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Samenvatting
Het project Vroeg Eropaf in het kort
In oktober 2016 zijn 10 partners een pilot vroegsignalering van
betalingsproblemen “Vroeg Eropaf” gestart. Wanneer klanten bij 2 crediteurs
een schuld hebben worden zijn persoonlijk benaderd door twee medewerkers
maatschappelijk werk met een achtergrond in schulddienstverlening. Deze
hulpverleners van Vroeg Eropaf kunnen zelf hulp bieden, doorverwijzen naar
bijvoorbeeld schulddienstverlening of een wijkteam, of een combinatie daarvan.
Het doel van het project is in een vroeg stadium hulp bij betalingsproblemen
geven en daardoor grotere problemen voorkomen.
Dit rapport is een evaluatie van dit project. Het doel van de evaluatie is om na te
gaan of de doelen van Vroeg Eropaf worden bereikt. Het doel van Vroeg Eropaf is
het eerder in beeld krijgen van cliënten met (beginnende) financiële problemen
om daarmee in gesprek te komen, de reguliere betalingen te hervatten en een
oplossingsrichting aangeven voor de ontstane problemen. Verder is het doel van
de evaluatie om verbeterpunten uit de pilot te ontdekken en om lessen te leren
voor het vervolg. Daartoe is een reeks interviews gehouden met crediteuren,
hulpverleners en met cliënten die in Vroeg Eropaf zijn geholpen.

Kwantitatieve analyse Vroeg Eropaf
In de analyse zijn 496 cliënten geanalyseerd met samen 1.004 schulden. De
cliënt heeft bij de crediteuren gemiddeld €809 schuld had en €26 heeft afgelost
in de onderzoeksperiode. De schulden worden significant sneller afgelost
wanneer de cliënt een traject van Vroeg Eropaf doorloopt dan wanneer zij dat
niet doen.

Evaluatie vroegsignalering Vroeg Eropaf

5

Figuur S.1: De gemiddelde achterstand per cliënt

Het doel van Vroeg Eropaf is het eerder in beeld krijgen van cliënten met
(beginnende) financiële problemen. Wel weten we dat bij 69 cliënten (14%) een
problematische schuld is vastgesteld. Daarmee heeft 86% van de cliënten nog
geen problematische schuld. Deze cliënten hadden alle nog geen hulp opgezocht.
Daaruit concluderen we dat Vroeg Eropaf slaagt in zijn doel om cliënten met
(beginnende) financiële schulden eerder in beeld te krijgen.
Het team van Vroeg Eropaf slaagt er bij 72% van de aangesproken cliënten in om
een plan van aanpak te maken. Met nog eens 19% is geen contact geweest maar
deze mensen hebben een folder in de bus gekregen. De overige cliënten hebben
wel een huisbezoek gehad maar het traject is niet geslaagd of de cliënt wilde niet
meedoen in Vroeg Eropaf (zie toelichting pagina 20/21). Al met al is het doel om
met mensen met beginnende schulden in gesprek te raken grotendeels geslaagd.
Figuur S.2: Uitkomst huisbezoek bij cliënten in Vroeg Eropaf
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Vroeg Eropaf heeft als doel de reguliere betalingen te hervatten en een
oplossingsrichting aan te geven voor ontstane problemen. Er zijn indicaties dat
dit gebeurt maar de resultaten zijn niet significant (het doel is dus onderzocht
maar er zijn geen sluitende resultaten). Het doel 'aangeven van een
oplossingsrichting' kan worden onderzocht door te zien hoe het gemiddelde
schuldbedrag zich ontwikkelt. Uit de resultaten blijkt dat de schulden significant
sneller worden afgelost wanneer de cliënt een traject van Vroeg Eropaf
doorloopt dan wanneer zij dat niet doen. Traject voortijdig gesloten.
Figuur S.3: Mate waarin men aflost naar gelang het resultaat.

Het team van Vroeg Eropaf verwijst cliënten door naar onder meer het
Wijkteam, naar schuldhulpverlening en naar andere instanties. Dit verwijzen is
ook een manier om een oplossingsrichting te bieden voor de ontstane
problemen.
Bij de conclusies moet wel een kanttekening geplaatst worden. Verschillende
crediteuren geven aan dat zij merken dat cliënten opnieuw schulden opbouwen,
ook wanneer de cliënt hulp heeft ontvangen van het team van Vroeg Eropaf. Dit
is evenwel niet kwantitatief onderzocht.
Een traject van vroeg Eropaf kost gemiddeld €757,50. Er is geen kostenbatenanalyse gedaan, daarom is niet bekend hoeveel een traject oplevert voor de
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cliënt, maatschappelijk en bij de crediteuren. De crediteuren geven aan dat zij
nog geen winst zien van het project.

Kwalitatieve evaluatie Vroeg Eropaf
Voor de kwalitatieve evaluatie is gesproken met 8 cliënten van Vroeg Eropaf,
met vertegenwoordigers van de crediteuren, met het team van Vroeg Eropaf dat
op huisbezoek gaat (welzijnswerkers) en met andere betrokken in de
organisatie van Vroeg Eropaf.
Eerder in beeld krijgen & oplossingsrichting aangeven
Een van de doelen van Vroeg Eropaf is het aangeven van een oplossingsrichting
voor de ontstane problemen. Uit de gesprekken met cliënten blijkt dat dit voor
hen inderdaad lukt en zeer waardevol is. Een aantal van hen geeft expliciet aan
dat zij de problemen verder hadden laten escaleren als Vroeg Eropaf niet was
langsgekomen.
Een groot deel van de gesproken cliënten ervaart langdurig problemen met
financiële huishouding wat herhaaldelijk of langdurig leidt tot schulden.
De medewerkers van Vroeg Eropaf hebben een hoge succesrate in het
aanspreken van cliënten. Uit de interviews wordt als mogelijke reden
aangedragen dat dit komt door hun niet-bedreigende positie (als hulpverleners)
en voorkomen. Ook proberen de medewerkers meerdere onderwerpen om een
ingang te vinden voor een gesprek. Daarnaast kan de goede selectie van cliënten
bijdragen aan de hoge succesrate. Enkele crediteuren geven aan dat een
onafhankelijke partner onmisbaar of behulpzaam is in het proces omdat zijzelf
een andere rol hebben, namelijk als crediteur en niet als hulpverlener.
De medewerkers van Vroeg Eropaf komen onverwacht langs. Meerdere cliënten
gaven tijdens de interviews dat zij zich overvallen voelden maar soms juist
daardoor ook hulp aanvaarden.
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Verbeterpunten, lessen en successen
De werkwijze waarbij twee schulden worden gebruikt om een signaal te geven
voor Vroeg Eropaf levert een goed signaal op om met cliënten met schulden in
gesprek te gaan. Wel blijkt dat zij vaak al veel meer schulden hebben en vaak al 6
maanden tot een jaar, of zelfs nog langer.
Een goede selectie van cliënten heeft in Vroeg Eropaf bijgedragen is tijdrovend;
zowel in mensuren als in het proces, want het controleren van de lijst kost tijd.
Het is echter waardevol omdat de juiste groep wordt aangesproken en omdat
het veel tijd in huisbezoeken scheelt. Daarom wordt aanbevolen deze werkwijze
te blijven inzetten.
Diverse geïnterviewde (sociale) partners geven aan dat het zeer nuttig kan zijn
meer crediteuren te betrekken zoals andere vaste-lasten.
Landelijk opererende crediteuren hebben behoefte aan een uniforme werkwijze
om vroegsignalering boven het niveau van een pilot uit te tillen. Uniformiteit
scheelt hun veel werk en leidt eerder tot een positieve business case.
Een groot deel van de gesproken cliënten ervaart langdurig problemen met
financiële huishouding wat herhaaldelijk of langdurig leidt tot schulden. Het
wordt aanbevolen na te denken over de beste manier om deze groep duurzaam
te ondersteunen.
De medewerkers van Vroeg Eropaf komen onverwacht langs. Door de positieve
reacties van cliënten en de resultaten van Vroeg Eropaf wordt aanbevolen om
deze werkwijze vast te houden.
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1 Inleiding
Net als in veel andere plaatsen in Nederland bestaat er in Arnhem zorg om (het
stijgend) aantal huishoudens dat met problematische schulden te maken heeft.
Een situatie die zowel voor de huishoudens zelf, de crediteuren en de
maatschappij nadelige effecten heeft. Een van de mogelijkheden om deze trend
te keren, ligt erin vroeg te signaleren wanneer huishoudens in de schulden
dreigen te raken en dan snel hulp te bieden, om zo erger te voorkomen.
In verschillende gemeentes zijn vroegsignaleringsprojecten opgezet, waardoor
Arnhem met best practices aan de slag kon. In Arnhem is daarom in april 2017,
als een pilot voor één jaar, het vroegsignaleringsproject “Vroeg Eropaf” gestart.
In dit project werken verschillende partijen samen:
•

corporaties Portaal, Vivare en Volkshuisvesting, zorgverzekeraar
Menzis, energieleverancier NUON en waterleverancier Vitens

•

de belastingdienst van gemeente Arnhem

•

Rijnstad

•

Sociale wijkteams

•

het BKR (rol in de uitvoering).

1.1 Aanpak Vroeg Eropaf
Voor het project leveren de crediteuren maandelijks gegevens over klanten met
kortlopende schulden (minimaal 30 dagen, maximaal 100).
Deze gegevens worden gecombineerd en er wordt bepaalt op welke adressen
sprake is van een samenloop van kortlopende schulden. Er zijn dan twee
schulden op 1 adres binnen 1 maand, of er is in twee opeenvolgende maanden
een schuld bij twee verschillende crediteuren. Dat heet een match. De matches
worden gesorteerd. De eerste type match wordt als meer problematisch gezien
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en hoe hoger de schulden, hoe hoger op de lijst. Er wordt dan een controle
uitgevoerd of de match niet al op andere wijze ondersteuning ontvangt. Hierover
later meer. Er worden per wijk 10 matches bezocht. In de maanden maart tot en
met augustus 2017 werden er 3 wijken meegenomen in Vroeg Eropaf
(Geitenkamp, Malburgen en Presikhaaf), later werd de pilot uitgebreid naar de
hele stad.
Op 27 maart 2017 heeft binnen Vindplaats Schulden voor het eerst een
dataverwerking plaats gevonden. Nuon heeft in deze maand nog mee kunnen
doen. Zij mogen alleen melden tussen 1 oktober en 1 april. Gemeentebelastingen
en Vitens hebben in maart nog niet mee kunnen doen. Voor Vitens was de datum
van ondertekening van het convenant te laat in hun werkproces.
Gemeentebelastingen was nog niet aangesloten op de klantportal van het BKR.
In april viel Nuon uit de dataverwerking en Vitens had de eerste aanlevering.
Gemeentebelastingen kon nog niet aanleveren; in mei sloot
gemeentebelastingen aan.
Vanaf maart zijn er maandelijks per wijk 10 matches gecreëerd. Met 'matches
creëren' bedoelen we dat er gezocht is naar de voorwaarden voor Vroeg Eropaf;
twee schulden in 1 maand bij twee crediteuren, of twee schulden bij twee
crediteuren in twee opeenvolgende maanden. Als er meer dan 10 matches per
wijk ontstonden is daarna een volgorde aangebracht op basis van de hoogte van
de schulden. Daarbij moet worden aangemerkt dat de crediteur Vivare de hoogte
van de schulden niet mee gaf in verband met de privacy van de klanten.
Daardoor hebben deelnemers met een schuld bij Vivare een lagere kans om bij
de matches te komen met de hoogste schulden.
Medewerkers van Vroeg Eropaf (in dienst bij maatschappelijke dienstverlener
Rijnstad) zoeken vervolgens contact met de bewoners van deze adressen.
Wanneer een cliënt hulp aanvaard dan worden zijn schulden 1 maand bevroren
door de crediteuren. Het doel daarvan is om het team van Vroeg Eropaf de
gelegenheid te geven in contact te treden met de cliënt en om tot afspraken te
komen met crediteuren. De huisbezoeken gebeuren op een persoonlijke manier
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en er wordt herhaaldelijk langsgegaan. Na een vergelijking van de ervaringen in
andere gemeentes is gekozen om onaangekondigd langs te gaan. Dit vanuit de
gedachte dat mensen beter reageren op een gezicht en een verhaal, dan op een
brief. De medewerkers bieden hulp aan door het maken van een overzicht van
de schulden en inkomsten. Verder verwijzen zij door naar andere instanties,
helpen met de administratie, geven advies over inkomsten en uitgaven in brede
zin en helpen waar nodig ook door het contact met crediteuren deels over te
nemen. Dit laatste is soms van belang omdat cliënten angst kunnen ervaren om
contact op te nemen met een crediteur. Als het nodig is wordt doorverwezen
naar een meer duurzame vorm van ondersteuning. Er kan direct worden
doorverwezen naar de schulddienstverlening maar ook naar Sociale
Raadslieden, de formulierenbrigade en naar de voedsel- en kledingbank. Ook
kijkt men of er op andere levensdomeinen zaken spelen en zo nodig wordt er
dan een afspraak ingepland met het sociaal wijkteam. Er wordt ook onderscheid
gemaakt tussen cliënten waar het bezoek een vroeg signaal is en cliënten waar al
meer aan de hand is. In het laatste geval wordt men doorverwezen naar
schulddienstverlening.
8 weken na de interventie doet het sociale wijkteam een opvolggesprek.
Daarmee wordt zorg gedragen voor een duurzame oplossing van het probleem
in plaats van een eenmalige interventie. De medewerkers van Vroeg Eropaf
houden zich beschikbaar voor vragen van de cliënten.
De crediteuren krijgen een terugkoppeling van de medewerkers van Vroeg
Eropaf. Er is vaak op dat moment al contact geweest met de klant om een
terugbetaalafspraak of andere afspraak te maken.
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1.2 Opzet evaluatie
Doel evaluatie
Nu de pilotperiode ruim een half jaar loopt kijken we naar de resultaten van het
project. De evaluatie heeft de volgende doelen.
1.

