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Samenvatting

In deze rapportage worden de resultaten van de pilot

De pilot vindt plaats in de wijken Bloemhof, IJssel-

Vindplaats Schulden (VPS) in het eerste jaar (mei 2017mei 2018) beschreven. Het doel van de pilot is om te
komen tot een methodiek voor het vroegtijdig opsporen van en het interveniëren bij betalingsproblematiek
van Rotterdamse huishoudens. De veronderstelling is
dat door vroegtijdig in te grijpen de opbouw van problematische schuldvorming kan worden voorkomen.

monde en Tarwewijk, en is een samenwerkingsverband tussen gemeente, Bureau Kredietregistratie
(BKR) en crediteuren als zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijf, woningbouwcorporaties en
Gemeentebelastingen.
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In de pilot melden de crediteuren huishoudens met een betalingsachterstand via een beveiligde portal aan bij BKR,
waarna BKR op basis van deze (combinaties van) signalen
een ‘looplijst’ van adressen samenstelt die door de gemeente kunnen worden benaderd. Bij de meeste crediteuren wordt het eigen incassotraject bij aanmelding voor een
maand opgeschort. Doelstelling van de benadering, die in
het kader van de pilot wordt uitgevoerd door Bureau Frontlijn, is te komen tot een oriëntatiegesprek met het huishouden, waarin de financiële en eventuele andere problematiek in kaart wordt gebracht en de benodigde dienstverlening kan worden geïnitieerd. Deze dienstverlening is er op
gericht om de oorzaken van de betalingsproblematiek weg
te nemen, en de betalingen zo snel mogelijk te herstellen.
De dienstverlening moet er toe leiden dat een huishouden
duurzaam haar betalingsverplichtingen nakomt en daardoor schuldenvrij blijft. Als er sprake is van enkelvoudige financiële problematiek is Bureau Frontlijn casusregisseur.
Is er daarnaast sprake van problematiek op andere leefgebieden, wordt het huishouden bij een Wijkteam ondergebracht. De casusregisseur kan een huishouden als dat nodig is verwijzen naar andere dienstverlening, bijvoorbeeld
naar de Kredietbank Rotterdam of een bewindvoerder.
Het evaluatieonderzoek bestaat uit drie delen die drie centrale vragen moeten beantwoorden:


Een resultaatmeting: hoeveel huishoudens worden

benaderd, wat is de respons van de huishoudens en bij
hoeveel huishoudens leidt dit tot dienstverlening? En:
worden met deze aanpak daadwerkelijk huishoudens in
een vroegtijdig stadium van schuldvorming bereikt,
waarbij er nog geen sprake is van complexe schuldproblematiek?;



Een effectmeting: leidt de dienstverlening tot het

beoogde effect: een vroege interventie in de schuldenopbouw van huishoudens met financiële problematiek,
waardoor de opbouw van problematische schulden
wordt voorkomen?;



Een procesevaluatie: verloopt het proces naar te-

vredenheid van de diverse partners, en welke verbeteringen kunnen worden aangebracht met het oog op een
eventuele stadsbrede uitrol?

In deze samenvatting worden op basis van deze vragen de
belangrijkste bevindingen van de pilot in het eerste jaar beknopt beschreven.
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1.1 De resultaten van de pilot in het eerste jaar
In het eerste jaar werden 575 huishoudens op basis
van een signaal benaderd
In de periode mei 2017 tot mei 2018 werden door Bureau Frontlijn 575 huishoudens op basis van (een combinatie van) signalen van de verschillende crediteuren
benaderd. De benadering vindt in eerste instantie
plaats met een introductiebrief, waarin de doelstelling
van de pilot wordt uitgelegd en een huishouden al de
mogelijkheid wordt geboden om te reageren en eventueel een afspraak te maken. Over de hele periode gezien reageerde 18% van de benaderde huishoudens direct op de introductiebrief. In 8% van de gevallen ging
het om een positieve reactie. Op brieven met een signaal van Woonbron en Gemeentebelastingen werd het
meest gereageerd, waarbij het aandeel positieve reacties op het signaal Gemeentebelastingen relatief hoog
was.
In het eerste jaar is er met verschillende soorten introductiebrieven geëxperimenteerd. De respons op de
verschillende soorten brieven suggereert dat een wat
‘dwingender’ gestelde brief meer respons oproept dan
een ‘zachtere’ brief. Deze respons is echter in de
meeste gevallen negatief: huishoudens nemen dan
simpelweg vaker de moeite om te telefonisch mede te
delen dat ze niet op het aanbod willen ingaan.
Als een huishouden niet reageert op de introductiebrief,
wordt via een huisbezoek een poging tot contact gemaakt. In het eerste jaar heeft Bureau Frontlijn meer
dan duizend keer een benaderingspoging middels een
huisbezoek uitgevoerd.

Met 73% van de benaderde huishoudens werd contact gelegd
Van de 575 huishoudens werden er middels de benadering via introductiebrief en/of huisbezoek(en) 420
(=73%) bereikt, dat wil zeggen: met deze huishoudens
werd contact gemaakt, nog even los van het resultaat.
Rond een kwart van de benaderde huishoudens werd
niet thuis aangetroffen; nog eens 4% was verhuisd of er
werd een leegstaand pand aangetroffen.

Het bereik ligt in Tarwewijk duidelijk lager dan in de andere wijken. Volgens medewerkers van Bureau Frontlijn en het wijkteam ligt dit mede aan de hoge concentratie Oosteuropeanen in de wijk. Als het gaat om het
soort signalen, is het bereik van huishoudens op basis
van de enkelsignalen Zilveren Kruis en Woonbron hoger dan gemiddeld. Het bereik op basis van het combisignaal Zorgverzekeraar/Evides ligt juist wat lager dan
gemiddeld.

Bij 42% van de bereikte huishoudens komt het tot
dienstverlening, bij 54% dus niet
Van de 420 huishoudens die worden bereikt, komt het
bij 177 (=42%) tot één of andere vorm van dienstverlening. Bij 225 huishoudens (=54%) kwam het niet tot
dienstverlening. Bij de overige huishoudens was het resultaat van het contact nog niet bekend. Het betekent
dat het bij meer dan de helft van de huishoudens die
worden bereikt, het niet tot dienstverlening komt. In de
meeste gevallen wordt dienstverlening telefonisch of
aan de deur geweigerd. In de halfjaarevaluatie werd al
geconstateerd dat deze huishoudens in de meeste gevallen als reden noemen dat de achterstand al is betaald, er inderdaad een achterstand is maar er de klant
al hulp heeft (bijvoorbeeld van een bewindvoerder of
maatschappelijk werk), of dat de klant de achterstand
liefst zelfstandig oplost. Bij de eerste twee genoemde
redenen checkt de medewerker van Bureau Frontlijn of
de door de klant verstrekte informatie juist is. Als dit
niet het geval is, wordt er in sommige gevallen geprobeerd om nogmaals contact te maken met een huishouden. Overigens suggereren de gegevens van de
dataleveranciers dat huishoudens die dienstverlening
weigeren, bij de meeste crediteuren vaker hun betalingen herstelden dan de huishoudens die wel één of andere vorm van dienstverlening kregen. Het is echter
moeilijk vast te stellen of dit inderdaad al vóór de benadering door Bureau Frontlijn werd gedaan, of juist als
reactie op de benadering.
Als we kijken naar de weigeringen per signaal of combinatie van signalen, zien we alleen dat het enkelsignaal
energieachterstand in een significant hoger percentage
weigeringen resulteert dan andere signalen. De verschillen per wijk zijn niet significant.

16% van de bereikte huishoudens komt in traject bij
Bureau Frontlijn, 2% komt in traject bij een wijkteam
Aan het eind van het eerste jaar waren 65 huishoudens
in traject bij Bureau Frontlijn (geweest – bij 12 huishoudens is de dienstverlening inmiddels afgesloten), 10
huishoudens bij een wijkteam. Hoewel vanaf december
2017 medewerkers van Bureau Frontlijn en het wijkteam het oriëntatiegesprek met het huishouden zoveel
mogelijk gezamenlijk voeren, heeft dit dus niet geresulteerd in een substantiële toename van het aantal aanmeldingen bij de wijkteams. Dit hoeft niet per definitie
een probleem te zijn: uitgangspunt van de pilot is dat
huishoudens met enkelvoudige problematiek in regie
blijven bij Frontlijn, en huishoudens met meervoudige
problematiek bij het wijkteam worden ondergebracht.
Hoewel in het eerste halfjaar van de pilot dit uitgangspunt niet altijd consequent is aangehouden (Frontlijn
hield in sommige gevallen ook meervoudige cases in
regie omdat de klant geen nieuwe overdracht wenste),
is dit in het tweede halfjaar ondervangen door de oriëntatiegesprekken gezamenlijk te laten voeren. Uit een inventarisatie van de dossiers van de huishoudens in begeleiding bij Frontlijn blijkt inderdaad dat het in de
meeste gevallen gaat om enkelvoudige, financiële problematiek. Omdat het bij ruim 40% van de huishoudens
in traject ook om een relatief beperkte schuldhoogte
gaat (tot 5000 euro), is de suggestie dat het in elk geval
bij de huishoudens in traject om enkelvoudige financiële problematiek in een relatief vroeg stadium van
schuldopbouw gaat. Ergo: het relatief laag aantal doorverwijzingen naar de wijkteams kan ook betekenen dat
met de pilot de juiste doelgroep wordt bereikt.

De helft van de huishoudens in traject heeft een primair inkomen uit werk
Een opvallend gegeven is dat de helft van de huishoudens in traject bij Frontlijn of in een wijkteam een (primair) inkomen heeft uit werk. Gezien het feit dat 5%
van de doelgroep van het lokale armoedebeleid (huishoudens met een inkomen tot 110% WSM) uit werkenden bestaat, voor 20% uit 65-plussers en de overige
75% uit uitkeringsgerechtigden, was de verwachting dat
er naar verhouding meer uitkerings- en pensioengerechtigden onder deze huishoudens zouden zijn. Er
kunnen verschillende factoren een rol spelen. Zo kan
het zijn dat zich onder de weigeraars veel van deze
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huishoudens bevinden; we kunnen dit niet nagaan omdat we niet beschikken over inkomensgegevens van
deze groep. Het kan ook zijn dat veel uitkeringsgerechtigden al bekend zijn in de gemeentelijke registraties:
voordat een signaal op de looplijst komt wordt immers
nagegaan of het adres al voorkomt in registraties van



Is er sprake van betalingsherstel: is het huishouden
haar rekeningen weer gaan betalen na een bezoek
van Bureau Frontlijn?



Is er sprake van een betalingsregeling om de uitstaande vordering in te lopen?



De ontwikkeling in de hoogte van de vordering;

de gemeentelijke (schuld)dienstverlening.



