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INLEIDING 

De stichting draagt de naam: Stichting Hulp en Steun, Buro voor schuldhulp. De stichting 
is opgericht op 23 april 1998. De oprichting van de stichting vond plaats in samenwerking 
met de gemeente Urk, de bankinstellingen en de plaatselijke diaconieën. 

De stichting beoogt een actieve stichting te zijn met een professionele instelling en een 
positieve uitstraling. Er is een doelgerichte samenwerking met ketenpartners waardoor 
individueel maatwerk kan worden geleverd.  

De activiteiten van de stichting beperken zich tot de inwoners van gemeente Urk. 

 

1. DOELSTELLING 

De stichting  

- biedt ondersteuning in de vorm van bemiddeling en begeleiding als er zich financiële 
problemen voordoen. 

- geeft financiële adviezen. 
- biedt hulp bij mogelijke schuldsaneringen en schuldregelingen. De stichting is er 

niet alleen voor mensen met schulden maar ook voor hen die het moeilijk vinden 
om met geld om te gaan. De stichting verzorgt persoonlijke budgettering, 
budgetbegeleiding  en inkomensbeheer. 

- voorziet verder in maatregelen, pleegt activiteiten en voorzieningen die er toe 
moeten leiden dat mensen in staat worden geacht zich zo te gedragen dat ze hun 
financiën op orde kunnen houden. Dit doet de stichting door persoonlijke 
begeleiding en sociale ondersteuning. 

Er is een aanbod voor iedere inwoner van de gemeente Urk. Er zijn geen wachtlijsten. Een  inwoner 
kan zich 24 uur per dag digitaal melden. Een eerste gesprek vindt plaats uiterlijk tien dagen na de 
aanmelding. In crisissituaties wordt direct hulp geboden. Budgetbeheer wordt binnen twee weken 
opgestart. 

 

2. ORGANISATIE 

De stichting is gevestigd te Urk, is ingeschreven in het register van de Kamer van 
koophandel onder het nummer 3906593. RSIN van de stichting is 806995324. De stichting 
heeft een ANBI status. Ook is de stichting lid van de NVVK. De stichting is door middel van 
een collectieve vergunning geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Tevens is de 
stichting als deelnemer geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. 

 

2.1. BESTUUR 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter  : Klaas Kramer 
Secretaris  : Anita Oost- Bos 
Penningmeester : Rein van den Berg 
Bestuurslid              : Tiemen Hakvoort 
Bestuurslid  : Albert Pieter Hakvoort 
Bestuurslid  : Roel van den Berg 
Bestuurslid              : Gerrit Meun 
 
De voorzitter Klaas Kramer en het bestuurslid Tiemen Hakvoort zullen per 1 februari 2019 
hun lidmaatschap van het bestuur beëindigen. Voorzitter Klaas Kramer wordt op die datum 
opgevolgd door Gerrit Meun. Met ingang van 16 oktober 2018 maakt Gerrit Meun deel uit 
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van het bestuur. Voor het bestuurslid Tiemen Hakvoort is Anita Oost-Bos in de plaats 
gekomen. Penningmeester Rein van den Berg zal zijn lidmaatschap van het bestuur per 1 
juli 2019 beëindigen. Voor de functie van penningmeester wordt  een opvolger gezocht. 
 
In de regel wordt door het bestuur éénmaal per maand vergaderd. 
 
De leden van het bestuur genieten geen beloning of anderszins een vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Wel hebben de leden van het bestuur recht op vergoeding van de door 
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Voorgaand aan iedere bestuursvergadering bestaat de mogelijkheid 
gebruik te maken van het inloopspreekuur. Als men een onderwerp wil 

bespreken kan men dat doen tijdens dit inloopspreekuur. Men dient 
vooraf wel aan te geven dat mijn gebruik wil maken van deze 

mogelijkheid. 

