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1. Inleiding/voorwoord 
Voor u ligt de evaluatie Vroegsignalering van Schulden Tiel. Het doel van het project Vroegsignalering 

van schulden is het vroegtijdig opsporen van schulden om zo problematische schulden te 

voorkomen. Uit de evaluatie moet blijken of de aanpak van Vroegsignalering aansluit op dit doel. 

Voor deze evaluatie blikken we terug op de resultaten van het eerste jaar van het project. Het 

project Vroegsignalering is op 1 mei 2018 officieel van start gegaan. Deze evaluatie gaat over de 

periode van 1 mei 2018 tot 31 mei 2019.  

 

Doel project Vroegsignalering schulden 

Bijna 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft te maken met (problematische) schulden1. In Tiel 

wonen ruim 17.500 huishoudens. Op basis van deze cijfers betekent dit, dat er in Tiel ca 3.500 

huishoudens zijn waarbij een of meerdere (problematische schulden) schulden zijn. Deze 

huishoudens zijn lang niet allemaal in beeld. In de periode mei 2018 tot en met mei 2019 zijn 237 

aanvragen schuldhulpverlening ingediend. Dit aantal aanvragen is vergelijkbaar met het aantal 

aanvragen in het jaar daarvoor over dezelfde periode. 

Schulden kunnen het gevolg zijn van problemen op andere leefgebieden, maar zijn ook in steeds 

grotere mate de oorzaak van andere maatschappelijke problemen. Het hebben van schulden 

veroorzaakt vaak veel stress en is onder andere van invloed op de gezondheid, het behouden of 

vinden van werk, het gezinsleven en sociale contacten.  

Dit project moet er toe leiden dat schulden in de primaire vaste lasten vroegtijdig opgespoord 

worden. We bieden actieve hulp aan, zodat de betalingen weer hervat worden en problematische 

schulden voorkomen. 

Vooraf; Aanloop convenant en afspraken  

Om dit doel te bereiken zijn afspraken gemaakt met convenantpartners die de primaire vaste lasten 

in rekening brengen. Deze afspraken zijn in een convenant vastgelegd. Convenantpartners melden 

alle achterstanden tussen 1 en 3 maanden aan bij BKR, via een speciale module Vindplaats van 

Schulden (VPS). Bij een ‘match’ tussen twee signalen of meer, vormt dit aanleiding om actief contact 

te zoeken met het betreffende huishouden. Maandelijks worden ten minste 12 matches opgepakt.  

Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk naar aanleiding van een match. Van tevoren zijn geen 

afspraken gemaakt over de minimale resultaten die we willen bereiken met deze uitkomsten. 

De looptijd van het project kende in eerste instantie de duur van één jaar. Pas na de evaluatie zou 

besloten worden of het project verlengd zou worden. Aan het eind van 2018 is besloten dat de 

periode op dat moment te kort was om een goede evaluatie te houden. De resultaten op basis van 

het eerst half jaar bevestigden echter wel de grote schuldenproblematiek in Tiel. Alle 

convenantpartners hebben daarom besloten de looptijd van het project in ieder geval te verlengen 

tot 31 december 2020.  

 

                                                           

1 Bron: Huishoudens in de rode cijfers, Panteia, november 2015 
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Ontwikkelingen 

In het actieplan brede schuldenaanpak2 is aandacht gevraagd 

voor de preventie en vroegsignalering van schulden. Een van 

de maatregelen die hieraan bijdraagt is het aanpassen van de 

Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening. Op 11 oktober 201 is 

een wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit 

wetsvoorstel wordt het aanbieden van een intake bij signalen 

over betalingsachterstanden een wettelijke taak van de 

gemeenten. Vooruitlopend op dit wetsvoorstel wordt met de 

aanpak Vroegsignalering van schulden hierin in grote mate al 

voorzien. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2021. 

In het onderzoek van Berenschot: de Toekomstvisie van Tiel, 

worden een aantal beleidsthema’s uitgelicht waarin Tiel 

specifieke keuzes moet maken. Een van de beleidsthema’s 

gaat over het ‘creëren van een betrokken, activerende en 

nuchtere aanpak binnen het sociaal domein. Een van de 

doelen die daarbij genoemd wordt is het ‘voorkomen van en 

verkleinen van groep met zware schuldenproblematiek’. Een van de instrumenten om daar te komen 

is het inrichten van een netwerksamenwerking vroegsignalering. De aanpak zoals in Tiel in mei 2018 

is opgestart sluit hier naadloos op aan. 

Leeswijzer en samenvatting 

Het doel van de evaluatie is om na te gaan of het project Vroegsignalering aansluit op de vooraf 

gestelde doelstellingen zoals opgenomen in het convenant. Door middel van kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek zijn een aantal vragen beantwoord. De bevindingen van dit onderzoek staan in 

hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 staan de resultaten, conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het 

project Vroegsignalering.  

Er worden met het project Vroegsignalering veel mensen bereikt die nog niet of niet meer in beeld 

waren bij de gemeente. Uit de resultaten van de aanpak blijkt dat er soms al sprake is van 

problematische schulden. In een aantal gevallen bleken er andere problemen te zijn die door deze 

aanpak in beeld zijn gekomen. Voor deze inwoners is een vervolgtraject ingezet.  

Veelal is er sprake van een korte interventie waarbij de inwoner zelf een oplossing heeft gevonden of 

er is een betalingsregeling getroffen om de betalingsachterstand in te lopen. De aanpak zorgt voor de 

duur van de looptijd van het project dat bij een aantal huishoudens problematische schulden 

voorkomen zijn. De effecten op de lange termijn zijn nu niet bekend. 

Het aantal matches dat wordt opgepakt is lager dan het aantal matches dat maandelijks ontstaat. Bij 

de convenantpartners is daarmee dan ook onvoldoende zichtbaar dat het betaalgedrag verbetert, 

aangezien het aantal opgepakte matches niet in verhouding staat tot het aantal nieuwe 

achterstanden die maandelijks ontstaan. Een van de belangrijkste aanbevelingen is dan ook om meer 

matches op te pakken. 

