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Synopsis ongevraagd advies Schulden met toelichting in bijlage 

 

Arnhem, 17 november 2021 

 

Ter attentie van:  

Burgemeester & Wethouders, Martien Louwers, Mirjam Molenaar Programma 

Manager en senior bestuursadviseurs Gemmy Hermsen en Roland Kluskens 

 

 

Aanleiding/opdracht advies 

Wij signaleren dat het niet goed gaat met de Arnhemse inwoner op het gebied van 

schulden. Bronnen zijn diverse krantenartikelen, de wethouder en bestuursadviseurs en 

diverse instellingen en of belangenorganisaties die werken of in contact komen met 

inwoners die in schulden belanden voor korte of lange termijn. Daarnaast zijn er ook de 

signalen van inwoners zelf. 

 

Vanuit de adviesraad Werk & Inkomen, die de zorgen deelt met de gemeente (wethouder 

Martien Louwers en bestuursadviseur Gemmy Hermsen) achten wij het van belang hierin 

te adviseren welke signalen er zijn ontvangen vanuit inwonersperspectief, te reflecteren 

op wat goed gaat, waar kansen liggen en waar verbeteringen plaats kunnen vinden met 

betrekking tot uitvoering in de praktijk.  

 

Wat gaat goed: 

 

- Er ligt een uitstekend beleidsstuk, wat tot stand is gekomen in samenwerking met 

veel en diverse groepen inwoners, belangengroepen en -organisaties betrokken 

bij schulden en visie op schuldhulpverlening. 

- Er zijn een aantal vaste partijen belast met de uitvoering, zodat er zicht is op 

taken, rollen en verantwoordelijkheden. 

- Er zijn inmidels ook in de wijken een aantal vaste punten en aanspreekmomenten 

en Financieel Perspectief houdt regelmatig bijeenkomsten met stakeholders. 

- Het is duidelijk dat een groot deel van de inwoners één op één persoonlijke 

begeleiding hierbij nodig heeft en er moet worden ingezet op extra mankracht in 

plaats van meer digitalisering. 

- Digitalisering is inmiddels ook ook breed opgezet; het is nog niet bekend hoe en 

of de website voldoende wordt gevonden en bezocht. 
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Resultaten: 

 

- Vanwege crisis en werken 2020 – heden vanuit huis is er een periode weinig 

bekend geweest over het resultaat van bovenstaande in de uitvoering. 

- In een tussenperiode waarbij meer contact is ontstaan, is gebleken dat er op veel 

terreinen een onvoldoende wordt gescoord en mensen eerder verder in de 

schulden komen dan eruit. 

- Deze siganalen heben inmiddels de gemeente bereikt, maar ons is nog 

onvoldoende duidelijk hoe de omvang van de schade is. 

- Een van de partijen (PLANgroep) heeft inmiddels zelf aangegeven onvoldoende te 

hebben ingezet op mankracht, teveel op digitalisering en met een nieuw systeem 

gestart is waardor veel vertraging is ontstaan; zij merken dat mensen persoonlijk 

contact zoeken om te erachter te komen hoe ze ervoor staan. 

- Vanuit diverse stakeholders, belangengroepen e.d. en vanuit inwoners ontvangen 

wij ook signalen. 

 

Conclusies zijn: 

- Dat er veel vertraging is, die niet te wijten is aan van de inwoners. 

- Er onvoldoende begeleiding en mankracht beschikbaar is; men wordt op afstand 

afgescheept. 

- Uitvoerende partijen laten steken vallen, terwijl de schuld bij inwoners wordt 

gelegd. 

- Er te laat wordt geëvalueerd vanuit de organisaties die de diensten verlenen, 

zoals PLANgroep/bewindvoerders OBIN. 

- Er wordt onvoldoende persoonlijke betrokkenheid getoond.  

- Te starrre hulpverleningspartners met onvoldoemde ruimte voor het eindresutaat. 

- Technologie en digitale processen werken vertraging in de hand. De kloof tussen 

digitaal arm en digitaal rijk neemt toe, terwijl aan de benodigde persoonlijke 

benadering en begeleiding voorbij is gegaan (de veronderstelling dat zo veel 

mogelijk digitaal werken voldoende is, blijkt onjuist). 

 

Aanbevelingen:  

 

- Besturen is vooruitzien. Houd dus rekening met onzekere variabelen zoals nu 

weer energie en zorg voor voldoende reserves. 