Is er sprake van (de voortzetting van) een incassotraject?

Tien huishoudens zijn inmiddels doorverwezen naar
de Kredietbank Rotterdam voor een schulddienstverleningstraject
Van de huishoudens in traject bij Bureau Frontlijn zijn er 10
(=16%) doorverwezen naar KBR voor schulddienstverlening.

1.2

Effecten op het betalingsgedrag

Een manier om het effect van vroegsignalering te meten is
de vraag of de dienstverlening in het kader van de pilot ef-

Voor deze rapportage hebben we gegevens ontvangen
van Evides, Gemeentebelastingen, NUON en Woonbron.
Zilveren Kruis/Achmea, VGZ en ENECO hebben toegezegd deze gegevens in een later stadium te kunnen leveren, zodat ze in de definitieve rapportage kunnen worden
verwerkt. In onderstaande samenvattende tabel staan de
gegevens van de vier crediteuren die wel gegevens aanleverden op een rij.

fecten heeft op het betalingsgedrag van de huishoudens.
Dit effect is te meten aan de hand van vier indicatoren:

Tabel 1.1

Status van de vordering van de benaderde huishoudens bij vier crediteuren
Woonbron

Evides

NUON

Totaal

%

%

%

%

%

Herstel van betaling

66

77

-

31

58

Vordering afgelost

21

55

40

41

39

Niet afgelost, wel betalingsregeling

20

17

8

13

15

Niet afgelost, geen betalingsregeling

57

28

52

46

46

100

100

100

100

100

Incassotraject op peildatum

33

10

38

69

38

Aantal huishoudens

77

75

141

32

325

Anders
Totaal %

2

Van de benaderde huishoudens herstelde 58% in eerste
instantie haar betalingen aan de crediteur. Dit herstel ligt
bij NUON wat lager, waarschijnlijk door dat NUON pas in
een later stadium (de periode februari-maart 2018) op de
looplijst van Frontlijn verscheen. Kijken we naar de ontwikkeling in de totale vordering aan de klant, dan zien we dat
ruim de helft de vordering volledig afloste, dan wel een betalingsregeling trof. Tenslotte stellen we vast dat bij 38%
van de benaderde huishoudens er inmiddels (weer) sprake
is van een incassotraject. In de meeste gevallen gaat het
hier om huishoudens waarmee geen contact werd gelegd,
of die dienstverlening weigerden.
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Opmerkelijk is dat bij alle crediteuren, behalve Gemeentebelastingen, de huishoudens die dienstverlening weigeren vaker hun betalingen herstellen dan
huishoudens die dienstverlening accepteren
Hoewel de percentages per crediteur kunnen verschillen, is
daarnaast een trend dat huishoudens waarmee contact
wordt gemaakt, los van het uiteindelijke resultaat van het
contact, hun vordering vaker omlaag weten te brengen dan
huishoudens waarmee geen contact werd gemaakt. Hoewel we dit op basis van deze gegevens niet hard kunnen
maken, suggereren deze resultaten dat alleen al het maken van contact een positief effect kan hebben op het betalingsgedrag. Het feit dat huishoudens die dienstverlening

accepteren minder goed betalingsgedrag vertonen dan
huishoudens die dienstverlening weigeren, kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat een deel van
de weigeraars inderdaad al hun achterstand hadden betaald voordat ze werden benaderd; het kan ook zijn dat zij
als reactie op de benadering hun achterstand of vordering
alsnog betaalden. De huishoudens die dienstverlening accepteerden bleken inderdaad niet in staat om hun achterstand en/of vordering te voldoen, en hebben daarom hulp
geaccepteerd. Vooralsnog is het bij een deel van deze
huishoudens nog niet gelukt om, ondanks de begeleiding,
de betalingen te herstellen.
De hier geschetste resultaten zijn gebaseerd op nog een
beperkte dataset van vier crediteuren. De analyse van de
nog door de andere crediteuren aan te leveren gegevens
moet duidelijk maken of de hier geschetste trends ook gelden voor de door hen aangeleverde huishoudens.

1.3 Procesevaluatie
Aan de hand van de belangrijkste stappen in het proces en
de daarbij geformuleerde aandachtspunten in de halfjaarrapportage worden in het vierde hoofdstuk de belangrijkste
aandachtspunten in het proces geformuleerd. Puntsgewijs
zijn deze:
Aanlevering van adressen van huishoudens aan BKR
Volgens BKR is de aanlevering van gegevens door Zilveren Kruis/Achmea niet consistent;
Screening van de aangeleverde signalen door ABV op
aanwezigheid van de huishoudens in gemeentelijke registraties en terugmelding van geregistreerde huishoudens
aan de dataleveranciers
-

-

De screening blijkt een arbeidsintensief en tijdrovend
proces omdat het handmatig wordt uitgevoerd. Met het
oog op de eventuele uitrol moet worden bekeken in
hoeverre en op welke wijze dit screeningsproces kan
worden geautomatiseerd;

welke adressen op de looplijst terecht komen en welke
niet. Geen (tijdige) terugmelding va niet-gematchte
adressen betekent dat de stop op incasso onnodig
doorloopt, en daarmee de betalingsachterstand oploopt. Zeker gezien de doelstelling van de pilot is dit
ongewenst;

Aanschrijven van de huishoudens met een introductiebrief
door Bureau Frontlijn
Gedurende het eerste jaar is geëxperimenteerd met verschillende benaderingswijzen van de huishoudens met een
flyer (in de eerste maand) en een introductiebrief. Er is tussen de verschillende samenwerkende partners discussie
over vorm, formulering en ‘toonzetting’ van de brief. Als het
gaat om de vorm, was het tot april zo dat de brief wordt gestuurd in naam van de dataleverancier(s) die het signaal
aanleverde(n). Dit wordt ook kenbaar gemaakt door op de
brief de logo’s van deze dataleveranciers te gebruiken.
Deze vorm werd gekozen om de brief urgenter van toon te
maken om zo meer respons uit te lokken. Vanaf april werd
de brief met behulp van de afdeling Communicatie strenger
geformuleerd om meer respons uit te lokken. Met name de
woningbouwcorporaties maakten bezwaar tegen deze
brief, enerzijds omdat deze teveel namens de corporatie
en te weinig namens het gezamenlijke initiatief was gesteld, anderzijds omdat deze te ‘hard’ zou zijn gesteld. De
projectleider heeft toen besloten terug te gaan naar de
‘oude’ brief die tot april werd gebruikt. Eerder werd vastgesteld dat het onderzoek uitwijst dat een ‘strengere’ brief
meer reactie oproept, maar voor het grootste deel afwijzend. Wat de ‘toon’ van de brief betekent voor de ontvankelijkheid voor dienstverlening, is niet duidelijk. Er kan wellicht in het verdere verloop van de pilot worden geëxperimenteerd met een benadering zonder introductiebrief.
Actualiteit van de gegevens op de looplijst bij benadering
door Bureau Frontlijn

Naar aanleiding van de halfjaarrapporage werd afgesproken dat de in de screening aangetroffen adressen

De contactpersoon van Zilveren Kruis Achmea gaf in de
vorige halfjaarrapportage aan dat de actualiteit van de gegevens kan zijn verouderd in de periode tussen aanmelding van het adres bij Bureau Frontlijn en het moment dat
het huisbezoek wordt afgelegd. Toen werd voorgesteld om

zouden worden teruggemeld aan de dataleveranciers.
Met name Woonbron gaf aan dat deze terugmelding
aan haar in elk geval gedurende enkele maanden in
het tweede half jaar nog steeds niet plaatsvond. De
vertegenwoordiger van de corporatie geeft aan dat het
in de samenwerking met de corporaties met het oog
op het eigen incassotraject van cruciaal belang is dat
zij zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld

voorafgaand aan het huisbezoek bij de dataleverancier te
checken of er nog steeds sprake is van een betalingsachterstand. Dit zou dan gelijk een ‘check vooraf’ zijn als een
klant aan de deur zegt al een betalingsregeling te hebben
getroffen. Hieraan is tot nog toe in de pilot geen invulling
gegeven. De contactpersoon wil dit nogmaals onder de
aandacht brengen, omdat het volgens hem de effectiviteit
van de benadering kan verbeteren.
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Inrichting van de pilot

Een speerpunt van het Uitvoeringsplan Samenhang

Tarwewijk) wordt geëxperimenteerd met een nieuwe

Schulddienstverlening van de gemeente Rotterdam is
het verbeteren van de keten schulddienstverlening in
de stad. Een onderdeel hiervan is de verbetering van
de ‘vroegsignalering’: het in een vroeg stadium opsporen van betalingsproblematiek om de ontwikkeling van
problematische schuldvorming te voorkomen. Om
vroegsignalering in Rotterdam vorm te geven is het pilotproject Vindplaats Schulden ingericht, waarin in vier

aanpak van de vroegsignalering van schulden.

buurten (Bloemhof, IJsselmonde-Noord en -Zuid en
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De aanpak is een samenwerkingsverband van gemeente,
Bureau Kredietregistratie (BKR) en crediteuren als zorgverzekeraars, waterbedrijf, Gemeentebelastingen, woningbouwcorporaties en energieleveranciers. De crediteuren
melden huishoudens met een betalingsachterstand bij
BKR, waarna BKR op basis van (combinaties van) signalen een lijst met adressen samenstelt voor de gemeente
waar een huisbezoek kan plaatsvinden. Het ligt in de bedoeling om, mochten de resultaten van de pilot daar aanleiding toe geven, de op basis van de pilot ontwikkelde methodiek ook in andere wijken en gebieden te implementeren. O&BI is gevraagd de pilot met onderzoek te begeleiden en te evalueren. In dit rapport wordt de voortgang van
de pilot in het eerste jaar (periode 9 mei 2017-3 mei 2018)
beschreven: er wordt ingegaan op het verloop van het proces in het eerste jaar en de behaalde (kwantitatieve) resultaten.