2.2. RAAD VAN ADVIES 

Het bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Advies. Aan deze raad wordt door het 
bestuur jaarlijks verantwoording afgelegd. Het bestuur vergadert jaarlijks tenminste 
tweemaal met de Raad van Advies. De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen: 
Pieter Gerssen, Cornelis Koffeman, Albert Romkes en Johannes Spoelstra.  

2.3. MEDEWERKERS 

Er zijn twee medewerkers in dienst voor een aantal uren die gelijk staan aan twee volledige 
fte’s. Zij verrichten de werkzaamheden die genoemd worden in het hoofdstuk over de 
dienstverlening. Zij hebben een HBO opleiding aangevuld met specifiek onderricht die 
nodig is voor de uitoefening van hun taken. Ze geven hieraan uiting door hun  HBO denk- 
en werkniveau.  

De werkzaamheden vereisen een professionele inzet en daarbij is zijdelings op het terrein 
van preventie en nazorg ruimte voor de inzet en assistentie van vrijwilligers.  

2.4. TOEGANKELIJKHEID KANTOOR 

Van maandag tot en met vrijdag is het mogelijk om in de morgenuren de medewerkers 
van de stichting te spreken. De deur van het kantoor staat dan altijd open. Cliënten die 
vragen hebben over hun dossier of daaraan gerelateerde onderwerpen en mensen die 
vragen hebben over hun financiën of daaraan gekoppelde onderwerpen kunnen dan 
terecht. Daarnaast zijn er op die dagen telefonische spreekuren. Uiteraard zijn de 
medewerkers van de stichting ook ruimschoots via de email te benaderen. 

2.5. CONTINUITEIT 

Om de voortgang van de organisatie te verzekeren zijn met de GKB Assen afspraken 
gemaakt die vastgelegd zijn in een overeenkomst, over de continuïteit in geval van ziekte 
dan wel afwezigheid van de medewerkers.  

 
3. KADER SCHULDHULPVERLENING 

 
3.1. ALGEMEEN 

Een problematische schuld is een belangrijke belemmerende factor voor volwaardige 
participatie in de samenleving. Volgens de Regering moeten problematische schulden 
daarom zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel worden opgelost. De 
maatschappelijke kosten van schulden zijn immers hoog: armoede, sociale uitsluiting, 
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huisuitzetting, onverzekerbaarheid, afsluitingen van gas, water en licht etc. Van een 
problematische schuld is naar het oordeel van de Regering sprake indien van een natuurlijk 
persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van 
zijn schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen. 

 

3.2. WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 

Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening(Wgs) van kracht. De Wgs 
maakt de gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van schuldhulpverlening aan 
inwoners. 

Volgens de Wgs stelt de gemeenteraad telkens voor een periode van vier jaar een plan 
vast dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van de 
gemeente. Het plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid 
betreffende integrale schuldhulpverlening en het voorkomen dat personen schulden 
aangaan die ze niet kunnen betalen. 

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van het plan. 

 

3.3. BELEIDSNOTA SOCIAAL DOMEIN 2015-2018 “ZORG VOOR ELKAAR” EN 
HET UITVOERINGSPROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN 2018 

In de beleidsnota bereidt de gemeente zich voor op haar (nieuwe) taken op het sociaal 
domein. De schuldhulpverlening is een van die taken. 

Uit de beleidsnota blijkt, dat het Gemeentelijk beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 
nog steeds maatgevend is. Aansluitend op de gang van zaken in de samenleving krijgt 
zelfhulp extra accent. De beleidsnota verwoordt het aldus: “Ondersteuning door de 
gemeente is niet vanzelfsprekend. Meer dan voorheen wordt de hulp afgestemd op wat 
inwoners zelf kunnen. Dit betekent, dat van inwoners wordt gevraagd eerst op eigen kracht 
en met behulp van familie, het sociale netwerk en vrijwilligers naar oplossingen te zoeken. 
Uiteraard staan de gemeente en de maatschappelijke partners klaar voor inwoners die het 
echt zelf niet redden.” 

