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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
In de afgelopen periode is het aantal personen dat door een kantonrechter onder beschermingsbewind is gesteld, fors toegenomen. Dit is gepaard gegaan met een sterke stijging van de kosten
voor gemeenten. Gemeenten dienen namelijk de kosten van bewindvoering (vanuit Bijzondere
Bijstand) te vergoeden indien onderbewindgestelden daar zelf niet toe in staat zijn. Ook de
gemeente Rotterdam wordt met deze ontwikkelingen geconfronteerd. Zo zijn in deze gemeente
de uitgaven vanuit Bijzondere Bijstand voor beschermingsmaatregelen zoals bewind in de periode
2013-2017 ongeveer vervijfvoudigd, namelijk van circa 2 miljoen euro naar ongeveer 10 miljoen
euro. Hoewel deze uitgaven deels ook bestemd zijn voor curator- en mentorschap heeft het
leeuwendeel daarvan betrekking op bewind. 1 Vooral de toename van het aantal
schuldenbewinden is debet aan de explosieve groei van de gemeentelijke kosten voor bewind.2
In het licht van bovenstaande ontwikkelingen heeft de gemeente Rotterdam de ambitie
geformuleerd om meer grip te krijgen op de kosten van bewind. Hiervoor is de gemeente het
project ‘regie beschermingsbewind’ gestart waarin onder andere voorzien is in een onderzoek
naar onderbewindgestelde Rotterdammers om daarmee input te verkrijgen voor deze ambitie.
Bureau Bartels heeft dit onderzoek uitgevoerd in de maanden april tot en met juli 2018. In deze
rapportage presenteren we de resultaten daarvan.

1.2 Doelstelling onderzoek
De doelstelling van het onderzoek was in feite om tot een beantwoording van de volgende vraag
te komen:
Wat zijn kenmerken van onderbewindgestelde Rotterdammers, hoe verloopt de instroom in
bewind en welke activiteiten worden er ontplooid om uitstroom te bevorderen en hoe kan de
gemeente Rotterdam hier meer regie op krijgen?
Uit deze doelstelling blijkt dat in het onderzoek vier thema’s centraal hebben gestaan, namelijk:
i. Kenmerken onderbewindgestelden.
ii. Instroom in bewind.
iii. Inzet op uitstroom.
iv. Kansen voor regie gemeente Rotterdam.
Bij de uitvoering van het onderzoek hebben we deze thema’s verder uitgewerkt via het formuleren
van onderzoeksvragen. Door het verrichten van deskresearch en veldwerk (zie paragraaf 1.3)
hebben we deze vragen trachten te beantwoorden. In het onderstaande presenteren we per
thema enkele belangrijke voorbeelden van onderwerpen die in de onderzoeksvragen aan bod zijn
gekomen.

1
2

In deze rapportage spreken we ook wel kortweg van ‘bewind’ daar waar we beschermingsbewind bedoelen.
‘Verkwisting of problematische schulden’ vormt – naast ‘geestelijke of lichamelijke toestand’ – voor de kantonrechter
een grond om iemand onder beschermingsbewind te plaatsen.
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Kenmerken onderbewindgestelden
 Opleidingsniveau
 Leefvorm
 Toestand (psychische problemen, problematische schulden e.d.)
Instroom in bewind
 ‘Toeleveranciers’ bewind
 Redenen voor doorverwijzing naar bewind
 Alternatieven voor bewind
Inzet op uitstroom
 Aanpak schulden
 Bevorderen financiële zelfredzaamheid
 Doorstroom naar lager tarief bewindvoering
Kansen voor regie gemeente Rotterdam
 Inzet alternatieven voor bewind
 Samenwerking bewindvoerders en schulddienstverlening
 Good practices bewind
In de navolgende hoofdstukken presenteren we de uitkomsten van het onderzoek voor
bovenstaande thema’s en bijbehorende onderwerpen.

1.3 Aanpak onderzoek
We hebben voor het onderzoek een aantal verschillende typen activiteiten ontplooid. Allereerst
hebben we deskresearch verricht. Daarbij hebben we met name schriftelijke en digitale bronnen
geraadpleegd die handelen over de organisatie van schulddienstverlening in Rotterdam en de rol
van verschillende partijen daarbij.
Naast deskresearch hebben we ook veldwerk uitgevoerd. Daarmee bedoelen we het raadplegen
van personen die op uiteenlopende wijzen betrokken zijn bij onderbewindgestelden in de regio
Rotterdam. Allereerst heeft de gemeente Rotterdam 45 bewindvoerders (van 24 kantoren)
geselecteerd waarvan bekend is dat zij cliënten vertegenwoordigen waarvoor de gemeente
bijdraagt aan de kosten van bewind. De gemeente Rotterdam heeft deze bewindvoerders
verzocht om medewerking aan het onderzoek te verlenen. In het tijdsbestek van het onderzoek
hebben we 37 van deze bewindvoerders weten te bereiken. Deze personen waren allemaal bereid
om deel te nemen aan het onderzoek.
De betreffende bewindvoerders hebben via een tweetal sporen hun bijdrage geleverd. Allereerst
hebben we bij deze bewindvoerders een telefonisch interview afgenomen. In aanvulling daarop
hebben deze bewindvoerders een aantal gegevens verstrekt over cliënten die zij
vertegenwoordigen. Daarbij gaat het om cliënten die vrij recent, namelijk tussen 2015 en medio
2017 (voor de kosten van bewind) een beroep op Bijzondere Bijstand van de gemeente Rotterdam
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zijn gaan doen en waarvoor de gemeente het hogere tarief voor bewindvoering vergoedt (zie
kader). Bij al deze personen was dus sprake van problematische schulden.
Hogere tarief
Met de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (cbm) is ook een nieuwe, forfaitaire
beloningssystematiek voor vertegenwoordigers – waaronder bewindvoerders – van kracht geworden.
Daarin is ook voor beschermingsbewind uitgewerkt hoeveel uur op jaarbasis in rekening mag worden
gebracht en tegen welk uurtarief. Voor bewinden met problematische schulden is sprake van een ‘topup’ in die zin dat extra uren – namelijk op jaarbasis 5 uur – in rekening mogen worden gebracht. Dit wordt
door de kantonrechter bepaald. Voor 2018 geldt een uurtarief van € 64,90 (excl. b.t.w.).
Bron: Staatscourant

De betreffende cliënten zijn door de gemeente Rotterdam random geselecteerd. Vervolgens
heeft de gemeente Rotterdam de bijbehorende bewindvoerderskantoren benaderd om deel te
nemen aan het onderzoek (zie ook hoofdstuk 2).
Verder heeft de gemeente Rotterdam ook het voortouw genomen bij de selectie van personen
die in de regio Rotterdam actief zijn op het gebied van schulddienstverlening. In totaal zijn aldus
18 schulddienstverleners geïdentificeerd. Het gaat hierbij om sociaal raadslieden en om
medewerkers van de Kredietbank Rotterdam (KBR), wijkteams, VraagWijzer-kantoren en
welzijnsinstellingen. Ook aan deze personen heeft de gemeente het verzoek gedaan om te
participeren in het onderzoek waaraan alle 18 schulddienstverleners ook gehoor hebben gegeven.
Ten slotte hebben we de informatie en gegevens, die we vanuit de deskresearch en het veldwerk
verkregen hebben, geanalyseerd en de resultaten daarvan verwerkt in deze rapportage.

1.4 Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In de hoofdstukken 2 tot en met 5 van deze rapportage komen
in grote lijnen de thema’s aan bod die hierboven in paragraaf 1.2 de revue gepasseerd zijn. Dit
houdt in dat we in hoofdstuk 2 eerst ingaan op een aantal kenmerken van onderbewindgestelde
Rotterdammers. Vervolgens verleggen we in hoofdstuk 3 de aandacht naar de vraag welke
partijen een rol spelen om Rotterdammers, voor wie dat relevant kan zijn, op het spoor van
bewind te zetten. In hoofdstuk 4 focussen we op de activiteiten die bewindvoerders ontplooien
om te bevorderen dat onderbewindgestelde Rotterdammers uitstromen uit bewind of om bij te
dragen aan het helpen oplossen van de schulden van deze personen. In hoofdstuk 5 staat de
samenwerking tussen bewindvoerders en andere partijen, die betrokken zijn bij Rotterdammers
met schulden, centraal. Vervolgens presenteren we in hoofdstuk 6 de belangrijkste conclusies van
het onderzoek en formuleren we in het verlengde daarvan aanbevelingen voor de gemeente
Rotterdam om meer grip te krijgen op (de kosten van) bewind. Ten slotte hebben we in bijlage I
een drietal goede praktijkvoorbeelden van samenwerking rondom onderbewindgestelde
Rotterdammers uitgewerkt.
De uitkomsten in dit rapport zijn gebaseerd op ervaringen en meningen van geraadpleegde
bewindvoerders en schulddienstverleners. Dit betekent dat het niet per se om feiten hoeft te
gaan. Verder merken we op dat daar waar in het rapport gesproken wordt van
‘onderbewindgestelde Rotterdammers’, het gaat om inwoners van Rotterdam die onder
beschermingsbewind staan en problematische schulden hebben. Bovendien doen zij een beroep
op Bijzondere Bijstand van de gemeente Rotterdam.
Bureau Bartels |
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Ten slotte merken we op dat de percentages in de figuren niet altijd tot 100 procent optellen. Dit
omdat bij sommige vragen meerdere antwoorden mogelijk waren. Bovendien kan er sprake zijn
van afrondingsverschillen.
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2. Kenmerken onderbewindgestelden
2.1 Inleiding
In de voorgaande paragraaf kwam al ter sprake dat bewindvoerders enkele feitelijke gegevens
verstrekt hebben voor een deel van hun cliënten die door de gemeente Rotterdam geselecteerd
zijn. Aldus zijn in totaal van 62 onderbewindgestelde Rotterdammers een aantal kenmerken in
kaart gebracht. In de volgende paragraaf presenteren we een aantal feitelijke kenmerken van
deze personen zoals leeftijd, opleiding en leefvorm. In de hoofdstukken 3 en 4 komen nog een
aantal andere aspecten van deze personen aan bod die betrekking hebben op toeleiding naar
bewind respectievelijk op de aanpak van eventuele schulden en kansen op uitstroom uit bewind.

2.2 Kenmerken onderbewindgestelde Rotterdammers
Figuur 2.1 geeft inzicht in de vraag in hoeverre het voor de onderbewindgestelde Rotterdammers
de eerste keer was dat zij onder bewind zijn gesteld. Daarbij hebben we onderbewindgestelde
Rotterdammers, waarvoor de bewindvoerders dit niet wisten, achterwege gelaten. Dit laatste
geldt overigens meer in het algemeen voor de resultaten die hierna aan de orde komen. Dat is ook
de reden waarom het aantal waarnemingen fluctueert voor de verschillende kenmerken van
onderbewindgestelde Rotterdammers die we in het navolgende presenteren. Bewindvoerders
waren namelijk niet altijd in staat om bepaalde gegevens aan te dragen voor hun cliënten.
Figuur 2.1

Mate waarin onderbewindgestelde Rotterdammers voor het eerst onder bewind zijn
gesteld (N=58)

10%
Eerste keer onder bewind
Al eerder onder bewind gestaan
90%

We zien dat het voor het overgrote deel (90%) van de onderbewindgestelde Rotterdammers de
eerste keer was dat zij onder bewind zijn gesteld. Voor een vrij beperkt deel van deze personen –
een op de tien – blijkt daarentegen sprake te zijn van ‘recidive’.
Voor 61 onderbewindgestelde Rotterdammers konden de bewindvoerders aangeven of er op het
moment van de aanvraag voor beschermingsbewind een door de rechtbank uitgesproken
schuldsaneringsregeling (WSNP) liep. Hiervan bleek maar in zeer beperkte mate sprake te zijn,
namelijk bij drie personen (5%).
Verder hebben we de bewindvoerders gevraagd of de onderbewindgestelde Rotterdammers te
maken hebben gehad met een wisseling van de bewindvoerder sinds de instelling van het bewind.
De bewindvoerders konden dit voor 61 personen aangeven. Daaruit bleek dat bij een kwart van
de onderbewindgestelde Rotterdammers (25% bij N=61) inderdaad sprake is geweest van een
dergelijke wisseling.
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Bewindvoerders hebben ook aangegeven op welke gronden onderbewindgestelde
Rotterdammers onder bewind zijn gesteld. In het inleidende hoofdstuk kwam al aan de orde dat
er sinds 2014, toen de ‘Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (cbm)’ van
kracht is geworden, twee gronden zijn waarom een kantonrechter personen onder bewind kan
plaatsen. Deze gronden zijn ‘lichamelijke of geestelijke toestand’ respectievelijk ‘verkwisting 3 of
problematische schulden’. Figuur 2.2 laat het beeld zien voor onderbewindgestelde
Rotterdammers die in het onderzoek betrokken zijn.
Figuur 2.2

Gronden waarop onderbewindgestelde Rotterdammers onder bewind zijn gesteld
(N=62)

24%

Lichamelijke of geestelijke toestand
Verkwisting of problematische schulden
76%

De resultaten van figuur 2.2 onderbouwen in feite de (toenemende) dominantie van
schuldenbewinden die in hoofdstuk 1 al ter sprake is gekomen. Driekwart van de
onderbewindgestelde Rotterdammers uit de steekproef blijkt namelijk op grond van ‘verkwisting
of problematische schulden’ onder bewind te zijn gesteld. Overigens kan ook bij personen die op
grond van ‘lichamelijke of geestelijke toestand’ onder bewind zijn gesteld sprake zijn van
problematische schulden. Dat is voor alle onderbewindgestelden in deze steekproef het geval. Uit
een recent door ons uitgevoerd onderzoek blijkt dat rechters personen, waarbij sprake is van een
combinatie van beide gronden, er dikwijls voor kiezen om deze personen op grond van
‘lichamelijke of geestelijke toestand’ onder bewind te plaatsen. Dit om het risico te vermijden dat
iemand ‘uit bewind valt’ op het moment dat de problematische schulden opgelost zijn. Dit wordt
in feite ook bevestigd door bovenstaande resultaten.
Bewindvoerders hebben ook vermeld wat de ‘toestand(en)’ van de onderbewindgestelde
Rotterdammers was (waren) bij aanvang van het bewind. Figuur 2.3 geeft enerzijds inzicht in de
toestanden die daarbij onderscheiden zijn en anderzijds in de mate waarin deze voorkwamen bij
de groep van onderbewindgestelden. We merken daarbij op dat er bij een persoon sprake kan zijn
van meerdere toestanden.

3

Van verkwisting is sprake als een persoon zodanig met zijn of haar financiën omgaat dat er een disbalans ontstaat,
omdat deze de gewoonte heeft om boven zijn/haar financiële krachten te leven en hierdoor niet goed in zijn of haar
eigen onderhoud kan voorzien.
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Figuur 2.3

Toestanden onderbewindgestelde Rotterdammers bij aanvang bewind (N=62)

Problematische schulden

89%

Verkwisting

40%

Psychische problemen

32%

Verslaving

21%

Lichamelijke beperkingen

18%

Verstandelijke beperking

10%

Multi-probleem gezin

10%

Dementie

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

De percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat bij aanvang van het bewind bij bijna alle onderbewindgestelde Rotterdammers in de steekproef sprake was van problematische schulden.4 Verder had
twee vijfde van deze personen (ook) te maken met verkwisting en kampte een derde deel met
psychische problemen. Bij een vijfde van de onderbewindgestelde Rotterdammers speelde (in
aanvulling daarop) een verslavingsproblematiek.
Onder de onderbewindgestelde Rotterdammers in de steekproef zijn mannen wat
oververtegenwoordigd figuur 2.4).
Figuur 2.4

Geslacht onderbewindgestelde Rotterdammers (N=62)

Man

44%
56%

Vrouw

In figuur 2.5 hebben we de leeftijdsopbouw van de geselecteerde onderbewindgestelde
Rotterdammers samengevat.

4

In het inleidende hoofdstuk kwam al ter sprake dat de gemeente Rotterdam voor het onderzoek alleen cliënten
geselecteerd heeft waarbij sprake was van problematische schulden. Mogelijk dat bij enkele personen bij instelling
van het bewind nog niet direct duidelijk was dat dergelijke schulden speelden. Ook kan het zijn dat bewindvoerders
dit voor enkele cliënten vergeten zijn aan te geven, bijvoorbeeld omdat er ook sprake was van ‘verkwisting’ en
bewindvoerders dit wel vermeld hebben bij de betreffende personen.