Nagaan of het project Vroeg Eropaf zijn doelen heeft bereikt. Het doel van
Vroeg Eropaf is het eerder in beeld krijgen van cliënten met
(beginnende) financiële problemen om daarmee in gesprek te komen,
de reguliere betalingen te hervatten en een oplossingsrichting
aangeven voor de ontstane problemen.

2.

Nagaan of Vroeg Eropaf verbeterpunten heeft waardoor het doel beter
bereikt kan worden.

3.

Bijvangst in de vorm van andere successen en onbedoelde effecten van
Vroeg Eropaf beschrijven.

4.

Lessen leren en goede ideeën beschrijven t.b.v. Vroegsignaleringsprojecten
elders.

De evaluatie kent een kwantitatieve en een kwalitatieve kant.

Kwantitatief onderzoek
In de kwantitatieve analyse zijn we vooral bezig met doel 1 van de evaluatie,
nagaan of Vroeg Eropaf zijn beoogde doel bereikt. Dit doel kan opgesplitst
worden in drie stukken.
1. het eerder in beeld krijgen van cliënten met (beginnende) financiële
problemen
a. om daarmee in gesprek te komen,
b. de reguliere betalingen te hervatten
c. en een oplossingsrichting aangeven voor de ontstane problemen.
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In de kwantitatieve analyse wordt geëvalueerd of deze doelen worden bereikt.
De kwantitatieve evaluatie heeft de volgende bronnen. Er is:


Informatie over de crediteuren;



Informatie per cliënt over het traject Vroeg Eropaf; onder meer wanneer het
plaatsvond, of men hulp aanvaard heeft en of er problematische schulden
zijn, en



Informatie over de schulden: onder meer de hoogte van de schuld aan het
begin van het traject en ten tijde van de evaluatie, of er een
terugbetalingsregeling is getroffen en of die wordt nageleefd.

Met deze informatie is een analyse gemaakt van de effectiviteit van Vroeg
Eropaf. Cliënten lossen hun schulden af of bouwen die verder op in de periode
tussen hun aanmelding bij Vroeg Eropaf en de voorliggende analyse. We
bekijken onder meer of cliënten die een traject van Vroeg Eropaf kregen meer
aflossen dan cliënten die de hulp hebben afgewezen.
Privacy
In het kwantitatieve onderzoek was de privacy van deelnemers een belangrijk
aandachtspunt. Alle betrokken partners hebben daar oog voor; in Vroeg Eropaf
is een convenant gesloten waar de privacy van deelnemers een belangrijk
onderdeel van uitmaakt.
Voor het onderzoek is van deelnemers de volgend informatie verzameld.


Cliëntnummer in Vroeg Eropaf



Informatie over traject Vroeg Eropaf (begin- en einddatum traject,
crediteuren met een schuld, hoogte van de achterstand, is traject afgesloten
door één van de 4 partners)



Informatie over cliënt (geslacht, woonwijk, leeftijdsklasse)



Informatie van crediteur (nog klant bij crediteur, actuele hoogte van schuld,
is klant bij met maandelijkse betaling, is er een betalingsregeling getroffen)
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Informatie van team Vroeg Eropaf n.a.v. gesprek (resultaat huisbezoek,
aanvaard men hulp, is er een basis gelegd voor regelmatige betalingen, heeft
men een problematische schuld, wordt de cliënt doorverwezen)

In Vroeg Eropaf was al deze informatie al bekend behalve de informatie van de
crediteur. Deze informatie wordt verzameld bij VGGM en wordt gebruikt voor de
uitvoer van het traject. Daarom is bij VGGM ook de naam en het adres van de
cliënt bekend.
Voor onderzoek is het toegestaan om bepaalde privacygevoelige informatie te
verzamelen, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoer van het onderzoek. In Vroeg
Eropaf is daarom besloten om naam- en adresgegevens niet te gebruiken. Voor
leeftijd is leeftijdsklasse gebruikt. Op die manier kunnen de doelen van het
onderzoek bereikt worden en wordt eveneens de privacy van klanten geborgd.
Daardoor is van een klant alleen geslacht, leeftijdsklasse (per 5 jaar) en
woonbuurt bekend. Dit wordt beschouwd als onherleidbaar tot een individu.
De werkwijze was als volgt. Elke crediteur heeft van VGGM een lijst gekregen
met cliëntnummers (zoals bekend bij Vroeg Eropaf), met NAW-gegevens en met
de vragen die in het onderzoek beantwoord moesten worden (zie 'informatie
van crediteur'). De crediteur kreeg dus geen informatie die zij niet al had - wel
kreeg zij het 'cliëntnummer' dat bij Vroeg Eropaf gebruikt wordt. De crediteur
beantwoordt de vragen per cliënt en verwijderde daarna de NAW-gegevens. De
crediteur verzendt de gegevens (cliëntnummer, antwoord op vragen) aan de
onderzoeker. De onderzoeker kreeg van VGGM andere gegevens (uitkomst van
huisbezoek, woonbuurt e.d.) gekoppeld aan het cliëntnummer. De onderzoeker
kon deze gegevens koppelen met behulp van het cliëntnummer en had dus nooit
NAW-gegevens in handen.
Op deze wijze is de privacy van cliënten gewaarborgd terwijl er aanvullende
informatie is verzameld bovenop de informatie die voor project Vroeg Eropaf
reeds beschikbaar was.
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Kwalitatief onderzoek
Er is daarnaast een kwalitatief deel van de evaluatie. In het kwalitatieve deel van
de evaluatie komen onderzoeksvragen 2, 3 en 4 voornamelijk aan bod. Dat
betekent dat het kwalitatieve onderzoek aandacht besteed aan de
verbeterpunten waardoor het doel beter bereikt kan worden, bijvangst en
onbedoelde effecten van Vroeg Eropaf en de lessen en goede ideeën die te leren
zijn.
Dit betekent dat het kwalitatieve onderzoek niet het doel heeft om 'hard' te
toetsen of het doel van Vroeg Eropaf bereikt is, maar om lessen te leren. Om die
reden is ervoor gekozen om een beperkte set cliënten te spreken. Het is niet
nodig (en zou ook heel moeilijk zijn) om een representatieve set respondenten
te krijgen die de groep cliënten vertegenwoordigd.
Het kwalitatieve deel van het onderzoek bestaat uit een reeks interviews. Er is
met vanuit verschillende rollen betrokken personen gesproken:
•

Cliënten (8)

•

Crediteuren (7)

•

Medewerkers Rijnstad (3)

•

Wijkcoaches (2)

•

Medewerker gemeente Arnhem uitvoering controle VE (1)

•

Medewerker belastingdienst gemeente Arnhem (1)

•

VGGM (1)

•

BKR (1)

Interviewvragen
De cliënten hebben we gevraagd naar het effect van Vroeg Eropaf, zowel het
eerste contact als de hulp en de nazorg. De vertegenwoordigers van de
crediteuren hebben we gevraagd naar de reden om deel te nemen, hoe de pilot
verloopt en naar de manier waarop zij hun incassosysteem vorm geven en het
verschil met Vroeg Eropaf. Aan de medewerkers van Rijnstad hebben we
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gevraagd naar de rol van Rijnstad in het proces en in de uitvoering. Ook hebben
we gevraagd naar de manier waarop zij met cliënten spreken, andere aspecten
van de uitvoering van Vroeg Eropaf, en naar hun inzichten in de effectiviteit. De
wijkcoaches kregen min of meer dezelfde vragen vanuit hun rol. Zij hebben
ervaring met schuldhulpverlening en er wordt naar hen doorverwezen vanuit
Vroeg Eropaf. De medewerkers van (belastingdienst) gemeente Arnhem, BKR en
VGGM hebben vooral een rol in het proces van de pilot. Hier hebben we gevraagd
hoe dit praktisch gezien werkt en naar hun inzichten in de effectiviteit.
Selectie cliënten
Cliënten die geselecteerd werden voor een interview moesten open staan voor
een gesprek met een onderzoeker. Er is gezocht naar cliënten die wél en cliënten
die geen hulp hebben aanvaard. Wanneer cliënten de hulp hadden afgewezen,
werd gevraagd of een onderzoeker contact met hen mocht opnemen. Dit zorgt
voor een (zelf)selectie van cliënten. We bespraken al dat het doel van deze
gesprekken is om een beeld te krijgen van verbeterpunten. Op het gebied van het
overhalen van cliënten die niet deel willen nemen of mogelijk ontevreden zijn
over het gedane aanbod verwachten we niet dat we een compleet beeld schetsen
van verbeterpunten, juist door de zelfselectie en door de kleine groep (2
cliënten).
De gesprekken met cliënten vonden telefonisch plaats op 1 uitzondering na. De
gesprekken met medewerkers van betrokken instellingen/organisaties/
bedrijven vonden veelal telefonisch plaats en een deel vond persoonlijk plaats.
Er zijn gesprekken geweest met 8 cliënten. Er zijn 3 gezinnen, 3 stellen, 1 single
mannen en 1 single vrouwen. De leeftijd van de geïnterviewden is gevarieerd;
twintigers tot gepensioneerd. Het is belangrijk om te beseffen dat de
geïnterviewden geen representatieve selectie van de cliënten die deelnemen aan
Vroeg Eropaf. Het doel is om lessen te trekken maar niet om alle cliënten te
beschrijven.
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2 Kwantitatieve uitkomsten evaluatie
Inleiding
In dit hoofdstuk van het evaluatierapport worden de uitkomsten van de
kwantitatieve evaluatie weergegeven. De cijfers in dit hoofdstuk hebben
betrekking op trajecten van Vroeg Eropaf van maart tot en met november 2017,
de gegevens die beschikbaar waren ten tijde van de evaluatie.
Eerst bespreken we het verwerken van de data en het aantal cliënten en
schulden in de analyse. Vervolgens gaan we dieper in op de informatie die we
van de crediteuren hebben gekregen over de schulden. Daarna worden de
resultaten van Vroeg Eropaf op cliëntniveau besproken, zoals de informatie die
Rijnstad heeft aangeleverd over de trajecten van Vroeg Eropaf.

2.1 Verwerking van de data en beschrijving dataset
Bronnen
Voor het kwantitatieve onderzoek van Vroeg Eropaf zijn een aantal bronnen
gebruikt:


Crediteuren verzamelen een lijst met achterstanden en sturen die naar
BKR, dit zijn de oorspronkelijke signalen. BKR koppelt de signalen op
basis van het adres en geeft ze een cliëntnummer. BKR maakt zo matches.
Per maand is er een lijst met 'matches'. Dit is input voor het onderzoek.



Een cliënt gaat een digitaal proces door bij GGD, Rijnstad, het Wijkteam
en gemeente Arnhem. Wanneer de cliënt aan bepaalde voorwaarden
voldoet (hij krijgt bijvoorbeeld al schuldhulpverlening) sluit het traject.
Er is geen Vroeg Eropaf traject maar deze cliënt is wél input voor het
onderzoek.
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Wanneer de klant wél een Vroeg Eropaf Traject in gaat dan gaat het team
van Vroeg Eropaf op huisbezoek, biedt hulp en verzamelt informatie,
zoals: zijn er problematische schulden, is een traject succesvol, heeft de
cliënt de hulp aanvaard, of hulp afgewezen. Ook dit is input voor het
onderzoek.



Voor het onderzoek is aan de crediteuren een aantal aanvullende vragen
gesteld over ieder signaal dat zij hebben aangedragen waarop een match
is ontstaan.



Is de cliënt nog steeds klant?



Betaalt de cliënt maandelijkse rekeningen?



Is de schuld inmiddels afgelost?



Zo nee, hoe hoog is de schuld?



Is er een betalingsregeling voor de schuld getroffen?



Zo ja, wordt deze nageleefd?

Data verwerking
In het systeem van Vroeg Eropaf staan cliënten (matches) met hun schulden. Dit
systeem bevat over de maanden maart tot en met november 524 unieke
cliënten1.
Soms zijn cliënten aangemeld bij Vroeg Eropaf in meerdere maanden. Zij hadden
bijvoorbeeld de eerste maand geen hulp aanvaard of waren niet bereikt. Het gaat
om 73 cliënten. De schuld wordt bij deze cliënten in twee of meer maanden
opgevoerd. Er waren 1214 schulden, na het verwijderen van dubbele schulden
zijn er 1064 schulden over.

