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Terwijl “Lost Boy” Marcel Kooi - mede-redactielid van dit Maga-

zine - in zijn sabbatical verdwalend met wielerschoenen aan 

op een fiets zit, hebben de andere “boys and girls” van ZELF 

achter een bureau de stoute schoenen aangetrokken. We 

dachten laten we met deze editie niet groot maar extra groot 

denken met als onderwerp:

Decentralisatie!

Decentralisatie in de schuldenaanpak en armoedebestrijding 

zetten we in dit ZELF-magazine “groots” centraal. We schrijven 

over de schuldenaanpak op landelijk niveau, de samenwer-

king in het sociaal domein op landelijk en lokaal niveau, de 

innovaties in publiek-private samenwerking en we kijken in de 

keuken van de rechtspraak naar bewindvoering, mentorschap 

en curatele. 

Decentralisatie?

De verschuiving van geld - veelal met fikse korting op het 

budget - en uitvoering van taken naar gemeenten heeft ruim-

schoots plaatsgevonden en begint steeds meer op lokaal ni-

veau te landen. Dit is wel een voorzichtige conclusie in alle ar-

tikelen. Toch loopt de schuldhulpverlening niet goed genoeg. 

De armoedebestrijding lijkt de meer dan 1,4 miljoen huishou-

dens - waarvan jaarlijks maar 90.000 mensen aankloppen bij 

de schuldhulpverlening - niet effectief te bereiken. De auteurs 

en geïnterviewden maken de onderliggende spanning zicht-

baar tussen decentralisatie enerzijds en de autonomie van ge-

meenten anderzijds. Ik lees als rode draad in de artikelen, het 

dilemma: biedt de wet- en regelgeving wel voldoende autono-

mie om de decentralisatie ten volle waar te maken? Of is de 

decentralisatie te ver doorgeschoten gezien de beperkte auto-

nomie van gemeenten waarmee eenduidigheid en rechtsge-

lijkheid wordt behouden? 

Lost Boy Demo

Helaas geven de artikelen geen antwoord en brengen voor 

ex-bendelid Demo op korte termijn geen oplossing. De uitzen-

ding van “lost boys” van 2doc laat zien hoe hij probeert op 

het goede pad te blijven en van zijn schulden wil afkomen. 

En daarbij in gevecht gewikkeld is met wet- en regelgeving, 

de ambtenarij en het van het kastje naar de muur worden 

gestuurd tussen instanties. Het spanningsveld tussen decen-

tralisatie en autonomie voelt Demo aan den lijve. Kunnen we 

mensen als Demo in ons huidige systeem van schuldhulpver-

lening niet beter helpen?

Vernieuwing van de schuldhulpverlening

Volgens mij is Demo na zijn gevecht om schuldenvrij, ‘nor-

maal’ te leven ook toe aan sabbatical, net zoals Marcel Kooi 

die ook al 30 jaar vecht voor zijn cliënten. Marcel, kom terug, 

we willen je niet kwijt. We hebben nog zoveel te verbeteren en 

vernieuwen.

Veel inspiratie en vernieuwing gewenst bij het lezen van dit 

ZELF-magazine,

DRS. ERWIN BEL

Lost Boy

redactie ZELF-magazine, v.l.n.r.:  
Marcel Kooi, Joyce Brandt en Erwin Bel
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Toch gaat achter het beeld van een 

simpele volksjongen met een zuide-

lijke tongval – zeg maar een christen-

democratische variant van een SP’er 

- een doorgewinterde specialist op het 

gebied van jeugdzorg en schuldhulp-

verlening schuil die met iedereen die 

een goede idee heeft graag afspraken 

wil maken. “Je hoort van mij nooit een 

zwaar ideologisch verhaal; een katho-

liek met schulden heeft geen andere 

problemen dan een socialist.”

Het CDA-Kamerlid ‘onthult’ dat er nog 

tinten van GroenLinks in het coalitie-

akkoord van Rutte III verscholen gaan. 

Aanvankelijk begon René Peters samen 

met Linda Voortman, inmiddels wet-

houder Sociale Zaken in de gemeente 

Utrecht, met het schrijven van de nieu-

we kabinetsplannen. Nadat GroenLinks 

afhaakte bij de vorming van de coalitie 

nam Carola Schouten (ChristenUnie) 

de pen van Voortman over maar de 

grondtoon bleef gelijk. In de wandel-

gangen gaat het verhaal dat Schouten, 

die als Tweede Kamerlid al vooraan 

stond bij discussies over schulden, haar 

zinnen had gezet om minister van So-

ciale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

te worden. Maar in de uitruil van kabi-

netsposten en kandidaten ging de buit 

uiteindelijk naar D66 (Wouter Kool-

mees) en de VVD (Tamara van Ark). Of 

René Peters als mede-architect van het 

armoedebeleid van het huidige kabinet 

niet stilletjes ook even had gehoopt 

om in de Treves-zaal aan te mogen 

schuiven, hebben we beleefdheidshal-

ve maar niet gevraagd. Of eerlijker, die 

vraag schoot ook pas door ons hoofd 

toen we het gebouw van de Tweede 

Kamer alweer verlaten hadden. 

Levend document

Met deze blik achter de schermen van 

de kabinetsformatie wil René Peters 

maar aantonen dat schuldhulpverle-

ning en armoedebeleid wat hem be-

treft niets met partijpolitiek te maken 

hebben. Ook nu nog is hij van harte 

bereid om het coalitie akkoord open te 

breken als iemand met een interessant 

verbeterpunt komt. Het kabinetsbeleid 

is wat hem betreft niet in beton gego-

ten maar een ‘levend document’ dat al-

tijd aangepast kan worden wanneer de 

praktijk daarom vraagt. In de overleggen 

tussen de Vaste Kamercommissie SZW 

en de staatssecretaris lijkt de opposi-

tie wel te zijn verdwenen en worden 

eensgezind problemen benoemd en 

oplossingen gezocht. “Staatssecretaris 

Van Ark wil dat ook, zij wil echt slagen 

“Ik ben doorgaans heel nuchter, behalve soms op 
zaterdagavond.” René Peters ís waarvoor hij door ons 
allemaal wordt betaald: een volksvertegenwoordiger. 
Een joviale Brabander in spijkerbroek die in zijn krappe 
werkkamer de deur gewoon open laat staan. 
Niks schimmige politieke deals in achterkamers noch 
persvoorlichters die zenuwachtig meekijken. Bij het 
geven van zijn visitekaartje inclusief mobiele nummer 
verzekert Peters dat hij gewoon de telefoon opneemt. 
En het interview nalezen? “Nee joh, dat doe ik eigenlijk 
nooit.” 

DOOR: DRS. ERWIN BEL,  

JOYCE BRANDT, MARCEL KOOI MBA EN 

JAN WILLEM WITS

René Peters werd in 1975 geboren in het 
Brabantse Oss. Na een studie geschiedenis 
aan de Radbouduniversiteit Nijmegen en 
een postdoctorale lerarenopleiding aan 
diezelfde universiteit ging hij in 1999 aan 
de slag als docent geschiedenis en levens-
beschouwing aan het Hooghuis in Oss, 
onderdeel van het Carmel College Hen-
gelo. Een jaar later werd hij afdelingsleider 
van het VMBO op deze school. Vanaf 2003 
werd René Peters actief binnen het CDA, 
zowel lokaal als provinciaal. Hij schreef mee 
aan het verkiezingsprogramma en vervulde 
verschillende bestuurlijke rollen binnen de 
lokale afdeling, onder meer als voorzitter. 
In 2007 werd hij senior adviseur en inte-
rim-manager bij BMC, een adviesbureau 
voor de publieke sector. In 2009 keerde hij 
terug naar het onderwijs en werd directielid 
van het Farrel College in Amersfoort. Vanaf 
2011 was hij wethouder sociale zaken, 
jeugd, onderwijs, zorg en participatie in Oss. 
Daarnaast werd hij in 2014 voorzitter van de 
landelijke werkgroep armoede van het CDA. 
Na de verkiezingen in maart 2017 trad hij 
aan als lid van de Tweede Kamer voor het 
CDA. René Peters is getrouwd en heeft een 
dochter. 
 

“Ik wil met iedereen die 
een goed idee heeft een 
afspraak maken”
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maken”, bezweert Peters. Ook binnen 

zijn eigen fractie vinden nooit lange dis-

cussies plaats over standpunten. “Wat 

de woordvoerder vindt, is de fractielijn. 

Dat werkt een stuk sneller.”

Stroomschema

Maar ondanks de brede consensus op 

het Binnenhof dat het thema schulden 

nu echt op de politieke agenda staat, 

moet Peters vaak met een zucht con-

stateren dat het om een hele complexe 

materie gaat waarin aan ontzettend 

veel knoppen tegelijk moet worden ge-

draaid. “We hebben een stroomschema 

met vijfduizend factoren waarbij het 

routeboek van de NS wel een speelplein 

lijkt. Het voelt soms alsof we de Bijbel 

aan het herschrijven zijn. Er zitten zo 

ongelooflijk veel haken en ogen aan 

en je moet maatregel voor maatregel 

afpellen. En soms hebben departemen-

ten ook tegenstrijdige belangen. Dan 

krijgt Tamara een telefoontje van een 

collega dat het wel een leuk plan lijkt 

maar te veel geld kost of te complex 

is. Dan moeten we het stroomschema 

weer bijstellen. Ik ben heel pragmatisch 

maar loop soms ook tegen onmoge-

lijkheden aan of wetten die met elkaar 

conflicteren. Zo’n beslagvrije voet – 

daar hebben we een prachtige afspraak 

over gemaakt. Hoe je die dan vervol-

gens berekent, daar wordt zelfs binnen 

de overheid verschillend over gedacht. 

In de uitvoering gaat het dan weer mis 

en dat is gewoon klote.” 

Dwarsliggers

Of neem de eis dat alle schuldeisers 

in moeten stemmen met een voorstel 

bij een minnelijke schikking, probeert 

Erwin Bel, daar hebben we ontzettend 

veel last van. “Dat is taai! Niet te gelo-

ven!”, reageert Peters getergd. “Er zijn 

altijd wel hufters die dwarsliggen en die 

moeten we aanpakken. Wat mij betreft 

volgt er gewoon een akkoord wanneer 

tien van de vijftien schuldeisers het eens 

zijn en dan stap je naar de rechter en 

zet die een handtekening. En als een 

schuldeiser niet binnen drie weken re-

ageert dan komt er een vinkje voor ak-

koord achter zijn naam. Hoe je dat ju-

ridisch moet regelen, zal mij worst zijn 

maar dan wordt het eigendomsrecht 

op mijn tafel gegooid en beginnen drie 

ministeries zich er mee te bemoeien. 

Dan komt er zand in de motor en ga 

je noodgedwongen langzamer rijden. 

Zelfs iets als een centraal incassoregis-

ter wat in dit digitale tijdperk toch zo 

geregeld zou moeten kunnen worden, 

vraagt enorm veel tijd.”

“We hebben een 
stroomschema 
met vijfduizend 
factoren waarbij 
het routeboek 
van de NS wel 
een speelplein 
lijkt.”

V.l.n.r. René Peters, Marcel kooi, Joyce Brandt, Jan-Willem Wits en Erwin Bel
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Heimwee

René Peters lijkt soms met enige heim-

wee terug te denken aan de tijd toen 

hij in zijn woonplaats Oss wethouder 

was voor de portefeuille die hij nu in de 

Tweede Kamer beheert en met de mod-

der aan zijn schoenen weinig last had 

van complexe wetgevingsdilemma’s. 

“Ik geef jou de opdracht om mensen 

te helpen, wat heb je daarvoor nodig?”, 

zei hij steevast tegen zijn medewerkers. 

Gewoon je handen uit de mouwen 

steken, niet zeiken over procedures en 

regels en oplossingen zoeken. Het was 

een volledige cultuuromslag binnen het 

gemeentelijke apparaat maar het lukte 

wel om de boel in beweging te bren-

gen. Medewerkers die aangaven bang 

te zijn om door een leidinggevende 

bestraft te worden omdat de regels niet 

strikt waren gevolgd, gaf hij een alou-

de spreuk mee: “Zijt gij kwaad omdat ik 

goed doe?”. 

Slimme ondernemers

Toch kunnen ook op gemeentelijk ni-

veau lastige dilemma’s de kop opsteken. 

“Een gemeenteraad stuurt op aantal en 

budget. Maar soms levert een hoger 

budget, bijvoorbeeld voor de schuld-

hulpverlening, meer maatschappelijk 

rendement op. Dat kan knellen met het 

doel om een sluitende begroting rond 

te krijgen.” Ook ziet Peters slimme on-

dernemers die snel op kansen insprin-

gen en daarmee de gemeente voor 

het blok zetten. “Ik kwam laatst langs 

een enorm kantoor dat zich richt op 

het helpen van kinderen met dyslexie. 

Daar ben ik ingedoken en het bleek dat 

er een bedrijf achter zat met 145 vesti-

gingen. Honderd-vijf-en-veertig! In zo’n 

bedrijf werkt een salesmanager die be-

loond wordt voor de targets die hij haalt. 

Dan komen er gratis inloopspreekuren 

en screenings onder het motto: ‘Ik heb 

oplossingen dus ga ik op zoek naar pro-

blemen’. Een gemeentelijke begroting 

kan volledig leeglopen op de kosten die 

er opeens voor de huiswerkbegeleiding 

van kinderen met dyslexie moeten wor-

den betaald. Of je besluit als gemeente 

om de scootmobiel te vergoeden. Rij-

den er binnen een paar maanden hon-

derden mensen op zo’n ding op kosten 

van de gemeentekas. Daarmee maak je 

gemeenten kopschuw om sociaal be-

leid te ontwikkelen.” 

Besparen

René Peters geeft Marcel Kooi volledig 

gelijk dat het goed inregelen van finan-

ciële hulpverlening de beste manier is 

om geld te besparen. “Mensen met pro-

Medewerkers 
die aangaven 
bang te zijn 
om door een 
leidinggevende 
bestraft te 
worden omdat 
de regels niet 
strikt waren 
gevolgd, gaf 
hij een aloude 
spreuk mee: “Zijt 
gij kwaad omdat 
ik goed doe?”. 
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“Om ergens aan
spraak op te kun
nen doen, moet 
je de rechtma
tigheid kunnen 
toetsen. Dat leidt 
tot juridisering 
en vinklijstjes.“

blemen helpen, begint vrijwel altijd met 

het stabiliseren van de financiële situatie 

en het wegnemen van de stress door de 

enveloppen van schuldeisers die iedere 

dag door de bus komen. Dat zeggen 

mensen ook zelf wanneer je ze vraagt 

waarmee ze het meest geholpen wor-

den. Een schuldhulpmaatje is daarvoor 

niet voldoende, die heeft hoogstens 

een rol om goede nazorg te bieden. Je 

moet meteen professionele hulp inzet-

ten om een doorbraak te forceren. Ik 

heb in een gezin weleens dertig hulp-

verleners geteld. Die staan kansloos aan 

de kant wanneer niet eerst een schuld-

hulpverlener aan de slag gaat om de fi-

nanciële wanhoop aan te pakken.” Die 

externe hulp is soms ook nodig om de 

gemeentelijke post de baas de kunnen, 

stelt Marcel. “Eens”, beaamt Peters, “Ik 

heb met mijn vrouw een avond besteed 

om het aanvraagformulier van de ge-

meente te doorgronden voor het kwijt-

schelden van gemeentelijke belastin-

gen. Nou heb ik zelf twee academische 

titels maar we kwamen er niet uit…” 

Rechtsgelijkheid

“We lopen vast omdat de rechtsgelijk-

heid van iedere burger ons belangrijk-

ste dogma is. Om ergens aanspraak 

op te kunnen doen, moet je de recht-

matigheid kunnen toetsen. Dat leidt 

tot juridisering en vinklijstjes. Je bent 

daardoor niet meer bezig om oplossin-

gen te vinden maar om problemen te 

creëren. Ambtenaren gaan daardoor 

risicomijdend gedrag vertonen. De 

menswaardigheid zou voorop moeten 

staan. Wanneer je de gemeenschapszin 

centraal stelt, zoals we doen in de chris-

tendemocratie, wil je dat ieder mens 

meetelt en niet dat individuele rechten 

en plichten de boventoon voeren.” 

Publiek-privaat

Peters is daarom ook groot voorstan-

der van publiek-private samenwerking. 

Het betrekken van het maatschappe-

lijk middenveld biedt meer kansen dan 

de overheid die alles bij zichzelf houdt. 

