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Van: Artie Ramsodit (PvdA) afgestemd met Jolande van Ketel (SP) en  Eva de Raadt (CDA)  

Aan: leden cie. Samenleving 

Datum: 4 oktober 
  
Beslispunten en samenvatting 

Schuldhulp; drempels en dichte deuren ? 
 
Bestaanszekerheid is van wezenlijk belang voor iedere Haarlemmer. Wanneer je de eindjes niet aan 
elkaar kunt knopen en de schulden zich opstapelen, is van bestaanszekerheid geen sprake meer. 
Zelfredzaamheid is in Haarlem het uitgangspunt, ook bij schuldhulp.  
Tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar is door PvdA, SP, AP, D66, CU, CDA, OPH en Groen Links een 
motie ingediend t.b.v. een quick scan voor schuldhulp. Uit het RKC-rapport komt naar voren dat er nu 
voor 50% van de aanmelders bij schuldhulp geen hulp bestaat. Ze voldoen niet aan de selectiecriteria. 
Ook komen veel aanvragers niet door de digitale aanmelding. Voor deze Haarlemmers is er geen 
wachttijd omdat ze niet terecht komen in de wachtrij voor schuldhulp.  
 
Voor Haarlemmers die (nog) niet zelfredzaam zijn heeft de huidige aanpak bij schuldhulp hoge drempels 
en dichte deuren. De huidige selectiecriteria zorgen voor hoge drempels bij de toegang tot 
schuldhulpverlening. Je valt bijvoorbeeld buiten de boot wanneer je een eigen woning bezit. De 
verplichte aanmelding is uitsluitend digitaal. Als je nu niet door de digitale aanmelding komt, is de deur 
van schuldhulp gesloten. Tijdens de intake is het nu niet altijd duidelijk in hoeverre iemand met schulden 
zelfredzaam is.  De verdere aanpak veronderstelt dat wel. Dat zorgt voor uitval. Het is dus wenselijk om 
te komen tot een gerichtere en effectievere aanpak van schuldhulp. 
 
Om te komen tot een gerichtere en effectieve aanpak van schuldhulp doet de PvdA de cie. Samenleving 
de volgende voorstellen: 
1. Op basis van de landelijke kaders afspraken maken met het college over de inhoudelijke invulling van 

de jaarlijkse verantwoording over schuldhulp aan de raad. Het RKC-rapport geeft daar ook een aantal 
aanknopingspunten voor. Bijvoorbeeld als het gaat om het monitoren van de wachttijden/ 
doorlooptijden. 

2. De brede toegankelijkheid tot de hulpverlening is wettelijk voorgeschreven. In dat kader het college 
verzoeken de aanvullende uitsluitingsgronden; woning bezit, betwiste schulden, niet beschikken over 
inkomen te herzien zodat er geen doelgroepen worden uitgesloten.  

3. In beeld krijgen van mensen die niet door de intake komen vanwege multi -problemen die spelen om 
verdere stapeling van problemen te voorkomen. 

4. De uitsluitend digitale aanmelding herzien om dichte deuren te voorkomen.  
5. Inrichting van een voorportaal om uitval en wachttijd vanwege recidive te voorkomen. bijv. door 

inzet van sociale wijkteams.   
6. In kaart brengen of en hoe Mesis als screeninginstrument kan worden ingezet in Haarlem: 

o Bij de sociale wijkteams om te bepalen welke zorgbehoefte er is om gerichter hulp te verlenen of 
door te verwijzen; 

o Als voorportaal bij de alternatieve manier van schuldsanering, de Goede Gieren; 
o Om bij de intake helder in beeld te krijgen in hoeverre de aanvrager in staat is zelfstandig het 

traject in te gaan. 
7. Een quick scan door RKC t.a.v. budgetbeheer door een audit van het inkomensbeheer en screening 

van de zelfredzaamheid door gebruik van Mesis. 
 

Deze voorstellen gaan over de drempels en de dichte deuren bij de toegang tot de schuldhulp. In de cie. 

Samenleving wil ik met u de voorstellen bespreken en een vervolgtraject bepalen voor de 

raadsbespreking. Bijgaand treft u een notitie waarin de 7 voorstellen nader worden toegelicht.  
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Van: Artie Ramsodit (PvdA) afgestemd met Jolande van Ketel (SP) en  Eva de Raadt (CDA)  

Aan: leden cie. Samenleving 

Datum: 4 oktober 

 
Notitie 

Schuldhulp; drempels en dichte deuren ? 

