
“De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening” 

 

De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, 

Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening. Heeft u vragen? Neem dan contact op 

met het Steunpunt FenS via onderstaande contactgegevens: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u beleidsmatige vragen? Neem dan contact op met Bert van Putten, beleidsregisseur bij de gemeente 

Harderwijk via b.vanputten@harderwijk.nl. Hieronder vindt u een samenvatting van het vastgestelde beleid 

schulddienstverlening door de gemeenten Ermelo en Harderwijk. 

 

Visie en uitgangspunten 

 Schuldhulpverlening wordt schulddienstverlening: van hulp naar ondersteuning! 

 Schulddienstverlening is integraal en breed toegankelijk 

 De zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van mensen staat centraal.  

 Ondersteuning is gericht op hanteerbare schulden i.p.v. schuldenvrij 

 Preventie: voorkomen is effectiever dan genezen 

 Ketensamenwerking (integrale schulddienstverlening) 
 
Beleid 2014 – 2018 
 
Met het inzetten van een nieuwe beleidscyclus is de uitdaging aangegaan om het beleid in denkkaders 
(matrixfiguren) om te zetten. De bedoeling hiervan is om zowel de beleidsbepalers (gemeenteraden) als 
ook de uitvoerders van beleid  
in dezelfde denkkaders te laten denken. Beiden kunnen van daaruit een eigen vertaling maken naar de 
eigen situatie.  
 
Er zijn 4 matrixfiguren ontwikkeld die het inzicht en de beoogde beweging willen verduidelijken: 
 
1. Beleidsmatrix 
2. (Zelf)regiematrix 
3. Preventiematrix 
4. Dienstverleningsmatrix 
 
Bij elke kwadrant van elke matrix wordt enige uitleg beschreven. Tot slot wordt de beoogde beweging 
beschreven.  
 
In het plan van aanpak vindt u, net als afgelopen jaren, een aantal gerichte ontwikkelstappen voor de 
komende jaren. Niet met de illusie dat we nu zoveel weten dat we 4 jaar vooruit kunnen kijken en plannen, 
wel om gericht op de voorkant bezig te zijn met bewegen. Anders gezegd: de beweging willen we sturen! 
  

Steunpunt FenS (Financiën en Schulden) 

Inloopspreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 tot 

9:30 uur; tel. nr. 0900-230 0 230. 

Wethouder Janssenlaan 76 Harderwijk 

Julianalaan 49, Ermelo 

 

Binnen Steunpunt FenS wordt samengewerkt door MDV en  

Westerbeek COD BV. 
 

mailto:b.vanputten@harderwijk.nl


1. Beleidsmatrix 
 
  

 
 
 
 
 
 
Het beleid in de periode 2008-2013 heeft zich gericht op een herkenbare professionele dienstverlening (3) . 
Ook is er wel aandacht geweest voor de kwadranten 2 + 3 wat echter nog verder aandacht verdient. 
Het beleid is er op gericht om mensen zo zelfstandig mogelijk met hun financiën om te laten gaan. Dit 
betekent dat we een beweging willen creëren vanuit kwadrant 3 (professionele schulddienstverlening) naar 
de andere kwadranten. De inzichten die zijn opgedaan uit de gerichte rapportages en goede samenwerking 
in de afgelopen jaren maken dat de komende jaren meer focus gelegd kan gaan worden op specifieke 
groepen mensen. Ook extra aandacht voor de keten van vroegsignalering (1) moet gaan helpen om in de 
toekomst tot meer zelfredzame mensen te komen. 
Voorbeelden van specifieke groepen mensen zijn: 
- Alleenstaande WWB-ers 
- Jonge mensen 
- Anders wonende (kamerbewoning/begeleid wonen/……..) 
In het plan van aanpak is meer te lezen over de plannen voor de komende jaren.   
  

 

Gezamenlijke kracht 

- Traject op maat: tempo en 
complexiteit van de problemen zijn 

leidend 

- Gerichte advisering 

- Monitoren en aanwezig zijn 
wanneer nodig 

- Specialistische kennis beschikbaar 
stellen 

Professionele schulddienstverlening 

- Meerdere gebieden? 1 gezin, 1 
plan, 1 regisseur 

- Financiele zelfredzaamheids-
training 

- Hanteerbare schulden zijn het doel 

Eigen kracht  

- Gerichte informatie 

- Aanbevolen websites 
(berekenuwrecht.nl) 

- Eenduidige, organisatie 
overstijgende folders 

- Stimuleren en het vormgeven van 
het gebruik van het eigen netwerk 

 

Ondersteunende dienstverlening 

- Financiele problemen zijn 
oplosbaar 

- Blijvende/monitorende bredere 
begeleiding 

- Netwerkbenadering/ 
ondersteuning 

- Sociale wijkteams / MDVeluwe 

 