De aanpak sluit aan bij de doelstellingen zoals deze vooraf zijn gesteld. Op basis van de tussentijdse 

evaluatie is dan ook besloten het project te verlengen tot eind 2020. Met de aanpak komen mensen 

met (dreigende) problematische schulden eerder in beeld. Doordat er vroegtijdig contact wordt 

gezocht komen mogelijk ook andere problemen vroegtijdig in beeld komen. Deze aanpak heeft 

daarmee ook een preventieve werking op problemen op alle levensgebieden. Er zijn een aantal 

aanbevelingen die het resultaat van deze aanpak verder kunnen verbeteren.  

 

Citaat uit ‘Toekomstvisie van Tiel’: “Bij 

schuldhulpverlening is, vanuit 

lastenverlichting in het sociaal domein, 

het doel om te voorkomen dat inwoners 

zware schulden krijgen. Over het 

algemeen kan gezegd worden dat hoe 

zwaarder de problematiek, hoe langer 

de zorgduur en zwaarder de 

zorgzwaarte. Naast dat dit voor de 

persoon zelf uiteraard een onwenselijke 

situatie is, is dit ook vanuit het 

kostenperspectief voor de gemeente 

onwenselijk. Daarom is vroegsignalering 

van groot belang”. 
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2. Doel evaluatie 
Hoofdvraag:  

Sluit de aanpak van het project Vroegsignalering aan op de vooraf gestelde doelstellingen van het 

project zoals opgenomen in het convenant Vroegsignalering van Schulden Tiel? 

Deelvragen: 

Zorgt de aanpak van het project Vroegsignalering van schulden ervoor dat inwoners met schulden in 

een vroeg stadium in beeld komen? 

Zorgt de aanpak van het project Vroegsignalering van schulden ervoor dat problematische schulden 

voorkomen worden? 

Zorgt de aanpak van Vroegsignalering van schulden ervoor dat betalingen hervat worden?  

3. Werkwijze Onderzoek 
Kwantitatief onderzoek door middel van data uit de systemen gemeente (Key 2 SHV, Basisregistratie 

personen en Suite 4 Sociale Regie) en via BKR (Vindplaats van schulden). De data hebben allen 

betrekking over de referteperiode 1 mei 2018 tot en met 31 mei 2019 

Kwalitatief onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van input convenantpartners, uitvoerders en 

dossier onderzoek.  

Tot slot wordt een vergelijking gemaakt met resultaten uit andere gemeenten die een soortgelijke 

werkwijze hanteren.  

4. Bevindingen 

4.1  Kwantitatief onderzoek 

4.1.1 Aangeleverde signalen en matches 
Over de periode 1 mei 2018 tot en met 31 mei 2019 zijn in totaal 6985 signalen gemeld door 8 

convenantpartners. Deze signalen leverden in totaal 1014 matches op. Een match bestaat uit 

minimaal 2 signalen. De signalen kunnen voortkomen uit achterstanden in één maand. Signalen 

kunnen ook voortkomen uit opeenvolgende maanden. De maximale periode waarop signalen 

aangeleverd worden is tussen 1 en 3 maanden achterstand.  

Iedere maand worden er 16 matches doorgegeven aan de gemeente. De selectie op deze matches 

wordt als volgt gemaakt: 

Filter 1: Reguliere matches hebben voorrang op opeenvolgende matches 

Filter 2: Matches met de meeste signalen (dus een melding van meerdere convenantpartners) heeft 

daarna voorrang 

Filter 3: Matches met de hoogste schuld hebben voorrang 

De signalen die hier buiten vallen kunnen de daaropvolgende maand ook aangeleverd worden, mits 

ze nog steeds aan de criteria van Vroegsignalering voldoen (30 tot 100 dagen) 
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Figuur 1 

Bij 355 matches was er sprake van 2 betalingsachterstanden ontstaan in dezelfde maand. Bij 659 

matches was er sprake van twee of meer betalingsachterstanden over een periode van 3 maanden. 

Gemiddeld waren er in de periode van mei 2018 t/m mei 2019 78 matches per maand. Dit 

gemiddelde geeft wel een vertekend beeld. Over de maanden december 2018 t/m mei 2019 was het 

gemiddeld aantal matches 25 per maand. Dit verschil in gemiddelde is te verklaren aan de piek in de 

zomermaanden, waarbij de gemeentelijke belastingen de meeste signalen hebben afgegeven. Over 

de laatste 6 maanden van de referteperiode is het aantal matches per maand redelijk stabiel. 

 

Figuur 2 

Er zijn maandelijks 16 matches aangeleverd bij de gemeente, waarbij er minimaal 12 per maand zijn 

opgepakt door actief contact te zoeken aan de betreffende huishoudens. In figuur 3 is te zien hoe de 

opgepakt matches zich verhouden tot het totaal aantal matches van die maand. 
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Figuur 3 

4.1.2 Aanlevering signalen door convenantpartners 
 

De signalen zijn aangeleverd door: 
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Figuur 4 

Het aantal aangeleverde signalen per partij verschilt per maand. In figuur 4 en 5 zijn deze verschillen 

te zien. Voor BSR is sprake van een piek in juni en juli. Voor een goed beeld is het verloop van BSR in 

een aparte figuur weergegeven (zie figuur 5 en 6). 