Voor een effectieve en gerichtere inzet van schuldhulp schets ik in deze notitie eerst de landelijke kaders 
voor schuldhulp. Daarna ga ik in op de bevindingen van de RKC inzake de wachttijden bij de 
schuldhulpverlening in Haarlem. Vervolgens ga ik in op de perspectieven die de bijeenkomst van 12 
oktober over schuldhulpverlening en multi-problematiek biedt; screenen van zelfredzaamheid en het 
verbeteren van budgetbeheer.  

1 Landelijke kaders en rol van de raad 

Uit onderstaande landelijke kaders, die zijn ontleend aan de website van de Rijksoverheid, blijkt dat het 
college jaarlijks verantwoording dient af te leggen aan de raad over de wijze waarop uitvoering wordt 
gegeven aan het plan voor schuldhulp.  

Kaders voor de schuldhulpverlening volgens de Rijksoverheid; kwaliteit en kortere wachttijd1 

Betere kwaliteit schuldhulpverlening                                                                                                               
Gemeenten hebben de volgende verplichtingen volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening :        
1) Een individueel plan voor iedereen die zich meldt voor schuldhulp. Dit plan beschrijft de schuld en de 
manier waarop die wordt opgelost. Het plan gaat ook over de omstandigheden waardoor de schuld is 
ontstaan. Dit kan nieuwe schulden voorkomen.                                                                                                      
2) Goed beleid voor schuldhulpverlening. Gemeenten moeten een plan voor de schuldhulpverlening 
opzetten voor maximaal 4 jaar. De gemeenteraad ziet toe op de kwaliteit van dit plan. Het college van 
burgemeester en wethouders legt ieder jaar verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering 
van het plan. 

Korte wachttijd schuldhulpverlening                                                                                                                     

Doet iemand bij de gemeente een verzoek voor schuldhulpverlening? Dan moet de gemeente dit verzoek 

binnen 4 weken in behandeling nemen. Bij dringende situaties geldt een maximale wachttijd van 3 

dagen. Bijvoorbeeld bij dreigende huisuitzetting van een gezin met kinderen, of afsluiting van water en 

licht. Dit staat in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Hoe korter de wachttijd, hoe beter 

het resultaat van de hulp en hoe lager de schulden. Extra kosten, zoals incassokosten, stapelen zich dan 

minder lang op.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Voorstel aan de cie (1): afspraken maken met het college over de inhoudelijke invulling van de bij wet 
vastgelegde verantwoording. Het RKC-rapport geeft daar ook een aantal aanknopingspunten voor. 
Bijvoorbeeld als het gaat om het monitoren van de wachttijden/ doorlooptijden.  

                                                           
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/inhoud/verbeteren-schuldhulpverlening (geraadpleegd 1 
oktober 2015) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031331
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/inhoud/verbeteren-schuldhulpverlening%20(%20geraadopleegd
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2 De bevindingen uit het RKC rapport en concrete voorstellen 
 

De RKC formuleert ten aanzien van het beperken van wachttijden en doorlooptijden een aantal  

aandachtspunten voor de raad2. Voor een aantal van deze aandachtspunten wil ik tot concrete 

voorstellen komen aan de cie. Deze voorstellen gaan over de drempels en de dichte deuren bij de 

toegang tot de schuldhulp.  

a) Toegang tot schuldhulp vergroten; minder uitsluitingscriteria. Circa 50% van de aanmeldingen 

resulteert uiteindelijk niet in een intakegesprek. De drempel voor de toegang tot de 

schuldhulpverlening is in Haarlem redelijk hoog. Haarlem voldoet hiermee mogelijk niet aan de 

wettelijke eis voor brede toegankelijkheid van de gemeentelijke integrale schuldhulphulpverlening.  

De doelgroepen die op voorhand worden uitgesloten zijn breder dan die in de Wgs zijn genoemd. 