 

Ondersteunende dienstverlening 

- Financiele problemen zijn 
oplosbaar 

- Blijvende/monitorende bredere 
begeleiding 

- Netwerkbenadering/ 
ondersteuning 

- Sociale wijkteams / MDVeluwe 

 

Groot 

Klein 

Hoog 
Laag 

Zelfredzaamheid 

Financiële problemen 

1 

2 3 

4 



2. (Zelf)regiematrix 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
Alle inzet is er op gericht om de zelfredzaamheid van burgers zo veel mogelijk te stimuleren en/of te 
ondersteunen. Het doel van alle betrokken organisaties is om zo veel mogelijk in de kwadranten 1 (eigen 
regie) ,2 (ondersteuningsregie) en 4 (gezamenlijke regie) te bewegen met de cliënt. Het is aan de 
gezamenlijke organisaties om op dat terrein te zorgen voor voldoende ondersteunend materiaal en 
mogelijkheden.    
 
Het is een gegeven dat niet iedereen zijn/haar eigen financiën op een goede manier kan beheren. 
Professionele dienstverlening (4) is nodig bij complexe schuldsituaties waarbij hanteerbaar maken van 
schulden het doel is. Hierbij is sprake van tijdelijkheid. Wanneer een cliënt niet leerbaar is met betrekking 
tot beheer van de eigen financiële situatie worden, zelf te bekostigen, oplossingen gezocht en/of gecreëerd. 
Denk b.v. aan eigen netwerk, bewindvoering. De gemeente kiest niet voor een structurele overname van 
financieel beheer. 
  

Ondersteuningsregie 

- Vrijwilligers cq. eigen netwerk 
ondersteuners inzetten om de 

financiele situatie hanteerbaar te 
maken/houden 

Professionele regie 

- MDVeluwe 

- Westerbeek COD BV 

-Eventueel in samenwerking met 
ZorgDat/St. Pinel en/of Sociaal 

Vangnet Overleg (SVO) 

 

Eigen regie 

- Informatie met betrekking tot 
financiele problemen 

laagdrempelig beschikbaar 
hebben 

 

Gezamenlijke regie 

- Ondersteuning door 
professionals, vrijwilligers, eigen 

netwerk of een combinatie 
hiervan om de financiele situatie 
hanteerbaar te maken/houden 

Laag 

Hoog 

Hoog Laag 

Zelfredzaamheid 

Competenties  

1 

3 2 

4 



3. Preventiematrix 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen het preventie denken zijn de ketenpartners en andere (indirect) betrokken organisaties erg 
belangrijk. Enerzijds om (gericht) ondersteunende  informatie te kunnen geven en anderzijds als 
vroegsignaleerder.  De verbindingen tussen een herkenbare schulddienstketen en alle andere vrijwillige en 
professionele organisaties vraagt dan ook om altijd blijvende aandacht.  
Herkenbaar, goed te lezen informatief materiaal wat algemeen geldt maar ook vertaald naar 
Harderwijk/Ermelo is nodig om mensen die in financiële problemen zitten of dreigen te komen te 
ondersteunen in hun zelfredzaamheid.   
 
  

Informatievoorziening 

Specifieke doelgroepinformatie 

- Kortdurend face-to-face contact 

- Specifieke informatie gericht 
uitzetten 

Professionele kennis en 
leervorming 

- MDVeluwe 

- Westerbeek COD BV 

- ZorgDat/St. Pinel 

- Sociaal Vangnet Overleg (SVO) 

 

Algemene informatie 

- Websites  

- Folders 

- Media 

 

Ondersteunende 
informatievoorziening 

- Cursussen 

- (Kortdurende) face-to-face 
ondersteuning 

- Internet hulpverlening 

- Vroegsignalering ketenpartners 

Collectief 

Hoog Laag 

Zelfredzaamheid 

1 4 

Individueel 

2 

3 



4. Preventiematrix 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Naarmate mensen meer zelfredzaam (kunnen) zijn kan de benadering ook op bredere groepen 
plaatsvinden. Gerichte inzet van voorlichtingsmateriaal en gericht samenwerken met andere organisaties 
(b.v. sociale dienst)  zal naar verwachting effect op langere termijn bewerkstelligen. 
De inzet van de dienstverlening is er op gericht om zo weinig mogelijk mensen in kwadrant 3 (specifieke 
dienstverlening) terecht te laten komen/te hoeven helpen.  Dit vraagt verdere ontwikkeling van interventies 
en materialen die Harderwijk/Ermelo breed, gefocust op bepaalde groepen en in nazorg/ondersteuning 
gebruikt kunnen worden.  De regie hierin mag verwacht worden van de professionele organisaties die in 
kwadrant 3 samen werken, te weten Westerbeek COD BV, MDV, Zorgdat, Stichting Pinel en uiteraard ook 
de gemeente zelf. 
  

