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1 Inleiding  
De gemeente Stichtse Vecht is in 2016 gestart met het inrichten en organiseren van preventie en 

vroegsignalering van schuldhulpverlening. Hiermee bedoelen we dat we werken aan een 

samenhangend geheel van activiteiten die curatieve schuldhulpverlening kunnen voorkomen dan wel 

ondersteunen.  

Het is de kunst om de kracht van preventie en vroegsignalering te benutten en om 

samenwerkingsvormen te organiseren die noodzakelijk zijn om tot totaaloplossingen rond 

maatschappelijke en financiële problemen te komen. 
 
De basis hiervoor is het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020 dat op 16 december 2015 door de 
gemeenteraad is vastgesteld.  
Binnen de schuldhulpverlening vindt in de periode 2016-2020 een kanteling plaats. Het zwaartepunt 
van de hulp wordt verplaatst van het specialistische traject naar het voorveld (verder te noemen: 
preventie en vroegsignalering). Hierbij is de basisgedachte dat hoe eerder schuldenproblematiek in 
beeld komt, hoe beter de inwoner geholpen wordt en hoe makkelijker er een oplossing gevonden kan 
worden. De inwoner is dan ook beter in staat de ontstane problemen zelfstandig onder controle te 
krijgen, eventueel met lichte ondersteuning.  

Door de inzet van preventie en vroegsignalering trachten we hulp zo dicht mogelijk bij de inwoner te 

zoeken. Dat betekent dat eigen aangedragen oplossingen of oplossingen in het netwerk als eerste 

worden onderzocht.  

Ook wordt gezocht naar oplossingen die het minst ingrijpend zijn voor de inwoner. Dit betekent dat we 

liever tijdelijk dan structureel voorzieningen aanbieden en de inwoner zoveel mogelijk eigen regie 

laten behouden.  

 

In het zogenaamde voorveld – de inwoners, vrijwilligers, verenigingen en organisaties die 

laagdrempelig diensten, ondersteuning, zorg en hulp verlenen - kunnen we de kracht van preventie en 

vroegsignalering benutten: door inwoners, onze maatschappelijke partners en bedrijven te betrekken 

bij het signaleren van schulden. Daarnaast kan samenwerking worden georganiseerd die noodzakelijk 

is om totaaloplossingen rond financiële en maatschappelijke problemen te bieden.  
 

1.1 Tussentijdse evaluatie  
De reden voor deze tussentijdse evaluatie is om te beoordelen hoe de inrichting en organisatie van 
preventie en vroegsignalering verloopt, wat de eerste resultaten zijn en wat de gewenste 
doorontwikkelingen in deze zijn. 
Leef Maatschappelijke dienstverlening, kortweg “Leef” biedt de gemeente gedurende één jaar 
ondersteuning in de opstartfase van dit voorveld. In de uitvoeringsafspraken (bijlage bij 
raamovereenkomst) is vastgelegd dat deze afspraken de periode september 2016 tot vooralsnog 
september 2017 omvatten. Aan de hand van de eindevaluatie in Q3 2017 zal beoordeeld worden in 
hoeverre verlenging van deze termijn aan de orde is. 
Tussentijds zullen ook evaluaties plaatsvinden. Gedurende de looptijd vindt iedere 3 maanden een 
evaluatie plaats om tussentijds de resultaten en de voortgang te meten. 
Aangezien de raamovereenkomst afloopt in september 2017, is het van belang om tijdig te bepalen 
wat de vervolgstappen zullen zijn. 
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2 Terugblik / evaluatie 
 

2.1 De opdracht  
Het afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan het beleidsplan schuldhulpverlening. Eén van de 
onderdelen van het beleidsplan was het organiseren van preventie en vroegsignalering voor 
schuldhulpverlening. Daarvoor is in de opstartfase eenmalig een bedrag van € 90.000,-- beschikbaar 
gesteld. Na deze opstartfase neemt het Sociaal Wijkteam de rol en taken van Leef over. Na een jaar 
kijken we of de resultaten behaald zijn en of de middelen hiervoor toereikend zijn. 
 