Bureau Bartels |

7

Figuur 2.5

Leeftijdsopbouw onderbewindgestelde Rotterdammers (N=62)

5% 8%
18-27
23%

28-40

26%

41-55
56-64
65>

39%

We zien allereerst dat jongeren (tot en met 27 jaar) sterk ondervertegenwoordigd waren binnen
de steekproef van onderbewindgestelde Rotterdammers. Minder dan een tiende deel van de
onderbewindgestelde Rotterdammers blijkt namelijk 27 jaar of jonger te zijn. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat de gemeente Rotterdam alleen Bijzondere Bijstand verstrekt aan
jongvolwassenen tussen 18 en 22 jaar als hun ouders niet aan de onderhoudsplicht kunnen
voldoen door onvoldoende draagkracht of een langdurig, ernstig verstoorde relatie. Een kwart
van de onderbewindgestelde Rotterdammers is tussen de 28 en 40 jaar en vier op de tien tussen
de 41 en 55 jaar oud. Nog eens bijna een kwart van de onderbewindgestelde Rotterdammers is
55-plus en 5% is 65-plusser.
De bewindvoerders hebben ook aangegeven wat de leefvorm is van de onderbewindgestelde
Rotterdammers in de steekproef (zie figuur 2.6).
Figuur 2.6

Leefvorm onderbewindgestelde Rotterdammers (N=62)
Alleenstaand zonder kinderen
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Alleenstaand met kinderen
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40%

60%

80%

100%

Uit de resultaten van figuur 2.6 kan worden geconcludeerd dat alleenstaanden sterk dominant
zijn binnen de steekproef van onderbewindgestelde Rotterdammers. Bij negen op de tien
personen is immers sprake van deze leefvorm. Binnen deze groep zijn overigens alleenstaanden
zonder kinderen veel sterker vertegenwoordigd dan alleenstaanden met kinderen.
De bewindvoerders konden voor alle onderbewindgestelde Rotterdammers in de steekproef
aangeven wat, op het moment van instellen van het bewind, de inkomstenbronnen van deze
personen waren. De resultaten daarvan hebben we in figuur 2.7 samengevat.
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Figuur 2.7

Inkomstenbronnen onderbewindgestelde Rotterdammers (N=62)
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De percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

We zien dat de onderbewindgestelde Rotterdammers in de steekproef voor het overgrote deel
over een bijstandsuitkering beschikten. Andere inkomstenbronnen kwamen nauwelijks voor.
In hoofdstuk 1 kwam al ter sprake dat bij alle geselecteerde onderbewindgestelde Rotterdammers
sprake was van problematische schulden in die zin dat bewindvoerders in de afgelopen periode
voor deze personen het hogere tarief in rekening gebracht hebben bij de gemeente Rotterdam.
Bewindvoerders hebben voor deze personen aangegeven wat op het moment van het onderzoek
de ‘status’ van deze schulden was. Figuur 2.8 bevat enerzijds de situaties die we daarbij
onderscheiden hebben en anderzijds de mate waarin deze situaties van toepassing waren. We
merken daarbij op dat meerdere situaties van toepassing kunnen zijn voor de schulden van een
onderbewindgestelde Rotterdammer. In de figuur is ook de relatie gelegd met de taken van de
bewindvoerder die de bewindvoerder kan uitvoeren in geval van problematische schulden (zie
kader).

Taken bewindvoerder
In de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, die 1 januari 2014 van kracht is
geworden, is een en ander opgenomen over de bevoegdheden van de bewindvoerder bij problematische
schulden. Wettelijk is bepaald dat een bewindvoerder alle handelingen mag verrichten die bijdragen aan
een goed bewind. In de Memorie van Toelichting zijn de taken benoemd en toegelicht die een
bewindvoerder kan uitoefenen in geval van problematische schulden. Hierbij is een driedeling en een
volgorde aangehouden, namelijk: stabilisatie, toeleiding naar schuldhulpverlening en eventueel zelf
minnelijke trajecten regelen.
De bewindvoerder dient in de eerste plaats te zorgen voor stabilisering van de financiële situatie van de
onderbewindgestelde, onder meer door ervoor te zorgen dat de beslagvrije voet correct wordt toegepast
en dat eventuele voorzieningen tijdig worden aangevraagd. Vervolgens dient een bewindvoerder na te
gaan of de onderbewindgestelde in aanmerking komt voor schuldhulpverlening of schuldsanering en hem
zo nodig te begeleiden om aan de daarvoor geldende eisen te voldoen. Komt een rechthebbende hiervoor
niet in aanmerking, dan staat het de bewindvoerder vrij om betalingsregelingen met schuldeisers te
treffen. De bewindvoerder is niet verplicht om dergelijke regelingen te treffen. Dit wordt in de Memorie
van Toelichting uitdrukkelijk omschreven als de taak van schuldhulpverleners.
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Figuur 2.8

Status schulden onderbewindgestelde Rotterdammers, naar jaar waarin onderbewindstelling door de rechtbank is uitgesproken
12%
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80%
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De percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

Uit figuur 2.8 blijkt dat bij een kwart van de onderbewindgestelde Rotterdammers in de
steekproef (nog steeds) sprake is van de fase van stabilisatie. In deze gevallen zijn veelal nog geen
andere stappen in de richting van de oplossing van de schuldensituatie gezet (met uitzondering
van de voorbereiding van de inschakeling van de (gemeentelijke) schuldhulpverlening). Bij de
meer recente gevallen (2016/2017) is dit aandeel hoger dan de ‘oudere’ gevallen (2015).
Voor een belangrijk deel van de onderbewindgestelden geldt dat de toeleiding tot de
schuldhulpverlening is geregeld dan wel voorbereid wordt. Daarbij geldt dat veel vaker een
beroep op de Kredietbank Rotterdam (KBR) dan op niet-gemeentelijke schuldhulpverleners
wordt gedaan. Bij bijna de helft van de onderbewindgestelde Rotterdammers is de KBR
ingeschakeld of wordt dit voorbereid.
In beperkte mate zijn bewindvoerders actief bezig (geweest) met het zelf treffen van minnelijke
schikkingen. Dit geldt voor bijna een op de tien geselecteerde onderbewindgestelde
Rotterdammers.
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Bij ongeveer een derde van de onderbewindgestelden lopen schuldenregelingen (al dan niet met
finale kwijting), waarbij dit naar verhouding vaker geldt voor de ‘oudere’ gevallen uit 2015. Bij
enkele onderbewindgestelde Rotterdammers in de steekproef waren de schulden afbetaald.
Opvallend daarbij is dat voor deze onderbewindgestelden toch het hogere tarief in rekening wordt
gebracht.
Uit figuur 2.8 blijkt dat bij in totaal 19 onderbewindgestelde Rotterdammers ten tijde van het
onderzoek schuldregelingen liepen. In figuur 2.9 hebben we samengevat welke gremia daarbij
betrokken waren. We tekenen hierbij aan dat in de praktijk meer dan één partij betrokken kan zijn
bij (uiteenlopende) schuldregelingen voor een persoon met problematische schulden.
Figuur 2.9

Betrokkenheid partijen bij schuldregelingen onderbewindgestelde Rotterdammers
(N=175)
Via WSNP
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De percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

Uit de resultaten van figuur 2.9 kan worden geconcludeerd dat in de eerste plaats nietgemeentelijke partijen en WSNP betrokken zijn bij de schuldregelingen voor
onderbewindgestelde Rotterdammers in de steekproef. Bij een derde deel van de Rotterdammers
in de steekproef waarvoor dergelijke regelingen lopen is hiervan sprake. Bij een kwart van de
Rotterdammers is de gemeente Rotterdam en bij een vijfde de bewindvoerder zelf betrokken.

5

Voor twee cliënten konden respondenten niet aangegeven via welke partij(en) schuldenregelingen lopen.
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3. Instroom in bewind
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk focussen we op de vraag hoe de instroom van Rotterdammers naar bewind
verloopt en welke partijen daarin een rol spelen. In paragraaf 3.2 staan de ervaringen van de
bewindvoerders centraal. In paragraaf 3.3 verleggen we de aandacht naar medewerkers in de
keten van schulddienstverlening.

3.2 Ervaringen bewindvoerders
Bij het in kaart brengen van kenmerken van onderbewindgestelde Rotterdammers in de
steekproef is aan de bewindvoerders ook gevraagd om aan te geven welke partijen een rol hebben
gespeeld om de betreffende personen op het spoor van bewind te zetten. Dit leverde het beeld
op zoals in tabel 3.1 is samengevat. Voor de volledigheid merken we op dat in de praktijk meer
dan één partij een rol kan spelen om een Rotterdammer op het spoor van bewind te zetten. Bij
enkele onderbewindgestelde Rotterdammers hebben bewindvoerders dan ook meerdere partijen
opgevoerd als ‘toeleveranciers’ naar bewind.
Figuur 3.1

Partijen die onderbewindgestelde Rotterdammers in de steekproef op het spoor van
bewind hebben gezet (N=556)
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De percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

Uit de resultaten van figuur 3.1 kan worden geconcludeerd dat vooral zorg- en
welzijnsorganisaties een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ‘toeleiding’ van de geselecteerde
onderbewindgestelde Rotterdammers naar bewind. Daarentegen is de rol van de familie vrij
beperkt geweest. Ook is het maar in beperkte mate voorgekomen dat een Rotterdammer in de
steekproef zich uit eigen beweging bij de bewindvoerder heeft gemeld.
In het verlengde van het voorgaande hebben we de bewindvoerders ook meer in het algemeen
gevraagd via welke kanalen cliënten met problematische schulden op het spoor van bewind
worden gezet. Daarbij is de bewindvoerders verzocht om een prioritering aan te brengen en aan
6

Voor zeven cliënten konden respondenten niet aangegeven via welke partij(en) toegeleid zijn naar beschermingsbewind.
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te geven wat naar hun ervaring de ‘top-drie’ van toeleveranciers is. Figuur 3.2 geeft inzicht in de
resultaten van deze vraagstelling. In deze figuur hebben we weergeven bij welk deel van de
bewindvoerders een bepaalde partij in de ‘top-drie’ is beland.
Figuur 3.2

Kanalen die cliënten met problematische schulden ‘toeleveren’ naar beschermingsbewind (N=37)
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De percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

De resultaten van bovenstaande figuur bevestigen de dominante rol die zorg- en
welzijnsorganisaties spelen bij de ‘toeleiding’ naar bewind zoals die ook al naar voren kwam voor
de steekproef van onderbewindgestelde Rotterdammers (zie figuur 3.1).
In het verlengde van de voorgaande vraag hebben we de bewindvoerders ook gevraagd of zij
bepaalde veranderingen signaleren in de toeleiding naar bewind. Of, anders geformuleerd, of
bepaalde partijen daarvoor in de afgelopen periode meer of minder belangrijk zijn geworden. In
totaal 12 bewindvoerders (32%) constateerden inderdaad dergelijke veranderingen. Al deze
bewindvoerders brachten naar voren dat bepaalde partijen belangrijker waren geworden als
toeleverancier. Zij noemde daarbij de volgende partijen:
 KBR (3 keer genoemd).
 rechtbank (3);
 welzijn- en maatschappelijk werk (2);
 zorginstellingen (2);
 wijkteam (2);
 familie (1).
Eén bewindvoerder was van mening dat zorginstellingen minder belangrijk waren geworden als
‘toeleverancier’ van bewind.

3.3 Ervaringen schulddienstverleners
Zoals in het inleidende hoofdstuk al ter sprake kwam, hebben we ook personen geconsulteerd die
betrokken zijn bij de schulddienstverlening in de regio Rotterdam. In figuur 3.3 geven we eerst
inzicht in de rollen die deze personen vervullen bij het voorkomen en/of oplossen van schulden.
Bureau Bartels |

13

Figuur 3.3

Rollen schulddienstverleners bij voorkomen en/of oplossen schulden (N=17)
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De percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

We zien dat de geraadpleegde schulddienstverleners vooral actief zijn op het terrein van
(vroeg)signalering van mensen met schulden (brieven, huisbezoeken, keukentafelgesprekken,
etc.), het begeleiden/coachen van mensen met schulden en het doorverwijzen van mensen met
schulden naar instanties die bij kunnen dragen aan het oplossen van het schuldenprobleem.
In de gesprekken met schulddienstverleners hebben we getoetst of zij mensen, die onvoldoende
financieel zelfredzaam zijn en kampen met schulden, weleens wijzen op de mogelijkheden van
bewind of doorverwijzen naar bewindvoerders. In totaal 15 schulddienstverleners (83%) hebben
dit weleens gedaan. Deze schulddienstverleners hebben in de afgelopen twee maanden
gemiddeld 2,2 keer mensen doorverwezen naar bewind.
De 15 schulddienstverleners die mensen weleens wijzen op de mogelijkheden van bewind of
doorverwijzen naar bewindvoerders hebben we een aantal vervolgvragen gesteld. Allereerst
hebben we deze personen gevraagd voor welke typen personen zij dat doen. In totaal 12 van deze
schulddienstverleners hebben aangegeven dat zij de volgende typen mensen doorverwijzen naar
bewind:
 mensen met een verstandelijke beperking (10 keer genoemd);
 mensen met geestelijke problemen (5);
 mensen met een taalprobleem (3);
 mensen met een verslaving (2);
 mensen zonder achtervang (1);
 mensen met dementie (1).
Vervolgens hebben we gevraagd of er bepaalde situaties zijn waarin zij mensen doorverwijzen
naar bewind. In totaal negen schulddienstverleners hebben gemeld dat zij vooral in bepaalde
situaties doorverwijzen. Daarbij zijn met name situaties genoemd waarbij mensen al eerder met
schulden te maken hebben gehad (6 keer genoemd). Andere situaties, die elk één keer genoemd
zijn, waren dat andere instrumenten niet hebben geholpen, gezinnen waar sprake is van een
multi-problematiek of situaties waar fraudevorderingen spelen.
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Eén van deze schuldverleners wijst niet zozeer bepaalde personen – of in bepaalde situaties – door
naar bewind maar doet dat meer in het algemeen indien er sprake is van schulden.
Schulddienstverleners die (weleens) doorverwijzen naar bewind hebben we gevraagd waarom zij
dat doen. Al deze schulddienstverleners hebben gemeld dat zij daartoe overgaan indien andere
vormen van schulddienstverlening niet afdoende zijn voor de betreffende cliënt. Verder noemden
twee schulddienstverleners dat zij doorverwijzen indien stabilisatie van de financiële situatie
wenselijk is. Eveneens twee schulddienstverleners brachten naar voren dat zij dit doen indien dit
als voorwaarde gesteld wordt door een andere partij, zoals de KBR of een woningbouwvereniging.
Verder hebben we in de gesprekken met de betreffende schulddienstverleners – behalve met
KBR-medewerkers – aandacht besteed aan de vraag of zij personen met schulden eerst nog
andere mogelijkheden dan beschermingsbewind voorleggen voor het oplossen van de schulden.
Bij deze alternatieven kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gemeentelijke schulddienstverlening
waaronder ook de Kredietbank Rotterdam (KBR). Alle 11 schulddienstverleners die weleens
mensen doorverwijzen naar beschermingsbewind hebben deze vraag bevestigend beantwoord.
Zij noemden daarbij de volgende alternatieven:
 Kredietbank Rotterdam (7 keer genoemd);
 begeleiding vanuit welzijn/maatschappelijk werk (4);
 eigen netwerk cliënt (3);
 schuldhulpmaatje (3);
 budgetbeheer (3).
In de gesprekken met schulddienstverleners hebben we getoetst welke mogelijkheden zij voor de
gemeente Rotterdam zien om mensen met problematische schulden die onvoldoende financieel
zelfredzaam zijn minder vaak toe te leiden naar bewind. Slechts twee schulddienstverleners (11%)
zagen hiervoor kansen. Eén schulddienstverlener adviseerde de gemeente om zelf budgetbeheer
voor lange tijd aan te bieden aan mensen met een handicap of geestelijke problematiek. Een
andere schulddienstverlener gaf aan dat het wijkteam goed moet worden ingezet. Dit omdat
vertegenwoordigers van dit team daadwerkelijk bij mensen thuis komen en dus relatief goed zicht
hebben op hoe het met iemand gaat.
Per saldo zagen 16 schulddienstverleners (89%) geen mogelijkheden om zelf Rotterdammers met
problematische schulden minder vaak door te verwijzen naar bewind. De belangrijkste reden die
zij hiervoor aanvoerden was dat zij al heel kritisch omgaan met doorverwijzing naar bewind. Deze
schulddienstverleners zien bewind als een uiterst middel dat pas in beeld komt zodra
alternatieven niet voldoen voor een cliënt.
In de praktijk kunnen mensen die onvoldoende financieel zelfredzaam zijn en kampen met
problematische schulden zich tot de kantonrechter of een bewindvoerder wenden en bewind
aanvragen. Bij het raadplegen van schulddienstverleners zijn we nagegaan welke mogelijkheden
zij zien om dit type personen eerder in beeld te krijgen en dan eventueel alternatieven voor
bewind aan te reiken. Per saldo zagen 11 schulddienstverleners mogelijkheden om personen met
problematische schulden eerder in het vizier te krijgen. Zo opperden drie schulddienstverleners
het idee om te zorgen voor laagdrempelige informatiepunten in de wijk, waarvoor geen afspraak
nodig is. Met name via de gemeente en/of VraagWijzer zou hier invulling aan kunnen worden
gegeven. Nog eens drie schulddienstverleners gaven aan dat wijkteams (nog) meer door zouden
kunnen vragen over financiële zaken en benadrukken dat mensen zich niet hoeven te schamen
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voor hun schulden. Verder deden twee schulddienstverleners de suggestie om afspraken te
maken met woningbouwcorporaties over het tijdig melden van huurachterstanden. Twee
schulddienstverleners waren van mening dat er, bijvoorbeeld via spotjes op tv, radio,
advertenties, lokale media en social media, meer bekendheid gegeven zou moeten worden aan
alternatieven voor beschermingsbewind. Gemeenten zouden hierin een rol kunnen spelen. De
volgende suggesties zijn steeds door één schulddienstverlener geopperd:
 mensen met een uitkering attenderen op alternatieven voor beschermingsbewind;
 hogere bezetting VraagWijzer;
 voorlichting onder jongeren door WMO Radar;
 laagdrempelige cursussen in de buurt.
Daarentegen zagen zes schulddienstverleners geen mogelijkheden voor de gemeente Rotterdam
om mensen met problematische schulden die onvoldoende financieel zelfredzaam zijn eerder in
het vizier te krijgen (en dan eventueel alternatieven voor bewind aan te reiken)7. Zij hebben dit als
volgt onderbouwd. Drie schulddienstverleners noemden dat het weinig voorkomt dat mensen
zichzelf melden waardoor het ook weinig zin heeft om mensen eerder in het vizier te krijgen om
zo alternatieven voor bewind aan te kunnen dragen. Twee schulddienstverleners gaven aan dat
zij zelf geen eerstelijnszorg verlenen en daardoor ook geen zicht hebben op de vraag wat andere
partijen zouden kunnen doen om personen met problematische schulden eerder in beeld te
krijgen. Ten slotte was één schulddienstverlener van mening dat het de verantwoordelijkheid van
Rotterdammers zelf is om zich te informeren.