 

Figuur 5 

 

Figuur 6 

 

4.1.3 Samenstelling aangeleverde matches bij gemeente 
De samenstelling van de matches is wisselend per maand. In figuur 7 staan de samenstellingen van 

de matches die zijn doorgegeven aan de gemeente. In de maand oktober zijn geen matches opgepakt 

door de gemeente. De informatie van deze maand ontbreekt om die reden. 
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Figuur 7 

In figuur 8 staat vervolgens het aandeel van de signalen per convenantpartner, gemeten over 

dezelfde periode: 

 

Figuur 8 
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Naar aard van het soort signaal zijn 5 categorieën te onderscheiden: 

- Wonen 

- Water  

- Zorg 

- Energie 

- Gemeentelijke belastingen 

Bij de matches is in 37% van de gevallen sprake geweest van een huurachterstand. Bij 22% van de 

matches was er sprake van een achterstand bij de zorgverzekering. Bij de overige was er sprake van 

een achterstand in water, energie of gemeentelijke belastingen.  

 

Figuur 9 

4.1.4 Klantprofielen 
De klantprofielen zijn gebaseerd op de matches die maandelijks aan de gemeente zijn doorgegeven. 

In totaal zijn er 193 inwoners van de gemeente Tiel in beeld gekomen met het project 

vroegsignalering waarbij sprake is van 2 of meer schulden in de primaire vaste lasten.  

Gezinssituatie 

Van de 193 matches staan de betalingsachterstanden 70 keer op naam van een vrouw en 123 op 

naam van een man. De leeftijden variëren van 18 tot 71 jaar.  

 

Figuur 10 
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Bij de samenstelling van de huishoudens was 85 keer sprake van een echtpaar. Bij 83 huishoudens 

betrof het een alleenstaande en 24 keer betrof het een alleenstaande ouder. Van 1 match is de 

gezinssituatie onbekend. In figuur 11 staat de samenstelling van het huishouden. PGL staat voor 

pensioengerechtigde leeftijd. 

Gezinssituatie- leeftijd Aantal 

Echtpaar waarvan 1 > pensioengerechtigde leeftijd 1 

Echtpaar beiden tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd 84 

Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd 81 

Alleenstaande > pensioengerechtigde leeftijd 2 

Alleenstaande ouder > pensioengerechtigde leeftijd 2 

Alleenstaande ouder tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd 22 

Onbekend 1 

Figuur 11 

Woongebied 

Van de aangeleverde matches aan de gemeente is 42% van de huishoudens woonachtig in de kern 

van Tiel (wijkindeling op CBS-niveau), 37% woont in de overige delen van Tiel en 21% woont in 

Wadenoijen en omgeving. 

Op postcode ziet deze verdeling er als volgt uit: 

 

Figuur 12 
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4.1.5 Schuldensituatie 
Van de schulden die zijn doorgegeven aan de gemeente, is de gemiddelde schuld per maand in beeld 

gebracht, naar aard van de schuld. In figuur 13 staat het verloop van deze gemiddelde schuld. Hierin 

is een piek te zien in april voor de schulden van water. Hier is sprake van een onjuiste aanlevering 

van data. Verder is in het verloop te zien dat de gemiddelde schuld maandelijks wat schommelt maar 

geen extreme verschillen laat zien. 

 

Figuur 13 

In figuur 14 staat de gemiddelde schuld over de hele periode naar aard van de kosten. Voor een 

representatief beeld is de maand april hier buiten beschouwing gelaten. Uit deze informatie komt 

duidelijk naar voren dat de huurschuld veruit het hoogst is. De gemiddelde schuld staat gelijk aan ca. 

2 maanden huurachterstand. De gemeentelijke belastingen volgt hierop. De gemeentelijke 

belastingen worden jaarlijks in rekening gebracht. De schuld die hieruit voortkomt, betreft de 

gemiddelde schuld voor de kosten van het hele jaar.  

 

Figuur 14 
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Uit de jaarcijfers van de NVVK bleek dat mensen die bij de schulphulpverlening aankloppen, vorig jaar 

gemiddeld € 43.300 schuld hadden bij veertien schuldeisers. 

Uit de cijfers die hierboven in beeld zijn gebracht is niet geregistreerd hoe hoog de totale schuld was 

op het moment van vroegsignalering. Daar waar is doorverwezen naar schuldhulpverlening kan 

aangenomen worden dat de schuld hoger was dan enkel de schulden die zijn gesignaleerd vanuit 

vroegsignalering. 

 

4.2 Kwalitatief onderzoek 

4.2.1  Tijdsinvestering 
Voor de uitvoering van het project vroegsignalering heeft de gemeente Tiel 0,5 fte beschikbaar 

gesteld. Dit komt neer op ca 690 productieve uren per jaar (57,5 uur per maand). Deze uren worden 

opgevangen binnen de vaste formatie schuldhulpverlening. Binnen deze uren vinden zowel de 

huisbezoeken, vervolggespreken als registratie en terugkoppeling naar de convenantpartners plaats. 

Daarnaast gaat er met de huisbezoeken altijd een tweede persoon mee. In het eerste jaar was dat 

altijd een schuldhulpverlener. Met ingang van 1 juli 2019 gaan de huisbezoeken samen met een 

maatschappelijk werker van Santé partners of een cliëntbegeleider van MEE Gelderse Poort. Voor de 

administratieve verwerking van de gegevens en het inplannen van de huisbezoeken is 

administratieve ondersteuning aanwezig. 

De interventies van vroegsignalering zijn in principe kort. Binnen 4 weken vindt een terugkoppeling 

plaats naar de partij die het signaal heeft aangeleverd. In de praktijk blijkt dat er soms meerdere 

gesprekken nodig voordat het dossier wordt afgesloten of overgedragen. 

De huisbezoeken die afgelegd worden, zijn niet aangekondigd. Het komt voor dat er niemand thuis is. 

Vaak wordt dan nog een tweede huisbezoek gepland op een ander tijdstip. Daarna wordt een flyer 

met contactgegevens achtergelaten. De reacties op de flyer zijn wisselend. Soms wordt na drie 

maanden alsnog contact gezocht. Deze informatie wordt niet geregistreerd. Het effect van de flyer is 

daardoor niet bekend. 