1

Van deze cliënten zijn 23 cliënten dubbel. Dat wil zeggen dat zij per abuis tweemaal een
cliëntnummer hebben ontvangen binnen het systeem. Dit gebeurt bijvoorbeeld als zij bij één
crediteur wél voorletters hebben en bij de andere crediteur niet. Deze cliënten zijn aan
zichzelf gekoppeld wanneer adres, geslacht en geboortedatum gelijk was. Er waren dus 547
cliënten en er blijven na selectie 524 cliënten over.
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Ten slotte zijn er adressen waar meer dan 1 cliënt woont. Het gaat, na controle
van de data, om 6 adressen met 12 cliënten2. De cliënten op deze adressen zijn
beschouwd als 1 cliënt door de hulpverlening. Daarom beschouwen we ze in de
analyse ook als 1 cliënt.

Resultaat traject Vroeg Eropaf
In figuur 2.1 staan cliënten die per maand zijn gemeld en het aantal cliënten per
crediteur, in totaal 524. Bij 98 cliënten is het traject beëindigd en 20 cliënten
hebben de hulp van Vroeg Eropaf aan de deur afgewezen. Met 77 cliënten is geen
contact geweest en bij 13 cliënten is alleen een huisbezoek geweest. Er zijn
uiteindelijk 288 cliënten bij wie een huisbezoek is geweest en die hulp hebben
aanvaard. Er zijn 28 cliënten waarvan uit de data niet blijkt wat er gebeurd is.
Figuur 2.1: Resultaat Vroeg Eropaf per cliënt

Elke cliënt wordt gecontroleerd alvorens Vroeg Eropaf op huisbezoek gaat. GGD,
Rijnstad, de gemeente Arnhem en de wijkteams controleren of zij de cliënt al
2

De cliënten in 1 huishouden zijn door de hulpverlening in 1 traject geholpen. We hebben
een poging gedaan de relatie van de twee cliënten op 1 adres te onderzoeken op basis van
leeftijd en geslacht. In de meeste gevallen gaat het vermoedelijk om stellen in een relatie en
een enkele keer om een ouder-kind relatie.
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kennen. Het kan zijn dat de cliënt al bekend is via het meldpunt ontruimingen, er
een bewindvoerder is aangesteld, of dat het niet om 1 gezin maar om
huisgenoten gaat. Deze cliënten ontvangen al hulp, daarom gaat Vroeg Eropaf
niet op huisbezoek. Dit zijn de 98 cliënten waar het traject is beëindigd. Het
traject van 2 cliënten is afgesloten door GGD, 14 door het wijkteam, 51 door
Rijnstad en 36 door de gemeente3.
Na deze controle gaat Vroeg Eropaf op huisbezoek. Er zijn 20 cliënten die de
hulp aan de deur afwezen en met 77 cliënten is geen contact geweest, men was
niet thuis of deed niet open. Deze cliënten hebben wel een folder in de
brievenbus ontvangen met informatie over het traject en over de manier waarop
zij hulp kunnen ontvangen. Bij 13 cliënten is alleen een huisbezoek geweest.
Deze cliënten hebben de hulp niet afgewezen, maar hebben later in het traject
bijvoorbeeld niet meer gereageerd. 288 cliënten hebben hulp aanvaard. Bij hen
is de eerste aanzet voor een plan van aanpak gemaakt (daarna wordt verdere
hulp geboden). Er zijn helaas 28 cliënten waarvan uit de data niet blijkt wat er
gebeurd is. Het team van Vroeg Eropaf heeft hen niet benaderd maar het is
onbekend waarom. Deze cliënten zijn uit de analyse verwijderd.
Kijken we naar de cliënten die een huisbezoek hebben gehad, dan aanvaardt
72% de hulp (zie figuur 2.2). Met 19% is geen contact geweest maar zij hebben
een folder in de bus gekregen. Daarnaast wil 5% niet meedoen. Bij 3% is alleen
een huisbezoek geweest maar meer niet. Daarmee is het doel om met de mensen
met beginnende schulden in gesprek te raken deels geslaagd (72% geslaagd).

3

5 cliënten zijn door twee instellingen afgesloten
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Figuur 2.2: Uitkomst huisbezoek bij cliënten in Vroeg Eropaf

Cliënten in de analyse
In figuur 2.3 zien we de cliënten in de analyse per maand. Het zijn 496 cliënten.
We zien de toename in cliënten op maandbasis in september4.
Figuur 2.3: Cliënten per maand

Van 103 cliënten is het geslacht onbekend, er zijn 166 vrouwen en 227 mannen.
De leeftijd van de cliënten is te zien in figuur 2.4. Deze verdeling is redelijk
4

Dit hangt samen met het feit dat de pilot uitbreidde van drie wijken naar de hele gemeente.
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gemiddeld voor de Nederlandse bevolking, met een ondervertegenwoordiging
van mensen onder de 25 jaar.
Figuur 2.4: Cliënten naar leeftijd

In figuur 2.5 zien we de cliënten verdeeld naar de buurten. We zien dat sommige
wijken en gebieden sterker vertegenwoordigd zijn dan andere, maar dit wordt
mogelijk veroorzaakt doordat er drie wijken met de meeste cliënten (Malburgen,
Presikhaaf en Geitenkamp) al langer in de pilot meedraaien dan de rest van
Arnhem.
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Figuur 2.5: Cliënten naar buurten

Aantal schulden in de analyse per crediteur
In figuur 2.6 staat per crediteur hoeveel achterstanden/schulden zij hebben
aangeleverd. Eerder beschreven we dat de achterstand van een cliënt soms twee
keer terugkomt in Vroeg Eropaf. De lichtgroene balkjes laat per crediteur alle
gemelde achterstanden zien. De dubbelen zijn eruit gehaald in de donkergroene
balkjes. Vooral Menzis en de belastingdienst van gemeente Arnhem melden veel
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achterstanden. Er zijn in totaal 1.137 schulden aangemeld die we meenemen in
de analyse; zonder de dubbelen blijven er 1.004 schulden over.
Figuur 2.6: Aantal aangeleverde schulden per crediteur

Nuon heeft van 1 april tot 1 oktober geen schulden aangeleverd vanwege
wettelijke kaders (dit is bijna de gehele periode). Volkshuisvesting heeft relatief
weinig achterstanden doorgegeven in relatie tot haar adressenbestand als we dit
vergelijken met de andere woningcorporaties. Vivare heeft ook relatief weinig
achterstanden gemeld bij Vroeg Eropaf. Het is niet bekend waardoor dit wordt
veroorzaakt.
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2.2 Uitkomsten van Vroeg Eropaf op niveau van schulden

Hoogte schulden en aflossing
De 496 cliënten hebben in totaal 1.004 schulden. In figuur 2.7 is de gemiddelde
achterstand per crediteur te vinden op het moment dat de schuld werd
aangemeld bij Vroeg Eropaf en op het moment dat de evaluatie begon.
De schulden zijn opgebouwd in de periode maart tot en met november 2017. De
huidige achterstand is bepaald in februari 2017. Daarmee is de loopduur van de
schuld divers; tussen 3 en 12 maanden. Deze loopduur heeft invloed op de mate
waarin men kan aflossen. Idealiter zouden we bijvoorbeeld willen zien hoe de
hoogte van de schuld is 6 maanden na het aanmelden. Kortom, dat we de
schulden op gelijkwaardige basis vergelijken. In eerder onderzoek (in Nijmegen)
is echter gebleken dat het erg moeilijk is voor crediteuren om de stand van een
schuld op een datum in het verleden weer terug te halen. Daarin is gekozen om
de actuele hoogte van de schuld op te vragen en niet te vragen naar de hoogte
van de schuld na een bepaalde periode van bijvoorbeeld 6 maanden.
De originele achterstand is gemiddeld €401. Op het moment van deze evaluatie
was de schuld gedaald met gemiddeld €13 naar €388. In bijlage 1 staat een
figuur met de originele en huidige schuld per cliënt, gesorteerd naar originele
schuld. Deze is interessant om de variatie te zien in de hoogte van de schulden.
Figuur 2.7: Gemiddelde hoogte van de achterstand en gemiddelde aflossing
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We bekijken nu of de originele schuld daalt of stijgt. Dan zien we dat 57% van de
schulden daalt en 31% stijgt. De overige 12% is stabiel.
Figuur 2.8: schuld daalt of stijgt

Aflossing van schulden per crediteur
In figuur 2.9 volgt de gemiddelde achterstand per crediteur.
Figuur 2.9: Gemiddelde achterstand per crediteur
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Hier wordt duidelijk dat de hoogte van de schuld sterk afhankelijk is van het
type crediteur; een cliënt heeft gemiddeld hogere schulden bij de
woningcorporatie dan bij waterbedrijf Vitens. Verder valt op dat de actuele
achterstand bij Belastingdienst Arnhem een stuk lager is dan de originele
achterstand. Veel hiervan is te danken aan kwijtscheldingen.
In figuur 2.10 en 2.11 zien we of men bij is met de maandelijkse verplichtingen
en of er nu nog een achterstand is op de originele schuld (in de figuur staat het
aandeel van de cliënten dat bij is met de verplichtingen of nog een achterstand
heeft). Daar zien we grote verschillen naar het resultaat van het traject. We zien
dat als er een aanzet is gemaakt voor een plan van aanpak, een hoger aandeel bij
is met de maandelijkse verplichtingen en een kleiner aandeel nog een
achterstand heeft op de originele schuld. Deze verschillen zijn echter niet
significant5.
Figuur 2.10: Is men bij met nieuwe maandelijkse verplichtingen?

5

Een resultaat is significant wanneer er statistisch gezien zoveel afwijking is tussen groepen
dat dit onmogelijk op toeval kan berusten. Wanneer een resultaat niet significant is, kan het
verschil tussen groepen dus op toeval berusten. We benoemen de resultaten, ook wanneer
ze niet significant zijn. Zo kan de lezer zien dat alle doelen van het onderzoek getoetst zijn en
met welk resultaat.
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Figuur 2.11: Is er nu nog een achterstand op de originele schuld?

In figuur 2.12 zien we opnieuw of er een betalingsregeling getroffen is of niet.
Een witte balk betekent dat de schuld is afgelost. De schulden die nog niet zijn
afgelost hebben een betalingsregeling (groen) of niet (geel). Daar valt op dat de
cliënten bij wie een eerste aanzet is gemaakt voor een plan van aanpak het
grootste aandeel een betalingsregeling heeft getroffen.
Figuur 2.12: Heeft men een achterstand en is er een betalingsregeling getroffen?

Voor een analyse of men de betalingsregeling naleeft of niet zijn te weinig
cliënten met een betalingsregeling.
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In bijlage 3 zijn figuren 2.10 tot en met 2.12 uitgesplitst naar crediteur.

2.3 Uitkomsten van Vroeg Eropaf op niveau van cliënt
In paragraaf 2.1 was al te zien dat er 496 cliënten in de analyse zijn; daarvan
hebben er 288 een traject van Vroeg Eropaf gekregen. We bespreken nu de
resultaten van alle 496 cliënten, tenzij anders is aangegeven. In figuur 2.13 is per
cliënt de gemiddelde schuld weergegeven. Dat is de opgetelde schuld die de
cliënt bij meerdere crediteurs hebben opgebouwd. We moeten erbij vermelden
dat de cliënten vaak op nog andere plekken schulden hebben, bij crediteurs die
niet aan Vroeg Eropaf deelnemen. Dit is dus meestal niet de totale hoogte van de
schuld van een cliënt.
Figuur 2.13: De gemiddelde achterstand per cliënt

De gemiddelde schuld was origineel €809 en is met gemiddeld €26 afgelost tot
€784. Kijken we overigens naar geslacht, dan zien we dat de gemiddelde vrouw
de schuld met gemiddeld €44 heeft afgelost en de gemiddelde man heeft de
schuld opgebouwd met €29. Dit verschil is significant.
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Uitkomsten huisbezoek
Voorafgaand aan het huisbezoek heeft er een controle plaatsgevonden van de
cliënten. Daarbij is een deel van de trajecten gesloten. Verder is nagegaan of de
cliënt al ergens bekend is (dit is soms de aanleiding om een traject te sluiten).
Van de 496 cliënten waren er 182 al op de ene of andere wijze bekend bij
Rijnstad. 40 cliënten waren al bekend bij het Wijkteam, 72 bij de GGD en 16
waren al bekend bij de gemeente Arnhem. Zo kan men bijvoorbeeld in een
traject lopen bij Iriszorg of bij het Meldpunt Ontruimingen bekend zijn.
Tijdens het huisbezoek heeft het team van Vroeg Eropaf een aantal vragen
gesteld aan de cliënt om een beeld op te bouwen. Door het maken van een
overzicht van inkomsten, uitgaven en schulden wordt de capaciteit voor het
aflossen van de schulden in beeld gebracht. Ook wordt dan ontdekt of er
problematische schulden zijn. Het team verwijst zo nodig door naar de
Schulddienstverlening of naar andere instanties (waaronder het Wijkteam). Ten
slotte stelt men vast of de cliënt financiële ruimte heeft om de schuld in te lopen
en legt men een basis voor het maken van betalingen.
Figuur 2.14: Enkele uitkomsten van huisbezoek

In figuur 2.14 zien we enkele van de uitkomsten van het huisbezoek. Er zijn 69
cliënten waarbij een problematische schuld is vastgesteld. Dit is 14% van het
totaal. 25 van hen zijn direct doorverwezen naar de schulddienstverlening. In
totaal zijn er 85 cliënten naar een andere plek doorverwezen.
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Figuur 2.15: Traject geslaagd

In figuur 2.15 zien we dat het traject geslaagd is bij 58% van de cliënten, bij 32%
niet en bij de overige 10% is het traject nog bezig. Een geslaagde interventie
betekent dat er binnen vier weken:


Inzicht is in het budget, inkomsten, uitgaven en achterstanden.