- Wees alert en begeleidt persoonlijk. Voorkom dat inwoners slachtoffer worden van 

de privatisering van basisbehoefte zoals zorgverzekering, energie, telecom e.d. 

zowel legale als illegale aanbieders. 

- Wees alert op het effect van de complexe wet- en regelgeving en wees coulant 

naar inwoners; ga uit van vertrouwen totdat het tegendeel bewezen is, niet 

omgekeerd.  

- Zorg dat achterstanden worden weggewerkt; dit geldt ook voor slachtoffers van 

de kindertoeslagaffaire. 

- Stimuleer samenwerking met anderen zoals Rijnstad en kleinere partijen: want 

concurrentie mag nooit ten koste gaan van de hulp aan de inwoners. Voorop moet 

staan dat deze hoe dan ook in bekwame handen met spoed op weg geholpen 

worden. 

- Verwijs sneller door naar korte termijn “hulp” zoals Voedselbank, Diaconie e.d. die 

daar ook op sturen en mogelijkheden bieden. 
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- Meer monitoren op resultaat, verlies elkaar niet uit het oog, stel data vast en 

bekijk hoeveel resultaat is bereikt, niet als straf maar als richtlijn om te kijken. Op 

die manier bewandel je de goede weg. 

- Blijf als gemeente/wijkteam een regiehouder, maar zorg wel waar nodig ruimte 

voor oplossingen op maat:  rondkomen, meekomen en vooruit komen is het 

stappenplan. 

- Uitvoerend is ook echt uitvoerend, dus naast de klant staan en dat kan niet alleen 

vanuit thuiswerken, dat moet duidelijk en een randvoorwaarde zijn. 

- Geef ruimte in het convenant voor bewindvoerders, zodat ook hier ruimte wordt 

gelaten voor kleinere partijen voor specifieke cliënten die meer één op één 

begeleiding nodig hebben. 

- Vraag regelmatig terugkoppeling, anoniem of open, van inwoners. 

- Maak een ondersteuningsovereenkomst (advies in 2018 zie bijlage link) waarbij je 

afspraken vastlegt en uitgaat van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 

- Breng in kaart of en hoe de inwoner rond kan komen, mee kan komen en vooruit 

kan komen.  

- Neem geruchten niet als waarheid aan en stimuleer om dit soort praktijken 

achterwege te laten, denk bijvoorbeeld aan de Gelrepas. Bouw aan een 

fundament van vertrouwen en steun mensen bij het maken van keuzes waar 

nodig en gevraagd. Natuurlijk maken zij vanuit vrijheid hun eigen keuzes. 

- Stuur op rust en eenheid en sta een tweespalt in de samenleving niet toe. Maak 

ruimte voor mensen om altijd deel te blijven nemen en hanteer de wet artikel 1 

als bescherming van inwoners, zodat het vertrouwen tussen inwoners en bestuur 

niet verder wordt beschadigd. Koppel dit als kritieke partner terug naar Den Hag 

en zoek de middenweg.  

 

 

 

Bijlagen en verwijzingen: 

 

- Een beschrijvend stuk dat verdere context schetst en verdieping geeft en waarvan 

wij aanbevelen dat dit ook gelezen wordt, naast de concrete uitwerking van dit 

advies. Bullet points vertellen niet het hele verhaal ! 

- https://www.adviesraadarnhem.nl/werkeninkomen/adviezen/dossier-inkomen/ 

advies schuldhulpverlening en reactie visie document.  

- https://www.adviesraadarnhem.nl/werkeninkomen/adviezen/dossier-

armoedebeleid/ waarbij 2019 en 2018 adviezen ondersteuningsovereenkomst, 

armoede en schulden bij ZZP ers en ondernemers. 

 

 

Bronnen :  

- diverse stakeholders waarvan signalen, tips en tops zijn benoemd, en aanvullende 

krantenartikelen zie bijlage verdieping van dit advies. 

 

 

 

Adviesraad Werk & Inkomen / Werkgroep Inkomen  

Nanda Bakker, voorzitter Adviesraad Werk & Inkomen 

Mieke Wennink, coördinator Werkgroep Inkomen 

Hassan Razza, lid Adviesraad Werk & Inkomen / Werkgroep Inkomen 
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