7

Eén schulddienstverlener kon deze vraag niet beantwoorden.

16 | Bureau Bartels

4. Uit- en doorstroom bewind
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk verleggen we de aandacht naar de uitstroom uit – en de doorstroom binnen –
bewind. Met dit laatste bedoelen we situaties van bewind waarbij problematische schulden
opgelost zijn en – samenhangend daarmee – de beloning van de bewindvoerder aangepast kan
worden van een hoog naar een laag tarief. Dit houdt dus in dat de 5 uur extra vergoeding per jaar
voor cliënten met problematische schulden kan komen te vervallen.
In paragraaf 4.2 gaan we allereerst in op de activiteiten die bewindvoerders ontplooien (voor hun
cliënten in de gemeente Rotterdam) om bij te dragen aan de oplossing van problematische
schulden. Vervolgens schenken we in paragraaf 4.3 aandacht aan de vraag in hoeverre en op welke
wijze bewindvoerders inzetten op versterking van de financiële zelfredzaamheid van deze
personen. In het verlengde hiervan verleggen we in paragraaf 4.4 de focus naar de kansen voor
uit- en doorstroom van onderbewindgestelde Rotterdammers die bewindvoerders signaleren.

4.2 Aanpak schulden
Zoals in het voorgaande al aan de orde kwam, hebben de geraadpleegde bewindvoerders een
aantal gegevens aangedragen voor een selectie van onderbewindgestelde Rotterdammers.
Daarbij hebben de bewindvoerders onder andere aangegeven of deze Rotterdammers ook nog
vanuit andere partijen – dan de bewindvoerder – ondersteuning krijgen om hun financiën op orde
te krijgen. De bewindvoerders konden voor 42 onderbewindgestelde Rotterdammers in de
steekproef dergelijke informatie aanreiken. In figuur 4.1 hebben we het een en ander samengevat.
Figuur 4.1

Partijen die naast bewindvoerder ondersteuning bieden aan onderbewindgestelde
Rotterdammers in de steekproef om financiën op orde te krijgen (N=518)
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De percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

Volgens opgave van de bewindvoerders ontvangt de helft van de onderbewindgestelde
Rotterdammers in de steekproef geen andere ondersteuning bij het op orde krijgen van hun
financiën. Voor zover daarvan wel sprake is, blijken onderbewindgestelde Rotterdammers vooral
hulp te krijgen vanuit zorg- en welzijnsinstellingen zoals het Leger des Heils, Stichting Pameijer
en Stichting Victory Centre.

8

Voor elf cliënten konden respondenten niet aangegeven van welke partij(en) zij nog meer ondersteuning ontvangen.
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In de gesprekken met bewindvoerders hebben we gevraagd bij hoeveel van hun cliënten in de
gemeente Rotterdam sprake is van problematische schulden en waarvoor zij (dus) het hogere
tarief hanteren. In totaal 34 bewindvoerders konden deze vraag beantwoorden. Deze 34
bewindvoerders hanteren voor in totaal 1578 cliënten het hoge tarief.
Vervolgens zijn we nagegaan bij welk deel van deze cliënten de bewindvoerders – in aanvulling op
activiteiten gericht op het stabiliseren van de financiële situatie – initiatieven ontplooid hebben
om de schulden aan te pakken. In totaal 33 bewindvoerders konden deze vraag beantwoorden.
Deze bewindvoerders gaven allemaal aan dat zij voor (een deel van) hun cliënten uit de gemeente
Rotterdam die kampen met problematische schulden activiteiten hebben ontplooid om deze
schulden aan te pakken. Deze bewindvoerders kwamen gemiddeld uit op 73% van deze cliënten.
Zeven bewindvoerders ontplooien voor al hun cliënten activiteiten om hun problematische
schulden aan te pakken. In totaal 26 bewindvoerders hebben aangegeven dat zij voor een deel
van hun cliënten uit de gemeente Rotterdam (nog) geen activiteiten ontplooid hebben om de
schulden aan te pakken. We hebben deze laatste bewindvoerders gevraagd wat voor typen
cliënten dit zijn. Het overgrote deel van deze bewindvoerders, namelijk 21 van de 26 (81%),
noemde daarbij cliënten waarvan de situatie, volgens hen, nog niet stabiel genoeg is. Verder zijn
door deze bewindvoerders de volgende typen cliënten naar voren gebracht:
 cliënten die niet of onvoldoende willen meewerken (6 keer genoemd);
 cliënten die nog maar net onder bewind gesteld zijn (4);
 cliënten waarvan WSNP is afgewezen/mislukt (3);
 cliënten met niet-saneerbare schulden, zoals boetes9 (2);
 cliënten met een instabiel inkomen (2);
 cliënten met te veel overwaarde op hun huis (1);
 cliënten in detentie (1).
In het verlengde van de voorgaande vraag hebben we aan deze 26 bewindvoerders gevraagd wat
de redenen zijn waarom zij voor een deel van hun cliënten nog geen activiteiten ontplooid hebben
om de schulden aan te pakken. Ook hier is weer vooral naar voren gebracht dat het voor sommige
cliënten, volgens de bewindvoerders, nog te vroeg is omdat de financiële situatie eerst
gestabiliseerd moet worden (92% bij N=26). Een andere reden die door enkele bewindvoerders
genoemd is zijn personen die fraude hebben gepleegd (4 keer genoemd). Slechts één
bewindvoerder heeft aangegeven dat er te weinig uren beschikbaar zijn om bij alle cliënten
aandacht te kunnen besteden aan de aanpak van hun problematische schulden.
In de gesprekken met bewindvoerders zijn we ook nagegaan hoe lang na instelling van het bewind
zij gemiddeld genomen starten met de aanpak van problematische schulden (zie figuur 4.2).

9

Er zijn situaties waarbij het niet mogelijk is om met het CJIB betalingsregelingen af te sluiten. Bijvoorbeeld als het CJIB
al een deurwaarder of andere dwangmiddelen heeft ingezet of als in de voorgaande 12 maanden betalingsregelingen
niet volledig zijn nagekomen. Ook kan er aan een ‘lopende’ betalingsregeling met het CJIB slechts één nieuwe boete
worden toegevoegd en vervalt een betalingsregeling als niet tijdig betaald wordt.
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Figuur 4.2

Startmoment aanpak problematische schulden na instelling bewind (N=37)
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat bewindvoerders veelal niet direct na instelling van het bewind
starten met de aanpak van problematische schulden maar dat zij dit over het algemeen drie
maanden tot een jaar na instelling van het bewind oppakken. Dit geldt voor twee derde van de
bewindvoerders. Een kwart geeft aan over het algemeen pas na een jaar of langer te starten. Veel
bewindvoerders hebben aangegeven dat dit sterk per persoon wisselt en dat het vooral afhangt
van wanneer de situatie stabiel genoeg is om schulden aan te gaan pakken.
We zijn nagegaan in hoeverre bewindvoerders bij het aanpakken van problematische schulden
van cliënten (in Rotterdam) een beroep doen op externe partijen. Figuur 4.3 geeft daar inzicht in.
Figuur 4.3

Beroep op andere partijen bij aanpak problematische schulden (N=37)
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Ongeveer een kwart van de bewindvoerders heeft gemeld dat zij voor de aanpak van
problematische schulden altijd een beroep doen op externe partijen. Circa twee derde deel van de
bewindvoerders (25) doet dit bij een deel van de cliënten. Acht van deze 25 bewindvoerders doen
dit bij minder dan 50% van hun cliënten terwijl 17 van deze bewindvoerders voor meer dan
driekwart van hun cliënten een beroep op andere partijen doen. Per saldo maken slechts twee
bewindvoerders (5%) nooit gebruik van externe partijen bij de aanpak van problematische
schulden van hun cliënten. Gemiddeld kwamen de (37) bewindvoerders erop uit dat zij voor 70%
van hun cliënten met problematische schulden een beroep op andere partijen doen om deze
schulden aan te pakken.
In totaal 27 bewindvoerders (73%) hebben aangegeven dat zij (voor bepaalde cliënten uit de
gemeente Rotterdam) zelf weleens activiteiten ontplooien om problematische schulden aan te
pakken. We hebben aan deze bewindvoerders gevraagd waarom zij dat dan zelf doen en daarvoor
geen beroep op andere partijen doen. Verreweg de meest genoemde reden is dat bewindvoerders
in bepaalde situaties schulden zelf kunnen oplossen (22 keer genoemd). Dit geldt bijvoorbeeld in
situaties waarbij de schulden relatief laag zijn en/of wanneer er sprake is van een beperkt aantal
schuldeisers. Ook is door deze bewindvoerders regelmatig genoemd dat het bij relatief
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overzichtelijke situaties sneller gaat om zelf regelingen te treffen dan hiervoor externe partijen in
te schakelen.
In de gesprekken met de 27 bewindvoerders die weleens activiteiten ontplooien om de
schuldenproblematiek van cliënten aan te pakken, zijn we nagegaan in hoeverre zij daarbij
betalingsregelingen treffen of minnelijke trajecten10 afsluiten met schuldeisers (zie figuur 4.4).
Figuur 4.4

Typen activiteiten van bewindvoerders om schulden aan te pakken (N=27)
Betalingsregelingen afsluiten

48%

Minnelijke trajecten afsluiten
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Uit de resultaten van figuur 4.4 kan worden geconcludeerd dat – voor zover bewindvoerders
activiteiten ontplooien om schulden van hun cliënten aan te pakken – het daarbij vooral gaat om
het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers. Bijna twee derde deel van deze
bewindvoerders heeft gemeld dat zij dit regelmatig of (zeer) vaak doen. Het regelen van
minnelijke trajecten komt in iets beperktere mate voor. Bijna de helft van de betreffende (27)
bewindvoerders doet dit regelmatig of (zeer) vaak.
Alle 27 bewindvoerders, die voor bepaalde cliënten (uit de gemeente Rotterdam) zelf aan de slag
gaan met de aanpak van schulden, hebben aangegeven dat zij hiervoor (boven de jaarlijkse 5 uur
extra vergoeding vanwege problematische schulden) geen extra kosten in rekening brengen.
Desgevraagd heeft circa de helft van de bewindvoerders, die zelf schulden aanpakken van
bepaalde cliënten (uit de gemeente Rotterdam), gemeld dat zij daarbij knelpunten ondervinden.
Daarbij werden de volgende voorbeelden genoemd:
 schuldeisers reageren laat of niet (4 keer genoemd);
 cliënten blijven nieuwe schulden maken (4);
 te weinig tijd om aan aanpakken van schulden te besteden (2);
 cliënten werken niet mee (2);
 deurwaarders leggen soms te veel beslag (1);
 minnelijk traject afsluiten lastig (1);
 overheden meekrijgen in een traject is lastig (1);
 schuldeisers gaan niet akkoord omdat we geen lid zijn van de NVVK (Nederlandse Vereniging
voor Schuldhulpverlening en Sociaal bankieren) (1).

4.3 Versterking financiële zelfredzaamheid
Naast het creëren van een stabiele situatie hebben bewindvoerders ook het vergroten van de
financiële zelfredzaamheid van cliënten met problematische schulden als taak. Volgens artikel 4
van het Besluit kwaliteitseisen dienen bewindvoerders waar mogelijk de zelfredzaamheid van

10

Bij betalingsregelingen worden vorderingen in termijnen 100% terugbetaald. Bij een minnelijk traject wordt een deel
van de vordering(en) betaald tegen finale kwijting.
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cliënten te bevorderen. Van bewindvoerders wordt verwacht dat zij zich proactief op stellen om
zelfredzaamheid te bevorderen. In de gesprekken met bewindvoerders zijn we dan ook nagegaan
in hoeverre zij in hun dienstverlening hierop inzetten. Figuur 4.5 bevat de resultaten van deze
vraagstelling.
Figuur 4.5

Mate waarin bewindvoerders aandacht besteden aan bevorderen financiële zelfredzaamheid cliënten (N=37)
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We zien dat ruim twee op de vijf bewindvoerders aangegeven hebben dat zij in hun
dienstverlening altijd of (zeer) regelmatig aandacht schenken aan het bevorderen van de
financiële zelfredzaamheid van hun cliënten. Bijna de helft van de bewindvoerders zegt dit op
incidentele basis te doen. Slechts één bewindvoerder heeft aangegeven dat in de dienstverlening
niet ingezet wordt op het bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten.
Per saldo hebben dus 33 bewindvoerders (89%) gemeld dat zij bij de uitoefening van hun bewind
in meer of mindere mate aandacht schenken aan het bevorderen van de financiële
zelfredzaamheid van hun cliënten. Bij deze bewindvoerders zijn we nagegaan hoe zij daar in de
praktijk invulling aan geven. Allereerst hebben we hen gevraagd bij welke typen cliënten zij met
name mogelijkheden zien om de financiële zelfredzaamheid te versterken. In totaal 29
bewindvoerders konden dit nader duiden. Typen cliënten die daarbij meer dan eens zijn genoemd
waren:
 cliënten die door pech – zoals faillissement, ontslag, overlijden partner – in bewindvoering
terechtgekomen zijn (9 keer genoemd);
 cliënten zonder verstandelijke beperking of psychische problemen (8);
 cliënten die gemotiveerd zijn om hun financiën zelf te gaan doen (6);
 cliënten die psychische problemen of verslaving onder controle hebben gekregen (4);
 cliënten met begeleiding (2).
Als ‘spiegelbeeld’ van het voorgaande hebben we deze bewindvoerders11 gevraagd of er bepaalde
typen onderbewindgestelden zijn waarbij versterking van de financiële zelfredzaamheid niet of
nauwelijks mogelijk is. In totaal 32 bewindvoerders konden hiervan voorbeelden noemen. 12 Zo
meldden 17 bewindvoerders dat het bij cliënten met een (licht) verstandelijke beperking (vrijwel)
niet mogelijk is om de financiële zelfredzaamheid te versterken. Tien bewindvoerders waren van
mening dat dit ook geldt voor cliënten met psychische problemen. Verder hebben negen
bewindvoerders aangegeven dat het versterken van de financiële zelfredzaamheid bij een
verslaving een vrijwel onbegonnen zaak is. Ten slotte zijn de volgende typen cliënten meerdere
keren genoemd:
11

12

Deze vraag is dus gesteld aan de 33 bewindvoerders die incidenteel, (zeer) regelmatig of altijd aandacht schenken aan
versterking van de financiële zelfredzaamheid van hun cliënten.
Eén bewindvoerder kon deze vraag niet beantwoorden.

