taak is aan u, kunt u wellicht het vol-

gende voorbeeld gebruiken: 
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• Welkom door de voorzitter van het gesprek 

• Doornemen van de agenda door de voorzitter 

• Kennismakingsronde: wie zijn aanwezig bij het gesprek en wat is hun rol als het gaat 

om gemeentelijke schuldhulpverlening? 

• Inhoudelijke vraagstukken 

- Onderwerp 1 uit de feedbackrapportage 

- Onderwerp 2 uit de feedbackrapportage 

- Onderwerp 3 uit de feedbackrapportage 

Tip: Houd het aantal onderwerpen beperkt. U kunt beter een beperkt aantal onder-

werpen grondig behandelen, dan een groot aantal vluchtig. 

• Rondvraag 

• Afsluiting en eventueel maken van vervolgafspraken 

Gesprek voeren 

Tijdens de inhoudelijke vraagstukken gaat u verder in op de schuldhulpverlening in uw ge-

meente. U heeft tijdens het lezen van de feedbackrapportage en het opstellen van de 

agenda nagedacht over welke onderwerpen u wilt bespreken en welke vragen u daarbij 

heeft. Gebruik de feedbackrapportage als naslagwerk tijdens het gesprek, om zo de uitkom-

sten in perspectief te blijven zien en te illustreren met voorbeelden. Kaart zowel verbeterpun-

ten als succesfactoren aan. Hanteer dus niet als insteek om de gemeentelijke 

schuldhulpverlening enkel te bekritiseren (ook al zijn dit terechte punten), maar prijs ze ook 

voor de zaken die goed op orde zijn.  

In de feedbackrapportage staan per onderwerp vragen die u kunt gebruiken als voorbeeld. 

Maar natuurlijk kunt u ook uw eigen vragen stellen. Let daarbij op het volgende: 

• Begin met een algemene informerende vraag: introduceer het onderwerp en geef 

daarbij aan dat u daarover een aantal zaken niet helder zijn. Vervolgens vraagt u 

met een neutrale houding om toelichting.  

Bijvoorbeeld: “De procedure rondom de intake is mij niet helemaal helder. Kunt u mij 

in het kort vertellen hoe deze in elkaar steekt?” 

• Vraag door wanneer iets u niet duidelijk is. Stel open vragen (Wie? Wat? Waarom? 

Welke? Waar? Wanneer? Hoe? Hoezo?) en doe dit vanuit nieuwsgierigheid. 

• Stel één vraag tegelijk en wacht het antwoord af. 

• Gebruik samenvattingen om te toetsen of u het goed begrepen hebt. 

• Wanneer uw beeld niet overeenkomt met het beeld dat geschetst wordt, kunt u dat 

toetsend voorleggen. 

Bijvoorbeeld: “Mijn beeld was anders, namelijk… Kunt u zich dat voorstellen?”  

Wanneer u het antwoord krijgt, vraagt u door op het antwoord. 

• Sluit elk onderwerp af met concrete afspraken als dit nodig is. 

Afsluiting 

• Herhaal de belangrijkste constateringen gemaakte afspraken 

• Maak een nieuwe afspraak of spreek af wanneer eventuele vervolgacties worden 

gepland of geëvalueerd  

• Bedank de aanwezigen voor hun inbreng en openheid 

 



 

 

 

 
QuickScan  
Gemeentelijke Schuldhulpverlening 

 

COLOFON 

 

Wij danken de volgende personen die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de 

quickscan:  

 

 Berry Pfennigwerth – cliëntenraadslid (LIMOR) 

 Bülent Aydin – gemeenteraadslid (gemeente Den Haag) 

 Christophe Geuskens – procesmanager (Divosa) 

 Coby Jellema – cliëntenraadslid (LIMOR) 

 Daniël Becker – gemeenteraadslid (gemeente Arnhem) 

 Ellen te Riele – gemeenteraadslid (gemeente Hof van Twente) 

 Else Roetering – ambtelijk secretaris (Landelijke cliëntenraad) 

 Gabrielle van der Loo – schuldhulpverlener (gemeente Leiden) 

 Geors Spanjer – cliëntenraadslid (gemeente Tiel) 

 Henk ter Beest – beleidsmedewerker (gemeente Aalten)  

 Joëlle van Kommer – projectleider Stadsring 51 (gemeente Amersfoort) 

 Louis Neijts – cliëntenraadslid (SMO Verdihuis) 

 Peter Matla – cliëntenraadslid (gemeente Eindhoven) 

 Renia Mers – cliëntenraadslid (gemeente Utrecht) 

 Roeland van Geuns – lector armoede interventies (Hogeschool van Amsterdam) 

 Tjerk van den Bos – beleidsadviseur schuldhulpverlening (gemeente Amsterdam) 

 Ton Sarken – cliëntenraadslid (SMO Verdihuis) 

 Zarina Kallan – cliëntenraadslid (gemeente Amsterdam) 
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BIJLAGE 1: VRAGENLIJST OP PAPIER  

 

Bij het beantwoorden van de vragen dient u uit te gaan van uw eigen kennis en ervaring. 