De activiteiten van Leef zijn gestart in september 2016, na formalisering van de afspraken. Ze gelden 
voor één jaar, dus tot september 2017. 
 

Vanwege het beperkte budget in de opstartfase van preventie en vroegsignalering van 

schuldhulpverlening, is afgesproken dat bij doorverwijzingen naar Leef, de vraagstelling altijd een 

verband dient te hebben met een eventueel op te starten schuldhulpverleningstraject, danwel ter 

voorkoming daarvan. 

Dit betekent echter dat laagdrempelige en goedkope inzet op relatief kleine financiële problemen nu 

niet mogelijk is. In het kader van vroegsignalering en preventie van financiële problemen, is dit echter 

wel wenselijk en noodzakelijk.  

 

Door middel van prestatie indicatoren is vooraf bepaald welke informatie nodig is om te bepalen of de 

opdracht die is neergelegd bij Leef ook daadwerkelijk succesvol is of niet. In bijlagen is de 

“Rapportage management informatie opdracht Voorveld SHV - Periode: 15 september 2016 t/m 7 

maart 2017” toegevoegd, als ook een update van de cijfers op 28 juni 2017. Uit deze rapportages 

blijken de eerste ontwikkelingen. Onder hoofdstuk 3 van deze tussenevaluatie zullen we kort ingaan 

op de resultaten tot nu toe.  

 

2.2 Wat doet Leef? 
Leef biedt zelf ondersteuning door inzet van vrijwilligers (budgetmaatjes) en een aantal professionals, 

zoals een sociaal raadslid en een budgetcoach.  

Vrijwilligers worden opgeleid door Leef en ook de deskundigheidsbevordering wordt hiermee 

gewaarborgd. 

Alle vrijwilligers nemen deel aan de structurele thema / casuïstiek bijeenkomsten. Hiermee wordt de 

kennis en ontwikkeling op peil gehouden.   

Ook zoekt Leef de samenwerking met overige ketenpartners ten behoeve van een totaalaanbod. Zo 

heeft Leef de samenwerking gezocht met de bibliotheken voor een aanbod aan laaggeletterden, 

signaleert Leef een comorbiditeit in problemen en overlegt hierover met ketenpartners met als doel 

een sluitend aanbod te kunnen bieden.  

 

De gemeente heeft Leef (financieel) gefaciliteerd en een outcome bepaald en Leef creëert een 

passend aanbod in het voorveld, in samenwerking met (reeds bestaande activiteiten door) 

ketenpartners. 

Om deze samenwerking goed te organiseren, moeten hiertoe een aantal samenwerkingsafspraken 

worden vastgelegd in het zogenaamde vroegsignaleringsplan.  

In dit plan wordt onder meer omschreven hoe taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd tussen 

samenwerkende organisaties, op welke wijze de privacy is gewaarborgd en welke interventies worden 

gedaan.  

 

2.3 Wat doet het SWT? 
Er is door het Sociaal Wijkteam inmiddels in kaart gebracht welke signalen, diensten en aanbod er in 

Stichtse Vecht is ten aanzien van preventie en het signaleren van financiële problemen. Deze 
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signalen, diensten en aanbod kunnen beter benut worden, met als doel vroegtijdiger ondersteunen bij 

(dreigende) financiële problemen. Hiertoe dient met een aantal maatschappelijke partners 

samenwerkingsafspraken gemaakt te worden.  

 

2.4 Betrokkenheid andere partners 
Naast de ondersteuning die Leef biedt aan de voorkant van schuldhulpverlening, worden er ook door 

andere ketenpartners activiteiten uitgevoerd in het kader van preventie en signalering. Zo vindt er 

iedere 6 weken een ketenpartnersoverleg plaats van schuldhulpverlening, woningbouwverenigingen, 

maatschappelijk werk en thuisbegeleiding. Verder biedt ook Welzijn Stichtse Vecht al enkele 

activiteiten aan de voorkant, zoals het ordenen van de administratie, hulp bij eenvoudige 

betalingsregelingen en hulp bij het doen van belastingaangifte. Ook deze activiteiten zijn in kaart 

gebracht in de aanzet van het vroegsignaleringsplan en kunnen onderdeel uitmaken van de nog te 

maken ketenpartnersafspraken.  

