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Programma  

 

Statushouders 

 

Voorliggende 

voorzieningen/welzijn/subsi

die 

 

Schuldhulpverlening 

Formatie: Sociaal Domein 

 



- Transformatie 2-1-0 

 

- Langer zelfstandig. Eigen kracht. 

Netwerk. 

 

- Efficiency 

 

- Evaluatie: nog onvoldoende 

verbinding 

 

- WelzijnWoerden 

 

- Bieb 

 

- Gebiedsgericht  

Aanleiding 

 



Oorzaak 

1. Nog onvoldoende 

ondersteuning in de 

leefomgeving. Transformatie 

niet af. 

 

2. Aanbod van betrokken 

partijen beter afstemmen op 

opgaven Woerden. 

 

3. Slecht zicht op effect 

voorliggende voorzieningen 

knelpunten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoe weten we dat? 

 

 

 

 

Doelstellingen 

 

1. Inwoners gebruiken vaker 

algemene voorzieningen 

 

2. Inwoners zijn tevreden over de 

voorzieningen. 

 

3. Gebruik en kosten van 

maatwerkvoorzieningen nemen af. 

 

 

 

 



Aanpak 

1. Analyse: match vraag en aanbod 

 

o Ontbreekt er aanbod? Of is er van iets anders juist teveel? 

o Sluit het aanbod aan bij recente ontwikkelingen zoals casemanagement en 

wijkgericht werken/MFC/Huis van alles? 

o Onderzoeken mogelijkheden MFC 

o Verkennen van mogelijkheden voor aanvullend aanbod. 

 

2. Passend maken/implementatie 

o Subsidie als instrument. 

o Sterk afhankelijk van maatschappelijke partners 

 

Voorwaarde: geld (zie ook plus-scenario taskforce SD) 

 

 

 



Subsidie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delft best practice? 

Programma Beschikt 2016 Beschikt 2017 

1 3.000 3.000 

2 235.697 344.107 

3 2.257.935 2.170.919 

4 2.386.123 2.116.774 

5 1.138.616 1.550.912 

Totaal 6.021.371 6.185.712 



Schuldhulpverlening 

Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020:  

Voorkomen is beter dan genezen. 

 

Stand van zaken: 

• Gemiddeld duurt het 5 tot 7 jaar voordat een inwoner met financiële 

problemen aanklopt voor hulp.  

• Momenteel 200 lopende trajecten bij schuldhulverlening 

• De duur van een schuldhulpverleningstraject ligt tussen een paar maanden 

(bij een enkelvoudige vraag of éénmalig advies) tot meer dan 4 jaar (bij 

complexe problematische schulden. 

• De complexe problematische schulden komen het meeste voor. 



Schuldhulpverlening 

Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020:  

Voorkomen is beter dan genezen. 

 

Stand van zaken: 

• November 2016: start projectgroep preventie schuldhulpverlening. 

Verbindingen leggen met ketenpartners/scholen/plannen maken hoe 

we de inwoner vroeg(er) kunnen bereiken. 

 

• November 2017: Themaweek: mijn geld in Woerden 

 Aandacht voor geldzaken met een themapagina, inloopmarkt, 

aansluiting bij Geldplannen zodat de inwoner zelf aan de slag kan met 

zijn of haar geldzaken. 



Schuldhulpverlening 

Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020:  

Voorkomen is beter dan genezen. 

 

Maart 2018: Landelijke ‘Week van het geld’ 

--> Gastlessen op middelbare scholen, huis-aan-huis verspreiding van 

de folder: Haal meer uit uw geld. Aandacht om geldzaken 

bespreekbaar te maken en aan te geven waar de inwoner terecht kan 

met vragen. 

 

Sinds september 2017: een nieuw versimpeld aanmeldproces voor 

schuldhulpverlening om uitval bij de aanmelding te voorkomen. 

Cijfers na 6 maanden evaluatie:  

- uitval voor september 2017: 25% 

- afgelopen 6 maanden: 7%. 

 



Schuldhulpverlening 

Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020:  

Voorkomen is beter dan genezen. 

 

September 2017-januari 2018: consulenten van het team 

schuldhulpverlening hebben de training motiverende gespreksvoering 

gevolgd om aan de slag te kunnen gaan met coachende 

schuldhulpverlening. De inwoner wordt daarmee meer aan het stuur 

gezet. 

 



Schuldhulpverlening 

Uitdagingen 

 

 

Het implementeren van coachende schuldhulpverlening. 

Om de inwoner meer zelf aan het stuur te krijgen, moet je eerst zorgen 

voor stressredecutie. Als er namelijk te veel stress is, zal de inwoner 

niet voldoende in staat zijn om zelf te werken aan oplossingen. 

 

De factor tijd is hierin de uitdaging. Om stress te reduceren, moet je het 

hulpverleningstraject vertragen en niet te veel ineens willen. Er moet 

meer maatwerk zijn. 

 



Schuldhulpverlening 

Uitdagingen 

 

 

Het doorbreken van het taboe om over geldzaken te praten. 

Eén van de redenen dat inwoners laat hulp zoeken bij financiële 

problemen, is dat er weinig over gesproken wordt. Mensen schamen 

zich en willen er niet over praten. Door er wel over te praten, weet je 

eerder dat je niet de enige bent, en waar je terecht kunt voor hulp. 

 

 



Schuldhulpverlening 

Uitdagingen 

 

Vroegsignalering versus privacy. 

Ook al is er een taboe op het bespreken van geld problemen, er zijn 

signalen die aanleiding zouden kunnen geven om het gesprek aan te 

gaan. Allerlei instanties, zoals energiemaatschappijen, 

zorgverzekeringen, woningbouwverenigingen etc. kennen inwoners 

met betalingsproblemen. Als deze inwoners bij nog beperkte 

betalingsachterstanden benaderd kunnen worden (er-op-af), kunnen 

grotere problemen voorkomen worden. De privacy wetgeving zorgt er 

echter voor dat gegevens niet gedeeld mogen worden. 

 