Bureau Bartels |

21







cliënten die nooit geleerd hebben om met geld om te gaan (4 keer genoemd);
cliënten met een taalbarrière/laag geletterd (3);
cliënten met dementie (3);
cliënten die schulden blijven maken (3);
cliënten met een lichamelijk beperking (2).

Aan de 33 bewindvoerders die incidenteel, (zeer) regelmatig of altijd inzetten op versterking van
de financiële zelfredzaamheid van hun cliënten hebben we gevraagd bij welk deel van hun cliënten
zij dit ten tijde van het onderzoek deden. De 32 bewindvoerders die dit aan konden geven kwamen
daarbij uit op een gemiddeld percentage van 12%.
Om meer zicht te krijgen op de vraag hoe bewindvoerders de financiële zelfredzaamheid van hun
cliënten bevorderen zijn we nagegaan welke typen activiteiten zij daartoe ontplooien (zie figuur
4.6). Deze vraag is dus gesteld aan de 33 bewindvoerders die (weleens) aandacht schenken aan
bevordering van de financiële zelfredzaamheid van (een deel van) hun cliënten.
Figuur 4.6

Typen activiteiten bewindvoerders t.b.v. versterking financiële zelfredzaamheid (N=33)
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De percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

De meest bewindvoerders hebben (weleens) ervaring opgedaan met het veranderen van de
frequentie van het leefgeld. Het leefgeld wordt dan bijvoorbeeld per maand in plaats van per week
vrijgegeven, zodat cliënten hun uitgaven meer vooruit moeten plannen. Een andere veel
genoemde methode is om cliënten bepaalde typen rekeningen zelf te laten betalen, zoals de huur
of zorgverzekering. Verder probeert ongeveer een derde deel van deze bewindvoerders
bewustzijn over budget en inkomsten en uitgaven te creëren bij cliënten, bijvoorbeeld door
cliënten (digitaal) mee te laten kijken in hun eigen financiën. Circa een op de vijf bewindvoerders
laat cliënten zelf contact opnemen met instanties zoals de gemeente en verzekeringsmaatschappijen om zaken te regelen rondom hun uitkering of verzekeringen. De andere typen
activiteiten van figuur 4.8 worden in duidelijk mindere mate toegepast door bewindvoerders.
In het voorgaande kwam al ter sprake dat de geraadpleegde bewindvoerders voor een selectie
van onderbewindgestelde Rotterdammers een aantal gegevens aangedragen hebben. Daarbij
hebben de bewindvoerders ook vermeld welke activiteiten zij ontplooien om de financiële
zelfredzaamheid van deze Rotterdammers te versterken. Voor negen onderbewindgestelde
Rotterdammers (15%) in de steekproef hebben de bewindvoerders aangegeven dat dit geen
haalbare kaart is. Voor deze personen ontplooien de bewindvoerders dan ook geen activiteiten
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gericht op versterking van de financiële zelfredzaamheid. Daarnaast was het volgens de
bewindvoerders voor 23 onderbewindgestelde Rotterdammers (37%) in de steekproef nog te
vroeg om te werken aan versterking van hun financiële zelfredzaamheid. Bij deze cliënten richt de
dienstverlening zich nog vooral op het stabiliseren van de financiële situatie. Voor de resterende
30 geselecteerde onderbewindgestelde Rotterdammers (48%) ontplooiden de bewindvoerders
de volgende typen activiteiten:
 bewustzijn over budget en inkomsten/uitgaven bij cliënt creëren (22 keer genoemd);
 cliënt zelf betrekken bij vinden oplossingen voor financiële problemen (16);
 aandacht bij cliënt vragen voor verkeerd uitgeefgedrag (13);
 zelf contact met instanties laten opnemen (10);
 frequentie van leefgeld veranderen (8);
 zelf uitkering laten aanvragen (2).
Opvallend is dat het aanpassen van het leefgeld in de steekproef minder vaak genoemd wordt dan
op basis van figuur 4.8 verwacht zou kunnen worden. Anderzijds wordt bewustzijn creëren en de
cliënt zelf betrekken bij oplossingen juist veel frequenter genoemd dan op grond van deze figuur
verwacht kan worden.
Bij het raadplegen van de 33 bewindvoerders die (weleens) aandacht besteden aan het vergroten
van de financiële zelfredzaamheid van (een deel van) hun cliënten zijn we ook nagegaan of zij
daarbij ook andere partijen betrekken. Hiervan bleek bij 13 (39%) van deze bewindvoerders sprake
te zijn. Hierbij gaat het met name over begeleiders vanuit zorg of maatschappelijk werk (9 keer
genoemd). Zij houden bijvoorbeeld een oogje in het zeil en helpen bij het openen van post en/of
het ordenen van de administratie. Daarnaast noemden vijf van deze bewindvoerders dat zij
‘budgetcursussen’ inzetten. Deze worden gegeven door bijvoorbeeld het wijkteam of de KBR.
Twintig bewindvoerders (61%) ontplooien dus wel (eens) activiteiten om de financiële
zelfredzaamheid van (een deel van) hun cliënten te versterken maar doen hiervoor geen beroep
op andere partijen. Deze bewindvoerders noemden hier uiteenlopende redenen voor. Zo weet
een deel van de bewindvoerders niet waar ze zouden moeten zijn (6 keer genoemd) en ziet een
ander deel de noodzaak niet omdat zij zelf voldoende kunnen doen (5 keer genoemd). Verder
heeft één bewindvoerder slechte ervaringen met externe partijen in het verleden terwijl één
bewindvoerder het niet als zijn verantwoordelijkheid ziet om externe partijen in te schakelen. Ten
slotte hadden vier van deze bewindvoerders geen specifieke redenen om geen externe partners
in te schakelen terwijl twee bewindvoerders de vraag niet konden beantwoorden.
In de gesprekken met bewindvoerders zijn we nagegaan of de 33 bewindvoerders, die (weleens)
aandacht schenken aan het versterken van de financiële zelfredzaamheid van hun cliënten,
gevraagd of zij daarbij knelpunten en/of belemmeringen ervaren. Voor 23 bewindvoerders was
hiervan sprake. Daarbij zijn de volgende knelpunten c.q. belemmeringen meerdere keren naar
voren gebracht:
 onderbewindgestelden hebben geen toegang tot internetbankieren (7 keer genoemd);
 moeilijk om oude patronen te doorbreken (4);
 complexiteit van de maatschappij (2);
 onvoldoende motivatie bij cliënten (2);
 weinig tijd voor ondersteuning (2);
 taalbarrière (2).
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Desgevraagd konden 18 bewindvoerders (49%) suggesties aandragen om de financiële
zelfredzaamheid van onderbewindgestelde Rotterdammers verder te bevorderen.13 Zo opperden
vier bewindvoerders het idee om meer aandacht te besteden aan het leren van financiële
vaardigheden aan cliënten. Drie bewindvoerders zien kansen in het instellen van een
afbouwperiode na het aflossen van de schulden, waarin de cliënt langzaam steeds meer
verantwoordlijkheden zelf op zich nemen. Drie bewindvoerders zien mogelijkheden voor
intensivering van de samenwerking met maatschappelijk werkers om mensen zo meer financieel
zelfredzaam te maken. Ook is drie keer genoemd dat het goed kan zijn om over te stappen op een
bank die het mogelijk maakt om onderbewindgestelden toegang te geven tot internetbankieren.
Verder noemden drie bewindvoerder dat er meer aandacht zou moeten zijn voor budgettrainingen. Samenhangend hiermee is eveneens door drie bewindvoerders opgemerkt dat
dergelijke hulp laagdrempeliger zou moeten zijn zodat mensen eerder zelf hulp zoeken.
Aan de 18 bewindvoerders die ideeën hadden om de financiële zelfredzaamheid van
onderbewindgestelde Rotterdammers (verder) te bevorderen is ook expliciet gevraagd welke
initiatieven de gemeente Rotterdam daartoe zou kunnen ontplooien. Zeven van deze
bewindvoerders zagen geen mogelijkheden voor de gemeente Rotterdam. De overige elf
bewindvoerders (61%) hadden hiervoor dus wel suggesties, namelijk:
 budgetcursussen aanbieden aan onderbewindgestelden (7 keer genoemd);
 begeleiding vanuit wijkteam na afloop bewind (3);
 budgetbeheer aanbieden na afloop bewind (1).
Ook in de gesprekken met de (18) schulddienstverleners hebben we aandacht besteed aan de
vraag welke mogelijkheden zij zien om de financiële zelfredzaamheid van onderbewindgestelde
Rotterdammers te bevorderen. Op één persoon na zagen alle schulddienstverleners kansen
hiervoor. Zo opperden elf schulddienstverleners het idee om meer in te zetten op educatie over
omgaan met geld, bijvoorbeeld in de vorm van budgetcursussen. Met name via PLANgroep of
welzijnspartijen zou hier invulling aan kunnen worden gegeven. Dit zou zowel preventief als aan
het einde van een periode van bewindvoering plaats kunnen vinden. Verder deden twee
schulddienstverleners de suggestie om cliënten meer met hun bewindvoerder mee te laten kijken
in hun eigen financiën. Tenslotte is nog vermeldenswaard dat twee schulddienstverleners
aangegeven hebben dat er meer gebruikgemaakt zou kunnen worden van Schuldhulpmaatjes. Bij
de werving daarvan zou de gemeente een rol kunnen spelen.
Aan de 17 schulddienstverleners die kansen zien voor versterking van de financiële
zelfredzaamheid van onderbewindgestelde Rotterdammers hebben we gevraagd welke
ondersteuning of initiatieven van de gemeente Rotterdam daaraan bij kunnen dragen. Dertien
van deze schulddienstverleners hadden hiervoor ideeën. Zo opperden vijf schulddienstverleners
dat de gemeente budgettrainingen zou moeten aanbieden. Een andere suggestie, door twee
schulddienstverleners ingebracht, was dat de gemeente Rotterdam welzijnsorganisaties meer
moet betrekken bij de begeleiding van cliënten na uitstroom uit bewind. Nog eens twee
schulddienstverleners zien een taak voor de gemeente Rotterdam bij het werven van
Schuldhulpmaatjes. Andere ideeën, die telkens door één schulddienstverlener genoemd zijn,
waren:

13

Elf bewindvoerders zagen hiervoor geen verdere kansen, terwijl acht bewindvoerders deze vraag niet konden
beantwoorden.
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 organiseer een bijeenkomt voor bewindvoerders over hoe ze zelf de financiële zelfredzaamheid van hun cliënten kunnen stimuleren;
 organiseer voorlichting op scholen;
 stel een lijst van goede bewindvoerders samen;
 zet een meldpunt op voor klachten over bewindvoerders.

4.4 Kansen voor uit- en doorstroom
Zoals gezegd, mogen bewindvoerders voor cliënten met problematische schulden op jaarbasis 5
uur extra in rekening brengen. In deze rapportage duiden we dit dus aan als het ‘hoog tarief’ of
het ‘hogere tarief’ voor bewindvoering. Voor onderbewindgestelden waarvoor de gemeente de
kosten van bewindvoering vergoedt gaat een hoger tarief dus gepaard met hogere kosten voor
een gemeente. In het onderzoek hebben we dan ook aandacht besteed aan de mogelijkheden die
bewindvoerders voor onderbewindgestelde Rotterdammers zien om door te stromen van een
hoog naar een laag tarief (zonder de 5 uur extra). Deze optie kan in beeld komen op het moment
dat de problematische schulden opgelost zijn of indien een andere partij dan de bewindvoerder –
zoals bijvoorbeeld de KBR – zorg gaat dragen voor de dienstverlening rondom deze schulden.
Allereerst hebben we de bewindvoerders gevraagd wanneer doorstroom naar een lager tarief
naar verwachting mogelijk zal zijn voor de personen in de steekproef van onderbewindgestelde
Rotterdammers, (figuur 4.7).
Figuur 4.7

Verwachtingen bewindvoerders over doorstroom naar lager tarief van onderbewindgestelde Rotterdammers in de steekproef (N=6114)
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We zien dat bewindvoerders over het algemeen niet op korte termijn een dergelijke doorstroom
voorzien. Voor ongeveer een derde deel van de onderbewindgestelde Rotterdammers in de
steekproef schatten de bewindvoerders in dat deze doorstroom tussen één en drie jaar plaats kan
vinden. Voor bijna de helft van deze Rotterdammers verwachten de bewindvoerders echter dat
dit nog meer dan drie jaar zal duren. Voor circa één op de tien geselecteerde Rotterdammers
voorzien de bewindvoerders dat doorstroom naar een lager tarief sowieso niet aan de orde is,
waarmee ze dus zeggen dat de schulden niet oplosbaar zijn.
In het verlengde van het voorgaande hebben we de bewindvoerders gevraagd om een inschatting
te maken van het percentage cliënten met problematische schulden uit de gemeente Rotterdam
waarvoor de bewindvoerder binnen één jaar over kan gaan naar een lager tarief. In totaal 29
bewindvoerders konden deze vraag beantwoorden en komt gemiddeld uit op een percentage van
13%. Dit bevestigt de bevindingen voor de steekproef van onderbewindgestelde Rotterdammers

