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SAMENVATTING  

 
In opdracht van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) heeft Trendbureau Drenthe in maart 

en april 2020 een snelle, beperkte inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke verbeterpunten in de 

preventie en aanpak van schuldenproblematiek in Drenthe. Ook is meegenomen op welke punten 

bovengemeentelijke inzet en samenwerking hierbij zinvol is. Acht portefeuillehouders (van even 

zoveel gemeenten), tien beleidsmedewerkers, zes ervaringsdeskundigen, vijf schuldhulpverleners en 

drie schuldeisers hebben inbreng geleverd.  

 

Alle twaalf Drentse gemeenten zetten zich nu al actief in voor een effectieve schuldenaanpak en 

hebben diverse innovatieve projecten. De inventarisatie bevestigt de verwachting (van de 

opdrachtgever) dat het nog beter kan. Zo valt met nog betere aansluiting bij de leefwereld en 

beleving van mensen met schulden veel te winnen. Daarnaast zijn nieuwe of verbeterde aanpakken 

voor het vroegtijdig signaleren en snel oplossen van problematische schulden dringend gewenst. 

Verder laat de inventarisatie zien dat er veel draagvlak is voor kennisdeling en voor een gezamenlijke 

Drentse Actie-agenda op het gebied van schuldenaanpak.  

 

Op basis van de inventarisatie worden aanbevelingen gedaan richting de VDG en Drentse 

gemeenten. Zo wordt aanbevolen om kennisdeling te organiseren over innovatieve aanpakken en 

om een gezamenlijke Drentse schuldenaanpak te ontwikkelen, met vroegsignalering en 

bewindvoering als hoofdthema’s. De provincie Drenthe, brancheorganisaties en bedrijven zijn daarin 

belangrijke partners. Los van de inventarisatie is de laatste aanbeveling om te onderzoeken of de 

huidige economische situatie tot nieuwe schuldenproblematiek leidt en extra inzet of speciale 

interventies vereist.  
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 INLEIDING  

Het voorkomen en oplossen van problematische schulden is één van de focusopgaven in de 

strategische agenda van de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) voor de periode 2019-2022. Alle 

twaalf gemeenten zetten actief in op dit thema en voeren lokaal beleid uit. De VDG verwacht dat dit 

nog meer kan opleveren, vooral als gemeenten, provincie en andere betrokken partijen meer 

verbinding, kennisdeling en samenwerking rond het thema armoede en schulden realiseren.  

De VDG heeft Trendbureau Drenthe gevraagd te inventariseren op welke punten de 

bovengemeentelijke inzet en samenwerking verbeterd kunnen worden. Deze inventarisatie is in april 

2020 uitgevoerd. In dit rapport zijn de uitkomsten weergegeven. Daarnaast zijn aanbevelingen 

opgenomen voor bovengemeentelijke samenwerking in de aanpak schuldenproblematiek, gebaseerd 

op de uitkomsten van de inventarisatie.  

 

1.1 Leeswijzer  
In de hoofdstuk 2 worden de vraagstelling en werkwijze van de inventarisatie toegelicht. Daarna, in 

hoofdstuk 3, volgt een weergave van de uitkomsten. In hoofdstuk 4 staan de conclusies die wij 

hieruit trekken en de aanbevelingen die we op basis van de uitkomsten doen.  

 

In hoofdstuk 3 zijn, in aparte tekstvakken, uitspraken en reacties op stellingen te lezen. De uitspraken 

zijn afkomstig van mensen die informatie hebben aangeleverd voor de inventarisatie. Deze zijn 

geselecteerd omdat ze kernachtig de mening of ervaring van (tenminste) één deelnemer 

verwoorden, ter toelichting van of aanvulling op de lopende tekst. (De citaten zijn dus niet 

geselecteerd op representativiteit voor de hele groep). Daar waar in de tekstvakken een percentage 

‘mee eens’ is vermeld, geeft de bijbehorende stelling de mening van het vermelde percentage 

deelnemers weer.  
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 VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE ONDERZOEK  
 

In de inventarisatie stonden de volgende vragen centraal:  

1. Hoe werken Drentse gemeenten en hun partners op dit moment aan het voorkomen en 

tegengaan van schulden en het aanpakken van armoede?  

2. Wat zijn belangrijke verbeterpunten als het gaat om (a) voorkomen van nieuwe of ergere 

schulden en (b) het effectief aanpakken van bestaande schulden?  

3. Op welke punten en hoe kunnen de Drentse gemeenten, de provincie en andere partners elkaar 

versterken? 

 

2.1 Werkwijze  
De inventarisatie is hoofdzakelijk uitgevoerd via drie online versnellingssessies. Vier personen, die 

niet (optimaal) aan de versnellingssessies konden deelnemen hebben telefonisch of per mail 

(nadere) inbreng geleverd. Deze inbreng is in de vermelde uitkomsten verwerkt, maar niet in de 

prioriteringen.  

Daarnaast is informatie ontleend aan een inventarisatie die de VDG zelf heeft uitgevoerd, tijdens een 

VDG-portefeuillehoudersoverleg Participatie, Schuldhulp en Integratie op 11 maart 2020. 

 

Wat is een ‘versnellingssessie’? 