Uitgezocht is of de inwoner gebruik maakt van alle voorliggende
voorzieningen en zo niet dat deze worden aangevraagd.



Een plan van aanpak is gemaakt waarin is aangegeven wanneer de reguliere
(maandelijkse) betalingen worden hervat en de oplossingsrichting voor de
financiële problemen is aangegeven.

Een niet geslaagd traject betekend niet noodzakelijkerwijs dat er geen
(succesvolle) interventie heeft plaatsgevonden. Een van de voorwaarden is dat
de interventie binnen 4 weken moet gebeuren. Deze deadline wordt niet altijd
gehaald terwijl er wel een basis is gelegd voor het aflossen van schulden.

Effect van interventie op schulden
De gemiddelde cliënt had oorspronkelijk een schuld van €809 en heeft daarvan
gemiddeld €26 afgelost zodat er een actuele schuld van €784 overblijft.
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We kijken nu naar de mate waarin de schuld stijgt of daalt naar gelang de
uitkomst van het huisbezoek. In figuur 2.1 zagen we dat:


met 288 cliënten een eerste aanzet is gemaakt voor een plan van aanpak;



20 cliënten willen niet deelnemen aan Vroeg Eropaf;



met 77 deelnemers is geen contact geweest;



bij 13 cliënten is er alleen een huisbezoek geweest, en



98 trajecten zijn gesloten omdat de cliënt al hulpverlening ontving.

Hoe snel de schuld stijgt, varieert erg naar gelang het resultaat van het traject
van Vroeg Eropaf, zie figuur 2.16.
Figuur 2.16: Mate waarin men aflost naar gelang het resultaat.

We zien dat wanneer er een eerste aanzet gemaakt is voor een plan van aanpak,
de schuld gemiddeld met €89 is gedaald. Wanneer een traject gesloten is zien we
ook een daling, van gemiddeld €37. Wanneer de cliënt niet wil deelnemen aan
Vroeg Eropaf of wanneer er geen contact is geweest met de cliënt, zien we een
verdere stijging van de schuld met respectievelijk €165 en €140. Ook wanneer
er alleen een huisbezoek is geweest stijgt de schuld flink met gemiddeld €182.
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Deze groep bestaat uit mensen die na een eerste huisbezoek niet meer
reageerden op het team van Vroeg Eropaf.
Uit figuur 2.16 blijkt duidelijk dat het traject van Vroeg Eropaf een positief effect
heeft op het aflossen van schulden. We hebben met behulp van een anova-toets6
gekeken of de verschillen significant waren. Daarvoor hebben we de groep
cliënten met wie een plan van aanpak is gemaakt afgezet tegen alle andere
cliënten. De cliënten met wie een plan van aanpak is gemaakt zijn immers de
cliënten die echt de bedoelde hulp van Vroeg Eropaf ontvangen. Het verschil
tussen deze cliënten en de cliënten die geen hulp hebben ontvangen is
significant. Dat wil zeggen dat de groep die een plan van aanpak hebben gemaakt
met het team van Vroeg Eropaf significant sneller aflossen dan de andere
groepen. Zie bijlage 2 voor meer informatie over de analyse.

2.4 Financiën van Vroeg Eropaf
Kosten
Het project Vroeg Eropaf brengt een aantal kostenposten met zich mee. Hier
worden de kosten van het jaar 2017 besproken. Het kwantitatieve onderzoek
betreft ook 2017 maar exclusief december, dit onderscheid kunnen we in de
kosten helaas niet maken.
In 2017 was een bedrag van €185.000,- beschikbaar voor de pilot Vroeg Eropaf.
Nu volgt een overzicht van de opbouw van de kosten van Vroeg Eropaf per
geslaagde interventie.

6

Dit is een statistische toets die nagaat of er statistisch gezien significante verschillen
bestaan tussen twee groepen. De toets kan worden aangescherpt wanneer er een
verwachting is; dan doen we een zogenaamde 1-zijdige toets. De verwachting was in dit
geval dat de groep die hulp ontving ('eerste aanzet plan is gemaakt') van Vroeg Eropaf meer
schuld zouden aflossen dan de groep die geen hulp ontving. De verwachting kwam uit; de
verschillen tussen de groepen waren te groot om op toeval te berusten en zijn statistisch
significant.
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Een deel van de werkzaamheden, zoals het controleren van meldingen, worden
niet alleen voor een geslaagde interventie gedaan. De kosten zijn omgerekend
tot een bedrag per geslaagde interventie. De kosten van een geslaagde
interventie bestaan uit de volgende onderdelen.

Onderdeel

Kosten per
geslaagd traject

Aanleveren betaalachterstanden door crediteuren

€0,-

(kosten voor crediteur)
Data uitwisseling bij het BKR

€17,50

(was gratis in de pilotfase)
Controle adressen bij het gemeentelijk meldpunt Vroeg

€40,-

Eropaf, inzet data-uitwisselsysteem, terugkoppeling naar
crediteuren, opstellen management rapportages,
projectleiding
Huisbezoek (soms meerdere pogingen), maken plan van

€625,-

aanpak, eventueel betalingsregeling (helpen) treffen en
toe leiden tot hulpverlening
Nazorg gesprek met het wijkteam

€75,-

Totaal

€757,50

Dit betekent een gemiddelde kostenpost van € 757,50 per geslaagde interventie,
exclusief de kosten van de werkzaamheden bij de crediteur.

Kosten-batenanalyse
Een (maatschappelijke) kosten-batenanalyse is geen onderdeel van dit
onderzoek geweest. Een onderzoek door Panteia over Vroegsignalering in
Amsterdam laat zien dat de maatschappelijke kosten-batenverhouding op 1:2,46
uitkwam. Dat betekent dat elke geïnvesteerde euro maatschappelijk €2,46
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oplevert. Panteia merkt op dat dit een conservatieve inschatting is omdat
bepaalde baten niet kunnen worden berekend. Een voorbeeldberekening met
'gemiddelde gemeente' Alphen aan de Rijn laat zien dat de verhouding daar op
1:1,65 uitkomt. Het is niet met zekerheid te zeggen of een dergelijke kostenbatenverhouding in Arnhem ook bereikt is. Het Amsterdamse onderzoek is
echter grondig en veel van de omstandigheden die daar (en in Alphen aan de
Rijn) spelen, zowel maatschappelijk als in het Vroegsignaleringproject, zien we
terug in Arnhem. Het gaat dan om de kosten van het project, maar ook de
uitgespaarde kosten van andere maatschappelijke zorgtrajecten, huurderving en
kosten van afsluitingen die worden uitgespaard bij een succesvol traject. Ook is
gekeken naar de eigenschappen van de stad; Arnhem ligt in de range tussen
Amsterdam en Alphen aan de Rijn qua relevante kenmerken zoals het aantal
huishoudens, corporatiewoningen en dergelijke. Het gebruik van de verhouding
van 1:1,65 ten behoeve van een inschatting is daarom niet onrealistisch.

Tot nog toe geen sluitende businesscase voor crediteuren
Uit de gesprekken met crediteuren blijkt dat zij nog geen sluitende business
kunnen rapporteren - ze zien niet dat zij besparen op de kosten van
incassotrajecten door Vroeg Eropaf. De kosten die zij maken worden niet gedekt.
De interviews vonden plaats ongeveer 6 maanden na het starten van het project;
het project loopt nog niet lang. Men verwacht het volgende.


De winst zal later blijken, wanneer cliënten de kans hebben gehad hun
financiële huishouding te normaliseren en wanneer er een deuk is geslagen
in de groei van het aantal problematische schulden. Daarbij rekent men dus
op een lange-termijn impact van Vroeg Eropaf. Dit zal pas na jaren blijken.



De financiële winst zal klein of niet-bestaand blijven en wegvallen tegen de
kosten van het project. Echter de persoonlijke winst voor cliënten die uit de
schulden raken, en daarmee de maatschappelijke winst, is bijzonder groot.
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Omdat een maatschappelijke organisatie contact maakt met deze doelgroep
wordt er ook op andere levensdomeinen 'winst' geboekt.
Voornamelijk de tweede verwachting is belangrijk voor de crediteuren. Om die
reden doen zij mee aan Vroeg Eropaf.

2.5 Conclusies hoofdstuk 2
In hoofdstuk 2 zijn 496 cliënten geanalyseerd met samen 1.004 schulden. Uit de
analyse bleek dat de cliënt bij de crediteuren van Vroeg Eropaf gemiddeld €809
schuld had bij aanvang van het traject en €26 afgelost heeft in de
onderzoeksperiode (van maart-november 2017 tot maart 2018). Uit de
resultaten blijkt dat de schulden significant sneller worden afgelost wanneer de
cliënt een traject van Vroeg Eropaf doorloopt dan wanneer zij dat niet doen.

Eerder in beeld krijgen, reguliere betalingen hervatten en een
oplossingsrichting aangeven voor ontstane problemen
De gemiddelde schuld in 2016 die in Nederland bij schuldsanering wordt
aangemeld is €39.4007. Bij 69 cliënten (14%) is tijdens het traject een
problematische schuld vastgesteld, 86% van de cliënten heeft dus wel een schuld
maar nog geen problematische schuld. Daardoor kunnen we concluderen dat
Vroeg Eropaf slaagt in zijn doel om cliënten met (beginnende) financiële
schulden eerder in beeld te krijgen.
We zien dat het team van Vroeg Eropaf er bij 288 cliënten in slaagt een plan van
aanpak te maken (72% van de bezochte adressen). Met nog eens 33 mensen is
een gesprek geweest maar men wil niet meedoen of het traject is niet verder

7

Bron: Monitor WSNP 2016 "In 2014 lag [de mediane schuldenlast] op € 34.328, in 2015 op € 36.690 en in
2016 op € 39.380.
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gegaan dan het huisbezoek (8%). Met nog eens 77 mensen is geen contact
geweest maar deze mensen hebben een folder in de bus gekregen (19%).
Daarmee is het doel om met de mensen met beginnende schulden in gesprek te
raken bij een meerderheid van de cliënten geslaagd.
Vroeg Eropaf heeft ook als doel de reguliere betalingen te hervatten en een
oplossingsrichting aan te geven voor ontstane problemen. We zien op
schuldniveau dat cliënten vaker bij zijn met de nieuwe verplichtingen wanneer
er een plan van aanpak is gemaakt dan wanneer dat niet zo is. Dit is evenwel
geen significant resultaat, hier kunnen dus geen conclusies aan worden
verbonden.
Het aangeven van een oplossingsrichting kan op meerdere manieren worden
bekeken. De originele schuld van cliënten met een traject Vroeg Eropaf is vaker
afgelost en men heeft vaker een betalingsregeling afgesproken met de
crediteuren dan mensen die geen hulp hebben ontvangen. Ook deze resultaten
zijn echter niet significant. De tweede manier om dit te onderzoeken is te zien
hoe het gemiddelde schuldbedrag zich ontwikkelt. We zien een significant
verschil tussen cliënten met en zonder een traject van Vroeg Eropaf; de cliënten
die hulp ontvangen van Vroeg Eropaf lossen hun schulden significant sneller af.
Dit kan worden gezien als indicatie dat een oplossingsrichting is gevonden voor
de cliënten van Vroeg Eropaf.
Het team van Vroeg Eropaf bereikt niet alleen meetbare resultaten op het
aflossingsgedrag van cliënten maar verwijst cliënten ook door naar onder meer
het Wijkteam, naar schuldhulpverlening en naar andere instanties. Dit verwijzen
is ook een manier om een oplossingsrichting te bieden voor de ontstane
problemen. Bij deze conclusie moet wel een kanttekening geplaatst worden.
Verschillende crediteuren geven aan dat zij merken dat cliënten opnieuw
schulden opbouwen, ook wanneer de cliënt hulp heeft ontvangen van het team
van Vroeg Eropaf. Dit is niet kwantitatief onderzocht. In een eventueel
vervolgonderzoek zou kunnen worden bekeken of dit (vaak) voorkomt. Een
dergelijk onderzoek zou de groep kunnen onderzoeken die een schuld heeft
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gehad, die aflost en die daarna opnieuw een schuld opbouwt. Er zou dan moeten
worden onderzocht of de groep die hulp ontvangt van Vroeg Eropaf minder vaak
opnieuw een schuld opbouwt na het aflossen van de eerste. Dat zou suggereren
dat men duurzaam betere grip heeft op de financiën en/of de weg naar
hulpverlening beter weet te vinden.
Een traject van vroeg Eropaf kost gemiddeld €757,50. Het is niet bekend hoeveel
een traject oplevert bij de crediteuren. In dit onderzoek wordt duidelijk dat er
voor de cliënt winst is doordat zij sneller aflossen. Maatschappelijke winst is in
dit onderzoek niet in een kosten-batenanalyse uitgedrukt. De maatschappelijke
winst is kwalitatief wel te vinden in het verminderen van schuldproblematiek bij
een groep huishoudens. De crediteuren geven aan dat zij nog geen positieve
kosten-baten verhouding zien van het project. Wel geven enkelen aan dat dit in
de toekomst mogelijk wel zo kan zijn, door schaalvoordelen.
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3 Kwalitatieve evaluatie
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan de onderwerpen en leerpunten die naar voren kwamen
tijdens de interviews. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de volgende
doelen van de evaluatie.
1.