14

Voor één onderbewindgestelde is deze vraag niet beantwoord.
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in die zin dat op korte termijn een vrij beperkte doorstroom voorzien wordt door de
bewindvoerders.
Desgevraagd konden 16 bewindvoerders (43%) suggesties aandragen om de doorstroom naar een
lager tarief van bewindvoering (verder) te bevorderen. Daarbij zijn vooral suggesties gedaan
rondom de samenwerking met de KBR. Driekwart van deze bewindvoerders is van mening dat de
aanmeldprocedure van de KBR (nog) soepeler en sneller zou kunnen verlopen. Hierdoor zouden
in hun beleving trajecten sneller van start kunnen gaan en schulden eerder opgelost worden.
Hierbij tekenen we aan dat een deel van deze bewindvoerders niet recent ervaring heeft met het
inschakelen van de KBR, het oordeel van deze respondenten kan dus betrekking hebben op
ervaringen van meer dan een jaar terug. Dit terwijl andere bewindvoerders – die wel recent
hebben ingeschakeld erop wijzen dat de procedures het afgelopen jaar sterk verbeterd zijn (zie
paragraaf 5.2). Ook brachten twee van deze bewindvoerders als idee naar voren dat het goed zou
zijn om meer aandacht te schenken aan het voorkomen van het ontstaan van nieuwe schulden
tijdens een KBR-traject. Verder noemden twee bewindvoerders dat een nauwere samenwerking
tussen bewindvoerders en begeleiders van cliënten vanuit bijvoorbeeld maatschappelijk werk of
zorg, hieraan bij kan dragen. Tot slot stak één bewindvoerder de hand in eigen boezem en
noemde dat schulden sneller opgelost kunnen worden indien bewindvoerders zelf (actiever)
schulden aanpakken.
We hebben getoetst in hoeverre bewindvoerders (richting de gemeente Rotterdam) standaard
het lagere tarief in rekening brengen zodra via de KBR een krediet is geregeld voor de
herfinanciering of de sanering van de problematische schulden van een cliënt. Eén bewindvoerder
had geen ervaring met KBR-kredieten, terwijl vier bewindvoerders deze vraag niet konden
beantwoorden. Van de resterende 32 bewindvoerders hebben 11 personen gemeld dat zij
inderdaad het lagere tarief in rekening brengen. De overige 21 bewindvoerders doen dat dus niet.
Deze bewindvoerders geven aan dat zij van de rechtbank pas naar het lage tarief hoeven zodra
het krediet afbetaald is. Dit is voor deze bewindvoerders dan ook het moment om over te
schakelen op het lage tarief.
Samenhangend met het voorgaande hebben we de bewindvoerders gevraagd welke
ondersteuning de gemeente Rotterdam kan bieden om schulden zo snel mogelijk op te lossen en
daarmee de doorstroom naar een lager tarief van bewindvoering te bevorderen. Hierbij wordt
vooral het versoepelen en versnellen van de aanmeldprocedure van de KBR genoemd. Daarbij kan
gedacht worden aan het zorgen voor een directe contactpersoon vanuit de KBR met wie
bewindvoerders snel kunnen schakelen als er nog iets mis is met een dossier. Ook zou men
bijvoorbeeld alvast aan de slag kunnen gaan met een dossier ook al ontbreken er nog onderdelen
of zou men soepeler om kunnen gaan met de regels voor hoe recent bewijsstukken voor schulden
moeten.
Vervolgens hebben we ook aandacht besteed aan de kansen op uitstroom uit bewind van
onderbewindgestelde Rotterdammers. Daartoe hebben we eerst weer aan de bewindvoerders
gevraagd om voor de steekproef van onderbewindgestelde Rotterdammers deze kansen in te
schatten. Dit leverde het beeld op zoals in figuur 4.8 is samengevat.
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Figuur 4.8

Kansen op uitstroom onderbewindgestelde Rotterdammers in steekproef volgens
bewindvoerders (N=6115)
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We zien dat bewindvoerders voor een aanzienlijk deel van deze Rotterdammers, namelijk voor
een kwart, geen inschatting konden maken van de kans op uitstroom. Voor zover bewindvoerders
dat voor de overige onderbewindgestelde Rotterdammers wel konden, blijkt uit de resultaten van
bovenstaande figuur dat bewindvoerders niet heel optimistisch waren over de (korte termijn)
kansen op uitstroom. Voor ongeveer een derde deel van deze Rotterdammers wordt helemaal
geen uitstroom voorzien en voor slechts één Rotterdammer uitstroom binnen een jaar. Voor iets
meer dan een derde deel van de onderbewindgestelde Rotterdammers in de steekproef zien
bewindvoerders wel kansen op uitstroom, maar voor het merendeel na drie jaar.
In het verlengde van het voorgaande hebben we bij de bewindvoerders ook breder dan de
steekproef van onderbewindgestelde Rotterdammers getoetst hoe zij op de korte termijn de
kansen op uitstroom inschatten. Daartoe hebben we de bewindvoerders gevraagd welk deel van
hun cliënten met problematische schulden in de gemeente Rotterdam naar verwachting binnen
een jaar uit kan stromen. Gemiddeld kwamen de 34 bewindvoerders die deze vraag konden
beantwoorden op een percentage van 6,4%. Hiermee worden in feite de resultaten voor de
steekproef van onderbewindgestelde Rotterdammers, die we in figuur 4.8 gepresenteerd hebben,
onderschreven. Ook meer in het algemeen verwachten bewindvoerders dat de korte termijn
uitstroom van onderbewindgestelde Rotterdammers zeer beperkt zal zijn.
In de gesprekken met bewindvoerders hebben we ook aandacht besteed aan de vraag welke
ondersteuning zij, na uitstroom, wenselijk achten voor cliënten (onderbewindgestelde
Rotterdammers). Slecht één bewindvoerders was van mening dat geen verdere ondersteuning
nodig is terwijl vier bewindvoerders deze vraag niet konden beantwoorden. Per saldo hadden 32
bewindvoerders (86%) hiervoor dus wel suggesties (figuur 4.9).
Uit figuur 4.9 blijkt dat bewindvoerders, qua nazorg van cliënten die uitstromen uit bewind,
verschillende suggesties doen. Zij zien vooral heil in budgetbeheer, een budget- of financieel
coach en een budgetcursus of -training. Verder is door een kwart van deze bewindvoerders
genoemd dat het goed zou zijn indien er een vinger aan de pols gehouden wordt door bestaande
zorg vanuit het wijkteam of maatschappelijk werk. Dit omdat zij vragen kunnen stellen over hoe
het gaat en daarbij dan tegelijkertijd polsen of er geen nieuwe schulden ontstaan.
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Voor één onderbewindgestelde is deze vraag niet beantwoord.
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Figuur 4.9

Wenselijke ondersteuning voor onderbewindgestelde Rotterdammers die uitstromen
(N=32)
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De percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

Ten slotte hebben we de bewindvoerders gevraagd wat zij, als zij zelf ‘op de stoel van de
gemeente Rotterdam zouden zitten’, zouden doen om meer grip te krijgen op de kosten van
bewind. In totaal 31 bewindvoerders hadden hiervoor ideeën, namelijk:
 meer aandacht voor vroegsignalering (8 keer genoemd);
 meer aandacht voor preventie van schulden (6);
 aanmeldproces KBR versoepelen/versnellen (4);
 direct contact met bewindvoerders (4);
 zelf als gemeente budgetbeheer/bewind oppakken bij doelgroepen die niet zelfredzaam
zullen worden, bijvoorbeeld demente ouderen (3);
 betere afspraken over laag tarief bij instellen krediet via KBR (2);
 meer aandacht voor nazorg/preventie van recidive (2);
 betere intake, soms lichtere maatregel voldoende (2);
 inzet op budgettraining (2);
 meer samenwerking met andere partijen (1);
 samenwerking met rechtbank rondom intakegesprekken (1);
 alleen bijzondere bijstand voor professionele bewindvoerders (1);
 overstappen van bewindvoerder aan banden leggen (1).
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5. Samenwerking ketenpartners
5.1 Inleiding
In de voorgaande hoofstukken hebben we aandacht besteed aan de instroom, doorstroom en
uitstroom uit bewind. In dit hoofdstuk staat de samenwerking tussen bewindvoerders en andere
ketenpartners op het gebied van schulddienstverlening centraal. Daartoe gaan we in paragraaf
5.2 in op de ervaringen van bewindvoerders met deze samenwerking. In paragraaf 5.3 doen we
hetzelfde maar dan vanuit het perspectief van schulddienstverleners.

5.2 Ervaringen bewindvoerders
Allereerst hebben we bij bewindvoerders getoetst in hoeverre zij mogelijkheden zien voor een
(nog) betere samenwerking met de gemeente Rotterdam en, zo ja, hoe dit dan vorm en inhoud
kan krijgen. Van de geraadpleegde bewindvoerders hadden 32 personen (86%) hiervoor
suggesties. Verreweg het meest genoemde verbeterpunt (door 27 bewindvoerders naar voren
gebracht) heeft te maken met de communicatie met de gemeente. Er bestaat onder
bewindvoerders behoefte aan meer directe communicatie met relevante afdelingen van de
gemeente Rotterdam. Vanuit deze bewindvoerders is ook aangegeven dat de samenwerking
gebaat zou zijn bij vaste aanspreekpunten en kortere lijnen. Verder zijn de reactietijden op vragen
door twee bewindvoerders als verbeterpunt genoemd en hebben eveneens twee bewindvoerders
het idee geopperd om meer met een integrale aanpak van (de preventie van) schulden te gaan
werken.
Bij het raadplegen van bewindvoerders zijn we ingegaan op de samenwerking met andere partijen
bij de aanpak van problematische schulden van hun cliënten in de gemeente Rotterdam. Op twee
na doen alle bewindvoerder weleens een beroep op externe partijen bij het aanpakken van
problematische schulden. Aan de 35 bewindvoerders die hiervoor (weleens) een beroep doen op
externe partijen hebben we gevraagd met welke partijen zij dan samenwerking zoeken (zie figuur
5.1).
Figuur 5.1

Samenwerkingspartners bij cliënten met problematische schulden in gemeente
Rotterdam (N=35)

Gemeentelijke schulddienstverlening/KBR
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De percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

Uit bovenstaande resultaten kan worden geconcludeerd dat de meeste bewindvoerders in meer
of mindere mate ervaringen hebben met de KBR bij de aanpak van problematische schulden. Een
kwart van de bewindvoerders geeft aan ervaring te hebben met niet-gemeentelijke
schuldhulpverlening (schuldbemiddelingskantoren) en vrijwilligersorganisaties. In hoofdstuk 1 is
echter te zien dat op het niveau van de individuele cliënt het beeld anders is en vrij veel met nietgemeentelijk partijen wordt samengewerkt.
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In het verlengde van de voorgaande vraag is de bewindvoerders de vraag gesteld voor welke typen
diensten zij de gemeentelijke schulddienstverlening/KBR doorgaans inschakelen. Vrijwel alle
bewindvoerders hebben aangegeven dat zij zelf weinig invloed hebben op de type dienstverlening
zoals die door de KBR wordt verstrekt. Na aanmelding van een cliënt bepaalt de KBR namelijk
welk type traject ingezet wordt. Vaak gaat het daarbij overigens om een saneringskrediet of
schuldbemiddeling. Bewindvoerders die naast gemeentelijke schulddienstverlening/KBR ook een
beroep doen op andere partijen, hebben we gevraagd van welke typen diensten van deze andere
partijen zij dan gebruikmaken. Vier van deze bewindvoerders noemden schuldbemiddeling en
twee bewindvoerders maatjesprojecten. Eén bewindvoerder noemde budgetbeheer.
In figuur 5.2 geeft inzicht in de vraag hoe de 33 bewindvoerders, voor wie deze vraag relevant was
en die zich een mening konden vormen over deze vraag, de samenwerking met de gemeentelijke
schulddienstverlening/KBR ervaren.
Figuur 5.2

Ervaringen van bewindvoerders met samenwerking gemeentelijke schulddienstverlening/KBR (N=33)
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Het blijkt dat een meerderheid van de bewindvoerders (circa 60%) tevreden is over de
samenwerking met de gemeentelijke schulddienstverlening/KBR. Krap een derde deel van de
bewindvoerders is hier neutraal over (niet goed maar ook niet slecht). Per saldo waren drie
bewindvoerders (9%) ontevreden over de samenwerking met de gemeentelijke
schulddienstverlening/KBR. Vermeldenswaard is dat een aantal bewindvoerders spontaan
aangegeven heeft dat de ervaringen met de KBR in de afgelopen periode verbeterd zijn.
In het verlengde van de voorgaande vraag hebben we in de gesprekken met bewindvoerders
aandacht besteed aan de vraag welke zaken goed verlopen in de samenwerking met de
gemeentelijke schulddienstverlening/KBR. In totaal 27 bewindvoerders konden hiervoor zaken
aandragen. Deze bewindvoerders noemden met name dat de communicatie voorspoedig
verloopt en dat de werkwijze van de KBR helder is.
Op de vraag of de (35) bewindvoerders die (weleens) externe partijen inschakelen bij de aanpak
van problematische schulden knelpunten ervaren bij de inschakeling van – of de samenwerking
met – de gemeentelijke schulddienstverlening/KBR, hebben 13 bewindvoerders (37%)
ontkennend geantwoord terwijl drie bewindvoerders (9%) zich geen mening konden vormen over
deze vraag. De overige 19 bewindvoerders (54%) hebben dus gemeld dat zij wat dit aangaat wel
knelpunten ervaren. De volgende knelpunten zijn daarbij meer dan eens genoemd:
 dossiers worden vaak (onterecht) teruggestuurd door kleine foutjes (7 keer genoemd);
 het aanmeldproces duurt te lang (6);
 KBR is lastig bereikbaar (per email) (4);
 er moet erg veel informatie aangereikt worden voor een aanmelding (3);
 geen vast contactpersoon binnen de KBR (2).
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5.3 Ervaringen schulddienstverleners
In de gesprekken met medewerkers in de keten van schulddienstverlening, die in de regio
Rotterdam actief zijn, hebben we ook aandacht besteed aan hun ervaringen met de
samenwerking met bewindvoerders. Allereerst hebben we de 18 schulddienstverleners de vraag
gesteld of zij op zich bekend zijn met de rol/taken van de bewindvoerder daar waar het gaat om
de aanpak van problematische schulden bij beschermingsbewind en de bevordering van de
financiële zelfredzaamheid van onderbewindgestelden. Voor ruim driekwart van deze
schulddienstverleners was dit wel duidelijk en voor iets minder dan een kwart (dus) niet.
Desgevraagd hebben zes schulddienstverleners (33%), waarvan drie medewerkers van de KBR,
gemeld dat zij door bewindvoerders weleens betrokken worden bij de aanpak van problematische
schulden en/of bij de bevordering van de financiële zelfredzaamheid van onderbewindgestelde
Rotterdammers. Daarentegen hebben 12 bewindvoerders (67%) aangegeven dat hiervan geen
sprake is.
Aan de zes schulddienstverleners die de ervaring hebben dat bewindvoerders weleens een beroep
op hen doen (zie hierboven) hebben we gevraagd hoe frequent dit plaatsvindt. In figuur 5.3 geven
we weer hoe deze schulddienstverleners daarop geantwoord hebben.
Figuur 5.3

Frequentie waarmee bewindvoerders beroep doen op schulddienstverleners, volgens
schulddienstverleners (N=6)
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We zien uit de resultaten van figuur 5.3 dat de betreffende schulddienstverleners in zeer
wisselende mate betrokken worden door bewindvoerders. De schulddienstverleners die
aangeven (zeer) vaak betrokken te worden zijn beide KBR-medewerkers.
Bij de zes schulddienstverleners, voor wie deze vraag relevant was, zijn we nagegaan voor welke
typen personen of in welke situaties zij door bewindvoerders betrokken worden. Twee van deze
schulddienstverleners konden geen specifieke situaties of personen benoemen waarvoor dit het
geval was. In de optiek van deze schulddienstverleners doen bewindvoerders meer in het
algemeen een beroep op hen indien er sprake is van schulden.
De overige vier schulddienstverleners konden daarentegen wel specifieke situaties benoemen.
Deze personen hebben gemeld dat bewindvoerders een beroep op hen doen indien zij over
onvoldoende juridische kennis beschikken, als er sprake is van een lopend begeleidingstraject,
indien er sprake is van een complexe situatie, van psychische problemen of verslaving of wanneer
er sprake is van een licht verstandelijke beperking.
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Aan de zes schulddienstverleners die gemeld hebben dat zij weleens ingeschakeld worden door
bewindvoerders hebben we gevraagd wat zij kunnen betekenen voor de onderbewindgestelden.
Dit resulteerde in het beeld zoals in figuur 5.4 weergegeven.
Figuur 5.4

Betekenis van schulddienstverleners voor onderbewindgestelden (N=6)
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De percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven.