Mocht u bij sommige vragen het antwoord niet weten dan is er altijd de mogelijkheid om 

‘weet niet’ in te vullen. Dit geeft u bij het interpreteren van de uitkomsten juist inzicht in welke 

thema’s u wellicht nog niet voldoende kennis heeft. Als u bepaalde begrippen niet kent, kunt 

u deze mogelijk terugvinden in de begrippenlijst in de bijlage. Bij het afronden van elk afzon-

derlijk onderwerp heeft u de mogelijkheid een toelichting te typen. Hier kunt u bijvoorbeeld 

ook geluiden die u heeft gehoord van uw achterban benoemen of een aanvulling geven op 

het antwoord dat u gekozen heeft bij één van de vragen binnen het onderwerp. 

 

De vragenlijst bevat de volgende onderwerpen: 

A. Achtergrondinformatie 

B. Schuldpreventie & vroegsignalering 

C. Toegang tot schuldhulpverlening  

D. Aanmelding & uitval 

E. Beleid & onderdelen gemeentelijke schuldhulpverlening 

F. Nazorg 

G. Klantgerichtheid & klachtenprocedure 

H. Samenwerking (intern & extern) 

I. Sturing, evaluatie & transparantie  

 

 

A. Schuldpreventie & vroegsignalering 

 

Wat we willen weten  

 Preventie aanbod van betreffende gemeente en tevredenheid hierover 

 Of gemeente doet aan vroegsignalering via belangrijke schuldeisers 

 

Vragen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 

 

Tekst – Toelichting op vraag 

Schuldpreventie = activiteiten die erop gericht zijn informatie en kennis over te dragen om 

problematische schulden te voorkomen en de financiële zelfredzaamheid van burgers te ver-

groten. 

 

1. a.   Welke activiteiten verzorgt of regelt uw gemeente op het gebied van preventie?   

b. Welke activiteiten zou u willen dat de gemeente regelt? 

  

 Online informatie en advies voor burgers met financiële vragen (website)

 Schriftelijke informatie & advies voor burgers met financiële vragen (locatie)

 Aanbieden van vrijwilliger/ maatje 

 Cursussen/workshops (ordenen van administratie, budgetcursus)

 Voorzieningencheck

 Voorlichting op scholen (lespakketten, financiële educatie in het onderwijs)

 Voorlichting in wijken (bijv. via wijkteams)
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 Preventieprogramma’s bij werkgevers (schuldhulpcoaches, workshops) 

 Het outreachend bereiken van burgers met (een risico op) schulden 

 Weet ik niet

 Anders, namelijk: …

 

Toelichting begrip uit bovenstaande lijst: 

Voorzieningencheck = het via een checklist opsporen van niet-gebruik of onjuist gebruik van 

voorzieningen zoals toeslagen, kortingen of regelingen. 

 

2. Hoe tevreden bent u over de activiteiten op het gebied van preventie in uw gemeente? 

 

• Heel ontevreden……………………………. Heel tevreden (schaal met 4 opties) 

• Weet ik niet 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

Tekst – Toelichting op vraag  

Vroegsignalering = de gemeente onderneemt gerichte acties om in contact te komen met 

burgers met (dreigende) problematische schulden. Eén van de acties die onder vroegsigna-

lering valt is het maken van afspraken met belangrijke schuldeisers. 

 

3. Doet uw gemeente aan vroegsignalering door middel van afspraken met belangrijke 

schuldeisers? Denk bijvoorbeeld aan woningcorporaties, ziektekostenverzekeraars en 

energieleveranciers.  

 

• Ja 

• Ja, maar niet voldoende 

• Nee 

• Weet ik niet 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geef hieronder uw (algemene) toelichting op de vragen bij het onderwerp schuldpreventie 

en vroegsignalering (deze tekst komt letterlijk terug in de feedbackrapportage). 

………………………………. 

 

 

B. Toegang tot schuldhulpverlening  

 

Wat we willen weten  

 Of het duidelijk en helder is waar de burger met schuldenproblematiek zich kan melden   

 Welke weigeringsgronden de gemeente hanteert 

 Of gemeente bij toegang en beëindiging van schuldhulpverlening een schriftelijke  be-

schikking afgeeft 

 

Vragen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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4. Is het wat u betreft voor de burger duidelijk genoeg waar hij bij de gemeente terecht kan 

met schuldenproblematiek? Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het loket van de ge-

meente of het sociale wijkteam. 

 

• Ja, dit is duidelijk 

• Ja, dit is duidelijk, maar behoeft extra aandacht 

• Nee, dit is onvoldoende duidelijk 

• Weet ik niet 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Tekst – Toelichting op vraag 

Gemeenten kunnen individuele omstandigheden van burgers met schulden in beeld bren-

gen voor ze een besluit nemen over de toegang tot een vorm van schuldhulpverlening. 