2.1

De inrichting van de pilot

dit inderdaad het geval is, worden eruit geselecteerd en teruggemeld aan de instantie waar het
huishouden al in traject is. De gegevens van de
huishoudens die niet in de bestanden werden
aangetroffen, worden op de ‘looplijst’ voor Bureau
Frontlijn gezet, en vervolgens aan hen overgedragen. De gegevens van de huishoudens die wel in
de bestanden werden aangetroffen, worden teruggemeld aan de dataleverancier, zodat het ‘eigen’
incassoproces weer kan worden hervat.
-

Bureau Frontlijn stuurt een brief met de aankondiging van het huisbezoek aan het adres;

-

Binnen een week na het eerste contact brengt Bureau Frontlijn een bezoek aan het huishouden. Bij
niet thuis worden er nog twee pogingen gedaan;

-

Bij het eerste contact aan de deur wordt gepoogd
een afspraak te maken voor een oriëntatiege-

Het proces van de pilot is voor de start van de pilot als

sprek. Als dit lukt, wordt er samen met een mede-

volgt ingericht:

werker van het Wijkteam een afspraak ingepland,
-

De verschillende crediteuren geven aan Bureau

zodat in gezamenlijkheid het verdere traject voor

Kredietregistratie (BKR) maandelijks gegevens

de klant kan worden besproken en gepland;

door van huishoudens in de pilotwijken waarbij
-

sprake is van een betalingsachterstand. Een

Mocht er sprake zijn van enkelvoudige financiële

eventuele incassoprocedure wordt door de datale-

problematiek, wordt door Bureau Frontlijn binnen

veranciers op het moment van aanmelding bij

twee weken een plan van aanpak van de aange-

BKR voor de duur van een maand bevroren;

troffen problematiek gemaakt en wordt deze besproken tijdens een tweede huisbezoek; Bureau

-

De projectgroep VPS bepaalt maandelijks op ba-

Frontlijn blijft regisseur voor de duur van het tra-

sis van welke (combinaties van) signalen beta-

ject, en verwijst eventueel door naar andere ke-

lingsachterstanden een lijst van huishoudens

tenpartners;

wordt samengesteld, die in aanmerking komen
voor een huisbezoek (de ‘looplijst’). Vervolgens

-

Is er sprake van meervoudige problematiek, dan

wordt door BKR op basis van de door de project-

wordt een plan van aanpak gemaakt door het

groep geformuleerde signalen een selectie ge-

Wijkteam. Het Wijkteam blijft regisseur voor de

maakt van huishoudens die in aanmerking komen

duur van het traject, en verwijst eventueel door

voor een huisbezoek. De NAW-gegevens van

naar andere ketenpartners.

deze huishoudens worden door BKR op een beveiligde portal gezet, waar ze er door de afdeling
Bedrijfsvoering van de gemeente worden afgehaald;
-

Onderzoeksaanpak en indeling van de
rapportage

De afdeling Bedrijfsvoering (ABV-MOW) screent
de huishoudens om te bezien of deze al een actu-

Het uitgevoerde onderzoek kan worden gekenschetst als

eel begeleidingstraject hebben bij Vraagwijzer,

een ontwikkelingsonderzoek en een evaluatieonderzoek.
Het is een ontwikkelingsonderzoek omdat de onderzoeker
nauw betrokken is bij de ontwikkeling en het verloop van
de pilot, en regelmatig feedback geeft over tussentijdse re-

Wijkteam en/of Kredietbank Rotterdam (KBR) en
zijn vastgelegd in de registratiesystemen TOP,
Mens Centraal en/of Allegro. Huishoudens waarbij
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2.2

sultaten en ontwikkelingen. Het onderzoek is dus niet louter observerend, maar speelt een rol in de opbouw van en
dus ook de uiteindelijke resultaten van de pilot. Het is een
evaluatieonderzoek omdat het erop is gericht tussentijds
en aan het eind van de pilot het proces, resultaten en effect van de aanpak te evalueren met het oog op de eventueel bredere implementatie op termijn. De opzet van het onderzoek is uitgebreid beschreven in (document onderzoeksopzet). Hier beschrijven we in het kort de belangrijkste elementen van het onderzoek:
Procesevaluatie
Door het bijwonen van overleg en vraaggesprekken met
vertegenwoordigers van de samenwerkende partners
wordt het proces van signaal tot en met de afsluiting van
de dienstverlening van Bureau Frontlijn gemonitord. Centrale vraag hierbij is of het proces naar tevredenheid van
de diverse partners verloopt, en of er eventueel verbeteringen kunnen worden aangebracht met het oog op een
stadsbrede uitrol in de toekomst.
Resultaatmeting
Aan de hand van de projectregistratie van Bureau Frontlijn
wordt bijgehouden welk resultaat contactpogingen van Bureau Frontlijn hebben. Hoeveel huishoudens reageren op
de aankondigingsbrief, wat is de reactie op de huisbezoeken en hoeveel huisbezoeken resulteren uiteindelijk in
schulddienstverlening? Belangrijke vraag hierbij is ook
welke problematiek de huishoudens hebben die worden
bereikt. Is er inderdaad sprake van vroegsignalering, waarbij er nog geen sprake is van complexe schuldproblematiek?
Effectmeting
Een belangrijke vraag is wat het uiteindelijke effect van de
dienstverlening in het kader van de pilot is. Leidt de dienstverlening tot het beoogde effect: een vroegere interventie
in de schuldenopbouw van huishoudens met financiële
problematiek, waardoor de opbouw van problematische
schulden wordt voorkomen? Belangrijkste indicator hiervoor is de ontwikkeling van het betalingsgedrag en de
schuldopbouw bij de dataleveranciers: zorgt de dienstverlening ervoor dat de klant weer gaat betalen, er een betalingsregeling wordt getroffen de schuldopbouw daardoor

In het vervolg van deze percentage worden de resultaten van het onderzoek voor de periode mei 2017mei 2018 gepresenteerd. In het eerste hoofdstuk
worden de kwantitatieve resultaten van de huisbezoeken op basis van de signalen besproken. In het
tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten van
de dienstverlening op betalingsachterstanden en betalingsgedrag bij de dataleveranciers. In het derde
hoofdstuk worden de resultaten van de procesevaluatie besproken. In het vierde en laatste hoofdstuk
worden de bevindingen van de evaluatie na het eerste jaar samengevat.

stopt? Een tweede indicator zijn de resultaten van het traject bij Bureau Frontlijn of het Wijkteam: betekent dienstverlening dat schuldopbouw stopt en dat er een oplossing
word gevonden voor de financiële problematiek?
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De drie pilotwijken: IJsselmonde,
Tarwewijk en Bloemhof
Bron: Google Maps
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.

Resultaten van de pilot in het eerste jaar

Bij de start van de pilot in mei 2017 was er alleen nog
een convenant met zorgverzekeraars Zilveren Kruis
Achmea en VGZ en waterbedrijf Evides. In eerste instantie wordt daarom uitgegaan van een gecombineerd
signaal van twee maanden betalingsachterstand zorgverzekering en water. Omdat dit relatief weinig adressen oplevert waarop Bureau

Frontlijn kan gaan lopen, wordt er voor gekozen om
ook te gaan lopen op een enkel signaal achterstand
zorgverzekering van twee maanden. In juli wordt ook
een convenant gesloten met Gemeentebelastingen
Rotterdam (GBR); vanaf augustus wordt ook gelopen
op deze signalen. In september sluit ook woningbouwcorporatie Woonbron zich aan. Vanaf november hebben ook energieleveranciers ENECO en Nuon zich aangesloten bij de pilot. De allernieuwste partners zijn corporaties Woonstad en Vestia.
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Eind april 2018 waren er 649 signalen naar de looplijst van
Bureau Frontlijn (BF) doorgezet. In de onderste rij is te zien
dat in december 2017 en januari 2018 er relatief weinig

Tabel 3.1

Bij Bureau Frontlijn aangemelde signalen voor looplijst per maand
6

7

8

9

10

11

12

2018-1

Zilveren Kruis/Achmea

19

35

19

16

0

0

0

0

0

0

0

1

90

Evides/zorgverzekeraar

14

3

29

12

7

0

1

4

6

30

24

47

177

Gemeentebelastingen

0

0

0

24

20

21

15

8

0

0

0

0

88

Woonbron

0

0

0

0

29

15

12

11

0

0

0

16

83

VGZ

0

0

0

0

0

34

0

0

0

16

22

0

72

Energiebedrijf

0

0

0

0

0

0

33

4

0

0

21

1

59

Evides + Energie

0

0

0

0

0

0

0

1

5

14

8

6

34

Woonbron en Evides

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

2

0

6

Energie en zorg

0

0

0

0

0

0

0

1

2

11

7

8

29

Woonbron en zorg

0

0

0

0

0

0

1

3

3

2

0

2
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% per maand

3

4

33

38

48

52

56

70

62

32

19

74

84

81

649

5%

6%

7%

8%

9%

11%

10%

5%

3%

11%

13%

12%

100%

In IJsselmonde-Noord en -Zuid kwamen relatief wat meer
signalen op de looplijst. Dat heeft vooral te maken met het
feit dat Woonbron geen bezit heeft in Bloemhof en Tarwewijk. Voor het overige zijn de signalen regelmatig over de

Tabel 3.2

2

Totaal

2017-5

Totaal

vier wijken verdeeld. In de onderstaande tabel staat hiervan een overzicht.

(Combinatie van) signalen op basis waarvan de huishoudens zijn benaderd, gepercenteerd per wijk
Bloemhof

IJsselmonde
Noord

IJsselmonde Zuid

Zilveren Kruis/Achmea

16%

20%

Evides/zorgverzekeraar

14%

14%

Gemeentebelastingen

17%

Woonbron

Tarwewijk

Totaal

12%

8%

14%

38%

42%

27%

8%

12%

18%

14%

31%

15%

13%

VGZ

21%

6%

7%

13%

11%

Energiebedrijf

18%

9%

4%

7%

9%

5%

1%

9%

7%

5%

2%

2%

5%

1%

5%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

132

185

168

164

649

Evides + Energie
Woonbron en Evides
Energie en zorg

8%

Woonbron en zorg
Totaal
N
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signalen zijn doorgekomen; in februari is dit weer aangetrokken.