We zien dat schulddienstverleners, indien zij door bewindvoerders ingeschakeld worden, vooral
zorgdragen voor specialistische schulddienstverlening (zoals budgetbeheer, minnelijke trajecten
en schuldsanering) richting onderbewindgestelden of begeleiding/coaching van mensen met
schulden. Voor specialistische schulddienstverlening worden medewerkers van de KBR
ingeschakeld en voor begeleiding en coaching van mensen in schulden medewerkers van
welzijnsinstellingen en wijkteams. Eén sociaal raadslid gaf aan weleens juridisch advies te geven
aan bewindvoerders.
Deze zes schulddienstverleners hebben gemeld dat de samenwerking wisselend verloopt per
bewindvoerder maar dat over het algemeen de lijnen kort zijn en de communicatie onderling goed
verloopt.
Desgevraagd hebben vijf schulddienstverleners aangegeven dat zij in de samenwerking met
bewindvoerders bepaalde knelpunten ervaren. Deze personen noemden allemaal wisselende
punten, namelijk:
 het duurt lang voor je een reactie krijgt op vragen;
 sommige bewindvoerders hebben weinig kennis van zaken;
 weinig communicatie bij veranderingen in de situatie van een cliënt;
 sommige bewindvoerders nemen alleen makkelijke klanten aan;
 bewindvoerders schuiven cliënten met schulden snel af op de KBR.
In de gesprekken met de 12 schulddienstverleners, die gemeld hebben dat zij niet door
bewindvoerders betrokken worden bij schuldenvraagstukken van hun cliënten, hebben we
getoetst in hoeverre zij dit als een gemiste kansen ervaren. Acht van deze schulddienstverleners
(67%) hebben deze vraag bevestigend beantwoord en wel om de volgende redenen:
 meer aandacht voor financiële zelfredzaamheid als meerdere partijen zich daar mee
bezighouden (2 keer genoemd);
 schulddienstverleners kunnen helpen in de communicatie met de cliënt, omdat zij de cliënt
vaak beter kennen (2);
 geen dubbel werk door goed op de hoogte te zijn van elkaars inspanningen (1);
 sociaal raadslieden kunnen steun verlenen bij juridische zaken rondom toeslagen en/of
uitkeringen (1).
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De overige vier schulddienstverleners zagen dit dus niet als een gemiste kans. Dit waren personen
die aangegeven hebben dat zij voornamelijk een doorverwijzende rol hebben en daardoor slechts
korte tijd bij cliënten betrokken zijn. Dit is vooral genoemd door medewerkers van VraagWijzerkantoren.
In totaal 12 schulddienstverleners (67%) signaleren kansen om via intensivering van de
samenwerking met bewindvoerders en andere ketenpartners bij te dragen aan het oplossen van
het schuldenprobleem van onderbewindgestelden en/of aan het versterken van hun financiële
zelfredzaamheid. Zo noemden vijf schulddienstverleners dat het goed zou zijn als er een manier
zou zijn om schulddienstverleners meer te betrekken in de laatste fase van bewind en bij de nazorg
om recidive te voorkomen. Een andere suggestie, door vier schulddienstverleners ingebracht, was
om een register of site met reviews over bewindvoerders te starten zodat daarmee meer inzicht
wordt verkregen in bewindvoerders die hun werk goed doen. Verder noemden twee
schulddienstverleners dat het goed zou zijn om regelmatig contact te onderhouden over hoe
trajecten verlopen en wie wat doet voor de cliënt. Eén schulddienstverlener gaf aan dat er meer
ingezet zou moeten worden op preventie vanuit de gemeente en welzijnsinstellingen. Ten slotte
opperde één schulddienstverlener dat er meer aandacht besteed zou moeten worden aan
verbetering van de communicatie tussen de KBR en bewindvoerders.
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6. Conclusies en aanbevelingen
6.1 Inleiding
In dit laatste hoofdstuk presenteren we achtereenvolgens de samenvattende conclusies
(paragraaf 6.2) en de aanbevelingen die daaruit te destilleren zijn (paragraaf 6.3).

6.2 Samenvattende conclusies
In de afgelopen periode is het aantal personen dat door een kantonrechter onder bewind is
gesteld fors toegenomen. Dit heeft vooral te maken met de groei van bewinden die op grond van
‘verkwisting of problematische schulden’ (‘schuldenbewinden’) ingesteld zijn. Deze ontwikkeling
gaat gepaard met een sterke stijging van de kosten voor gemeenten. Gemeenten dienen
namelijk, via een bijdrage uit Bijzondere Bijstand, zorg te dragen voor de bekostiging van de
bewindvoerder indien een onderbewindgestelde daartoe zelf niet in staat is. Ook voor de
gemeente Rotterdam zijn deze kosten in de afgelopen jaren sterk gestegen. De gemeente heeft
dan ook de ambitie geformuleerd om meer grip te krijgen op de kosten van bewind. Hiervoor is
de gemeente het project ‘regie beschermingsbewind’ gestart waarin onder andere voorzien is in
een onderzoek naar onderbewindgestelde Rotterdammers om daarmee input te verkrijgen voor
deze ambitie. Dit rapport bevat de bevindingen van dit onderzoek.

Kenmerken onderbewindgestelde Rotterdammers
Om zicht te krijgen op een aantal kenmerken van onderbewindgestelde Rotterdammers die
kampen met problematische schulden en Bijzonder Bijstand ontvangen, heeft de gemeente
Rotterdam een steekproef van dergelijke personen getrokken. Bewindvoerders hebben voor in
totaal 62 van deze personen een aantal gegevens aangedragen. De resultaten daarvan duiden
erop dat deze groep (sterk) gedomineerd wordt door alleenstaanden (zonder kinderen) die
bijstandsgerechtigd zijn. Vanwege de sterke oververtegenwoordiging van bijstandsgerechtigden
is de ‘kerngroep’ van onderbewindgestelde Rotterdammers ook cliënt van de gemeente
Rotterdam. Daar ligt tegelijkertijd dan ook een belangrijk aangrijpingspunt voor de gemeente om
meer grip te krijgen op de cliënten die onder bewind gesteld (gaan) worden (zie aanbeveling 1 in
paragraaf 6.3).
Een andere relevante bevinding vanuit het perspectief van ‘grip op (kosten van) bewind’ is dat een
kwart van de geselecteerde onderbewindgestelde Rotterdammers in de afgelopen periode te
maken heeft gehad met een wisseling van bewindvoerder. Dit werkt kostenverhogend voor de
gemeente Rotterdam vanwege het feit dat er dan (veelal) opnieuw een intake plaats dient te
vinden door de nieuwe bewindvoerder. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente.
Verder blijkt uit de resultaten onder de steekproef van onderbewindgestelde Rotterdammers dat
er bij deze personen dikwijls sprake is van een multi-problematiek. Naast problematische
schulden spelen bij diverse personen uit deze groep namelijk ook zaken zoals verkwisting,
psychische problemen en verslaving. Daardoor valt te verwachten dat bij een aanzienlijk deel van
de onderbewindgestelde Rotterdammers een integrale aanpak wenselijk is waarbij naast inzet op
schulden simultaan gewerkt wordt aan de problematiek op andere terreinen. Dit vraagt om
samenwerking en afstemming tussen de ketenpartners op het gebied van schulddienstverlening.
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Instroom in bewind
Uit het onderzoek is gebleken dat onderbewindgestelde Rotterdammers vooral door zorg- en
welzijnsinstellingen en wijkteams op het spoor van bewind worden gezet. Daarentegen komt het
in veel beperktere mate voor dat mensen zichzelf melden of via familie toegeleid worden naar
bewind. Verder zet ook de KBR Rotterdammers weleens op het spoor van bewind.
Het overgrote deel van de schulddienstverleners blijkt ook (weleens) door te verwijzen naar
bewind. Zij doen dat met name bij mensen met een verstandelijke beperking of bij mensen die
met geestelijke problemen worstelen. Daarnaast kan herhaling van een schuldenproblematiek bij
bepaalde personen voor schulddienstverleners aanleiding vormen om door te verwijzen naar
bewind. Schulddienstverleners wijzen veelal niet direct door naar bewind maar doen dat pas in
tweede instantie wanneer gebleken is dat andere vormen van schulddienstverlening niet
(afdoende) geschikt zijn voor bepaalde cliënten. Andere vormen van schulddienstverlening waar
schulddienstverleners eerst naar kijken alvorens eventueel door te verwijzen naar bewind zijn de
KBR en begeleiding vanuit welzijn/maatschappelijk werk.
Samenhangend met bovenstaande bevindingen zien schulddienstverleners zichzelf niet echt als
een spoor om tot reductie van de instroom in bewind te komen. Schulddienstverleners zijn van
mening dat zij al heel kritisch en selectief omgaan met doorverwijzing naar bewind. Dit omdat zij
bewind als een laatste (red)middel zien dat pas in beeld komt zodra andere alternatieven niet
voldoen voor een cliënt.
Schulddienstverleners zien wel (andere) mogelijkheden of kanalen om mensen met
problematische schulden, die onvoldoende zelfredzaam zijn, eerder in beeld te krijgen en dan
eventueel alternatieven voor bewind aan te reiken. Daarbij denken zij bijvoorbeeld aan het
opzetten van laagdrempelige informatiepunten in de wijk, aan wijkteams die doorvragen over
financiële zaken en woningbouwcorporaties die snel(ler) aan de bel trekken bij
huurachterstanden. Ook bewindvoerders zien vooral maatregelen gericht op vroegsignalering en
preventie van schulden als effectieve methoden voor de gemeente Rotterdam om meer grip te
krijgen op (de kosten van) bewind.

Aanpak problematische schulden
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de helft van de onderbewindgestelde
Rotterdammers, die door de gemeente Rotterdam in de steekproef opgenomen zijn, alleen een
beroep op bewindvoerders doet om de financiën op orde te krijgen. Bij de andere personen in de
steekproef spelen naast bewindvoerders ook partijen zoals zorg- en welzijnsinstellingen,
wijkteams en familie/vrienden een rol.
Alle bewindvoerders hebben gemeld dat zij (weleens) activiteiten ontplooien om de
problematische schulden van onderbewindgestelde Rotterdammers aan te pakken. Zij doen dat
naar eigen inschatting voor bijna driekwart van de onderbewindgestelde Rotterdammers die zij
als cliënt hebben. De belangrijkste reden waarom zij dit bij een deel van de onderbewindgestelde
Rotterdammers niet doen is dat bij deze personen de financiële situatie, in de ogen van de
bewindvoerder, nog niet stabiel genoeg is.
Bewindvoerders starten veelal niet direct na instelling van het bewind met dit type activiteiten.
Slechts een derde van de bewindvoerder begint doorgaans binnen zes maanden met de aanpak
van problematische schulden. Ruim een kwart begint hier zelfs pas na een jaar of langer mee.
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Bij de activiteiten die bewindvoerders ontplooien om problematische schulden aan te pakken gaat
het deels om doorverwijzing naar – en het inschakelen van – andere ketenpartners op het gebied
van schulddienstverlening (zoals de KBR). Bijna driekwart van de bewindvoerders onderneemt in
voorkomende gevallen ook zelf (weleens) activiteiten om tot oplossing van de problematische
schulden te komen. Daarbij gaat het vooral om het treffen van betalingsregelingen en het
afsluiten van minnelijke trajecten. Bewindvoerders doen dat vooral indien het aantal schuldeisers
beperkt is, de schulden relatief laag zijn en/of indien er sprake is van een overzichtelijke situatie.
Bijna alle bewindvoerders doen bij de aanpak van schulden (weleens) een beroep op andere
partijen en dan met name op de KBR. Voor de steekproef van onderbewindgestelde
Rotterdammers is dan ook bij twee vijfde van de betreffende personen de KBR ingeschakeld of
loopt de voorbereiding daarvan. Een aanzienlijk deel van de onderbewindgestelde
Rotterdammers komt dus op enig moment in aanraking met de KBR.

Vergroten financiële zelfredzaamheid
Naast het creëren van financiële stabiliteit behoort (waar mogelijk) ook het vergroten van de
financiële zelfredzaamheid van personen met problematische schulden tot de taken van
bewindvoerders. De meeste bewindvoerder besteden hier, in wisselende mate, aandacht aan bij
een deel van hun cliënten. Zo hebben bewindvoerders gemeld dat zij ten tijde van het onderzoek
bij 45% van de onderbewindgestelde Rotterdammers uit de steekproef aandacht besteden aan
het bevorderen van financiële zelfredzaamheid. Bewindvoerders zien hiervoor vooral kansen bij
mensen die door pech in bewind terechtgekomen zijn, bij personen zonder verstandelijke
beperking of psychische problemen en bij personen die erg gemotiveerd zijn om te leren hoe zij
met hun financiën om moeten gaan. Daarentegen zien zij geen of weinig kansen bij mensen met
een verstandelijke beperking, psychische problemen of een verslavingsproblematiek.
Een ‘instrument’ dat bewindvoerders regelmatig hanteren om de financiële zelfredzaamheid van
(een deel van) hun cliënten te vergroten is het veranderen van de frequentie van het leefgeld
(bijvoorbeeld per maand in plaats van per week). Daarnaast laten zij cliënten bepaalde rekeningen
zelf betalen en/of proberen zij bij hun cliënten meer bewustzijn over budget en inkomsten en
uitgaven te creëren. Een belangrijk knelpunt dat bewindvoerders hierbij ondervinden is dat
internetbankieren niet bij alle banken mogelijk is voor onderbewindgestelden. Een meerderheid
van de bewindvoerders ontplooit zelfstandig initiatieven om de financiële zelfredzaamheid van
(een deel van) hun cliënten te bevorderen en werkt daarbij dus niet samen met andere
(keten)partners. Ruim een derde deel van de bewindvoerders doet dat wel en dan met name met
personen uit de zorg of welzijn.
Een deel van de bewindvoerders ziet ook mogelijkheden voor de gemeente Rotterdam om een
bijdrage te leveren aan versterking van de financiële zelfredzaamheid van onderbewindgestelde
Rotterdammers. Deze bewindvoerders zoeken dat vooral in het aanbieden van budgetcursussen
in de eindfase of na afloop van het bewind. Ook vanuit schulddienstverleners is gewezen op het
belang van educatie over omgaan met geld, bijvoorbeeld via budgetcursussen.

Kansen door- en uitstroom bewind
Over het algemeen voorzien bewindvoerders maar voor een beperkt deel van de onderbewindgestelde Rotterdammers mogelijkheden om op korte termijn (binnen een jaar) door te stromen
naar het lagere tarief van bewindvoering. Het versoepelen en versnellen van de
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aanmeldprocedure bij de KBR zien de bewindvoerders als het belangrijkste middel om
doorstroom naar het lagere tarief (verder) te bevorderen. Dit omdat daarmee de trajecten eerder
van start kunnen gaan waardoor de schulden eerder opgelost kunnen worden.
Anderzijds is uit het onderzoek naar voren gekomen dat een meerderheid van de bewindvoerders
(circa twee derde deel) niet het lagere tarief in rekening brengt zodra via de KBR een krediet is
geregeld voor de herfinanciering of de sanering van de problematische schulden. Als reden
daarvoor is door deze bewindvoerders vooral aangevoerd dat zij dit van de rechter pas hoeven te
doen op het moment dat het krediet afgelost is. Daarentegen ziet ongeveer een derde deel van
de bewindvoerders het verstrekken van een dergelijk KBR-krediet wel als het moment om over te
schakelen naar het lagere tarief.
Verder duiden de resultaten van het onderzoek erop dat naar verwachting maar een (zeer)
beperkt deel van de onderbewindgestelde Rotterdammers op korte termijn (binnen een jaar) uit
zal stromen uit bewind. Zo verwachten bewindvoerders dat dit maar voor een van de 62
onderbewindgestelde Rotterdammers in de steekproef het geval zal zijn en voor ongeveer 6% van
hun hele cliëntenbestand. Voor een derde deel van de onderbewindgestelde Rotterdammers in
de steekproef voorzien bewindvoerders zelfs nooit uitstroom.
Voor zover onderbewindgestelde Rotterdammers uitstromen is aandacht voor nazorg – ook om
recidive te voorkomen – van belang. Zo is de overgrote meerderheid van de bewindvoerders van
mening dat het zinvol is om uitstroom te koppelen aan initiatieven zoals budgetbeheer, een
budget- of financieel coach, een budgetcursus/-training en/of nazorg vanuit het
wijkteam/maatschappelijk werk.

Samenwerking ketenpartners
Bewindvoerders signaleren ruimte voor verbetering van de samenwerking met de gemeente
Rotterdam. Zij geven met name aan dat de communicatie verbeterd kan worden door met kortere
lijnen te gaan werken, bijvoorbeeld door het instellen van vaste aanspreekpunten voor
bewindvoerders binnen de gemeente.
In de praktijk werken bewindvoerders, wat de aanpak van problematische schulden betreft, vooral
samen met de KBR. Een meerderheid van de bewindvoerders is ook positief over deze
samenwerking. Het meest genoemde verbeterpunt – vanuit het perspectief van bewindvoerders
– is dat dossiers niet ten onrechte of vanwege een paar kleine foutjes teruggestuurd zouden
moeten worden. Dit omdat hiermee tijd verloren gaat waardoor ook de trajecten voor
Rotterdammers met problematische schulden later opgestart kunnen worden.
Twee derde deel van de schulddienstverleners wordt naar eigen zeggen niet door bewindvoerders
betrokken bij de aanpak van problematische schulden en/of bij de bevordering van de financiële
zelfredzaamheid van onderbewindgestelde Rotterdammers. Een meerderheid van deze
schulddienstverleners ziet dit als een gemiste kans vanwege de bijdrage die zij op deze thema’s
kunnen leveren. Schulddienstverleners die wel ervaring hebben met inschakeling door
bewindvoerders bij bovenstaande thema’s zijn over het algemeen tevreden over de onderlinge
samenwerking. Twee derde deel van de schulddienstverleners ziet kansen om via intensivering
van de samenwerking met bewindvoerders en andere ketenpartners extra resultaten te boeken
bij het oplossen van schulden en/of bij het versterken van de financiële zelfredzaamheid van
onderbewindgestelden.
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6.3 Bouwstenen voor de toekomst
In deze afrondende paragraaf presenteren we in de vorm van aanbevelingen een aantal
bouwstenen voor de toekomst. Daarbij formuleren we telkens eerst de aanbeveling. Vervolgens
onderbouwen we de betreffende aanbeveling.