Daarin spelen ook uitsluitings- of weigeringsgronden een rol.  

 

5. Is bij u bekend welke individuele weigeringsgronden er bij uw gemeente worden toege-

past?  

 

• Ja 

• Nee 

 

Zo ja, welke individuele weigeringsgronden zijn bij u bekend?  

 

 Woonachtig in andere gemeente 

 Leeftijd onder de 18 jaar 

 Geen geldig legitimatiebewijs 

 Dak- en thuislozen, zonder postadres 

 Het zijn van een zelfstandige ondernemer of ZZP’er  

 Het hebben van een koophuis 

 Onvoldoende inkomen 

 Wisselende inkomsten 

 Het niet betalen van vaste lasten in de afgelopen (drie) maanden  

 Sprake van fraude- en/of boeteschulden 

 Onduidelijke schuldenpositie 

 Niet-regelbare of betwiste schulden 

 Eerder gebruik gemaakt van schuldhulpverlening 

 Lopende behandeling bij verslavingszorg, ggz, of andere instelling  

 Lopende scheidingsprocedure 

 Onvoldoende zelfredzaam 

 Onvoldoende motivatie of weigeren om mee te werken aan oplossing (geen 

nieuwe schulden maken of relevante wijzingen niet door geven)  

 Weet ik niet 

 Anders, namelijk: … 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Tekst – Toelichting op vraag 

De uitvoering van de schuldhulpverlening valt onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Dit betekent dat de gemeente bij het nemen van een besluit ook een beschikking moet af-

geven. Dit besluit kan gaan over het starten of eindigen van een schuldhulpverleningstraject. 

Met een schriftelijke besluit heeft de burger de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te 

tekenen.  

 

6. Uw gemeentelijke schuldhulpverlening geeft bij een toegang- en een beëindigingsbesluit 

een schriftelijke beschikking aan de burger.  

 

• Ja 

• Nee 

• Weet ik niet  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

 

Geef hieronder uw (algemene) toelichting op de vragen bij het onderwerp toegang tot 

schuldhulpverlening (deze tekst komt letterlijk terug in de feedbackrapportage). 

………………………………. 

 

 

C. Aanmelding & uitval  

 

Wat we willen weten  

 In hoeverre gemeente voldoet aan wettelijk gestelde termijnen die gelden in de aan-

vraagprocedure 

 Of de gemeente gebruikt maakt van instrumentarium bij de intake 

 Zicht en acties van gemeente op uitval voor en na toelating tot schuldhulpverlening.  

 

Vragen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Tekst – Toelichting op vraag 

De gemeente is volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in de aanvraagproce-

dure van de schuldhulpverlening gebonden aan bepaalde termijnen. Vanaf het moment 

van aanmelding geldt:   

- Crisissituatie: binnen 3 werkdagen een individueel intakegesprek  

- Normale situatie: binnen 4 weken een individueel intakegesprek  

- Formeel besluit met beschikking: binnen 8 weken (dit na ontvangst van de aanvraag) 

 

7. De gemeente voldoet nu volledig aan de wettelijk gestelde termijnen 

• Helemaal mee oneens………………….Helemaal mee eens (schaal met 4 opties) 
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• Weet ik niet 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Tekst – Toelichting op vraag 

Gemeenten kunnen met het inzetten van zogeheten screenings- of diagnose-instrumenten al 

tijdens de aanvraagprocedure zicht krijgen op de situatie van de burger met (problemati-

sche) schulden. En met sommige instrumenten ook informatie inwinnen over  welke on-

dersteuningsmogelijkheden hierbij passen. Deze instrumenten bestaan vaak uit vragenlijsten, 

die hun oorsprong kennen in de praktijk maar ook vaak wettenschappelijk getoetst zijn.   

 

8. Wordt er door de gemeente bij de intake gebruik gemaakt van ondersteunend(e) dia-

gnose instrumenten? 

 

• Ja, en naar tevredenheid 

• Ja, maar (nog) niet naar tevredenheid  

• Nee, en naar tevredenheid 

• Nee, en (nog) niet naar tevredenheid 

• Weet ik niet 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Tekst – Toelichting op vraag 

Landelijk is er weinig zich op hoeveel burgers vooraf of tijdens een schuldhulpverleningstra-

ject uitvallen. Onder uitval kan worden verstaan: burgers die niet meer terugkomen of con-

tact zoeken tussen het moment dat zij hun hulpvraag hebben gesteld en het moment dat ze 

een hulpaanbod hebben gekregen. Of in welke mate de burgers überhaupt een aanbod 

hebben gehad. 

