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Samenvatting voorstellen 
 
 

 De pilot wordt verlengd tot september 2018.  

 De gemeente schaft een registratiesysteem aan. Woningcorporaties doen via dit systeem de 

meldingen en kunnen per dossier de voortgang monitoren. Met het registratiesysteem kan 

bovendien managementinformatie worden gegenereerd. De keuze voor een 

registratiesysteem gebeurt in overleg met de woningcorporaties. 

 Woningcorporaties geven meldingen door voor heel Leiden met een in overleg nader te 

bepalen maximum. 

 Woningcorporaties leveren maandelijks een overzicht van het aantal en totale hoogte van de 

huurachterstanden en duur van die achterstand (<1 maand, 1-2 maanden, 2-3 maanden en 

>3 maanden). 

 De gemeente betrekt in de eerste helft van 2018 andere schuldeisers (bijv. zorgverzekeraars 

en energiebedrijven) bij vroegsignalering. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan uitbreiding van het 

Snelle hulp bij schuldenteam, zodat meer meldingen kunnen worden opgepakt. 

 De overlegstructuren voor het Convenant voorkomen huisuitzettingen en de pilot 

Vroegsignalering worden samengevoegd. In de Werkgroep komen betrokkenen periodiek 

bijeen om de uitvoering te monitoren. In het Bestuurlijk Overleg worden beleidskeuzes 

gemaakt. 

 Voorstel is om bij uitbreiding van het SHBS-team professionals te werven met een 

vergelijkbare achtergrond als de huidige medewerkers. Ongeveer de helft van de formatie 

wordt geleverd door de Stadsbank. De andere helft wordt geleverd door de SWT’s. Snelle 

hulp bij schulden werkt in principe wijkgericht, maar medewerkers behouden flexibiliteit om in 

andere wijken in te springen. 

Medewerkers van Snelle hulp bij schulden zijn in dienst bij Stadsbank of SWT en kunnen een 

deel van de werkweek reguliere taken van de Stadsbank respectievelijk SWT uitvoeren. 

Hierdoor zijn er korte, warme overdrachten en een integrale aanpak. Via Snelle hulp bij 

schulden worden bovendien de lijnen tussen Stadsbank en SWT’s korter. We vinden het 

belangrijk dat medewerkers van Snelle hulp bij schulden een substantieel deel van hun tijd 

zijn vrijgemaakt voor vroegsignalering. Er moet aandacht zijn voor deskundigheidsbevordering 

en intervisie rond vroegsignalering. Medewerkers werken met een speciaal voor 

vroegsignalering ingericht registratiesysteem en zijn eerste contactpersoon voor klant en 

melder. Uit de begroting (hoofdstuk 12) blijkt dat er ruimte is voor de inzet van 6,1 tot 8,6 fte 

afhankelijk van cofinanciering door derden. 
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1. Inleiding 
 

Mensen met schulden wachten vaak lang voor ze om hulp vragen. Gemiddeld is de schuld dan 

opgelopen tot meer dan € 40.000,- en zijn er 15 schuldeisers in het geding. Zo’n schuld is dus 

gedurende een langere periode opgebouwd. Wanneer vroegtijdig gesignaleerd kan worden dat 

iemand een betalingsachterstand oploopt, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. 

Vroegsignalering wordt daarom steeds vaker gezien als oplossing om te voorkomen dat 

betalingsachterstanden oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Daarnaast 

spelen bij schulden vaak ook andere problemen. Die kunnen dan ook gesignaleerd worden en 

aangepakt. 

 

In juni 2017 is in Leiden gestart met de pilot Vroegsignalering. Woningcorporaties De Sleutels, Ons 

Doel, Portaal en SHWJ melden huurachterstanden van ongeveer 1 maand bij het Snelle hulp bij 

schulden team. Het Snelle hulp bij schulden team, dat bestaat uit twee medewerkers van de 

Stadsbank en Kwadraad/Sociaal wijkteam (SWT), benadert de huurder en biedt ondersteuning aan. 

Doel is om zo snel mogelijk de lopende huur te betalen, huurachterstanden in te lopen en de oorzaken 

van de financiële problematiek weg te nemen.
1
 

 

Ook vanuit het kabinet is er aandacht voor vroegsignalering. Het ministerie van SZW heeft een 

subsidie verstrekt voor een landelijke aanpak vroegsignalering schulden. Binnen dit project worden 

gemeenten ondersteund bij het komen tot een effectieve aanpak voor vroegsignalering en preventie.
2
 

 

In dit rapport evalueren we de pilot. In dit rapport worden per thema bevindingen gepresenteerd en 

meteen ook voorstellen voor het vervolg. Er wordt onder meer ingegaan op de samenhang met het 

Convenant Voorkomen huisuitzetting bij huurschuld, uitbreiding van het aantal en soort meldingen, de 

kosten en baten van vroegsignalering, bemensing van het Snelle hulp bij schulden-team en 

cofinanciering door de meldende partijen.  

 

De pilot vroegsignalering liep tot ultimo 2017. Omdat voor de jaarwisseling nog geen evaluatie had 

plaatsgevonden en er geen voorstel was voor een eventueel vervolg op de pilot, is besloten om de 

eerste maanden van 2018 de vroegsignalering te continueren volgens dezelfde werkwijze als in de 

pilot. 

 

Over de evaluatie 

De pilot duurde een half jaar. Dit is eigenlijk een te korte periode om goed alle effecten in kaart te 

brengen. Sommige effecten zijn pas op lagere termijn zichtbaar. Vanwege de doorlooptijd, maar ook 

vanwege de beperkte schaal (2 wijken) is het bovendien niet mogelijk verstrekkende conclusies te 

trekken uit de ‘grote’ cijfers zoals het aantal huisuitzettingen of de gemiddelde huurachterstand. In 

hoofdstuk 12 wordt een aantal suggesties gedaan voor verbetering van de registratie waardoor we in 

de toekomst de effecten beter kunnen monitoren. Hoewel in dit rapport diverse cijfers worden 

gepresenteerd, is deze evaluatie is vooral kwalitatief van aard. In het hele rapport zijn casussen 

beschreven (met fictieve namen). We maken daarnaast veelvuldig gebruik van evaluaties van 

(vergelijkbare) vroegsignaleringsprojecten in andere steden. In de bijlage vindt u de geraadpleegde 

literatuur en bronvermeldingen. 

 

Waarom vroegsignalering 

Wat was in 2017 de voor de gemeente Leiden en de woningcorporaties de aanleiding om de pilot 

vroegsignalering te starten?  

                                                      
1
 In hoofdstuk 3 is een uitgebreidere procesbeschrijving opgenomen. 

2
 Lees meer in: Kamerbrief met reactie op tussenrapportage Schakelteam verwarde personen, nov. 2017. 

https://gemeente.leiden.nl/nc/bestuur/besluiten-burgemeester/burgemeester/actie/file/datum/11012011/bestand/1010067/type/pdf/shash/3fe36615/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/11/24/kamerbrief-over-beleidsreactie-tussenrapportage-schakelteam/kamerbrief-over-beleidsreactie-tussenrapportage-schakelteam.pdf
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Financiële problemen ontwrichten het functioneren van een huishouden enorm. Of het nu gaat om een 

eenpersoonshuishouden, of een gezin met kinderen. Het lijkt er op dat alles alleen nog maar om geld 

draait. Vaste lasten, zoals huur en energie, kunnen niet meer of niet op tijd worden betaald. Uit 

landelijke cijfers blijkt dat tussen de eerste betalingsachterstand en aanmelding bij de gemeentelijke 

schuldhulpverlening gemiddeld zo’n vijf jaar ligt. 

 

Als inwoners sneller worden bereikt zijn de financiële problemen nog relatief beheersbaar. De 

achterstanden zijn dan nog te overzien en de contacten met de crediteuren zijn nog niet vertroebeld 

door toezeggingen, die uiteindelijk niet nagekomen konden worden. Ook hebben mensen dan nog 

relatief veel mentale ruimte tot helder denken, rationeel handelen en zelfcontrole. Het water is mogelijk 

al wel aan het stijgen, maar staat nog niet tot aan de lippen. Dat is wél het geval tegen de tijd dat 

schuldenaren zich, soms na vele jaren van ellende, melden bij schuldhulpverlening. Tegen die tijd zijn 

ze vaak het overzicht volledig kwijt en murw geworden en is ieder geloof in eigen kunnen verdwenen. 

Wanneer mensen eenmaal in deze mentale toestand zijn aangeland, is succesvolle hulpverlening 

beduidend moeilijker. 

 

Investeren in vroegsignalering loont. Onder andere uit onderzoek naar het rendement van 

vroegsignalering, dat door Panteia is uitgevoerd in 2014 in Amsterdam, blijkt dat elke geïnvesteerde 

euro in vroegsignalering de gemeente ruim het dubbele bespaart. Welke besparingen daadwerkelijk 

gerealiseerd kunnen worden hangt wel af van de lokale situatie. 

 

Naast een financieel rendement levert vroegsignalering ook een maatschappelijk rendement op. 

Indien schuldenproblemen eerder worden gesignaleerd en aangepakt, biedt dat voor alle betrokkenen 

een positief resultaat. In de eerste plaats voor de inwoner met schulden, die hierdoor perspectief heeft 

op een stabiele financiële situatie, wat, zoals boven al aangegeven, ruimte geeft voor andere zaken 

zoals werk en/of opvoeding van de kinderen. Een gezonde financiële huishouding verkleint de kans 

dat er op andere leefgebieden problemen ontstaan. Voor de crediteur betekent het dat achterstanden 

minder hoog oplopen en eerder tot een oplossing komen. Voor de gemeente betekent het dat 

inwoners eerder aankomen bij schuldhulpverlening, met een (problematische) schuld die minder 

complex is en sneller tot een succesvol resultaat leidt. 

 

2. Welke schulden pakken we op 
In het kader van de pilot hebben we uitsluitend zijn we in samenwerking met de corporaties begonnen 

met het oppakken van huurachterstanden 

opgepakt. We willen dit uitbreiden naar 

betalingsachterstanden bij andere instanties. 

Begin 2018 heeft de gemeente met de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB) afgesproken om op 

bescheiden schaal huisbezoeken te doen bij 

mensen waar bijvoorbeeld beslag op de AOW is 

gelegd. Er zijn echter veel meer bronnen van 

signalen denkbaar. Steeds meer gemeenten 

zetten vroegsignalering op. Naast de 

huurachterstanden worden veelal ook de 

achterstanden op de zorgpremie en de 

energierekening gesignaleerd. Dat vraagt om samenwerking met Zorgverzekeraars en 

Energieleveranciers. In deze paragraaf presenteren we een (niet uitputtend) overzicht van potentiële 

signalen en schetsen we enkele landelijke ontwikkelingen.  
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Beslagregister 

Sinds 2016 bestaat het landelijk Centraal Digitaal Beslagregister. Alle gerechtsdeurwaarders moeten 

zich hierop aansluiten en alle derdenbeslagen op periodieke betalingen, inclusief beslagen op 

toeslagen, aanmelden. Dit register is bedoeld om opgelegde beslagen per debiteur inzichtelijk te 

maken. Hierdoor kan onnodige stapeling van incassomaatregelen worden voorkomen en wordt 

bewaakt dat mensen genoeg geld overhouden om rond te kunnen komen (beslagvrije voet). In 2013 

nam het Kabinet hiertoe het besluit. 