1. Onderneem bij instroom in bijstand direct acties om eventuele schuldenproblematiek te
voorkomen c.q. te signaleren.
Toelichting
Een aanzienlijk deel van de onderbewindgestelde Rotterdammers blijkt bijstandsgerechtigd en
daarmee dus ook cliënt van de gemeente Rotterdam te zijn. Dit impliceert dat de gemeente dus
zelf een belangrijk deel van de (potentiele) doelgroep van onderbewindgestelden in beeld heeft
en (in de loop der tijd) krijgt. Hiermee heeft de gemeente dan ook een handvat in handen om grip
uit te oefenen op de ontwikkeling van (de kosten van) bewind. Zo kan overwogen worden om
direct bij ‘instroom’ in de bijstand een ‘scan’ uit te voeren om zicht te krijgen op eventuele
(dreigende) schuldenproblematiek bij bijstandsgerechtigden. Zo zou bijvoorbeeld vanuit het
betreffende wijkteam een gesprek gevoerd kunnen worden met deze personen waarin ook
aandacht wordt besteed aan financiële aspecten. Daarbij kan dan ook direct gewezen worden op
de ondersteuningsmogelijkheden van de gemeente Rotterdam/KBR om de financiële
huishouding op orde te krijgen of te houden. Op deze wijze kunnen eventuele problematische
schulden vroegtijdig worden gesignaleerd of preventieve acties worden ontplooid om deze
problematiek te voorkomen.

2. Zet bij de inspanningen gericht op het voorkomen en bestrijden van (problematische)
schulden stevig in op alleenstaanden.
Toelichting
Uit het onderzoek blijkt dat binnen de groep van onderbewindgestelde Rotterdammers
alleenstaanden (zonder kinderen) sterk dominant zijn. Daarom verdient het aanbeveling om in de
voorlichtingsactiviteiten en preventieve acties vanuit de gemeentelijke schulddienstverlening
accent te leggen op deze doelgroep. Ook dit kan namelijk een relevant spoor vormen voor de
gemeente Rotterdam om meer grip te krijgen op bewind.

3. Draag zorg voor het informeren van zorg- en welzijnsorganisaties over de mogelijkheden
van schulddienstverlening van de gemeente Rotterdam/KBR.
Toelichting
In de praktijk worden Rotterdammers met problematische schulden vooral door zorg- en
welzijnsinstellingen en de wijkteams op het spoor van bewind gezet. Hier liggen dus kansen voor
de gemeente Rotterdam om de instroom in bewind deels ‘af te buigen’ naar haar eigen
instrumentarium op het gebied van schulddienstverlening. Daartoe dienen de betreffende zorgen welzijnsinstellingen en de wijkteams dan wel goed – en regelmatig – geïnformeerd te worden
over de mogelijkheden van de gemeentelijke schulddienstverlening. Hiermee kan bevorderd
worden dat deze partijen ook alternatieven voor bewind gaan betrekken bij doorverwijzing van
Rotterdammers met problematische schulden.
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4. Informeer bewindvoerders over de mogelijkheden van (gemeentelijke) schulddienstverlening in de regio Rotterdam.
Toelichting
Het overgrote deel van de bewindvoerders ontplooit voor (een deel van) hun cliënten activiteiten
gericht op versterking van hun financiële zelfredzaamheid. Een meerderheid van deze
bewindvoerders doet dat echter ‘in een isolement’ en werkt daarbij dus niet samen met andere
partijen zoals de gemeentelijke schulddienstverlening. De helft van deze niet-samenwerkende
bewindvoerders is onbekend met wie en hoe op dit terrein samengewerkt zou kunnen worden of
heeft geen redenen voor het ontbreken van samenwerking. Daarom kan het een meerwaarde
hebben om bewindvoerders te informeren over het instrumentarium dat vanuit de gemeentelijke
schulddienstverlening ingezet kan worden om de financiële zelfredzaamheid van onderbewindgestelde Rotterdammers te versterken. Daarmee kan bevorderd worden dat de activiteiten van
bewindvoerders om de financiële zelfredzaamheid van cliënten te versterken ‘gezwaluwstaart’
worden met het gemeentelijk instrumentarium waardoor de slagkracht en de effectiviteit van dit
type activiteiten vergroot worden.

5. Stimuleer samenwerking tussen bewindvoerders en (schuld)hulpverleners.
Toelichting
Samenhangend met de voorgaande aanbeveling heeft een meerderheid van de schulddienstverleners gemeld dat zij niet door bewindvoerders betrokken worden bij de aanpak van schulden
en/of bij het versterken van de financiële zelfredzaamheid van onderbewindgestelden. De
betreffende schulddienstverleners ervaren dit als een gemiste kans. Dit omdat zij naar eigen
inschatting en ervaring op deze terreinen – maar ook op andere terreinen (zie aanbeveling 7) – een
bijdrage kunnen leveren. Het verdient dan ook aanbeveling om de samenwerking tussen
bewindvoerders en schulddienstverleners te versterken. Daartoe zou de gemeente Rotterdam als
start bijvoorbeeld enkele bijeenkomsten voor deze partijen kunnen organiseren. Daarbij kan,
wellicht aan de hand van enkele concrete voorbeelden, ingegaan worden op de mogelijkheden en
meerwaarde van samenwerking tussen bewindvoerders en schulddienstverleners.

6. Creëer bij de gemeente Rotterdam directe aanspreekpunten voor bewind(voerders).
Toelichting
Gezien de aanzienlijke overlap in cliënten van de gemeente Rotterdam en bewindvoerders ligt het
voor de hand dat de gemeente ‘kortere lijnen’ opzet met bewindvoerders. Hier kan invulling aan
worden gegeven door binnen de gemeente Rotterdam met vaste aanspreekpunten te gaan
werken en dit ook te communiceren (naar bewindvoerders). Vanuit de bewindvoerders blijkt hier
ook behoefte aan te bestaan. Ook deze maatregel kan bijdragen aan een grotere grip op bewind
van de gemeente Rotterdam. Dit omdat met dergelijke duidelijke en korte lijnen sneller trajecten
voor Rotterdammers met problematische schulden opgestart kunnen worden dan wel
vertragingen in deze trajecten beperkt kunnen worden.

7. Bevorder een integrale aanpak bij cliënten waar naast problematische schulden nog andere
problematieken spelen.
Toelichting
Uit het onderzoek blijkt dat bij een aanzienlijk deel van de onderbewindgestelde Rotterdammers
naast problematische schulden ook sprake is van andere problematieken zoals geestelijke
problemen of verslaving. Het boeken van resultaten bij de aanpak van problematische schulden
kan daardoor dikwijls niet los gezien worden van een aanpak op andere terreinen. In feite vragen
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dergelijke personen dus om een integrale aanpak waarbij bewindvoerders gezamenlijk optrekken
met schulddienstverleners en/of zorg- en welzijnsorganisaties. Ook om deze redenen is het weer
van belang (zie de aanbevelingen 3 tot en met 6) dat deze partijen elkaar weten te vinden en dat
de voortgang bij deze personen periodiek gezamenlijk gemonitord wordt (aanbeveling 8).

8. Organiseer periodiek overleg tussen de gemeente Rotterdam en bewindvoerders over
(gezamenlijke) cliënten en betrek daarbij ook andere ketenpartners.
Toelichting
Het veld van bewindvoering is sterk in beweging. Daarbij komt de (financiële) houdbaarheid van
het huidige ‘model’ steeds meer onder druk te staan. Gemeenten willen (en moeten) dan ook
meer betrokken worden bij de in-, door- en uitstroom uit bewind c.q. bij verschillende aspecten
van bewindvoering. Bij de uitvoering van het onderzoek is gebleken dat ook bewindvoerders in de
regio Rotterdam open staan voor samenwerking met – en/of informatieverstrekking aan – de
gemeente Rotterdam. Een ander gegeven is dat het slechten van de schuldenproblematiek
dikwijls een integrale aanpak vergt (zie aanbeveling 7).
Om deze redenen verdient het aanbeveling om als gemeente Rotterdam op een gestructureerde
wijze periodiek overleg te gaan voeren met (grotere) bewindvoerderskantoren en daarbij – bij
dossiers waar dat een meerwaarde heeft – ook partijen vanuit de schulddienstverlening te
betrekken. In deze overleggen kan dan ingezoomd worden op de dossiers die betrekking hebben
op schuldenbewinden. Daarbij kan ingegaan worden op aspecten zoals de voortgang in de aanpak
van problematische schulden, bevordering van de financiële zelfredzaamheid en de
ondersteunende rol van – en samenwerking met – de gemeente(lijke) schulddienstverlening
hierbij.

9. Maak duidelijke afspraken met bewindvoerders en de rechtbank over het moment waarop
men overgaat naar het lagere tarief.
Toelichting
Bewindvoerders gaan wisselend om met het overschakelen op het lagere tarief zodra de KBR de
schuldenproblematiek ‘overneemt’ via het verstrekken van een krediet. Het merendeel van de
bewindvoerders handhaaft ook dan het hogere tarief en voelt zich daarbij gesteund door de
rechter die op het standpunt zou staan dat overgang naar het lagere tarief pas hoeft zodra het
(KBR-)krediet afgelost is. Een ander deel van de bewindvoerders ziet het verstrekken van een
KBR-krediet echter wel als het moment om niet langer het hogere tarief in rekening te brengen.
Gelet op het bovenstaande verdient het aanbeveling om hier één lijn in te gaan trekken. Daartoe
kan de gemeente Rotterdam als eerste stap in overleg treden met de rechtbank Rotterdam om
wat dit aangaat tot een uniforme aanpak te komen. Het gezamenlijk formuleren van richtlijnen
voor het moment van overschakelen naar het lagere tarief bij een KBR-krediet biedt wellicht
kansen voor een snellere doorstroom van onderbewindgestelde Rotterdammers.

10. Optimaliseer de communicatie over de actuele aanmeldprocedure voor de KBR.
Toelichting
Een belangrijk deel van de onderbewindgestelde Rotterdammers krijgt op enig moment te maken
met (ondersteuning vanuit) de KBR. Hoewel bewindvoerders over het algemeen positief zijn over
de samenwerking met de KBR, pleiten enkele bewindvoerders voor versnelling en versoepeling
van de aanmeldprocedure. Andere bewindvoerders benadrukken juist dat het aanmeldproces de
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afgelopen maanden sterk is verbeterd. Niet uitgesloten moet worden dat de bewindvoerders die
versnelling/versoepeling wenselijk vinden zich baseren op ervaringen van enige tijd terug. Zij zijn
waarschijnlijk niet op de hoogte van de actuele aanmeldprocedure. Het ligt dan ook voor de hand
om vanuit de KBR meer/beter te communiceren over de huidige aanmeldprocedure.
Het bovenstaande neemt overigens niet weg dat vanuit de KBR in de behandeling van
aanmeldingen nog wel zaken kan optimaliseren. Nu gaat bij kleinere omissies in de aanmeldprocedure nog weleens onnodig tijd verloren. Dit is bijvoorbeeld het geval als (gehele) dossiers
teruggestuurd worden, terwijl ontbrekende zaken ook via directe (telefonische of mail) contacten
tussen de KBR en de betreffende bewindvoerders eenvoudig en snel hersteld kunnen worden.

11. Maak bij het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid van onderbewindgestelde
Rotterdammers gebruik van budgetcursussen/-trainingen.
Toelichting
Zowel vanuit diverse bewindvoerders als schulddienstverleners is aangegeven dat budgetcursussen/-trainingen effectieve instrumenten kunnen vormen om de financiële zelfredzaamheid
van onderbewindgestelde Rotterdammers te versterken. Dergelijke instrumenten zouden niet
alleen tijdens de periode van bewind ingezet dienen te worden maar ook direct na afloop daarvan
(om recidive te voorkomen).

12. Ga de mogelijkheden na om het aantal wisselingen van bewindvoerder te beperken.
Toelichting
Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de onderbewindgestelde Rotterdammers in het hogere
tarief in de afgelopen periode van bewindvoerder is gewisseld. Met dergelijke wisselingen gaan
extra kosten gepaard. Dit omdat de nieuwe bewindvoerder opnieuw een intake zal moeten
uitvoeren. Voor deze aanvangswerkzaamheden is in de Regeling beloning een tarief vastgesteld.
Deze kosten komen – als een beroep op de Bijzondere Bijstand wordt gedaan – voor rekening van
de gemeente. Op dit moment bestaat er bij de gemeente Rotterdam geen inzicht in de oorzaken
van de wisselingen. Om meer grip op deze kosten te krijgen, zou dit inzicht alsnog moeten worden
verkregen. Vervolgens kan met de rechtbank en bewindvoerderskantoren nagegaan worden in
hoeverre dergelijke wisselingen verminderd kunnen worden.
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VOORBIJ DE SCHULDEN
SUCCESVOLLE SAMENWERKING
TUSSEN BEWINDVOERDER EN KBR
Eenmaal in de schulden, hoe kom je er dan weer uit? En
op welke manier kan een bewindvoerder hier succesvol
aan bijdragen, ook om uit de schulden te blijven? We
spreken Dennis Visser, bewindvoerder en eigenaar van
Ataraxia Bewindvoering en Juridisch Advies, over zijn
werkwijze om schulden de baas te worden. Die aanpak
bestaat eruit om samen met de Kredietbank Rotterdam
(KBR) bestaande schulden op te lossen en daarnaast zijn
cliënten gezond financieel gedrag bij te brengen.

B

ESCHERMINGSBEWIND EN MEER

Sinds 4,5 jaar is Dennis Visser eigenaar van het Bewindvoerings- & Juridisch Advieskantoor Ataraxia. Dit kantoor biedt
verschillende diensten aan op het gebied van juridisch advies
en financiële zorgverlening. Vanuit die laatste pijler verzorgt
Ataraxia onder meer budgetadvies en beschermingsbewind.
Dennis voert voor 27 cliënten beschermingsbewind uit waarvan
er 13 in Rotterdam wonen. Doordat het een kleinschalig kantoor
betreft, kent Dennis al zijn cliënten persoonlijk, wat hij als een
groot voordeel ervaart.

S

AMENWERKEN MET SCHULDHULPDIENSTVERLENERS

Bij problematische schulden die de cliënt niet zelf kan oplossen,
doet Dennis een beroep op de Krediet Bank Rotterdam (KBR).
Om de samenwerking met de KBR verder te verbeteren is men
vanuit Ataraxia onlangs bij de KBR op bezoek geweest voor een
kennismakingsgesprek. De KBR heeft tijdens dit bezoek toegelicht hoe ze te werk gaan. Ook zijn er rechtstreekse nummers
tussen senior medewerkers en bewindvoerders uitgewisseld. Op
deze manier proberen beide partijen hun onderlinge samenwerking verder te verbeteren en versoepelen. De ervaring is dat de
samenwerking nu ook vlotter verloopt. Over en weer geeft men
een snelle reactie per e-mail of telefoon. Over het belang van
het op orde hebben van deze samenwerking, zegt Dennis het
volgende: “Het traject van een cliënt bij de KBR is doorgaans
langdurig. Men heeft drie jaar met de KBR te maken. In die
periode kunnen zich soms problemen voordoen, maar doordat
beide partijen elkaar rechtsreeks weten te vinden kun je problemen ondervangen of voorkomen dat problemen verergeren.
Uiteindelijk is de cliënt hierbij gebaat.”