Nagaan of het project Vroeg Eropaf zijn doelen heeft bereikt. Het doel van
Vroeg Eropaf is het eerder in beeld krijgen van cliënten met (beginnende)
financiële problemen om daarmee in gesprek te komen, de reguliere
betalingen te hervatten en een oplossingsrichting aangeven voor de
ontstane problemen.

2. Nagaan of Vroeg Eropaf verbeterpunten heeft waardoor het doel beter
bereikt kan worden.
3. Bijvangst in de vorm van andere successen en onbedoelde effecten van Vroeg
Eropaf beschrijven.
4. Lessen leren en goede ideeën beschrijven t.b.v. Vroegsignaleringsprojecten
elders.
Doel 1 van de evaluatie is in hoofdstuk 2 reeds besproken, maar als er tijdens de
interviews antwoord wordt gegeven op deze vraag zal daaraan ook aandacht
worden besteed. We bespreken de onderwerpen en leerpunten in hoofdstuk drie
op basis van de volgende indeling;


de uitkomst van Vroeg Eropaf vanuit het perspectief van de cliënt;



lessen voor de uitvoering van Vroegsignalering (langsgaan, hulpverlening);



lessen voor het proces van een pilot Vroeg Eropaf.

In bijlage 4 wordt bijvangst uit de interviews besproken. Het betreft
onderwerpen die aan bod zijn gekomen die geen antwoord geven op de
onderzoeksvragen maar niettemin interessant zijn voor (een deel van) de lezers
van dit onderzoek. Het gaat om;
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Vormgeving incassotraject



Wensen op het gebied van terugkoppeling naar crediteurs



Langdurige samenwerking met gemeente is vruchtbare bodem



Klacht Vroeg Eropaf

3.2 Uitkomsten. Effect vroegsignalering voor cliënt
Vroeg Eropaf heeft meerwaarde voor cliënt
De meeste cliënten reageren
openhartig en opgelucht op het
bezoek van het team van Vroeg

Cliënt: "Die administratie, dat was
voor ons wel zó'n opluchting."

Eropaf. Gedurende het gesprek
vertellen zij veel over hun
omstandigheden. De medewerkers
van Vroeg Eropaf vragen ook naar

Cliënt: "Dit [was] wel een geschenk.
Een teken ofzo. Ik dacht, dit is mijn
kans, dit moeten we doen!"

andere levensdomeinen. Dit helpt
bij het doorverwijzen naar andere instanties, zoals de sociale wijkteams,
formulierenbrigade, schuldsanering of sociale raadslieden. De medewerkers van
Vroeg Eropaf nemen daarnaast het contact met crediteuren deels over. Dit is

Cliënt: "Toen hebben we alles bij elkaar geraapt en zijn we alles gaan
sorteren. Daar zijn we helemaal doorheen gegaan, we hebben eerst
orde geschept. Nu hebben we overzicht van hoeveel schuld en waar.
Mijn map was eerst 30 centimeter dik en nu is die 12 centimeter dik."
soms van belang bij cliënten die angst ervaren om contact op te nemen met een
crediteur. Cliënten worden in eerste instantie aangemoedigd om dit zelf te doen
met advies van de medewerkers van Vroeg Eropaf. De cliënten geven aan dat het
al helpt dat zij het niet alleen hoeven te doen, of dit nu gaat om post openen en
een overzicht creëren van de totale omvang van de schulden, of het bellen van
een crediteur om een regeling te treffen. Cliënten zijn opgelucht dat ze niet meer
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alleen staan. Voor de gesproken cliënten is de meerwaarde van het project
duidelijk, omdat zij meegenomen worden in het vinden van een oplossing, zowel
voor de schuldenproblemen als eventuele andere problemen die spelen.

Problemen zouden vaak zijn geëscaleerd zonder hulp
De gesproken cliënten geven in meerderheid aan dat zij het probleem hadden
laten escaleren als zij niet waren benaderd. Zelf zagen zij geen andere
mogelijkheden om iets aan hun schuld te doen. Ze hebben veelal geen financiële
reserves en denken dat zij de schulden niet kunnen betalen. Een deel van deze
groep hanteert een kop-in-het-zand tactiek; geen contact opnemen met
schuldeisers en leven met de gevolgen. Loonbeslag of het inhouden van andere
vormen van inkomen (zoals bijstandsuitkering) worden met onbegrip maar
acceptatie beschreven.
Weer anderen proberen de problemen te managen door wisselend te betalen en
uit te stellen bij diverse schuldeisers. Als het geld er niet is, betalen ze 'gewoon'
een keer niet. Het is 'jammer' dat een crediteur daar niet mee akkoord gaat, maar
"wat we niet hebben, kunnen we niet betalen". Paniek ("slapeloze nachten"),

Cliënt: "We kregen steeds meer brieven en ik zat met eigen drukke
leven. Ik had ook met mijn ex problemen. En ik had de energie en de
tijd eigenlijk niet. En ik had de angst omdat het extreem groot was
geworden. Ik kreeg steeds brieven, je krijgt wel die herhalingsbrieven
maar het is maar een brief, snap je? […] Gewoon niet reageren op de
brieven, ze wegstoppen."
frustratie en onvermogen worden veel genoemd in deze context. Het doel van
Vroeg Eropaf is om cliënten te bereiken met (beginnende) financiële problemen,
zodat deze niet escaleren. Uit de interviews blijkt dat een deel van deze cliënten
het probleem zelf nog verder had laten escaleren, alhoewel niet duidelijk is of en
wanneer zij zelf hulp zouden hebben gezocht.
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Een klein deel van de cliënten heeft het gevoel dat zij zelf adequaat handelen in
relatie tot hun financiën en schulden. Zij zeggen dat ze de hulp niet echt nodig
hebben omdat ze hun schulden zelf aan het afbetalen zijn. Toch hebben ze wel
baat bij het advies van de medewerkers van Vroeg Eropaf, bijvoorbeeld over de
voedsel- en kledingbank. De medewerkers van Vroeg Eropaf bezitten veel kennis
over plekken waar men hulp kan krijgen, die de cliënten nog niet kenden. Voor
deze groep is Vroeg Eropaf niet per sé een interventie in de
schuldenproblematiek maar Vroeg Eropaf helpt wel door hen te verwijzen naar
instanties en hulpbronnen die zij nog niet kenden.

Duurzame oplossing nodig bij langdurige problemen
Een aantal van de geïnterviewden (crediteuren, sociale partners) heeft de hoop
uitgesproken dat vroegsignalering op de lange termijn zorgt voor een afname
van problematische schulden doordat deze personen al vroeg worden geholpen.
We bespreken dit in de context van de interviews met cliënten.

Client: " [De post] maakten we niet meer open. Soms wel! Dan stop je
het weer weg. […] Ik kan er ook niks mee. Ik heb geen inkomen. Mijn
toeslagen bij de belastingdienst krijg ik allemaal niet meer, ik weet niet
wat er aan de hand is. Dus dan maak je de brieven maar niet open."
Problemen zijn soms zeer langdurig
Alle cliënten vinden het erg fijn dat er een overzicht is gemaakt van de
inkomsten, uitgaven en schulden. Wel is het bij een aantal cliënten de vraag of
dit een duurzame oplossing is. 1 cliënt heeft de ervaring dat zijn schulden groter
worden wanneer hij werkloos is en kleiner worden wanneer hij werk heeft. Hij
verwacht geen duurzame verandering van dat patroon. Andere cliënten
beschrijven soms terugkerende of langlopende schulden. Van de gesproken 8
cliënten hebben er 6 al eerder stevige schulden gehad (zijn in schuldsanering
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geweest) of hebben al 7 jaar of langer schulden. Ze hebben dat eerder
bijvoorbeeld opgelost door
schuldsanering of hebben de
schuld nog niet afgelost. Andere
cliënten hebben die we spraken
hebben minder langdurige
schulden, maar toch al 6 maanden
tot een jaar. Dit is een steekproef,
daarom kunnen we er dit alleen

Gesprek met cliënt: "Weet je, je zou
bijna denken dat het chronisch is,
omdat je er gewoon niet uit komt hier.
- Zou je nu sneller weer hulp
zoeken?
Oh nee, maar ik zou nooit meer van
mijn geld af gaan snoepen."

als indicatief beschouwen. Een
mogelijke verklaring voor het feit dat deze mensen al 6 maanden of langer
schulden opbouwen is dat Vroeg Eropaf pas kort begonnen is. Daardoor is er een
bepaalde groep huishoudens die al enige tijd schulden opbouwt die nu door het
team van Vroeg Eropaf wordt aangesproken, die eigenlijk niet precies tot de
doelgroep behoort. Als dat klopt dan zou dit betekenen dat deze groep dankzij
Vroeg Eropaf op een zeker moment kleiner wordt omdat ze aangesproken
worden en hulp ontvangen. Daarna worden naar verhouding meer mensen
bereikt die pas zeer recent schulden maken. Deze hypothese zou in een
vervolgonderzoek onderzocht kunnen worden.
Duurzame hulp noodzakelijk
Cliënten die terugkerende of langdurige schulden hebben, geven bijna allemaal
aan dat ze het nooit zo ver meer zullen laten komen. Ofwel omdat zij "hun lesje
geleerd hebben", ofwel omdat ze nu de weg naar de schuldhulpverlening kennen.
Een deel van deze personen heeft al eerder schuldhulpverlening ontvangen.
Deze eenmalige hulp is voor hen klaarblijkelijk niet voldoende geweest om uit de
schulden te blijven. Duurzame hulp is voor hen mogelijk noodzakelijk.
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Cliënt: "Ik was zelf al begonnen met afspraken maken en dingen
terugbetalen maar ze willen zoveel van je; die wil €75, die wil €50. […]
En ik had een mooi bankstel gekocht, ik zou van de Belastingdienst
geld terugkrijgen. Toen bleek dat ik nog een schuld had en hielden ze
dat geld in. Maar die bank was er al."
De medewerker van Vroeg Eropaf verwijst naar de sociale wijkteams, de Sociale
Raadslieden en de Formulierenbrigade zodat cliënten niet alleen een eenmalig
overzicht hebben, maar ook duurzaam ondersteuning kunnen ontvangen
wanneer dat nodig is. De medewerkers van Vroeg Eropaf blijven beschikbaar om
te helpen bij nieuwe vragen of problemen. Dit draagt bij cliënten bij aan een
gevoel van vertrouwen in de toekomst. Mochten zij toch opnieuw schulden
opbouwen dan hebben zij vertrouwde hulpverlening om op terug te vallen.
De cliënten zijn positief over van de mate waarin zij in staat zijn uit de schulden
te blijven en de mate waarin zij in staat zijn overzicht te houden over de
financiën. Omdat een groot deel van hen herhaaldelijk of langdurig schulden
heeft opgebouwd is het toch cruciaal de vinger aan de pols te houden bij deze
groep. Al eerder bespraken we dat de crediteuren cliënten zien terugvallen in
schulden, ook wanneer zij een traject Vroeg Eropaf hebben gehad. Een mogelijke
les die hieruit te trekken is, is dat er een (kleine) groep is die langdurig hulp
nodig heeft om de financiële huishouding op orde te houden. Het is dan zaak
deze groep te identificeren en hen naar die hulp te verwijzen, zover dat nog niet
gebeurt.