1%
4%

5%
2%

3.1

Gerealiseerd contact op basis van
de introductiebrief

De huishoudens worden eerst schriftelijk benaderd
door Bureau Frontlijn met een flyer of brief, waarin het
huisbezoek wordt aangekondigd. In de eerste maand
gebeurde dit nog door middel van een flyer die niet
persoonlijk was gericht, maar in zijn algemeenheid op
de bewoners van het adres. Het huishouden werd de
mogelijkheid geboden om telefonisch een afspraak te
maken. Het aantal directe reacties op de flyer was in
de eerste maand minimaal, en uit de reacties op de
flyer bleek dat deze voor een aantal klanten onduidelijk
was en in sommige gevallen wantrouwen wekte. Dit
laatste werd vooral veroorzaakt door het feit dat de
flyer werd verstuurd in een envelop met het logo van
de gemeente Rotterdam. Naar aanleiding van deze reacties werd de wijze van schriftelijke benadering aangepast: vanaf juni 2017 werden de huishoudens benaderd met een persoonlijk gerichte brief met daarop de
logo’s van de organisaties waarop het signaal is gebaseerd. De huishoudens met een enkel signaal huurachterstand van Woonbron werden in de maand september van dat jaar benaderd met een brief met
daarop alleen het logo van Woonbron. De tekst van
deze brief werd op verzoek van Woonbron ook iets
‘dwingender’ gesteld, omdat het niet deelnemen aan
de pilot het doorzetten van de incassoprocedure betekent. Op de maand september na heeft Woonbron
meegelopen in de brief de ‘reguliere’ brief.
Deze ‘reguliere‘ brief werd vanaf de zending van april
2018 nog wat ‘strenger’ gesteld, maar is vanaf de
maand daarna op verzoek van de woningbouwcorporaties weer worden aangepast. In de onderstaande
grafiek is te zien dat de reactie op de brief in april 2018
duidelijk hoger was dan in de andere maanden. Het
gaat dan in de meeste gevallen wel om negatieve reacties, in de zin dat de aangeboden dienstverlening
wordt afgewezen. Het aandeel positieve reacties is relatief groot in september en oktober 2017, maar hiervoor zijn geen oorzaken te noemen in de zin van een
andere benaderingswijze.
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Figuur 3.1

Reactie op flyer en brief per maand

Hele periode
4
3
2
2018-1
12
11
10
9
8
7
6
2017-5
0%

10%

20%

30%

Positieve reactie

40%

Negatieve reactie

De vraag is natuurlijk of deze verschillende schriftelijke benaderingswijzen invloed hebben op het aantal reacties. We
zien wat dat betreft alleen een meetbaar verschil in reactie
op basis van het signaal Woonbron en het signaal Gemeentebelastingen: hierop wordt vaker positief gereageerd
dan op andere signalen. Ook het aandeel reacties op het
combisignaal Evides/Zorgverzekeraar is relatief hoog,
maar deze zijn veel vaker negatief. Op de brief op basis
van een enkelsignaal Woonbron reageert rond een kwart
van de aangeschreven huishoudens direct, hetzij om een
afspraak te maken of dienstverlening te weigeren. Het percentage (negatieve) reacties op basis van het combisignaal Woonbron/Evides bedraagt maar liefst 50%, maar het
gaat hier om een laag aantal huishoudens (=6). Over alle
verstuurde flyers en brieven bedraagt de directe reactie
18%, waarvan 8% positief. In de onderstaande figuur staat
een overzicht.

20

50%

60%

70%

Geen reactie

80%

90%

100%

Figuur 3.2

Reactie op flyer en brief naar soort signaal

Alle signalen

Woonbron en zorg
Energie en zorg
Woonbron en Evides
Evides + Energie
Energiebedrijf
VGZ
Woonbron
Gemeentebelastingen
Evides/zorgverzekeraar
Zilveren Kruis/Achmea
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Positieve reactie

40%

50%

Negatieve reactie

In totaal werd er in de periode mei 2017-mei 2018 ruim
1.000 keer middels een bezoek aan huis een poging gedaan om in contact te komen met een huishouden. In de
onderstaande tabel is te zien dat het in ruim 40% van de
gevallen bij één poging bleef. In ruim een kwart van de ge-

60%

70%

80%

90%

100%

Geen reactie

zijn op basis van het aantal signalen, en niet het aantal
huishoudens dat werd bezocht. Daar wordt later op teruggekomen.

vallen werden twee pogingen gedaan, in nog eens rond
een vijfde kwam het tot drie pogingen. Let wel: deze cijfers

Tabel 3.3

Aantal pogingen tot huisbezoek
Aantal

%

63

10

1 huisbezoek

287

44

2 huisbezoeken

173

27

3 huisbezoeken

126

19

649

100

Al eerder gereageerd/al bekend

Totaal signalen
Totaal aantal pogingen

1.011
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3.2

Bereik van de huishoudens

Een aantal huishoudens (62 om precies te zijn) werd meer-

huishoudens werd één of andere vorm van contact ge-

dere keren benaderd op basis van verschillende signalen;

maakt. Dat brengt het bereik van de pilot tot nu toe op

het totaal aantal huishoudens dat werd benaderd bedraagt

73%. Het bereik in Tarwewijk is significant lager dan in de

575. De analyse van de resultaten van benadering en con-

andere wijken: in deze wijk werd 61% van de huishoudens

tact worden in het vervolg van de rapportage gedaan aan

bereikt, tegen 75% of meer in de andere wijken. In de on-

de hand van deze 575 huishoudens. Met 420 van deze

derstaande figuur staat het bereik van de huishoudens per
wijk weergegeven.

Figuur 3.3

Percentage bereikte huishoudens per wijk

Alle pilotwijken

73%

Tarwewijk

61%

IJsselmonde Zuid

75%

IJsselmonde Noord

82%

Bloemhof

76%

Zoals gezegd kwam er voor 62 huishoudens (11% van alle
huishoudens) meer dan één keer op de looplijst te staan.
Bij dergelijke opvolgsignalen gaat het in de meeste gevallen om een combisignaal Evides/zorgverzekeraar: het
tweede opvolgsignaal is in 35% van de gevallen een dergelijk signaal, het derde in meer dan de helft van de gevallen.
Tabel 3.4

1e keer op looplijst

22

Aantal keren dat een huishouden op de looplijst verschijnt (cumulatief)
Aantal

%

Gemiddeld aantal weken
na voorgaand signaal

575

100

2e keer

62

11

22

3e keer

11

2

15

4e keer

1

0
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Het komt slechts zelden voor dat een huishouden dat in

het bereik van de signalen op basis van het aantal huis-

een eerder stadium dienstverlening weigerde, bij een latere

houdens. De meting van het bereik is gebaseerd op het

poging wel hulp accepteert. Met precies twee huishoudens

signaal op basis waarvan het contact werd gelegd. In de

kwam het bij een tweede poging tot een oriëntatiegesprek,

bovenste staaf is te zien dat het bereik van alle signalen op

terwijl er bij de eerste poging werd geweigerd. Vaker komt

73% ligt. Met de enkelsignalen Woonbron en Zilveren

het voor dat huishoudens die bij eerdere benadering niet

Kruis/Achmea wordt een bovengemiddeld aantal huishou-

thuis werden aangetroffen, nu wel thuis zijn. Dit leidt

dens bereikt. Het combinatiesignaal Evides/zorgverzeke-

slechts in één geval tot een korte actie. Een tweede cyclus

raar leidt juist minder vaak tot contact.

van benadering bij huishoudens die eerder weigerden of
niet thuis werden aangetroffen, heeft dus een marginaal resultaat. In de vorige paragraaf gingen we in op de resultaten van de verschillende soorten signalen, op basis van het
aantal signalen. Hier presenteren we voor de compleetheid

Figuur 3.4

Percentage bereikte huishoudens per signaal (op basis van het ‘succesvolle’ signaal)

Alle signalen

Overig*

73%

71%

Energiebedrijf

72%

VGZ

73%

Woonbron
Gemeentebelastingen
Evides/zorgverzekeraar
Zilveren Kruis/Achmea

*)

82%
71%
66%
83%

De categorie over betreft (combi-)signalen waarvan er nog onvoldoende zijn verzameld om betrouwbare uitspraken over te
doen.

23

3.3 Resultaat van (de pogingen tot) contact
In de onderstaande tabel is het resultaat van pogingen tot

sprek, bij 17% tot een korte actie. De resterende 9% be-

contact uitgesplitst naar de gerealiseerde en niet-gereali-

vond zich reeds in een traject. Tenslotte zien we in de eer-

seerde contacten. In de laatste kolom is te zien dat de po-

ste kolom dat ruim een tiende van de niet bereikte huishou-

gingen ruwweg in een derde gevallen leidt tot een oriënta-

dens bleken te zijn verhuisd of de woning leeg werd aan-

tiegesprek of korte actie, en nog eens in een derde niet

getroffen. De overige huishoudens werden niet thuis aan-

leidt tot hulpverlening. Ruim een kwart van de bezochte

getroffen.

huishoudens werd niet thuis aangetroffen. In de tweede kolom is te zien dat 45% van de gerealiseerde contacten niet
leidt tot hulpverlening; bij 29% leidt het tot een oriëntatiege-

Tabel 3.5

Resultaat van (pogingen tot) contact, uitgesplitst naar huishoudens waarmee (nog) geen contact werd gerealiseerd en huishoudens waarmee wel contact werd gerealiseerd
(Nog) geen contact
gerealiseerd
Aantal

Contact
gerealiseerd

Procent

Oriëntatiegesprek
Korte actie
Geen hulpverlening
Niet thuis
Leegstaand/verhuisd

Procent

Aantal

Procent

116

28%

116

20%

56

13%

56

10%

212

51%

212

37%

87%

135

24%

20

13%

20

4%

155

100%

36

9%

36

6%

420

100%

575

100%

In de navolgende grafiek zien we het resultaat per signaal

signalen relatief vaak een oriëntatiegesprek gerealiseerd.

uitgewerkt. De groen geschakeerde kleuren staat voor het

Opvallend is het grote percentage weigeringen bij het sig-

percentage huishoudens waarmee contact werd gereali-

naal energiebedrijf. Als we uitgaan van het percentage ge-

seerd, de overige kleuren voor de huishoudens waarbij dit

realiseerde oriëntatiegesprekken zijn de signalen Woon-

(nog) niet lukte. De grafiek maakt nog eens duidelijk dat op

bron en Gemeentebelastingen het meest effectief. Betrek-

basis van het enkelsignaal Zilveren Kruis/Achmea en

ken we ook de korte acties in de analyse, dan is ook het

Woonbron de meeste huishoudens worden bereikt. Wel

enkelsignaal ZKA een relatief succesvol signaal.

zien we dat het aandeel gerealiseerde oriëntatiegesprekken op basis van het signaal Woonbron duidelijk groter is;
op basis van het signaal ZKA worden verhoudingsgewijs
veel korte acties gerealiseerd. Hoewel het bereik op basis
van de signalen Gemeentebelastingen, VGZ en Evides/zorgverzekeraar kleiner is, wordt op basis van deze
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Aantal

135

Al in (extern) traject
Totaal aantal huishoudens

Totaal

Figuur 3.5

Resultaat van (poging tot) contact per signaal

Alle signalen

Overig*
Energiebedrijf
VGZ
Woonbron
Gemeentebelastingen
Evides/zorgverzekeraar
Zilveren Kruis/Achmea
0%
Orientatiegesprek

20%
Korte actie

40%
Al in traject

3.4 Resultaat van de oriëntatiegesprekken

60%

Weigering

Niet thuis

80%

100%

Verhuisd/leegstaand

Wijkteam. Drie huishoudens zijn in begeleiding bij Wijkteam IJsselmonde Noord, twee huishoudens bij IJssel-

In de vorige paragraaf zagen we dat bij 116 huishoudens

monde-Zuid, drie bij Bloemhof en twee in Tarwewijk.

een oriëntatiegesprek werd gerealiseerd. In de navolgende
tabel staat het resultaat van het oriëntatiegesprek weergegeven. Daarin zien we dat 56% van de oriëntatiegesprekken leidt tot een traject bij Bureau Frontlijn. In bijna 10%
van de gevallen gaat het huishouden in begeleiding bij een