Ook commerciële schuldhulpverle-

ners met een maatschappelijke insteek 

die hun rendement niet gebruiken om 

aandeelhouders te spekken maar inves-

teren in betere dienstverlening, kunnen 

daarbij een belangrijke rol spelen. Erwin 

Bel haakt daarop in door rekenvoor-

beelden van gemeenten die de schuld-

hulpverlening uitbesteden omdat zij 

wettelijk verplicht zijn om een minnelij-

ke schikking uit te voeren terwijl zij met 

beschermingsbewind en een Wsnp-be-

windvoerder veel goedkoper uit zouden 

zijn. Peters: “Ik zou daar meer over wil-

len horen. Ik zie ook dat het bescher-

mingsbewind en de rol van de bewind-

voerder zich anders ontwikkelt dan we 

vroeger bedacht hebben. Die regeling 

was aanvankelijk bedoeld voor bijvoor-

beeld een oom die zich ontfermde over 

een neef met Down of een dochter van 

een ouder met Alzheimer. Nu wordt dat 

steeds meer geprofessionaliseerd en 

dat is een goede zaak waar de huidige 

regels nog onvoldoende op inspelen. 

Vaak is beschermingsbewind een struc-

turele voorziening die direct samen-

hangt met een chronische aandoening 

– waar nu zo’n 16.000 mensen gebruik 

van maken - en misschien ook uit de 

zorgverzekeringswet zou moeten wor-

den gefinancierd, zoals jij voorstelt, en 

niet uit de bijzondere bijstand. Ik kan die 

redenering volgen.” 

Keurmerk

We eindigen met een punt van zorg. 

René Peters lijkt gevoelig te zijn voor het 

pleidooi om voor bewindvoerders een 

keurmerk in te voeren. “Als wethouder 

wilde ik cowboys geen kans geven en 

daarom zou een keurmerk kunnen hel-

pen om dat soort types op een zwarte 

lijst te zetten en zo te kunnen weren.” 

Bel waarschuwt dat hier een commer-

ciële partij achter zit die het verstrekken 

van een keurmerk als een verdienmodel 

wil exploiteren. Hij reikt een alternatief 

aan dat verder gaat. Geef het Landelijk 

Kwaliteitsbureau ruimere bevoegdheid 

en middelen om kwaliteit te toetsen. 

“Daar moeten we een keer over door-

praten”, zegt Peters enthousiast, “je hebt 

mijn telefoonnummer!” 
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In Nederland staan momenteel 

254.000 mensen onder bewind. Een 

groot deel van hen kampt met pro-

blematische schulden. “In Rotterdam 

staan 6000 mensen onder bewind. 

Hiervan hebben 4.700 problematische 

schulden en wordt het bewind vergoed 

vanuit de bijzondere bijstand”, vertelt 

Michiel Grauss, die namens de CU-

SGP wethouder armoedebestrijding, 

schuldenaanpak en informele zorg is 

in Rotterdam. “Dat is een enorm aantal. 

Daarnaast zijn er ook nog eens 60.000 

Rotterdammers die het risico lopen 

problematische schulden te ontwikke-

len. We hebben hier dus met een groot 

probleem te maken.”

Sociale koers

Het nieuwe college, dat in de zomer van 

2018 aantrad, besloot daarom armoe-

de- en schuldenbestrijding tot speer-

punt uit te roepen. Grauss is de eerste 

wethouder in Nederland die deze the-

ma’s specifiek in zijn portefeuilleom-

schrijving heeft staan. “Er is 44 miljoen 

extra om te besteden aan de armoede- 

en schuldenaanpak. Deze aanpak bevat 

veel acties en verbeteringen. We gaan 

onder meer 15.000 Rotterdammers op 

weg helpen richting een schuldenvrije 

en financieel redzame toekomst. Hier-

voor is de samenwerking met bewind-

voerders erg belangrijk.”

Meer bewindvoeringen, stijgende 

kosten

De kosten die de gemeente via de bij-

zondere bijstand maakt, zijn in een 

kleine vier jaar tijd toegenomen van 

3 naar 10 miljoen euro, aldus project-

manager schuldenaanpak Wilma San-

tos Dionisio. “In 2017 publiceerde de 

Rekenkamer Rotterdam het kritische 

rapport ‘Hulp buiten bereik’, waarin 

de schulddienstverlening onder de 

loep werd genomen. Daarin stonden 

twee belangrijke conclusies: te weinig 

Rotterdammers met schulden weten 

de weg naar schulddienstverlening 

te vinden, en als zij de weg wel we-

ten te vinden, valt een te groot deel 

alsnog af tijdens het traject. Voor het 

college lag dus de uitdaging om hier 

oplossingen voor te ontwikkelen.” 

 

Stress-sensitief werken

Geen gemakkelijke opgave, aangezien 

schuldenproblematiek bijzonder com-

plex is. Wel duidelijk was de noodzaak 

voor een nieuwe aanpak. Voor het 

uitvoeringsprogramma Reset Rotter-

dam deed wethouder Grauss daarom 

onderzoek naar dit thema. “Het pro-

gramma is opgebouwd vanuit de stad 

en vanuit de wetenschap. Samen met 

mijn medewerkers voerde ik gesprek-

ken met Rotterdammers die te ma-

Bewindvoerders en 
gemeente maken samen 
het verschil voor kwetsbare 
Rotterdammers
In Rotterdam is het aantal bewinden, dat wordt betaald 
vanuit de bijzondere bijstand, sinds 2014 toegenomen van 
circa 1.400 naar ruim 6.000. De belangrijkste reden 
hiervoor is de invoering van de Wet wijziging curatele, 
beschermingsbewind en mentorschap, die de grondslagen 
voor bewindvoering heeft verbreed, waardoor ook 
verkwisting en/of schulden hieronder vallen. Via de 
bijzondere bijstand springen gemeenten financieel bij als 
iemand die onder bewind is gesteld de bewindvoerder 
niet zelf kan betalen. Met de stijging van het aantal 
bewinden zijn die uitgaven de laatste jaren ook enorm 
gestegen. Hoe houd je daar als gemeente grip op? 
Om meer inzicht te krijgen lanceerde de gemeente 
Rotterdam vorig jaar het project ‘Regie Bewindvoering’. 
Het doel is om Rotterdammers met schulden sneller te 
laten doorstromen naar schulddienstverlening.

DOOR: GEMEENTE ROTTERDAM,  

LEENE COMMUNICATIE EN  

DRS.IR. MARIET LOHMAN

Mariet Lohman werkt aan Kwaliteits-

zorg bij de Gemeente Rotterdam.
 



  ZELF | JUNI 2019 11

“Om 15.000 
Rotterdammers 
op weg 
te helpen 
richting een 
schuldenvrije 
en redzame 
toekomst is de 
samenwerking 
met 
bewindvoerders 
erg belangrijk.”

Wethouder Grauss

ken hebben met schulden, maar ook 

met wetenschappers die meer kon-

den vertellen over de ontwikkeling van 

schulden. Het is een ontzettend las-

tig vraagstuk dat onder meer verband 

houdt met huisvesting, gezondheid en 

onderwijs. Daarom werk ik hier samen 

met mijn collega-wethouders aan. Dat 

wij een collegebrede doelstelling heb-

ben geformuleerd waar we allemaal 

ons best voor doen is best vernieuwend 

in Nederland.” Volgens Grauss werkt 

de aanpak uit het verleden, gericht op 

harde acties en handhaving, eigenlijk 

averechts. “Als mensen langdurig in 

de stress zitten, vaak omdat ze schul-

den hebben in combinatie met andere 

problemen, dan moet je kleine stapjes 

zetten. Dit vraagt om een andere ma-

nier van werken vanuit de gemeente en 

instanties: stress-sensitief.”

Nieuwe aanpak schuldenproblematiek

Reset Rotterdam bevat ambities, doel-

stellingen en programma’s op alle drie 

de sporen van schuldenaanpak: pre-

ventie, curatief en nazorg. Uit onder-

zoek van Bureau Bartels (waar in de 

januari-editie van Zelf verslag van werd 

gedaan) bleek dat er vaak langere tijd 

zit tussen de onderbewindstelling en 

de aanmelding voor schuldhulp. Een 

kwart van de bewindvoerders gaf aan 

dat dit meer dan een jaar duurde. Van-

uit haar taak om mensen met schulden 

bij te staan, vindt de gemeente het be-

langrijk om deze doorstroom te ver-

snellen. Santos Dionisio: “De stap naar 

schulddienstverlening is de eerste stap 

richting financiële redzaamheid. Dit is 

in eerste instantie vooral maatschap-

pelijke winst, voor de Rotterdammers 

zelf dus. De financiële winst voor ons 

als gemeente is niet meteen merkbaar. 

Een schuldregelingstraject neemt na-

melijk al gauw drie tot vijf jaar in beslag. 

Zolang iemand onder bewind staat en 

te weinig draagkracht heeft, kan hij of 

zij een beroep doen op de bijzondere 

bijstand. Het aanpakken van schulden, 

en daarmee het stabiliseren van de kos-

ten voor de gemeente, is daarom echt 

een kwestie van een lange adem.”

Directeur van bewindvoerderskantoor 

Budget Solutions B.V. Ger Mies weet als 

geen ander hoe moeilijk het is om die 

doorstroom te realiseren. “Onze voor-

naamste taak is het tot stand brengen 

van rust en stabiliteit in de financiële si-

tuatie van de klant. Van daaruit kunnen 

we hem of haar doorverwijzen naar de 

schulddienstverlening. Maar omdat elke 

klant een eigen verhaal heeft, kunnen 

er dus heel verschillende redenen zijn 

waarom het langer duurt of niet goed 

lukt.” Het type schulden speelt daarbij 

een belangrijke rol, vertelt hij. Zo ziet de 

Belastingdienst schulden van vijf jaar of 

jonger (mogelijk) als fraude, waardoor 

deze schulden niet geaccepteerd wor-

den in de schulddienstverlening. Wat de 

schulddienstverlening richting jongeren 

bemoeilijkt zijn de vaak grote verande-

ringen in hun leefsituatie, bijvoorbeeld 

als ze hun opleiding niet afmaken of in 

de WW terechtkomen. Een deel van hen 

leeft van de studiefinanciering, dat door 

de gemeente niet als inkomen wordt ge-

zien en door de schulddienstverlening 

niet als schuld. “En natuurlijk hebben we 

te maken met het gedrag van de klant. 

Soms is zijn of haar intrinsieke motiva-

tie niet voldoende, soms voldoen wij als 

bewindvoerder niet aan de verwachtin-

gen. Ook dit vertraagt de doorstroom.”

Samenwerken met stakeholders

Via werksessies met vijftien bewind-

voerderskantoren van verschillende 

omvang en gesprekken met andere 

bewindvoerders heeft de gemeente de 

samenwerking gezocht. “De overheid 

is een belangrijke speler in het helpen 

Michiel Grauss, wethouder armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg Rotterdam
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We kijken ook of 
we procedurele 
hindernissen 
kunnen opheffen 
én we hebben 
de verschillende 
rollen goed 
geduid. Alles om 
de doorstroom 
te versnellen.”

Wilma Santos Dionisio

van mensen met schulden, maar zeker 

niet de enige”, zegt wethouder Grauss. 

“Vaak zijn we zelfs deel van de oorzaak 

of duwen we mensen nog verder de 

problemen in, bijvoorbeeld door de 

manier van incasseren. We moeten 

daarom leren sociaal te incasseren. 

Daarnaast werken we samen met het 

gehele formele en informele netwerk 

in Rotterdam, van buurthuizen tot mos-

keeën en van welzijnsinstellingen tot 

wijkverenigingen. Daaronder valt ook 

de samenwerking met de bewindvoer-

derskantoren.” Volgens Grauss is de pu-

blieke opinie rondom bewindvoerders 

erg vertekend. “Ik kreeg signalen uit 

de samenleving en de politiek dat het 

niet altijd goed ging met bewindvoer-

ders. Toen ben ik eerst het gesprek met 

diverse bewindvoerders aangegaan, 

daarin bleek dat het gros hardwerken-

de professionals zijn die veel klaarspe-

len met een klein budget. Mensen die 

graag een verschil willen maken voor 

mensen met problemen.”

Convenant

Samen met de vijftien bewindvoerders-

kantoren, de gemeente Rotterdam en 

de Rechtbank als adviserende partij 

is een concept-convenant opgesteld 

dat vervolgens aan 180 bewindvoer-

derskantoren in Rotterdam is voor-

gelegd. Zij konden hierop reageren. 

Santos  Dionisio: “Zo gaven zij aan dat 

een aantal voorgestelde afspraken een 

administratieve lastenverzwaring zou 

inhouden. Dit hebben we dan ook her-

zien door als gemeente zoveel moge-

lijk initiatief en voorbereiding voor onze 

rekening te nemen.” Eind mei wordt het 

convenant ondertekend door bewind-

voerderskantoren. In totaal hebben 42 

kantoren aangegeven zich hieraan te 

willen verbinden. Samen voeren zij het 

bewind over ongeveer 75 procent van 

de Rotterdammers die voor bescher-

mingsbewind gebruikmaken van de bij-

zondere bijstand. 

“In het convenant staan afspraken die 

betrekking hebben op hoe de schuld-

dienstverlening voor, tijdens en na be-

wind beter kan worden benut, zodat 

voor onder bewindgestelden perspec-

tief ontstaat op uitstroom uit bewind 

en een schuldenvrije en financieel red-

zame toekomst”, aldus Santos Dionisio. 

Die afspraken en doelstellingen zijn 

gedestilleerd uit de gesprekken met be-

windvoerders over 570 klanten en spe-

cifiek welke hindernissen zij bij al deze 

afzonderlijke cases ervaren. “De voor-

delen voor de bewindvoerders hebben 

met name betrekking op kennis en korte 

lijntjes”, stelt Santos Dionisio. “Door het 

oprichten van het team bewindvoering 

hebben zij nu een contactpersoon bij de 

gemeente en een ingang bij de Krediet-

bank Rotterdam (KBR), die als onderdeel 

van de gemeente de schulddienstver-

lening aan Rotterdammers organiseert. 

Daarnaast kunnen ze profiteren van de 

kennis van schulddienstverlening die wij 

hebben, bijvoorbeeld als het gaat om 

wet- en regelgeving en het aanleveren 

van dossiers bij de KBR. We kijken ook 

of we procedurele hindernissen kunnen 

opheffen én we hebben de verschil-

lende rollen goed geduid. Alles om de 

doorstroom te versnellen.” 

Meer interne afstemming

Een belangrijk speerpunt is ook dat 

er geen dubbel werk wordt gedaan 

en dat de samenwerking met andere 

afdelingen wordt gezocht. “Voor de 

aanmelding schuldregelen moet de 

bewindvoerder alle schulden controle-

ren. Direct na de aanmelding doet de 

KBR dit opnieuw. Tijdens het overleg 

in de voorbereiding op het convenant 

heeft de KBR toegezegd te bekijken of 

en hoe dit verbeterd kan worden”, ver-

telt Gerard Jan de Ruiter, die als senior 

projectmedewerker betrokken is bij Re-

gie Bewindvoering. “Ook schakelen we 

veel met het uitvoeringsteam bijzon-

dere bijstand van het cluster Werk en 

Inkomen, die doorgaans gericht is op 

het draaien van productie rondom de 

rechtmatige uitvoering van bijzondere 

bijstand. Mede door onze inzet zijn zij 

bereid procedures te versimpelen. Werk 

en Inkomen werkt vanuit de Participa-

tiewet, Schuddienstverlening vanuit de 

wet Gemeentelijke schulddienstverle-

ning, wat soms voor de Rotterdammer 

tegenstrijdig kan zijn. We trekken sa-

men op om op zoek te gaan naar de 

ruimte binnen deze wettelijke kaders. 

Die interne afstemming is ontzettend 

belangrijk om de doorstroom te verge-

makkelijken en te versnellen.” 

Vertrouwen winnen

De nauwe samenwerking met be-

windvoerders werpt in ieder geval zijn 

vruchten af. In de periode oktober 2018 

tot en met maart 2019 nam het aantal 

aanmeldingen voor een schuldrege-

lingstraject bij de KBR met 75 procent 
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toe ten opzichte van dezelfde periode 

in 2017 en 2018.

“Wat wij zeker niet doen is hierop con-

troleren”, benadrukt De Ruiter. “Bij aan-

vang van dit project waren sommige 

bewindvoerders namelijk huiverig dat 

we vanuit de gemeente een soort con-

trolerende rol in zouden nemen. Die 

controlerende taak ligt bij de Recht-

bank, wij willen juist naast de bewind-

voerder staan en samen nagaan waar-

door het niet goed lukt om een klant 

aan te melden voor schuldregelen. 

Dit kan zowel met de inhoud als met 

een procedure te maken hebben. De 

gemeente heeft het recht om te con-

troleren of de bijzondere bijstand voor 

de kosten van beschermingsbewind 

juist wordt besteed. Rotterdam vult 

dat recht op deze manier in. Met deze 

werkwijze lukt het ons veel casussen 

vlot te trekken waarmee bewindvoer-

ders waren vastgelopen, precies daar 

zit de winst voor zowel de gemeente 

als de bewindvoerder.”