Het uitvoeringsprogramma sociaal domein 2018 constateert, dat schuldhulp pas wordt 
gezocht als de problemen heel groot zijn. Terwijl vroegtijdig herkennen van financiële 
problemen juist heel belangrijk is. Het maakt de aanpak vaak makkelijker en de gevolgen 
voor de schuldenaar blijven beperkt. Ook de maatschappelijke schade is kleiner als de 
schulden in een vroegtijdig stadium geregeld kunnen worden. Het voornemen wordt geuit 
om in 2018 een convenant te sluiten met alle betrokken maatschappelijke partijen waarin 
afspraken worden gemaakt over een sluitende vroeg signalering. 

 

3.4. GEMEENTELIJK BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2012-2015 

Volgens het beleidsplan is de doelstelling van de gemeente: “hanteerbare schulden voor 
iedereen”. Het hulpverleningstraject richt zich op het voorkomen van bedreigende situaties 
(gedwongen woningontruiming, afsluiten van gas en elektriciteit, ontbinding 
zorgverzekering enz.) en het werken naar een situatie waarbij de schulden geen 
belemmering vormen voor het deelnemen aan de maatschappij. Volgens de gemeente 
moet de verzoeker aan het einde van het traject van schuldhulpverlening weer zelfredzaam 
zijn. Wanneer financiële zelfredzaamheid niet haalbaar is, zal buiten de kaders van de 
schuldhulpverlening een duurzame oplossing gezocht worden. Om deze doelstelling te 
bereiken zal de gemeente naast het bieden van curatieve zorg (probleemoplossend) ook 
inzetten op preventie (probleemvoorkomend) en nazorg (recidivevoorkomend). 
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De gemeente kiest er voor om de schuldhulpverlening uit te besteden en mandateert 
daarbij de regierol binnen het uitvoerend proces aan de Stichting Hulp en Steun. De 
stichting is op uitvoerend niveau de gesprekspartner van alle betrokken instanties. 

De gemeente heeft de volgende taken: 

- Vaststellen vierjaarlijks beleidsplan; 
- Mandateren van de regierol binnen de schuldhulpverleningstrajecten aan de 

Stichting Hulp en Steun; 
- Toetsen deskundigheid en capaciteit betrokken partijen; 
- Evalueren en bijsturen van de afspraken; 
- Borgen van de kwaliteit; 
- Evalueren effectiviteit van het beleid; 
- Mandateren van het nemen van positieve besluiten aan de Stichting Hulp en 

Steun; 
- Afgeven negatieve beschikkingen; 
- Verzoek moratorium; 
- Uitvoeren bezwaar en beroep; 
- Uitvoeren Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen; 
- Opstellen beleidsregels. 

Het wel of niet doen van een aanbod van schuldhulpverlening wordt aan de verzoeker 
bevestigd in een beschikking. Het afgeven van een beschikking is een bevoegdheid van 
burgemeester en wethouders. Deze bevoegdheid wordt voor positieve beschikkingen 
gemandateerd aan de Stichting Hulp en Steun. 

Voor de Stichting Hulp en Steun worden de volgende taken gereserveerd: 

- Afgeven van positieve beschikkingen; 
- Opstellen plan van aanpak; 
- Samenwerking en communicatie met algemeen maatschappelijk werk, 

zorgpartners, vrijwilligersorganisaties enz.; 
- Regie voeren op dossierniveau; 
- Verstekken van informatie aan de gemeente over onder andere aantallen, 

achtergrond, klanten en resultaten van trajecten. 
 
 

3.5. RECHTSVERHOUDING TUSSEN DE GEMEENTE EN DE STICHTING HULP 
EN STEUN 

De gemeente en de Stichting Hulp en Steun hebben op 26 januari 2017 in vervolg op 
eerdere afspraken een nieuwe aangepaste overeenkomst gesloten voor de periode 2017 
tot en met 2020. 