 

Categorieën waar gemeenten wel of geen zicht op kunnen hebben: 

 uitval van burgers na aanmelding (tussen aanmelding en toelating) tot de schuld-

hulpverlening 

 uitval van burgers na de toelating tot de schuldhulpverlening 

 welke burgers überhaupt buiten de boot vallen 

 welke burgers langdurig gebruik maken van de schuldhulpverlening  

 

9. Uw gemeente heeft voldoende zicht op bovenstaande categorieën: 

 

• Ja, voldoende zicht 

• Nee, onvoldoende zicht 

• Weet ik niet 

 

10. Doet uw gemeente er voldoende aan om uitval te voorkomen? Bijvoorbeeld door regi-

stratie van melding en sturen op kortere doorlooptijden.  
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• Ja, voldoende acties  

• Nee, onvoldoende acties  

• Weet ik niet 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Geef hieronder uw (algemene) toelichting op de vragen bij het onderwerp aanmelding & 

uitval (deze tekst komt letterlijk terug in de feedbackrapportage). 

………………………………. 

 

 

D. Beleid & onderdelen gemeentelijke schuldhulpverlening 

 

Wat we willen weten 

 Hoe het beleidsplan van de gemeente voor schuldhulpverlening eruitziet 

 Hoe de gemeente de schuldhulpverlening georganiseerd heeft 

 Of er in het plan van aanpak rekening gehouden wordt met specifieke doelgroepen met 

schuldenproblemen 

 Welke schuldhulpverleningsonderdelen er worden ingezet 

 

Vragen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tekst – Toelichting op vraag 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) verplicht gemeenten hun visie en beleid 

op schuldhulpverlening vast te leggen in een plan, telkens voor een periode van vier jaar. 

 

11. In het beleidsplan van uw gemeente voor de schuldhulpverlening zijn de volgende on-

derdelen opgenomen: (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Beoogde doelstellingen en resultaten 

 Kwaliteitsborging 

 Producten en diensten 

 Maximale wachttijd (na aanmelding) 

 Beleid voor gezinnen met minderjarige kinderen 

 Voorwaarden voor een verplichte basisbankrekening 

 Doelgroepen - wie komt in aanmerking 

 Weigeringsgronden - onder welke voorwaarden komt men in aanmerking 

 Duur en kosten van de ingezette instrumenten/ trajecten  

 Evaluatie en meetcriteria 

 Anders, namelijk: … 

 Weet ik niet 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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Tekst – Toelichting op vraag 

Gemeenten bepalen zelf hoe ze de schuldhulpverlening inrichten en uitvoeren. Er zijn ver-

schillende manieren waarop dit georganiseerd kan worden. 

 

12. Uw gemeentelijke schuldhulpverlening: 

• Voert zelf uit, of in samenwerking met andere gemeenten 

• Voert gedeeltelijk zelf uit, in samenwerking met andere organisaties   

• Besteed volledig uit aan één of meer marktpartijen 

• Combinatie van bovenstaande vormen (bijv. sommige onderdelen zelf, andere uitbe-

steed) 

• Weet ik niet 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13. Wordt er in uw gemeente bij het opstellen van het plan van aanpak rekening gehouden 

met specifieke doelgroepen?  

 

• Ja, de gemeente houdt rekening met bepaalde doelgroepen 

• Nee, de gemeente houdt geen rekening met doelgroepen 

• Weet ik niet 

 

Indien ja, kruis aan welke doelgroepen: 

 

 Uitkeringsgerechtigden 

 Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen  

 Licht verstandelijk beperkten   

 Zelfstandig ondernemers 

 Jongeren t/m 27 jaar 

 Dak- of thuislozen 

 Statushouders 

 Gezinnen met minderjarige kinderen 

 Laaggeletterden 

 Blinden, slechtzienden en doven 

 Weet ik niet 

 Anders, namelijk: … 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 

 

14. Geef per onderdeel van de schuldhulpverlening aan: 

a. Of uw gemeente dit regelt   

• Ja 

• Nee 

• Weet ik niet 
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b.  Indien ja of nee: Hoe tevreden u bent over de inzet van dit onderdeel 

• Zeer ontevreden … zeer tevreden (schaal met 4 opties) 

• Weet ik niet 

 

Onderdelen:  

 Aanmelding & intake 

 Informatie & adviesgesprekken  

 Crisishulpverlening  

 Breed wettelijk moratorium (rustpauze) 

 Vrijwilligers/ maatjes/ begeleiders  

 Stabilisatietraject  

 Duurzame financiële dienstverlening (indien schuldregeling (nog) niet mogelijk is) 

 Budgetbeheer   

 Budgetcoaching/ -begeleiding 

 Beschermingsbewind  

 Flankerende hulp (aanvullende sociaal-maatschappelijke hulpverlening) 

 Betalingsregeling (100% betaling) 

 Herfinanciering (100% betaling) 

 Saneringskrediet (Schuldregeling)  

 Schuldbemiddeling (Schuldregeling) 

 Dwangakkoord  

 Indien minnelijke schuldregeling en juridische middelen niet lukt: indienen van 285-ver-

klaring voor toelating tot de Wsnp.  

 Nazorg 

 Anders, namelijk: … 

 

Processchema schuldhulpverlening (afkomstig uit: NVVK: Gedragscode schuldhulpverlening, 2015) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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Geef hieronder uw (algemene) toelichting op de vragen bij het onderwerp beleid & onder-

delen gemeentelijke schuldhulpverlening (deze tekst komt letterlijk terug in de feedbackrap-

portage). 