 

Verwijsindex schulden 

Via de Verwijsindex Schulden kunnen gerechtsdeurwaarders checken of een cliënt al bekend is bij de 

schuldhulpverlening. Dit kan alleen wanneer de betreffende gemeente hierop is aangesloten. De 

meeste gemeenten zijn nog niet aangesloten. Wanneer de cliënt bekend blijkt te zijn bij 

schuldhulpverlening, moet de gerechtsdeurwaarder in overleg treden over schuldregeling en beslag 

vrije voet. 

 

Vindplaats Schulden (VPS) 

Het BKR is in 2016 gestart met het initiatief Vindplaats van 

Schulden (VPS) nadat eerdere initiatieven om tot een systeem van 

vroegsignalering te komen, het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) en Vroegsignalering index 

Probleemschulden (ViP), zijn beëindigd vanwege met name privacybezwaren. VPS kan gemeenten 

voorzien van informatie over betalingsachterstanden bij huur, zorgverzekering, energie en overige 

relevante informatie. Dit kan hen helpen om beleid gericht op preventie en vroegsignalering invulling 

te geven. Tot slot, BKR mag geen schulden doorgeven van schuldeisers waarmee de gemeente geen 

overeenkomst heeft gesloten. 

In hoofdstuk 10 bekijken we of aansluiting bij VPS voor Leiden meerwaarde heeft. 

 

Afsluiting gas en elektra 

Energieleveranciers krijgen vanaf 1 april 2018 de verplichting om wanbetalers voor eventuele 

afsluiting eerst aan te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat moesten ze al in de 

wintermaanden, maar vanaf 1 april dus ook in de zomer. 

 

Afsluiting water 

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil de afsluitregeling voor water 

aanpassen. Zo worden drinkwaterbedrijven verplicht klantgegevens en de hoogte van schuld van 

huishoudens met betalingsproblemen eerst te melden bij de gemeente. Als vervolgens een 

schuldhulpverleningstraject wordt ingezet, mag de levering van drinkwater niet worden stopgezet. Dat 

schrijft de minister in antwoord op Kamervragen (12 jan. 2018). De Vereniging van drinkwaterbedrijven 

en NVVK hebben deze afspraak al in 2014 vastgelegd in een convenant. 

 

Beslag op bijstand 

Deurwaarders nemen in verband met inkomensbeslag contact op met de afdeling W&I met vragen 

over onder meer de hoogte van de bijstandsuitkering. Dit gebeurt via het Deurwaardersportal. Het feit 

dat de deurwaarder contact zoekt, is uiteraard een belangrijk signaal dat er financiële problemen zijn. 

 

Project DOOR voor langdurig bijstandsgerechtigden 

In Leiden bestaat het project DOOR van huishoudens die langdurig afhankelijk zijn van een 

bijstandsuitkering. Met een intensieve en integrale aanpak wordt geprobeerd de 

bijstandsafhankelijkheid te verminderen. 

 

Uit de landelijke Leidraad 
Vroegsignalering van de NVVK 
blijkt dat huisbezoeken verreweg 
het meest effectief zijn. 

https://martijnschut.wordpress.com/2015/09/25/beslagregister/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2013/04/05/kabinet-wil-onnodige-stapeling-van-incassomaatregelen-voorkomen
https://martijnschut.wordpress.com/2015/12/11/gegevensuitwisseling-tussen-schuldhulpverlener-en-gerechtsdeurwaarder/
https://www.vindplaatsvanschulden.nl/
https://www.vindplaatsvanschulden.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031481/2012-06-01
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/01/12/beantwoording-kamervragen-van-de-leden-van-dijk-en-lacin-sp-over-het-afsluiten-van-gas-water-en-licht/beantwoording-kamervragen-van-de-leden-van-dijk-en-lacin-sp-over-het-afsluiten-van-gas-water-en-licht.pdf
http://www.shvhandboek.nl/media/Convenant%20NVVK-Vewin.pdf
http://www.digideur.nl/onze-extra-services/digideur.html
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Achterstand zorgpremie 

Sinds 2009 bestaat de Wet structurele 

maatregelen wanbetalers zorgverzekering, ook 

wel bekend als de wanbetalersregeling. De 

wanbetalersregeling kent 3 fasen. Als de 

verzekeringnemer niets doet, dan wordt hij bij 

een achterstand van zes maandpremies 

aangemeld bij het CAK.  

 Fase 1: Een betalingsachterstand van twee 

maanden. Bij een betalingsachterstand van 

twee maanden ontvangt de 

verzekeringnemer een brief van de 

zorgverzekeraar met het aanbod om een 

betalingsregeling te treffen. 

 Fase 2: Een betalingsachterstand van vier 

maanden. Als de betalingsachterstand is 

opgelopen tot vier maanden, verstuurt de 

zorgverzekeraar weer een brief naar de 

verzekeringnemer. De zorgverzekeraar 

wijst op de gevolgen van het niet betalen 

van de zorgpremie. Daarnaast wijst de 

zorgverzekeraar de verzekeringnemer op 

de mogelijkheden van schuldhulpverlening. 

 Fase 3: Een betalingsachterstand van zes 

maanden. Bij een betalingsachterstand van 

zes maanden meldt de zorgverzekeraar de 

verzekeringnemer aan bij het CAK. Vanaf 

dat moment betaalt de verzekeringnemer 

een bestuursrechtelijke premie aan het 

CAK. De premie bedraagt €136,67 per maand. Het CAK is bevoegd om de premie via de 

werkgever of uitkeringsinstantie op het loon of de uitkering in te houden. Met de betaling van deze 

hogere premie lost de verzekeringsnemer zijn schuld bij de zorgverzekeraar niet af! 

 

In 2016 is een ministeriële regeling in werking getreden met daarin de voorwaarden waaronder een 

bijstandsgerechtigde kan uitstromen uit de wanbetalersregeling en terug kan keren naar de 

zorgverzekeraar. Naast de regeling is door gemeenten en zorgverzekeraars een modelovereenkomst 

ontworpen waarin is opgenomen hoe zorgverzekeraars en gemeenten deze uitstroom kunnen 

organiseren. Alle zorgverzekeraars hebben toegezegd zich hieraan te houden. Belangrijk onderdeel is 

dat gemeenten de zorgpremie en een bedrag ter aflossing van de schuld inhouden op de uitkering en 

doorbetalen aan de zorgverzekeraar. Als de regeling succesvol ten einde komt, wordt de restschuld 

door de zorgverzekeraar kwijtgescholden. 

 
  

Joost, 29 jaar 
 
Joost woont alleen in een klein appartement. Hij zegt niet 
veel thuis te zijn en in een café een 0 uren contract te 
hebben waardoor hij wisselende inkomsten ontvangt. Al 
snel komen we erachter dat hij zo weinig uren draait dat 
hij onder het minimuminkomen betaalt krijgt en geen 
aanvullende uitkering heeft aangevraagd. Dit verklaart 
duidelijk dat hij betalingsachterstanden oploopt. 
 
Hij zegt niet te weten dat hij recht heeft op een uitkering 
naast zijn werk en op zoek te zijn naar ander werk voor 
meer uren. Hij heeft verschillende opleidingen gedaan op 
HBO en MBO niveau nadat hij HAVO heeft gedaan, maar 
niets afgemaakt. Ook in de liefde lijkt het niet helemaal te 
lukken om een relatie lang aan te houden. Hij weet niet 
waar het vandaan komt maar is snel dingen zat.  
 
Acties Snelle hulp bij schulden: 

 We hebben meneer geholpen bij het aanvragen van 
participatiewet en minimaregelingen van de 
gemeente 

 We helpen meneer bij het treffen van een 
betalingsregeling.  

 We vermoeden dat meneer moeite heeft met 
concentreren. Naar aanleiding van ons gesprek 
wordt er een afspraak gemaakt met de huisarts die 
een verwijzing maakt voor psychische hulp om dit 
gebrek aan concentratie te onderzoeken en daar 
eventueel een traject voor in te zetten.  

 
Na drie maanden vragen we Joost  hoe het nu met hem 
gaat. Hij geeft aan ander werk te hebben gevonden op 
Schiphol voor 40 uur waardoor de uitkering niet meer 
nodig is en zijn de schulden zijn afgelost. Hij komt zijn 
afspraken na bij de psycholoog. 

https://www.zorgverzekeringslijn.nl/wanbetalersregeling/
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/wanbetalersregeling/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-36968.html
http://www.effectieveschuldhulp.nl/download_file/28/125/
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Leiden telde ultimo 2015 ruim 2.180 personen in de Wanbetalersregeling. 

 

Wanbetalers in Leiden (bron: CAK) 

Wel of Geen uitkering 2014 2015 

Geen uitkering 1.520 1.400 

Wel uitkering 810 780 

Totaal 2.330 2.180 

   
Type uitkering 2014 2015 

Bijstand 480 470 

WAO 220 210 

WW 110 100 

IOAW/Z 10 10 

Totaal 810 780 

   
Wanbetalers met Bijstand t.o.v. totaal Bijstandsgerechtigden 14,2% 13,7% 

Wanbetalers met Bijstand t.o.v. totaal Wanbetalers 20,6% 21,6% 

 

Zorg & Zekerheid (Z&Z) is in Leiden de grootste zorgverzekeraar. Z&Z en gemeente Leiden hebben 

een overeenkomst voor een collectieve zorgverzekering voor Leidse huishoudens met een laag 

inkomen.  

 

Z&Z en de gemeente zijn daarnaast in gesprek om uitvoering te geven aan bovengenoemde 

ministeriële regeling en vroegsignalering. De inzet van de gemeente zal zijn om niet automatisch voor 

alle wanbetalers de (achterstallige) zorgpremie en eigen risico vanuit de bijstand direct over te maken 

naar Z&Z. Enkele overwegingen daarbij: 

 Doorbetaling vanuit de bijstand is maar voor een beperkt aantal bijstandsgerechtigden de beste 

oplossing, namelijk voor bijstandsgerechtigden waarbij de verwachting is dat zij niet binnen 36 

maanden uitstromen èn voor bijstandsgerechtigden die geen andere schulden hebben. Voor 

bijstandsgerechtigden die nog wel perspectief hebben op uitstroom willen we niet de perverse 

prikkel creëren dat het loont om in de bijstand te blijven vanwege de voordelen van de 

betalingsregeling en kwijtschelding.  

 Het merendeel (78%) van de wanbetalers heeft geen bijstandsuitkering. Ook voor die Leidenaren 

wil de gemeente een oplossing bieden; 

 Veel wanbetalers hebben waarschijnlijk ook andere schulden. De gemeente wil te allen tijde de 

beslagvrije voet eerbiedigen en waar mogelijk een schuldregeling treffen waarbij schuldeisers een 

gelijk deel van hun vordering ontvangen. 

 Betaling vanuit de bijstand (splitsposten) is bewerkelijk, behoort niet tot de kerntaken van W&I en 

is liever uitzondering dan regel. 