Een versnellingssessie is een werkwijze om in korte tijd ideeën, ervaringen en/of opvattingen binnen een 

(deelnemers)groep naar boven te halen en gezamenlijk prioriteiten te bepalen. Deelnemers aan een 

versnellingssessie reageren via een persoonlijke laptop (of vergelijkbaar apparaat) op vragen en stellingen 

die hen worden voorgelegd. Ieders inbreng weegt even zwaar. Na elke vraag is er ruimte voor toelichting 

op en duiding van de uitkomsten door de deelnemers. Vaak worden de aanvankelijke antwoorden 

vervolgens gezamenlijk gecategoriseerd en individueel, via de eigen laptop, in volgorde van prioriteit 

gezet. Uiteindelijk levert elke vraag een groepsuitkomst op. 

 

In de versnellingssessies kregen de deelnemers vijf vragen voorgelegd, die vooraf met de VDG waren 

afgestemd.  

 

2.2 Deelname versnellingskamers 
Aanvankelijk was het de bedoeling in maart 2020 twee versnellingssessies te houden op locatie in 

Assen en Emmen. Vanwege de coronamaatregelen konden deze sessies niet doorgaan. De 

verandering in omstandigheden en datums heeft een aantal afmeldingen tot gevolg gehad. Van de 

38 oorspronkelijk aangemelde personen hebben uiteindelijk 24 personen daadwerkelijk inbreng 

geleverd, waarin 21 (onder meer) via één van de versnellingssessies.  
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De achtergronden van de 24 deelnemers zijn:  

 Beleidsmedewerkers: 10  (8 vanuit 8 gemeenten, 1 vanuit provincie (1 ‘stem’ namens 2  

 personen), 1 vanuit bovengemeentelijke kredietbank); 

 Ervaringsdeskundigen: 6 (waaronder 1 als ervaringsdeskundige werkzaam bij een  

 gemeente, 2 bij een maatschappelijke organisatie en 1 bij een 

 cliëntenraad); 

 Schuldhulpverleners:  5 (werkzaam bij gespecialiseerde schuldhulpverlening, financiële  

 dienstverlening, kredietbank, welzijnswerk en  

 vrijwilligersorganisatie); 

 Schuldeisers:     3  (2 vanuit wooncorporatie, 1 vanuit belastingdienst). 

 

Aangezien een evenredige vertegenwoordiging van de vier categorieën deelnemers was beoogd, 

kunnen we stellen dat de schuldeisers ondervertegenwoordigd waren en de beleidsmedewerkers 

oververtegenwoordigd. Eén persoon die zichzelf het best vond passen in de categorie 

beleidsmedewerkers, had ook tot de categorie schuldhulpverleners gerekend kunnen worden. 

 

In de weergave van de uitkomsten van de inventarisatie onderscheiden we de verschillende 

subgroepen niet. Hiervoor waren de verschillen in de inbreng vanuit de verschillende subgroepen te 

klein; er was geen sprake van tegengestelde opvattingen.  
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 UITKOMSTEN INVENTARISATIE  
 

3.1 Huidige aanpak schulden en armoede in Drentse gemeenten  
De wethouders van de Drentse gemeenten hebben tijdens het VDG-portefeuillehoudersoverleg 

Participatie, Schuldhulp en Integratie op 11 maart 2020 een groot aantal projecten aangedragen, 

waarin zij succesvol werken aan preventie, vroegsignalering en aanpak van schulden. Hierbij waren 

portefeuillehouders uit acht van de twaalf Drentse gemeenten aanwezig. Hoewel de lijst met 

projecten hieronder niet helemaal volledig is, laat ze zien dat Drenthe veel innovatieve initiatieven 

kent om de schuldenproblematiek te verkleinen.  

 

1. Preventie/ vroegsignalering 

 Emmen heeft een pilot integrale intake schulddienstverlening/inkomensondersteuning.  

 Hoogeveen heeft Schuldenlab / Geldfit (vroegsignalering en laagdrempelige hulp) en er is 

een spreekuur omgaan met geld (Alescon).  

 Meppel heeft een Sociaal Leenfonds. (Leningen voor huishoudens met onverwachte 

kosten, ter voorkoming van (grotere) schulden).  

 Diverse gemeenten (Aa en Hunze, Emmen, Hoogeveen, Westerveld) hebben preventieve 

activiteiten en vroegsignalering. De uitvoering gebeurt door of met diverse organisaties, 

zoals wooncorporaties, zorgverzekeringen, energiemaatschappijen.  

 Zorgverzekering op maat: keuze-informatie voor een passende, niet te dure verzekering. 

 Midden-Drenthe zet de sociaal raadsvrouw in en laat Stichting Knip budgettrainingen 

verzorgen. Ook in Emmen zijn er budgettrainingen.  

 

2. Speciale aandacht voor kinderen en jongeren  

 Emmen heeft het Jongeren Perspectief Fonds. (Neemt schulden van jongeren over).  

 In Hoogeveen krijgen jongeren voor hun 18e verjaardag een boekje van Nibud cadeau.  

 In Aa en Hunze en Emmen worden geldlessen gegeven.  

 Meerdere gemeenten hebben mogelijkheden voor (extra) financiële ondersteuning voor 

kinderen en jongeren.  