 

3 Resultaten tot nu toe 
Over de concrete producten die op dit moment in de opdracht van de gemeente door Leef worden 

uitgevoerd kunnen we het volgende benoemen (periode 15 september 2016 – 28 juni 2017): 

 

3.1 Sociaal Raadsliedenwerk 
Leef organiseert wekelijks een inloopspreekuur (vooralsnog één ochtend of middag, 8 uur per week) 

met een Sociaal Raadslid. 

 

3.1.1 Aanmeldingen Sociaal Raadsliedenwerk 

In totaal zijn er 52 aanmeldingen gedaan, waarbij er ruim 75 hulpvragen zijn beantwoord (meerdere 

hulpvragen per aanmelding). De toeleiders zijn voornamelijk schuldhulpverlening en de 

budgetmaatjes.    
De inzet vanuit Sociaal Raadsliedenwerk vindt net zolang plaats totdat de hulpvraag beantwoord is. In 
gemiddeld 1 tot 3 afspraken is de inzet van Sociaal Raadsliedenwerk afgerond. De hulpvragen zijn 
vooral technisch van aard en hebben bijvoorbeeld betrekking op het aanvragen, wijzigen, controleren 
van toeslagen, aanpassen en/of opheffen van beslaglegging.  
 

3.2 Budgetmaatjes  
Leef borgt dat cliënten die zijn toegelaten tot een schuldregelingstraject altijd een beroep kunnen doen 
op maatwerkondersteuning (‘steuntje in de rug’). Als een steuntje in de rug nodig is tijdens het traject, 
dan kan deze aangevraagd worden.  
 

3.2.1 Aanmeldingen vrijwillige budgetmaatjes 

In totaal hebben er 62 aanmeldingen voor een vrijwillig budgetmaatje plaatsgevonden. Inzet van een 

vrijwillig budgetmaatje kan zowel ingezet worden op verzoek van Schuldhulpverlening als het Sociaal 

Wijkteam (zowel kortdurende/incidentele als langdurende/structurele, ondersteuning aan inwoners van 

Stichtse Vecht met schulden).  

De meeste aanmeldingen die bij Leef gedaan worden betreft inwoners die financiële problemen 

hebben en nog niet in een schuldsaneringsregeling zitten.  
Ook komt het voor dat de inwoner niet voldoet aan de criteria (bijv. geen problematische 
schuldsituatie) waardoor het budgetmaatje ondersteunt bij het treffen van een betalingsregeling.  
Het komt ook voor dat inwoners worden aangemeld die al wel in een schuldsaneringsregeling zitten 
(en/of daar uitvallen i.v.m. nieuwe schulden), maar in het kader van nazorg worden aangemeld.  
In verband met een beperkte zelfredzaamheid wordt dan toch ingezet op ‘langdurige ondersteuning’ 
door de aanmelder.  
 

Aanvullende opmerking: De begeleiding door vrijwilligers wordt als positief ervaren. Tegelijkertijd zien 
we een toename van complexe aanvragen. Er is vaak sprake van dubbel diagnose; een combinatie 
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van bijv. psychiatrie en verslaving of psychiatrie en een cognitieve beperking. Deze doelgroep is lastig 
te plaatsen bij een vrijwilliger, aangezien bij dergelijke problematiek een specifieke aanpak nodig is. 
De vraag die hierbij gesteld moet worden, is in hoeverre je de verantwoordelijkheid in dergelijke 
complexe problematiek bij een vrijwilliger kunt en mag neerleggen. 

Inmiddels zijn ook over dit onderwerp verdiepende gesprekken gaande met de gemeente om tot een 
structurele oplossing voor dergelijke casuïstiek te komen.  

 

3.3 Preventieactiviteiten 
Leef levert een bijdrage aan de totstandkoming van preventie op scholen. In de overlegstructuur 

onderwijs wordt, in samenspraak met beleidsadviseur onderwijs, bekeken hoe Leef, eventueel door 

middel van presentaties op scholen invulling kan geven aan preventie. 