De Ruiter merkt dat steeds meer be-

windvoerders open staan voor deze 

samenwerking. “We ontvangen veel 

positieve reacties en ik kan nu makke-

lijker bewindvoerders opbellen, terwijl 

ik vorig jaar altijd eerst het hele verhaal 

moest vertellen. Ik merk dat veel van 

hen een enorme drive hebben om de 

samenwerking te zoeken om de klan-

ten nog beter te helpen.”

Directeur Ger Mies van Budget Soluti-

ons beaamt dit. “Wat de gemeente heel 

goed doet is de bewindvoerders als 

volwaardig gesprekspartner behande-

len, niet alleen als kostenpost. In deze 

samenwerking zijn we dus echt gelijk-

gestemden, want we willen allemaal 

hetzelfde: Rotterdammers met grote 

financiële problemen helpen. Maar 

hier speelt ook wat anders, namelijk 

de maatschappij beschermen tegen de 

hoogoplopende kosten die gemaakt 

worden als iemand schulden heeft. 

Soms liggen die kosten vele malen 

hoger dan de eigenlijke schulden. Be-

schermingsbewind is hier een belang-

rijk instrument voor.”

‘Uit Bewind’

De stap naar schulddienstverlening is de 

eerste belangrijke mijlpaal, de tweede 

volgt wanneer de klant weer zelfstandig 

wordt. Via het deelproject ‘Uit Bewind’ 

moet de overgang van onderbewind-

stelling naar financiële redzaamheid 

worden vergroot. “Hier zijn we in okto-

ber vorig jaar mee gestart”, vertelt San-

tos Dionisio. “Als de schulden zijn op-

gelost of het moment van een ‘schone 

lei’ in zicht is, kan de rechter het bewind 

opheffen. Dan komen klanten er na ja-

ren weer alleen voor te staan. En zullen 

ze weer zelf hun belangen moeten be-

hartigen. Bewindvoerders kunnen hun 

klanten in deze fase aanmelden voor 

een coachingstraject.” Vooralsnog is 

het aantal mensen dat zich heeft inge-

schreven voor zo’n traject nog vrij laag. 

Samen met een nieuwe partij voor dit 

coachingstraject wordt het aanmel-

dingsproces momenteel verder vorm-

gegeven. Het projectteam verwacht dat 

de opgebouwde samenwerking met de 

bewindvoerders hier een positief effect 

op zal hebben.

De Ruiter denkt dat een nieuwe maat-

werkaanpak de uitval en terugval bij 

mensen met schulden kan terugdringen. 

“Er is in de nieuwe aanpak niet alleen 

aandacht voor het technische schuld-

regelen, maar ook voor begeleiding 

ernaast, zodat de kans op het uiteinde-

lijk zelf kunnen omgaan met financiën 

wordt vergroot. In de nieuwe aanpak 

loopt een trajectbegeleider mee met 

de cliënt vanaf aanmelding voor hulp, 

tijdens het schuld regelen bij de KBR tot 

aan uiteindelijke zelfstandigheid.” 

Gerard Jan de Ruiter, Senior medewerker Project Regie Bewind en Wilma Santos Dionisio, 

Projectmanager, beiden bij Gemeente Rotterdam

“In de nieuwe 
aanpak is 
niet alleen 
aandacht voor 
het technische 
schuldregelen, 
maar ook voor 
begeleiding 
ernaast,  
zodat de kans 
op terugval 
wordt verkleind.”

Gerard Jan de Ruiter
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Instrumenten voor financiële 

redzaamheid

Volgens de heer Mies speelt het con-

venant niet alleen een belangrijke rol 

in het elkaar beter vinden en het delen 

van kennis, maar ook in het vroegtij-

dig signaleren van de situatie van de 

klant. Hij wijst hierbij op de plannen 

van de gemeente om een instrument 

in te zetten waarmee de financiële 

zelfredzaamheid kan worden getoetst. 

In het coachingstraject om financiële 

redzaamheid en daarmee uitstroom 

uit bewind te bevorderen, wordt al ge-

bruikgemaakt van een dergelijk instru-

ment. Mies: “Zo’n instrument maakt 

bijvoorbeeld via een vragenlijst duidelijk 

hoe de klant ervoor staat. Dan kan dus 

ook duidelijk worden dat deze persoon 

nog niet de bagage heeft om zelfstan-

dig in de samenleving actief te zijn. Bij 

die zelfstandigheid gaat het namelijk 

niet alleen om de vraag of iemand zijn 

rekeningen wel kan betalen, maar ook 

hoe hij of zij reageert op veranderende 

omstandigheden in de leefsituatie en of 

alle brieven wel te begrijpen zijn. Het 

zou mooi zijn als wij dankzij dergelijke 

onafhankelijke instrumenten verhitte 

discussies met de klant kunnen voor-

komen. De uitkomst kan ook gebruikt 

worden richting de Rechtbank om het 

beschermingsbewind te verlengen, 

maar ook richting de gemeente dat niet 

ten overvloede gebruikt wordt gemaakt 

van de bijzondere bijstand.”

Oorzaken van schuldenproblemen

Ook moet er volgens de bewindvoer-

der meer oog komen voor de daadwer-

kelijke oorzaak van de financiële pro-

blemen. “Door het creëren van rust en 

stabiliteit in de financiële situatie doen 

wij in feite aan symptoombestrijding. 

De kern van het probleem is namelijk 

niet altijd verkwisting, maar kennis, ge-

drag en problemen, en dat kan niet al-

tijd door ons worden opgepakt. Wij zijn 

weliswaar geen hulpverleners, maar het 

is ook voor ons goed om scherp te zijn 

op de onderliggende grondslagen. Zo 

kunnen we beter oordelen of bescher-

mingsbewind wel de juiste oplossing is 

en of ook op andere levensgebieden 

rust en stabiliteit moet worden gecre-

eerd. Dit is ontzettend belangrijk om te-

rugval en herhaling te voorkomen.”

Het bij de wortel aanpakken en op-

lossen van schuldenproblematiek is 

heel ingewikkeld, weet ook wethouder 

Grauss. “Het gaat niet alleen om het 

wegwerken van schulden, je wilt ook 

dat de mensen er wat van leren.” Hij is 

ervan overtuigd dat de gemeente met 

Reset Rotterdam en de inzet van alle 

betrokken partijen, waaronder de be-

windvoerders, op de goede weg is. “Als 

je de Rotterdammer centraal stelt, dan 

sta je naast elkaar. Binnen die samen-

werking moeten we wel kritisch blijven, 

bijvoorbeeld als het gaat om de rotte 

appels binnen de bewindvoering. Ook 

met hen moeten we in gesprek gaan 

en zo nodig stappen ondernemen rich-

ting de rechtbank. En je moet ruimte 

laten voor dingen die mislukken, want 

ook dat zal gebeuren. Maar met het 

convenant en de samenwerking zor-

gen we ervoor dat alle neuzen dezelfde 

kant op staan.”

De basis ligt er, de gedeelde ambitie is 

helder. “Nu is het tijd om door te pak-

ken”, zegt Mies. “We moeten de in-

strumenten die de gemeente in haar 

bezit heeft ook echt in de praktijk gaan 

brengen. Het moet niet alleen blijven bij 

praten en goede voornemens. Ik hoop 

dat andere afdelingen binnen de ge-

meente, en niet alleen het projectteam 

en de wethouder, ook daadkracht en 

slagvaardigheid laten zien.”

Project Regie 
Bewindvoering
In 2018 startte de gemeente Rot-

terdam met het project 

Regie Bewindvoering 

onder leiding van Mariet 

Lohman (foto). 

Dit  project kent vier pijlers:

- Een onderzoek naar de kenmer-

ken van de onderbewindgestel-

den (door Bureau Bartels).

- Het deelproject ‘Uit bewind’ waar-

bij bewindvoerders hun klanten 

kunnen aanmelden voor een coa-

chingstraject. 

- Een speciaal team Bewind van 4,5 

fte dat zich richt op het curatieve 

en nazorggedeelte voor Rotter-

dammers onder beschermingsbe-

wind.

- Het opstellen van een convenant 

in samenwerking met bewind-

voerders en de Rechtbank Rotter-

dam.

“Zo’n instrument 
maakt 
bijvoorbeeld via 
een vragenlijst 
duidelijk hoe 
de klant ervoor 
staat. Dan kan 
dus ook duidelijk 
worden dat deze 
persoon nog niet 
de bagage heeft 
om zelfstandig in 
de samenleving 
actief te zijn.”

Ger Mies



De NVVK streeft naar vernieuwing in de financiële zorgverlening. Daarom steunt de NVVK de innovatiedrang van ZELF. Om de innovatie-
drang te bekrachtigen draagt de NVVK komend jaar bij aan het ZELF-magazine met ieder kwartaal inspirerende artikelen. Waarom innova-
tie in de financiële zorgverlening? Hoe werken aan financiële zelfredzaamheid? Wat doen de NVVK c.q. branchevereniging BPBI hieraan 
en hoe zien ze de samenwerking met ZELF. 
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DOOR: MARCO FLORIJN

Marco Florijn is oud-wethouder van 

Rotterdam en voorzitter van de NVVK, 

de branchevereniging voor schuldhulp-

verlening en sociaal bankieren. Hij is 

actief in een politieke lobby.
 

De NVVK bestaat al meer dan tachtig 

jaar en heeft daarbij steeds op twee 

belangrijke pijlers gesteund: een lokale 

aanpak en publiek-private samenwer-

king. Het denken in tegenstellingen 

tussen ‘overheid’ en ‘markt’ laat de 

kans liggen om vanuit het maatschap-

pelijke midden partijen te binden die 

samen aan de slag gaan om te voor-

komen dat mensen aan de zijkant van 

de samenleving komen te staan. Een 

lokale aanpak biedt daarvoor de bes-

te basis. Dat vonden we toen en dat 

vinden we nog steeds, ook al is de sa-

menleving in de afgelopen decennia 

enorm veranderd.

Decentralisatie

Met de decentralisatie van de schuld-

hulpverlening zijn gemeenten bij wet 

verplicht om mensen met problema-

tische schulden een hand toe te rei-

ken. Hoe ze dat doen, is aan iedere 

gemeente zelf. Gemeenten en andere 

organisaties die bij de NVVK zijn aange-

sloten, hebben wel basisafspraken ge-

maakt om een zeker kwaliteitsniveau te 

garanderen. Toch kan iedere gemeen-

te het nog steeds naar eigen smaak 

en mogelijkheden inrichten. Ook door 

het zelf op te pakken, de uitvoering aan 

anderen over te laten of met meerdere 

partijen allianties aan te gaan. 

Regie

Decentraal is een mooie basisgedach-

te. Het past ook bij ons land waarin 

altijd het ‘subsidiariteitsbeginsel’ heeft 

gegolden: geen centrale overheid die 

met strakke hand de regie voert, zoals 

Gemeente en maatschappelijke partijen

Geef samenwerking  
een nieuwe glans

“Je kan niet veralgemeniseren en zeggen: de gemeenten 
doen het verkeerd. Maar het algemene beeld is dat het 
onvoldoende resultaat oplevert wat de gemeenten doen”, 
aldus advocaat Arnoud Noordam onlangs bij KRO-NRCV’s 
De Monitor. De redactie is een maand lang in de schuld-
hulpverlening gedoken. Het resultaat leverde vooral veel 
wijzende vingers op. Zo was wethouder Pieter Heijkoop 
(Dordrecht) nou juist weer kritisch op particuliere 
bewindvoeringsbureaus. “Juist kwetsbare mensen moet je 
niet aan de markt overlaten”, stelde Heijkoop. Rechter 
Matthieu Verhoeven legde de bal weer bij de gemeenten. 
Die leiden volgens de rechter veel te weinig mensen door 
naar de Wsnp of zorgen voor onnodige vertraging. Wat 
ons betreft moeten we deze loopgraven snel verlaten en 
samen zorgen dat zoveel mogelijk mensen de beste kans 
krijgen om uit de schulden te komen. 
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in Frankrijk, maar hou beleid en uitvoe-

ring op een zo laag mogelijk bestuurlijk 

niveau. Pas wanneer vraagstukken de 

lokale grenzen overstijgen, schakel je 

op naar een hoger bestuurslaag. Een 

plek van een stoplicht regel je binnen 

de gemeente, de aanschaf van de JSF 

gebeurt in Den Haag. 

Starre regelingen

Ook de keuze om alles wat er gebeurt 

in het sociaal domein zo veel mogelijk 

bij de gemeente te laten, inclusief de 

schuldhulpverlening, sluit daar goed 

bij aan. De gemeente kent de lokale 

situatie en staat doorgaans dicht(er) 

bij de burger. Het biedt meer moge-

lijkheden om maatwerk te leveren dan 

bij ‘starre’ landelijke regelingen. En het 

biedt meer ruimte voor een integrale 

aanpak, bijvoorbeeld door samenwer-

king met bijvoorbeeld wijk- en buurt-

teams, welzijnsorganisaties én schuld-

hulpverleners. 

Toeslagen

Vaak zorgt een decentrale aanpak ook 

voor kostenbesparingen en meer ef-

ficiëntie omdat landelijke regelingen 

dikwijls de neiging hebben om enorme 

uitvoeringsinstanties te baren en bu-

reaucratische doolhoven in te richten 

(prikkelend idee: stel dat we het toesla-

gensysteem bij de gemeenten zouden 

hebben belegd? Zouden we daar niet 

veel ellende mee hebben kunnen voor-

komen, inclusief de 1,6 miljard euro die 

de Belastingdienst nu heeft openstaan 

wegens te veel betaalde toeslagen?!). 

En idealiter zorgt lokaal maatwerk ook 

voor meer draagvlak bij burgers, omdat 

een helpende hand voor een buurman 

eerder wordt gewaardeerd dan steun 

voor een hulpbehoevende aan de an-

dere kant van het land. 

Gesloten deur

Toch zien we de afgelopen tijd meer kri-

tiek ontstaan op de wijze waarop som-

mige gemeenten de schuldhulpverle-

ning aanpakken. Iedereen beaamt dat 

het in heel veel gemeenten wel goed 

gaat, maar dat er (te) veel gemeenten 

zijn waar mensen onvoldoende hulp 

krijgen. Of dat er te grote verschillen 

bestaan tussen gemeenten waardoor 

iemand met geldproblemen in de ene 

gemeente wel wordt binnengelaten bij 

de schuldhulpverlening maar bij een 

naburige gemeente voor een gesloten 

deur komt te staan. 

Politieke kleur

Vaak wordt gedacht dat verschillen in 

politieke kleur de reden zou zijn voor 

zulke verschillen, met de aanname dat 

een meer progressief gemeentebe-

stuur ruimhartiger zou zijn voor schul-

denaren dan colleges met een recht-

ser profiel. Soms zullen er inderdaad 

verschillende politieke keuzes worden 

gemaakt. Ik vraag mij alleen af of dat 

de enige reden is. Ik zie in de landelijke 

politiek dat het debat over armoede en 

schuldhulpverlening vooral praktisch 

en consensus gedreven is. Zelfs ter 

rechterzijde van de Tweede Kamer is 

er niemand (meer) die roept dat men-

sen met schulden dat helemaal aan 

zichzelf te danken hebben en ook zelf 

maar moeten zorgen dat ze uit de shit 

komen. Waarom zou die landelijke con-

sensus dan lokaal uit elkaar spatten en 

leiden tot totaal verschillende sporen 

in de totstandkoming van gemeentelijk 

beleid? Staan lokale politici afwijzender 

ten opzichte van een menselijke en 

barmhartige schuldenaanpak dan hun 

landelijke collega’s? Ik merk dat niet aan 

mijn contacten met lokale bestuurders, 

integendeel. Bovendien wordt de ruim-

te voor gemeentelijke differentiatie be-

grensd door de wettelijke verplichting 

om schuldhulpverlening aan te bieden. 

Geld

Dat er toch forse verschillen kunnen 

bestaan tussen gemeenten heeft in 

mijn observatie voor een belangrijk deel 

te maken met geld. Gemeenten krijgen 

geen landelijk geoormerkt geld voor 

schuldhulpverlening en zelfs niet voor 

de uitgaven binnen het sociaal domein. 

Zij moeten zelf keuzes maken hoe ze 

het geld verdelen en veel gemeenten 

doen daar ook eigen geld uit de loka-

le kas bij. Tegelijk zien wij in heel veel 

gemeenten de budgetten onder druk 

staan, onder meer door de hoge en 

soms sterk groeiende uitgaven aan het 

sociaal domein. Op alle fronten zien 

we gemeenten daarom knijpen, van de 

huishoudelijke zorg in de Wmo tot de 

toegang tot de schuldhulpverlening of 

de inzet van beschermingsbewindvoe-

ring. Of zelfs omdat het hele gemeen-

telijke apparaat wordt gedwongen om 

af te slanken en de schuldhulpverlening 

niet aan de kaasschaaf ontsnapt. Dat 

leidt tot onmogelijke dilemma’s en een 

roulette met hoofdpijndossiers. Waar 

komt het meeste gedoe over? Met 

een vastlopende jeugdzorg, vervuilde 

Gemeenten 
krijgen geen 
landelijk ge
oormerkt geld 
voor schuldhulp
verlening en 
zelfs niet voor 
de uitgaven 
binnen het 
sociaal domein. 
Zij moeten zelf 
keuzes maken 
hoe ze het geld 
verdelen en 
veel gemeenten 
doen daar ook 
eigen geld uit de 
lokale kas bij.
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huizen van bejaarden of een minder 

toegankelijke schuldhulpverlening? Dat 

zijn bijna inhumane afwegingen, ook 

voor lokale bestuurders. In een recente 

brief dreigde de VNG zelfs om de gede-

centraliseerde taken op het gebied van 

jeugdzorg en GGZ terug te geven aan 

het Rijk wanneer de landelijke overheid 

tekort bleef schieten om daar voldoen-

de geld voor vrij te maken. 