 

Daarnaast is er aandacht voor het voorkomen van uitsluiting op ander dan financieel gebied:  

 Pilot huiswerkbegeleiding (Emmen) 

 Inzet schoolklas Speciaal onderwijs (11/12 jarige leerlingen) als kinderraad (Hoogeveen) 

 Speaking Minds-traject met leerlingen van PRO Emmen voor stem in beleid (Emmen) 

 

3. Aanpak van schulden 

 Inzet mobility mentoring (Hoogeveen) 

 Werkgevers die bewust zijn van werknemers met schulden (Borger-Odoorn, Hoogeveen) 

of de schulden van werknemers overnemen (Aa en Hunze)  

 Pilot schulddienstverlening aan zzp’ers (Emmen) 

 Beschermingsbewind – Gronings model (Aa en Hunze) 

 Budgetconsulent helpt altijd (maatwerk, Midden-Drenthe) 

 Pilot problematische huurschulden (Emmen) 
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4. Samenwerking in de uitvoering 

Goede voorbeelden van samenwerking in de uitvoering:  

 GKB in de toegang/sociale teams (Hoogeveen en Tynaarlo)  

 Regiegroep armoedebeleid (Midden-Drenthe) of Armoedepact (netwerk van 

maatschappelijke partners, Aa en Hunze, Emmen) 

 

3.2 Verbeterpunten in de preventie en aanpak van problematische schulden 
Deze paragraaf beschrijft de uitkomsten van drie online versnellingssessies. Deze uitkomsten zijn 

soms aangevuld met inbreng vanuit vier interviews. Aan de orde komen verbeterpunten gericht op 

(a) het voorkomen van problematische schulden en (b) het effectiever oplossen van problematische 

schulden. Het eerste punt (a) is uitgewerkt in 3.2.1, het tweede (b) in 3.2.2. In beide paragrafen is 

eerst een overzicht opgenomen van de verbeterpunten uit de drie sessies. Daarna volgt een 

toelichting op de verbeterpunten, op basis van de inbreng van deelnemers.  

 

3.2.1  Voorkomen van problematische schulden  

De deelnemers hebben antwoord gegeven op de vraag ‘Welke extra stappen kunnen in uw (woon-

/werk)gemeente helpen voorkomen dat inwoners in problematische schulden terechtkomen?’ In 

tabel 1 zijn de antwoorden samengevat, per sessie, in de door deelnemers vastgestelde volgorde van 

belangrijkheid.  

 

Sessie 1  
(5 beleidsmedewerkers, 2 ervarings-     

deskundigen)     

Sessie 2 
(2 beleidsmedewerkers, 2 ervarings-

deskundigen, 2 schuldeisers, 1 

schuldhulpverlener) 

Sessie 3 
(2 beleidsmedewerkers, 1 ervarings-      

deskundige, 4 schuldhulpverleners) 

1. Ervaringsdeskundigen 

inzetten 

1. ‘Mens centraal’  1. Meer bekendheid geven aan 

hulpmogelijkheden  

2. Vraaggericht werken (‘de 

mens centraal’) 

2. Meer samenwerking, o.a. 

professionals en vrijwilligers 

2. Lage drempels (hulp vragen en 

ontvangen makkelijker maken) 

3. Wet- en regelgeving 

veranderen 

3. Ervaringsdeskundigen inzetten 3. Prettige bejegening, gebaseerd 

op vertrouwen 

4. Mensen met problemen     

eerder & beter in beeld 

krijgen 

4. Voorlichting, o.a. om taboe op 

armoede te doorbreken 

4. Meer samenwerking  

5. Communicatie, m.n. schuld-

dienstverlening beter bekend 

maken  

5. Lage drempels (hulp vragen en 

ontvangen makkelijker maken) 

5. Mensen met problemen eerder 

& beter in beeld krijgen  

6. Scholing, gericht op (beter) 

leren omgaan met geld 

  

Tabel 1: antwoordcategorieën van extra te nemen stappen in voorkomen problematische schulden 

 

Samenvoeging van de uitkomsten van de drie sessies leidt, rekening houdend met ‘aantal keren 

genoemd’ en de prioriteit die de drie groepen hebben vastgesteld, tot de volgende top 6 met 

‘stappen om te voorkomen dat inwoners in problematische schulden terechtkomen’. Het is een top 

6, omdat we ons hebben beperkt tot de zes stappen, die in meer dan één sessie naar voren zijn 

gekomen.  
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Top 6 stappen om te voorkomen dat inwoners in problematische schulden terecht komen, met 

toelichting:  

1. Voorlichting en communicatie 

 Geef meer bekendheid aan de schulddienstverlening.  

 Verbeter de vindbaarheid van websites van gemeenten en instanties.  

 Doorbreek het taboe op armoede, juist bij inwoners die (nu) niet in aanraking komen met 

schulden. Er is veel negatieve beeldvorming over mensen met een uitkering. Als die 

verdwijnt, zullen mensen eerder hulp (durven) vragen.  

 Vermijd een negatieve, dreigende toon in brieven aan mensen met 

betalingsachterstanden en in gesprekken. Dit werkt namelijk averechts, het demotiveert 

mensen om te reageren of zich open te stellen. Met een positieve insteek bereik je veel 

meer.  

 

2. De mens centraal 

 Luister naar de mens om wie het gaat. Ga uit van wat mensen nodig hebben, lever 

maatwerk. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig.  

 Ga (als schuldeiser/gemeente) uit van goede trouw; denk in oplossingen, niet in boetes.  

 Zet de gezinscoach (zoals in Emmen en Coevorden) in alle Drentse gemeenten in. 