 

In plaats van rigide uitvoering van de ministeriële regeling bieden we Z&Z aan de wanbetalers te 

benaderen in het kader van Vroegsignalering. De medewerkers van Snelle Hulp Bij Schulden bekijken 

van geval tot geval welke ondersteuning passend is, zoals: 

 Doorbetaling vanuit bijstand (voor langdurig bijstandsgerechtigden); 

 Budgetbeheer of bewindvoering; 

 Betalingsregeling; 

 Inkomensverruimende maatregelen (toeslagen, minimaregelingen, alimentatie, etc.); 

 Schuldregeling; 

 Hulp bij thuisadministratie of budgetcoaching; 

 Overige hulp en doorverwijzing. 

 

https://www.leiden.nl/themas/werk-en-inkomen/minimabeleid/collectieve-zorgverzekering/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-36968.html
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Convenant voorkomen huisuitzettingen 

In het Convenant voorkomen huisuitzettingen hebben de gemeente Leiden, woningcorporaties, GGD 

en Kwadraad afspraken gemaakt over het melden van ontruimingsvonnissen en het bieden van 

(crisis)hulp aan huurders. In hoofdstuk 8 wordt verder ingegaan op de samenhang met de pilot 

vroegsignalering. 

 

Gemeentelijke belastingen 

Het niet-betalen van gemeentelijke belastingen kan een signaal zijn dat er financiële problemen zijn. 

 

Verkeersboetes 

In Amsterdam loopt een proef waarbij het CJIB aan de gemeente meldt wanneer verkeersboetes zich 

ophopen. Schuldhulpverleners gaan eropaf.  

 

Life events 

Bij bepaalde levensgebeurtenissen zoals echtscheiding, baanverlies of arbeidsongeschiktheid is er 

een groot risico op het ontstaan van schulden. Dit kan worden opgevat als een signaal om eropaf te 

gaan.
3
  

 

Big Data 

Op basis van datakoppeling kan op buurt- en zelfs straatniveau in kaart worden gebracht waar de 

schuldenproblematiek groot is. Vroegsignaleerders kunnen zo vrij gericht huishoudens thuis 

bezoeken. Lees bijvoorbeeld: Kaarten met schuldenproblematiek op buurt- en straatniveau en Leiden 

gaat data gebruiken om armoede zichtbaar te maken. 

 

Werkgevers 

Beslaglegging op het salaris is een signaal dat er financiële problemen zijn in het huishouden. Verder 

geldt dat in bedrijven met relatief lage salarissen de kans op financiële problemen bij werknemers 

extra groot is. Denk bijvoorbeeld aan DZB, schoonmaak- en afvalverwerkingsbedrijven, etc. Uit 

onderzoek van het Nibud blijkt dat een werknemer met schulden de werkgever €13.000 kost. 

 

Sociale Verzekeringsbank  

De SVB is verantwoordelijk voor uitkering van onder meer de AOW, ANW-uitkering, AIO-aanvulling en 

de Kinderbijslag. Wanneer op deze uitkering beslag wordt gelegd, is dat een signaal dat er financiële 

problemen zijn in het huishouden. Begin 2018 is een bescheiden pilot gestart. Tien cliënten van de 

SVB worden door het Snelle hulp bij schulden team thuis bezocht. Er kunnen op het moment van 

schrijven nog geen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit daarvan. 

 

UWV 

Het UWV is verantwoordelijk voor onder meer uitkeringen in het kader van de WW en WIA. Aanvraag 

van een dergelijke uitkering - of beslaglegging daarop – kan een signaal zijn dat er financiële 

problemen zijn of dreigen. 

 

Voorstel 

Het voorstel is om te kiezen voor een groeimodel: in aanvulling op de signalen van woningcorporaties 

en SVB worden signalen opgepakt van zorgverzekeraars (te beginnen met Zorg & Zekerheid), 

energiebedrijven en het drinkwaterbedrijf. Tegelijkertijd wordt (juridisch) onderzocht of signalen van 

W&I (aanvraag en beslag op bijstand) kunnen worden opgepakt. Daarna kunnen eventueel meer 

signalen worden opgepakt. 

 

                                                      
3
 Zie bijvoorbeeld: Een steun in de rug; evaluatie van de proef aanpak levensgebeurtenissen in Utrecht (Panteia 2016) 

https://gemeente.leiden.nl/nc/bestuur/besluiten-burgemeester/burgemeester/actie/file/datum/11012011/bestand/1010067/type/pdf/shash/3fe36615/
https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-krijgt-voortaan-seintje-bij-ophopende-verkeersboetes~a4282026/
https://martijnschut.wordpress.com/2015/11/04/kaarten-met-schuldenproblematiek-op-straatniveau/
http://sleutelstad.nl/2018/01/10/leiden-gaat-data-inzetten-om-armoede-zichtbaar-maken/
http://sleutelstad.nl/2018/01/10/leiden-gaat-data-inzetten-om-armoede-zichtbaar-maken/
https://martijnschut.wordpress.com/2017/05/24/werknemer-met-schulden-kost-werkgever-e13-000/
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=37384
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Daarnaast stellen we voor signalen te matchen. Dit betekent dat we alleen op huisbezoek gaan als 

meerdere partijen een betalingsachterstand melden. Een criterium kan bijvoorbeeld zijn: 1 maand 

huurachterstand èn 2 maanden zorgpremieachterstand. Matching vereist een goed registratiesysteem 

(zie hoofdstuk 6). 

 

Tot slot maken we met de samenwerkingspartners afspraken over de wijze waarop hun cliënten 

worden benaderd. Bepaalde doelgroepen kunnen wellicht (eerst) telefonisch worden benaderd of na 

het eerste contact door een professional worden overgedragen aan een vrijwilliger. 

 

Deze voorstellen maken het mogelijk om het aantal meldingen behapbaar te houden. Door ook het 

aantal samenwerkingspartners klein te houden, is het bovendien eenvoudiger om concrete 

werkafspraken te maken. Als het lukt de Snelle hulp bij schulden methodiek tot een succes te maken, 

is het daarna goed mogelijk andere partijen te laten aanhaken. 

 

Met de samenwerkingspartners maken we afspraken over het 

moment waarop betalingsachterstanden worden gemeld. Te vroeg in 

het proces betekent dat inwoners hun betalingsachterstand nog niet 

als een probleem ervaren en te laat betekent dat de problemen al zo 

zijn opgelopen dat het steeds moeilijker wordt alsnog de problemen aan te pakken. Sommige signalen 

wijzen er wellicht op dat er makkelijker een oplossing tot stand kan worden gebracht voor 

betalingsproblemen dan andere signalen. Bijvoorbeeld iemand die altijd zijn huur op tijd heeft betaald 

en opeens niet meer, dan is er misschien iets aan de hand dat kan worden opgelost. 

 

3. Werkproces 
Hieronder ziet u het proces van aanmelding tot huisbezoek en terugkoppeling van de resultaten. Per 

woningcorporatie kan de werkwijze licht afwijken. 

 
Proces van meldingen 

Datum Activiteit 

Uiterlijk 1
e
 van de maand huur overmaken; 

10
e
 van de maand 1

e
 aanmaning met daarin betalingstermijn tot 20

e
 vd maand; 

20
e
 van de maand 2

e
 aanmaning met daarin betalingstermijn tot 1

e
 vd maand

4
 

2
e
 van de volgende maand 

 

Incassomedewerker onderzoekt situatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat 

er intussen betalingsafspraken zijn gemaakt, of dat er omstandigheden 

zijn die de situatie beïnvloeden. Dat kan van alles zijn: er kan op dat 

adres al een verdenking zijn van onderhuur, of de hoofdbewoner is 

overleden. Wanneer er geen speciale aanleiding bekend is: 

1. Overdracht aan deurwaarder. 

2. WIK-brief aan huurder door deurwaarder 

3. Brief (zie kader) van woningcorporatie aan huurder waarin 

huisbezoek wordt aangekondigd met mogelijkheid opt-out. Woco 

geeft aantal verzonden brieven door aan Snelle hulp bij 

schuldenteam.  

5 dagen later Woco geeft NAW-gegevens, huurachterstand en VHE (hoogte huur) door 

van huurders die geen gebruik hebben gemaakt van opt-out en de huur 

nog niet hebben betaald. 

Direct daarna Snelle hulp bij schuldenteam gaat op huisbezoek. 

Na het huisbezoek stelt de maatschappelijk dienstverlener een diagnose. 

                                                      
4
 De Sleutels stelt in deze aanmaning direct ook een betalingstermijn voor de huur van de volgende maand: tot de 2e 

van die volgende maand. 

Een gezonde financiële 
huishouding verkleint de kans 
dat er op andere terreinen van 
het leven problemen ontstaan. 
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En wordt begonnen met het opstellen en uitvoeren van het plan van 

aanpak. Dit traject bestaat in elk geval uit de volgende stappen. 

1. Omschrijving van het probleem; 

2. Voorstellen van een oplossing; 

3. Verwerken van de oplossing in een Plan van Aanpak; 

4. Identificeren van hulpverlenende partijen die daarbij betrokken 

moeten worden; 

5. Overdracht naar deze hulpverlening en het coördineren van de 

opstart van deze hulp. 

Nog voordat het PvA gereed is, zijn meestal al noodverbanden gelegd, 

betalingsblokkades weggenomen en inkomensverruimende maatregelen 

genomen. 

Binnen 1 maand Snelle hulp bij schuldenteam koppelt resultaten terug aan woco.  

 Niet-bereikte huurders worden ‘teruggegeven’ aan woco. 

 PvA voor bereikte huurders. 

 

Woningcorporaties melden huurachterstanden van 1 of 2 maanden bij Snelle hulp bij schulden. Het 

Snelle hulp bij schulden team, dat bestaat uit een medewerker van de Stadsbank en een medewerker 

van Kwadraad/Sociaal wijkteam (SWT), benadert de huurder en biedt ondersteuning aan. Doel is om 

zo snel mogelijk de lopende huur te betalen, inzicht te krijgen in de financiële situatie, 

huurachterstanden in te lopen en de oorzaken van de financiële problematiek weg te nemen. 

 

Gemeenten zoeken op verschillende manieren 

contact met mensen met betalingsachterstanden: 

per brief, telefonisch of via huisbezoeken. Uit de 

landelijke Leidraad Vroegsignalering van de NVVK 

blijkt dat huisbezoeken verreweg het meest 

effectief zijn. Alleen schriftelijk benaderen levert 

een bereik van 0-5% op, alleen telefonisch contact 

6% en huisbezoek naar aanleiding van meldingen 

vanuit de corporaties levert een bereik van 70% 

op. 

 

Wanneer de deur niet wordt open gedaan, laat het 

Snelle hulp bij schulden team een folder met 

handgeschreven tekst achter (zie kader op 

volgende pagina). Dit maakt de aanpak 

persoonlijker en laagdrempeliger. Huisbezoeken 

vinden plaats zowel tijdens als buiten kantooruren. 

 

De afspraak is om binnen 5 weken na melding een 

plan van aanpak op te stellen. Dat is meestal wel 

haalbaar. Het Snelle hulp bij schulden team geeft 

echter aan, dat het beter is om een termijn van 

vier weken te hanteren tussen ‘daadwerkelijk bij 

de klant op de bank zitten’ en het opleveren van een plan van aanpak, omdat het soms een week of 

twee duurt voordat er überhaupt contact is gelegd. 