Hypotheek

Alhoewel wij vanuit de NVVK voort-

durend benadrukken dat iedere euro 

die wordt geïnvesteerd in schuldhulp-

verlening tenminste twee euro aan 

maatschappelijk rendement oplevert, 

begrijpen wij best dat de wethouder Fi-

nanciën daar lang niet altijd een bood-

schap aan heeft. Met maatschappelijk 

rendement kan je geen rekeningen be-

talen. Daarom wil de NVVK een open 

debat op landelijk en lokaal niveau met 

alle cijfers op tafel. Wanneer gemeen-

ten een wettelijke verplichting uitvoe-

ren, moeten ze ook de middelen in 

geld en mensen hebben om dit voor 

elkaar te krijgen. En niet gaan beknibbe-

len op effectieve maatregelen om pro-

blematische schulden te voorkomen, 

zoals preventie en vroeg signalering. 

Dan schuif je de rekening voor morgen 

voor je uit; als iemand weet dat je daar-

mee het risico loopt alleen maar gro-

tere problemen te veroorzaken dan zijn 

wij als schuldhulpverleners het wel… De 

kritiek vanuit de landelijke politiek op 

gemeenten die de schuldhulpverlening 

niet goed op orde hebben, moet daar-

om niet tot een monoloog beperkt blij-

ven. Wanneer een fatsoenlijke gemeen-

telijke schuldhulpverlening meer geld 

kost dan de gemeente in kas heeft, zal 

iemand moeten bijpassen. Daarnaast 

moeten we ons allemaal realiseren dat 

het bestrijden van armoede om een 

lange adem vraagt. Het voorkomen van 

armoede kost nu geld maar levert later 

meer op. 

Beschermingsbewind

Bij de discussie over de financiering van 

de activiteiten in het sociaal domein en 

de schuldhulpverlening in het bijzon-

der zullen we soms misschien andere 

keuzes moeten maken. Een goed voor-

beeld is het beschermingsbewind voor 

kwetsbare groepen, waarover ook op 

een andere plek in dit tijdschrift wordt 

gesproken. Schuldhulpverlening is een 

aan tijd gebonden interventie met als 

doelstelling om mensen met proble-

matische schulden een ‘doorstart’ te 

laten maken en daardoor een nieuw 

perspectief te bieden. Het helpen van 

mensen om verantwoord met geld om 

te gaan die structureel niet in staat zijn 

om dat zelf te doen, bijvoorbeeld van-

wege een chronische aandoening, is 

eigenlijk een hele andere tak van sport. 

Voor deze groep zou je de component 

financiële dienstverlening door bewind-

voerders kunnen onderbrengen in het 

integrale pakket aan zorg- en hulpver-

lening dat deze mensen nodig hebben 

om (letterlijk en figuurlijk) op de been te 

blijven. Dat zet de deur open naar een 

andere vorm van financiering, bijvoor-

beeld door zorgverzekeraars. Zo neem 

je ook de begrijpelijke zorgen van veel 

gemeenten weg voor de sterke stijging 

van het beroep op beschermingsbe-

wind en leg je de regie bij organisaties 

die primair vanuit de zorg en niet van-

uit een bijzondere vorm van financiële 

hulpverlening denken.  

Bril

Verschillen in de gemeentelijke uitvoe-

ring van schuldhulpverlening kunnen 

om een andere reden ontstaan dan uit 

politieke onwil of een krappe begroting. 

Ook verschil in cultuur en organisatie 

kunnen daaraan debet zijn. Wanneer ik 

met een hele grofmazige bril naar de 

Nederlandse gemeenten kijk, zie ik drie 

type gemeenten. Vaak zijn de middel-

grote gemeenten het beste toegerust 

om menselijke en effectieve schuld-

hulpverlening goed te organiseren. Zij 

hebben voldoende kennis van zaken en 

geld om een breed palet aan diensten 

in te zetten en die te integreren in de 

maatschappelijke dienstverlening van-

uit de gemeente. Tegelijk zijn binnen 

het gemeentelijk apparaat de lijntjes 

voldoende kort om tijdig aan de bel te 

trekken, bijvoorbeeld als een collega 

die de gemeentelijke belastingen incas-

seert toch weer een dreigbrief stuurt of 

om bij een wethouder binnen te stap-

pen wanneer zaken niet goed lopen. 

Schaalgrootte

Bij kleinere gemeenten is dat informe-

le netwerk natuurlijk nog beter belegd. 

Maar daar kan het voorkomen dat ze 

eigenlijk te klein zijn om een kwalita-

tief hoogstaande schuldhulpverlening 

in te richten. Simpelweg omdat ze niet 

weten hoe dat moet of de juiste men-

sen niet in dienst te hebben. Dat pro-

Met 
maatschappelijk 
rendement 
kan je geen 
rekeningen 
betalen. Daarom 
wil de NVVK 
een open debat 
op landelijk en 
lokaal niveau 
met alle cijfers 
op tafel.
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Voordat je het 
weet, staat er 
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met een 
stopwatch achter 
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streng toekijkt 
of je niet te veel 
tijd besteedt aan 
lastige dossiers. 
En houden 
directeuren en 
beleidsadviseurs 
de deur naar 
de wethouder 
stevig dicht.

bleem zullen de meeste grote steden 

dan weer niet hebben. De belangrijkste 

kwetsbaarheid in die gemeenten is juist 

de schaalgrootte. Hoe uitgestrekter 

een gemeentelijk apparaat, hoe meer 

managementlagen er komen en hoe 

strenger de richtlijnen op het gebied 

van verantwoording en controle. Om 

zo’n groot schip varende te houden, 

ontkom je al snel niet aan het proto-

colisseren van werkprocessen die de 

ruimte voor individuele hulpverleners 

om creatief met regels om te gaan 

sterk verkleinen. Voordat je het weet, 

staat er een manager met een stop-

watch achter je bureau die streng toe-

kijkt of je niet te veel tijd besteedt aan 

lastige dossiers. En houden directeuren 

en beleidsadviseurs de deur naar de 

wethouder stevig dicht. 

Basisnorm

De NVVK heeft niet de pretentie om 

de beste inrichting van het openbaar 

bestuur voor te schrijven. We sluiten 

wel aan bij de brede consensus dat 

mensen met problematische schulden 

niet buiten de boot mogen vallen door 

verschillen in de politieke kleur van col-

leges, gemeentelijke budgetten of de 

grootte van de lokale overheid. Daar-

om werken we met de VNG aan een 

landelijke basisnorm, waarin afspraken 

worden gemaakt over de kwaliteit en 

de dienstverlening die iedere gemeen-

te zou moeten leveren. Zo voorkomen 

we rechtsongelijkheid tussen burgers 

zonder dat je meteen het positieve 

van decentralisatie terzijde schuift. De 

gemeenten realiseren zich terdege dat 

massieve Haagse kritiek op de wijze 

waarop gemeenten schuldhulp uitvoe-

ren, kan leiden tot een heroverweging 

van het bestaande beleid en zelfs de 

roep om landelijke regie. Wij zijn ervan 

overtuigd dat dat niet goed is voor onze 

leden maar ook voor de mensen die wij 

willen helpen niet goed uitpakt. 

Combinatie

Ook de ‘oplossing’ die bij De Moni-

tor klonk om de rol van de gemeente 

en de inzet van de minnelijke regeling 

te beperken tot het zo snel mogelijk 

rondkrijgen van een dossier voor een 

Wsnp-traject lijkt ons niet wenselijk. Het 

is juist de combinatie van beide instru-

menten waardoor we mensen met pro-

blematische schulden zo goed moge-

lijk kunnen helpen. Het begint natuurlijk 

allemaal met het in kaart brengen van 

alle schulden en het stabiliseren van 

de financiële situatie. Ook de ‘fans van 

Wsnp’ beamen dat daarvoor eerst de 

gemeente aan zet is. Dat moet snel en 

doortastend gebeuren, bijvoorbeeld 

door betere informatie uitwisseling en 

meer grip op vorderingen die nu soms 

met onbekende bestemming naar het 

buitenland verdwijnen. 

Wachtkamer

Een maximale termijn om dat te re-

gelen, kan een goede stok achter de 

deur zijn maar binnen de sector weten 

we allemaal dat een (groot) deel van 

de doelgroep per definitie veel moeite 

heeft om een begin van orde aan te 

brengen in de financiële chaos die hen 

boven het hoofd is gegroeid. Wanneer 

die mensen te snel voor de rechter ko-

men te staan, kan dat ze zelfs van de 

regen in de drup brengen. Een afwijzing 

bij de rechter leidt ertoe dat mensen 

tenminste tien jaar in de wachtkamer 

verdwijnen. Daar wordt hun financiële 

situatie niet beter van. Dat het huidige 

Wsnp-traject soms in meer dan 90% 

van de gevallen tot een succes leidt, 

hangt juist samen met het feit dat de 

gemeente weet dat een dossier goed 

op orde moet zijn. Wanneer de tijd ont-

breekt om die zorgvuldigheid te bewa-

ken, zou dat weleens tot meer ellende 

kunnen leiden dan dat het bedoeld is 

om op te lossen. 

Verhuizen

Bovendien is het nog maar de vraag of 

de rechtbanken voldoende capaciteit 

hebben om een enorme groei in het 

aantal Wsnp-aanvragen op te vangen 

en of zij voldoende kennis van zaken 

hebben om dit goed te regelen. Daar-

naast zien we nu tussen rechtbanken 

soms grote verschillen bestaan. Som-

mige schuldhulpverleners raden cli-

enten zelfs aan om maar te verhuizen 

naar een plek waar rechters welwil-

lender naar dossiers kijken dan in hun 

eigen woonplaats… Het zou dus wat 

merkwaardig zijn om de verschillen die 

er nu bestaan tussen gemeenten van-

wege de decentralisatie ‘op te lossen’ 

door schuldhulpverlening volledig bij 

de rechters te beleggen die in hun op-

vattingen onderling (ook) zeer kunnen 

verschillen.. 

Vangnet

Met meer Wsnp als antwoord op te-

kortkomingen in het huidige minnelijke 
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traject lopen we het risico dat we het 

spreekwoordelijke kind met het bad-

water wegspoelen. De Wsnp blijft een 

onmisbaar vangnet om ‘bijzondere ge-

vallen’ toch een kans te bieden. Zij ko-

men daarbij onder een strenger regime 

te vallen dan bij de minnelijke regeling 

en er is minder ruimte voor maatwerk. 

Om het minnelijke traject beter te laten 

functioneren, moeten we aan andere 

knoppen draaien. Bijvoorbeeld door de 

medewerking van schuldeisers aan een 

regeling minder vrijblijvend te maken. 

De zekerheid dat stug remmen leidt 

tot de gang naar de rechter waardoor 

er waarschijnlijk minder overblijft dan 

bij een minnelijke regeling kan dan ook 

aan de overtuigingskracht winnen om 

zelfs de nukkigste schuldeisers in be-

weging te brengen. 

Wiel uitvinden

De ontwikkeling van de landelijke ba-

sisnorm door NVVK en VNG met be-

trekking tot gemeentelijke schuldhulp-

verlening in het minnelijke traject biedt 

wat ons betreft een unieke kans om het 

gesprek breder te trekken. Bijvoorbeeld 

door ook met rechters en bewindvoer-

ders te kijken naar de aansluiting tussen 

de minnelijke regeling en de Wsnp en 

helder te krijgen wat we nu allemaal 

verstaan onder resultaat en kwaliteit. 

Wat ons betreft betrekken we daar ook 

de vraag bij of een bewindvoerder een 

maatschappelijk verantwoord verdien-

model hanteert om pure winstjagers 

te weren. Daarnaast zien we dat veel 

gemeenten nu eigen afspraken maken 

met bewindvoeringskantoren, bijvoor-

beeld rondom de controle. Het gevaar 

dat iedere gemeente daardoor een 

eigen wiel gaat uitvinden én bewind-

voeringskantoren met allemaal ver-

schillende regelingen moeten werken, 

is daardoor groot. We hebben nu het 

momentum om alles op het gebied van 

schuldhulpverlening en bewindvoering 

integraal aan te pakken met duidelijke 

uitgangspunten waar iedereen mee uit 

de voeten kan. 

Eilandjes

Door samen het gesprek aan te gaan, 

voorkomen we verkokering en ont-

staan kansen om elkaars kwaliteiten op-

timaal te gebruiken en nieuwe coalities 

te sluiten. Dat biedt ook de basis voor 

het bieden van betere hulpverlening en 

innovatieve producten. Mensen die bij 

de gemeente aankloppen, verwach-

ten dat ze snel uit de problemen zijn. 

Door meer samenwerking tussen ge-

meenten en bewindvoerders kunnen 

we ervoor zorgen dat processen zo 

vlot mogelijk doorlopen worden. Ook 

bij het adviesrecht voor gemeenten 

rond de vraag of een beschermingsbe-

wind de beste oplossing is, zou aan de 

orde kunnen komen wie de gemeente 

een geschikte bewindvoerder acht. “De 

gemeente betaalt nu wel de rekening, 

maar heeft er niets over te zeggen”, 

mopperde een Twentse wethouder 

onlangs in de krant. Het zou goed zijn 

als daar verandering in komt, ook om 

het lokale draagvlak voor het inzetten 

van beschermingsbewind te versterken. 

Door als gemeente een voorkeur uit te 

spreken voor gecertificeerde bewind-

voerders en samen procesafspraken te 

maken, ondervang je dat gemeenten 

het gevoel hebben dat zij blind de de-

claratie van cowboys moeten afteke-

nen. Bewind en budgetbeheer zouden 

ook een plek kunnen krijgen binnen 

de gemeentelijke schuldhulpverlening, 

tijdens een schuldtraject maar ook als 

nazorg voor kwetsbare groepen zoals 

LVB’er om daarmee recidive te voor-

komen. Wat de NVVK betreft, betekent 

de ontwikkeling van een landelijke ba-

sisnorm voor schuldhulpverlening daar-

om dat we ook kijken naar bescher-

mingsbewind en budgetbeheer door 

gekwalificeerde bewindvoeringskanto-

ren. Mensen met schuldproblemen ver-

dienen dat we bruggen slaan en niet op 

onze eigen eilandjes blijven zitten.

Glans

Lokale uitvoering van schuldhulpver-

lening moet leiden tot betere resul-

taten, meer maatwerk, doelgerichte 

publiek-private samenwerking en een 

zo vlot mogelijk doorlopend proces. 

De huidige druk op gemeenten om die 

claims ook echt waar te maken, biedt 

de kans om de aloude overtuiging van 

de NVVK nieuwe glans te geven dat sa-

menwerking tussen een brede coalitie 

van de lokale overheid en maatschap-

pelijke organisaties en ondernemin-

gen het meeste perspectief biedt voor 

mensen met financiële problemen. On-

derlinge ‘fitties’ wie het beste in staat is 

om voor mensen het verschil te maken 

– we zouden ons er eigenlijk voor moe-

ten schamen.

Het gevaar dat 
iedere gemeente 
daardoor een 
eigen wiel gaat 
uitvinden én 
bewindvoerings
kantoren 
met allemaal 
verschillende 
regelingen 
moeten werken, 
is daardoor 
groot.
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Geef mensen geen 
koopkracht, maar de 
kracht om hun geld goed 
te beheren

Wij allemaal worden beïnvloed door 

meerdere faktoren in de wijze waarop 

we met geld omgaan, zoals kennis, 

opvoeding, digitalisering. Ook gedrag 

speelt een grote rol. Herken je dat?

Er is heel veel onderzoek gedaan naar 

gedrag en geld. Hoe reageren mensen 

op geldzaken? Hoe gaan ze ermee om? 

Helaas wordt die kennis uit al die on-

derzoeken vooral ingezet door bedrij-

ven en organisaties om consumenten 

juist over te halen meer uit te geven. Er 

is bijvoorbeeld veel bekend over hoe 

mensen tegen prijzen aankijken. Hoe 

gaat dat in zo’n hoofd en hoe beoor-

deelt iemand of iets de juiste prijs heeft? 