 Maak onderscheid in doelgroepen: jongeren moet je op een heel andere manier 

benaderen om over schulden te praten dan zzp-ers etc. 

 

3. Ervaringsdeskundigen inzetten 

 Ervaringsdeskundigen zijn essentieel, omdat zij een brug kunnen vormen tussen 

ontwikkelaars/professionals en cliënten. Ervaringsdeskundigen spreken beide talen.  

 Maak gebruik van ervaringsdeskundigheid bij het vormgeven en uitvoeren van de 

hulpverlening. 

 Betaal ervaringsdeskundigen voor hun inzet. Anders houd je mensen gevangen in 

armoede. 

 

4. Meer samenwerking 

 Werk als vrijwillige en professionele organisaties beter samen. Durf over je eigen hekje 

heen te kijken. Stem onderling goed af als meerdere hulp-/dienstverleners hetzelfde gezin 

proberen te helpen.  

 Maak per gemeente een kaart van het aanbod van vrijwilligers en professionals.  

 Leer van elkaar, bijvoorbeeld door te bespreken (met elkaar als dienstverleners en met de 

klant) wat in een bepaalde casus beter had gekund.  

 Maak gebruik van alles wat er al is in de gemeentewereld. Vaak wordt van alles uitgezocht 

en ontwikkeld, terwijl dat elders al klaar ligt.  

 Denk ook aan brancheverenigingen als samenwerkingspartners. 

De inzet op preventie is in bijna alle gemeenten gebaseerd op incidentele, projectmatige inzet. 

Een structurele inzet met een lange adem zou helpen.  

(citaat beleidsmedewerker) 
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5. Lage drempels  

 Organiseer de toegang tot hulp overzichtelijk (en niet versnipperd). Maak als gemeente 

afspraken met diverse betrokken partijen. Beloon mensen die zich vroeg melden met hun 

schulden.  

 Houd er rekening mee dat niet iedereen internet heeft. Zorg ook voor laagdrempelige 

toegang of een inloopspreekuur bij bijvoorbeeld welzijn. En maak de website drempelvrij 

en goed toegankelijk.  

 Ga bij de eerste signalen (bijvoorbeeld huurachterstand) op huisbezoek, maak zo snel 

mogelijk persoonlijk contact.  

 Neem drempels weg door minder bewijsstukken te vragen en doorlooptijden te 

versnellen. (Veel mensen haken door de huidige drempels vroegtijdig af).  

 Ken voorzieningen voor minima automatisch toe op basis van bij de gemeente bekende 

data.  

 Houd er rekening mee dat veel mensen een drempel ervaren om naar de gemeente te 

gaan. Mensen met schulden gaan liever naar organisaties als welzijnswerk, voedsel- of 

kledingbank.  

 Geef alle natuurlijke personen toegang tot schuldhulpverlening. 

  

6. Mensen met problemen eerder & beter in beeld 

 Geef preventie en vroegsignalering meer aandacht. Bedenk een goede aanpak voor het 

bundelen van en reageren op signalen (huur, gas/water/elektra, zorgverzekering, banken, 

postorderbedrijven etc.).  

 Benut de relatie tussen gemeente en bijstandsgerechtigden: maak een inkomenscheck 

met alle nieuwe bijstandsgerechtigden, ga met bijstandsgerechtigden met schulden in 

gesprek over oplossingen, maak schuldaflossing onderdeel van het re-integratietraject, 

geef voorlichting ter voorkoming van schulden. 

 Vergeet ook de werkenden,  zzp’ers en kleine ondernemers niet.  

 Verbeter de keten met behulp van Geldfit. Dit is een digitaal systeem, waarmee je 

ketenpartners kunt verbinden en schulden eerder kunt signaleren. Geldfit is AVG-proof.  

 Zet ook andere momenten van vroegsignalering in, breder dan de huidige convenanten. 

 Integreer financiële hulp en ondersteuning in andere vormen van zorg of begeleiding 

(bijvoorbeeld van een sociaal team of persoonlijk begeleider). Dit voorkomt veel 

problemen. Zorg dat in alle sociale teams (ook) een financiële hulpverlener zit.  

 

Opmerkelijk is dat een groot positief effect wordt verwacht van goede vroegsignalering (zie 

reactie op stelling in tekstvak hierboven), maar dat vroegsignalering in de prioritering niet 

hoger komt dan de 6e plaats. (Waarmee overigens niet is gezegd dat het onbelangrijk is, wel 

Met goede vroegsignalering kunnen we de problematische schulden                                 in 

Drenthe meer dan halveren. 

 (80% van de deelnemers is het hiermee eens: alle schuldhulpverleners en schuldeisers, twee 

derde van de beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen) 
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dat het minder belangrijk wordt geacht dan vijf andere punten). Door deelnemers werd dit 

als volgt verklaard: als je punt 1 tot en met 5 hebt gerealiseerd, is punt 6 niet meer nodig.  

 

3.2.2  Effectiever oplossen van problematische schulden  

De deelnemers aan de versnellingssessies hebben antwoord gegeven op de vraag ‘Stel, u bent 

ervoor verantwoordelijk dat inwoners van uw gemeente (of cliënten van uw organisatie) die 

problematische schulden hebben daar sneller uit komen en minder vaak terugvallen dan nu het 

geval is. Wat gaat u veranderen?’ In tabel 2 zijn de antwoorden samengevat, per sessie, in de door 

deelnemers vastgestelde volgorde van belangrijkheid.  