 

Het Snelle hulp bij schuldenteam ervaart het als prettig dat zij de klant langere tijd kunnen volgen. Een 

(snelle) overdracht is vaak niet mogelijk of wenselijk: 

 De hulpverleners hebben vaak veel tijd nodig om het vertrouwen te krijgen van de klant. Sommige 

klanten zijn ‘hulpverleningsmoe’ of hebben teleurstellende ervaringen met hulpverleners. 
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 Voor specialistische trajecten gelden soms wachtlijsten. Als de klant in die periode wordt 

‘losgelaten’, bestaat het gevaar dat de klant afhaakt. 

 Bij overdracht kan informatie verloren gaan. De klant moet opnieuw zijn verhaal vertellen of info 

aanleveren. 

 De meeste klanten geven aan het prettig te vinden dat zij één aanspreekpunt hebben.  

 

In Almere heeft naast Vroeg Eropaf ook ‘Heropaf’ ingevoerd: een half jaar na overdracht neemt de 

Vroeg Eropaf medewerker opnieuw contact op met de klant en wordt bekeken of het plan van aanpak 

goed is uitgevoerd.  

 

Voorstel is om in Leiden dossiers na ca. twee maanden na start over te dragen aan meer 

specialistische hulpverleners als dat nodig is. De medewerker van Snelle hulp bij schulden die het 

eerste contact legde, blijft echter ook daarna de eerste contactpersoon voor zowel de klant als de 

woningcorporatie of andere melder. Net als in Almere gaat Snelle hulp bij schulden er na een half jaar 

opnieuw op af. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemensing en profiel vroegsignaleerder 

Het huidige Snelle hulp bij schulden team bestaat uit een medewerker van de Stadsbank en een 

medewerker van Kwadraad/Sociaal wijkteam (SWT). Meestal doen zij het eerste huisbezoek samen. 

De medewerker van de Stadsbank is een integrale schuldhulpverlener. Hij bereidt schuldhulpverlening 

voor (verzamelen noodzakelijke gegevens, schuldenoverzicht, inkomsten, etc.) en verkort zo de 

intakefase. De tweede medewerker is als maatschappelijk werker verbonden aan de sociale wijkteams 

en heeft ook een integrale blik. De vroegsignaleerder moet affiniteit en ervaring met financiën hebben. 

Hoewel het hoofddoel is om snelle betaling te realiseren, is dat vaak niet wat in het eerste gesprek 

direct aan de orde komt. Eerst moet vertrouwen worden gewekt en wordt bekeken hoe 

betalingsbelemmeringen kunnen worden weggenomen. 

 

Woningbouwvereniging De Sleutels levert een eigen medewerker die samen met de maatschappelijk 

werker van Snelle hulp bij schulden het eerste huisbezoek doet. Zowel De Sleutels als Snelle hulp bij 

schulden vinden dat dit een meerwaarde heeft. Er is een goede balans tussen lichte dwang en 
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hulpverlening. Bij het eerste gesprek wordt duidelijk verteld welke rol beide gesprekspartners hebben. 

Lees ook: § Zorg voor een wortel én een stok. Echter, deze werkwijze staat mogelijk op gespannen 

voet met de privacyrichtlijnen (hoofdstuk 9). In 

de recente verschenen Handreiking 

Vroegsignalering en bescherming 

persoonsgegevens is te lezen: ‘Het doel van 

de gemeente is breder dan het doel van de 

melder. In het gesprek met de burger komen 

persoonlijke zaken aan de orde, die niet 

noodzakelijk zijn voor het incasso-doel van de 

melder. Het is daarom niet toegestaan dat de 

meldende partij onderdeel uitmaakt van het 

team dat het gesprek met de burger voert.’ 

We onderzoeken wat de implicaties zijn van 

deze uitspraak. 

 

De woningcorporaties bieden in de regel zelf 

geen hulp bij betalingsproblemen, zoals 

aanvragen minimaregelingen, hulp bij 

thuisadministratie of psychosociale hulp. Wel 

worden regelmatig betalingsregelingen 

getroffen. 

 

In 2018 onderzoeken we of professionals 

samen met vrijwilligers (van bijvoorbeeld 

Schuldhulpmaatje of Humanitas) 

huisbezoeken kunnen gaan doen. In 

voorkomende gevallen kan de vrijwilliger na 

het gezamenlijke huisbezoek het contact met 

de klant wellicht volledig overnemen. 

Uitgangspunt is dat bij het eerste contact altijd 

een professional betrokken is. 

 

Voorstel is om bij uitbreiding van het Snelle 

hulp bij schuldenteam professionals te werven 

met een vergelijkbare achtergrond als de 

huidige medewerkers. Ongeveer de helft van 

de formatie wordt geleverd door de 

Stadsbank. De andere helft wordt geleverd 

door de SWT’s. Snelle hulp bij schulden werkt 

in principe wijkgericht, maar medewerkers 

behouden flexibiliteit om in andere wijken in te 

springen. 

 

Medewerkers van Snelle hulp bij schulden zijn 

in dienst bij Stadsbank of SWT en kunnen 

een deel van de werkweek reguliere taken 

van de Stadsbank respectievelijk SWT 

uitvoeren. Hierdoor zijn er korte, warme 

overdrachten en een integrale aanpak. Via 

Snelle hulp bij schulden worden bovendien de 

lijnen tussen Stadsbank en SWT’s korter. We 

Koen, leeftijd 45 jaar 
 
Met een betalingsachterstand van 2 maanden wordt 
meneer aangemeld bij ‘snelle hulp bij schulden’. Meneer is 
alleenstaand en heeft na het eerste huisbezoek waarbij hij 
niet thuis was, gereageerd op de achtergelaten folder.  
Hij neemt telefonisch contact op voor een afspraak en wil 
graag dat we zo snel mogelijk langskomen want hij weet 
zich geen raad vertelt hij. 
Meneer heeft een kleine woning op de begane grond, waar 
het niet fris ruikt en vele vliegen op de geur van poep van 
konijn en hamster af lijken te komen.  
Hij heeft een halve liter bier in zijn hand en vraagt of wij er 
bezwaar tegen hebben als hij een nieuwe openmaakt. 
Meneer is halfzijdig gehandicapt en afgekeurd nadat hij 
een brommerongeluk heeft gehad in het verleden. Het 
eerste wat opvalt, is dat zijn administratie zeer netjes op 
orde is in de computer en in een dossierkast in zijn woning.  
Hij vertelt dat hij vroeger een eigen bedrijfje in auto’s heeft 
gehad maar dat dit na het ongeluk niet meer ging. Nu werkt 
hij vrijwillig bij zijn neef in het bedrijf. Hij doet daar 
allerhande klusjes. Echter doordat hij met alcohol achter 
het stuur Chinees ging halen, kreeg hij een flinke bekeuring 
en loopt nu vast met het betalen van zijn vaste lasten. 
Hij lijkt zich te schamen en heeft het ook niet tegen iemand 
in zijn netwerk, in zijn geval, zus of moeder gezegd. 
 
Acties Snelle hulp bij schulden: 

 Wij maken hem bekend met de regels voor minima 
vanuit de Gemeente Leiden waardoor we direct 
individuele inkomstentoeslag, declaratieregeling en de 
collectiviteitsverzekering kunnen aanvragen. 

 Wij vragen zijn zus om aan te sluiten bij het volgende 
gesprek. Zij heeft hem in het verleden wel eens 
geholpen zowel financieel als moreel.  

 We maken met meneer een berekening en zien dat hij 
ondanks zijn lage inkomen op bijstandsniveau, wel 
ruimte heeft om betalingsregelingen te treffen. Hij wil 
graag hulp hierbij. In totaal zijn er vier schulden; te 
weten bij de zorgverzekering, CJIB, telefoon en bij de 
woningbouwvereniging.  

 We leggen aan meneer uit dat hij de lopende vaste 
lasten weer direct dient te betalen en dat wij met hem 
zullen proberen betalingsregelingen te treffen. Dit is 
goed gelukt en zijn zus wordt hiervan ook in kennis 
gesteld.  

 Meneer is nog niet zover om in te zien dat er sprake is 
van alcoholprobleem. Maar wij maken hem wel wijs 
dat autorijden te duur en onverstandig is in zijn 
situatie. Hij neemt onze advies ter harte.  

 We brengen hem in contact met een Wmo consultent/ 
sociaal werker van het sociale wijkteam. De Wmo 
consulent/ sociaal werker gaat een langer traject met 
meneer in waarbij ze onderzoekt of hij recht heeft op 
een scootmobiel en of hij te motiveren is voor 
verslavingszorg.  

 De zus van meneer de Wmo consulent/ social werker 
houden een oogje in het zeil en kijken of meneer zijn 
betalingsregelingen worden nagekomen.  

 
Meneer vertelt dat als wij niet waren gekomen dat het voor 
hem geen zin meer had. De stress van de hoge boete en 
de brieven over achterstanden maakten dat hij nog meer 
ging drinken en weinig mensen sprak. 

https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/02/handreiking-vroegsignalering-en-bescherming-persoonsgegevens-07122017-def.pdf
https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/02/handreiking-vroegsignalering-en-bescherming-persoonsgegevens-07122017-def.pdf
https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/02/handreiking-vroegsignalering-en-bescherming-persoonsgegevens-07122017-def.pdf
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vinden het belangrijk dat medewerkers van Snelle hulp bij schulden een substantieel deel van hun tijd 

zijn vrijgemaakt voor vroegsignalering. Er moet aandacht zijn voor deskundigheidsbevordering en 

intervisie rond vroegsignalering. Medewerkers werken met een speciaal voor vroegsignalering 

ingericht registratiesysteem en zijn eerste contactpersoon voor klant en melder.  

 

Uit de begroting (hoofdstuk 12) blijkt dat er ruimte is voor de inzet van 6,1 tot 8,6 fte afhankelijk van 

cofinanciering door derden. 

 

2018 
Gewenste 

inzet % 
Mogelijke 
inzet fte 

Inzet met 
bijdrage 
derden Totaal fte 

Stadsbank 50% 3,4 1,4 4,9 

SWT 50% 2,6 1,1 3,7 

Totaal 
 

6,1 2,5 8,6 

 

 

Zorg voor een wortel én een stok 

Specifiek aan vroegsignalering van schulden is dat huishoudens die zelf nog geen hulp hebben 

gezocht, worden benaderd met een hulpaanbod. Zij zijn niet verplicht deze hulp te accepteren, 

deelname is immers vrijwillig. In praktijk blijkt dat je zowel moet nadenken over een wortel (kan ik 

mensen met een positieve beloning motiveren om mee te doen?) als over een stok (sommige mensen 

komen alleen in actie als zij geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van niet in actie 

komen). 