 

3.3.1 Preventie op scholen 

Inmiddels zijn gesprekken gaande met de beleidsadviseur onderwijs van de gemeente, in 

samenwerking met Leef, de afdeling schuldhulpverlening en het sociaal wijkteam, om 

preventieactiviteiten door te ontwikkelen op scholen.  

Voor wat betreft de inbreng van Leef bij het leveren van een bijdrage aan preventie op scholen, het 

volgende:  
Leef heeft deelgenomen aan de markt van het Nifterlake College (maatschappelijke stages) voor 
werving van scholieren voor mede ontwikkelen en inzet preventie op de middelbare scholen. Dit in 
verband met beperking van de kosten. In de offerte heeft Leef namelijk geen kosten begroot voor 
deze activiteit en aangegeven dit in overleg met de gemeente nader te willen bepalen. Aanschaf van 
de materialen is kosteloos, het gaat met name om de inzet van uren.  

 

3.4 Opruimsessies / groepsgerichte ondersteuning 
Leef levert, op verzoek van het Sociaal Wijkteam of Team Schuldhulpverlening, zowel 
kortdurende/incidentele als langdurende/structurele ondersteuning aan inwoners van Stichtse Vecht 
met schulden. Deze ondersteuning wordt, bij voorkeur, in groepsverband gegeven, maar kan, indien 
nodig, ook individueel worden gegeven. TSHV leidt in de regel door naar groepsverband, SWT kan 
zowel naar individuele ondersteuning (waarbij ook (on)mogelijkheid WMO individuele begeleiding 
wordt betrokken) als groepsverband (maatwerk) doorleiden. 
 

3.4.1 Opruimsessies 
Ten aanzien van de opruimsessies kan worden gemeld, dat hier nog onvoldoende gebruik van wordt 
gemaakt. Met Leef is gesproken over de mogelijkheid om een deel van dit budget te gebruiken voor 
een concreet preventieplan voor jongeren. De afspraak is dat Leef een voorstel doet op inhoud en op 
financiën om dit preventieplan verder vorm te geven.  
Er hebben tot dusver slechts 5 mensen deelgenomen aan de opruimsessies, die gemiddeld in 2 tot 3 
bijeenkomsten klaar zijn. Twee daarvan zijn doorgestroomd naar een budgetmaatje.  

 

De groepsgerichte ondersteuning is een effectieve interventie: in een kort tijdsbestek (1 tot maximaal 3 
weken) wordt de volledige administratie op orde gebracht. Daardoor kan overige inzet 
(schuldhulpverlening, sociaal wijkteam, Sociaal Raadsliedenwerk en budgetmaatje) zich specifiek 
bezighouden met zijn / haar doelstelling (budgetbegeleiding, gedragsverandering, schuldregeling, 
sociaal-juridische dienstverlening, etc).  
Langdurige/structurele ondersteuning bestaat veelal uit een combinatie van inzet van het eigen 
netwerk, een budgetmaatje en tijdelijke inzet van Sociaal Raadslieden (advies op specifieke vragen).  

Bij aanmeldingen vanuit het Sociaal Wijkteam, houden zij in de meeste gevallen de regie en hebben 
zij door de inzet van Leef de ruimte om zich met andere zaken (andere dringende probleemgebieden / 
nieuwe aanmeldingen) bezig te houden.  
 
Aanvullende opmerking: ook bij de groepsgerichte aanpak constateren we  een toename van 
complexe aanvragen . Ook hier is vaak sprake van dubbel diagnose; een combinatie van bijv. 
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psychiatrie en verslaving of psychiatrie en een cognitieve beperking. Deze doelgroep is lastig te 
plaatsen in een groep (gedrag en beperkt leervermogen) en heeft een specifieke aanpak (individueel) 
nodig.  

 

3.5 Budgetcursus 
Leef organiseert in de periode 2 cursusgroepen ‘omgaan met geld’ voor in totaal maximaal 24 
mensen. Iedere cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur op een nader te bepalen locatie. 
De cursus omgaan met geld wordt gebaseerd op de Nibud-competenties Omgaan met geld. 