Haarlem heeft ervoor gekozen om (strenge) afwijzingscriteria te stellen. De vraag is of het gewenst is 

om aanvullende op de bij wet gestelde uitsluitingsgronden (fraude en recidive) ook voor andere 

uitsluitingsgronden (eigen woning bezit, betwiste schulden, niet beschikken over inkomen) te 

hanteren, waardoor de wettelijk voorgeschreven brede toegankelijkheid tot de hulpverlening 

onvoldoende uit de verf komt. Het is nu onduidelijk wat gebeurt met mensen die niet door de intake 

komen. Voorstel aan cie. (2): herzien van toelatingscriteria zodat er geen doelgroepen uitgesloten 

worden. Voorstel aan cie. (3): in beeld krijgen van mensen die niet door de intake komen vanwege 

multi problemen die spelen.  

b) Lagere drempels niet alleen digitaal aanmelden. De verplichte digitale aanmelding kan een hoge 

drempel  zijn voor sommige hulpvragers. Graag wil ik het volgende citaat met jullie delen uit de 

praktijk van schuldhulpverlening: “Er is een grote groep mensen die de eerste stap van de 

aanmeldprocedure online al missen; analfabeten, anderstaligen, mensen zonder computer of zonder 

computervaardigheden, ouderen en ook het programma schijnt verre van foutloos te zijn waardoor 

er mensen afvallen omdat hun adres niet bekend is bij het programma of iets dergelijks en dan niet 

verder kunnen”. Voorstel aan cie. (4): de uitsluitend digitale aanmelding opnieuw te bezien.  

c) Voorportaal en bedektijd. De RKC vraagt aandacht voor een meer laagdrempelige 

schulddienstverlening en adviseert de raad in overleg met het college een voorportaal in te richten 

zodat hulpvragers bedenktijd hebben voordat zij definitief instromen in de schuldhulpverlening. Dit 

helpt om uitval en recidive te voorkomen. Volgens de RKC is adequate voorlichting aan de voorkant 

bij sommige gemeenten een instrument om uitval en wachttijd vanwege recidive te voorkomen. Dit 

wordt in Haarlem niet ingezet omdat de SDV Haarlem geen loketfunctie heeft.  Voorstel aan cie. (5): 

inrichting van voorportaal bijv. door inzet van sociale wijkteams.   

d) Wachttijden en stapeling van problemen: Voor een relatief hoog percentage geldt volgens de RKC 

een wachttijd. Deze aanvragen worden eerst doorverwezen naar andere organisaties (bijvoorbeeld 

sociaal raadslieden, maatschappelijk werk), waarna de hulpvrager zich opnieuw kan aanmelden. De 

SDV heeft geen follow-up systeem hiervoor en heeft hierdoor geen inzicht in de mate waarin de 

aanvrager afdoende is geholpen of later met meer complexe problematiek terugkomt bij de SDV.  

Voor dit vraagstuk wil ik nader ingaan op de inzichten die aan bod zijn gekomen bij de sessie over 

schuldhulpverlening en multi-problematiek op 12 oktober. Dit komt aan bod in de volgende 

paragraaf. 

                                                           
2 De huidige procedure na een aanmelding is volgens RKC rapport: na de digitale aanmelding en een doorlooptijd 
van gemiddeld zes weken bij Humanitas en Kontext, krijgen cliënten binnen maximaal vier weken een 
intakegesprek bij de SDV. In dit intakegesprek wordt de hulpvraag vastgesteld: financiële stabilisatie, minnelijke 
schuldregeling of schuldsanering. De Wgs stelt voor deze wachttijd een norm van vier weken, in Haarlem is de 
periode gemiddeld 10 weken.  
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3 Wachttijden en stapeling van problemen 

Problematiek; tijdig en zorgvuldig in beeld krijgen                                                                                

Aanleiding voor de bijeenkomst van 12 oktober was een gesprek met bewindvoerder Arnout Kroezen 

over het in beeld krijgen van zowel de specifieke problemen als de zelfredzaamheid van Haarlemmers 

met schulden.  Dit is een combinatie die zorgt voor een aanpak die werkt.  Tijdens de bijeenkomst op 12 

oktober geven de heer Arnout Kroezen en lector dr. Roeland van Geuns een toelichting op hun 

ervaringen. Daarbij komt ook de Mesis Methode aan bod.  Veel andere gemeenten werken al met dit 

screeningsinstrument om gerichter en effectiever schuldhulp te verlenen (zie nadere toelichting in de 

bijlage). Mesis als screening van de zelfredzaamheid van de aanvrager kan op verschillende manieren 

worden ingezet: 