  

In Amsterdam was in eerste instantie afgesproken dat woningcorporaties de vordering niet zouden 

overdragen aan een deurwaarder wanneer een wanbetaler bij Vroeg Eropaf werd gemeld. Dit is 

echter bijgesteld. Volgens woningbouwvereniging Ymere heeft het tegelijk melden bij zowel een 

deurwaarder als bij Vroeg Eropaf geen negatief effect. "Integendeel. Er zijn nogal eens huurders die 

ook bij een achterstand van twee maanden dat zelf helemaal niet als een probleem zien. Zij vinden 

alleen dat ze wat laat zijn met betalen. Maar als de deurwaarder al een brief heeft gestuurd, gaat daar 

toch een afschrikwekkende werking vanuit. De opties in Amsterdam zijn: meedoen met Vroeg Eropaf, 

direct alles zelf betalen of de ontruimingsprocedure opstarten. Dat is dus vaak juist een extra stok 

achter de deur om met Vroeg Eropaf mee te doen."  

 

In Leiden is dezelfde afspraak gemaakt. Tijdens de pilot bleek dit goed te werken. Door gelijktijdig het 

traject met de deurwaarder te starten, gaat er bovendien geen tijd verloren bij de woningcorporatie. 

We stellen voor deze werkwijze te handhaven. 

 

4. Resultaten 
 

Aantal meldingen en resultaat  

Tijdens de pilot zijn 154 meldingen doorgegeven aan het Snelle hulp bij schulden team. In de 

volgende tabellen is weergegeven wat er met deze meldingen is gedaan.  
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Meldingen en formatie 

 Aantal 

Meldingen 154 

meldingen per fte - begroot 60 

meldingen per fte - gerealiseerd 115 

Uren per melding - begroot 14 

Uren per melding - gerealiseerd 7 

Uren per fte 840 

Gerealiseerde uren 1.120 

 

 

Meldingen juni – december 2017 

 
De Sleutels Portaal Ons Doel SHWJ Totaal 

Noord 52 7 14 0 73 

Merenwijk 20 22 10 2 54 

Binnenstad  0 0 5 3 8 

Bos en Gasthuis  0 0 5 0 5 

Mors 0 0 0 7 7 

Rodenburg 0 0 5 2 7 

Totaal 72 29 39 14 154 

 

 

Opt out - mensen die n.a.v. brief aangeven dat ze niet bezocht willen worden 

Totaal De Sleutels Portaal Ons Doel SHWJ Totaal 

Aantal Opt out per corporatie 27 3 6 0 36 

Percentage Opt out op totaal 
aantal meldingen 

37,5% 10,3% 15,4% 0 23,4% 

 

 

Aantal mensen dat n.a.v. de brief direct zelf aangeeft aan de corporatie dat men achterstand 

gaat betalen en er dus geen huisbezoek nodig is 

Totaal De Sleutels Portaal Ons Doel SHWJ Totaal 

Aantal  18 4 1 1 24 

 

De vroegsignaleerders checken bij de corporatie of de achterstand daadwerkelijk is betaald. Zo ja, dan 

worden ze opgenomen in bovenstaande tabel en zien we dit als een geslaagd resultaat. 
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Resultaat bereikte huurders 

Resultaat 
Totaal  
juli t/m nov. 
(cijfers juni onbekend) 

Contact met huurder heeft geleid tot ondertekenen van toestemmingverklaring 
(start traject)  
= geslaagd 

31 

Contact met huurder heeft daadwerkelijk geleid tot betaling van achterstand  
= geslaagd 

31 

Contact met huurder is er wel geweest, maar heeft NIET geleid tot ondertekening 
toestemmingsverklaring of betaling van achterstand 
= niet geslaagd 

23 

Helemaal geen contact mee gekregen 16 

Anders, namelijk……. 4 

Totaal aantal adressen waar contact mee is gezocht 105 

 

Ter vergelijking: Op Walcheren werd in een vergelijkbaar vroegsignaleringsproject ongeveer twee 

derde van de gemelde huurders bereikt met een huisbezoek, telefonisch of een gesprek op kantoor. In 

Amsterdam wist het Vroeg Eropaf team 70% van de gemelde huurders binnen 28 dagen te ‘bereiken’. 

Van de meldingen via overige crediteuren (‘massameldingen’, bulksgewijs) zijn nog eens 52% van de 

meldingen ‘geslaagd’. Tweederde van de gemelde huishoudens is op dat moment nog niet in beeld bij 

de gemeente of bij (professionele) hulpverlening. Het project heeft daarmee een groot preventief 

bereik. Leiden had een bereik van 59% (62/105). Mogelijk is ons bereik wat lager door het effect van 

de opt out brief. 

 

Wanneer het niet lukt om de gemelde huurder te bereiken, wordt de melding binnen een maand (na 

melding) teruggegeven aan de woningcorporatie. 
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Hervatten lopende huur en inlopen achterstand 

In de gevallen waar het niet direct lukt om de lopende huur te betalen, heeft dat meestal te maken met 

het feit dat er (tijdelijk) geen of onvoldoende inkomen is (bijvoorbeeld zzp’ers). Bij ongeveer 10-20% 

van de bereikte huurders is er geen of onvoldoende inkomen. 

 

In de meeste gevallen lukt het wel om de lopende huur te hervatten. In ca. 40% van de bereikte 

gevallen binnen de 28-dagen periode betalingsblokkades weggenomen, bijv. door advisering m.b.t. 

inkomensverruimende maatregelen. Het betalen van de lopende huur is overigens ook een 

voorwaarde om überhaupt ondersteuning te krijgen van het Snelle hulp bij schulden team.  

 

Het effect van de interventie van het Snelle hulp bij schulden team is vaak pas op langere termijn (+2 

maanden) goed waarneembaar. In veel gevallen is er tijdelijk onvoldoende inkomen. Het Snelle hulp 

bij schulden team vraagt uitkeringen, toeslagen, bijzondere bijstand, belastingteruggaaf, kwijtschelding 

van gemeentelijke belastingen, minimaregelingen en fondsen aan en helpt bij het vlottrekken van de 

alimentatiebetalingen. De periode tussen aanvraag en uitbetaling neemt niet zelden meer dan 2 

maanden in beslag. Het VST vraagt waar mogelijk voorschotten aan, maar die worden lang niet altijd 

verstrekt. De gemeente onderzoekt hiervoor de mogelijkheden van een snel uit te keren sociale lening 

(als het moet binnen 24 uur), bijvoorbeeld via een sociaal leenfonds. 

 

Bij naar schatting 80% van de benaderde huurders lukt het binnen 2 maanden om ook (een deel van) 

de huurachterstand weg te werken. Dit is niet bevestigd door de verhuurders. 

 

Hierbij is de vraag of de verhuurder zelf sneller betaling had kunnen realiseren, bijvoorbeeld door met 

incassokosten, deurwaarder en ontruiming te dreigen. In een aantal gevallen zal dat zeker het geval 

zijn: huurders zullen geld lenen bij vrienden of familie of maken elders schulden om toch de huur te 

kunnen betalen. Op korte termijn heeft dit een positief effect voor de woningcorporatie. De (financiële) 

situatie van de huurders wordt hierdoor echter instabiel, waardoor op langere termijn toch weer 

huurachterstanden kunnen ontstaan. De huurder heeft dan vaak geen bronnen meer die hij kan 

aanboren. Het alternatief is dan vaak een schuldregeling, wat voor de woningcorporatie betekent dat 

er een voorstel vanuit de Stadsbank komt voor kwijtschelding van een fors deel van de vordering. 
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Ter vergelijking: de woningcorporatie op Walcheren 

heeft in het kader van de vroegsignalering maandelijks 

de hoogte en duur van de huurachterstanden 

bijgehouden. Op basis daarvan concluderen de 

onderzoekers: ‘Het lijkt er op dat het 

vroegsignaleringsteam een duidelijk effect heeft op het 

aantal huurders met een huurachterstand van meer 

dan 3 maanden; in deze periode neemt dit aantal af 

van 73 in mei tot 58 in december. Deze 

veronderstelling wordt ondersteund door de 

recidivecijfers van de pilot; 53 van de 64 bereikte 

casussen vervalt niet in herhaling na twee maanden. In 

de categorieën 0-1, 1-2 en 2-3 maanden achterstand 

waren geen opvallende ontwikkelingen in het aantal 

huurders. 

 

In Amsterdam bleek als gevolg van Vroeg Eropaf bij 

66% van de bezochte huishoudens de huurschuld 

ingelopen te zijn, bij 20% gestabiliseerd en bij slechts 

14% verder opgelopen. 

 

In hoofdstuk 11 wordt voorgesteld om duur en hoogte 

van de huurachterstand (en andere zaken) 

maandelijks te gaan registreren, zodat in de toekomst 

de effectiviteit van vroegsignalering beter in beeld kan 

worden gebracht. 

 

Als redenen voor betalingsachterstanden vaak 

genoemd: afhandeltermijnen uitkeringsaanvragen W&I 

en UWV, problemen met de toekenning van Toeslagen 

(vaak bij wijzigingen), tijdelijk geen of onvoldoende 

inkomen (bijv. zzp’ers), langdurig rondkomen van een 

laag inkomen, verkeerd gelegde beslagvrije voet, niet 

hanteren beslagvrije voet door Belastingdienst en niet op de hoogte zijn van minimaregelingen. 

 

Ingezette producten 

 

Ingezette producten 

 
Aantal 

juni t/m nov. 

Cazis (fiscale hulp aan lage inkomens) 9 

Check op toeslagen (fiscale hulp aan lage inkomens) 25 

Aanvraag minimaregelingen / I.I.T.  15 

Ondersteuning Betalingsregelingen 17 

Budgetcursus 2 

Voedselbank 3 

Fonds 2 

    

Stadsbank aanmelding (schuldhulpverlening) 10 

Budgetbeheer / bewindvoering 9 

Begroting / Bespaarplan / Budgetadvies 16 

Kaymine, 43 jaar 
 
Mevrouw doet bij het onverwachte huisbezoek op 
vrijdagavond de deur voor ons open terwijl ze samen 
met haar dochters thuis is zonder man. Ze geeft aan 
dat ze van school ook een briefje had gekregen van 
declaratie regeling en stichting Leergeld en dat er 
inderdaad een huurachterstand is. 
Ze is ziek herstellende van kanker en ze heeft 
hierdoor het reisbureau wat zij als ZZP met haar zus 
in handen had, moeten beëindigen. Er zijn vele 
schulden gebleven voor hen samen. Ook heeft haar 
man op dit moment geen werk meer. Hij zoekt wel 
hard naar een baan maar het is steeds voor een 
korte periode dat hij kan werken.  
 
Acties snelle hulp bij schulden:  
 

 We helpen mevrouw met het inkomen vergroten 
en geven uitleg over subsidies en toeslagen.  

 We vragen om terug te komen als haar man 
ook thuis is zodat we wellicht informatie kunnen 
geven over een schuldenregeling via Stadsbank 
omdat de afbetalingen die zij nu hebben en de 
hoogte van alle schulden zeer hoog is. 
Aanvankelijk lijkt het echtpaar dit te willen. Na 
het gesprek bij Stadsbank over de aanvullende 
stukken die zij moeten aanleveren en dat 
tevens bleek de maandbegroting niet sluitend te 
maken zolang de auto en andere vaste lasten 
op de begroting blijven staan willen ze geen 
verdere hulp van de Stadsbank. Tevens zijn ze 
in de veronderstelling dat de zus van mevrouw 
verder in de problemen komt door de hulp van 
de Stadsbank.  

