
Beantwoording vragen van de heer C. Maan d.d. 27 oktober 2017 
 
Betreft: agendapunt 7 Begrotingswijziging pilot preventie en vroegsignalering schuldhulpverlening 
Antwoorden d.d. 30 oktober 2017 
 
 
 
Geachte heer Maan, op vrijdag 27 oktober jl. ontving ik onderstaande email van u. 
 

Geachte mevrouw Bakker, 

Naar aanleiding van het nieuwe raadsvoorstel had ik enkele suggesties gedaan om deze 
SMART te maken. 
In het gehele stuk lees ik daar niets over. Omdat wij als Stichtse Vecht Beweegt erg hechten 
aan transparantie en duidelijkheid zijn wij dan ook van plan om hier een motie over in te die-
nen om dit raadsvoorstel, wat wij zoals gemeld in de commissievergadering van harte toejui-
chen, Meetbaar (M) en Tijdgebonden (T) te maken. 
Ik wil U dan ook vragen of U voornemens bent het raadsvoorstel aan te passen. 
Wij zouden graag uw antwoord uiterlijk a.s. maandag voor 12 uur willen hebben in verband 
met het indienen van de motie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cor Maan 

 
 
De suggesties waar u op doelt hebben wij ontvangen met uw email 4 oktober 20171: 
 

Beste Mevrouw Bakker, 
 
Dank voor uw uitgebreide antwoord in deze. Gisterenavond hebben we het stuk besproken 
met teveel ontbrekende informatie naar onze mening, terwijl die wel voorhanden is. 
Ik had het over SMART en doel daarbij op het volgende. 
Vervang algemene termen door harde waardes. Bijvoorbeeld vermindering aantal trajecten in 
2017 is 29 ( 156 in 2016 dit jaar naar verwachting 127) reductie van 20% ten opzichte van 
2016 en een besparing op de uitvoeringskosten bij een bedrag van 2500 euro per traject 
(750000/3000) is 75000 euro.  
Dan het doel, wat willen bereiken met het nieuwe krediet van 125.000. Stel we willen nog 10% 
minder trajecten hebben dan komt er per jaar, want het gaat zich doorzetten als we de preven-
tie op orde hebben van 15 trajecten maal de 2500 per traject, dus 37.500. Etc.etc. 

 
 
Wij hebben uw suggesties bestudeerd en meegenomen bij de aanpassingen in het Raadsvoorstel en 
Raadsbesluit, die zijn geagendeerd voor de raadsvergadering op dinsdag 31 oktober 2017. 
 
Onder de paragraaf ’Financiën, risico’s en indicatoren’ in het raadsvoorstel, is beschreven waarom we 
op dit moment nog geen concrete cijfers noemen als te behalen resultaat. 
De maatregelen waar in het project op wordt ingezet, geven namelijk niet 1 op 1 resultaten. Daarnaast 
werken de maatregelen door op meerdere gebieden en hebben ze diverse gevolgen. Zo is de kans 
groot dat wanneer we stevig inzetten op het voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen, 
dat dit tevens verborgen armoede boven tafel brengt. Hierdoor kunnen de aanmeldingen voor schuld-
hulpverlening weer toenemen. De succesfactor van dit project is dus niet alleen meetbaar met harde 
cijfers over toe- of afname van de verschillende vormen van hulpverlening (zowel aan de voor- als 
achterkant). Zo kan het ondersteunen van iemand die moeite heeft met het beheren van zijn financiële 
situatie, met budgetcoaching net zo succesvol zijn, als iemand die schuldenvrij is na een driejarig min-
nelijk traject schuldhulpverlening. Dan mogen we in beide gevallen spreken van een succes en een 
gewenst en passend resultaat. Het gaat vooral om het bieden van de juiste en passende vorm van 
hulpverlening. 

                                                 
1 NB: de aanvullende vragen die u in deze zelfde email stelt, zijn beantwoord en aan u verzonden op 12 oktober 2017. 
 



Daarnaast zijn de aantallen uit de eerste proefperiode te klein van omvang om harde voorspellingen 
op te baseren. Ze geven een indicatie van een ontwikkeling. 
 
Onder de paragraaf ‘Vervolg’ is beschreven dat we de komende weken werken aan het verder con-
creet invulling geven aan de opdracht voor Leef, waaronder het bepalen van evaluatiepunten en indi-
catoren. Hierbij maken we gebruik van de SMART-methodiek. 
Movisie heeft een mooie wegwijzer ontwikkeld om Outcome te bepalen: “Op weg naar outcomegericht 
werken, Over sturen op maatschappelijk effect in het sociaal domein”. Of deze methode bruikbaar is 
voor ons project, onderzoeken we de komende periode. Evenals de Effectencalculator2, die is ontwik-
keld om evaluatievragen te beantwoorden rondom vernieuwende werkwijzen in het sociaal domein. 
 
 

                                                 
2 De Effectencalculator is een instrument dat helpt om op basis van dialoog uitspraken te doen over de effectiviteit en efficiëntie 
van vernieuwende aanpakken in het sociaal domein. Het is bij uitstek geschikt voor aanpakken waar maatwerk voor individuele 
personen centraal staat. 
 