In de leidraad vroegsignalering3 staat dat bij de organisaties waar succesvolle projecten lopen, 

bewust formatie is vrijgemaakt om vroegsignalering op te starten. Bij het bepalen van de formatie bij 

de uitvoering wordt daarbij de volgende norm aangehouden: 

Het afleggen van een huisbezoek kost ongeveer 4 uur, inclusief reistijd en nazorg (o.a. VNG, Leidraad 

formulierenbrigades) In Tiel is er voor gekozen met 2 personen op huisbezoek te gaan. Hierdoor gaan 

we uit van gemiddeld 6 uur per match, verdeeld over 2 personen. 

 

4.2.2 Tijdsinvestering in relatie tot kosten 
Voor het opzetten van het project Vroegsignalering van schulden en de implementatie ervan heeft 

de gemeente extra geld geïnvesteerd. Deze extra middelen zijn vooral ingezet ten behoeve van 

personeelskosten (projectleiding). Zowel door de gemeente als door de convenantpartners zijn tijd 

en/of middelen vrijgemaakt om het project op te zetten. De tijdsinvestering binnen de gemeente 

wordt nu opgevangen binnen de huidige formatie van schuldhulpverlening.  

                                                           

3 Bron: Leidraad vroegsignalering, door Jacomijn Kuiper en Mariëlle Fleuren in opdracht van 
de NVVK, 2015 
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Uit vergelijkbare projecten in andere gemeentes is gebleken dat de investering op 

vroegsignalering van schulden zichzelf weer terugverdiend en op termijn ook rendement 

oplevert. Een exacte maatschappelijke kosten baten analyse kan nu niet gemaakt worden. Er zijn 

meerdere knelpunten te benoemen die deze maatschappelijke kosten-batenanalyse complex 

maakt: 

- Niet iedereen die (problematische) schulden heeft is in beeld bij (schuld) hulpverlening 

- Het effect van de interventie door middel van vroegsignalering op de lange termijn is niet 

bekend. Er kan niet met zekerheid gesteld worden wat het effect was geweest wanneer er 

geen vroegsignalering had plaatsgevonden 

- Schuldenproblematiek leidt tot directe kosten, maar ook tot indirecte kosten (zie figuur 15) 

- Vroegsignalering maakt deel uit van een brede aanpak schuldhulpverlening. Met ingang van 

2017 zijn meerdere veranderingen doorgevoerd die er toe moeten leiden dat 

schuldenproblematiek effectief wordt opgepakt.  

 

Figuur 154 

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is eerder al onderzoek gedaan 

naar de kosten en baten van schuldhulpverlening5. In dit onderzoek zijn de directe kosten voor 

schuldhulpverlening berekend. Deze informatie dateert uit 2010 en is op onderdelen niet 

representatief voor de huidige tijd. Het geeft echter wel een indicatie van de directe kosten. Deze 

informatie is opgenomen in figuur 16. Op basis van het uurtarief dat hier gehanteerd wordt, kan 

gesteld worden dat de kosten voor vroegsignalering neerkomt op gemiddeld € 405 per match (6 x € 

67,50)  

Daarnaast is een onderscheid gemaakt in 4 type huishoudens met een risico op problematische 

schulden op de risicoladder: 

- 0 = geen problematische schuld(en) 
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- 1 = lichte problematische schuld(en) 

- 2 = zware problematische schuld(en) 

- 3 = structureel zware problematische schuld(en) 

Het plan van aanpak dat nodig is om de schuldensituatie op te lossen is afhankelijk van de aard van 

de schuldenproblematiek. Er kan gesteld worden dat hoe zwaarder de schuldenproblematiek, hoe 

hoger de directe kosten. Ook kan vastgesteld worden dat de directe kosten voor de inzet van 

vroegsignalering lager zijn dan de kosten die ontstaan wanneer in een later stadium alsnog 

schuldhulpverlening wordt aangevraagd. Hierbij zijn de indirecte kosten en baten buiten 

beschouwing gelaten.  

 

4.2.3 Samenwerking met convenantpartners 
Naast de afspraken in het convenant voor vroegsignalering vinden ook op andere momenten 

afstemming en activiteiten plaats over de aanpak van schulden. De convenantpartners zetten zich in 

om betalingsachterstanden te voorkomen, zij doen mee aan vroegsignalering en als de schulden toch 

zijn opgelopen zetten zij zich in om een oplossing te vinden. Een aantal convenantpartners heeft 

aangegeven wat zij nog meer doen om schulden te voorkomen of op te lossen. Onderstaand staat 

voor deze convenantpartners wat zij doen  

 

Figuur 16 
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 Preventieve activiteiten Achterstanden oplossen 

SCW Geen informatie ontvangen Geen informatie ontvangen 

KleurrijkWonen Wanneer een factuur niet betaald 

wordt, ontvangen huurders 

minimaal 3 schriftelijke 

aanmaningen. De toon van deze 

aanmaningen wordt steeds iets 

strenger. 

Daarnaast zoeken we veelvuldig 

contact met huurder middels 

bellen, mailen of appen. 

Ook proberen we (op eigen 

inzicht) onaangekondigd een 

huisbezoek af te leggen, daar 

waar we niet in contact komen. 

 

We stellen huurders in staat om 

een regeling te treffen, zodat een 

achterstand in kleine gedeeltes 

alsnog voldaan wordt. 

We verwijzen huurders door naar 

Schuldhulpverlening 

We verwijzen huurders door naar 

het Sociaal Team en melden zelf 

ook actief huurders waar we 

zorgen over hebben. 

 

Menzis  We bieden o.a. gespreid betalen 

eigen risico aan.  

We doen binnen 2 weken 

nogmaals een incasso poging ( 

herincasso) bij verzekerden waar 

we wegens onvoldoende saldo 

niet kunnen incasseren.  Dit heeft 

een hoog slagingspercentage.  