 
Ze ziet daarom af van verdere tussenkomst van 
Stadsbank of van onze kant. Mocht het nodig zijn 
weet ze ons te vinden geeft ze aan. De huurschuld is 
inmiddels wel afgelost en we hopen dat het gezin 
voor de overige problemen in de toekomst toch nog 
hulp zullen vragen. 

http://www.cazis.nl/
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Humanitas / Schuldhulpmaatje 5 

Hulpverlenende Instantie / Sociaal wijkteam  13 

Overige instrumenten 14 

    

Aantal gemaakte PVA 44 

Aantal zzp-ers 6 

 

Bovenstaand overzicht is niet uitputtend. Met een registratiesysteem willen we de komende tijd beter 

monitoren welke producten worden ingezet. 

 

 Budgetbeheer. Dit gebeurt alleen voor cliënten van schuldhulpverlening en nadat de 

stabilisatiefase is afgerond. Woningcorporaties zien graag dat dit op grotere schaal wordt 

toegepast, wellicht met voorrang voor huurders. Zie oproep Aedes voor verplicht budgetbeheer. 

 Huur inhouden op uitkering (lees ook: Staatssecretaris: In bepaalde gevallen huur inhouden op 

uitkering. Dit gebeurt reeds op bescheiden schaal. Woningcorporaties zien graag dat dit op 

grotere schaal wordt toegepast. 

 

We bespreken de mogelijkheden met d e woningcorporaties (en andere melders). Mogelijkheden zijn 

mede afhankelijk van (co)financiering. 

Snelle hulp bij schulden constateert in een aantal gevallen dat huurders tijdelijk onvoldoende inkomen 

hebben. De huurder wacht bijvoorbeeld op de alimentatie, belastingteruggaaf of kwijtschelding 

belastingen. Het ontbreekt momenteel aan een goede, snel in te zetten voorziening om deze periode 

van ca. 1-3 maanden te overbruggen. We verkennen of een Sociaal Leenfonds (zie voorbeeld 

Zoetermeer) uitkomst biedt. 

 

Kosten-baten analyse 

Uit landelijke onderzoeken en onderzoeken in andere gemeenten blijkt steevast dat vroegsignalering 

loont (zie bronvermelding in tekst en bijlage). Het loont voor de gemeente, de crediteur, de 

maatschappij en de schuldenaar. 

 

Bij de kosten gaat het vooral over de kosten van hulpverlening. Bij baten gaat het vooral om 

besparingen op incassokosten, inschakeling deurwaarder, ontruimingskosten, huurderving, 

herhuisvesting, maatschappelijke opvang, bijstand, etc. In de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen 

is te lezen: ‘De gemiddelde kosten van een huisuitzetting bedragen tussen de € 5.000 en € 9.000. 

Deze kosten omvatten onder andere deurwaarderskosten, gerechtskosten, de feitelijke uitzetting, 

afvoer en/of opslag van de boedel, weer verhuurklaar maken van de woning en gederfde 

huurinkomsten. De kosten van uitzetting komen in principe voor rekening van de huurder, maar vaak 

kan zij of hij dit niet betalen.’ 

 

file:///C:/Users/Martijn/Downloads/Position_paper_Aedes_t.b.v._hoorzitting_rondetafelgesprek_Schulden_d.d._12_februari_2018.pdf
https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/schuldhulpverlening/politieke-ontwikkelingen/verslag-ao-armoede-21-juni-2017.html
https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/schuldhulpverlening/politieke-ontwikkelingen/verslag-ao-armoede-21-juni-2017.html
http://www.sociaalleenfondszoetermeer.nl/
http://www.sociaalleenfondszoetermeer.nl/
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/handreiking_voorkomen_huisuitzettingen.pdf
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In Leiden zijn voor een aantal casussen 

de kosten en baten in beeld gebracht. Dit 

is gedaan met behulp van de 

Effectencalculator in samenwerking met 

de Hogeschool Leiden. Per casus is in 

beeld gebracht (1) wat de kosten zijn van 

hulpverlening en (2) de kosten wanneer 

er geen interventie was gepleegd. Hierbij 

moeten uiteraard enkele aannames 

worden gedaan. Zelfs bij ‘conservatieve’ 

inschatting van de kosten wanneer er 

geen interventie zou zijn geweest, blijken 

de baten gemiddeld groter dan de 

kosten. We presenteren hier geen exacte 

cijfers, omdat het een 

schijnbetrouwbaarheid zou geven. De 

uitkomsten sluiten echter aan bij de 

uitkomsten van kosten-batenanalyses in 

andere gemeenten (zie verderop in dit 

hoofdstuk) en landelijke onderzoeken.
5
  

 
  

                                                      
5
 Zie bijvoorbeeld Kosten en Baten van Schuldhulpverlening (Stimulansz / APE, 2012) en Schuldhulpverlening 

loont; een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening (Regioplan / Hogeschool Utrecht, 2012). 
 

Uit landelijke onderzoeken en 
onderzoeken in andere gemeenten blijkt 
steevast dat vroegsignalering loont 

Joyce, 36 jaar 
 
Alleenwonende dame bij ons aangemeld die op een leuke 
plek een begane grond woning in het centrum van Leiden 
bewoond. Ze doet open nadat we voor de tweede keer bij 
haar op huisbezoek gaan. We bespeuren alcohol maar ze 
zegt open te staan voor hulp alleen komt het nu niet zo 
gelegen omdat haar moeder langs zou komen. We maken 
een andere afspraak wat moeizaam gaat in verband met 
haar fulltime baan als tandartsassistente. Mevrouw maakt 
tijdens de intake bij haar thuis de indruk dat we op het juiste 
moment komen omdat ze steeds in de problemen komt met 
financiën en ze dat niet meer wilt. Omdat ze uit een rijke 
familie komt redt haar vader haar steeds als de 
deurwaardersbrieven haar bereiken. Ze heeft een gat in 
haar hand en wil eigenlijk niet af van de levensstijl die ze 
heeft. Uitgaan/ vakantie/ luxe. Ze heeft in het verleden al 
verschillende malen aan moeten kloppen bij haar familie 
voor financiële steun en wil dit niet meer. Ze vindt dat het 
tijd wordt dat zelf haar problemen kan oplossen. Ook krijgt 
ze het niet voor elkaar om de administratie overzichtelijk te 
maken en te houden. Het is een rommeltje en er zijn steeds 
stukken weg. Mevrouw heeft haar HBO opleiding nooit 
afgemaakt en sinds kort contact met huisarts die haar voor 
psychosociale gesprekken naar POH heeft verwezen.  
 
Acties snelle hulp bij schulden:  
 

 Mevrouw komt de afspraken met ons niet goed na 
maar hier is steeds een duidelijke en logische reden 
voor zoals haar werk of een overlijden waardoor we 
aanhouden en in haar tempo verder denken.  

 Uiteindelijk stellen we voor als ons opnieuw signalen 
bereiken van het niet betalen van maandelijkse huur 
dat budgetbeheer of bewindvoering misschien een 
goede optie voor Mevrouw kan zijn. 

 Ze gaat dit met haar familie bespreken en stemt hier na 
een aantal weken uiteindelijk mee in. Bij Oprecht 
Leiden kan ze snel terecht voor een intakegesprek en 
de keer erna als wij op huisbezoek komen maakt ze 
een hele opgeruimde en rustigere indruk. Het 
aanleveren van de stukken gaat moeizaam maar 
uiteindelijk lukt het haar en staat ze achter haar 
beslissing.  

Ook heeft ze de gesprekken niet meer bij POH via haar 
huisarts maar bij PSY-Q omdat ze getest is op ADHD en 
open staat voor begeleiding hierbij. 

https://effectencalculator.nl/
https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/kosten_en_baten_schuldhulpverlening.pdf
http://www.regioplan.nl/media/pdf/id/906/file_name/2120-schuldhulpverlening-loonteen-onderzoek-naar-de-kosten-en-baten-van-schuldhulpverlening.pdf
http://www.regioplan.nl/media/pdf/id/906/file_name/2120-schuldhulpverlening-loonteen-onderzoek-naar-de-kosten-en-baten-van-schuldhulpverlening.pdf


 

22 

 

Voorbeeld 1: kosten met interventie (rood) en zonder interventie (blauw) 
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Voorbeeld 3: beschrijving van gebeurtenissen en ondersteuning vanaf melding 

 

Per casus worden de activiteiten en kosten met en zonder interventie in kaart gebracht. 
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Kosten en baten voor woningcorporatie 

Aan de kostenkant staan voor de corporaties 

inspanningen die de corporatie levert ten behoeve van de 

aanmelding, de coördinatie binnen de eigen organisatie 

en de medewerking die bij het oplossen van de 

problemen verwacht wordt van de corporatie als 

schuldeiser. Aan de batenkant staan als directe 

opbrengsten de verbetering van betaalgedrag van 

cliënten en in een deel van de gevallen het (deels) 

aflossen van de huurschulden. Daarnaast worden met de 

aanpak ook kosten voorkomen, zoals de kosten die zijn 

gemoeid met huisuitzettingen. Indirecte opbrengsten die 

aan de corporaties toegerekend zouden kunnen worden, 

zijn de ‘credits’ voor de bijdrage aan het oplossen van 

een maatschappelijk probleem (‘sociaal gezicht’) en 

opbrengst in de zin van de bijdrage aan het welzijn en 

stabiliteit van hun huurders. 

 

Voorbeeld Amsterdam: Op basis van een eigen steekproef constateert woningcorporatie Eigen Haard 

dat de helft van de mensen die werden aangemeld na een halfjaar schuldenvrij was en dat van de 

andere helft 80% een lagere huurschuld heeft dan voor de melding. Eigen Haard concludeert hieruit 

dat de aanpak ook loont voor de corporatie zelf. Woningcorporatie Stadgenoot stelt vast dat 40% van 

de destijds benaderde huurders geen achterstand/betalingsproblemen heeft op het moment van 

meting. Dat betekent echter dat er bij 60% wel – opnieuw of nog steeds - problemen zijn. Stadgenoot 

zou dat percentage van 60% graag lager zien. 

 

Uit de evaluatie van de Vroeg Eropaf methodiek in Amsterdam komen de volgende cijfers. 

 

 Zonder Vroeg Eropaf Met Vroeg Eropaf 

Oplossing 37% 64% 

Stabilisatie 30% 20% 

Escalatie 33% 16% 

 

Vroegsignalering levert daarnaast nog verschillende niet of moeilijk te kwantificeren baten op, zoals 

een betere eigenwaarde, het voorkomen van een generatie-effect, een beter toekomstperspectief en 

meer sociale en maatschappelijke participatie (mantelzorg, vrijwilligerswerk). Op langere termijn zijn 

bovendien nog andere baten te verwachten. Zo leidt een stabilisering van de schuldensituatie van 

huishoudens tot verminderde criminaliteit, en is ook een daling in ziekteverzuim te verwachten. Op 

lange termijn zullen de maatschappelijke baten van het project daarom nog groter zijn dan hier 

gepresenteerd. 

 

Uit onderzoek in Amsterdam en Alphen aan de Rijn blijkt dat de baten van vroegsignalering groter zijn 

dan de kosten. De verhouding tussen kosten en baten is als volgt: 

 Voor gemeente:
6
  1 : 1,65  

 Voor Woningcorporatie:
7
  1 : 1,24  

 Voor de maatschappij:   1 : 2,46.  