 

3.5.1 Resultaten budgetcursus 

In januari 2017 is de eerste budgetcursus van start gegaan, deze heeft een looptijd van 8 weken. Er 

hebben 6 cursisten deel genomen aan de cursus. Er zijn veel meer aanmeldingen geweest, maar 

bleek na intake dat betreffende inwoner niet geschikt was voor deze cursus. Dat werd o.a. veroorzaakt 

door te weinig basis vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen en schrijven. Zoals genoemd in 

de inleiding kampen veel inwoners met financiële problemen met laaggeletterdheid. Dat heeft geleid 

tot contacten met het Taalhuis. 

 

De cursus Omgaan met geld is een uitstekend middel om te werken aan het voorkomen van schulden 

bij inwoners. De deelnemers vergroten tijdens de bijeenkomsten hun kennis over rondkomen en hun 

financiële zelfredzaamheid op basis van de Nibud-competenties. Ze leren doelen te stellen en gaan 

ander financieel gedrag vertonen. Maar veel belangrijker is het dat zij - soms voor het eerst - in 

aanraking komen met lotgenoten. Dat werkt drempelverlagend en men herkent zichzelf in de verhalen 

van anderen. Dat stimuleert om met de eigen situatie aan de slag te gaan, waarbij Leef de 

deelnemers zal motiveren om elkaar zoveel mogelijk te helpen (community). Daarmee is de cursus 

Omgaan met geld een goed instrument ter preventie van schulden. 

 

Naar aanleiding van de wervingsactie voor de budgetcursus in december 2016 voor deelnemers voor 

de cursus omgaan met geld heeft de Pauluskerk in Breukelen aangegeven, dat zij een groep 

migranten vrouwen wekelijks zien in een naaigroep. Van die groep hebben 8 vrouwen aangegeven, 

dat zij graag mee willen doen met de cursus omgaan met geld. In samenwerking en afstemming met 

Leef en de bibliotheek / taalhuis zijn die vrouwen in de Pauluskerk bezocht. Dit i.v.m. een 

taalachterstand, waardoor de huidige cursus (NIBUD) wellicht geen geschikte methode is.  

 

3.6 Nazorg 
Nazorg betekent feitelijk alle activiteiten die ervoor zorgen dat klanten na het einde van een 

schuldhulpverleningstraject niet terugvallen in een (problematische) schuldsituatie. Vanuit 

Schuldhulpverlening wordt onderzocht wat er voor nodig is om een terugval zo klein mogelijk te 

maken. Dit kan zijn door tijdig een vrijwillig budgetmaatje in te schakelen om iemand te ondersteunen 

wanneer een traject richting afronding gaat, of al is afgerond. Gedurende het 

schuldhulpverleningstraject worden zo nodig budgetvaardigheden aangeleerd bij de klant, om recidive 

zo klein mogelijk te maken.  
In de cijfers van schuldhulpverlening is een flinke uitstroom van het aantal nazorg dossiers te zien. Dit 
is vanwege het feit dat de uitvoering van het nazorgtraject sinds mei 2017 overgenomen is door Leef.  

Bij het afsluiten van een dossier wordt deze in het kader van nazorg aangemeld bij Leef. Leef neemt 

vervolgens na zes maanden contact op met de klant om te horen hoe het gaat.  

 

Sinds 15 mei jl. zijn er 24 dossiers bij Leef aangemeld voor nazorg en dus uitgestroomd uit het 

schuldhulpverleningstraject.  

Van deze dossiers zijn er 11 gebeld. De andere 13 aanmeldingen dienen later gebeld te worden 

(augustus – december 2017).  

Zes inwoners hebben laten weten, dat het goed met ze gaat. De reacties zijn positief (‘we zijn de 

gemeente dankbaar voor de hulp die we hebben gekregen’), ondanks de moeilijkheden die ze daar in 
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zijn tegen gekomen (meerdere contactpersonen bij TSHV, problemen met Daniels & Dekkers). 

Langdurig omgaan met een klein budget heeft deze mensen geleerd op verstandige wijze met hun 

geld om te gaan. Een inwoner was erg gefrustreerd over het traject schuldhulpverlening en wilde geen 

gebruik maken van het aanbod van Leef.  