Tabel 2.6

Resultaat van de oriëntatiegesprekken
Aantal

Procent

Traject Bureau Frontlijn

65

56

Traject Wijkteam

10

9

Korte acties

7

6

Overige hulpverlening

3

3

Geen contact meer

4

3

Geen hulpverlening

9

8

18

16

116

100%

(Nog) niet bekend
Totaal
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Vatten we het eindresultaat van de resultaten in het eerste

het dus niet tot dienstverlening. Rond een kwart werd niet

jaar in één tabel samen, dan ontstaat het onderstaande

thuis aangetroffen, terwijl rond de 40% na contact niet tot

beeld. Bij rond een derde van alle benaderde huishoudens

dienstverlening kwam.

is er sprake van één of andere vorm van dienstverlening.
In de meeste gevallen gaat het om een traject bij Bureau
Frontlijn of om een korte actie. Bij deze korte acties gaat
het in de meeste gevallen om het checken van gegevens.
Bij rond tweederde van de benaderde huishoudens komt

Tabel 3.7

Eindresultaat van de benadering van de huishoudens
Geen contact

Wel contact

0

65

65

0%

16%

11%

Traject Bureau Frontlijn
Traject Wijkteam

0

10

10

0%

2%

2%

Andere dienstverlening

0

39

39

0%

9%

7%

Korte actie

0

63

63

0%

15%

11%

Geen dienstverlening
Niet thuis

0

225

225

0%

54%

39%

135

0

135

87%

0%

24%

Verhuisd/leegstaand

20

0

20

13%

0%

4%

Nog onbekend
Totaal

Totaal

0

18

18

0%

4%

3%

155

420

575

100%

100%

100%

Figuur 2.6

Resultaat van (poging tot) contact per signaal

Bekijken we het bovenstaande beeld per signaal,

Alle signalen

dan zien we dat het signaal
Gemeentebelastingen veruit
het vaakst leidt tot een traject bij Frontlijn of een wijkteam. Betrekken we de korte
acties bij de analyse, dan tonen ook de signalen ZKA en

Energiebedrijf
VGZ
Woonbron

Woonbron relatief veel re-

Gemeentebelastingen

sultaat. De benadering van

Evides/zorgverzekeraar

de huishoudens op basis
van een enkelsignaal ener-

Zilveren Kruis/Achmea

giebedrijf levert relatief het

0%

minste resultaat op. In de

Traject Bureau Frontlijn

Traject Wijkteam

Andere dienstverlening

Korte actie

Geen dienstverlening

Niet thuis

Verhuisd/leegstaand

Nog onbekend

grafiek hiernaast is dit in
beeld gebracht.
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Kenmerken van de huishoudens in traject

We zagen eerder dat 48 huishoudens in traject kwamen bij Bureau Frontlijn, en 10 huishoudens bij de wijkteams.
Van vijf van deze huishoudens waren de gegevens bij afsluiting van de rapportage nog niet geregistreerd. In deze
paragraaf wordt een beeld gegeven van de resterende 70 huishoudens in traject waarvan de gegevens bekend
zijn.
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4.1 Kenmerken van de huishoudens in traject

Geslacht

Soort inkomen

Er komen relatief meer vrouwen dan mannen in traject:
56% is vrouw, 44% is man;
Gezinstype
De meeste klanten zijn alleenstaand: 36% is alleenstaand
zonder kinderen, nog eens 20% heeft een eenoudergezin.
Iets meer dan een derde maakt deel uit van een tweeoudergezin. Bij een minderheid gaat het om een paar zonder
kinderen (6%) of een thuiswonende (4%).

De helft van de huishoudens in traject heeft een primair inkomen uit werk, als werknemer of zelfstandige. In sommige
gevallen is dit in combinatie met studiefinanciering of een
uitkering. Iets meer dan een derde heeft een uitkering,
waarvan de meeste een bijstandsuitkering. De overige
huishoudens hebben een inkomen uit AOW en/of pensioen
(9%) of studiefinanciering (4%). Twee huishoudens hadden
op het moment registratie geen regulier inkomen. Van 53
huishoudens was op het moment van rapportage de
schuldsituatie in kaart gebracht. Kijken we naar het aantal
schulden en de schuldhoogte van deze huishoudens in traject, dan ontstaat het volgende beeld.

Tabel 4.1

Schuldhoogte van de huishoudens in traject bij Frontlijn of Wijkteam
Traject Bureau Frontlijn

Traject Wijkteam

Aantal huishoudens

Tot 5.000

46%

42%

22

5.000 tot 10.000

15%

20%

15%

8

10.000 tot 25.000

17%

40%

19%

10

25.000 tot 50.000

8%

20%

9%

5

15%

20%

15%

8

100%

100%

100%

48

5

50.000 of hoger
Totaal %
Aantal huishoudens

53

Opvallend is dat ruim 40% van de huishoudens in traject
een relatief kleine schuld heeft tot 5.000 euro. In alle geval-

Team (AJT). Dit team bestaat uit vier studenten en één
professional. Het doel van het AJT is om met de cliënten

len komen deze huishoudens in traject bij Frontlijn. Er van
uitgaand dat de gemiddelde schuld van een huishouden in
traject bij de Kredietbank het tienvoudige is, is dit een indicatie dat het bij de huishoudens in traject in elk geval
sprake is van vroegtijdiger signalering. Gemiddeld hebben
de huishoudens in traject zes schulden, maar de variantie
is groot: van één schuld tot dertig schulden.

binnen 6 tot 8 weken de financiën in beeld te krijgen, gebruik te maken van voorliggende voorzieningen en indien
nodig/gewenst een schuldhulpverleningstraject of bewind
voering te starten. Als een huishouden hierin toestemt
wordt een oriëntatiegesprek gevoerd: aan de hand van het
Vraaganalyse-instrument (VAI). Hiermee wordt inzichtelijk
gemaakt op welke leefgebieden ondersteuning nodig is.
Vanaf december 2017 worden deze oriëntatiegesprekken

4.2

Dienstverlening aan de huishoudens
in traject door Bureau Frontlijn

Het team VPS bij Bureau Frontlijn bestaat uit vijf vaste medewerkers. Hiervan zijn er vier uitvoerend professional en
één projectleider. Daarnaast wordt voor financiële dienstverlening gebruik gemaakt van het Administratief Juridisch
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Alle huishoudens

zoveel mogelijk gezamenlijk door een medewerker van Bureau Frontlijn en van het Wijkteam gevoerd, om zo de
doorgeleiding naar de juiste dienstverlening te optimaliseren. Vuistregel hierbij is dat Frontlijn de huishoudens in traject neemt waarbij sprake is van enkelvoudige financiële
problematiek, en het wijkteam de huishoudens waarbij
sprake is van meervoudige problematiek. Eenmaal in traject bij Frontlijn worden budget en schulden verder in kaart

gebracht en wordt gekeken op welke wijze de financiële
problematiek het best kan worden aangepakt met het oog
op een duurzame schuldenvrije toekomst.
Aan de hand van de registratie van Bureau Frontlijn is nagegaan wat de problematiek van de huishoudens in traject
inhoudt. De hoofdmoot wordt gevormd door zaken die met
financiën hebben te maken zoals het hebben van schulden
en/of betalingsachterstanden, onvoldoende inzicht in de inkomsten en uitgaven of de hoogte van de schulden, moeite
hebben om de eigen administratie bij te houden en problemen ondervinden met het betalen van de vaste lasten
(vaak bij onvoldoende inkomen of een slechte relatie met
bewindvoerders of met gemeentelijke instanties). Daarnaast kan het voorkomen dat toeslagen van de Belastingdienst worden ingehouden door schuldeisers of in het geheel niet ontvangen. Soms speelt de (mogelijke) toeleiding
naar de Kredietbank voor schulddienstverlening een rol in
deze situaties. Ten slotte vallen ook het ontbreken van een

4.3

Dienstverlening aan de huishoudens
in traject door het Wijkteam

Eerder werd beschreven dat begin mei 2018 tien huishoudens waren doorverwezen naar de Wijkteams; acht huishoudens waren opgenomen in de registratie. Op het moment van rapportage hadden we slechts de beschikking
over de voortgang van huishoudens in het wijkteam Bloemhof en wijkteam IJsselmonde Noord. Omdat ze klein in
aantal zijn, geven we van deze cases een korte beschrijving. Ze geven een beeld van de problematiek van huishoudens die vanwege meervoudige problematiek in traject
worden genomen bij de wijkteams.

WA-verzekering en het niet beschikken over een DigiD in
deze categorie van financiële situaties.

Casus 1

Verder staan in de dossiers ook situaties vermeld die te

Man, 36 jaar, alleenstaand, maar wel een lat relatie

maken hebben met sociale omstandigheden. Hieronder
vallen bijvoorbeeld problemen op in de woonsituatie (gebreken aan het huis of het ontbreken van basale inboedel).
Ook ingrijpende levensgebeurtenissen, problemen bij de
opvoeding, huiselijk geweld, familieruzies en het ontbreken
van voldoende sociale contacten passen in deze categorie.
In de dossiers staan ook situaties beschreven die te maken
hebben met de positie op de arbeidsmarkt of met het werk.
Voorbeelden hiervan zijn het ontbreken van vrijwilligerswerk c.q. dagbesteding, onvoldoende beheersing van de
Nederlandse taal en het hebben van een detentieverleden.
Ook hebben sommige huishoudens te maken met een problematische werksituatie, zoals onvrede over het aantal te
werken uren en zware werkomstandigheden.
Ten slotte staan er in de dossiers van Bureau Frontlijn situaties beschreven die te maken hebben met gezondheid (lichamelijk en/of psychisch) zoals het niet lekker in zijn of
haar vel zitten, het belemmeringen ondervinden bij het dagelijks leven door gezondheidsproblemen of hulp nodig
hebben bij zwangerschappen.

Oriëntatiegesprek gevoerd in mei 2017. Klant had op het
moment van intake geen inkomen. Er was al een aantal
maanden geen huur betaald. Er was een bewindvoerder, maar daar had hij conflicten mee; dat hij een bewindvoerder had, vertelde hij overigens pas later. De
hulpverlening kwam in eerste instantie niet op gang en
is toen afgebroken in augustus 2017. Later kwam de
klant opnieuw bovendrijven in Capelle aan den IJssel.
Hij was inmiddels zijn woning kwijt. Aan de wijkteammedewerker werd gevraagd om een briefadres voor hem te
regelen, zodat er een WMO-arrangement aangevraagd
kon worden. In oktober 2017 werd het dossier daarom
heropend; de medewerker vroeg een briefadres aan en
een WMO arrangement Persoonlijk en sociaal functioneren. Het bleek dat de klant een laag IQ heeft en zelf niet
in staat is zaken goed te regelen. Ook had hij in het verleden in de gevangenis gezeten en therapie gevolgd
vanwege huiselijk geweld. Doelstelling van de geboden
dienstverlening was het regelen van ondersteuning, zodat de klant weer een eigen woning en alles wat er bij
hoort op orde zou krijgen. Na doorverwijzing naar ASVZ
is de casus door het wijkteam afgesloten.