1. Bij de sociale wijkteams om te bepalen welke zorgbehoefte er is om gerichter hulp te verlenen of 
door te verwijzen; 

2. Als voorportaal bij een alternatieve manier van schuldsanering, bijv. bij de Goede Gieren; 
3. Om bij de intake helder in beeld te krijgen in hoeverre de aanvrager in staat is zelfstandig het traject 

in te gaan. Gedurende het hulpverleningstraject is er sprake van een substantieel uitvalpercentage. 
Iets meer dan 30% krijgt nu het advies voor een alternatief traject.  

Voorstel aan cie. (6): In kaart brengen of en hoe Mesis ingezet kan worden in Haarlem. 
 
Budgetbeheer; problemen pareren en mogelijkheden optimaliseren   
Bij schuldhulp is een belangrijk onderdeel budgetbeheer om terugval te voorkomen. Het is van waarde 
om door middel van een quick scan te kijken in hoeverre Haarlemmers in budgetbeheer een effectieve 
en gerichte behandeling krijgen. Dit zou een concreet vervolgonderzoek kunnen zijn door de RKC. De 
quick scan kan door een audit inkomenbeheer en de Mesis test het volgende in beeld brengen: 
a) Audit inkomenbeheer; is het budget op orde, de belastingaangifte gedaan, zijn toeslagen goed 
aangevraagd, kwijtschelding etc. (in hoeverre is er een gerichte aanpak) ? 
b) Mesis test; wat mogen we van deze mensen verwachten als het gaat om zelfredzaamheid (n hoeverre 
is er een effectieve aanpak)? 
De RKC zou dit d.m.v. een steekproef van 20 personen kunnen uitvoeren, met 4 mogelijke uitkomsten 
per persoon. 

 
 
Voorstel aan cie. (7): een quick scan door de RKC t.a.v. budgetbeheer bestaande uit een audit van het 
inkomensbeheer en screening van de zelfredzaamheid a.d.v. Mesis; 
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 Bijlage 

Toelichting op screeningsinstrument Mesis 

Mesis 
Mesis©, het methodisch screeningsinstrument schulddienstverlening. 
Mesis is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst. Door de bijbehorende reken-
regels kan de gemeente al tijdens de aanvraagprocedure vaststellen waar de schuldenaar 
staat, wat zijn mogelijkheden zijn en welke ondersteuning eventueel bij hem past. Mesis© 
is ontwikkeld met publieke financiering en tegen kostprijs door gemeenten te gebruiken. 
 
Zie voor meer informatie: 
http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/assets/Schuldhulpverlening/2012
-10-29/Eindrapport-Mesis.pdf  
 
Mesis is in een onafhankelijk onderzoek door het Nibud op zijn validiteit beoordeeld. Het 
Nibud komt tot de conclusie dat drie van de met Mesis© gemeten gedragsdimensies 
valide zijn: ze meten wat ze zeggen te meten.  Daarmee is Mesis© het enige gevalideerde 
instrument in de wereld van de schuldhulpverlening. 
 
Het Nibud concludeert dat de dimensies overtuigingen over schulden, eigenaarschap van 
de schulden en het beeld dat schuldenaren hebben van hun financiële gedrag en 
vaardigheden, valide zijn. Het Nibud stelt vast dat Mesis© inzicht biedt in deze aspecten 
van financieel gedrag. Voor de vierde gedragsdimensie, veranderingsbereidheid, kon het 
Nibud om onderzoektechnische redenen niet vast stellen of deze dimensie al dan niet 
valide is. Wel heeft het Nibud aangegeven hoe de dimensie zo in kaart gebracht kan 
worden dat de validiteit waarschijnlijk wordt. De Stichting Instrumenten Ondersteuning 
Vakmanschap die Mesis© beheert, heeft besloten deze aanbevelingen van het Nibud bij 
de eerstvolgende release in februari te implementeren. Het hele onderzoeksrapport kunt u 
hier downloaden. 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/assets/Schuldhulpverlening/2012-10-29/Eindrapport-Mesis.pdf
http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/assets/Schuldhulpverlening/2012-10-29/Eindrapport-Mesis.pdf
https://www.mesis.nu/FileLibrary/file6804.pdf