 

Sessie 1  
(5 beleidsmedewerkers, 2 ervarings-     

deskundigen)     

Sessie 2 
(2 beleidsmedewerkers, 2 ervarings-      

deskundigen, 2 schuldeisers, 1 

schuldhulpverlener) 

Sessie 3 
(2 beleidsmedewerkers, 1 ervarings-      

deskundige, 4 schuldhulpverleners) 

1. Noodstop/ schulden tijdelijk 

vastzetten  

1. ‘Mens centraal’  1. Inspelen op situatie cliënt  

2. Mens centraal  2. Ontzorgen, o.m. door opkopen 

schulden, schuldenstop 

2. Kennisontwikkeling hulpvrager  

(d.w.z. hulpvrager leert) 

3. Ervaringsdeskundigen 

inzetten 

3. Actieve nazorg  3. Nazorg  

4. Lobby voor meer wettelijke 

ruimte 

4. Eén aanspreekpunt / korte 

lijnen  

4. Procesoplossingen  

5. Meer en betere nazorg  5. Ervaringsdeskundigen inzetten   

 

6. Samenwerking / één loket 6. Goed voorbeeldgedrag   

 

Tabel 2: antwoordcategorieën verbeteringen in effectiviteit van schuldhulp en nazorg  

 

Samenvoeging van de uitkomsten van de drie sessies leidt, rekening houdend met ‘aantal keren 

genoemd’ en prioriteit die de drie groepen hebben vastgesteld, tot de volgende top 5 met ‘stappen 

om schulden van inwoners effectiever op te lossen’. Het is een top 5, omdat we ons hebben beperkt 

tot de vijf stappen, die in meer dan één sessie naar voren zijn gekomen.  

 

Top 5 stappen om schulden van inwoners effectiever op te lossen, met toelichting: 

1. De mens/cliënt centraal  

 Luister vooral.  

 Achterhaal de vraag achter de schulden en zet daarop in. 

 Durf buiten de kaders te treden. 

 Laat de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de cliënt zelf. Houd wel rekening met het 

‘doenvermogen’ van de cliënt. 

Als gemeente/overheid het goede voorbeeld geven en niet zelf allerlei incassotrajecten starten.  

(citaat beleidsmedewerker) 
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2. Schuldenstop, opkopen van schulden en andere procesoplossingen 

 Zorg voor een snellere doorloop van de schuldhulpaanvraag. Dit lukt alleen als de 

papierwinkel wordt teruggedrongen. Zowel gemeenten als de 

schuldhulpverleningsbranche houden nu de papierwinkel in stand.  

 Zorg voor één saneringskrediet en verstrek dit snel. (I.p.v. minnelijke regelingen). Maak 

realistische terugbetaalafspraken.  

 Bouw pauzes en schuldenstop in, in het schuldhulptraject. 

 Zet een gecertificeerde schuldenregelaar in. Spreek van tevoren af dat alle 

(overheids)instanties akkoord gaan met het voorstel dat de schuldenregelaar doet.  

 Regel eerst de schulden en werk dan aan ander gedrag. In de praktijk blijkt dat het niet 

lukt andere problemen (zoals overmatig drankgebruik) op te lossen, zo lang mensen in de 

schulden zitten.  

 

3. Actieve nazorg  

 Geef de nazorg beter vorm, intensiever. Houd contact, blijf activeren en motiveren.  

 Help mensen hun financiële kennis en vaardigheden te vergroten. (Bijv. via een 

budgetcursus of met een financiële coach). Zet (ook) vrijwilligersorganisaties in.  

 Onderzoek of mensen in staat zijn zelf hun financiën bij te houden. Zo nee, zoek naar 

oplossingen.  

 

4. Ervaringsdeskundigen inzetten 

 Voeg een ervaringsdeskundige, in vast dienstverband, toe aan het schuldhulploket. 

 

5. Samenwerking: één aanspreekpunt, korte lijnen 

 Werk niet langs elkaar heen. Zorg dat de cliënt direct op de juiste plek terecht komt, 

zonder tussenpersonen. 

 Zorg voor één intake. Nu doen diverse hulpverleners een intake, om vervolgens de cliënt 

door te sturen naar de juiste hulpverlener, die dan ook weer een intake doet. 

 

Maak het aflossingstraject bij wet 3 jaar als je goed meewerkt aan de benodigde                   

oplossing en 4 of zelfs 5 jaar als je er een potje van maakt. Als het voor de aflossing niet uitmaakt 

of je € 4.000 of € 40.000 schuld hebt,                                                                                                      

stimuleert dat niet om je uitgaven te beperken.  

(inbreng beleidsmedewerker) 

De kennis en inzichten van ervaringsdeskundigen zijn hard nodig                                                     bij 

de aanpak van schuldenproblematiek.  

(100% van de deelnemers is het hiermee eens) 



 
INVENTARISATIE SCHULDENPROBLEMATIEK DRENTSE GEMEENTEN 

 
 12 
 

3.3 Bovengemeentelijke samenwerking  
De deelnemers aan de versnellingssessies hebben vragen beantwoord over bovengemeentelijke, 

Drentse samenwerking op het gebied van schuldenaanpak. Ook de portefeuillehouders hebben 

hierover van gedachten gewisseld tijdens hun overleg in VDG-verband op 11 maart 2020. In 3.3.1. 

staan de uitkomsten van de versnellingssessie. De inbreng van de portefeuillehouders is in 3.3.2 

vermeld.  