Centraal in de overeenkomst staat, dat de Stichting bij de uitvoering van haar 
werkzaamheden werkt conform de werkwijze van de NVVK en daarbij de gedragscode 
schuldregeling van deze organisatie toepast. 

Een exemplaar van deze overeenkomst is als bijlage van dit beleidsplan opgenomen. 

 

4. DIENSTVERLENING  
 

4.1. ALGEMEEN 

De uitvoering van de schuldhulpverlening berust op vijf belangrijke pijlers: preventie, 
vroeg signalering, stabilisatie, oplossen van schulden en nazorg. 

De Stichting hanteert bij de schuldhulpverlening enkele uitgangspunten: 
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- de motivatie van de schuldenaar om de schulden aan te pakken, zijn vaardigheden 
en een op maat gesneden dienstverlening bepalen uiteindelijk hetgeen haalbaar is; 

- een integrale aanpak kent het meest duurzame effect; 
- preventie en de juiste nazorg voorkomen het ontstaan van (nieuwe) schulden. 

Problemen met financiën of het krijgen van (problematische) schulden krijg je niet zomaar. 
Er is vaak een opeenstapeling van gebeurtenissen die als oorzaak zijn aan te wijzen. Iedere 
inwoner van de gemeente Urk is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn eigen 
financiële huishouding, maar niet altijd kun je spreken van onverantwoord gedrag die de 
financiële problemen hebben veroorzaakt. 

Zijn er schulden dan gaat de stichting ervan uit, dat de betrokkene als uitvloeisel van zijn 
eigen verantwoordelijkheid eerst zelf aan de slag gaat om een oplossing te vinden. Zijn er 
zaken die betrokkene zelf nog kan oplossen, hoe ziet zijn sociale netwerk eruit? Kan hier 
een beroep op worden gedaan? Geen motivatie betekent ook vrijwel geen oplossing voor 
de schuldenproblematiek.   

Door het inzetten van preventie, schuldhulpverlening, budgetbeheer en nazorg worden 
hogere maatschappelijke kosten beperkt. Immers, daar waar een schuldensituatie de 
boventoon voert, daar zijn ook van andere problemen aanwezig. In de relationele sfeer 
kunnen er problemen zijn, vaak is stress een niet onbelangrijke factor, opvoedkundige 
problemen, misschien wel problemen op het gebied van huisvesting. Geen werk of door 
allerlei situaties niet aan het werk (meer) kunnen is vaak ook een probleem. 

 

4.2. INTEGRALE INTAKE 

De integrale intake dient ten eerste om de financiële problemen inzichtelijk te maken en 
om een duiding van de oorzaak van de problemen te geven. Daarnaast moet worden 
vastgesteld of er sprake is van een crisissituatie waarin direct interventie nodig is. Er wordt 
een huisbezoek gepland. Nadat de uitgaven en de inkomsten zijn geïnventariseerd, wordt 
gekeken of het mogelijk is een stabilisatie proces in te zetten. Er wordt gekeken wat de 
kortste weg is naar een oplossing van het schuldenprobleem. Het tweede doel van de 
intake is het informeren van de aanvrager over de voorwaarden, de werkwijze, de gevolgen 
en (on)mogelijkheden door de stichting.   

De stichting streeft naar een integrale intake binnen 14 dagen na aanmelding en een 
maximale doorlooptijd na aanmelding en intake van drie maanden. 

Het resultaat van een integrale intake kan enerzijds een voor de aanvrager aanvaardbaar 
hulpaanbod betekenen, maar anderzijds kan het ook resulteren in een afwijzing. Natuurlijk 
zal dit laatste een beargumenteerde afwijzing zijn. Het hulpaanbod zal worden vastgelegd 
in een positieve beschikking welke de aanvrager van de stichting ontvangt en in een 
wederzijdse ondertekende handelingsovereenkomst waarna het hulpproces in werking kan 
worden gezet. Een afwijzing wordt vastgelegd in een negatieve beschikking welke aan 
aanvrager van de gemeente ontvangt. 