Eind april was het grootste deel van de trajecten nog lopend. Tien van de huishoudens in traject bij Bureau Frontlijn (16%) zijn inmiddels voor schulddienstverlening doorgeleid naar de Kredietbank Rotterdam.
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Casus 2

Casus 3

Paar met kinderen, man 32 jaar en vrouw 31 jaar

Paar met kinderen, man 45 jaar en vrouw 40 jaar

Huishoudens met diverse schulden bij energiebedrijf,
verhuurder, telefoonmaatschappij en zorgverzekeraar.
Achteraf bleek dat bij het oriëntatiegesprek niet alle
schulden op tafel kwamen. Het huishouden komt in traject bij het wijkteam vanwege opvoedings- en relatieproblematiek. Doelstelling van de geboden dienstverlening:

Het huishouden heeft problemen met de bewindvoerder.
Ze weet niet of ze beschermd bewind of een WSNP bewindvoerder hebben. Er is onvoldoende inkomen waardoor de bewindvoerder niet alle vaste lasten kan betalen
en er geen leefgeld is. De aanvraag uitkering nog niet
afgehandeld. Aard van problematiek op andere leefgebieden naast financiële problematiek: de communicatie
tussen ouders verloopt niet goed. Er zijn problemen tussen ouders en dochter en problemen met 18 jarige
zoon.

-

Financiën op orde en stabiliseren;
Mogelijkheid KBR onderzoeken;
Collega gezinscoach voor jeugdproblematiek inzetten;
Vader zoekt hulp voor zijn agressie (POH-er).

De doelstelling van de geboden dienstverlening in het
kort is:
- Monitoren aanvraag uitkering

Status van de dienstverlening op het moment van rapportage:

-Bemiddelen tussen klant en bewindvoerder
-Contact met schoolmaatschappelijk werk voor dochter
-Ouders wegwijs maken voor relatietherapie.

Casus loopt volgens wijkteammedewerker goed. Ouders
hebben een overzicht van hun schulden en maken gebruik van de sociaal raadsman. Ze hebben voor gekozen om zelf de schulden te regelen en schuldeisers aan
te schrijven. Deze zijn grotendeels zijn akkoord gegaan
met het bevriezen van de schulden totdat het gezin weer
ruimte had om af te lossen. Een gezinscoach is met het
gezin aan de slag gegaan en het gezin pakt het goed
op. De vorderingen zijn bij ieder huisbezoek goed zichtbaar. Vader heeft hulp gezocht en komt zijn afspraken
goed na. Hij is aan de rand van burn out. Meneer is blij
om te weten wat er aan de hand is met hem maar ook
heeft hij tips gekregen hoe hij met zijn boosheid moet
omgaan.

De status van de dienstverlening op het moment van
rapportage:
Gesprekken zijn gevoerd met bewindvoerder. Klant en
bewindvoerder hebben duidelijke afspraken en klant
moet voor alle financiële afwikkeling bij de bewindvoerder zijn. Ze zijn geheel bevoegd om alle financiële zaken
voor klant op te pakken en ook voedselpakket verlenging aan te vragen. Contact is gezocht met SMW (loopt
nog). Ouders zijn ingelicht dat ze verwijzing moeten vragen bij de huisarts voor gesprekken POH en wellicht ook
doorverwijzing psycholoog voor agressie van moeder.
Bezwaar uitkering is toegekend en het huishouden heeft
met terugwerkende kracht uitkering toekend gekregen.
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Effecten van de dienstverlening op het betalingsgedrag

Een manier om het effect van vroegsignalering te meten is de vraag of de dienstverlening in het kader van
de pilot effecten heeft op het betalingsgedrag van de
huishoudens. Dit effect is gemeten aan de hand van
drie indicatoren:

 Is er sprake van betalingsherstel: is het huishouden haar rekeningen weer gaan betalen na
een bezoek van Bureau Frontlijn?
 Is er sprake van een betalingsregeling om de
opgelopen betalingsachterstand in te lopen?
 De ontwikkeling in de hoogte van de vordering.
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Om vast te stellen of de interventie van de pilot van invloed
is op het betalingsgedrag, worden de resultaten op de eerste plaats vergeleken tussen de groep huishoudens waarmee contact, dan wel geen contact werd gemaakt. Op de
tweede plaats is er een vergelijking gemaakt tussen de
groep huishoudens die dienstverlening weigerde, en die

zodat deze in de definitieve rapportage kunnen worden
verwerkt. De zorgverzekeraars hebben aangegeven dat
het proces om deze data te leveren tijdrovend is; voor het
vervolg van de pilot kan wellicht worden gekeken in hoeverre de datalevering voor de effectmeting kan worden vereenvoudigd.

dienstverlening accepteerde in de vorm van een traject of
een korte actie. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van
de dataregistratie tot eind april 2018, waardoor absolute
aantallen kunnen afwijken van de aantallen in eerdere paragrafen.

5.1 Woonbron

Om deze meting te kunnen doen is aan de dataleveranciers gevraagd gegevens aan te leveren van de huishoudens die het afgelopen jaar op de looplijst van Bureau
Frontlijn stonden. Het is enkele dataleveranciers nog niet
gelukt om voor deze conceptrapportage de gegevens tijdig
aan te leveren. In de navolgende analyse wordt daarom
vooralsnog gebruik gemaakt van de gegevens van Evides,
Gemeentebelastingen, NUON en Woonbron. Zilveren
Kruis/Achmea, VGZ en ENECO hebben toegezegd zo
spoedig mogelijk de gevraagde gegevens aan te leveren,

Figuur 4.1
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Kijken we allereerst naar het betalingsherstel bij klanten
van Woonbron, dan zien we dat 66% na aanmelding bij
VPS haar betalingen herstelde. Huishoudens waarmee
contact is gemaakt, los van het uiteindelijke resultaat, herstelden vaker dan huishoudens waarmee geen contact
werd gemaakt. Verrassend is dat het herstelpercentage
veruit het hoogst is bij huishoudens die dienstverlening
weigerden, en lager bij de huishoudens die in traject zijn
genomen bij Bureau Frontlijn of door een wijkteam. In de
navolgende figuur staat dit weergegeven.

Woonbron: betalingsherstel van de huishoudens op de looplijst

Kijken we vervolgens naar de status van de vordering op
de peildatum, dan zien we het onderstaande resultaat.

Tabel 5.1

Woonbron: status van de vordering naar het resultaat van de benadering door Bureau Frontlijn
Geen contact

Traject

Korte actie

Weigering

Totaal

Vordering afgelost

32%

6%

33%

16%

21%

Niet afgelost, wel betalingsregeling

18%

33%

8%

16%

20%

Niet afgelost, geen betalingsregeling

46%

56%

58%

68%

57%

5%

6%

100%

100%

Niet afgelost, naar schuldhulpverlening
Totaal

3%
100%

100%

100%

In de achterste kolom zien we dat over alle huishoudens
bezien 21% de uitstaande vordering op het peilmoment

rond een derde van hen loste de vordering volledig af. Wel
zien we dat er bij de huishoudens in traject relatief veel be-

had voldaan. 20% van de huishoudens had de vordering
nog niet voldaan, maar trof wel een betalingsregeling. Bij
57% van de huishoudens was de vordering niet voldaan,
maar was er ook geen sprake van een betalingsregeling.
Opvallend is dat de status er gemiddeld gunstiger uitziet bij
de huishoudens waarmee geen contact werd gemaakt:

talingsregelingen werden afgesloten. Over het algemeen
zien we dat de status van de huishoudens waarmee geen
contact werd gelegd gunstiger is, dan van de huishoudens
waarmee wel contact werd gemaakt. Dat is te zien in de
onderstaande tabel.

Tabel 5.2

Woonbron: status van de vordering naar gerealiseerd contact door Bureau Frontlijn
Geen contact

Contact

Totaal

Vordering afgelost

32%

16%

21%

Niet afgelost, wel betalingsregeling

18%

20%

20%

Niet afgelost, geen betalingsregeling

46%

62%

57%

5%

2%

3%

100%

100%

100%

Niet afgelost, naar schuldhulpverlening
Totaal

Kijken we tenslotte naar de ontwikkeling in de hoogte van
de vordering van de huishoudens die nog niet hun volledige schuld aflosten, dan zien dat bij de huishoudens waarbij er sprake is van een interventie in de vorm van traject of

ligt dan bij aanmelding. Bij de huishoudens die dienstverlening weigerden ligt dit aandeel duidelijk hoger.

korte actie de hoogte van de vordering vaker duidelijk lager
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Figuur 5.2

Ontwikkeling vordering bij huishoudens aangemeld door Woonbron
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5.2 Gemeentebelastingen Rotterdam
In de periode 31 juli-7 december 2017 kwamen er 88
adressen via GBR op de looplijst van Bureau Frontlijn terecht. Het GBR-signaal is in alle gevallen een enkelsignaal.
Wel is het in twee gevallen een opvolgsignaal op een eerder signaal van een andere dataleverancier, in dit geval Zilveren Kruis/Achmea en Woonbron.

Alle huishoudens

Vordering hoger

aangemeld, in de periode na aanmelding de betaling herstelde. Het percentage herstelde betalingen ligt bij de huishoudens waarmee contact werd gemaakt aanmerkelijk hoger dan bij de huishoudens waarmee geen contact werd
gemaakt. Het herstelpercentage verschilt echter niet veel
tussen de huishoudens die dienstverlening accepteerden
of dienstverlening weigerden. In de onderstaande figuur
staat een overzicht.

Kijken we eerst of er sprake is van betalingsherstel, dan
zien we dat 77% van de huishoudens die bij VPS werden

Figuur 4.3

Gemeentebelastingen Rotterdam: betalingsherstel van de huishoudens op de looplijst
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82%
67%

Vervolgens is gevraagd of de huishoudens na aanmelding
bij VPS de openstaande schuld inmiddels hebben afgelost,
of hiervoor een betalingsregeling hebben getroffen. In onderstaande tabel is te zien dat 55% van de huishoudens de
vordering volledig afloste, en nog eens 17% een betalings-

Tabel 5.4

regeling trof. Hoewel de verschillen klein zijn, is de ontwikkeling bij de huishoudens waarmee contact werd gemaakt
wat positiever dan bij de huishoudens waarbij dit niet het
geval was.