 

3.3.1 Thema’s voor kennisdeling en Actie-agenda 

De deelnemers aan de versnellingssessie kregen een stelling over bovengemeentelijke samenwerking 

voorgelegd (zie kader). Vervolgens werd gevraagd welke van de eerder in de sessie benoemde 

thema’s onderdeel zouden moeten zijn van een Drentse Actie-

agenda en over welke van de thema’s ze bovengemeentelijke 

kennisdeling nodig achtten.  

 

Over alle thema’s genoemd in 3.2 is bovengemeentelijke 

kennisdeling nodig. Per thema varieert het aandeel deelnemers dat 

kennisdeling nodig acht van 70% tot 100%. Voor een 

gemeenschappelijke Drentse Actie-agenda voor de aanpak van 

schuldenproblematiek is wat minder animo. Wel worden de 

meeste thema’s uit 3.2 door tenminste twee derde (67%) van de 

deelnemers gezien als punten voor de Actie-agenda. Er is maar één 

onderwerp dat volgens de meerderheid (55%) niet op de Actie-agenda hoeft, namelijk en dat is 

‘schuldenstop, opkopen van schulden en andere procesoplossingen’. In tabel 3 zijn alle percentages 

‘ja’ weergegeven.  

 

Thema  Ja, hierover moeten 

we kennisdelen  

Ja, dit moet op de 

Drentse Actie-agenda 

Samenwerking (bij zowel preventie, 

vroegsignalering als schuldhulpverlening) 

 

100% 

 

76% 

Lage drempels (in de toegang tot hulp)  

100% 

 

67% 

Voorlichting en communicatie (over 

hulpmogelijkheden en ter taboedoorbreking) 

 

95% 

 

81% 

 

Inzetten ervaringsdeskundigen  

 

93% 

 

64% 

 

Mensen met problemen eerder in beeld  

 

93% 

 

80% 

 

Actieve nazorg  

 

90% 

 

62% 

 

Mens centraal / vraaggericht werken  

 

90% 

 

67% 

Schuldenstop, opkopen en andere proces-   

oplossingen 

 

80% 

 

45% 

Tabel 3: percentage deelnemers versnellingssessies per thema dat ‘ja’ heeft geantwoord op vragen over 

Drentse kennisdeling en Drentse Actie-agenda  

In Drenthe moeten 

gemeenten en organisaties 

veel meer leren van elkaars 

aanpak van 

schuldenproblematiek.  

(95% van de deelnemers is het 

hiermee eens) 
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Tabel 3 bevat alleen thema’s die in meerdere sessies naar voren zijn gebracht. Thema’s die in slechts 

één sessie naar voren zijn gekomen, maar wel bovengemiddeld van belang worden geacht voor de 

Drentse Actie-agenda zijn: ‘wet- en regelgeving veranderen’ (75% ja) en ‘lobby voor meer wettelijke 

ruimte’ (71% ja).  

 

Aan het slot van de versnellingssessies en tijdens de vier interviews kregen de deelnemers 

gelegenheid overige aandachtspunten voor Drentse samenwerking en kennisdeling te benoemen.  

 

Opbrengst:  

 Samenwerking en kennisdeling zijn heel belangrijk. Samenwerking tussen overheid en 

marktpartijen is zelfs noodzakelijk om deze problematiek zo goed mogelijk aan te pakken.  

 Regel vooral lokaal wat lokaal kan. Anders loop je het risico dat bovengemeentelijke 

samenwerking de uitvoering van gemeentelijke taken belemmert.  

 De kracht van een Drentse Actie-agenda is vooral: 

 gemeenschappelijke lobby naar Den Haag over gewenste aanpassingen in wet- en 

regelgeving 

 gezamenlijke voorlichting aan inwoners over mogelijkheden om informatie en hulp te 

krijgen (NIBUD, Bereken uw Recht, Regel zelf je schulden.nl etc.).  

 ontwikkeling van nieuwe interventies, zoals vroegsignalering die AVG-proof en effectief is.  

 De provincie wil graag een rol spelen in een Drentse Actie-agenda.  

 Er is veel behoefte aan de bijdrage van ervaringsdeskundigen, vooral in de contacten met 

mensen in schulden. Een goed idee zou zijn als de Drentse gemeenten en/of de provincie 

samen tien ervaringsdeskundigen financieren, die op wisselende locaties, bij verschillende 

organisaties ingezet kunnen worden.  

 

3.3.2 Punten vanuit het portefeuillehoudersoverleg  

Tijdens het VDG-portefeuillehoudersoverleg Participatie, Schuldhulp en Integratie op 11 maart 2020 

zijn de volgende bespreek- en samenwerkingspunten genoemd: 

 

1. Voorlichting  

 Samenwerken in campagnes (meerdere gemeenten, bijv. Kom uit je schuld!) 

 

2. Vroegsignalering 

 Hoe zorgen andere gemeenten ervoor dat zij inwoners in beeld krijgen?  

 

 

 

Ik zet me graag in voor een schuldenvrije generatie in Drenthe  

 (95% van de deelnemers is het hiermee eens) 
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3. Schuldhulpverlening en beschermingsbewind  

 Hoe organiseren andere gemeenten dit?  