Bij 4 aanmeldingen hebben we nog geen telefonisch contact gekregen, maar is een mail gestuurd met 

uitleg over het nazorg traject. Tot slot heeft 1 inwoner aangegeven het prettig te vinden toch nog wat 

ondersteuning te krijgen van een budgetmaatje. Die zal ingezet worden. 

Mocht er een nieuwe hulpvraag zijn, dan zal Leef beoordelen of deze door hen afgehandeld kan 

worden in het kader van vroegsignalering en preventie, danwel opnieuw de expertise van 

schuldhulpverlening ingeschakeld moet worden. De lijnen hierin zijn kort.  

  

3.7 Effect en vervolg 
 

3.7.1 Effect aanmeldingen schuldhulpverlening 

Op dit moment is er nog te weinig feitelijk te zeggen over een eventuele afname van aanmeldingen bij 

de specialistische schuldhulpverlening. Dit heeft grotendeels te maken met het beperkte budget in de 

opstartfase, waarbij de aanmeldingen bij Leef op doorverwijzing van de specialistische 

schuldhulpverlening gingen. Na afronding van de opstartfase kan het zwaartepunt van de hulp worden 

verplaatst van het specialistische traject naar het voorveld. Hierbij is het zaak dat de continuïteit in de 

dienstverlening gewaarborgd blijft en er voldoende specialisme is ontwikkeld in het voorveld om de 

hulpvragen te kunnen beoordelen.  

 

Wel vallen een aantal zaken op in de half jaar cijfers: 

Er zijn op 1 juli 2017 minder dossiers in behandeling bij schuldhulpverlening dan op 1 januari 2017. Dit 

heeft deels te maken met de uitstroom die is gegenereerd door het nazorg traject te beleggen bij Leef. 

Sinds 15 mei jl. zijn er 24 dossiers bij Leef aangemeld voor nazorg en dus uitgestroomd uit het 

schuldhulpverleningstraject.  

 

Verder is te zien in de cijfers dat er veel gebruik wordt gemaakt van het inzetten van aan vrijwillig 

budgetmaatje. Inzet van een vrijwillig budgetmaatje kan zowel ingezet worden op verzoek van 

Schuldhulpverlening als het Sociaal Wijkteam (zowel kortdurende/incidentele als 

langdurende/structurele, ondersteuning aan inwoners van Stichtse Vecht met schulden). Zo zijn er 

vanuit schuldhulpverlening (sinds september 2016) 29 aanvragen voor een budgetmaatje gedaan en 

door het Sociaal Wijkteam 33 aanvragen. De aanvragen die het Sociaal Wijkteam heeft gedaan 

zouden eerder wellicht al snel bij specialistische schuldhulpverlening terecht zijn gekomen. Dit kan 

deels de afname in aanmeldingen verklaren.  

Een deel hiervan zal uiteindelijk alsnog worden aangemeld bij specialistische schuldhulpverlening, 

wanneer er na stabilisatie en budgetbegeleiding sprake is en blijft van een problematische 

schuldsituatie. Het grote voordeel hiervan is dan wel dat inwoners veel sneller geholpen zijn en de 

specialistische schuldhulpverlening het dossier snel kan oppakken en afhandelen.  

 

In het eerste half jaar van 2017 zijn er ten opzichte van het eerste half jaar van 2016 12 aanmeldingen 

minder binnengekomen. In 2016 zat de gemiddelde instroom op 14,5 dossiers per maand, dat is op dit 

moment 12,5 dossiers per maand. 

Wat verder opvalt in de aanmeldingen bij schuldhulpverlening is dat er een toename is gekomen van 

zwaardere en meer specialistische hulpvragen bij schuldhulpverlening. Dit is ook verklaarbaar aan de 

hand van de aanvragen voor budgetmaatjes, waarbij de enkelvoudigere hulpvragen worden 

afgehandeld. Dit betekent dat we voorzichtig kunnen stellen dat de specialistische schuldhulpverlening 

meer aanvragen behandelt die daadwerkelijk bedoeld zijn voor de specialisten en er een kanteling lijkt 

plaats te vinden richting vroegsignalering en preventie.  
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Er is in het afgelopen jaar een flinke slag gemaakt in het organiseren van een sterke basis aan de 

voorkant van de specialistische schuldhulpverlening. Steeds beter komt in beeld welke (financiële) 

problematiek er heerst binnen de gemeente en wat we er al samenwerkend aan kunnen doen om de 

inwoners die hulp nodig hebben op de juiste manier te helpen.  