3.3 Uitvoering. Lessen voor uitvoering Vroegsignalering
Werkwijze met 2 schulden betekent niet persé een vroeg signaal
Uit de telefonische interviews met cliënten en het interview met medewerkers
van Vroeg Eropaf blijkt dat veel cliënten van Vroeg Eropaf ook op andere
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plekken schulden hebben. In Vroeg

Medewerker gemeente Arnhem:
"Wat is vroegsignalering? Mensen
benaderen wanneer er 2 schulden zijn
die tijdens het bezoek hebben
op 1 adres binnen 1 maand, of er is in
gezegd 'doe maar niet' melden zich
2 opeenvolgende maanden 1 schuld
soms 2 of 3 maanden later alsnog.
bij 2 verschillende crediteuren. Dit
Waren we dan te vroeg? Ik denk
dat we op tijd waren maar die
laatste omdat mensen wel eens
mensen wilden nog niet."
wisselen; de ene maand krijgt de ene
Eropaf is gekozen om mensen te

crediteur geld, de volgende maand een
ander. Er is een reële kans dat er meer schulden zijn bij vaste lasten dan deze 2,
doordat er niet voor alle domeinen (wonen, energie, etc.) 100% dekking van de
aanbieders is.
Alle partijen zijn het erover eens dat dit de juiste werkwijze is. 1 signaal is te
weinig, 3 schulden is te veel, dan is het niet meer vroegsignalering. Cliënten
hebben niet plotseling drie schulden in één maand.
In de praktijk hebben de cliënten echter vaak meer schulden dan 2; het aantal
schulden is vaak hoger dan drie, er zijn tot negen crediteuren geconstateerd in

Medewerker Vroeg Eropaf: "Bij die mensen merk je met name dat ze
het moeilijk vinden zelf de stap te zetten. […] Ik denk dat het weinig
onwil is, maar veel schaamte, niet weten waar ze heen moeten voor
hulp. Of alles al een keer geprobeerd hebben en teleurgesteld. Dat
horen we heel vaak."
de acht interviews met cliënten. De schulden spelen bovendien vaak al langer;
veelal een half jaar of jaar en soms zelfs al jaren. We moeten hier benadrukken
dat het om een kleine steekproef gaat van cliënten. Het hier geschetste beeld is
dus niet representatief voor alle cliënten van Vroeg Eropaf.
Wanneer het aantal crediteuren daadwerkelijk 'slechts' 2 is, zien de
hulpverleners soms dat de cliënt hulp weigert. Dan achten zij zichzelf in staat het
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probleem zelf op te lossen of hebben zij dit al gedaan. In andere gevallen zien de
medewerkers van Rijnstad dat cliënten eerst hulp weigeren en de hulp pas
accepteren wanneer het probleem groter is geworden. De vraag is daarom of het
bij deze cliënten nog om vroegsignalering gaat. In gesprekken met crediteurs en
hulpverleners is de vraag aan bod gekomen hoe erg het is dat de cliënten vaak al
meer dan twee schulden hebben op het moment dat zij hulp krijgen via Vroeg
Eropaf. De cliënten kunnen ook in dat geval de hulp van Vroeg Eropaf goed
gebruiken. Hier geven de crediteurs en hulpverleners aan dat het goed is dat
deze mensen bereikt zijn voor het probleem nóg groter werd, ook al was het
probleem (het aantal schulden) al groter dan met Vroegsignalering
oorspronkelijk bedoeld was. De les is hier dat het signaal van 2 schulden goed
lijkt te werken, ondanks dat de cliënten vaak al meerdere schulden hebben.

Contact zoeken en relatie met cliënt
In de opzet van Vroeg Eropaf Arnhem is gekozen dat de cliënten een huisbezoek
krijgen zonder communicatie vooraf. De cliënt wordt aan huis meerdere malen
benaderd en uiteindelijk krijgt hij een flyer waarop staat waar hij hulp kan
krijgen. De medewerkers geven aan dat vrijwel alle cliënten die zij spreken, hulp
accepteren. De medewerkers van Vroeg Eropaf gaan meerdere malen langs, zo
nodig ook 's avonds.

Medewerker Vroeg Eropaf: "En als je direct in gesprek bent dan zie je
vaak die eerste weerstand, dat ze geschrokken zijn. Dan proberen we toe
te lichten waarvoor we komen en met welk doel. Dan zeggen mensen
dan toch al snel; dan snap ik het wel. Dat maakt misschien het verschil."
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De medewerkers van Vroeg Eropaf denken dat ook helpt dat zij meerdere
invalshoeken gebruiken bij het aanspreken. Ze proberen open het gesprek in te
gaan zodat cliënten de ruimte hebben om hun kant van het verhaal te vertellen.
Ze vragen niet alleen naar de schulden, maar beginnen bijvoorbeeld over de
mogelijkheden om administratieve hulp te ontvangen of over regelingen en
voorzieningen. Het gesprek gaat dan niet over de schuld en het probleem, maar
over praktische hulpmiddelen en daarmee de oplossing. De medewerkers van
Vroeg Eropaf geven aan dat hun uitstraling er mogelijk ook mee te maken heeft.
Vroeg Eropaf heeft een team dat hoofdzakelijk uit vrouwen bestaat en zij
proberen ook qua kleding, houding en uitstraling niet-bedreigend over te
komen.
Toch is de reactie van cliënten door
deze werkwijze niet altijd positief.
Cliënten schrikken of reageren
afwijzend omdat zij zich overvallen
voelen. Hier is een klacht over
geweest en die is naar tevredenheid

Cliënt: "We vertrouwden haar ook
meteen. Ze was heel open en eerlijk
en vriendelijk. Normaal zijn we
juist van moeten we dit wel doen?
Vreemden in onze papieren laten.
Maar zo dachten we niet bij haar."

afgehandeld. Soms gaan zij net van
huis, of zijn zij niet (netjes) gekleed.
Dan vinden zij het niet prettig om onverhoeds aangesproken te worden. In
sommige gevallen lukt het niet om binnen te komen. Dan proberen de
medewerkers van Vroeg Eropaf een afspraak te maken. Als ook dat niet lukt,
laten ze informatie achter en halen ze de cliënt van hun lijst.
De les voor Vroegsignaleringsprojecten is dat de aanpak om onaangekondigd
langs te gaan goed lijkt te werken. Het is dan wel belangrijk om een nietbedreigende houding aan te nemen en om meerdere invalshoeken te gebruiken
om het gesprek te starten. Uit gesprekken met cliënten blijkt dat een deel van
hen de hulp zou hebben afgewezen als ze de kans hadden gehad hierover na te
denken. Doordat zij verrast werden hebben ze zich laten meenemen in het
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project. Dat dit werkt blijkt ook uit het hoge aandeel mensen dat meewerkt van
de bezochte huishoudens.

Hulp afwijzen door
wantrouwen, oneens met
schuld of onwil
Er zijn mensen die de hulp van
Vroeg Eropaf afwijzen. Van
deze mensen is bijgehouden
wat de reden van de afwijzing

Medewerker Vroeg Eropaf: "Dan staan
mensen herhaaldelijk op de lijst. Die zien
we in januari, in mei ook en in augustus
nog eens. De eerste twee keer hebben die
gezegd; 'ik hoef geen hulp, er is niks aan
de hand'. En die hebben de derde keer
gezegd; 'kom toch maar wel'.

is (volgorde is willekeurig).


Inwoners gebruiken het niet betalen van rekeningen voor het eisen van een
oplossing; dus huur niet betalen omdat er in huis nog wat moet gebeuren.



De cliënt is er principieel tegen dat gegevens gedeeld worden.



Inwoners willen financiën niet delen.



Client regelt het zelf en wil niet praten.



Client is niet klaar voor hulp (via mail).



Geen vertrouwen in hulpverlening i.v.m. ervaringen uit het verleden.



Na inleiding deur dichtdoen zonder tijd voor goede toelichting.



Zichtbaar thuis zijn maar niet open doen.



Al hulpverlening betrokken.



Verwarde personen.

Het is moeilijk met deze mensen in contact te komen omdat zij de hulp afwijzen
en dus ook niet altijd openstaan voor een interview. Er zijn 2 personen
geïnterviewd die de hulp van Vroeg Eropaf hebben afgewezen. Een van hen heeft
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geen vertrouwen in hulpverlening i.v.m. ervaringen uit het verleden. Verder is
hij het niet eens met een deel van de schulden. Aan de andere kant betaalt deze
persoon ook rekeningen niet omdat hij daar naar eigen zeggen niet genoeg AOW

Medewerker Vroeg Eropaf: "Het houd een keer op. Deze man straalde
echt van zijn tenen tot zijn kruin uit dat hij niet wilde. Dan moeten we
dat accepteren. Soms zeggen mensen dat ze niet willen maar als je de
vraag net iets anders stelt dan komt er antwoord, of mensen nodigen
ons toch binnen uit. Dan ben je door die eerste weerstand heen."
voor ontvangt (zie citaat pagina 54). Het is dus een combinatie van factoren. De
andere persoon die geen hulp wilde ontvangen gaf aan dat zijn schulden
eenmalig en klein waren en dat hij geen hulp nodig had om de problemen het
hoofd te bieden. Vroeg Eropaf laat bij mensen die niet opendoen of niet thuis zijn
altijd een folder achter. Uit gesprekken met de crediteuren en hulpverleners
blijkt dat deze mensen soms toch hulp zoeken of naar aanleiding van de folder
proberen in contact te komen met de crediteuren om een oplossing te zoeken. Er
is altijd een groep zorgmijders. Het achterlaten van een folder is een van de
mogelijkheden die bij Vroegsignaleringsprojecten in andere gemeentes ook
ingezet kan worden om deze groep toch te bereiken.

3.4 Proces. Lessen (pilot) Vroeg Eropaf
Vroeg Eropaf als onafhankelijke partner waardevol
Crediteuren zijn het erover eens dat medewerkers van Vroeg Eropaf een functie
vervullen die zij zelf moeilijk kunnen vervullen. Direct contact opnemen met de

Crediteur: "We kennen Rijnstad al zo lang, we gaan ervanuit dat zij het
maximale voorstellen. Als we daar ook nog aan moeten twijfelen… Zelfs
al vinden we het te laag, ze zullen wel naar de beslagneming hebben
gekeken."
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cliënt door bellen of langs te gaan kan zeer waardevol zijn om een compleet
beeld te krijgen van de situatie van de cliënt en ook om een huisuitzetting of
afsluiting te voorkomen. Dit is echter een dure methode.
Daarbij wordt opgemerkt dat

Crediteur: "En [Vroeg Eropaf] past heel
erg bij onze visie en missie. Wat heb je
onafhankelijke partij naast de
eraan om heel strak op je vorderingen te
cliënt gaat staan om dit
gaan zitten als iemand vervolgens totaal
persoonlijke contact en een
omvalt?
situatieschets op zich te
Financieel gezond = mentaal gezond =
lichamelijk gezond."
nemen. Dat levert een compleet
het waardevol is dat een

beeld van alle diverse schulden
en van de betalingsruimte van de cliënt. Crediteuren geven aan dat ze daarop
durven te vertrouwen. Als een crediteur een cliënt aanspreekt komt de crediteur
geld halen, zelfs wanneer zij ook hulp aanbieden en proberen om rekening te
houden met de situatie van de cliënt. Doordat de crediteur geen onafhankelijke
rol heeft geeft de cliënt niet altijd eerlijk inzicht in zijn financiële ruimte en
daardoor komt het soms tot onhaalbare afspraken, ondanks dat dit in het belang
is van de cliënt noch de crediteur. De medewerkers van Vroeg Eropaf hebben
veel ervaring met (schuld)hulpverlening en kunnen als tussenpersoon fungeren
wanneer er angst, onbegrip of boosheid speelt bij de cliënt. Ook kunnen zij op
andere tijdstippen langsgaan dan de crediteur, zoals 's avonds. Zo komen deze
medewerkers in contact met cliënten die overdag onbereikbaar zijn.
Als de medewerkers van Vroeg Eropaf bellen wordt een uitstel van betaling of
andere regeling sneller geaccepteerd vanuit hun neutrale rol en omdat zij zonder
emotie kunnen overleggen. Dit blijkt uit interviews met de cliënten en met de
crediteuren. Crediteuren hebben vertrouwen dat een maatschappelijke
organisatie een overzicht heeft over de totale situatie en een redelijk voorstel
doet. Van een cliënt wordt dat niet zonder meer aangenomen.
De rol van een onafhankelijke partner is volgens de crediteuren daarom moeilijk
vervangbaar dankzij hun onafhankelijke rol en door hun ervaring met
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maatschappelijke hulpverlening en schulddienstverlening. Dat scheelt
bovendien werk bij de crediteuren. Dit biedt ook een aanknopingspunt om de
kosten van Vroeg Eropaf deels door crediteuren te laten betalen, als en wanneer
hun eigen incassotraject daar baat bij heeft.

Een goede selectie levert meerwaarde in de uitvoering
De signalen van verschillende crediteuren worden samengevoegd tot 'matches'
op adresniveau. De lijst met matches gaat achtereenvolgens naar de OGGZ,
Rijnstad en gemeente Arnhem voor controle. Wanneer cliënten al ondersteuning
krijgen vallen zij af, bijvoorbeeld omdat zij al schuldhulpverlening krijgen.
Daarnaast wordt achterhaald of de schulden bij 1 persoon of 1 gezin horen.
Daarnaast wordt gekeken of de gegevens kloppen. Na deze controle gaat de lijst
naar de medewerkers van Vroeg Eropaf (vanuit Rijnstad) om de adressen te
bezoeken.
De vraag is of dit proces evenveel of meer oplevert dan het kost aan mankracht.
Op dit moment is dit proces handwerk van medewerkers bij OGGZ, Rijnstad en
gemeente Arnhem. Daartegenover staat dat het veel werk scheelt bij de
daadwerkelijke uitvoering van Vroeg Eropaf omdat er geen adressen bezocht
worden waar dat niet nodig is. Daarnaast worden er minder mensen
aangesproken waar dat niet relevant is. Het aanspreken van de juiste mensen
verleent het project een grotere geloofwaardigheid. Daarom is dit een les om
mee te nemen in andere Vroegsignaleringsprojecten.