 Sturen op dienstverlener schuldhulpverlening, tips en trucs  

 Voorstel GKB Drenthe: Drentse invulling van de Groninger methode van bewindvoering  

 Beschermingsbewind/ reduceren bijzondere bijstand – lobby organiseren  

 MASH-model: onderzoek beschermingsbewind, bewindvoering als publieke taak 

 

4. Overige  

 Hoe gaan we om met recidive?  

 Lossen de Klijnsmamiddelen het probleem wel op, onderzoeken van inzet van deze 

middelen?  

 Het Pact Nederland Schuldenzorgvrij/ samenwerking Schuldenlab  

 Het inrichten van een geldloket  

 Ideeën voor gezamenlijke ondernemerscollectieven  
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 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
Drentse gemeenten dragen bij aan het voorkomen en oplossen van problematische schulden. Ze 

geven invulling aan de verplichtingen vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, soms met 

zeer innovatieve aanpakken. In de ‘inventarisatie schuldenproblematiek Drentse gemeenten’ stond 

centraal wat beter zou kunnen in de aanpak én hoe de Drentse gemeenten elkaar daarbij kunnen 

versterken. In dit hoofdstuk zijn de conclusies te lezen (4.1). Vervolgens wordt een aantal 

aanbevelingen gedaan voor vervolgstappen op bovengemeentelijke schaal, waaronder de verdere 

voorbereiding van een Drentse Actie-agenda (4.2).  

 

4.1 Conclusies  

Conclusie 1: er is ambitie om problematische schulden vaker te voorkomen en beter aan te pakken  

Niet alleen de Drentse portefeuillehouders, maar ook beleidsmedewerkers, schuldhulpverleners, 

schuldeisers en ervaringsdeskundigen vinden dat de aanpak van schuldenproblematiek beter kan en 

moet. De bereidheid om zich daarvoor in te zetten is groot.  

 

 Verbeterpunten in het voorkomen van schulden: 

 De beleidsmedewerkers, schuldhulpverleners, schuldeisers en ervaringsdeskundigen die 

meewerkten aan de inventarisatie vinden goede voorlichting en goede aansluiting bij ‘de 

mens’ met financiële problemen en zijn/haar leefwereld de allerbelangrijkste 

verbeterpunten. Niet alleen in de bejegening, maar ook in de inrichting van de 

dienstverlening (bijv. ga op bezoek als er signalen zijn, zorg voor een overzichtelijke 

toegang tot hulp) moet beter worden ingespeeld op inwoners met (beginnende) 

schulden. Ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een goede 

aansluiting tussen dienstverlening en inwoners met (beginnende) schulden. Hiervoor is 

veel draagvlak.  

 

Andere verbeterpunten die uit de inventarisatie naar voren komen zijn: 

 Belangrijk om vroeg te signaleren, maar het werkt alleen als er vervolgens goed op de 

signalen wordt ingespeeld. 

 Goede samenwerking is nodig; vrijwilligersorganisaties zijn belangrijke partners. En, voor 

de hand liggend, maar kennelijk nog onvoldoende gerealiseerd: Afstemming tussen 

hulpverleners die in/voor hetzelfde gezin werkzaam zijn.  

 

 Verbeterpunten in het effectief aanpakken van schulden: 

 De ‘mens (nog) meer centraal’ scoort hoog (en in het verlengde daarvan het inzetten van 

ervaringsdeskundigen).  

 ‘Procesoplossingen’, zoals overnemen van schulden, schuldenstop, ‘papierwinkel 

terugdringen’ en ‘eerst schulden oplossen, dan pas aan achterliggende problemen 

werken’ vindt men ook heel belangrijk.  

 Verder: actieve nazorg en betere samenwerking in de uitvoering (één intake 

bijvoorbeeld, in plaats van ‘bij elke dienstverlener een nieuwe intake’).  
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Conclusie 2: er is veel animo voor (bovengemeentelijke) kennisdeling 

De beleidsmedewerkers, schuldhulpverleners, schuldeisers en ervaringsdeskundigen die meewerkten 

aan de inventarisatie zijn benieuwd naar innovatieve aanpakken van anderen. Daarnaast willen ze 

graag hun eigen successen en goede ideeën delen.  

 Kennisdeling is niet alleen een gemeentelijke aangelegenheid. Juist ook partners hebben 

kennis te delen en zijn geïnteresseerd in ervaringen en inzichten van anderen.  

 Als het gaat om de onderwerpen waarover beleidsmedewerkers, schuldhulpverleners, 

schuldeisers en ervaringsdeskundigen kennis willen delen, scoren de procesoplossingen 

(opkopen van schulden, schuldenstop e.d.) naar verhouding laag. Portefeuillehouders lijken 

juist wel geïnteresseerd te zijn in omschreven en bewezen aanpakken (met een naam).  

 

Conclusie 3: er is draagvlak voor een Drentse Actie-agenda 

Voorwaarde hierbij is dat de Drentse Actie-agenda zich beperkt tot punten waarop gezamenlijke, 

bovengemeentelijke ‘actie’ duidelijk meerwaarde heeft.  

 

Gezien de inbreng van de portefeuillehouders en deelnemende beleidsmedewerkers, 

schuldhulpverleners, schuldeisers en ervaringsdeskundigen zal de Actie-agenda zowel gezamenlijke 

uitvoering als gezamenlijke ontwikkeling en bijbehorende lobby omvatten. 