De samenwerking met Leef en andere ketenpartners wordt als zeer positief ervaren. Leef stelt zich op 

als een duidelijke uitvoeringsregisseur die signaleert waar er problemen zijn, zelf uitvoert waar nodig 

en contact zoekt met ketenpartners in de gemeente om tot verdere afspraken en uitvoering te komen. 

Verder signaleert Leef waar extra hulp nodig zou zijn en koppelt deze terug met de gemeente. Hierin 

handelt Leef kordaat en integer en handelt vanuit samenwerking en integraliteit, waarbij het belang 

van de inwoner bovenaan staat. Dit is een prettige manier van samenwerking en maakt dat iedere 

organisatie de eigen kracht en expertise kan inzetten om tot een gezamenlijke aanpak te komen.  

 

Er heeft nog geen klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden ten aanzien van de activiteiten van 

Leef, wel wordt er tussentijds gemeten wat de inwoners vinden van de dienstverlening. De eerste 

resultaten laten zien dat de deze als erg positief ervaren. Inwoners voelen zich gehoord, geholpen en 

ondersteund in het traject.  

 

3.7.2 Voorstel preventieve en curatieve inzet schuldhulpverlening 2017 - 2018 

Leef heeft op verzoek van de gemeente een evaluatie van de opdracht en een voorstel voor 

preventieve inzet opgesteld, zie bijlage “Evaluatie opdracht voorveld schuldhulpverlening september 

2016 – mei 2017 - Voorstel preventieve en curatieve inzet schuldhulpverlening 2017 – 2018  

Gemeente Stichtse Vecht”.  

 

3.7.3 Ongevraagd advies schuldhulpverlening van de WMO raad  

Op 7 februari 2017 heeft de WMO raad een ongevraagd advies opgesteld ten aanzien van het maken 

van sluitende afspraken met woningcoörperaties en particuliere verhuurders. Deze afspraken moeten 

dienen ter voorkoming van ontruimingen vanwege huurachterstanden.  

In de reactie van schuldhulpverlening van 29 maart jl. is aangegeven dat voor de zomer een concreet 

plan van aanpak zou volgen, waarmee op het advies van de WMO terug zou worden gekomen.  

De afgelopen periode is de afdeling schuldhulpverlening druk doende geweest om hier gevolg aan te 

geven. Het maken van sluitende afspraken met woningcoörperaties zal deel uit maken van het 

vroegsignaleringsplan. Om deze reden is de verdere uitwerking van het ongevraagde advies verwerkt 

in de offerte die is opgesteld door Leef. Schuldhulpverlening is van mening dat hiermee op een 

grondige en goede manier voldaan kan worden aan het geven van uitvoering van preventieve 

maatregelen ter voorkoming van huurachterstanden en ontruimingen.  

 

4 Conclusie  
Op grond van bovenstaande kan kortweg gezegd worden dat met de inzet van Leef in de preventie en 

vroegsignalering een goede basis voor verdere ontwikkeling is ontstaan.  

 

Ten aanzien van het vastgestelde beleidsplan kunnen we stellen dat we goed om weg zijn om 

de nieuwe visie op schuldhulpverlening praktisch tot uitdrukking te laten komen.  

Het beleidsplan zegt namelijk niet alleen iets over hoe we schulden willen aanpakken, het biedt een 

beeld van hoe we met elkaar mensen een stapje verder kunnen helpen zodat zij uiteindelijk 

zelfstandig hun financiële zaken op orde kunnen krijgen én houden. Samen is hierin het sleutelwoord: 

samen organiseren we hulp, zoeken we naar oplossingen en steun binnen de kring van familie en 

vrienden, bedenken we waar de eigen mogelijkheden zitten en ondernemen we actie als 

specialistische hulp noodzakelijk en zinvol is. Om deze visie vorm te geven, houden we het niet bij 

plannen maken, maar gaan we doen. 

 