Focus benadering (individueel en 
groepsgericht) 

- WWB en uitkeringen 

- Jongeren 

- Ouderen  

- Trends blijven volgen 

Specifieke dienstverlening 

- Schulddienstverlenings 

traject 

- Langdurige thuisadministratie 

- Budgetcursus + budgetbeheer 

 

Maatschappelijke beïnvloeding 

- Media 

- Websites 

- Netwerkondersteuning 

- Omgaan met financiën  

 

Nazorgpreventie 

- Budgetcursus 

- Langdurige thuisadministratie 

- Eigen netwerk koppelen 

- Monitor-contact  

Individueel 

Collectief 

Hoog Laag 

Zelfredzaamheid 

1 

2 

 

3 

4 

Dienstverlening 



Plan van aanpak schulddienstverlening 2014 – 2018 
 
In de komende jaren zal er veel veranderen in de wereld van zorg en welzijn. De bedoeling is dat 
ondersteuning dichter bij de burger gaat plaatsvinden. Één gezin, één plan, één regisseur (én 1 budget + 1 
registratie?) moet in de praktijk vanzelfsprekend gaan worden. Deze ontwikkeling zal zeker ook invloed 
hebben op de vormgeving van de schulddienstverlening. Het is nu nog te onduidelijk om hierover 
vergaande en richtinggevende uitspraken te doen. De plannen zoals deze zijn gemaakt passen goed bij de 
te verwachten beweging naar de voorkant van de keten. Er zijn in het plan van aanpak 4 belangrijke 
thema's die ontwikkeld moeten gaan worden. 
 

A. Versterken 1
e
 lijnsketen 

 Ondersteuning van alle betrokken organisaties en de keten als geheel door het eenduidig gebruik 
van ondersteunende formulieren. Deze worden ontwikkeld en beschikbaar gesteld door de 
stuurgroep schulddienstverlening. 

 De rol van het Steunpunt FenS (Financiën en Schulden) wordt verder versterkt, waardoor sneller 
gestart kan worden met de aanpak van het probleem van de cliënt. Hierbij is er vroegtijdig 
aandacht voor inzicht in en het in balans brengen van het budget.          

 Informatie op websites etc. is duidelijk, eenduidig en ketengericht. De stuurgroep neemt hierin het 
voortouw. FenS (Financiën en Schulden) als merknaam beter positioneren en versterken. 

 Organisatie overstijgende samenwerking binnen FenS is vanzelfsprekend. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
B. Gefocust beleid 
 Door de beleidsperiode heen moet actief aandacht gegeven worden aan een goede afstemming 

van de schulddienstverlening. Integraal gemeentelijk beleid is het doel. Bijv. armoedebeleid, GBA 
regelgeving etc. 

 Specifieke interventies bij gesignaleerde trends. Denk hierbij bijv. aan alleenstaande WWB'ers, 
ZZP'ers, mensen met koopwoningen, kamer/pensionbewoning. Dit vraagt blijvende analyse op 
grond van de halfjaarlijkse rapportages van de stuurgroep organisaties. 

 Deskundigheidsbevordering binnen de gehele keten (kern- en schilpartners). 
 Het ontwikkelen van groepsgerichte trainingen en cursussen die aansluiten bij een meebewegen 

met de trendontwikkelingen. 
 Doorontwikkelen van de ingezette lijn m.b.t. budgethulp en verplichte cursus. 
 
C. Ketenefficiëntie  
 Het versterken van de 1e lijnsketen (A) draagt hiertoe bij. 
 Kostenbeheersing in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen. Het streven is om binnen 

bestaande budgetten meer mensen met financiële pr0blemen te ondersteunen. 
 Schilpartners (2e ring) informeren en verder aansluiten bij de ketenpartners. Denk hierbij aan: 

Stichting Schuldhulpmaatje, levensbeschouwelijke organisaties, corporaties, Voedselbank, 
welzijnsorganisaties etc. 

 Multi-probleem huishoudens: één gezin, één plan, één regisseur en in de schulddienstverlening 
zoveel mogelijk 1 registratie. Aansluiting bij de Sociaal Vangnet Overleggen waar nodig. 

 
D. Beleidsevaluatie 
 Het opzetten en uitvoeren van een FenS klanttevredenheidsonderzoek. 
 Het herhalen van het tevredenheidsonderzoek onder alle samenwerkende organisaties. 
 Continue monitoring en doorontwikkeling van samenwerking in stuurgroep schulddienstverlening. 