 

Concrete voorstellen voor gezamenlijke uitvoering: 

 Samen (en met hulp van de provincie) een pool van ervaringsdeskundigen financieren; 

 Een gezamenlijke Drentse voorlichtingscampagne (iedereen kan schulden krijgen, trek aan de 

bel als het jou overkomt). 

 

Belangrijkste punten voor gezamenlijke ontwikkeling en lobby:  

 Bewindvoering anders inrichten en organiseren, kosten terugdringen;  

 Een gezamenlijke aanpak ontwikkelen voor vroegsignalering (met gebruikmaking van wat al 

ontwikkeld is);  

 Gezamenlijke lobby, tegen belemmerende regelgeving (o.a. op het gebied van 

bewindvoering).  

 

4.2 Aanbevelingen voor vervolgstappen op bovengemeentelijke schaal  
De uitkomsten van de inventarisatie wijzen een duidelijke richting: bovengemeentelijke 

samenwerking is van belang voor een effectievere aanpak van problematische schulden in Drenthe.  

Het is nu zaak hieraan concrete invulling te geven. Hiervoor hebben we vijf aanbevelingen 

geformuleerd, gericht op de VDG en de Drentse gemeenten.  
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Aanbeveling 1: organiseer kennisdeling over innovatieve aanpakken 

Gemeenten en organisaties in Drenthe en ook elders hebben innovatieve aanpakken, waarover ze 

graag hun kennis en ervaring willen delen. Hiervoor is veel interesse. Het aanbod aan kennis en 

ervaring en de vraag moeten bij elkaar komen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via webinars, workshops 

of werkbezoeken.  

 

Aanbeveling 2: ontwikkel gezamenlijk een effectievere (Drentse) schuldenaanpak  

Twee thema’s die zich hiervoor op korte termijn lenen zijn vroegsignalering en bewindvoering. Aan 

vroegsignalering moeten gemeenten de komende tijd toch al aandacht besteden vanwege 

veranderende wetgeving. Met goede vroegsignalering is veel te winnen; het helpt voorkomen dat 

inwoners in ernstige financiële problemen terechtkomen en dat duurdere interventies nodig zijn. 

Meerdere gemeenten zijn niet tevreden over de huidige gang van zaken bij bewindvoering, onder 

meer vanwege de financiële consequenties. Het is zaak de krachten te bundelen, uit te werken hoe 

het anders kan en ervoor te zorgen dat dat mogelijk wordt.  

 

Aanbeveling 3: voer gezamenlijk uit waar dat meerwaarde heeft 

Een voorlichtingscampagne en een pool van ervaringsdeskundigen zijn in de inventarisatie genoemd 

als punten waarop voor het zelfde geld meer bereikt kan worden met een gezamenlijke aanpak.  

 

Aanbeveling 4: leg de verbinding met de provincie Drenthe, relevante organisaties en bedrijven 

Niet alleen gemeenten zetten zich in voor een effectieve schuldenaanpak. Ook andere partijen 

hebben mogelijkheden en ambities hiertoe. In de recente Sociale Agenda 2020-2023 van provincie 

Drenthe zijn diverse voornemens opgenomen, die naadloos aansluiten bij de uitkomsten van deze 

inventarisatie. Brancheorganisaties en (grotere) bedrijven hebben er groot belang bij dat 

werknemers uit de schulden blijven. (Werknemers met schulden vormen een aanzienlijke kostenpost 

voor de werkgever). Steeds meer bedrijven zien voor zichzelf een rol in preventie, signalering en 

verwijzing. De gemeentelijke schuldenaanpak wordt effectiever als zij hierop aanhaken en verdere 

ontwikkeling stimuleren en faciliteren.  

 

Aanbeveling 5: werk het bovenstaande uit in een Drentse Actie-agenda. 

Zowel op de inhoud, de organisatie als het draagvlak van de Actie-agenda is nadere verkenning en 

uitwerking nodig. Aandachtspunten voor de inhoud staan hierboven, bij aanbeveling 2 en 3. 

Aandachtspunten voor de organisatie zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden, en ook de 

verhouding tussen deze Actie-agenda en andere agenda’s (zoals die van de Alliantie van Kracht in de 

Veenkoloniën) en samenwerkingsverbanden. Aandachtspunten voor het draagvlak zijn dat VDG en 

gemeenten de aanbevelingen overnemen en bereid zijn tot investeren (tijd, geld etc).  

 

Bonusaanbeveling: 

Los van de inventarisatie en ingegeven door actuele ontwikkelingen bevelen we nader onderzoek te 

doen naar de sociaal-economische impact van de coronacrisis. Deze crisis dreigt de 

schuldenproblematiek te doen toenemen. Zelfstandigen (vooral zonder, maar ook met personeel) en 

jongeren zijn nieuwe risicogroepen. Zelfstandigen waren tot voor kort beperkt in beeld in het kader 
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van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. Meer inzicht is gewenst: wat voor 

ondernemers, in welke branches en in welke regio’s komen in problemen en is het huidige 

instrumentarium van het armoede- en schuldenbeleid (al dan niet met aanpassingen) bruikbaar voor 

de nieuwe doelgroepen? Welke (andere) interventies zijn nodig om zoveel mogelijk (jonge en wat 

oudere) mensen in staat te stellen voldoende inkomen te verwerven?  