 

 

Menzis werkt eigenlijk bijna met 

alle gemeente samen die zich bij 

ons melden voor RUB en of vroeg 

signalering of een andere aanpak 

van schulden. 

We benaderen deze maand 80+ 

verzekerden die wanbetaler zijn 

en ook gaan we vanaf heden alle 

80+ verzekerden die een 2 of 4 

maandsbrief krijgen benaderen 

om te achterhalen wat de situatie 

is.  

Ook diverse andere initiatieven in 

de regio werken we aan mee of 

gaan we aan meewerken. 

 

 

CZ  Geen informatie ontvangen Geen informatie ontvangen 
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Coöperatie VGZ Naast ons reguliere 

aanmaanproces voeren wij 

diverse acties uit om 

betalingsachterstanden te 

voorkomen, zoals het persoonlijk 

benaderen van verzekerden, het 

aanbieden van 

betalingsregelingen door middel 

van een gesprek met een van 

onze budgetcoaches en 

samenwerking met gemeenten 

op gebied van oplossen en 

voorkomen van schulden. 

Daarnaast zijn wij bezig met 

verbeteringen binnen ons 

aanmaanproces.  

 

Op dit moment blokkeren wij het 

aanmaantraject voor één maand 

bij een match en werken mee aan 

een passende oplossing. 

Daarnaast hebben we een pilot 

met het benaderen van 

verzekerde. Hierbij benaderen wij 

zelf verzekerde actief wanneer er 

een mogelijk een beëindiging van 

AV dreigt. 

We bieden betalingsregelingen 

aan, werken mee aan 

schuldhulpverlening en zoeken de 

samenwerking op met 

gemeenten.  

 

Nuon  -Mogelijkheid kiezen 

incassodatum bij automatische 

incasso 

-Sms en email met IDEAL link ter 

herinnering (‘nudging’) 

-Hoge klanttevredenheidscore op 

onze “betaal en incasso lijn” 

-Sinds media 2019 hebben we 

een eigen Betaalpagina, hier 

kunnen klanten dan een betaling 

doen zonder in te hoeven loggen 

in MijnNuon. Op deze manier wil 

Nuon betalen steeds makkelijker 

en toegankelijker maken 

Om achterstanden op te lossen, 

bieden we maatwerk voor 

betalingsregelingen. Ook hebben 

we een eigen buitendienst die 

langsgaat bij klanten met een 

betalingsachterstand. Ook zijn we 

actief in vroegsignalering en één 

van de voorlopers in Nederland 

hierbij.  

 

Vitens NV  Geen informatie ontvangen Geen informatie ontvangen 

BSR Geen informatie ontvangen Geen informatie ontvangen 

 

4.2.4  Vergelijkend onderzoek met andere gemeentes 
Steeds meer gemeenten starten met vroegtijdig opsporen van schulden via dezelfde aanpak. Uit 

ervaringen van andere gemeenten blijkt dat deze aanpak een groot maatschappelijk rendement 

heeft. Schulden leveren veel stress op. Deze stress is van invloed op heel veel factoren, zoals 

gezondheid, werk, gezin en het sociaal netwerk. Mensen met schulden schamen zich vaak. Ze 

wachten vaak te lang om de schuldenproblematiek aan te pakken. Met vroegtijdige hulp voorkomen 

we zoveel mogelijk problematische schulden en andere maatschappelijke problemen. 

De resultaten in Tiel zijn niet één op één te vergelijken met de resultaten in andere gemeenten. De 

aanpak verschilt per gemeente. Er zijn diverse aanpakken bekend: 

- Op wijkniveau 

- Alleen op basis van huurschulden 

- Enkelvoudige signalen 

- Andere soort uitvraag 
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- Geen huisbezoeken (alleen brieven) 

Daarnaast zijn er verschillende manieren van monitoren, die het lastig maakt een goede vergelijking 

te maken met andere gemeentes. 

Uit evaluaties van pilots in andere gemeenten zijn wel vergelijkbare resultaten behaald. Opvallende 

verschillen zijn, dat in veel gemeenten de zorgverzekering de meeste voorkomende schuld is binnen 

het project. In Tiel is huur de meest voorkomende schuld. 

Het aantal matches in Tiel was in het begin van het project naar verhouding hoger dan in andere 

gemeenten. Ter vergelijking: Zwolle heeft drie keer zoveel inwoners als Tiel. Zij hadden in de eerste 

zeven maanden gemiddeld 76 matches per maand. In Tiel waren er in de eerste 7 maanden 

gemiddeld 123 matches per maand. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt, dat het aantal 

matches in de 2e helft is gestabiliseerd en gemiddeld rond de 23 zit. Het aantal matches ligt hoger in 

de maanden waarop de eerste aanmaning van de gemeentelijke belastingen verstuurd worden. 
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5. Resultaten, conclusies en aanbevelingen 

5.1  Resultaat matches 
Maandelijks worden 16 matches doorgegeven aan de gemeente. Hiervan worden maandelijks 

minimaal 12 matches opgepakt. Opgepakt wil zeggen dat er actief contact gezocht wordt met de 

betreffende inwoner om in gesprek te gaan voor het hervatten van de betalingen of eventueel 

andere hulp in te zetten.  

In figuur 17 staat het resultaat van de matches die zijn aangeleverd bij de gemeente. Deze resultaten 

worden maandelijks ook teruggekoppeld aan de betreffende convenantpartners. Bij 44 huishoudens 

is een oplossing gevonden doordat een betalingsregeling is getroffen of een (schuld) 

hulpverleningstraject is ingezet. Bij 43 huishoudens was de achterstand al opgelost. Bij 88 

huishoudens is geen contact tot stand gekomen of heeft de cliënt geen hulp aanvaard.  