Dat is enorm te beïnvloeden. Een koop-

proces is een valkuil. Dat zie je met al 

die aanbiedingen rond Sinterklaas en 

Kerst. Ook ik trap erin hoor! Een ander 

voorbeeld is al die woonprogramma’s 

op tv waar mensen hun huizen op-

knappen. Dat zijn vaak gesponsorde 

programma’s, waar het om heel grote 

bedragen gaat. Wat gaan mensen dan 

doen? Als ze gaan verhuizen willen ze 

ook een nieuwe keuken in de nieuwe 

woning, een nieuwe vloer, enzovoort. 

En als je buren dan de container in de 

straat hebben staan, gaat het kriebe-

len. Bij mij ook! Ik zei tegen mijn man, 

die keuken van ons is ook hardstikke 

oud. Maar mijn man trekt zich daar 

niks van aan. Die zegt ‘wat kan mij dat 

nou schelen’. Hij kookt, dus het is zijn 

keuken. Vroeger thuis lette je helemaal 

niet op die dingen. Als het behang niet 

zo netjes was, lag je daar niet wakker 

van. Maar door die programma’s word 

je als het ware geïndoctrineerd. Ook 

verstandige mensen. Je gedrag wordt 

beïnvloed zonder dat je het in de gaten 
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“Je ziet dat ook 
met heel grote 
vermogens 
die overerven. 
Niet in de 
eerste, maar 
in de tweede 
generatie daarna 
is het vermogen 
in veel gevallen 
weg.”

hebt. En het gaat om serieus geld. Die 

vrije wil is helemaal niet zo vrij. Cialdi-

ni1 , een hoogleraar uit de Verenigde 

Staten legt, in zijn boek over zes onver-

slaanbare verkooptechnieken, uit hoe 

dat werkt. Eén van die technieken leert 

dat je wanneer je a zegt, ook b zegt. Je 

zit al in het proces, en dan wordt het 

lastiger om eruit te stappen. Dat be-

schrijft het boek ‘Phishing for Fools’2 

ook. Je wordt gewoon belazerd waar je 

bij staat. Ruim twintig jaar geleden heb 

ik tot op de bodem uitgezocht hoe het 

zat met Teakhout-beleggingen. Ik inter-

viewde mensen die heel veel van hout 

wisten. Ik vroeg ze of dat hout echt zo-

veel zou kunnen opleveren. De voorge-

spiegelde rendementen bleken totaal 

niet te kunnen kloppen. Er bleken dus 

heel veel risico’s aan te zitten. Ik heb er 

een artikel over geschreven voor het 

blad Managementteam onder de titel 

‘Stop de Tropenkolder’. Toch hebben 

particulieren er totaal een half miljard 

euro in gestoken. Aan hen is nooit winst 

uitbetaald.

En in hoeverre beïnvloedt opvoeding 

de manier waarop iemand met geld 

omgaat?

Hoe je met geld omgaat, dat zit diep 

in je, dat komt uit je jeugd. Je krijgt het 

van huis uit mee. Mijn vader bijvoor-

beeld had een bedrijf en was heel zui-

nig. Er heerste thuis een heel werkzame 

sfeer en ik ben ook echt financieel op-

gevoed. Mijn vader bevorderde sparen 

door ons tien procent rente te geven. 

Dat je van jongs af naast je school geld 

verdiende, vonden we heel normaal. 

Dat besteedden mijn zussen en ik aan 

kleding, uitgaan en reizen. We kunnen 

nu allemaal omgaan met geld, maar we 

zijn niet allemaal hetzelfde. Een aantal 

zussen en broers zijn heel zakelijk en 

die hebben daarin ook veel bereikt, ter-

wijl ik kieskeurig ben met hoe ik mijn 

geld wil verdienen. Mijn beroep als jour-

nalist past heel goed bij me. Het is echt 

noodzakelijk om je kinderen al jong, in 

elk geval voor hun twaalfde jaar, finan-

cieel op te voeden. 

Als ouder merk ik dat het lastig is om 

die financiële opvoeding goed vast te 

1 Robert B. Cialdini, ‘Invloed, de zes geheimen van het overtuigen’

2 George A. Akerlof, Robert E. Schiller, ‘Phishing for Fools: the Economics of Manipulation and 
Deception’

3 Thomas J. Stanley, William D. Danko, ‘The Millionaire Next Door’

4 Robert Kiyosaki, ‘Rich Dad Poor Dad’

houden. Je bent soms toch geneigd 

om te teugels wat te laten vieren en 

je kinderen financieel te helpen als ze 

tegenslagen hebben.

Ook daar zijn veel onderzoeken naar 

gedaan. Zo hebben Stanley & Danko3 

onderzocht wat de denkwijze is van 

miljonairs. Hoe denken die? Wat is hun 

gedrag? Ook onderzochten ze men-

sen die hun geld snel opmaakten en 

mensen die dat niet - of een stuk lang-

zamer – deden, en wat daar de invloed 

van was op hun kinderen. Daar kwam 

uit naar voren dat als je kinderen steeds 

geld geeft, ze afhankelijk blijven. Daar 

krijg je levenslange afhankelijkheid van. 

Dat is funest voor een gezonde financi-

ele toekomst. Je ziet dat ook met heel 

grote vermogens die overerven. Niet in 

de eerste, maar in de tweede generatie 

daarna is het vermogen in veel gevallen 

weg.

Weinig geld hebben is een gevaar, maar 

veel geld hebben ook. Dat blijkt een 

heel gek gevoel voor veel mensen. Ik 

kom uit een boerenfamilie, daar is be-

houd van vermogen over generaties 

heel belangrijk. Maar als je zelf nooit 

geld hebt gehad en je begint bijvoor-

beeld een bedrijf waarin je heel suc-

cesvol wordt, dan kan het heel verlei-

delijk zijn om je levensstijl daar op aan 

te passen en er met je gezin volop van 

te genieten. Je kinderen krijgen dat dan 

mee. Als het dan later minder goed 

gaat, blijkt het heel moeilijk voor hen 

om daarop te anticiperen.

Maar wat als je uit een familie komt 

die al generaties in armoede heeft 

geleefd?

Ja, dan weet je niet beter dan dat schul-

den erbij horen. Dan is het heel raar om 

geen schulden te hebben. Je hebt dan 

sneller het gevoel dat je toch ook on-

der nul nog door kunt consumeren. Je 

kan je dan een leven zonder schulden 

niet echt voorstellen. In ‘Rich Dad Poor 

Dad’4 beschrijft Robert Kiyosaki ook de 

gevolgen van verschil in opvoeding. 

Bijvoorbeeld dat rijke mensen die kin-

deren krijgen vaker denken: ik heb kin-

deren, kinderen zijn duur, ik moet dus 

meer verdienen. Arme mensen redene-
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ren eerder: kinderen zijn duur, ik kom 

dus niet rond, dus ik heb het moeilijk. 

Dat is een heel andere denkwijze met 

verstrekkende gevolgen. Rijke mensen 

denken vaak meer richting de oplossing 

van het probleem. Arme mensen den-

ken sneller dat het nou eenmaal zo is 

en het alleen maar erger kan worden. 

Ik zie dat ook heel duidelijk aan de re-

acties op RadarTV.nl 5, waar ik columns 

voor schrijf. Een deel van mijn lezers 

gaat ervan uit dat voor hun situatie toch 

geen verbetering mogelijk is. Zij vinden 

dat ze in de hoek zitten waar altijd de 

klappen vallen.

Maar er wordt toch ook best veel 

van de burger verwacht? Het valt 

voor veel mensen niet mee om alles 

op orde te houden. Het maken van 

schulden is heel eenvoudig, en niet 

alleen voor mensen met weinig geld. 

Dat klopt. En de overheid kan het blijk-

baar niet zo heel veel schelen. Die kijkt 

bijvoorbeeld naar hoeveel procent van 

de gevallen het wel goed gaat. De over-

heid heeft het steeds over kóópkracht. 

Maar je hebt niks aan koopkracht als 

je het geld zo weer kwijt bent. Besté-

dingskracht, dat is waar het om gaat. 

De kracht om het vást te houden. Want 

als je er nu honderd euro bijkrijgt, dan 

zijn aanbieders er als de kippen bij om 

je met een marketingtruc weer snel van 

die honderd euro af te helpen. Dan ver-

betert er niks. 

Ik doe dit werk al vijfentwintig jaar en 

soms word ik wel een beetje cynisch. Er 

is op het gebied van geldzaken eigenlijk 

niks verbeterd. Het is dweilen met de 

kraan open! Je hoeft maar één grote 

financiële fout te maken en voor je het 

weet zit je dertig jaar in de problemen. 

Je gaat bijvoorbeeld scheiden, je be-

drijfje gaat failliet, de toeslagen leveren 

problemen op, je bent verslaafd of de-

pressief geraakt of je kunt niet met geld 

omgaan en je komt er nooit meer uit. 

En op het laatst wordt het zo erg met 

die schulden, dat het onoplosbaar is. 

Is er dan een verschil tussen toen en 

nu?

Het is erger geworden. Dat heeft onder 

andere met de toeslagen te maken, ter-

wijl het tegelijk ontzettend gemakkelijk 

5 https://radar.avrotros.nl/columns/#/filters%5Bauthor%5D%5B%5D=Erica+Verdegaal

6 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jungmann+onoplosbare+schuldsitu-
aties

7 https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/digitale-huishoudboekje-breidt-uit-naar-300-deelne-
mers/

is geworden om digitaal geld uit te ge-

ven. Daar zou wat mee moeten gebeu-

ren. Het is doodeng dat mensen zóveel 

geld op hun rekening krijgen op allerlei 

verschillende momenten. Dat kan niet. 

Het wordt veel te ingewikkeld. Ik zie het 

bij mijn kind, ik zit er bovenop, maar 

dan nog. Hij is best goed met geld, al-

tijd geweest, maar digitaal geld ben je 

zo kwijt. Het blijkt dat een op de drie 

millennials meer geld uitgeeft dan ge-

pland. Er is ook gebleken dat heel veel 

kinderen minder zorgvuldig pinnen. 

Dus ook dat moet je als ouder in de ga-

ten houden. Die hele financiële opvoe-

ding is nóg uitgebreider geworden. Ter-

wijl dat vooruit kijken, het plannen, voor 

kinderen en pubers nog heel lastig is. 

Dat zie je ook bij mensen op latere 

leeftijd. Er wordt veel meer kennis 

verwacht dan er daadwerkelijk 

aanwezig is.

Ja, en als je dan hulp zoekt word je 

vaak onvoldoende geholpen. Nadja 

Jungmann heeft in 2014 onderzoek6 

gedaan naar hoe dat gaat als je schuld-

hulp nodig hebt. Mensen die bij de Ge-

meente aankloppen, maar dan eerst 

langs maatschappelijk werk moeten of 

een ander formulier nodig hebben. Die 

mensen doen dat dan niet of snappen 

het niet en zakken alleen maar verder 

weg. Een van de oorzaken is dat naar 

schatting de helft van de mensen met 

schulden laaggeletterd is. Je moet me-

teen met ze aan de slag als ze zich mel-

den! Meteen hup, niet een intake, ben 

je gek. Enveloppen openmaken of sa-

men schuldeisers bellen. Zo moet het. 

Er zijn nu zoveel mensen met kans op 

problematische schulden, daar kan je 

wel haast een politieke partij voor op-

richten. De Partij van de Schuldenaar.

Kan digitalisering daar iets in 

betekenen?

Het zou zeker eenvoudiger moeten. Ik 

hoop echt op digitale ontwikkelingen 

die financieel beheer gemakkelijker ma-

ken. Want het is moeilijk! Een interes-

sante pilot doet de gemeente Utrecht 7. 

300 mensen laten hun inkomen over-

boeken naar de gemeente. Die betaalt 

dan de huur, energie, de zorgpolis en 

water. Wat over is krijgen deelnemers 

“De overheid 
heeft het steeds 
over kóópkracht. 
Maar je hebt niks 
aan koopkracht 
als je het geld zo 
weer kwijt bent. 
Bestédingskracht, 
dat is waar het 
om gaat. De 
kracht om het 
vást te houden.“
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Van overheids
wege zouden 
er heel goede 
tools beschik
baar moeten 
komen waarin 
je gemakkelijker 
je eigen geldza
ken kan bijhou
den. Dan kan 
beschermings
bewind wellicht 
ook goedkoper. 
Dat zou op mijn 
lijstje staan.

uitbetaald als een wekelijks leefgeld. Zo 

krijgen deze mensen overzicht en rust.

Mijn zus8 kreeg het programma Plinqr 

om te proberen. Daar vullen cliënten 

van budgetcoaches eenmalig al hun 

vaste uitgaven, verzekeringen en abon-

nementen in. En dat is vaak veel meer 

dan je denkt. Je moet ook aangeven 

wanneer abonnementen of contracten 

aflopen, en dan word je eraan herin-

nerd dat je weer moet kijken of het wel 

het goedkoopste is of dat het tijd wordt 

voor wat anders. Het is een soort van 

persoonlijke coach die je administratie 

bijhoudt. Het probleem met veel van 

de initiatieven tot nu toe is dat het toch 

weer ingewikkeld is of moeilijk toegan-

kelijk. Of het is niet onafhankelijk. Het 

staat buiten de realiteit. Het moet de 

kant op van Quantified Self, waar jullie 

vorig jaar december over schreven9. Ik 

weet niet precies hoe. Maar het moet 

makkelijk en leuk zijn. Anders doen 

mensen er niets mee. 

Als je een wensenlijstje zou kunnen 

inleveren, wat zou jouw top drie dan 

zijn?

Allereerst dat die digitalisering veel 

meer doorzet, zodat je niet zoveel tijd 

en moeite aan je geldzaken kwijt bent. 

Dat moet eenvoudiger. En dat er zo 

nodig een soort slot op je portemon-

nee gaat als je geld voor leuke dingen 

op is. Van overheidswege zouden er 

heel goede tools beschikbaar moeten 

komen waarin je gemakkelijker je eigen 

geldzaken kan bijhouden. Dan kan be-

schermingsbewind wellicht ook goed-

koper. Dat zou op mijn lijstje staan. En 

als tweede dat de toeslagen direct naar 

diegene gaat die het moet hebben, zo-

als de woningbouwvereniging, de kin-

deropvang, de ziektekostenverzekeraar. 

Niet meer naar de mensen zelf, veel te 

ingewikkeld, veel teveel risico op finan-

ciële problemen. Dat kan niet. Als derde 

vind ik dat het verboden moet worden 

om kredieten voor consumptie te ver-

strekken aan mensen die te weinig geld 

hebben. Dus als je bijvoorbeeld een 

postorderbedrijf bent en je laat iemand 

op krediet kopen en die persoon blijkt 

het niet te kunnen betalen, dat dat be-

drijf dan gewoon zijn geld kwijt is. 

8 Lisa Verdegaal, Budgetcoach, o.a. in het RTL 4 programma van Beau van Erven Dorens ‘The 
Amsterdam Project’

9 ZELF editie 10, december 2018, ‘Selftracking in de financiële zorg?’ Dr. Martijn de Groot

10 https://www.parlement.com/id/vk92vr2vp0c7/ministerie_van_binnenlandse_zaken

Een basisinkomen is de oplossing niet, 

reken maar uit. Als iedereen € 1000 per 

maand zou krijgen dan zou dat onbe-

taalbaar zijn. Ik zou stoppen met wer-

ken. Waarschijnlijk ben ik daarin niet de 

enige. Dus de groep die nog wel werkt 

wordt steeds kleiner. En voor ons alle-

maal moeten nog steeds wegen wor-

den aangelegd, scholen gefinancierd, 

noem maar op. Onbetaalbaar. Boven-

dien geloof ik niet in gratis geld. Ik vind 

dat je er wat voor moet doen. 

Maar er moet wel echt iets gebeuren. 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw 

had je het Ministerie van ‘bezitsvorming’ 
10, dat viel onder Binnenlandse Zaken. 

Iemand zou zich hier weer overkoe-

pelend mee bezig moeten houden. 

Er zijn zoveel mensen met problema-

tische schulden, het is zo ingewikkeld 

geworden en we blijven maar pleisters 

plakken. Het is tijd voor structurele op-

lossingen.

V.l.n.r. Fenny Tjeenk Willink, Erica Verdegaal en Joyce Brandt
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Bij een aantal Nederlandse rechtban-

ken bestaat een team Toezicht, onder 

andere bij de rechtbank Midden-Neder-

land (MNL). In een team Toezicht zijn 

de werkzaamheden gebundeld die sa-

menhangen met het houden van toe-

zicht op een (rechts)persoon die, kort 

gezegd, beschikt over het geld van een 

ander op grond van een uitspraak van 

een rechter.

Wij willen u graag een kijkje in de keu-

ken geven van het team Toezicht bij 

deze rechtbank. 

In deze eerste aflevering laten wij u zien 

hoe ons team is georganiseerd en wel-

ke werkzaamheden binnen ons team 

worden verricht. 