………………………………. 

 

 

E. Nazorg 

 

Wat we willen weten  

 Welke activiteiten de gemeente regelt in het kader van nazorg en de tevredenheid hier-

over 

 

Vragen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Tekst – Toelichting op vraag 

Nazorg omvat het geheel aan activiteiten dat plaatsvindt zodra een traject in de schuldhulp-

verlening is beëindigd. Dit duurt over het algemeen maximaal drie jaar. Met als doel het 

voorkomen van terugval en terugkeer naar de schuldhulpverlening. 

 

15. a. Welke activiteiten verzorgt of regelt uw gemeente op het gebied van nazorg?  

b. Welke activiteiten zou u willen dat de gemeente regelt?  

 

 Telefonisch contact opnemen na enkele maanden 

 Nazorggesprek(ken) 

 Cursus/coaching gericht op zelfstandigheid 

 Vrijwilligersbegeleiding (al dan niet in traject) 

 Geleidelijke afbouw begeleiding 

 Eigen verzoek klant bevestigen 

 Bijeenkomsten 

 Weet ik niet  

 Anders, namelijk: … 

 

 

16. Hoe tevreden bent u over de activiteiten op het gebied van nazorg in uw gemeente? 

• Heel ontevreden……………………………. Heel tevreden (schaal met 4 opties) 

• Weet ik niet 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Geef hieronder uw (algemene) toelichting op de vragen bij het onderwerp nazorg (deze 

tekst komt letterlijk terug in de feedbackrapportage). 

………………………………. 
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F. Klantgerichtheid & klachtenprocedure 

 

Wat we willen weten  

 Klantgerichtheid en dienstverlening  

 Tevredenheid bejegening, klachtenprocedure en ombudsman 

 

Vragen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

17. Welke van onderstaande opties zijn in uw gemeente op het gebied van dienstverlening 

en klantgerichtheid van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Burger wordt erop gewezen dat er iemand mee mag komen naar het gesprek en dat 

het gesprek opgenomen mag worden 

 Burger heeft een vast contactpersoon tijdens het schuldhulpverleningstraject  

 Burger krijgt een overzicht/checklist van stukken die zijn ingeleverd of nog ingeleverd 

dienen te worden 

 Burger krijgt bij de start van schuldregelingstraject een overzicht van het verwachte 

verloop (inzicht in doorlooptijden) en krijgt moeilijke begrippen uitgelegd 

 Burger wordt meegenomen in proces, bijvoorbeeld zodra er een nieuwe stap in het 

schuldhulpverleningstraject volgt of als er geen stap gezet kan worden (met reden) 

 Burger wordt geïnformeerd over de mogelijkheid van bezwaar en beroep 

 Weet ik niet 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

18. Bent u tevreden over de hoe de burger benaderd wordt in uw gemeente op het terrein 

van de schuldhulpverlening? 

• Zeer ontevreden … Zeer tevreden (schaal met 4 opties) 

• Weet ik niet 

 

19. Bent u tevreden over de klachtenprocedure in uw gemeente op het terrein van de 

schuldhulpverlening? 

• Zeer ontevreden … Zeer tevreden (schaal met 4 opties) 

• Weet ik niet 

 

20. Bent u tevreden over de ombudsman of de toegewezen ombudsfunctie in uw gemeente 

op het terrein van de schuldhulpverlening? 

• Zeer ontevreden … Zeer tevreden (schaal met 4 opties) 

• Weet ik niet 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Geef hieronder uw (algemene) toelichting op de vragen bij het onderwerp klantgerichtheid 

en klachtenprocedure (deze tekst komt letterlijk terug in de feedbackrapportage). 

……………………………….  
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G. Samenwerking (intern & extern)  

 

Wat we willen weten  

 Bekendheid & tevredenheid over samenwerking binnen gemeente 

 Bekendheid & tevredenheid over samenwerking met externe organisaties  

 Bekendheid & tevredenheid over samenwerking met schuldeisende partijen  

 

Vragen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tekst – Toelichting op vraag 

Gemeenten voeren schuldhulpverlening integraal uit, dit betekent dat het onderdeel uit-

maakt van een breder palet aan (gemeentelijke) diensten. Afstemming en samenwerking is 

essentieel. Bovendien moeten niet alleen de schulden, maar ook onderliggende oorzaken 

worden aangepakt.  

 

21. Geef voor uw gemeentelijke schuldhulpverlening aan of: 

a. Er samen wordt gewerkt met onderstaande interne gemeentelijke afdelingen   

• Ja 

• Nee 

• Weet ik niet 

 

b.  Indien ja of nee: Hoe tevreden u bent over deze samenwerking 

• Zeer ontevreden … zeer tevreden (schaal met 4 opties) 

• Weet ik niet 

 

Let op! Ook als u aangeeft dat er geen sprake is van samenwerking wordt er gevraagd naar 

uw tevredenheid hierover. U kunt immers ook tevreden of juist ontevreden zijn over dat er 

geen samenwerking bestaat. 