 

4.3. SCHULDREGELING 

De schuldregeling heeft als eerste doel, dat er een verantwoorde betalingsafspraak 
gemaakt wordt die zowel voor de aanvrager als voor de schuldeisers aanvaardbaar is.  

Het tweede doel is, dat de aanvrager na een periode van maximaal 36 maanden, binnen 
de randvoorwaarden van de wettelijke regels, schuldenvrij is en een schuldenvrije 
toekomst weet te realiseren.  

De schuldregeling resulteert in een betalingsafspraak tussen de aanvrager en de 
schuldeiser in de vorm van een betalingsregeling. De gedragscode van de NVVK is hierbij 
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leidend. Bij het mislukken van de bemiddeling kan het resultaat ook een verzoek zijn aan 
de rechtbank voor het toepassen van de WSNP. 

De maximale doorlooptijd van de schuldregeling is vier maanden. 

 

4.4. VERZOEK WSNP 

De directe doelstelling van deze aanvraag is het aan de rechtbank mogelijk te maken een 
oordeel te vellen over de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, De 
indirecte doelstelling is, via interventie van de rechtbank, de problematische schuldsituatie 
op te lossen in een minnelijk traject.  

Nadat het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend ontvangt de aanvrager binnen 
enkele weken een oproep om voor de rechtbank te verschijnen. De rechter zal vragen om 
aanvullende informatie. De rechtbank beslist of de aanvrager in aanmerking komt. Hierbij 
wordt bekeken of het minnelijke traject inderdaad niet mogelijk is. Verder probeert de 
rechtbank in te schatten of de aanvrager zich aan de spelregels van de schuldsanering zult 
houden. 

De rechter kan schuldeisers verplichten om mee te werken. Na een periode van 36 tot 
maximaal 60 maanden worden de resterende schulden van de aanvrager kwijtgescholden. 

De gemiddelde doorlooptijd van het opstellen van een verzoekschrift aan de rechtbank is 
een maand. Het verzoekschrift is de basis van een beslissing door de rechtbank voor een 
verklaring WSNP. 

 

4.5. BUDGETBEHEER 

Met budgetbeheer wordt orde en rust gebracht in een financiële situatie. Budgetbeheer 
stabiliseert enerzijds de financiële situatie van de aanvrager en anderzijds het voorkomen 
van nieuwe of verder oplopen van betalingsachterstanden. 

Het betekent, dat de Stichting het geld van de cliënt beheert. Dat kan een uitvloeisel van 
de intake zijn, maar kan ook omdat hier vrijwillig om wordt gevraagd. Budgetbeheer kan 
tijdelijk zijn, dit kan als de geldzaken weer orde zijn. Als de cliënt de uitgaven en inkomsten 
niet zelf kan beheren dan kan budgetbeheer ook een blijvende actie zijn. Budgetbeheer is 
vaak een onderdeel van de schuldhulpverlening.  

De gemiddelde doorlooptijd van een verzoek tot budgetbeheer is twee maanden en die van 
het budgetbeheer zelf is 36 maanden. Vaak gaat aan budgetbeheer een stabiliteitsperiode 
van vier maanden vooraf. 

Budgetbeheer eindigt in de regel na een periode van 36 maanden. Daarna kan op 
uitdrukkelijk eigen verzoek en voor rekening van de cliënt budgetbeheer worden 
voortgezet.   

Budgetbeheer vindt plaats onder het regiem van de gedragscode van het NVVK. 

 

4.6. SERVICEVERLENING DOOR DE VOEDSELBANK 

Cliënten van de stichting komen onder meer in aanmerking voor de service van de 
Voedselbank Noordoostpolder en Urk. Zij helpt door tijdelijk voedselpakketten te 
verstrekken. Hierdoor kan worden bespaard op de kosten van het huishouden.  