Status van de vordering van huishoudens aangemeld door GBR

Geen contact

In traject

Korte actie

Weigering

Allen huishoudens

Vordering volledig afgelost

50%

53%

71%

54%

55%

Niet afgelost, wel regeling

17%

18%

14%

19%

17%

Niet afgelost, geen regeling

33%

29%

14%

27%

28%

100%

100%

100%

100%

100%

24

17

7

26

75

Totaal
Aantal huishoudens

Overigens moet bij deze cijfers worden aangetekend dat
23% van de afgesproken betalingsregelingen inmiddels
zijn beëindigd, omdat deze niet werd nageleefd. Bij nog
eens 15% van de betalingsregelingen werd nog geen betaling ontvangen. We zien dat het niet naleven van de betalingsregeling uitsluitend voorkomt bij huishoudens waar-

huishouden dat volgens de registratie in traject is bij Bureau Frontlijn. Kijken we tenslotte naar de ontwikkeling van
de vordering bij de huishoudens die hun schuld nog niet aflosten, ontstaat het onderstaande beeld. Daarin wordt duidelijk dat de ontwikkeling van de vordering bij de huishoudens waarmee contact werd gemaakt duidelijk gunstiger is

mee geen contact werd gemaakt of dienstverlening weigerden. Overigens is bij 11% van de huishoudens inmiddels
het incassotraject hervat. Het gaat hier in bijna alle gevallen om huishoudens waarmee geen contact werd gemaakt
of dienstverlening weigerden. In één geval gaat het om een

dan bij de huishoudens waarmee geen contact werd gemaakt.

Figuur 5.4

Ontwikkeling in de vordering van de huishoudens aangemeld door GBR
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5.3 Evides
Van Evides ontvingen we geen gegevens over betalingsherstel, maar alleen over de eventuele betalingsregelingen,
de ontwikkeling in de vorderingen en het aflossen van de

Tabel 4.5

Status van de vordering van huishoudens aangemeld door Evides
Geen contact

Vordering voldaan

Vordering niet voldaan, geen betalingsregeling
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Traject

Korte actie

Weigering

Onbekend

Totaal

23

6

3

20

4

56

49%

25%

33%

39%

40%

40%

Vordering niet voldaan, wel betalingsregeling

Totaal

schuld. Kijken we allereerst naar de status van de vordering bij EVIDES bij de huishoudens waarbij de inzet van
Frontlijn werd beëindigd (peildatum 23-4-2018), dan zien
we het onderstaande resultaat.

1

5

1

4

0

11

2%

21%

11%

8%

0%

8%

23

13

5

27

6

74

49%

54%

56%

53%

60%

53%

47

24

9

51

10

141

100%

100%

100%

100%

100%

100%

In de achterste kolom zien we dat over alle huishoudens

dane vordering vaker een betalingsregeling afsluiten. Kij-

bezien 40% de uitstaande vordering op het peilmoment
had voldaan. 8% van de huishoudens had de vordering
nog niet voldaan, maar trof wel een betalingsregeling. Bij
de overige huishoudens was de vordering niet voldaan,
maar was er ook geen sprake van een betalingsregeling.
Opmerkelijk is dat de huishoudens waarmee geen contact
werd gemaakt of die dienstverlening weigerden, vaker de
vordering voldeden dan de huishoudens in dienstverlening.
Wel zien we dat huishoudens in traject bij een nog niet vol-

ken we tenslotte naar de ontwikkeling in de hoogte van de
vordering bij de huishoudens die hun schuld nog niet aflosten, dan ontstaat het volgende beeld. De ontwikkeling van
de vordering is gunstiger bij de huishoudens waarmee
geen contact werd gemaakt of dienstverlening weigerden
dan de huishoudens in traject.

Figuur 5.5

Ontwikkeling in de vordering van de huishoudens aangemeld door Evides
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In de achterste kolom is te zien dat bij ruim een derde van
de huishoudens de hoogte van de vordering hoger is dan
bij aanmelding BKR; bij ruim een vijfde was de vordering
lager.

Nog onbekend

Alle
huishoudens

Vordering hoger

31% van deze huishoudens haar betalingen hersteld. Ook
hier zien we dat huishoudens die weigeren of waarmee
geen contact werd gerealiseerd, vaker hun betaling herstelden dan huishoudens in traject. Het overzicht staat in
de onderstaande grafiek.

5.4 NUON
Op de looplijst van februari en maart 2018 stonden 32
adressen op basis van een signaal NUON. Eind maart had

Figuur 4.6

NUON: betalingsherstel van de huishoudens op de looplijst
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Op één na houden alle klanten zich aan de betalingsregeling. Volgens opgave van NUON had 41% eind maart de
vordering volledig afgelost. Ook hier zien we dat de huishoudens die dienstverlening weigerden of waarmee geen

Tabel 5.6

Status van de vordering van huishoudens aangemeld door NUON

Vordering afgelost
Niet afgelost, betalingsregeling
Niet afgelost, geen betalingsregeling
Totaal

contact werd gerealiseerd, de vordering vaker aflosten dan
de huishoudens in traject.

Geen contact

Traject

Korte actie

Weigering

Alle huishoudens

4

1

0

8

13

36%

14%

0%

62%

41%

1

1

0

2

4

9%

14%

0%

15%

13%

6

5

1

3

15

54%

71%

100%

24%

47%

11

7

1

13

32

100%

100%

100%

100%

100%

Tenslotte geven we hieronder een beeld van de ontwikkeling in de vordering.

Figuur 5.7
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Ontwikkeling in de vordering van de huishoudens aangemeld door NUON

In onderstaande tabel staat een samenvattend overzicht
van het betalingsherstel en ontwikkeling in de vorderingen
bij de vier dataleveranciers. Daarnaast is in de tabel opgenomen wel percentage van de huishoudens op de looplijst

Tabel 5.7

op de peildatum bij de dataleverancier in een incassotraject waren.

Status van de vordering van de huishoudens op de looplijst bij vier crediteuren
Woonbron

GBR

Evides

NUON

%

%

%

%

%

Herstel van betaling

66

77

-

31

58

Vordering afgelost

21

55

40

41

39

Niet afgelost, wel betalingsregeling

20

17

8

13

15

Niet afgelost, geen betalingsregeling

57

28

52

46

46

100

100

100

100

100

Incassotraject op peildatum

33

10

38

69

38

Aantal huishoudens

77

75

141

32

325

Anders
Totaal %

Totaal

2

Opmerkelijk is dat bij alle crediteuren, behalve Gemeentebelastingen, de huishoudens die dienstverlening weigeren
vaker hun betalingen herstellen dan huishoudens die
dienstverlening accepteren. Hoewel de percentages per
crediteur kunnen verschillen, is daarnaast een trend dat
huishoudens waarmee contact wordt gemaakt, los van het
uiteindelijke resultaat van het contact, hun vordering vaker
omlaag weten te brengen dan huishoudens waarmee geen
contact werd gemaakt. Hoewel we dit op basis van deze

kan ook zijn dat zij als reactie op de benadering hun achterstand of vordering alsnog betaalden. De huishoudens
die dienstverlening accepteerden bleken klaarblijkelijk niet
in staat om hun achterstand en/of vordering te voldoen, en
hebben daarom hulp geaccepteerd. Vooralsnog is het bij
een deel van deze huishoudens nog niet gelukt om, ondanks de begeleiding, de betalingen te herstellen. In de onderstaande grafiek staat een weergaven van het betalingsgedrag per dataleverancier.

gegevens niet hard kunnen maken, suggereren deze resultaten dat alleen al het maken van contact een positief effect kan hebben op het betalingsgedrag. Het feit dat huishoudens die dienstverlening accepteren minder goed betalingsgedrag vertonen dan huishoudens die dienstverlening
weigeren, kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het
zijn dat een deel van de weigeraars inderdaad al hun achterstand hadden betaald voordat ze werden benaderd; het
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Figuur 5.8

Duidelijk is te
zien dat het betalingsgedrag
van de door
GBR aangeleverde huishoudens op het peilmoment het best

Betalingsgedrag op peildatum per dataleverancier

77%
69%

66%
57%
33%
21%
20%

55%

58%

52%
40%

38%

41%
31%

46%

39%

46%
38%

28%

10%
was. Hierbij
8%
13%
15%
17%
moet worden
Woonbron
GBR
Evides
NUON
Totaal 4
aangetekend dat
crediteuren
de adressen van
Herstel van betaling
Vordering afgelost
GBR in een afgeronde periode
Niet afgelost, wel betalingsregeling
Niet afgelost, geen betalingsregeling
(juli-december
Incassotraject
2017) werden
aangeleverd, en dus het verst terug in de tijd zijn bezocht.
Voor de door NUON geleverde adressen geldt juist dat
deze vrij recent zijn bezocht. De tijdsfactor kunnen we niet
meenemen in de gegevens, omdat we van de meeste dataleveranciers niet beschikken over de datum van betalingsherstel .Tot slot van deze paragraaf bieden we in de
navolgende grafiek een beeld van het betalingsgedrag, in
relatie tot het resultaat van de pogingen tot contact.

Figuur 5.9

Betalingsgedrag op peildatum per resultaat
van de poging tot contact

Wat allereerst opvalt, is dat het percentage huishoudens dat haar betaling herstelde (de lichtgroene staaf in de grafiek) bij huishoudens waarmee contact werd gemaakt, nog even los van het
resultaat, duidelijk groter is dan bij de huishoudens waarmee geen contact werd gemaakt. Aan
de andere kant zien we dat volledige aflossing
van de vordering (de donkergroene staaf) bij de
huishoudens waarmee geen contact werd gemaakt even groot is als bij de huishoudens waarmee wel contact werd gemaakt; dit percentage
ligt duidelijk lager bij de huishoudens in traject.
Het percentage huishoudens waarbij een incasso
loopt, verschilt niet veel per resultaat. De hier geschetste resultaten zijn gebaseerd op nog een
beperkte dataset van vier crediteuren. De analyse
van de nog door de andere crediteuren aan te leveren gegevens moet duidelijk maken of de hier
geschetste trends ook gelden voor de door hen
aangeleverde huishoudens.
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Ervaringen met het proces

Om zicht te houden op het verloop van het proces en
de tevredenheid hierover bij de verschillende partners
in de pilot, is gesproken met de contactpersonen van
Zilveren Kruis Achmea, waterbedrijf Evides, woningbouwcorporatie Woonbron, ENECO en Bureau Frontlijn. Aan de hand van de verschillende stappen in het
proces en de aandachtspunten die in de eerste half-

beschreven en wordt bij iedere stap aandachtspunten
voor het vervolg van de pilot geformuleerd.

jaarrapportage werden geformuleerd, wordt in deze paragraaf de ervaringen van de verschillende partners
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-

Stap 1:

-

25e

Op de
van iedere maand geven de dataleveranciers waarmee een convenant is
gesloten aan Bureau Kredietregistratie (BKR) naam en
adresgegevens door van huishoudens in de pilotwijken
die een betalingsachterstand hebben. Een eventuele

De afdeling Bedrijfsvoering (ABV-MOW) screent de
huishoudens om te bezien of deze al een actueel begeleidingstraject hebben bij wijkteam of KBR en zijn vastgelegd in de registratiesystemen TOP, Mens Centraal
en/of Allegro). Huishoudens waarbij dit inderdaad het

incassoprocedure wordt door de dataleveranciers op
het moment van aanmelding bij BKR voor de duur van
een maand bevroren.

geval is, worden eruit geselecteerd en teruggemeld aan
de instantie waar het huishouden al in traject is. De gegevens van de huishoudens die niet in de bestanden
werden aangetroffen, worden op de ‘looplijst’ voor Bureau Frontlijn gezet, en vervolgens aan hen overgedragen.