Meer crediteuren betrekken kan meerwaarde opleveren
De crediteuren en maatschappelijke organisaties in Vroeg Eropaf zijn bezig met
de vraag of Vroeg Eropaf optimaal functioneert met de huidige 'set' crediteuren.
Zo is in Arnhem alleen zorgverzekeraar Menzis onderdeel van de pilot. Volgens
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medewerkers van het BKR en gemeente Arnhem zouden alle zorgverzekeraars
mee moeten doen voor complete dekking, net als alle energieleveranciers.
Bij Rijnstad leeft ook de vraag of andere schulden van belang kunnen zijn. Een
voorbeeld is de rekening voor telefonie/televisie/internet, die ook flinke
schulden kan opleveren. Mensen kunnen bij de gemeente en overheid in de
schuld raken door teveel betaalde uitkeringen of subsidies, of cliënten moeten
meebetalen aan WMO-voorzieningen. Ook hier kunnen schulden zich snel
opstapelen; er moet volgens de hulpverleners overwogen worden om deze
schulden ook mee te nemen in Vroeg Eropaf.
Een stap verder gaat het idee van medewerkers van Rijnstad voor het opvragen
van schulden bij grote private partijen zoals online kleding- en
elektronicawinkels. De andere geïnterviewde partijen zijn het niet altijd eens
met dit idee; het gaat om een ander type schuld of zelfs een ander type
schuldenaar. Bovendien is er nooit 100% dekking door de veelheid aan (grote)
commerciële partijen. Wel zou hierdoor een andere groep cliënten in beeld
komen.
Het kiezen voor meer crediteuren en meer types schulden zou het bijvoorbeeld
gemakkelijker maken studenten en andere kamerbewoners 'op te pikken'. Zij
betalen vaak huur inclusief gas/licht/water/televisie/ internet. Daardoor is er
maar 1 signaal waar bij andere mensen drie signalen zouden zijn. Voor deze
doelgroep is een huurachterstand echter een groot probleem, ook al is het
slechts 1 signaal.

Hier noemt men ook de volgorde van het betalen van rekeningen. Er is een
bepaalde logica waarmee mensen hun rekeningen of schulden aflossen. Daarbij
zijn volgens één van de crediteuren de gemeentelijke belastingen en de
zorgverzekeraar de eerste rekeningen die blijven liggen. Dit blijkt ook
anekdotisch uit een gesprek met een van de cliënten (zie citaat).
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De redenatie van cliënten is

Gesprek met cliënt: "Heeft u bij de
verhuurder een schuld?
noodzakelijke zorg in
Nee, nee nee. Ik zorg altijd dat ik wel
Nederland altijd geboden
gedekt ben, he?
wordt, zelfs wanneer men niet
- De huur betaalt u wel?
voor de verzekering betaalt. En Ja, da's wel het belangrijkste, hè? De huur,
water gas en licht. En de telefoon.
de gemeentelijke belasting
- En de zorgverzekering?
'levert' in principe niets waar
Die betaal ik niet! En die heb ik al
men onmiddellijk behoefte aan
tientallen jaren niet betaald.".
volgens de crediteur dat

heeft. De huur, energierekening
en voornamelijk water wordt

zo lang mogelijk betaald. Als we deze 'volgorde van betalingen' goed in beeld
krijgen, kan een betere keuze worden gemaakt in welke signalen worden
meegenomen. Heeft men bijvoorbeeld een schuld bij de waterleverancier dan is
er een grotere kans dat men nog meer schulden heeft. Dit is overigens niet
cijfermatig onderzocht in het voorliggende onderzoek. Met die kennis kan een
rangschikking gemaakt worden in de signalen. Hiervoor is (nog) niet gekozen in
Vroeg Eropaf Arnhem. Eventueel kan hiervoor worden gekozen als het aantal
signalen te groot is.

Landelijke werkende crediteuren willen één werkwijze voor
Vroegsignalering
Landelijke crediteuren zoals de energieleveranciers en zorgverzekeraars zijn
door verschillende gemeenten uitgenodigd deel te nemen aan een pilot met
vroegsignalering. Vooral voor de landelijk opererende crediteuren kosten de
pilots veel capaciteit doordat de werkwijze varieert. Er is begrip voor het feit dat
het nu om pilots gaat maar er is een roep om een eenduidige werkwijze. Dan zou
het werk bij de crediteuren geautomatiseerd kunnen worden.
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Aan de voorkant, het verzamelen van gegevens en het komen tot een match,
speelt vaak het BKR een rol en daardoor is er een uniforme werkwijze. Uit de
Handreiking Vroegsignalering van 9 februari 2018 wordt hierover een
aanbeveling gedaan: "Een aanbeveling is om de groep gemeenten die dezelfde
dienstverlener contracteert en gebruik maakt van dezelfde
verwerkersovereenkomst, te organiseren in een opdrachtgeversoverleg. Zo kan
gezamenlijk invulling worden gegeven aan de sturende rol van de gemeenten."

Crediteur: "Het kost ons ook veel menskracht. Op grote schaal zou er
een duidelijk business case voor zijn. Maar als er signalen worden
opgepakt is het belangrijk dat we die automatisch terugkrijgen.
Afzonderlijke lijstjes terugsturen is van enkele gemeentes nog wel te
doen maar voor alle gemeentes is dat teveel."
Wel kiest iedere gemeente vaak zijn eigen signaal (zoals aantal of hoogte van
schulden) om mee te werken en dit maakt de aard van de te verzamelen
gegevens divers. Aan de achterkant van het proces is er ook diversiteit. De
uitvoerende organisatie heeft zijn eigen methode om terug te werken en terug te
koppelen.
Een aanbeveling is om op korte termijn zoveel mogelijk samen te werken tussen
gemeenten om de werkwijze zo uniform mogelijk te maken. Hiertoe is het van
belang dat gemeenten hun visies en best practices delen. Daarbij hoort dat
gemeentes dezelfde informatie vragen en teruggeven aan de crediteurs en dat
gemeentes met een gezamenlijke visie komen op wat vroegsignalering inhoud en
welke schulden daar bij horen. Ook is het nuttig om intergemeentelijk kennis en
ervaring te delen op het gebied van samenwerking; privacywetgeving, het
opstellen van convenanten en overlegstructuren.
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3.6 Conclusies hoofdstuk 3
Eerder in beeld krijgen & oplossingsrichting aangeven


Een van de doelen van
Vroeg Eropaf is het
aangeven van een
oplossingsrichting voor de
ontstane problemen. Uit de
gesprekken met cliënten
blijkt dat dit voor hen
inderdaad lukt en zeer
waardevol is. Een aantal

Client: "Ik kan echt aanbevelen dat ze dit
blijven doen. Want je krijgt een
handreiking die je anders niet gehad zou
hebben. Ik had het niet zelf opgezocht,
nee. Nou is dat gelukkig voorbij maar er
zijn heel veel mensen met deze financiële
problematiek die elders oplossing gaan
zoeken. En dat is altijd aan de verkeerde
kant van de lijn zal ik maar zeggen."

van hen geeft expliciet aan
dat zij de problemen verder hadden laten escaleren als Vroeg Eropaf niet
was langsgekomen.


Een groot deel van de gesproken cliënten ervaart langdurig problemen met
financiële huishouding wat herhaaldelijk of langdurig leidt tot schulden.
Voor deze groep is een duurzame oplossing nodig. Vroeg Eropaf biedt
daartoe de aanzet door door te verwijzen naar schuldsanering en naar
wijkteams om ook problemen op andere leefgebieden aan te pakken. Toch
zijn er signalen dat er cliënten herhaaldelijk in de problemen komen, ook na
de hulp van Vroeg Eropaf. Het wordt aanbevolen na te denken over de beste
manier om deze groep duurzaam te ondersteunen.



De medewerkers van Vroeg Eropaf hebben een hoge succesrate in het
aanspreken van cliënten. Uit de interviews blijkt dat dit komt door hun nietbedreigende positie (als hulpverleners) en voorkomen. Ook proberen de
medewerkers meerdere onderwerpen om een ingang te vinden voor een
gesprek. Enkele crediteuren geven aan dat een onafhankelijke partner
onmisbaar of zeer nuttig is omdat zijzelf een andere rol hebben, namelijk als
crediteur en niet als hulpverlener. Een aantal crediteuren verwijzen naar
hulp en proberen zo goed mogelijk zorg te dragen dat hun cliënt niet
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overvraagd wordt in het

Client: Ze hebben visitekaartjes achter
gelaten, maar door die domme kop van
maar alle crediteuren zijn
mij heb ik er niet op gereageerd, ik dacht
het erover eens dat dit veel
weet je, laat maar, ik heb nou geen zin.
eenvoudiger is voor een
Als iemand voor de deur staat moet je
onafhankelijke partner.
tenminste antwoorden. Is het een brief, ga
je ook niet reageren. Want als je niet op
De medewerkers van
de brief van een deurwaarder reageert,
Vroeg Eropaf komen
ga je ook niet op die brief reageren van
onverwacht langs.
Rijnstad."
terugbetalen van schulden,



Meerdere cliënten gaven

tijdens de interviews dat
zij zich overvallen voelden maar soms juist daardoor ook hulp aanvaarden.
Daarom wordt aanbevolen om in deze werkwijze te volharden; zowel het
gebruik van een onafhankelijke partner om de huisbezoeken te doen, als om
onaangekondigd op huisbezoek te gaan.

Verbeterpunten, lessen en successen


De werkwijze waarbij twee schulden worden gebruikt om een signaal te
geven voor Vroeg Eropaf levert een goed signaal op om met cliënten met
schulden in gesprek te gaan. Wel blijkt dat zij vaak al veel meer schulden
hebben en vaak al 6 maanden tot een jaar, of zelfs nog langer. Ondanks dat
wordt aanbevolen om de huidige werkwijze vol te houden. De gesproken
cliënten behoren voor een groot deel tot de beoogde doelgroep van mensen
met beginnende schulden.



Een goede selectie van cliënten heeft in Vroeg Eropaf bijgedragen aan een
hoge succesrate. Deze selectie is tijdrovend; zowel in mensuren als in het
proces, want het controleren van de lijst kost tijd. Het is echter waardevol
omdat de juiste groep wordt aangesproken en omdat het veel tijd in
huisbezoeken scheelt.
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De diverse geïnterviewde (sociale) partners geven aan dat het zeer nuttig
kan zijn meer crediteuren te betrekken. Zeker is volgens hen dat het een
goed idee vaste-lasten aanbieders allemaal te betrekken, zodat er een
complete dekking is van dat veld. Ook wordt geopperd om andere partijen te
betrekken, zoals televisie- en internetaanbieders.



Landelijk opererende crediteuren hebben behoefte aan een uniforme
werkwijze om vroegsignalering boven het niveau van een pilot uit te tillen.
Zij zien daar een business case voor en dit zou hun veel werk schelen.

Client: "Ik hoop dat je de gemeente duidelijk maakt, van dit is heel erg
belangrijk. Het moet gedaan blijven worden. Het kost natuurlijk voor
de gemeente grote bedragen voor de budgetcoaches en voor de mensen
die dit doen. Maar voor de mensen zelf is dit heel belangrijk en voor mij
ook. "

Evaluatie vroegsignalering Vroeg Eropaf 58

4 Conclusie en discussie
4.1 Conclusie
Nu de pilotperiode ruim een half jaar loopt kijken we naar de resultaten van het
project. De evaluatie had de volgende doelen.
1. Nagaan of het project Vroeg Eropaf zijn doelen heeft bereikt. Het doel
van Vroeg Eropaf is het eerder in beeld krijgen van cliënten met
(beginnende) financiële problemen om daarmee in gesprek te
komen, de reguliere betalingen te hervatten en een
oplossingsrichting aangeven voor de ontstane problemen.
2. Nagaan of Vroeg Eropaf verbeterpunten heeft waardoor het doel beter
bereikt kan worden.
3. Bijvangst in de vorm van andere successen en onbedoelde effecten van
Vroeg Eropaf beschrijven.
4. Lessen leren en goede ideeën beschrijven t.b.v. andere
Vroegsignaleringsprojecten.
Uit de evaluatie blijkt dat het in de pilot Vroeg Eropaf gelukt is om cliënten met
(beginnende) financiële problemen eerder in beeld te krijgen. Het lukt in de
meerderheid van de gevallen (72%) ook om met hen in gesprek te komen,
reguliere betalingen te hervatten en een oplossingsrichting aan te geven.
Cliënten van Vroeg Eropaf lossen significant sneller de schuld af. Er zijn
aanwijzingen dat het hervatten van reguliere betalingen en het aangeven van
een oplossingsrichting ook lukt, maar statistisch gezien is dat (nog) niet hard te
maken. Mogelijk kan dat wel als er een groter aantal cliënten in de analyse wordt
meegenomen.
In hoofdstuk 3 (p. 56) zijn een aantal verbeterpunten en successen beschreven.
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Hoge succesrate
Vroeg Eropaf heeft een relatief hoge 'succesrate'; het aandeel mensen dat hulp
accepteert. In de interviews zijn een aantal mogelijke oorzaken gegeven.


De cliënten waarderen de open houding van het team van Vroeg Eropaf. Dat
zijn maatschappelijk werkers met veel ervaring met de doelgroep.



Zowel de cliënten als de hulpverleners denken dat het helpt dat Vroeg
Eropaf onverhoeds voor de deur staat. De cliënten hebben de neiging om de
problemen te negeren en zullen hulp om dezelfde reden proberen te
ontlopen. Doordat de hulp al een gezicht heeft en alleen afgewezen kan
worden door de deur letterlijk dicht te doen, is dat veel moeilijker (dan
wanneer er bijvoorbeeld vooraf een brief wordt verzonden).
* De hulpverleners zelf geven daarnaast aan dat zij meerdere ingangen
proberen om het gesprek te beginnen - bijvoorbeeld door niet alleen de
schuld te noemen maar ook manieren om meer inkomen te krijgen.