 

Figuur 17 

Het aantal inwoners dat niet wil meewerken is in verhouding tot de andere resultaten hoog. Dit heeft 

verschillende oorzaken. Binnen deze categorie vallen ook de inwoners die niet thuis waren bij het 

afleggen van een huisbezoek. Bij deze groep is soms op een later moment alsnog contact gezocht 

voor hulp. Hier zijn geen cijfers van.  

Van de 16 matches vallen vaak al een paar matches af om dat deze al bekend zijn in een 

hulpverleningstraject of omdat zij niet tot de doelgroep behoren. Daarom is met de projectgroep 

afgesproken dat er maandelijks 16 matches aangeleverd worden, waarvan er minimaal 12 opgepakt 

worden. Als er ruimte is in de planning worden de overige 4 ook opgepakt. In de maand oktober zijn 

door organisatorische omstandigheden geen matches opgepakt. Ook deze zijn geregistreerd en terug 

te vinden in dit overzicht. 

5.2 Resultaat matches vanuit de convenantpartners 
Van de convenantpartners die een groot aandeel hebben in de matches in Tiel is een analyse 

gemaakt van het effect op betalingsgedrag van de mensen. 

Zorg: (Menzis) Bij 8 matches is een regeling mee afgesproken. Of dat komt na de interventie is niet 

altijd bekend. Bij 10 huishoudens is het openstaande saldo gestegen. Bij 12 huishoudens is de schuld 

gedaald, gelijk gebleven of volledig betaalt.  
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Energie (Nuon): in 2018 en 2019 was er sprake van circa 25 matches per jaar. We zien dat bij alle 

gemeentes waar we pilots aan het doen zijn, er over de gehele groep géén verbetering van betaling 

is. Dit gaat niet alleen om de aangeleverde facturen, maar ook over toekomstig betaalgedrag. Omdat 

er nu sprake is van het stopzetten van ons incassoproces middels een blokkade, loopt de schuld bij 

een subgroep verder op met hogere schulden tot gevolg. En voor ons ook een negatieve business 

case van vroegsignalering.  

Kleurrijk Wonen: Er zijn 663 signalen aangeleverd. Daar zijn 71 matches uit gekomen. Dat komt neer 

op 10,7%. Resultaat van deze matches:  

- Bij 26,7% van de matches is een poging geweest voor een huisbezoek en heeft de huurder 

aangegeven geen hulp te willen. Bij deze gehele groep is de achterstand niet verholpen of is 

er binnen een jaar weer opnieuw een achterstand ontstaan (recidivisten). 

- Bij 18,3% van de matches heeft een huisbezoek plaatsgevonden. Er is doorverwezen naar 

schuldhulpverlening, budgetbeheer of het maatschappelijk middenveld (wijkteam jeugd of 

maatschappelijk werk). Bij deze groep is de achterstand gestabiliseerd, gedaald of zelfs 

verdwenen. 

- In 14% van de matches heeft er een huisbezoek plaatsgevonden, maar hebben huurders 

aangegeven geen verdere hulp nodig te hebben. Bij deze groep zijn de betalingen hervat en 

is er geen sprake meer van een achterstand. 

- In 14% van de matches is er een flyer achter gelaten, maar is er geen reactie gekomen. De 

helft van deze groep heeft op dit moment een dossier bij de deurwaarder. De andere helft is 

voldaan. 

- Bij 9,8% is er geen huisbezoek afgelegd en is de huurachterstand inmiddels opgelost. 

- Bij 5.6% van de matches is er een huisbezoek geweest, wenst de huurder geen verdere hulp. 

De achterstand is in deze situaties gelijk gebleven of is er een betalingsregeling afgesproken. 

- Bij de overige 11,6% van de matches is een restgroep waarbij er wel gesprekken zijn gevoerd, 

maar waar de huurachterstand inmiddels is gestegen, de dossiers bij de deurwaarder liggen 

of het contract is beëindigd. 

SCW: SCW maakte onderdeel uit van 115 matches 

Bij degenen die een traject zijn aangegaan is verbetering in het betalingsgedrag. Gezien het aantal 

matches is het duidelijk van meerwaarde om op deze manier preventief proberen te voorkomen dat 

schulden verder oplopen en er grotere betalingsproblemen ontstaan.  

Gemeentelijke belastingen: Vroegsignalering heeft nog weinig effect op het betaalgedrag van 

de inwoners met een achterstand bij BSR. Het aantal signalen ten opzichte van het opgepakte 

matches is minimaal.  

BSR geeft wel aan dat zij een goede signaal functie hebben.  BSR is de eerste partij waaraan niet 

betaald wordt bij financiële problemen. Het heeft geen directe gevolgen als je niet betaalt, behalve 

dat er een schuld ontstaat.  

Water: Voor water wordt niet op gemeenteniveau bijgehouden wat de resultaten zijn. 
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5.3  Relatie tot andere zorgvoorzieningen 
Van de 193 huishoudens die met vroegsignalering in beeld gebracht zijn is onderzocht in hoeverre zij 

al gebruik maakten van andere voorzieningen binnen de gemeente Tiel. Hierbij is onderzocht of zij 

gebruik maken van inkomensondersteunende maatregelen of een Wmo-voorziening. Er zijn bij deze 

evaluatie geen gegevens opgevraagd over bekendheid bij de wijkteams jeugd of jeugdhulp. 

Van de onderzochte huishoudens heeft 5% een tegemoetkoming voor chronisch zieken en 

gehandicapten ontvangen. 5% heeft in het verleden een langdurigheidstoeslag ontvangen. 

Langdurigheidstoeslag is met ingang van 1 januari 2015 vervangen door een individuele 

inkomenstoeslag. Hiervan heeft 4% gebruik van gemaakt. Bij 10% van de huishoudens is in de 

afgelopen periode bijzondere bijstand verstrekt. Bij een aantal huishoudens zijn deze voorzieningen 

aangevraagd nadat contact is geweest via het project Vroegsignalering. Soms is er 

beschermingsbewind ingezet, waarvan de kosten via bijzondere bijstand vergoed worden. 