Dat betekent dat elke euro die de gemeente investeert voor de gemeente € 1,65 oplevert. 

                                                      
6
 In Amsterdam is het rendement voor de gemeente vastgesteld op €2,20 per geïnvesteerde euro. Voor gemeenten die 

de methodiek overnemen gaat men uit van een rendement van ten minste € 1,65 op elke geïnvesteerde euro. 
7
 Kosten: organisatie van het project (projectleiding, onderlinge afstemming), Cofinanciering, Verwerken meldingen. 

Baten: Besparing ontruiming, Voorkomen huurderving. 

Ida Lodder, medewerker incasso bij 
woningcorporatie Ymere: "onder 
incassomedewerkers was de algemene 
houding over het project in eerste instantie 
negatief. De eerste resultaten in de pilot 
waren ook nog niet direct overtuigend. 
Medewerkers waren behoorlijk sceptisch 
en zeiden: gelukkig is het een tijdelijke 
pilot, daarna zijn we er vanaf. 
Pas na een aantal jaar begon de 
tegenstand wat op te lossen. Dat komt door 
de goede resultaten. We zien het aantal 
ontruimingen afnemen. Het is echt een 
mentaliteitsverschuiving die tijd kost. 
Natuurlijk willen we nog wel wat dingen 
veranderen aan het project, maar driekwart 
van de medewerkers zou nu niet meer 
zonder Vroeg Eropaf willen." 

https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennisnetwerken/armoede+en+inclusie/dossier+armoede+en+inclusie/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=674130
http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/50/91/Amsterdam_Vroeg_Eropaf__best-practice_Vroeg_eropaf_-1442918436.pdf
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5. Werkgebied 
De pilot is uitgevoerd in de wijken Merenwijk en Leiden-Noord. Om te beoordelen wat het effect is van 

uitbreiding van het werkgebied naar heel Leiden, is gekeken naar de sociaal-economische structuur 

van deze wijken ten opzichte van andere wijken. Het risico op schulden is immers groter in wijken met 

veel lage inkomens. Uit cijfers van het CBS blijkt dat Leiden Noord relatief veel lage inkomens telt, 

terwijl Merenwijk juist relatief weinig lage inkomens telt. Als we extrapoleren op inwonertal dan 

verwachten we 1.075 meldingen voor heel Leiden. Extrapoleren we op lage inkomens, dan 

verwachten we 948 meldingen.  

 

Prognose uitbreiding 

  Inwonertal 
Laag inkomen 

(aantal) 
Laag inkomen 

(%) 

Leiden Noord 14.306 2.146 15,0% 

Merenwijk 14.422 981 6,8% 

Leiden 121.562 11.670 9,6% 

Verwachte meldingen jaar / heel Leiden 1.075 948 
  
  
  

Benodigde uren (7u/melding) 7.524 6.636 

Benodigde fte 9,0 7,9 

 

Ook in Leiderdorp wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van vroegsignalering. Daarbij 

wordt onderzocht of samenwerking met Leiden opportuun is. Leiderdorp heeft 4,6% lage inkomens en 

27.143 inwoners. Mocht Leiderdorp aansluiten volgens dezelfde werkwijze dan is de verwachte 

stijging van het aantal meldingen 240 (o.b.v. inwonertal) respectievelijk 101 (o.b.v. lage inkomens). 

 

6. Registratiesysteem 
Tijdens de pilot zijn resultaten vastgelegd in Excel. Communicatie over meldingen, voortgang en 

mutaties gebeurde per mail, telefonisch en face-to-face. Alle betrokkenen zijn het er over eens dat dit 

geen ideale werkwijze is. Er ontstaat te vaak miscommunicatie, irritatie en vertraging en het kost veel 

tijd. Bovendien wordt hierdoor soms gewerkt op basis van verkeerde informatie (bijv. bij huisbezoek 

blijkt dat de huurachterstand al is weggewerkt).  

 

Het voorstel is om een registratiesysteem aan te schaffen. Dit verbetert de communicatie en biedt de 

mogelijkheid goede managementinformatie te genereren. In Amsterdam wordt gewerkt met het 

programma RIS Vroeg Eropaf. Dit systeem is specifiek gebouwd voor vroegsignalering en zorgt voor 

communicatie tussen crediteuren (meldingen), hulpverleners (rapportage, plan van aanpak) en 

gemeente (rapportages). Voordeel van dit systeem is dat het inmiddels in meerdere gemeenten wordt 

gebruikt en dat er duidelijkheid is m.b.t. diverse eisen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Het RIS 

systeem kan eventueel gekoppeld worden aan het automatiseringssysteem van een uitvoerder. Dit 

valt echter niet onder de aanpak Vroegsignalering, maar is een eigen keuze van de desbetreffende 

organisatie. Deze zal daar dan ook zelf de kosten van dragen. RIS Vroeg Eropaf is een online 

programma en hoeft dus niet lokaal te worden geïnstalleerd. 

 

Kosten 

De maandelijkse kosten worden bepaald door het aantal inwoners van de gemeente Leiden. De 

maandelijkse abonnementskosten worden tijdens de looptijd van het contract niet verhoogd als het 

inwoneraantal van de gemeente stijgt. Daarnaast worden er eenmalige kosten berekend voor het 

inrichten en implementeren van de applicaties. 

 

 Implementatie RIS Vroeg Eropaf: €2.300,- eenmalig. 

 RIS Vroeg Eropaf (registratie- / volgsysteem voor de meldingen): €865,- per maand. 

https://cbsnl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=557fab3ba11242edb49fd7e092b526b6
https://inforing.nl/nl/diensten/ris/ris-vroeg-eropaf/
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 RIS Matching (matching van de meldingen): €520,- per maand. 

 Uitgebreide dossiervorming (registratie 

contacten, PVA, e-forms, bijlagen): €285,- per 

maand. 

 Implementatie uitgebreide dossiervorming: 

€1.800,- eenmalig. 

 Training RIS Vroeg Eropaf, 1 dagdeel, max. 15 

deelnemers: € 565,- eenmalig. 

 

Het voorstel is om RIS Vroeg Eropaf basis aan te 

schaffen met daarbij RIS matching en de 

eenmalige training. Aanschaf van pakket 

Uitgebreide dossiervorming wordt nog overwogen. 

Wellicht kunnen hulpverleners hiervoor reguliere 

programma’s gebruikmaken.  

 

7. Cofinanciering 
Vanuit de gedachte dat woningcorporaties en 

andere melders/schuldeisers baat hebben bij 

vroegsignalering (zie hoofdstuk 3), stelt de 

gemeente voor een (financiële) bijdrage te vragen 

van de melders. 

 

In steeds meer gemeenten leveren melders een 

financiële bijdrage. Er zijn meerdere 

mogelijkheden: 

 

 Bijdrage per melding. 

 Bijdrage per ‘geslaagde’ melding, dat wil 

zeggen er is een diagnose, een plan van 

aanpak en waar nodig een overdracht. Hierbij 

kan eventueel een termijn worden gesteld. 

 Vaste bijdrage naar rato van aantal 

huurwoningen (WHE). 

 Bijdrage in natura (bijvoorbeeld meegaan op 

huisbezoek, bieden van budgetcoaching of 

begrotingsgesprek); 

 Voor betalende melders geldt een intensievere 

aanpak (vroeger eropaf, meer uren per cliënt, 

huisbezoek i.p.v. telefonisch contact, etc.) 

Voorstel: melders dragen een kwart van de totale 

kosten van Snelle hulp bij schulden. De cofinanciering komt pas aan de orde na de evaluatie eind 

2018. 

 

8. Relatie met Convenant Voorkomen Huisuitzettingen 
Sinds 2011 wordt in Leiden gewerkt volgens het herziene Convenant Voorkomen huisuitzetting bij 

huurschuld. Doelstellingen van het convenant: 

 Het zoveel mogelijk voorkomen van huisuitzettingen in Leiden door: 

 Problematische schuldsituaties zoveel mogelijk te voorkomen, doordat Woningcorporaties bij 

beginnende achterstanden preventief optreden middels persoonlijk contact; 

Simon, 41 jaar 
 
Alleenstaande man die na aanmelding met een 
huurachterstand van 527,61Euro in ons 
computersysteem bekend bleek bij Stadsbank Leiden en 
zou in WSNP traject zijn toegelaten in 2016. Meneer was 
niet thuis tijdens huisbezoeken en reageerde niet op 
onze achtergelaten folders. Na 4 weken heeft hij ons 
gemaild voor hulp maar kwam toen hij de gemaakte 
afspraak bij hem thuis niet na en de afspraak daarop zei 
hij af i.v.m. korte detentie /taakstraffen. Meneer zei wel 
hulp te willen en omdat er een hoge huurschuld 
(inmiddels opgelopen) was en verschillende andere 
schulden, leek het ons ook zeer nodig. Zeker om te 
voorkomen dat hij uit de WSNP gezet zou worden nu hij 
nieuwe schulden maakt en kennelijk hulp nodig heeft bij 
het betalen van vasten lasten.  
 
Acties snelle hulp bij schulden:  
 

 Na aanhoudend bellen en langsgaan bij meneer 
hebben we hem thuis uiteindelijk gesproken en gaf 
hij toestemming voor overleg met WSNP 
bewindvoerder. Tevens wilde hij bijzondere bijstand 
aanvragen voor wat spullen in zijn lege woning 
(geen witgoed/ geen stoelen of tafel, enkel een bed 
en computermeubel en vele plastic tasjes op de 
grond.  

 We hebben de bewindvoerder gebeld. De 
bewindvoerder WSNP bleek niet het juiste adres van 
meneer te hebben en al lange tijd geen aflossing 
voor de schulden te ontvangen. Meneer gaf aan zijn 
baan bij de Gemeente reiniging te zijn verloren en 
heeft nooit stukken aangeleverd bij de 
Bewindvoering waardoor er uitgegaan wordt van een 
te hoge afloscapaciteit en er schulden ontstaan. We 
hebben voorgesteld of er iemand is die 
beschermingsbewind kan opzetten om de vaste 
lasten weer te betalen en het juiste bedrag VTLB 
voor de boedel van WSNP vast te stellen hebben we 
in overleg met hem gezocht naar bewindvoerder 
maar hij is uiteindelijk ook daar niet naar de 
gemaakte afspraak toegekomen waardoor ik met de 
bewindvoerder op hem zat te wachten.  

Omdat hij zich niet aan de voorwaarde voor hulp houdt 
namelijk het betalen van de maandelijkse huur en 
afspraken steeds afzegt, stoppen wij met onze hulp en is 
de kans groot dat er vonnis voor ontruiming zal worden 
aangevraagd door deurwaarder van de verhuurder. 

https://www.voorkomenhuurachterstand.nl/onderzoek/pilot-begrotingsshygesprekken
https://gemeente.leiden.nl/nc/bestuur/besluiten-burgemeester/burgemeester/actie/file/datum/11012011/bestand/1010067/type/pdf/shash/3fe36615/
https://gemeente.leiden.nl/nc/bestuur/besluiten-burgemeester/burgemeester/actie/file/datum/11012011/bestand/1010067/type/pdf/shash/3fe36615/
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 Vroegtijdig (direct ná afloop van het incassoproces van de Woningcorporaties, waarbij zij alles 

binnen hun bereik hebben ingezet om te voorkomen dat aanmelding nodig is) opstarten van 

schuldhulpverlening en vroegtijdig aanpakken van de oorzaken van de problematische 

schulden, zodat huurders in staat zijn de draad weer op te pakken; 

Het streven naar een minnelijke schuldregeling als voorkeur boven een wettelijk traject op 

basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP); 

 Potentiële huurders zorgvuldig toeleiden naar een (schuld)hulpverleningstraject 

 

Meldingen worden gedaan bij het Meldpunt Zorg & Overlast. Deze worden opgepakt door GGD MH. 