 

Interne gemeentelijke afdelingen:  

 Inkomen  

 Jeugd 

 Welzijn/WMO  

 Werk 

 Zorg  

 Anders, namelijk: … 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Tekst – Toelichting op vraag 

De gemeentelijke schuldhulpverlening werkt vaak ook samen met externe organisaties om 

mensen met (problematische) schulden effectief te ondersteunen. 

 

22. Geef voor uw gemeentelijke schuldhulpverlening aan of: 

a. Er samen wordt gewerkt met onderstaande organisaties   
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• Ja 

• Nee 

• Weet ik niet 

 

b.  Indien ja of nee: Hoe tevreden u bent over deze samenwerking 

• Zeer ontevreden … zeer tevreden (schaal met 4 opties) 

• Weet ik niet 

 

Externe organisaties:  

 Budgetbeheerorganisaties/ bewindvoerders 

 Commerciële bemiddelingsbureaus 

 Gemeentelijke kredietbank  

 GGD 

 GGZ-instellingen 

 Huisartspraktijken 

 Jeugdteams / jeugdzorg 

 Maatschappelijke opvang 

 Maatschappelijk werk 

 MEE 

 Private schuldhulpverleningsorganisaties 

 Reclassering 

 Scholen  

 Sociaal raadslieden 

 Sociale fondsen 

 Sociale wijkteams 

 Welzijnsinstellingen 

 Verslavingszorg 

 Vluchtelingenwerk 

 Voedselbank / kledingbank 

 Vrijwilligers (al dan niet via stichting of kerk) 

 Anders, namelijk: … 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Tekst – Toelichting op vraag 

Ook de samenwerking tussen schuldhulpverlenende instanties én schuldeisende partijen is 

heel belangrijk. Deze kan bijvoorbeeld worden vastgelegd via een convenant waar samen-

werkingsafspraken in zijn vastgelegd. Goede samenwerkingsafspraken kunnen ervoor zorgen 

dat preventief problemen opgelost kunnen worden en hierdoor is het vaak minder nodig om 

aanspraak te maken op wettelijke middelen (omdat schuldhulpverlener en schuldeiser er in 

den minne uitkomen).  

 

23. Geef voor uw gemeentelijke schuldhulpverlening aan of: 

a.  Er samen wordt gewerkt met onderstaande schuldeiser   

• Ja 
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• Nee 

• Weet ik niet 

 

b.  Indien ja of nee: Hoe tevreden u bent over deze samenwerking 

• Zeer ontevreden … zeer tevreden (schaal met 4 opties) 

• Weet ik niet 

 

Schuldeisers: 

 Woningcorporaties  

 Energieleveranciers  

 Waterbedrijven 

 Ziektekostenverzekeraars 

 Dienst gemeentelijke belastingen 

 De Belastingdienst 

 Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 

 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 

 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 

 Sociale verzekeringsbank (SVB) 

 Deurwaarders / incassobureau’s 

 Telecomproviders 

 Banken en creditcardmaatschappijen 

 Webwinkels / postorderbedrijven 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Geef hieronder uw (algemene) toelichting op de vragen bij het onderwerp samenwerking 

(deze tekst komt letterlijk terug in de feedbackrapportage). 

………………………………. 

 

 

H. Sturing, evaluatie & transparantie  

 

Wat we willen weten  

 In hoeverre de gemeenteraad & cliëntenraad invloed & sturing (kunnen) uitoefenen op 

het ontwikkelen en toetsen van beleid 

 In hoeverre de gemeente de eigen schuldhulpverlening toetst, evalueert en verbetert 

 

Vragen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Tekst – Toelichting op vraag 

De gemeentelijke schuldhulpverlening heeft verschillende om de cliëntenraad en gemeente-

raad te betrekken en te informeren. 

Voorbeelden van acties:  

- Opstellen van het beleidsplan in overleg met cliëntenraad 
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- Cliëntenraad input geven en advies vragen over vormgeving en doelstellingen schuld-

hulpverlening 

- Jaarlijkse verantwoording resultaten beleid(splan) in gemeenteraad 

- Min 3x per jaar verantwoording resultaten uitvoering aan gemeenteraad 

- Actief discussiëren over schuldhulpverlening in gemeenteraad en met cliëntenraad 

 

24. De cliëntenraad wordt voldoende betrokken bij het ontwikkelen van het beleid van de 

gemeentelijke schuldhulpverlening  

• Helemaal mee oneens … Helemaal mee eens (schaal met 4 opties) 

• Weet ik niet 

 

25. De cliëntenraad wordt voldoende betrokken bij het toetsen van het beleid van de ge-

meentelijke schuldhulpverlening  

• Helemaal mee oneens … Helemaal mee eens (schaal met 4 opties) 

• Weet ik niet 

 

26. De gemeenteraad wordt voldoende betrokken bij het toetsen van het beleid van de ge-

meentelijke schuldhulpverlening  

• Helemaal mee oneens … Helemaal mee eens (schaal met 4 opties) 

• Weet ik niet 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Tekst – Toelichting op vraag 

Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening bepalen gemeenten zelf of ze ge-

gevens registreren over de uitvoering van de schuldhulpverlening en hoe ze dat doen. Er zijn 

geen landelijke afspraken gemaakt over begrippen en definities om een landelijk beeld te 

kunnen maken. 