De vakgebieden
Binnen het team Toezicht van de recht-

bank Midden-Nederland behandelen 

wij zaken in de volgende vakgebieden:

- Curatele, bewind en mentorschap 

(CBM)

- Faillissementen

- Surseances

- Wet Schuldsanering Natuurlijke Per-

sonen (WSNP)

- Erfrecht (gedeeltelijk)

- Minderjarigenbewind

Typerend voor bijna al deze zaken is dat 

ze na aanvang van de behandeling lan-

gere tijd worden opgevolgd en dat er 

gedurende het traject meer dan eens 

een beslissing moet worden genomen. 

Voor een aantal erfrecht zaken en voor 

het grootste deel van het minderjari-

genbewind geldt dit niet; daar gaat het 

meestal wel om eenmalige beslissin-

gen. Maar ook bij deze zaken kan het 

voorkomen dat er vaker een beslissing 

moet worden genomen. Door het aan-

maken van een speciaal dossiernum-

mer kunnen we die zaken wel weer 

terugvinden en de lijn bewaken.

Bij CBM, faillissementen en de WSNP 

begint een zaak altijd met een ver-

zoekschrift waarbij betrokkene zelf of 

een derde vraagt om een ‘maatregel’ 

(zoals het faillissement of het bescher-

mingsbewind) op te leggen, waarna de 

rechtbank toezicht gaat houden op het 

uitvoeren van deze maatregel. Voor de 

leesbaarheid wordt in het vervolg van 

dit artikel de term maatregel gebruikt 

voor zowel faillissementen en WSNP 

als voor CBM. Bij CBM, erfrecht en het 

minderjarigenbewind is de bevoegde 

rechter de kantonrechter en bij faillisse-

menten en de WSNP zijn dat de recht-

bank en de rechter-commissaris (RC). 

Erfrecht kent ook in sommige zaken 

een RC. En ook in erfrechtzaken wordt 

soms opgetreden als rechtbank, zoals 

bij benoeming van een vereffenaar en 

benoeming van een RC. 

De RC bij Toezicht moet niet verward 

worden met de rechter-commissaris bij 

strafrecht, wat een andere rol is.

Curatele, bewind en mentorschap

Op het terrein van deze beschermings-

De rechtspraak is in het nieuws. Zo constateert de 
Commissie Visitatie Gerechten een aantal problemen, 
zoals een falende digitalisering en zijn er nieuwe 
initiatieven zoals The Netherlands Commercial Court en 
de buurtrechter. Het lijkt dat misverstanden over het 
rechterlijk werk ontstaan en in stand worden gehouden 
doordat men onvoldoende weet wat binnen een 
rechtbank eigenlijk allemaal gebeurt. Wij willen u graag 
informeren over wat binnen het team Toezicht bij de 
rechtbank Midden-Nederland gebeurt.

Een kijkje achter de schermen van de rechtspraak

DOOR: MR. JENNY HOFMAN EN  

MR. ELLEN PENDERS

Mr. Jenny Hofman is senior rechter bij team 
Toezicht van de rechtbank Midden-Ne-
derland en voorzitter van de expertgroep 
curatele, bewind en mentorschap (CBM ). 
De expertgroep CBM staat in nauw contact 
met het Landelijk Kwaliteits Bureau (LKB), 
dat soms proactief met voorstellen komt. 
Het primaat van het toezicht op bewinds-
voerders ligt steeds bij betrokken rechtban-
ken. Het LKB toetst de kwaliteitseisen.

Mr. Ellen Penders is van 2011 tot en met 
2016 vakgroep-voorzitter curatele, bewind 
en mentorschap (CBM) geweest bij de 
rechtbank Oost-Brabant. Daarvoor was 
zij rechter-commissaris insolventie. Vanaf 
2016 is zij werkzaam bij team toezicht 
(waar zowel insolventie- als CBM zaken 
worden behandeld), eerst bij de rechtbank 
Oost-Brabant en sinds maart 2017 bij de 
rechtbank Midden-Nederland. Mr Penders 
geeft lessen CBM aan rechters, advocaten 
en bewindvoerders. Zij spreekt op interna-
tionale congressen in de Verenigde Staten, 
Duitsland en Zuid-Korea zowel over CBM 
als over de WSNP.
 

De Rechtbank Midden Nederland gaat een serie van artikelen schrijven voor Zelf. Ze geven een kijkje achter de schermen van de 
Rechtspraak. Mr. Ellen Penders en Mr Jenny Hofman hieronder aan het woord in het eerste deel van de 3 luik.
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Een kijkje achter de schermen van de rechtspraak
maatregelen worden alle werkzaam-

heden binnen ons team verricht. De 

maatregel wordt ingesteld, er wordt 

toezicht gehouden op de uitvoerder 

(de curator, de bewindvoerder en/of 

de mentor), en klachten, wijzigings-, 

machtigings- en opheffingsverzoeken 

worden behandeld.

 

Faillissementen en surseances

Met betrekking tot faillissementen en 

surseances worden bijna alle werk-

zaamheden binnen team Toezicht be-

handeld. De eigen aangiftes en de ver-

zoekschriften tot faillietverklaring en de 

verzoeken om surseance van betaling 

uit te spreken, het toezicht door de RC, 

toestemmingsverzoeken, verzoeken tot 

omzetting van een surseance in een 

faillissement, verificatievergaderingen, 

verhoren en bevelen tot in bewaring 

stelling, vallen binnen ons team. Hoger 

beroep tegen beslissingen van de RC 

(voor zover daar hoger beroep tegen 

open staat) worden behandeld bij het 

team Civiel van onze rechtbank. Wij vin-

den het niet wenselijk dat binnen ons ei-

gen, relatief kleine, team collega’s in ho-

ger beroep moeten beslissen over een 

eerder besluit van een naaste collega.

Voor wat betreft de WSNP worden 

alle werkzaamheden binnen het team 

Toezicht uitgevoerd. Het gaat daarbij 

onder andere om verzoeken tot toela-

ting, dwangakkoorden, moratoria, het 

vaststellen van het vrij te laten bedrag, 

verzoeken tot ontheffing van de sollici-

tatieplicht of van andere verplichtingen, 

tussentijdse beëindigingen, verlengin-

gen, het bepalen of de schuldenaar de 

schone lei krijgt, het ontnemen van de 

schone lei, en het controleren van de 

(financiële) verslagen van de bewind-

voerder.

Erfrecht

Binnen het team Toezicht behandelen 

wij alle verzoekschriften erfrecht, som-

mige als kantonrechter en sommige als 

rechtbank. Als kantonrechter zijn dat 

beslissingen over de ontheffing van de 

verplichting te vereffenen, de opheffing 

van de vereffening, de ontheffing van 

de verplichting de boedelbeschrijving 

ter inzage te leggen, de toestemming 

voor het mogen verwerpen van een 

nalatenschap waarin een minderjarige 

erfgenaam is, benoeming van een ver-

effenaar, ontslag van een vereffenaar 

of van een executeur. Het kan zijn dat 

een nalatenschap beneficiair is aan-

vaard. In dat geval moet de nalaten-

schap vereffend worden (dat betekent 

dat vermogensbestanddelen van die 

nalatenschap tegelde gemaakt moeten 

worden om de schulden van de nala-

tenschap te voldoen). Bij ingewikkelde 

vereffeningen kan de rechtbank een RC 

benoemen. Na afloop van de vereffe-

ning moet de nalatenschap verdeeld 

worden onder de erfgenamen. Als daar 

geschillen in bestaan worden die ge-

schillen in een ander team behandeld.

Minderjarigenbewind

Onder bepaalde omstandigheden heb-

ben ouders die rechtshandelingen wil-

len verrichten voor hun minderjarige 

kinderen daarvoor toestemming nodig 

van de kantonrechter. Denk daarbij aan 

het voeren van een procedure of het 

aanvaarden van een schenking onder 

voorwaarden. Soms wordt ook in een 

testament bepaald dat bewind wordt 

ingesteld over een erfenis, waarbij toe-

zicht moet worden gehouden door de 

kantonrechter.

De medewerkers
Bij team Toezicht werken administratief 

medewerkers (26), juridisch adminis-

tratief medewerkers en financieel ad-

ministratief medewerkers (27), juridisch 

medewerkers (18) en rechters (9). In 

totaal bestaat het team uit 82,18 fte’s, 

verdeeld over ongeveer 87 mensen en 

verdeeld over twee locaties, waarover 

hierna meer. Er zijn twee teamvoorzit-

ters; een teamvoorzitter voor het juri-

disch team (de juridisch medewerkers 

en de rechters) en een teamvoorzit-

ter voor het administratieve team. De 

teamvoorzitters werken voor beide 

Soms wordt ook 
in een testament 
bepaald dat be
wind wordt in
gesteld over een 
erfenis, waarbij 
toezicht moet 
worden gehou
den door de 
kantonrechter.

De rechtbank Midden-Nederland in Utrecht
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locaties. Daarnaast zijn er drie opera-

tioneel leidinggevenden administratie 

en twee management assistentes. Ook 

wordt het team nog bijgestaan door 

een rechter-plaatsvervanger en een vijf-

tal buitengriffiers.

Bij team Toezicht Midden-Nederland 

wordt toezicht gehouden op onge-

veer 40.000 zaken. Uiteraard kunnen 

de rechters dit toezicht niet helemaal 

zelf uitoefenen, maar worden zij ge-

holpen door alle andere medewerkers. 

Een groot deel van de werkzaamheden 

worden door hen in mandaat uitge-

voerd. Dit betekent dat de rechter ver-

antwoordelijk is en blijft, maar dat fei-

telijk het werk gedaan wordt door een 

collega die geen rechter is. Uiteraard 

kan en moet een gemandateerde me-

dewerkers zaken die vragen oproepen 

of waarin iets niet juist is, voorleggen 

aan de rechter.

De locaties
Team Toezicht Midden-Nederland is 

verspreid over twee kantoorlocaties, 

Lelystad en Utrecht. Daarnaast zijn er 

zittingslocaties in Almere en Amers-

foort. De meeste zittingen bij team 

Toezicht bestrijken een dagdeel, waar-

op dan tussen de vier en de achttien 

zaken worden behandeld. Op iedere 

zittingslocatie zijn ook een paar werk-

plekken, zodat de rechter en de griffier 

eventueel het andere dagdeel ter plek-

ke kunnen werken. Ze kunnen dan bij-

voorbeeld de zitting voorbereiden of na 

de zitting de beschikkingen of vonnis-

sen schrijven. Dit is vaak efficiënt omdat 

er dan minder onder werktijd gereisd 

hoeft te worden. Veruit de meeste me-

dewerkers werken of in Lelystad of in 

Utrecht. Een klein aantal medewerkers 

uit de ondersteuning en drie rechters 

werken afwisselend in Lelystad en in 

Utrecht. Ook de teamvoorzitters wer-

ken op beide locaties.

Overlegstructuur (intern en extern)
Intern binnen team Toezicht

Rechters zijn onafhankelijk en zij oor-

delen zelfstandig zonder ruggenspraak. 

Dat zou kunnen betekenen dat ze niet 

veel overleg hoeven te voeren. De bur-

ger heeft echter ook belang bij rechts-

zekerheid. Wij vinden dat bij Toezicht 

nog extra van belang. Het zou niet zo 

mogen zijn dat bijvoorbeeld iemand die 

‘in de WSNP zit’ in Lelystad niet hoeft te 

solliciteren enkel op grond van het feit 

dat hij van de gemeente in het kader 

van de participatiewet vrijgesteld is van 

de sollicitatieplicht, terwijl iemand die in 

Utrecht woont in die situatie wel moet 

solliciteren. Om die rechtszekerheid te 

waarborgen is op alle rechtsgebieden 

regelmatig overleg nodig. Bovendien 

wordt een deel van de werkzaamhe-

den van de rechters gemandateerd. De 

betrokken medewerkers moeten dan 

natuurlijk wel weten hoe de rechters 

willen dat toezicht wordt gehouden. 

Ook daarvoor is regelmatig overleg no-

dig. Voor die overleggen wordt slechts 

een enkele keer gereisd naar Lelystad 

of Utrecht. Meestal wordt het overleg 

gevoerd via een videoverbinding. Uiter-

aard zijn medewerkers alleen aanwezig 

bij overleggen die voor hen relevant 

zijn, waarbij groepen van medewerkers 

ook een afvaardiging kunnen sturen. Er 

zijn periodieke vakinhoudelijke over-

leggen per vakgebied, dat wil zeggen 

een vakinhoudelijk overleg insolventie 

(faillissementen en WSNP) en een va-

kinhoudelijk overleg CBM en erfrecht. 

Daarnaast overleggen de rechters peri-

odiek onderling. 

Intern binnen de rechtspraak

Binnen de rechtspraak bestaan ook lan-

delijke overlegstructuren. Zo zijn er het 

LOVCK&T (Landelijk overleg voorzitters 

civiel kanton en toezicht), waaronder 

de expertgroepen ‘hangen’. Voor ons 

team zijn van belang de Recofa (rechter 

commissarissen faillissementen), de Ex-

pertgroep CBM en de expertgroep erf-

recht. Ook voor de andere vakgebieden 

binnen de rechtspraak bestaan LOV’s 

en expertgroepen. Zo nodig vindt ook 

overleg plaats tussen de verschillende 

expertgroepen. De expertgroep CBM 

is veruit de meest actieve expertgroep, 

op de voet gevolgd door de Recofa. In 

de expertgroepen is van iedere recht-

bank één rechter vertegenwoordigd. 

In de expertgroep Erfrecht zitten ook 

juridisch medewerkers. De expert-

groepen maken (beleids)afspraken, die 

vervolgens door het LOVCK&T (onder 

bepaalde voorwaarden) worden goed-

gekeurd. Zo worden bijvoorbeeld de 

aanbevelingen meerderjarigenbewind 

door de expertgroep CBM opgesteld 

en de Recofa richtlijnen schuldsane-

ringsregelingen door Recofa. Uitgangs-

punt is dat rechters en de medewerkers 

zich in beginsel aan de binnen de ex-

pertgroepen gemaakte afspraken hou-

den en dat ze, als ze daarvan afwijken, 

Bij team Toezicht 
Midden
Nederland 
wordt toezicht 
gehouden op 
ongeveer 40.000 
zaken.
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Wat minder 
onder de 
aandacht is 
gekomen, is dat 
een deel van 
KEI wel is gelukt. 
Het project KEI is 
binnen Toezicht 
niet stopgezet 
en er wordt nog 
steeds, zij het 
in langzamer 
tempo, 
doorontwikkeld.

dit gemotiveerd doen, alles met inacht-

neming van de rechterlijke autonomie.

De digitalisering komt hierna meer uit-

gebreid aan de orde, maar hier moet 

vermeld worden dat ook in het kader 

van de digitalisering sprake is van lande-

lijk overleg. Een keer per maand is over-

leg in de landelijke KEI -IT werkgroep 

bewind en ook met betrekking tot de 

digitalisering van faillissementen en in-

middels ook de WSNP, vindt periodiek 

landelijk overleg plaats.

Extern

Periodiek wordt overleg gevoerd met 

gemeenten, bijvoorbeeld over de aan-

pak van schulden. Dit overleg leidt 

soms tot innovatieve projecten, zoals 

een andere wijze van het aanbrengen 

van moratoria, waardoor de wederzijd-

se administratieve belasting wordt ver-

minderd. 

De rechters in MNL zijn niet alleen bin-

nen de arrondissementsgrenzen actief, 

ook buiten deze grenzen wordt aan de 

weg getimmerd. Zo is een aantal rech-

ters en juridisch medewerkers uit het 

team actief in het geven van cursus-

sen aan collega’s en andere beroeps-

groepen uit het brede werkveld die op 

enigerlei wijze te maken hebben met 

CBM, erfrecht of insolventie in binnen 

en buitenland. Op uitnodiging (waar-

bij de kosten grotendeels niet door de 

rechtbank worden gedragen) worden 

bijdragen geleverd aan wereldwijde 

congressen, wordt actief meegedaan in 

het internationale insolventie netwerk 

en worden bijdragen geleverd aan het 

landelijke project voor de schulden-

rechter en andere pilots. 

Ook publiceren onze rechters in tijd-

schriften en bijvoorbeeld als reactie op 

internet consultaties ten behoeve van 

concept wetgeving.

Het team Toezicht organiseert een á 

tweemaal per jaar bijeenkomsten voor 

faillissementscuratoren en voor be-

windvoerders WSNP en uitvoerders 

CBM. Er worden voorlichtingsbijeen-

komsten gehouden voor niet profes-

sionele beschermingsbewindvoerders 

en aan groepen derden die vanuit hun 

beroep te maken hebben met CBM en 

WSNP, zoals bijvoorbeeld buurtteams.

Ook zijn er incidentele overleggen met 

bijvoorbeeld het ministerie en verte-

genwoordigers van de zorgkantoren 

over zaken zoals het persoonsgebon-

den budget en met de banken over 

problemen waar WSNP- en bescher-

mingsbewindvoerders tegenaan lopen.