 

De schulden van de huurders die worden gemeld in het kader van het convenant zijn in de regel zeer 

problematisch: de huurachterstand is hoog en er zijn schulden bij andere schuldeisers. Vaak draait dit 

uit op een schuldregeling waarbij de verhuurder – net als de overige schuldeisers – wordt gevraagd 

een groot deel van de vordering kwijt te schelden. Wanneer je in een vroeg stadium eropaf gaat, is het 

vaker mogelijk om nog de volledige huurachterstand te incasseren. 

 

Bij het convenant en vroegsignalering zijn goeddeels dezelfde partners betrokken. Het voorstel is 

mede daarom om beide initiatieven te integreren. Dat wil zeggen:  

 1 werkgroep (operationeel) 

 1 stuurgroep (strategisch)  

 1 registratiesysteem (RIS Vroeg Eropaf) 

 1 convenant of overeenkomst (Op termijn en in overleg met de melders. Voorlopig wordt nog 

gewerkt met de huidige aparte afspraken). 

Met het Meldpunt Zorg & Overlast / GGD MH worden afspraken gemaakt over hulpverlening aan 

huurders die door het Snelle hulp bij schulden team moeilijk of niet worden bereikt. De doelgroep van 

de nieuwe gezamenlijke aanpak varieert van huurders met een korte huurachterstand tot huurders 

met problematische schulden en problemen op andere leefgebieden. Op Walcheren hebben de 

doelgroep als volgt gespecificeerd (ter inspiratie): 

 
Prioriteitenlijst 

1a. Alle huurders met twee maanden huurachterstand (niet bij de deurwaarder, geen 

betalingsregeling); 

1b. Alle huurders met een betalingsregeling of die bij de deurwaarder liggen. (deze huurders 

komen nu niet in beeld, maar moeten straks wel verklaard worden bij de eindevaluatie; 

2. Alle huurders die hun getroffen betalingsregeling niet nakomen; 

3. Alle huurders die verzoeken om een betalingsregeling terwijl ze een lopende regeling hebben; 

4. Alle huurders die verzoeken om een betalingsregeling en korter dan 12 maanden geleden een 

regeling hebben afgerond; 

5. Alle huurders die om een betalingsregeling verzoeken en in de afgelopen drie jaar meer dan 

één betalingsregeling hebben gehad; 

6. Huurders die één maand huurachterstand hebben en die volgens de Woningcorporatie een 

risico vormen (bv. altijd op tijd betaald en nu opeens een aantal maanden niet); 

7. Huurders die ‘slepen’ en die volgens de woningcorporatie een risico vormen (bv. doordat ze 

geregeld een regeling hebben getroffen) 

In de Handreiking voorkomen huisuitzettingen wordt per fase beschreven welke acties kunnen worden 

ondernomen om verhoging van de betalingsachterstand en huisuitzetting te voorkomen. 

https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/handreiking_voorkomen_huisuitzettingen.pdf
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9. Privacy 
Schuldeisers mogen niet zomaar gegevens doorgeven aan de gemeente of het Snelle hulp bij 

schulden team. Voor een aantal specifieke schuldeisers is een en ander al wettelijk geregeld. Voor 

andere schuldeisers bestaan juridisch getoetste voorbeeldconvenanten en 

verwerkersovereenkomsten waarin de gegevensuitwisseling is geregeld. 

 

In februari 2018 verscheen de Handreiking vroegsignalering en bescherming persoonsgegevens. 

Deze handreiking biedt gemeenten handvatten om het proces vroegsignalering van schulden zo in te 

richten dat wordt voldaan aan de privacyvereisten van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 

vervangt. Vroegsignalering van schulden wordt in de handreiking beschouwd als publieke taak in het 

kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Daar wordt vroegsignalering alleen in de 

Memorie van Toelichting genoemd. Het is daarom belangrijk dat de gemeente vroegsignalering 

expliciet opneemt in het integrale schuldhulpverleningsplan, zoals dat door de gemeenteraad moet 

worden vastgesteld. In Leiden is aan deze voorwaarde al voldaan. 

 

Enkele conclusies uit de handreiking: 

 Woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiebedrijven en waterbedrijven mogen 

betalingsachterstanden doorgeven aan de gemeente. Zij hoeven daarvoor niet eerst toestemming 

te vragen aan de huurder. 

 Burgers moeten worden geïnformeerd over de gegevens die organisaties opslaan en over 

gegevens die worden doorgeleverd. Dit kan via o.a. brieven aan cliënten, huis-aan-huisbladen of 

de website van gemeente en crediteuren. Burgers moeten ook bezwaar kunnen maken. 

 Er wordt een verwerkersovereenkomst met de ICT-dienstverlener gesloten die voldoet aan de 

eisen die de AVG aan verwerkersovereenkomsten stelt en die is toegesneden op de functie die 

het meldpunt voor de gemeente vervult. De gemeente stelt de eis dat de dienstverlener er bij het 

inrichten van de beveiliging rekening mee houdt dat gegevens over schulden door de 

toezichthouder (AP) aangemerkt zijn als gegevens van gevoelige aard die extra zorgvuldig 

behandeld moeten worden. 

 Sommige gemeenten onderzoeken bij diverse afdelingen en/of op informele manier of de gemelde 

schuldenaar al bekend is bij de gemeente. Het is zaak om daar terughoudend mee te zijn, omdat 

het risico groot is dat er daardoor onrechtmatige gegevensverstrekkingen plaatsvinden. In de 

handreiking wordt ervan uit gegaan dat er twee checks mogelijk zijn: bij de schuldhulpverlening 

en, als die aanwezig is, bij een ‘regisseur’ die overzicht heeft over de hulpverlening in het sociaal 

domein en belast is met de coördinatie daarvan. 

 Sommige gemeenten verrijken de persoonsgegevens op de signaallijst met gegevens die elders 

binnen de gemeente bekend zijn. Dit is niet toegestaan: persoonsgegevens mogen immers alleen 

worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. 

 Het doel van de gemeente is breder dan het doel van de melder. In het gesprek met de burger 

komen persoonlijke zaken aan de orde, die niet noodzakelijk zijn voor het incasso-doel van de 

melder. Het is daarom niet toegestaan dat de meldende partij onderdeel uitmaakt van het team 

dat het gesprek met de burger voert. 

 

 

10. Samenwerking BKR 
Een aantal gemeenten werkt in het kader van vroegsignalering samen met BKR. Dit gebeurt in het 

kader van het BKR-initiatief ‘Vindplaats van schulden’.  

 

BKR verzamelt de meldingen van schuldeisers, matcht deze, en geeft deze vervolgens door aan de 

gemeente. De gemeente moet hiertoe convenanten sluiten met de schuldeisers. 

https://martijnschut.files.wordpress.com/2018/02/handreiking-vroegsignalering-en-bescherming-persoonsgegevens-07122017-def.pdf
http://www.vindplaatsvanschulden.nl/
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Betalingsachterstanden van schuldeisers die wel geregistreerd zijn bij BKR, maar waarmee de 

gemeente geen convenant heeft, mag BKR niet doorgeven. Aan deelname aan Vindplaats van 

schulden zijn kosten verbonden. 

 

Een belangrijk nadeel van Vindplaats van schulden is dat het voor schuldeisers niet mogelijk is om via 

het BKR-systeem de voortgang van de hulpverlening te monitoren. 

 

Onze conclusie is dat samenwerking met BKR onvoldoende meerwaarde heeft. Met het 

registratiesysteem RIS Vroeg Eropaf (hoofdstuk 6) is het mogelijk meldingen te bundelen en te 

matchen. Bovendien kunnen melders en hulpverleners direct met elkaar communiceren, voldoet het 

aan de privacyrichtlijnen en zijn de kosten lager. 

 

 

11. Succesindicatoren 
 

Bij de start van de pilot is onvoldoende vastgelegd welke gegevens moeten worden geregistreerd en 

wat succesindicatoren zijn.  

 

We stellen voor de volgende gegevens te registreren: 

 

 Het aantal meldingen dat binnenkomt, per melder; 

 Het aantal meldingen waarop geen actie wordt ondernomen, met reden; 

 Het aantal meldingen waarbij wel contact is gezocht maar geen contact gelegd kon worden 

met reden (niet thuis, weigering, verhuisd/onbekend op adres); 

 Het aantal meldingen waarop wel actie werd ondernomen, met resultaat: hervatten betaling, 

doorverwijzing SHV of andere hulpverlening, anders. 

 Het aantal meldingen waarbij een afspraak is gemaakt en de financiële situatie na een half 

jaar (stabiel, nieuwe schulden, verwezen naar.); 

 Geslaagd contact: er is een diagnose, een plan van aanpak en waar nodig een overdracht. 

 Percentage dat nog niet bekend was bij wijkteam 

 Snelheid waarmee betaling lopende huur weer in gang is gezet (gemeten vanaf melding). 

 Snelheid waarmee aflossing achterstallige huur in gang is gezet (gemeten vanaf melding). 

 Aantal overdrachten aan deurwaarder. 

 Gemiddeld bedrag dat wordt opgehaald door aanvragen voorzieningen (toeslagen, bijzondere 

bijstand, kwijtschelding, etc.) 

 Percentage cliënten waarvoor (binnen de gestelde termijn) een Plan van Aanpak wordt 

vastgesteld. 

 Aantal cliënten in traject (Budgetbeheer, Beschermingsbewind, Huur inhouden op uitkering, 

Aanvragen voorzieningen, Hulp thuisadministratie, Betalingsregeling, Schuldhulpverlening, 

Overige hulpverlening. 

 Hoogte schuld/huurachterstand bij melding, uitgesplitst naar soort schuld (bij melder en 

overige schulden). 

 Aard problematiek (bijv. volgens leefgebieden ZRM). 

 Woningcorporaties leveren maandelijks een overzicht van het aantal en totale hoogte van de 

huurachterstanden en duur van die achterstand (<1 maand, 1-2 maanden, 2-3 maanden en 

>3 maanden). Zie voorbeeld Walcheren: 
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 Van welke life events is sprake. Zie voorbeeld Rotterdam: 

 

http://www.deverrebergen.nl/wp-content/uploads/2015/06/15087-SVB_Schuldenproblematiek-en-armoede_10.pdf
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12. Begroting 
 
Kostenplaats:  

 6100854 Preventiegelden Leiden SHV 

 

Grootboek (saldo € 544.028,00):  

 4000 Nader in te delen (budget 2018: € 728.502,00) 

 8039 Bijdragen derden (budget 2018: - € 184.474,00) 
 

Begroting 2018 
 

- 
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