Aandachtspunt in halfjaarrapportage: de afspraak over
de omvang en selectie van het te leveren bestand tussen BKR en Zilveren Kruis Achmea zou beter gestroomlijnd kunnen worden.

Aandachtspunt in halfjaarrapportage:in het proces is
niet duidelijk omschreven aan welke instantie(s), hoe
en op welk moment ABV aan de dataleverancier terug-

Voortgang jaarrapportage: volgens BKR is de aanlevering van gegevens door Zilveren Kruis/Achmea nog

meldt welke adressen meelopen in de pilot, en welke in
de gemeentelijke registratie zijn aangetroffen, en dus
niet deelnemen aan de pilot.

steeds niet consistent.

-

Stap 3:

Stap 2:
De projectgroep bepaalt op basis van welke (combinaties van) signalen betalingsachterstanden een lijst van
huishoudens wordt samengesteld, die in aanmerking

Voortgang jaarrapportage: naar aanleiding van de halfjaarrapporage werd afgesproken dat de in de screening
aangetroffen adressen zouden worden teruggemeld
aan de dataleveranciers. Met name Woonbron gaf aan
dat deze terugmelding aan haar in elk geval gedurende

komen voor een huisbezoek. Vervolgens wordt door
BKR op basis van de door de projectgroep geformuleerde criteria een selectie gemaakt van huishoudens
die in aanmerking komen voor een huisbezoek. De gegevens van deze huishoudens worden door BKR op
een beveiligde portal gezet, waar ze er door ABV kunnen worden afgehaald.
Aandachtspunt in halfjaarrapportage: met het oog op
de voortgang van vroegsignalering na afloop van de pi-

enkele maanden in het tweede half jaar nog steeds niet
plaatsvond. Inmiddels is dit hersteld. De vertegenwoordiger van de corporatie geeft aan dat het in de samenwerking met de corporaties met het oog op het eigen
incassotraject van cruciaal belang is dat zij zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld welke adressen op
de looplijst terecht komen en welke niet. Geen (tijdige)
terugmelding va niet-gematchte adressen kan beteke-

lot moet in de evaluatie met nadruk aandacht worden
besteed aan het (verschil in) resultaat van enkel- en
combisignalen.

nen dat de stop op incasso onnodig doorloopt, en daarmee de betalingsachterstand oploopt. Zeker gezien de
doelstelling van de pilot is dit ongewenst.

Voortgang jaarrapportage: de combinatiesignalen naast
het combisignaal zorgverzekeraar/Evides zijn nog onvoldoende in aantal om over de werkzaamheid uitspraken te kunnen doen. Deze moeten in het resterende
verloop van de pilot worden aangevuld tot minimaal 50
huishoudens per combinatie van signalen.

-

Stap 4:
Bureau Frontlijn stuurt een brief met de aankondiging
van het huisbezoek aan het adres. Binnen zeven dagen
na de brief brengt Bureau Frontlijn een bezoek aan het
huishouden. Bij niet thuis worden er maximaal nog
twee pogingen gedaan. In het projectplan staat dat “14
dagen na het huisbezoek (…) het plan van aanpak gereed (is)”.
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Aandachtspunt in halfjaarrapportage: de doorlooptijden
kunnen sterk verschillen per casus, en blijken in veel
gevallen langer dan afgesproken in het projectplan. Uit
het vervolg van het onderzoek moet duidelijk worden
welke factoren de doorlooptijd beïnvloeden, en of deze
kunnen worden beheerst, ook met het oog op de terug-

Voortgang jaarrapportage: hieraan is tot nog toe in de
pilot geen invulling gegeven. De contactpersoon wil dit
nogmaals onder de aandacht brengen, omdat het volgens hem de effectiviteit van de benadering kan verbeteren.

melding van voortgang aan de dataleveranciers.

Aandachtspunt in halfjaarrapportage: wellicht kunnen
afspraken over terugkoppeling van gegevens met de
corporatie(s) en andere dataleveranciers preciezer worden geformuleerd, met name in relatie tot de incassoprocedures van de deelnemende organisaties.

Voortgang jaarrapportage: aan doorlooptijden van de
dienstverlening is in deze conceptrapportage nog geen
aandacht besteed. Hieraan zal wel aandacht worden
besteed in de definitieve jaarrapportage

Voortgang jaarrapportage: voor zover bekend is er
geen sprake van een meer precieze formulering in het
procesplan, maar werden de afspraken in deze in het
tweede halfjaar beter nageleefd.

Gedurende het eerste jaar is geëxperimenteerd met verschillende benaderingswijzen van de huishoudens met een
flyer (in de eerste maand) en een introductiebrief. Er is tus-

Aandachtspunt in halfjaarrapportage: het is wenselijk

sen de verschillende samenwerkende partners discussie
over vorm, formulering en ‘toonzetting’ van de brief. Als het
gaat om de vorm, was het tot april zo dat de brief wordt gestuurd in naam van de dataleverancier(s) die het signaal
aanleverde(n). Dit wordt ook kenbaar gemaakt door op de
brief de logo’s van deze dataleveranciers te gebruiken.
Deze vorm werd gekozen om de brief urgenter van toon te
maken om zo meer respons uit te lokken. Vanaf april werd
de brief met behulp van de afdeling Communicatie strenger

dat er afspraken worden gemaakt over de waarborg
van privacy van deelnemers aan de pilot in de communicatie tussen Bureau Frontlijn en de dataleveranciers
over de voortgang van de dienstverlening. Welllicht kan
hieraan aandacht worden besteed in het privacyprotocol. Hierbij moet wel in het oog worden gehouden dat
snelle en soepele communicatie tussen maatschappelijk werkers en incassomedewerkers van de dataleverende instanties cruciaal is voor het dienstverlenings-

geformuleerd om meer respons uit te lokken. Met name de
woningbouwcorporaties maakten bezwaar tegen deze
brief, enerzijds omdat deze teveel namens de corporatie
en te weinig namens het gezamenlijke initiatief was gesteld, anderzijds omdat deze te ‘hard’ zou zijn gesteld. De
projectleider heeft toen besloten terug te gaan naar de
‘oude’ brief die tot april werd gebruikt. Eerder werd vastgesteld dat het onderzoek uitwijst dat een ‘strengere’ brief

proces in het kader van de pilot.

meer reactie oproept, maar voor het grootste deel afwijzend. Wat de ‘toon’ van de brief betekent voor de ontvankelijkheid voor dienstverlening, is niet duidelijk.

Aandachtspunt jaarrapportage: er kan wellicht in het
verdere verloop van de pilot worden geëxperimenteerd
met een benadering zonder introductiebrief.
Aandachtspunt in halfjaarrapportage: een voorstel zou
kunnen zijn om voorafgaand aan het huisbezoek bij de
dataleverancier te checken of er nog steeds sprake is
van een betalingsachterstand. Dit zou dan gelijk een
‘check vooraf’ zijn als een klant aan de deur zegt al een
betalingsregeling te hebben getroffen.

Voortgang jaarrapportage: de overdracht van data tussen de verschillende samenwerkingspartners verloopt
na enige aanloopproblemen volgens de richtlijnen van
het privacyprotocol.

-

Stap 5:

Mocht er sprake zijn van enkelvoudige financiële problematiek, wordt door Bureau Frontlijn binnen twee weken
een plan van aanpak van de aangetroffen problematiek gemaakt en wordt deze besproken tijdens een tweede huisbezoek; Bureau Frontlijn blijft regisseur voor de duur van
het traject. Is er sprake van meervoudige problematiek,
dan wordt een plan van aanpak gemaakt in overleg met
het Wijkteam, en vervolgens besproken tijdens een
tweede/of later huisbezoek. Het Wijkteam blijft dan regisseur voor de duur van het traject, en verwijst eventueel
door naar andere ketenpartners. Hierdoor is ook de instroom vanuit de pilot naar de Kredietbank Rotterdam minimaal.
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Zoals eerder werd vastgesteld, werden In het eerste halfjaar werden drie casussen doorverwezen naar de wijkteams. In het tweede halfjaar is dit opgelopen naar tien.
Om de toeleiding naar de wijkteams te optimaliseren worden er sinds december 2017 gezamenlijke oriëntatiegesprekken gehouden door medewerkers van Frontlijn en de
wijkteams. Dit heeft niet geleid tot een substantiële toename van het aantal verwijzingen naar de wijkteams. Dit
hoeft niet per definitie een probleem te zijn: het kan er ook
op wijzen dat er met het instrument vroegsignalering
slechts weinig huishoudens worden aangetroffen met
meervoudige problematiek.

Algemene opmerking ten aanzien van de gemeentelijke
dienstverlening
Evides signaleert dat veel van de klanten van bijvoorbeeld
de kredietbank met een schuldhulpverleningstraject, maar
ook in het incassoproces bij het waterbedrijf, door de gemeente verstrekte uitkering ontvangen. Evides geeft aan
dat de gemeente enerzijds voor deze burgers zorgt, maar
niet voorkomt dat deze zelfde burgers in de financiële problemen komen. Evides pleit voor een (verplichte) betaling
van vaste lasten direct vanuit de uitkering. Dit zou volgens
Evides veel schuldenproblematiek voorkomen en daarmee
maatschappelijke winst opleveren.
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Kennis voor een sterk Rotterdams beleid
Onderzoek & Business Intelligence verzamelt informatie en doet beleidsonderzoek voor de gemeente
Rotterdam. Het onderzoek kan gaan over onderwerpen als gezondheid, zorg, onderwijs, re-integratie, demografie, ruimtelijke ordening en veiligheid.
Soms is de gemeentelijke organisatie het onderwerp, vaker gaat het over de stad en haar bewoners. Het doel is steeds om met de verzamelde
kennis het beleid en de bedrijfsvoering van de gemeente te verbeteren.
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