Er is twee á drie keer per jaar een zoge-

heten faillissements-fraude-spreekuur 

met vertegenwoordigers van het open-

baar ministerie, het UWV, de belasting-

dienst, de FIOD en de politie waarvoor 

curatoren en rechters zaken kunnen 

aanbrengen waarin zij vermoeden dat 

sprake is van (faillissements)fraude. Dit 

overleg dient ertoe om informatie uit 

te wisselen en eventueel tot een geza-

menlijke aanpak te komen.

Team Toezicht MNL is actief vertegen-

woordigd in de expertgroep CBM, die 

bijna iedere maand vergadert. Een af-

vaardiging van de expertgroep verga-

dert daarnaast twee keer per jaar met 

de brancheverenigingen en met het 

Landelijk Kwalitieitsbureau CBM en 

eenmaal per jaar en met de NBA (Ne-

derlandse Beroepsorganisatie van Ac-

countants) om afspraken te maken over 

de wijze waarop de jaarlijkse audits van 

de professionele bewindvoerders, cura-

toren en mentoren gehouden moeten 

worden.

Digitalisering (KEI)
Dat het project KEI (kwaliteit en inno-

vatie) in de rechtspraak is mislukt is in 

de media breed uitgemeten. Wat min-

der onder de aandacht is gekomen, is 

dat een deel van KEI wel is gelukt. Het 

project KEI is binnen Toezicht niet stop-

gezet en er wordt nog steeds, zij het 

in langzamer tempo, door-ontwikkeld. 

Bij faillissementen werken we binnen 

Toezicht geheel digitaal. Een gering 

aantal oudere faillissementen is niet in 

KEI opgenomen, maar deze sterven uit. 

Naast alle faillissementen zijn ongeveer 

11.000 bewindszaken in KEI opgeno-

men. Dit betekent dat in deze zaken 

de communicatie met de bewindvoer-

der digitaal wordt gevoerd, rekeningen 

en verantwoordingen worden digitaal 

ingediend net zoals machtigingsver-

zoeken. Bij CBM kan een groot aantal 

professionele bewindvoerders digitaal 

aansluiten bij de rechtbank. Of een 

professionele bewindvoerder kan aan-

sluiten is afhankelijk van het software-

pakket dat hij gebruikt. Dossiers waarbij 

niet professionele bewindvoerders zijn 

benoemd kunnen nog niet digitaal aan-

sluiten. Ook mentoren en curatoren 
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kunnen dat nog niet. Oproepen voor 

zittingen kunnen niet digitaal worden 

afgehandeld omdat naast de bewind-

voerder ook anderen moeten worden 

opgeroepen. Ook een aantal beschik-

kingen kan niet digitaal worden verzon-

den omdat deze (tevens) bedoeld zijn 

voor derden en voorzien moeten zijn 

van een zogeheten natte handtekening.

Dossier overschrijdend toezicht op 
de uitvoerders
Zowel bij faillissementen, als bij de 

WSNP als bij CBM zijn er derden die 

beschikken over vermogensbestand-

delen die niet van hen zijn. Bij curatele 

en mentorschap hebben derden (ook) 

zeggenschap over niet vermogens-

rechtelijke belangen van burgers.

Naast het toezicht per individuele zaak, 

wordt ook meer algemeen toezicht ge-

houden op de uitvoerder. Dit gebeurt 

zowel bij de faillissementscuratoren 

als bij de WSNP bewindvoerders en de 

CBM uitvoerders.

Dit dossier-overschrijdend toezicht 

wordt als volgt vormgegeven. Perio-

diek wordt een zogeheten accountge-

sprek gevoerd met iedere uitvoerder. 

Als voorbereiding van dit gesprek wordt 

een aantal dossiers gelicht en bestu-

deerd. Daarnaast worden positieve en 

minder positieve en soms zelfs negatie-

ve ervaringen met een uitvoerder in ons 

systeem bewaard.

Tijdens het accountgesprek, dat wordt 

gehouden door een rechter en een ju-

ridisch medewerker, wordt met de uit-

voerder besproken hoe de rechtbank de 

afgelopen periode heeft ervaren, wat de 

verwachtingen voor de toekomst zijn, 

maar ook wat de ervaringen van de uit-

voerder zijn met het team Toezicht.

Daarnaast worden ook bedrijfsbezoe-

ken afgelegd. Bij de faillissementscu-

ratoren gebeurt dit al enige tijd, bij de 

CBM uitvoerders wordt hiermee bin-

nenkort gestart. Tijdens dit bezoek 

wordt het kantoordossier van een aan-

tal van tevoren geselecteerde zaken 

bekeken, waarbij wordt gekeken naar 

de opbouw en volledigheid van die 

dossiers.

Voor wat de CBM uitvoerders betreft en 

voor de WSNP bewindvoerders is spra-

ke van landelijk toezicht door het LKB 

(landelijk kwaliteitsbureau bewindvoer-

ders) en door het bureau WSNP van de 

Raad voor de Rechtsbijstand. Het is niet 

zo dat team Toezicht MNL dit toezicht 

nog eens dunnetjes wil overdoen. Bij 

de bedrijfsbezoeken van de CBM uit-

voerders wordt weliswaar gedeeltelijk 

naar hetzelfde gekeken als waarnaar 

de accountant kijkt in het kader van de 

controle voor het LKB, maar er wordt 

met een geheel andere bril naar geke-

ken. Daar waar de accountant let op de 

formele vereisten, zonder inhoudelijke 

kennis van zaken, kijkt de kantonrechter 

met kennis van zaken naar de inhoud.

Helaas komt het nog steeds voor dat, 

geheel los van de hiervoor beschreven 

periodiek evaluaties, het team vast-

stelt dat er sprake is van onvoldoende 

functioneren van een uitvoerder. Deze 

vaststelling kan leiden tot verschillende 

maatregelen. De uitvoerder kan bijvoor-

beeld onmiddellijk worden geschorst, 

waarna nader onderzoek wordt ge-

daan, terwijl bovendien de uitvoerder 

dan binnen 14 dagen wordt gehoord, 

maar het kan ook zijn dat er een ver-

betertraject met een uitvoerder wordt 

afgesproken. Verder kan een uitvoer-

der worden ontslagen in al zijn zaken 

of kan hij te horen krijgen dat hij geen 

benoemingen meer krijgt of een tijde-

lijke opname stop. In beginsel worden 

de maatregelen die getroffen worden 

in het arrondissement waar de uitvoer-

der gevestigd is door alle andere arron-

dissementen gevolgd. Het is begrijpelijk 

dat dit soort maatregelen op iedereen, 

de betreffende uitvoerder, zijn cliën-

ten, maar ook voor het team Toezicht 

en opvolgende uitvoerders een grote 

impact heeft. Uiteraard gaan wij hierbij 

dan ook uiterst zorgvuldig te werk.

De volgende 
bijdrage
Bij team Toezicht zijn we continue in 

ontwikkeling om samen tot een ho-

gere kwaliteit van toezicht te komen.

In onze volgende bijdrage zullen wij 

aan de hand van de trajecten die de 

verschillende verzoeken doorlopen 

bespreken hoe een aantal van de 

hiervoor genoemde werkzaamhe-

den in de praktijk worden uitgevoerd 

en welke toegevoegde waarde wij 

zien in het clusteren van de werk-

zaamheden binnen één team.

Ook een aantal 
beschikkingen 
kan niet 
digitaal worden 
verzonden 
omdat deze 
(tevens) bedoeld 
zijn voor derden 
en voorzien 
moeten zijn 
van een 
zogeheten natte 
handtekening.



De BPBI streeft naar vernieuwing in de financiële zorgverlening. Daarom steunt de BPBI de innovatiedrang van ZELF. Om de innovatie-
drang te bekrachtigen draagt de BPBI komend jaar bij aan het ZELF magazine met ieder kwartaal inspirerende artikelen. Waarom innovatie 
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Kinderen die in armoede leven kunnen 

vaak niet meedoen aan activiteiten op 

school of sport, muziek en dans. Mee-

doen kost immers geld. Ze lopen hier-

door meer risico op sociale uitsluiting, 

wat allerlei negatieve gevolgen kan 

hebben op ontwikkeling, gedrag en 

prestaties. “Deze kinderen leren weinig 

of geen andere rolmodellen kennen 

buiten de gespannen situatie thuis. Maar 

het is niet alleen het risico van sociale 

uitsluiting, het is ook de voortdurende 

stress door de samenloop met ande-

re problemen, die een schadelijke in-

vloed heeft op de toekomst van deze 

kinderen. Gebrek aan geld is een veel 

voorkomende reden voor ouders om 

de gezondheidszorg en hulpverlening 

te mijden, vanwege de angst voor ex-

tra kosten”, zegt Corno van Renssen. 

Zonder een effectieve aanpak van dit ar-

moedeprobleem is de kans groot dat de 

kinderen zelf ook een toekomst in ar-

moede tegemoet gaan, omdat de pro-

blemen vaak van generatie op generatie 

worden doorgegeven. Het doorbreken 

van deze armoedespiraal blijkt vaak ont-

zettend moeilijk. Daarom wordt kinder-

armoede ook in politiek Den Haag on-

derkend als een hardnekkig probleem 

waarvoor snel concrete oplossingen 

nodig zijn. Zo trekt het kabinet sinds 

2017 jaarlijks € 100 miljoen extra uit om 

armoede onder kinderen aan te pakken. 

Zodat kinderen toch kunnen meedoen 

met sport, muziek of een schoolreisje, 

ook als er thuis weinig geld is.

Positieve bijdrage

Armoede is een complex probleem, 

waarvoor niet één oplossing is. Het 

kan alleen worden teruggedrongen 

door een gezamenlijke verantwoor-

delijkheid te nemen. Dat is precies de 

gedachte achter de oprichting van de 

Alliantie Kinderarmoede, die is ontstaan 

vanuit een samenwerking tussen Mis-

sing Chapter Foundation, Alles is Ge-

zondheid en het Nederlands Centrum 

Jeugdgezondheid (NCJ). Inmiddels 

“De wetenschap dat één 
op de negen kinderen in 
armoede opgroeit laat 
ons niet los”

DOOR: DIEUWKE DE BOER MSC

Corno van Renssen is interim bestuurs-
voorzitter van de Branchevereniging 
voor Professionele Bewindvoerders 
en Inkomens beheerders (BPBI). Hij is 
daarnaast sinds vier jaar directeur van 
de Gelderse Stichting voor Beheer en 
Bewindvoering (GSBB). Van Renssen 
ondertekende namens BPBI de pledge 
van de Alliantie Kinderarmoede.
 

In Nederland groeien 378.000 kinderen op in armoede1, 
een enorm hoog aantal voor een rijk en welvarend land 
als Nederland. BPBI vindt dat dit anders moet en sloot 
zich daarom aan bij de Alliantie Kinderarmoede. Deze 
alliantie brengt organisaties uit alle hoeken van de 
samenleving bij elkaar om nieuwe, creatieve en slimme 
oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderar-
moede. Vanuit de alliantie zet BPBI in op meer bewust-
wording, betere signalering en betere doorverwijzing.

1 www.alliantiekinderarmoede.nl/
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bestaat de alliantie uit een honderd-

tal organisaties, waaronder een groot 

aantal gemeenten, Divosa, Unilever, 

Rabo Foundation en BPBI. Het doel 

van de alliantie? In 2030 zijn kinderen 

niet meer de dupe van armoede en zijn 

er geen nieuwe gezinnen meer die in 

armoede vervallen. Volgens Van Rens-

sen komt de zorg voor financiën en de 

zorg voor de jeugd mooi samen in de 

Alliantie Kinderarmoede. “De weten-

schap dat één op de negen kinderen in 

armoede opgroeit laat ons niet los. En 

een bewindvoerder is bij uitstek iemand 

die midden in de maatschappij staat en 

snel en gemakkelijk partijen met elkaar 

kan verbinden in het belang van zijn 

cliënten. Deze kinderen groeien op in 

gezinnen waar zich allerlei problemen 

opstapelen: in relaties, middelenge-

bruik, psychische problemen, huise-

lijk geweld en financiële problemen. 

Daardoor worden de kinderen veelal 

teruggeworpen op zichzelf en op een 

2 www.santepartners.nl/sante-partners-helpt-kinderarmoede-in-nederland-terug-te-dringen/; 
Rapport Nationaal Jeugdinstituut “Opgroeien en opvoeden in armoed”, maart 2018 2e herzien-
de versie; Rapport Kinderombudsman “Alle kinderen kansrijk”, 5 december 2017

omgeving met weinig positieve prik-

kels”, zegt hij. De cijfers over de enor-

me impact hiervan liegen er niet om: 

uit onderzoek blijkt dat de negatieve 

prikkels van een leven in schaarste lei-

den tot een blijvend verlies van vijftien 

IQ-punten op een leeftijd van 16 jaar. 

Het gaat dus niet alleen maar om finan-

ciële gezondheid, maar ook om fysieke 

en mentale gezondheid.2 Van Rens-

sen: “In armoede opgroeien heeft een 

blijvend effect op de rest van je leven, 

omdat je daadwerkelijk minder kansen 

hebt dan kinderen die in normale om-

standigheden opgroeien. Het past bij 

onze missie als branchevereniging om 

maatschappelijke doelen te verbinden 

aan de inzet van onze leden en anders-

om. Als bewindvoerders kunnen we 

met onze opdracht, kennis en ervaring 

op een positieve manier bijdragen aan 

de samenleving als geheel.”

Extra stappen

Alleen het verminderen van financiële 

zorgen binnen een gezin is vaak niet 

voldoende om een armoedespiraal 

te doorbreken, maar het is wel een 

belangrijke randvoorwaarde voor ver-

betering. “Daarnaast gaat het om het 

stimuleren van participatie en het te-

gengaan van sociale uitsluiting, zodat 

kinderen op de lange termijn goed in 

hun vel zitten en zichzelf verder kun-

nen ontwikkelen, bijvoorbeeld door 

een studie te volgen”, aldus Van Rens-

sen. In dit proces kunnen bewindvoer-

ders het verschil maken door armoede 

te signaleren, effectieve hulp te bieden 

en cliënten door te verwijzen naar de 

juiste instanties voor ondersteuning. 

BPBI vindt het van belang dat haar le-

den de cliënten die in armoede leven 

goed kunnen doorverwijzen, zeker 

waar het gezinnen met jonge kinderen 

betreft. Voor een goede doorverwijzing 

is kennis van de sociale kaart nodig. 

Een bewindvoerder moet dus weten 

welke stichtingen, organisaties, fond-

sen en andere instanties ondersteuning 

bieden aan gezinnen waarin kinderen 

in armoede opgroeien. Naast directe 

betrokkenheid bij de Alliantie Kinderar-

moede maakt BPBI zich ook hard voor 

het vergroten van deze kennis onder 

al haar leden. “Daarvoor is eerst nodig 

dat bewindvoerders zich bewust zijn 

van de problematiek en de vergaande 

gevolgen van kinderarmoede. Vervol-

gens moeten zij zich beseffen dat een 

kleine, extra inspanning kan helpen de 

armoedeoverdracht van generatie op 

generatie te doorbreken. Als ze vervol-

gens de mogelijkheden kennen die er 

zijn om kinderen in gezinnen verder te 

helpen, dan zal dat zeker helpen om 

vaker die extra stappen te zetten”, zegt 

Van Renssen.

Praktische oplossingen 

“Bewindvoerders zijn betrokken pro-

fessionals die bewust kiezen voor een 

vak waarin ze mensen kunnen helpen. 

Onze primaire verantwoordelijkheid 

is het op orde brengen van het huis-

houdboekje, maar de mogelijkheden 

en invloed van ons werk reiken verder. 

Door ons gedetailleerde inzicht in de 

financiën van een gezin en de persoon-

lijke gesprekken met cliënten zijn wij 

goed in staat problemen te signaleren, 

vaak eerder dan andere hulpverleners. 

Natuurlijk is het niet de bedoeling om 

de hele wereld op onze schouders te 

nemen, maar we kunnen ons wel in-

zetten om een gezin in armoede ver-

der te helpen”, aldus van Renssen. Zo 

kan een bewindvoerder er voor zorgen 

dat een gezin gebruik gaat maken van 

beschikbare voorzieningen, bijvoor-

beeld die van Stichting Leergeld, het 

Jeugdsportfonds en het Nationaal 

Fonds Kinderhulp. Als bewindvoerders 

ook andere problematiek signaleren, 

zoals psychische problemen, midde-

lengebruik of misbruik, kunnen be-

windvoerders hun cliënten stimuleren 

om de ondersteuning te zoeken die bij 

hen past, bijvoorbeeld via de jeugdge-

zondheidszorg (JGZ), de huisarts of de 

sociale wijkteams. Of zelf een melding 

doen bij Veilig Thuis. “Wij willen dat 

onze leden zich nog bewuster worden 

van de signalen van kinderarmoede en 

de verstrekkende gevolgen daarvan, 

ook op de lange termijn. Ook willen we 

ze wijzen op alle beschikbare hulp en 

ondersteuning om de onderliggende 

problemen aan te pakken, zodat ze die 

hulp ook aan hun cliënten kunnen aan-

bieden. BPBI meent dat bewindvoer-

ders vanuit hun betrokkenheid en met 

deze kennis een praktische en cruciale 

bijdrage kunnen leveren aan een beter 

leven voor ouders en kinderen, nu en in 

de toekomst”, zegt Van Renssen. 