Het is belangrijk om te kunnen evalueren hoe de gemeentelijke schuldhulpverlening functio-

neert. Is de gemeente transparant over de kwaliteit die ze leveren? Met een scorekaart kun-

nen gemeenten hun prestaties volgen en verbeteren door te focussen op belangrijke 

factoren en deze te toetsen. 



 

 

 

 
QuickScan  
Gemeentelijke Schuldhulpverlening 

 

27. Is voor u begrijpelijk en transparant hoe de gemeentelijke schuldhulpverlening functio-

neert? 

 

• Ja, dit is voor mij voldoende helder 

• Nee, dit is voor mij onvoldoende helder 

• Weet ik niet 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Geef hieronder uw (algemene) toelichting op de vragen bij het onderwerp sturing, evaluatie 

(waaronder aandacht voor uitval) en transparantie (deze tekst komt letterlijk terug in de 

feedbackrapportage). 

………………………………. 

 

 

I. Achtergrondinformatie 

 

Wat we willen weten  

 Of gebruiker in cliëntenraad of gemeenteraad zit, of anders. 

 In welke gemeente de gebruiker werkzaam is 

 

Vragen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

28. Welke optie is op u van toepassing?  

• Ik ben lid van een cliëntenraad  

• Ik ben lid van een gemeenteraad 

• Anders, namelijk: … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

29. In welke gemeente bent u werkzaam? (typ alleen de naam van uw gemeente, dus bijv.: 

Arnhem) 

…………………………………… 

 

Ter afsluiting 

 

U bent aan het einde van de enquête gekomen. Bedankt voor het invullen. U kunt op de vol-

gende pagina gelijk uw persoonlijke feedbackrapportage downloaden.   

 

Heeft u nog andere relevante onderwerpen of thema’s met betrekking tot uw gemeentelijke 

schuldhulpverlening die u nog expliciet wilt benoemen, dan kunt u dit hieronder plaatsen. 

(deze tekst komt letterlijk terug in de feedbackrapportage). 

………………………………………………. 
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BIJLAGE 2: BEGRIPPENLIJST1 

 

Beschermingsbewindvoerder – een burger met een problematische financiële situatie kan 

onder bewind geplaatst worden door een kantonrechter. De beschermingsbewindvoerder 

zorgt dan voor het geld en bezittingen, omdat deze burgers dat zelf vaak niet (meer) kunnen 

door bijvoorbeeld lichamelijke of geestelijke problemen. De rechter wijst de bewindvoerder 

aan, dit kan een partner, familielid of professional zijn. 

Beschikking – officieel en schriftelijk besluit van de gemeente dat bepaalde rechtsgevolgen 

heeft. Ook wel, de brief waarin een besluit van de gemeente aan u bekend wordt gemaakt. 

Betalingsregeling – hiermee worden alle bestaande schulden aan schuldeisers afgelost via 

een betaling in termijnen.  

Budgetcoaching – met behulp van een coach verstandig met geld om leren gaan. Om na 

de budgetcoaching zelf inkomen en uitgaven te beheren.  

Budgetbeheer – wanneer al het inkomen direct bij de budgetbeheerder terecht komt. Deze 

betaalt vaak de vaste lasten en reserveert een gedeelte van het inkomen voor de burger 

voor de dagelijkse uitgaven. 

Convenant - overeenkomst tussen de schuldhulpverlenende organisatie en een schuldei-

sende partij waarin onderlinge samenwerkingsafspraken worden gemaakt. De afspraken zijn 

erop gericht de burger met schuldenproblematiek te helpen en een minnelijke schuldrege-

ling te bevorderen.  

Diagnose-instrumenten - bestaan vaak uit wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten. En 

worden gebruikt om zicht te krijgen op de situatie van de burger met (problematische) schul-

den en welke ondersteuningsmogelijkheden hierbij passen 

Duurzame financiële dienstverlening – het geheel van activiteiten die erop zijn gericht de in-

komsten en uitgaven van de burger in evenwicht te brengen en te houden. En waarbij een 

vorm van schuldregeling door omstandigheden (nog) niet mogelijk is. 

Dwangakkoord – als één of meer schuldeisers weigeren mee te werken aan een aangebo-

den schuldregeling dan kan de burger met schulden bij de rechtbank een verzoekschrift in-

dienen voor het uitspreken van een dwangakkoord. Je vraagt de rechtbank dan om de 

weigerachtige schuldeiser(s) te bevelen alsnog in te stemmen met de schuldregeling. 