S

AMENWERKING KBR MET BEWINDVOERDERS

Over het nut van de samenwerking tussen KBR en bewindvoerders spraken we ook André van der Most, kwaliteitsme-

1

dewerker bij KBR. André vertelt dat er de afgelopen periode
meerdere kantoren op werkbezoek zijn geweest. De opbrengst
ervaart hij als zeer positief. “De aanlevering van stukken
verloopt completer, het communiceren van afspraken gaat
makkelijker, we staan meer open voor elkaars problematiek en
kijken naar wat de mogelijkheden zijn om die met elkaar tot een
oplossing te brengen”, aldus André. Ook voor de cliënt heeft
dit een grote meerwaarde. Als het traject vlot verloopt kunnen
situaties snel worden rechtgetrokken voor de cliënt. Het traject
gaat dan efficiënter, effectiever en sneller.

F

INANCIËLE ZELFREDZAAMHEID OM UIT DE
SCHULDEN TE BLIJVEN

Om ook in de toekomst uit de schulden te blijven, is het naast
het oplossen van schulden ook van belang om cliënten gezond
financieel gedrag bij te brengen. Dennis Visser: “Als je mensen
niet blijft betrekken bij hun financiën, raken ze eraan gewend
dat er vanuit het bewind veel overgenomen wordt. Hiermee
is de stap van bewind naar zelfstandigheid te groot. Je gooit

ze dan direct in het diepe na afloop van het bewind.” Om deze
redenen probeert Dennis zijn cliënten te blijven betrekken bij
hun financiële post en administratie. Het teruggeven van verantwoordelijkheden is hiervan een onderdeel. In zekere zin is dit
maatwerk, want sommige cliënten kunnen al eerder bepaalde
verantwoordelijkheden aan.

M

AATWERK

Dennis Visser betrekt cliënten op verschillende manieren
bij hun financiën. Voor een deel is dit inspelen op specifieke situaties die zich voordoen. Als iemand een aanvraag doet voor een
bepaald abonnement, kan het zijn dat er ook een goedkoper
alternatief voor handen is. Dennis gaat dan in gesprek met zijn
cliënt om na te gaan of het abonnement wel aansluit bij diens
behoeften. Hij stimuleert cliënten na te denken over hoeveel ze
nu eigenlijk bellen en hoeveel MB’s ze daadwerkelijk gebruiken.
Soms kan onbeperkt bellen een betere optie zijn, omdat de
rekening dan nooit hoger uitvalt. Vervolgens gaat hij op zoek
naar de goedkoopste provider en bespreekt dit met zijn cliënt.
Een van Dennis’ cliënten illustreert dit als volgt: “Mijn dochter
is toevallig morgen jarig. Normaal gesproken moet je een traktatie kopen en dat is best wel veel geld wat er van je maandgeld
afgaat. Dennis gaf aan een stichting [Jarige Job] te kennen waar
je voor de verjaardag van je kind een bijdrage kan aanvragen en
dat scheelt dan weer in mijn maandgeld. Hij helpt me daar dan
bij en daar leer ik ook meteen iets van.”
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P

LANMATIGE AANPAK

Naast inspelen op specifieke situaties is ook een meer
structurele aanpak nodig om de financiële zelfredzaamheid van
cliënten te vergroten. Het leren voeren van een gedegen administratie vormt hier een belangrijk onderdeel van, zegt Dennis.
Hierbij gaat het over het regelmatig openen van post, maar ook
welke post bewaar je wel en welke niet, en hoe ontwikkel je hier
een systeem voor.

zaamheid. Daarbij krijgt de cliënt steeds meer financiële verantwoordelijkheid. Dit begint bij het aanpassen van de frequentie
van weekgeld naar bijvoorbeeld eens in de twee weken of per
maand. Een vervolgstap is het zelf betalen van rekeningen,
waarbij de rekeningen van ‘klein’ naar ‘groot’ betaald worden (in
volgorde van ‘belangrijkheid’ van de rekeningen). Eerst gaat het
om vaste lasten waarbij de schade beperkt is als het mis gaat,
zoals het betalen van het internetabonnement. Gaat dit goed,
dan oefent de cliënt met het betalen van andere en belangrijke
rekeningen zoals gas, energie en/of huur. Tijdens huisbezoeken
neemt Dennis het budgetplan van de cliënt mee (overzicht van
inkomsten en uitgaven) en wordt dit gebruikt voor het plannen
en budgetteren. Zo kan in de laatste fase van de afbouw ook
geoefend worden met onregelmatige uitgaven zoals water.

S

AMENWERKING CLIËNT MET BEWINDVOERDER

Een cliënt van Dennis Visser die bijna het traject van drie jaar
schuldenbewind kan afsluiten, vertelt dat zij jarenlang met
schuldenproblematiek te maken heeft gehad die ze niet meer
overzag. Via het internet heeft ze zelf een bewindvoerder
gezocht en kwam uiteindelijk door mond-tot-mondreclame
bij Dennis terecht. Zij bevestigt het belang van een goede
samenwerking. “Tot op de dag van vandaag heb ik er geen spijt
van dat ik bij Ataraxia in bewind ben gegaan. Ik heb veel van
Dennis geleerd waardoor ik straks zonder hulp weer mijn eigen
financiën kan gaan oppakken. Ik vind het echt heel fijn gaan met
Dennis, hij helpt mij heel goed het traject door. Hij leert mij ook
bepaalde dingen hoe ik dat beter kan doen, hoe je beter met
geld om kan gaan”, aldus de cliënt. Terugkijkend op de bijna drie
jaar durende samenwerking, is voor haar de laagdrempelige
manier van contact leggen erg belangrijk geweest. Als ze een
vraag heeft, kan ze Dennis bellen, sms’en of mailen waarbij ze
altijd vlot een antwoord terugkrijgt.
Om schulden aan te pakken en in de toekomst financieel
zelfredzamer te worden, is een goede samenwerking het KBR
van groot belang. Vanuit het KBR wordt een oplossing geboden
voor de schulden in bijvoorbeeld de vorm van een saneringskrediet. Door als bewindvoerder ondertussen de cliënt te betrekken bij diens financiën en de vaardigheden op dit gebied te
vergroten, treedt deze de toekomst beter voorbereid tegemoet
en worden nieuwe schulden zo veel mogelijk voorkomen.

MET DANK AAN
DENNIS VISSER
Eigenaar van Ataraxia Bewindvoering en Juridisch Advies
ANDRÉ VAN DER MOST
Kwaliteitsmedewerker bij Kredietbank Rotterdam
CLIËNT

Met name in het laatste jaar van het schuldentraject werkt
Dennis via een stappenplan toe naar meer financiële zelfred-
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uit Rotterdam die op het einde van het KBR-traject is
TEKST Bureau Bartels

SAMENWERKING ALS HOEKSTEEN:
DE DRIE-EENHEID
BEWINDVOERDERS, ZORGINSTELLING
CLIËNT
In de praktijk van alledag ziet bewindvoerder Xander van
Twist dat er bij cliënten naast schulden vaak (veel) andere
problemen spelen. Naast forse schulden is er bij zijn cliënten
geregeld ook sprake van een justitieel verleden, psychiatrische aandoening, verslaving en/of een (licht) verstandelijk
beperking. Om deze meervoudige uitdagingen aan te pakken
is een goede samenwerking en communicatie tussen bewindvoerder, zorginstellingen èn cliënt van groot belang.

M

ULTI-PROBLEMATIEK

Bewindvoerder Xander van Twist heeft 23 jaar als deurwaarder gewerkt en besloot toen om mensen met schulden
‘aan de voorkant’ te willen helpen. Sinds 2,5 jaar werkt hij als
bewindvoerder en coördinator bij Stichting CAV. De doelgroep
waar Xander zich op richt, is door de diverse problemen die zich
voordoen gerust complex te noemen. Vaak zijn zij met justitie in
aanraking geweest en is er sprake van verslavings- en of psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met een (licht)
verstandelijke beperking. De stichting neemt ook geregeld
cliënten aan die door andere bewindvoerders zijn geweigerd
vanwege de complexiteit.

S

Dat de samenwerking tussen bewindvoerders, zorginstellingen en cliënten werkt of zelfs noodzakelijk is, onderschrijft
ook Christa Versteeg, adviseur financiële ondersteuning bij
Pameijer. De zorginstelling heeft een aantal jaar geleden het
initiatief genomen om een betrouwbare samenwerkingspartner te vinden voor bewindvoering van haar cliënten. Destijds
is een aantal kantoren uitgenodigd voor een pitch. Stichting
CAV is hieruit geselecteerd als samenwerkingspartner. Over
de samenwerking vertelt Christa Versteeg: “Zowel CAV als
Pameijer zien dat in de praktijk de communicatie vaak via de
wooncoaches plaatsvindt. Wij vinden het belangrijk dat cliënt,
wooncoach én het CAV gelijkwaardig met elkaar communiceren, elkaar op de hoogte houden en samenwerken.”

AMENWERKING MET PAMEIJER

Volgens Xander zit de crux voor een effectieve aanpak bij
cliënten met complexe problematiek in een nauwe samenwerking tussen bewindvoerders, zorginstellingen en cliënten. Met
deze visie sluit hij aan bij het beleid dat Stichting CAV hanteert
bij schuldenproblematiek. Zelf werkt Xander intensief samen
met Pameijer, een instelling die kwetsbare mensen met psychosociale problemen of een (lichte) verstandelijke beperking ondersteunt. Deze samenwerking heeft op verschillende niveaus
vorm gekregen. Zo vindt er om de maand afstemmingsoverleg
plaats. Daarnaast geven bewindvoerders en medewerkers van
Pameijer elkaar op locatie om beurten presentaties over hun
werkwijze. Bewindvoerders vertellen dan over hun taken en wat
zij doen om de financiële zelfredzaamheid van cliënten te vergroten. Pameijer legt op hun beurt meer uit over het opstellen
van zorgplannen en zorgindicaties. Op deze manier is iedereen
goed op de hoogte van elkaars werk, waardoor je sneller kan
schakelen. Volgens Xander is contact met deze medewerkers
ook heel belangrijk, omdat zij met de cliënt te maken krijgen op
het moment dat de cliënt ‘nee’ te horen krijgt van de bewindvoerder. Bijvoorbeeld over een aanvraag voor extra weekgeld.
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V

ISIE VAN PAMEIJER OP SAMENWERKING

Traditionele samenwerking

T

Gewenste samenwerking

AAKVERDELING EN DOORVERWIJZING

Pameijer is zelf ook actief op het vlak van het bevorderen
van financiële zelfredzaamheid. Als er financiële kwesties spelen, zijn wooncoaches de eerste aanspreekpersoon voor
cliënten. Is er meer ondersteuning nodig, dan volgt een beroep
op de adviseurs van Geld Telt, een afdeling binnen Pameijer.
Deze adviseurs bieden extra hulp bij de financiële basis van de
cliënt. Het gaat dan om zaken als hoe doe je je administratie
en hoe maak je een begroting. Als deze hulp niet afdoende is,
schakelt Pameijer Stichting CAV is. Hierbij wordt aan de hand
van een checklist bepaald hoe leerbaar een cliënt is en welk
type dienst, in hun ogen, het meest passend is voor de cliënt. Is
een cliënt wel leerbaar, dan krijgt deze het advies budgetbeheer. Blijkt dat een cliënt te weinig vermogen heeft het
hiermee te redden, dan raadt Pameijer bewindvoering aan.

Ook andere mengvormen van diensten komen voor. Als iemand
een periode van bewindvoering afsluit, kan budgetbeheer als
tussenstap ingezet worden om de stap naar financiële zelfstandigheid te overbruggen. Cliënten krijgen dan het advies om
Stichting CAV hiervoor te benaderen, maar het staat hen vrij
een bewindvoerder van een ander kantoor te kiezen.

H

ULP VAN WOONCOACHES BIJ LEERDOELEN

Wooncoaches hebben dagelijks contact met de cliënt en
ondersteunen hen ook met hun financiële leerdoelen. “Stel dat
een leerdoel is dat de cliënt zelf wil leren goed om te gaan met
zijn weekgeld, dan gaan wooncoaches het gesprek aan met de
cliënt: hoe doe je dat dan? Vervolgens voorziet Stichting CAV
in dat leefgeldbedrag en geeft het hierbij een distributieplan”,
aldus Christa Versteeg. In principe ligt het initiatief van de leerdoelen bij de cliënt zelf. Tegelijkertijd kan Pameijer een cliënt
ook actief uitnodigen het zelf te gaan proberen, als blijkt dat
iemand het zelf aankan maar er niet zelf over begint.
Christa Versteeg is ervan overtuigd dat de samenwerking tussen
de drie partijen bijdraagt aan het versterken van de financiële
zelfredzaamheid van cliënten. “Ik vind het erg prettig dat ik
Xander regelmatig spreek en we ook samen op casusniveau
overleggen. Stel dat er iets niet helemaal loopt, dan kan de
wooncoach bij mij terecht en neem ik waar nodig contact met
Xander op. Doordat we hele korte lijntjes hebben, kunnen knelpunten snel opgelost worden.”

S

AMENWERKING BEWINDVOERDER EN CLIËNT

Voor Xander is samenwerking en goede communicatie met
de cliënt van groot belang. Het gaat daarbij in de eerste plaats
om het opbouwen van een vertrouwensrelatie. “Om dit te bereiken, ga ik geregeld op bezoek bij cliënten die door
Pameijer worden ondersteund. Er ontstaat zo sneller vertrouwen en cliënten durven mij makkelijker aan te spreken bij
financiële vragen of problemen”, aldus Xander. Vanuit deze vertrouwensrelatie werkt Xander ook toe naar het vergroten van
de financiële zelfredzaamheid van zijn cliënten. Altijd in kleine
stapjes, passend bij de mogelijkheden van de doelgroep.
Concreet houdt dit in dat cliënten tijdens huisbezoeken altijd
zelf bij hun financiën betrokken worden. Dit doet hij door samen
met de cliënt internetbankieren te openen en onderwijl een
gesprekje te voeren over de betalingen en inkomsten. Een volgende stap is dat cliënten aangemoedigd worden om bij tussentijdse vragen telefonisch contact op te nemen met de bewindvoerder of om zelf op onderzoek uit te gaan. Bijvoorbeeld, als
een cliënt belt met de vraag ‘mag ik een mobiel abonnement’,
legt Xander eerst de vraag terug, ‘probeer zelf eerst eens uit te
zoeken wát voor mobiel abonnement je wilt.’ Tot slot oefenen
cliënten soms met een lagere frequentie van leefgeld (van week
naar maand). Xander vervolgt: “Als er dan een aanmaning komt,
is iemand er toch nog niet helemaal klaar voor.”
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P

LATFORM VOOR BEWINDVOERDERS

Aanpakken onderling delen met andere bewindvoerders
Om de ervaringen van bewindvoerders onderling uit te kunnen
wisselen èn bewindvoerders beter met elkaar te laten samenwerken, is vanuit Stichting CAV het bewindvoerdersplatform
‘ZELF’ opgericht. Via dit platform kunnen ervaringen gedeeld
worden en vinden groepsdiscussies en kennisdeling plaats,
bijvoorbeeld via het plaatsen van artikelen. Het platform beoogt
maatschappelijke bewindvoerders die zijn aangesloten van elkaars ervaringen te laten profiteren, te verbinden en onderlinge
samenwerking te faciliteren. Vanuit het platform wordt er ook
periodiek een magazine ZELF uitgegeven.

K

ORTE COMMUNICATIELIJNEN

Naast schulden spelen bij cliënten vaak ook andere problemen. De werkwijze van Xander en Stichting CAV in samenwerking met Pameijer sluit hier goed bij aan. In de kern komt
deze neer op een goede samenwerking en communicatie tussen
alle drie de betrokken partijen: bewindvoerder, zorginstelling
en cliënt. Door te profiteren van elkaars expertise en door
de (communicatie)lijnen kort te houden, kan ook deze groep
cliënten met complexe problematiek geholpen worden bij de
aanpak van hun schulden en het vergroten van hun financiële
zelfredzaamheid.

MET DANK AAN
XANDER VAN TWIST
Bewindvoerder en coördinator bij Stichting CAV
CHRISTA VERSTEEG
Adviseur financiële ondersteuning bij Pameijer
TEKST Bureau Bartels