Bij 5% van de huishoudens is sprake van begeleiding of een maatwerkvoorziening op grond van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook deze voorziening is in enkele gevallen pas ingezet 

nadat er via vroegsignalering contact is gezocht. 

Van de huishoudens waarbij een match was ca 84% niet of niet meer in beeld bij de gemeente in het 

kader van inkomensondersteuning of Wet maatschappelijke ondersteuning. 

5.4 Conclusies 
Deelvragen: 

1) Zorgt de aanpak van het project Vroegsignalering van schulden ervoor dat inwoners met 

schulden in een vroeg stadium in beeld komen? 

Er worden veel mensen bereikt die nog niet of niet meer in beeld waren bij de gemeente. Uit de 

resultaten van de aanpak blijkt dat er soms al sprake is van problematische schulden. In een aantal 

gevallen bleken er andere problemen te zijn die door deze aanpak in beeld zijn gekomen. Voor deze 

inwoners is een vervolgtraject ingezet. Daarmee kan voorzichtig geconcludeerd worden dat 

vroegsignalering van schulden niet alleen vroegtijdig schulden signaleert, maar ook andere 

problematiek. 

2) Zorgt de aanpak van het project Vroegsignalering van schulden ervoor dat problematische 

schulden voorkomen worden? 

Veelal is er sprake van een korte interventie waarbij de inwoner zelf een oplossing heeft gevonden of 

er is een betalingsregeling getroffen om de betalingsachterstand in te lopen. De aanpak zorgt voor de 

duur van de looptijd van het project dat bij een aantal huishoudens problematische schulden op dit 

moment voorkomen zijn. De effecten op de lange termijn zijn nu niet bekend.  

Het aantal matches dat wordt opgepakt is lager dan het aantal matches dat maandelijks ontstaat. Bij 

de convenantpartners is daarmee dan ook onvoldoende zichtbaar dat het betaalgedrag verbetert, 

aangezien het aantal opgepakte matches niet in verhouding staat tot het aantal nieuwe 

achterstanden die maandelijks ontstaan. De conclusies kunnen nu dus enkel worden getrokken op 

casusniveau. Als de aanpak er toe moet leiden dat er minder mensen te maken krijgen met 

problematische schulden zou het aantal interventies verhoogd moeten worden. Nu worden er 

maandelijks 12 matches opgepakt. Er kunnen gemiddeld 25 matches per maand opgepakt worden. 

Pas wanneer alle matches opgepakt worden zal deze aanpak mogelijk leiden tot een daling in het 

aantal mensen met problematische schulden.  

3) Zorgt de aanpak van Vroegsignalering van schulden ervoor dat betalingen hervat worden?  
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Van de interventies die zijn gepleegd is bij een aantal huishoudens het betaalgedrag verbetert. Het is 

niet altijd inzichtelijk of de verbetering van het betaalgedrag voorkomt uit deze aanpak. Inwoners die 

geconfronteerd worden met de betalingsachterstanden staan niet altijd direct open voor hulp. Er 

wordt wel een gesprek gevoerd over de financiële situatie.  

Uit de ervaringen van de vroegsignaleerders is gebleken dat mensen soms na twee of drie maanden 

alsnog contact opnemen voor hulp bij de financiën. Vooraf zijn geen prestatieafspraken vastgelegd 

als het gaat om aantal mensen dat de betalingen hervat. Het is ook niet reëel dat hierop 100% 

resultaat wordt behaald. Het is van meerdere factoren afhankelijk of iemand zijn betalingen weer 

hervat. De inspanning die vanuit dit project wordt geleverd draagt hier hoe dan ook aan bij. Soms 

doordat er direct een regeling wordt getroffen, maar soms ook omdat mensen zich in ieder geval 

bewust worden van de situatie en de mogelijke effecten op lange termijn. Dit is niet altijd direct 

zichtbaar. Hulp bij schulden is vrijwillig en kan helaas niet afgedwongen worden. De manier waarop 

het gesprek gevoerd wordt kan hierin wel bepalend zijn. Mede daarom is met ingang van 1 juli 

gestart met een pilot waarbij een schuldhulpverlener en een maatschappelijk werker samen op 

huisbezoek gaan. Door middel van huisbezoeken met meerdere expertises aan de deur verwachten 

we dat méér mensen hulp accepteren, het biedt echter geen garantie. 

Hoofdvraag: 

Sluit de aanpak van het project Vroegsignalering aan op de vooraf gestelde doelstellingen van het 

project zoals opgenomen in het convenant Vroegsignalering van Schulden Tiel? 

De aanpak sluit aan bij de doelstellingen zoals deze vooraf zijn gesteld. Op basis van de tussentijdse 

evaluatie is dan ook besloten het project te verlengen tot eind 2020. Met de aanpak komen mensen 

met (dreigende) problematische schulden eerder in beeld. Doordat er vroegtijdig contact wordt 

gezocht komen mogelijk ook andere problemen vroegtijdig in beeld komen. Deze aanpak heeft 

daarmee ook een preventieve werking op problemen op alle levensgebieden. 

Op 11 oktober 2019 is een wetsvoorstel Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel wordt het aanbieden van een intake bij 

signalen over betalingsachterstanden een wettelijke taak van de gemeenten. Vooruitlopend op dit 

wetsvoorstel wordt met de aanpak Vroegsignalering van schulden hierin in grote mate al voorzien. 

De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2021.  

5.5 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de tussentijds evaluatie zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen.  