Corno van Renssen onderschrijft 

het convenant van de Alliantie 

Kinderarmoede 

Het gaat dus niet 
alleen maar om 
financiële ge
zondheid, maar 
ook om fysieke 
en mentale ge
zondheid.
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Om outreachend te werken, is samen-

werking tussen organisaties nodig. 

Daarom vier gasten aan tafel: Hans 

van Heijningen, projectleider Achter 

de Voordeur, Maarten Schellingerhout, 

rentmeester en directeur Dullertsstich-

ting, Jan Martens, programmamanager 

Gemeente Rheden en Robbie Bouw-

meister, manager (particulier) financieel 

advies van de Rabobank Arnhem eo. 

Onderstaand een impressie van de ver-

zorgde presentaties en de aansluitende 

inspirerende discussie.

Achter de voordeur geeft inzicht

Hans van Heijningen is de oprichter van 

het projectbureau Achter de Voordeur. 

Hij en zijn collega’s bellen letterlijk huis 

aan huis aan om mensen met ernstige 

problemen te bereiken. Dit wordt hip 

ook wel outreaching en bemoeizorg 

genoemd. Hij gaat op heel pragma-

tische wijze in specifieke wijken van 

Arnhem en de directe omgeving langs 

de deur om te onderzoeken of er toch 

zorg kan worden verleend. Ook als de 

aangeboden hulp eerst wordt gewei-

gerd. Achter de Voordeur werkt als een 

soort thermometer en geeft inzicht in 

de levensomstandigheden van de be-

woners.

Veel voorkomende problemen die 

Hans aantreft zijn armoede, ziekte, wer-

keloosheid en schulden. In acute situa-

ties wordt in samenwerking met andere 

Achter de voordeur

Als Henk er niet is, 
gaat alles mis
DOOR: JEROEN WELLING EN  

WIJNAND PRINS PH.D.

Na jaren bij de Koninklijke Luchtmacht te 
hebben gewerkt. Besloot Jeroen Welling 
(1981) in 2012 zijn carriere verder voort te 
zetten als directeur bij Goedbewind BV. Zij 
houden zich bezig met financiele zorg-
verlening, hieronder vallen bewindvoering, 
curatele, budgetbeheer en mentorschap-
pen. De client staat hierin dagelijks centraal. 
Om in vraagstukken van onze clienten zo 
goed mogelijk te kunnen voorzien werken 
wij samen met verschillende instanties zoals 
banken, stichtingen en Gemeenten.

Wijnand Prins Ph.D. is actief op het snijvlak 
van sociale zekerheid, werkgelegenheid, 
 beroepsonderwijs en de vakbekwaamheid 
van beroepsbeoefenaren. Sinds 2005 is hij 
actief in de financiële zorgverlening en in 
2009 medeoprichter van Anibus Kennis-
centrum voor Curatele, Beschermings-
bewind, Mentorschap en Schuldhulpverle-
ning. Ook is hij actief in maatschappelijke 
instellingen tot bevordering van sociale 
inclusie en de correcte toepassing van wet- 
en regelgeving.
 

Op 12 april organiseerde ZELF het innovatielab “Achter de 
voordeur” bij Goedbewind in Arnhem. Een project gericht 
op ‘outreachend werken’. De essentie van outreachend 
werken is dat sociale professionals niet geduldig achter 
hun bureau afwachten tot mensen om hulp vragen, maar 
zelf initiatief nemen door mensen op te zoeken en 
(ongevraagd) hulp en diensten aan te bieden1.

1 Van Doorn, 2009; Kruiter & Klokman, 2016

Jeroen Welling

Innovatielab
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hulpverleners direct actie ondernomen. 

Er wordt nauw samengewerkt met 

bijvoorbeeld de Dullertsstichting, dia-

conie, SWT, maar ook heel verrassend 

met gezinnen zonder problemen om 

zo de sociale cohesie binnen wijken te 

verhogen. In totaal worden ca. 450 ge-

zinnen bereikt.

“De jeugd heeft bijzondere aandacht, 

omdat een goede financiële opvoeding 

de kansen op problemen verkleind. 

Met Rijnstad is een toolkit ontwikkeld 

voor 10- tot 12 jarigen en wordt mid-

dels groepswerk preventief gewerkt. 

Hierbij blijkt ook het contact met de 

ouders van groot belang te zijn”, ver-

telt Hans. “Het resultaat van dit soort 

activi teiten wordt pas over vele jaren en 

vaak één of twee generaties later zicht-

baar. Dit vraagt vertrouwen en geduld 

van opdrachtgevers als gemeenten en 

woning corporaties. Zelfredzaamheid 

is niet altijd het einddoel, ook budget-

tering of deelbetalingen vanuit uitke-

ringsgerechtigden kunnen een gewens-

te situatie zijn. Maar helaas kan soms de 

meest gewenste oplossing niet worden 

gerealiseerd door ‘weeffouten’ in de 

wetgeving op sociale zekerheid.”

Op de bres voor mensen met laag IQ

Maarten Schellingerhout is rentmees-

ter/directeur van de eeuwenoude filan-

tropische instellingen St. Nicolaibroe-

derschap (1351), het Burgerweeshuis 

(1586) en de Dullertsstichting (1882). 

Allen gericht op het bevorderen van 

het welzijn van de sociaal zwakkere 

medemens in de lokale samenleving. 

In 1956 zijn de laatste eigen instellingen 

gesloten en is er een vermogensfonds 

gevormd waarvan de rendementen 

jaarlijks worden uitgekeerd aan pro-

jecten die een bijdrage leveren aan 

de charitatieve doelstellingen van het 

fonds. In zeer specifieke gevallen ont-

vangen individuele personen directe 

ondersteuning. Jaarlijks wordt via grof-

weg 1300 (van 2000) toegekende aan-

vragen ca. € 3.500.000,- uitgekeerd aan 

de netwerkpartners, zoals gemeente, 

diaconieën, kledingbank en andere vrij-

willigersorganisatie voor hun projecten. 

Bijzonder is de samenwerking met de 

voetbalclub Vitesse te noemen waar 

de profvoetballers als rolmodel dienen 

voor jongeren.

Maarten: “Het bestuur van de samen-

werkende instellingen maakt zich zor-

gen over de grote groep mensen die 

‘onbewust onbekwaam’ zijn. Vaak met 

als gevolg dat ze reageren op verkeerde 

impulsen, vaker ziek zijn, maatschap-

pelijk ongewenst gedrag vertonen of 

schulden maken. Voor veel van deze 

mensen dreigt eenzaamheid, doordat 

ze de verbinding verliezen met naas-

te familie en buren. Bemoedigend 

zijn daarom de resultaten van het pro-

ject ‘Vroeg erop af!’. Hierbij wordt de 

omslag gemaakt van curatieve zorg 

(schuldhulpverlening) naar preventieve 

zorg (schuldpreventie). 

Snel en effectief preventief handelen

Jan Martens is programmamanager in 

het sociale domein bij de  gemeente 

Rheden en al vele jaren betrokken 

bij de uitvoering van onder andere 

de Participatiewet, de WMO, Jeugd-

zorg en ook de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Na een kennis-

making met enkele ZELF leden op 

een netwerkbijeenkomst van de Ge-

meente over mogelijke vormen van 

samenwerking in de keten bleek hij 

van harte bereid om op de Innova-

tielab bijeenkomst zijn kennis en visie 

te komen delen. In een aansprekend 

betoog gaf Jan de samenhang aan 

tussen problemen, zoals schulden en 

de problemen die mensen ervaren om 

het eigen  leven in de hand te hebben, 

maar ook de constatering dat je veel 

van deze mensen niets mag verwijten 

vanwege persoonlijke omstandighe-

den of achtergrond. Waarna een mooi 

overzicht volgde van relevante wetge-

ving en de betrokken professionele en 

vrijwilligersorganisaties op het gebied 

van armoedebestrijding en financiële 

hulpverlening. Inspirerend is de geko-

zen pragmatische aanpak om met één 

(gemeentelijke) regisseur te werken, 

met één plan per gezin, waarbij alle 

betrokken hulpverleners samenwer-

ken. 

“Recent is het convenant ‘Achter de 

Voordeur’ gesloten met leveranciers 

van diensten in en om de woning. Bij 

een betalingsachterstand van 30 da-

gen vaste lasten stuurt een leverancier 

een signaal naar het BKR en bij twee 

of meer BKR registraties wordt door 

het BKR een signaal naar de Gemeente 

gezonden om in actie te komen. Een 

mooi voorbeeld van snel en effectief 

preventief handelen dat navolging ver-

dient”, aldus Jan.

Bemoedigend 
zijn daarom 
de resultaten 
van het project 
‘Vroeg erop af!’. 
Hierbij wordt de 
omslag gemaakt 
van curatieve 
zorg (schuld
hulpverlening) 
naar preventieve 
zorg (schuldpre
ventie). 

Spinoza, vijf wegen naar de vrijheid is nog 

steeds actueel met alle nieuwe deugden 

van deze tijd.
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Aandacht voor armoede in de 

samenleving

Robbie Bouwmeister is manager (par-

ticulier) financieel advies van de Rabo-

bank Arnhem en omgeving. Hoofdlijn 

van het beleid van de bank is het bevor-

deren van de financiële zelfredzaam-

heid van de cliënten. Hiertoe worden 

de cliënten in twee hoofdgroepen ver-

deeld: 

1. zelfredzaam waarbij mogelijke pro-

blemen preventief worden voorko-

men, zoals bij de vrijval van een af-

lossingsvrije hypotheek; maar ook 

pensioen, arbeidsvitaliteit, zorg en 

studie kinderen 

2. niet-zelfredzame mensen die mid-

dels bijzonder beheer worden be-

diend om ontstane problemen zo 

spoedig mogelijk op verantwoorde 

wijze op te lossen. 

“Vanuit de bank is veel aandacht voor 

de armoede in de samenleving en pro-

beert men aan jongeren door samen-

werking met het onderwijs financiële 

kennis over te dragen. Ouderen probe-

ren we via netwerkorganisaties te be-

reiken. De deelname aan de ‘Arnhemse 

dialoog’ is hier een goed voorbeeld van, 

waarbij bijzondere aandacht uitgaat 

naar de oorzaken en kosten van ziek-

teverzuim voor werkgevers. Preventie 

van problemen is hier één doelstelling”, 

vertelt Robbie.

In gesprek over oorzaken, 

oplossingen en aanpak

In het afsluitende gesprek tussen inlei-

ders en ZELF leden bleek dat wet- en 

regelgeving, waaronder het aantal voor-

zieningen, heeft geleid tot een systeem 

dat de menselijk maat overstijgt en de 

toegankelijkheid van voorzieningen 

voor de burgers in grote mate beperkt, 

mede door het grote aantal betrokken 

uitvoerende partijen. 

De oplossing is het realiseren van sa-

menwerking in een goed netwerk 

rondom en met de cliënten. Onder-

zoek actief het leervermogen van cliënt 

en bevorder de zelfredzaamheid door 

hen in kleine stappen te laten groeien 

van ‘onbewust onbekwaam’ naar ‘be-

wust bekwaam’. Hierbij kunnen de snel-

le digitale ontwikkelingen in de finan-

ciële dienstverlening, de zogenaamde 

Fintech, een belangrijke rol spelen. De 

komst van de nieuwe Europese wetge-

ving over de ontsluiting van persoonlij-

ke financiële data (PSD2) kan hierbij een 

belangrijke steun in de rug zijn van de 

burger en de financiële zorgverlener 

om sneller en eenvoudiger het financi-

eel beheer in te richten. 

Een andere zeer gewaardeerde oplos-

sing is de instelling door de Belasting-

dienst van Stella medewerkers waarbij 

intern één medewerker de regie en 

beslissingsbevoegdheid krijgt over alle 

openstaande zaken. Dit werkt uitste-

kend en verdient navolging, zeker daar 

waar schulden zijn: een schuldenregis-

seur. Daarnaast draagt het vereenvou-

digen en automatisch toepassen van 

wet- en regelgeving bij aan de toegan-

kelijkheid en beheerbaarheid van voor-

zieningen.

Van groot belang blijkt ook de wijze 

waarop de cliënt wordt benaderd. Het 

is van uitermate belang om met de cli-

ent in contact te komen en te blijven. 

Het projectbureau Achter de Voordeur 

heeft in de afgelopen jaren hiervoor 

succesvolle praktische methodieken 

ontwikkeld. 

Zo gebruikt men peerto-peer metho-

den, benut men bekende personen 

zoals voetballers als rolmodellen, is 

er aandacht voor de culturele achter-

grond en past men de communicatie 

aan op specifieke groepen. Kortom: 

een methodiek per doelgroep.

De doelgroep jongeren als voorbeeld

Jongeren hebben moeite iemand te 

vertrouwen, een hekel aan bureaucrati-

sche vormen en willen op eigen niveau 

door leeftijdsgenoten aangesproken 

worden. Om deze groep goed te be-

reiken wordt gebruik gemaakt van kor-

te interventies, snelle beantwoording 

van vragen en concrete en herkenba-

re hulpverlening. De dullertsstichting 

communiceert met jongeren via soci-

ale media en biedt ongemerkt geïnte-

greerde hulpverlening. Dit alles komt 

samen in de werkwijze van het project 

“oprecht”.

Laat 1000 bloemen bloeien!

Hulpverleners worden beperkt in hun 

werkzaamheden door het aantal na te 

volgen regels en de rapportage ver-

plichtingen. De overheid zou moeten 

kunnen werken op basis van vertrou-

wen zoals de regels van behoorlijk be-

stuur, de integriteit van hulpverleners 

en eenvoudige effectieve controlemid-

delen. Hierbij kunnen kaders richting-

gevend zijn met veel vrijheid voor de 

hulpverleners op de werkvloer.

Het vier ogen principe kan een bijdra-

ge leveren om mogelijke willekeur te 

voorkomen. Laat de inhoud van hup-

verlening voorgaan op de formele re-

gelgeving en beschreven procedures. 

Accuraat samengevat door een ZELF 

lid: laat 1000 bloemen bloeien om tot 

iets moois te komen!

Een andere zeer 
gewaardeerde 
oplossing is de 
instelling door de 
Belastingdienst 
van Stella mede
werkers waar
bij intern één 
medewerker de 
regie en beslis
singsbevoegd
heid krijgt over 
alle openstaande 
zaken.
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Ingeschreven gronden 2014 2015 2016 2017 2018

Bewind meerderjarigen Licham./geest. toestand 24.235 21.661 21.551 20.939 21.512

Verkw./probl. schulden 15.554 16.228 15.736 14.532 11.753

Totalen 39.789 37.889 37.287 35.471 33.265

Curatele bewind Geestelijke stoornis 1.404 231 104 48 34

Licham./geest. toestand 572 1.485 1.413 1.350 1.248

Totalen 1.976 1.716 1.517 1.398 1.282

Werkvoorraden gronden 2014 2015 2016 2017 2018

Bewind meerderjarigen Licham./geest. toestand 176.700 183.104 188.471 190.207 191.750

Verkw./problem. schulden 15.868 31.066 44.639 55.844 62.791

Totalen 192.568 214.170 233.110 246.051 254.541

Curatele bewind Geestelijke stoornis 8.733 8.672 8.412 7.345 6.591

Licham./geest. toestand 1.612 2.935 4.022 4.878 5.581

Totalen 10.345 11.607 12.434 12.223 12.172

Beëindigd gronden 2014 2015 2016 2017 2018

Bewind meerderjarigen Licham./geest. toestand 12.651 15.196 16.074 18.865 18.484

Verkw./probl. schulden 244 1.028 2.142 3.235 4.301

Totalen 12.895 16.224 18.216 22.100 22.785

Curatele bewind Geestelijke stoornis 302 292 357 1.097 711

Licham./geest. toestand 33 161 324 471 501

Totalen 335 453 681 1.568 1.212

Deze rapportage toont nu alleen een beperkt aantal gronden. 
Het peilmoment voor de berekening van de werkvoorraden is altijd 31-12-YYYY.
De bevraging is gedaan op 20-02-2019 en betreft een update tot en met 17 februari 2019.

Meerderjarigen  onder  beschermingsbewind

Rectificatie op het artikel Meerderjarige 
onder beschermingsbewind

In de ZELF editie 11 van maart 2019 

stond een artikel over meerderjarige 

onder beschermingsbewind van de 

BPBI. In dit artikel is helaas de verkeerde 

tabel opgenomen.

Onderstaand de tabel met de juiste rap-

portages over de aantallen van de parti-

culieren en de professionele bewinden. 

Onze excuses voor de verwarring.
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