De crediteurs beschrijven dat zijzelf in hun incassotraject ook proberen om
mensen te helpen, door te vragen naar de financiële situatie en naar andere
schulden. De crediteurs geven aan dat het toch nuttig is dat er een
onafhankelijke partij (zoals het team van Vroeg Eropaf) deze rol pakt, omdat
dit team onafhankelijk is. De cliënt durft eerlijk te zijn, de crediteur kan er
van op aan dat een terugbetalingsvoorstel eerlijk en rechtvaardig is.

2 schulden als signaal werkt goed
Verbeterpunt: met meer vergelijkbare crediteurs werken
Het werkt in Vroeg Eropaf goed om 2 schulden te gebruiken als signaal om bij
cliënten langs te gaan. Hierbij wordt als tip meegegeven om met meer
vergelijkbare crediteurs te gaan samenwerken zodat de huidige vaste-lasten
domeinen 100% worden afgedekt (dus alle woningcorporaties, energieaanbieders, alle zorgverzekeraars etc.).
Goede selectie succesfactor

Evaluatie vroegsignalering Vroeg Eropaf 60

Daarbij is cruciaal dat er een goede selectie plaatsvind. Dit vereist de
medewerking van de gemeente zelf en van maatschappelijke dienstverleners,
om na te kijken of de cliënten misschien al bekend zijn en reeds hulp ontvangen.
Deze selectie bespaart veel huisbezoeken en maakt dat het succespercentage
hoog ligt.
Meer intergemeentelijke samenwerking
Uit de evaluatie blijkt dat het organiseren van Vroegsignalering er veel baat bij
zou hebben als er (meer) intergemeentelijk samengewerkt gaat worden. De
werkwijze, zowel qua data-aanlevering, terugkoppeling, de gekozen signalen en
dergelijke zouden dan zoveel mogelijk moeten worden afgestemd. Zeker
landelijk opererende crediteurs hebben geen mogelijkheid om bij alle
Nederlandse gemeentes deel te nemen aan een pilot. Er zou om die reden een
standaard moeten worden ontwikkeld die kan worden uitgerold over alle
gemeentes. Van gemeentes vraagt dit enige bescheidenheid (niet zelf meer
kunnen meedenken over de kaders) en van crediteurs vraagt dit dat zij
meewerken wanneer gemeentes met deze standaard werken.

4.2 Discussie
Er zijn een aantal manieren om het voorliggende onderzoek te verbeteren of aan
te vullen, mocht er een vervolgonderzoek plaatsvinden.
Grotere steekproef & langere periode analyse van cliënten is gewenst
In het onderzoek zijn 496 cliënten meegenomen met 1.004 schulden. Daarvan is
een deel afgevallen omdat hun traject is gesloten en met slechts een klein deel
van de cliënten is geen contact geweest of heeft de hulp afgewezen. Daardoor
zijn niet alle verschillen significant. In een vervolgonderzoek kan een grotere
groep gebruikt worden omdat het traject dan langer loopt. Daarbij is het ook aan
te raden om de verschillen tussen de groepen beter uit te diepen. Cliënten die
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hulp actief afwijzen zijn anders van aard dan cliënten die (toevallig) niet thuis
zijn of die weigeren de deur open te doen. Op basis van de verschillende
kenmerken kan een ander resultaat verwacht worden. Door het lage aantal
cliënten is ervoor gekozen om alleen de groep die hulp heeft ontvangen te
onderscheiden in de statistische toets, idealiter zouden alle groepen worden
bekeken.
Onderzoek of er een groep is die opnieuw in schulden komt
Een aantal crediteuren geven aan dat zij merken dat cliënten opnieuw schulden
opbouwen, ook wanneer de cliënt hulp heeft ontvangen van het team van Vroeg
Eropaf. Dit is niet kwantitatief onderzocht. In een vervolgonderzoek zou kunnen
worden bekeken of dit (vaak) voorkomt. Een dergelijk onderzoek zou de groep
kunnen onderzoeken die een schuld heeft gehad, die aflost en die daarna
opnieuw een schuld opbouwt. Er zou dan moeten worden onderzocht of de
groep die hulp ontvangt van Vroeg Eropaf minder vaak opnieuw een schuld
opbouwt na het aflossen van de originele schuld. En wat de verschillen zijn
tussen de groepen die schuldvrij blijft en opnieuw een schuld opbouwt.
Onderzoek kosten-batenverhouding van Vroeg Eropaf
Een traject van vroeg Eropaf kost gemiddeld €757,50. Het is niet bekend hoeveel
een traject oplevert, voor de cliënt, maatschappelijk en bij de crediteuren. De
crediteuren geven aan dat zij nog geen winst zien van het project. Ook dit kan
worden onderzocht in een vervolgonderzoek.
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1. Bijlage: (ontwikkeling) schuld per cliënt
In de onderstaande figuur staan alle cliënten op een rij. De cliënten zijn
gesorteerd naar de hoogte van de originele achterstand. Deze is oranje
weergegeven. In het blauw staat bij iedere cliënt de corresponderende huidige
schuld. We zien dat er een cliënt is met een relatief lage originele schuld, aan de
linkerkant in het figuur, die momenteel een schuld heeft van ruim €5.000. We
zien ook veel oranje streepjes zonder corresponderend blauw streepje; deze
cliënten hebben hun schuld afgelost. Deze figuur laat de variatie zien in de
cliënten in dit onderzoek.
Figuur B.1: Originele en huidige schuld per cliënt, gesorteerd naar originele schuld

In figuur B.2 is de stijging/daling te zien van alle cliënten. De mate waarin hun
schuld stijgt of daalt, is afgerond op honderdtallen. Het histogram laat de
verdeling zien van de ontwikkeling van schulden. Hier blijkt dat het zwaartepunt
van de ontwikkeling van schulden onder de nul ligt. De meeste cliënten hebben
een dalende schuld. Er zijn echter uitzonderingen die een zeer sterk stijgende
schuld hebben. Daardoor is de gemiddelde daling van de schuld bescheiden
(€26).
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Figuur B.2: Aantal cliënten en verandering van de schuld

2. Bijlage: significantie verschil
In figuur B.3 zien we de gemiddelde ontwikkeling van de schuld en het 95%interval van de ontwikkeling van de schuld, verdeeld naar de uitkomst van Vroeg
Eropaf. De cliënten zijn verdeeld in 2 groepen; de cliënten bij wie een eerste
aanzet voor een plan van aanpak is gemaakt, dus de cliënten die een traject van
Vroeg Eropaf hebben gekregen versus alle andere cliënten. De andere cliënten
hebben bijvoorbeeld hulp geweigerd, er is geen contact met hen geweest, er is
alleen een huisbezoek geweest of het traject is gesloten. Deze groepen zijn
samengevoegd omdat zij inhoudelijk een belangrijke eigenschap gemeen
hebben; ze hebben geen traject gekregen van het team van Vroeg Eropaf. De
groepen zijn afzonderlijk bovendien erg klein voor een dergelijke analyse.
Het verschil tussen het resultaat 'eerste aanzet voor een plan van aanpak is
gemaakt' en de andere groep is significant; de Anova-toets (eenzijdig) heeft een
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significantie van 0,035 (0,05 is een significant resultaat bij deze toets). We zien
in figuur B.3 ook dat het 95%-interval van beide groepen niet overlapt.
Figuur B.3: Gemiddelde ontwikkeling van de schuld en het 95%-interval naar het
resultaat van Vroeg Eropaf

3. Bijlage: betalingsgedrag per crediteur
In figuur B.4 en B.5 zien we of men bij is met de maandelijkse verplichtingen en
of er nu nog een achterstand is op de originele schuld. Daar zien we grote
verschillen tussen de crediteuren. Daarbij is Volkshuisvesting een uitschieter
met 6% cliënten die hun schuld reeds hebben afgelost (figuur B.5). Hier kan de
hoogte van de originele schuld een mogelijke verklaring zijn.
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Figuur B.4: Is men bij met nieuwe maandelijkse verplichtingen?

Figuur B.5: Is er nu nog een achterstand op de originele schuld?

In figuur B.6 zien we weer of er een betalingsregeling getroffen is of niet. Een
witte balk betekent dat de schuld is afgelost. De schulden die nog niet zijn
afgelost hebben een betalingsregeling (groen) of niet (geel). Daar valt op dat
sommige crediteuren vaker een betalingsregeling treffen (Volkshuisvesting,
Portaal en Vivare).
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Figuur B.6: Heeft men een achterstand en is er een betalingsregeling getroffen?

Figuur B.7 laat zien of men de betalingsregeling naleeft of niet. Ook hier zien we
verschillen; bij NUON en Portaal leeft maar een klein deel de betalingsregeling
na. In deze figuur is wel belangrijk te beseffen dat het bij Volkshuisvesting,
Vitens en NUON in totaal om minder dan 10 cliënten gaat.
Figuur B.7: Leeft men de betalingsregeling na
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4. Bijlage: bijvangst uit interviews

Vormgeving incassotraject
De crediteuren hebben uiteenlopende manieren om hun incassotraject vorm te
geven. Dat gaat over;


de communicatiemiddelen die worden ingezet,



aan huis langsgaan of niet,



de duur van het traject voordat een crediteur spreekt van een achterstand,



digitale betaalverzoeken sturen of niet en



betalingsregeling treffen of niet.

Er zijn dus diverse methodes om als crediteur met achterstanden om te gaan.
Daarom enkele observaties. Het doen van een digitaal betaalverzoek lokt directe
betaling uit, wat in het belang is van de crediteur en wat opbouw van schulden
voorkomt bij de cliënt. Een risico is dat er geen overleg plaatsvind met de cliënt
over zijn bestedingsruimte en eventuele andere schulden. Daardoor kan het zo
zijn dat een cliënt 'het ene gat vult met het andere' zonder dat een crediteur daar
weet van heeft.
Wanneer een crediteur echter snel contact opneemt bij een achterstallige
betaling wordt voorkomen dat de schuld lang blijft liggen. Zeker bij hogere
bedragen kan dit zeer waardevol zijn om een stapeling van schulden te
voorkomen.
Een van de crediteuren neemt alleen per post contact op met de cliënt. De cliënt
heeft relatief lang de tijd om de rekening te betalen. Dit kan ertoe leiden dat een
cliënt een rekening laat liggen.
Een deel van de cliënten van Vroeg Eropaf lijkt, gezien de interviews, niet in staat
om jaarlijkse rekeningen te voorzien of ervoor te sparen. Wanneer crediteuren
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daarmee rekening houden kunnen zij mogelijk achterstallige betalingen
verminderen.

Wensen op het gebied van terugkoppeling variëren
De crediteuren krijgen een signaal wanneer een klant een 'match' heeft en is
benaderd. Een van de crediteuren wil niet weten wat er met de cliënten is

Crediteur: "We willen weten of die persoon een afspraak heeft
gemaakt. Als dat niet zo is moeten we snel de volgende stap zetten,
naar de deurwaarder. We willen de vordering zo laag mogelijk houden.
Als je dan wacht zijn we weer een maand verder. Dan wordt het zo'n
hoge vordering, dan houdt het gewoon op."
afgesproken. Zij zien dit als een privéaangelegenheid. Andere crediteuren willen
echter wel een terugkoppeling en die krijgen ze niet altijd, of niet tijdig. Ze willen
die terugkoppeling, zodat ze beter inzicht hebben in de situatie van de klant en
hoe zij verder zouden moeten met de schuld. Zij willen de terugkoppeling snel
omdat hun eigen incasso-traject een korte doorlooptijd heeft.

Langdurige samenwerking met gemeente is vruchtbare bodem
Een aantal van de deelnemende crediteuren had al langere tijd een
samenwerking met elkaar en met de gemeente om huisuitzettingen en
waterafsluitingen te voorkomen. De gemeente werkt samen in 'Meldpunt
Ontruimingen' en 'Meldpunt waterafsluitingen' met woningcorporaties en
energieleveranciers om ontruimingen en afsluitingen te voorkomen.
Deze jarenlange samenwerkingen vormen de voedingsbodem voor Vroeg Eropaf.
De crediteuren en andere partijen hebben elkaar leren kennen en weten wat ze

Evaluatie vroegsignalering Vroeg Eropaf 69

van elkaar kunnen verwachten. Ook hebben ze een gezamenlijke visie
ontwikkeld op het gebied van schuldenproblematiek. Ze willen vroeger in het
proces van schuldenopbouw met de cliënt contact leggen, voordat het tot een
huisuitzetting of afsluiting komt. Ook praktisch gezien liepen er al lijnen; welke
informatie kan en mag uitgewisseld worden, hoe wordt dit ingekaderd. De
samenwerking in Vroeg Eropaf wordt door alle partijen beoordeeld als goed, en
dit lijkt mede te worden verklaard doordat de partijen elkaar al kenden.
Anderzijds heeft het opzetten van Vroegsignalering ook enige tijd in beslag
genomen door het bestaan van de beide meldpunten. Daardoor leefde het idee
onder crediteuren dat men al heel veel deed en dat vroegsignalering niet nodig
was.
Het is niet mogelijk om een bestaande jarenlange samenwerking tussen partijen
te simuleren, zodat deze les van Vroeg Eropaf Arnhem moeilijk over te nemen is
voor andere gemeenten. Wel blijkt hieruit het belang van het ontwikkelen van
een gezamenlijke visie op de problematiek.
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