1) Het project Vroegsignalering van schulden wordt ook na 1 april 2019 voortgezet 

o Op 26 maart 2019 is het convenant verlengd tot en met 31 december 2020 

2) De projectgroep onderzoekt en doet een voorstel op welke wijze de inzet verhoogd kan 

worden, zodat meer matches behandeld kunnen worden om zo het (maatschappelijk)effect 

van vroegsignalering te vergroten 

o Deze aanbeveling is nog niet gerealiseerd. Momenteel wordt voegsignalering door 

meerder medewerkers uitgevoerd. Daarnaast gaat het huisbezoek nu samen met 

medewerkers van Santé en MEE Gelderse Poort. De volgende stap is het efficiënter 

inrichten van het proces en beschikbare capaciteit vrijmaken zodat meer matches 

opgepakt kunnen worden. Hiermee wordt de continuïteit geborgd.  

3) De projectgroep onderzoekt wat er voor nodig is om het resultaat van de outreachende 

aanpak te verbeteren, zodat er meer succesvolle interventies plaatsvinden. 
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o In mei 2019 heeft de gemeente Tiel een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 

Santée Partners en MEE Gelderse Poort. Op basis van deze overeenkomst gaat een 

schuldhulpverlener nu samen met een maatschappelijk werker van Santé Partners of 

MEE Gelderse Poort op huisbezoek. Hiermee proberen we het resultaat van de 

outreachende aanpak te verhogen.  

4) De kosten voor het gebruik van VPS worden volledig gefinancierd door de gemeente 

o Met ingang van april 2019 brengt BKR kosten in rekening voor het gebruik van VPS. 

De gemeente Tiel heeft bij de voortzetting van het convenant besloten de kosten 

voor VPS voor haar rekening te nemen. 

De aanbevelingen 1, 3 en 4 zijn daarmee opgepakt. Aanbeveling 3 blijft wel een aandachtspunt. Op 

basis van deze evaluatie komen nog een aantal nieuwe aanbevelingen naar voren. 

5) Nazorg bij vroegsignalering als een regeling is getroffen 

o Om de opvolging van de gemaakte (betalings)afspraken te borgen kan na een periode 

nog een keer contact opgenomen worden om navraag te doen of de afspraken 

nagekomen kunnen worden of dat toch extra hulp gewenst is. Hiermee vergroot je de 

kans dat de betalingsachterstanden worden ingelopen en de reguliere betalingen 

voortgezet worden 

6) Voortzetten project en borgen en/of uitbreiden capaciteit om alle matches op te pakken 

o Het aantal matches is nu hoger dan het aantal waar actief contact mee wordt gezocht. 

Het aantal uren dat hiervoor beschikbaar is gesteld op voorhand blijkt nu onvoldoende 

om op alles matches in te gaan. Hiermee bereiken we nog niet alle inwoners met 

potentiële problematische schulden. Het effect van deze aanpak heeft hiermee niet het 

maximale effect. Vroegsignalering wordt ingebed in de reguliere werkzaamheden van het 

team Financiële Ondersteuning bij de gemeente.  

7) Bereik van huisbezoeken vergroten door op andere tijdstippen op huisbezoek te gaan (einde 

van de dag) 

o Van de opgepakte matches is niet met alle huishoudens contact geweest. Er zijn 

minimaal 2 huisbezoeken afgelegd per match. Er is niet altijd iemand aanwezig op de 

tijden dat het huisbezoek afgelegd wordt. Ervaringen uit andere gemeentes leert dat 

afwisseling van tijdstippen of tijdens etenstijd het bereik vergroot.  

8) Monitoring: onderscheid maken in: geen contact, of wil niet meewerken 

o Er zijn inwoners die geen hulp wensen bij het oplossen van de gesignaleerde 

betalingsachterstanden. Men kan hier ook niet toe verplicht worden. Er zijn echter ook 

mensen die niet thuis zijn als er wordt aangebeld. Dat betekent niet per definitie dat zij 

niet mee willen werken. Wanneer iemand niet thuis is wordt er wel een briefje 

achtergelaten met contactgegevens. Als hier geen respons op komt kan dat verschillende 

redenen hebben. Om meer inzicht te krijgen tussen de mensen die niet willen en de 

mensen die we niet gesproken hebben kan bij de registratie van het resultaat een 

onderscheid worden gemaakt. Met deze informatie kan de aanpak gerichter bijgestuurd 

worden.  

9) Monitoring: maak inzichtelijk hoeveel huishoudens op een later moment alsnog 

hulpverlening vragen  
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o Om een beeld te krijgen wat het (indirecte) effect van de aanpak is op langere termijn 

helpt het om inzicht te krijgen hoeveel mensen op een later moment alsnog hulp 

inschakelen.  

10) Pas het project Vroegsignalering daar waar nodig aan of breid het uit zodat deze aanpak 

aansluit bij de voorgenomen wetswijziging Wgs 

o “De voorgestelde wijziging van de Wgs faciliteert de uitwisseling van persoonsgegevens 

bij twee onderdelen van schuldhulpverlening, namelijk bij:  

a. de gegevensuitwisseling met als doel vroegsignalering van schulden;  

b. de gegevensuitwisseling voor het besluit over toegang tot en het plan van aanpak voor 

schuldhulpverlening.  

“In de Wgs staat nu niet expliciet dat vroegsignalering van schulden een taak van gemeenten 

is. Hierdoor ontstaat spanning met de AVG wanneer schuldhulpverleners persoonsgegevens 

willen gebruiken die zij van schuldeisers ontvangen. Met deze wetswijziging wordt beoogd de 

Wgs te verduidelijken, zodat een kader ontstaat over wat wel en niet mag bij 

gegevensuitwisseling voor vroegsignalering van schulden.”6  

Om te borgen dat aan de wettelijke taken en bevoegdheden wordt voldaan zoals opgenomen 

in de voorgenomen wetswijziging, is het goed om hier al op voor de inwerkingtreding na te 

gaan of aan alle vereisten wordt voldaan. Hiermee wordt direct geborgd dat deze aanpak ook 

voortgezet kan worden met de inwerkingtreding van de wetswijziging Wgs. 

 

                                                           

6 Bron: memorie van Toelichting; Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling 
van persoonsgegevens 