Finale kwijting – als alle deelnemende schuldeisers aan het einde van een schuldregeling het 

resterende beetje schuld van de burger kwijtschelden. Indien natuurlijk aan de verplichtingen 

van afbetaling is voldaan.    

Flankerende hulp – hulp- en dienstverlening op andere terreinen, die naast de hulpverlening 

gericht op het regelen van de financiën en schulden kan worden opgestart. Vaak vormen 

                                                      
1 Uitleg van begrippen is grotendeels gebaseerd op NVVK (2015) en www.antwoordop.nl/schulden 
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van sociaal-maatschappelijke dienstverlening of gericht op het terrein van zorg en gezond-

heid.  

Gelijkberechting – het gelijk behandelen van alle schuldeisers zodat elke schuldeiser bij  een 

schuldregeling hetzelfde deel van zijn vordering(en) terug ontvangt, uitgezonderd schuldei-

sers met een wettelijk vooropgestelde positie. Dit zijn vaak rijksinstellingen als de belasting-

dienst. 

Herfinanciering – afsluiten van één nieuwe lening waarmee alle openstaande schulden volle-

dig worden betaald. Deze nieuwe lening kan in termijnen worden afgelost.  

Maximale afloscapaciteit – alle inkomsten boven het vastgestelde ‘vrij te laten bedrag’ die 

door de burger met schulden moeten worden afgedragen voor de aflossing van zijn schul-

den.  

Nazorg – omvat het geheel aan activiteiten die plaatsvinden zodra een traject in de schuld-

hulpverlening is beëindigd. Dit duurt over het algemeen drie jaar. Met als doel het voorko-

men van terugval en terugkeer naar de schuldhulpverlening 

Niet-regelbare schulden – schulden die niet meegenomen kunnen worden in een schuldre-

geling. Voorbeelden hiervan zijn verkeersboetes of fraudevorderingen.  

NVVK – is de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Schuldhulpverle-

nende organisaties (waaronder gemeenten) kunnen lid worden van deze vereniging. Leden 

van de NVVK moeten zich houden aan gedragscodes. 

Problematische schuldsituatie – de situatie waarin van een natuurlijke persoon redelijkerwijs is 

te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij 

heeft opgehouden te betalen. 

Saneringskrediet – afsluiten van één nieuwe lening (bijvoorbeeld bij de gemeentelijke krediet-

bank) waarmee alle openstaande schulden worden betaald. Deze nieuwe lening kan in ter-

mijnen worden afgelost. In dit type schuldregeling is vaak sprake van finale kwijting.  

Schuldpreventie – activiteiten die erop gericht zijn informatie en kennis over te dragen zodat 

geen problematische schulden ontstaan en de financiële zelfredzaamheid van burgers 

wordt vergroot. Ofwel het voorkomen van (problematische schulden). De gemeente is ver-

plicht om preventie maatregelen te nemen.  

Schuldbemiddeling – bemiddeling door schuldhulpverlenende organisatie om een schulden-

regeling tussen de burger met schulden en de schuldeisers te treffen. Waarmee de burger 

vaak maandelijks voor 36 maanden een deel van de schuld aflost. In dit type schuldregeling 

is vaak sprake van finale kwijting. 

Schuldhulpverlening – het uitvoeren van diensten door schuldhulpverlenende organisaties 

gericht op het voorkómen, oplossen of beheersen van schulden.  

Schuldhulpverlenende organisatie – organisatie die één of meer diensten of producten uit-

voert op het gebied van schuldhulpverlening. 
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Schuldregelingsovereenkomst – een overeenkomst waarin de rechten, verplichtingen en 

voorwaarden van de schuldenaar en het NVVK-lid ten behoeve van de schuldregeling zijn 

opgenomen. 

Stabilisatie – een periode (vaak 6 maanden) waarin rust wordt gebracht in de financiële situ-

atie van de burger. Tijdens de stabilisatieperiode worden de inkomsten en uitgaven van de 

burger met schulden in evenwicht gebracht en gehouden. 

Uitsluitings- weigeringsgronden – voorwaarden die niet van toepassing mogen zijn in de 

schuldensituatie van de burger voor de gemeentelijke schuldhulpverlening toegang geeft tot 

een vorm van schuldhulpverlening. Dit kan per gemeente verschillen. 

Vrij te laten bedrag – bij het aflossen van schulden wordt altijd een deel van het inkomen vrij-

gesteld voor levensonderhoud (vaste lasten en dagelijkse boodschappen). Dit wordt dus niet 

gebruikt om schulden te betalen. 

Vroegsignalering – gemeente onderneemt gerichte acties om in contact te komen met bur-

gers met (dreigende) problematische schulden. Dit kan door afspraken te maken met be-

langrijke schuldeisers die de gemeente informeren bij mogelijke schuldensituaties. 

Woningcorporaties kunnen dit bijvoorbeeld doen als er sprake is van een hoge huurachter-

stand.  
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