Cliënten worden hierop attent gemaakt en desgewenst bemiddelt de stichting voor haar 
cliënten bij de Voedselbank. 

4.7. PREVENTIE EN VROEG SIGNALERING 



 
 

10 Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 – 2022                                                    Stichting Hulp en Steun 

In de regel maakt zo ongeveer minder dan een half procent van de Urker bevolking gebruik 
van de diensten van onze stichting. Is dat veel? Er zijn Nederlands gemeenten die claimen 
dat hun inwoners geen hulp nodig hebben. Het gaat ze voor de wind. Echter de Regering 
stelt, dat één op de tien huishoudens in Nederland te maken heeft met problematische 
schulden. Daarnaast is er een grote groep die het  risico loopt om in de schulden terecht 
te komen. Voorkomen en een goede begeleiding dienen daarom meer accent te krijgen. 

Schulden leiden tot persoonlijke problemen en maatschappelijke kosten. Preventie is een 
middel dat kan worden ingezet om grotere financiële problemen of herhaling te voorkomen. 
Schuldpreventie kan worden gezien als een mix van maatregelen, activiteiten en 
voorzieningen die er op gericht zijn dat mensen financieel  vaardig worden en zich zo 
gedragen dat zij hun financiën op orde houden. Preventie ligt niet alleen op het bordje van 
de Stichting Hulp en Steun. Er zijn verschillende partijen zoals nutsbedrijven, 
zorgverzekeraars, financiële dienstverleners, werkgevers, woningbouwcorporaties, scholen 
en kerken waarmee samenwerking een must is om preventiemaatregelen te kunnen doen 
slagen.  

Doelgroepen volgens de landelijke gegevens zijn groepen die een bovengemiddeld risico 
lopen op een problematische schuldsituatie. Dit betreffen: 

| alleenstaanden, al dan niet met kinderen; 
| mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld met een uitkering; 
| laagopgeleiden; 
| zelfstandige ondernemers; 
| verslaafden; 
| ouderen met een beginnende dementie of andere gezondheidsproblemen; 
| functioneel analfabeten; 
| digibeten; 
| ouderen met een pensioen gat. 
 
 

Het is niet aannemelijk dat de Urker situatie veel afwijkt van het 
landelijke beeld. Het ligt dan ook voor de hand, dat de Stichting Hulp en 
Steun zich bij haar preventieactiviteiten zoveel mogelijk richt op deze 

doelgroepen. 

Het doel van preventie met aansluitend de nazorg is dat mensen zich bewust worden van 
bepaalde situaties. Beoogd wordt dat wordt voorkomen dat ze (opnieuw) verplichtingen 
aangaan die hun bestedingspatroon te  boven gaan. Hiermee wordt voorkomen dat ze geen 
beroep hoeven te doen op professionele hulp. Vroeg signalering heeft als doel om 
vroegtijdig mensen in beeld te krijgen die in de problemen dreigen te komen. Ook een 
herhaling van het in financiële problemen komen, wordt geprobeerd met preventie te 
voorkomen.  
 
Het beleid van de Stichting ten aanzien van de preventieve schuldhulpverlening ziet er als 
volgt uit. 
 
● Spreekuur 

Om de eerste stap naar preventieve schuldhulpverlening zo laagdrempelig mogelijk te 
houden, wordt er regelmatig (één keer in de week of één keer in de twee weken) namens 
de Stichting enkele uren in het gemeentehuis of bij het maatschappelijk werk zitting 
gehouden. Hier kunnen mensen even naar binnen lopen zonder dat het gelijk aan financiële 
problemen wordt gekoppeld. Er is dan een mogelijkheid voor vragen, adviezen en tips. 
Mensen met grotere problemen komen zo eerder in beeld bij de stichting. De hulpverlener 
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kan vervolgens, indien deze dit nodig acht, een aanmeldformulier meegeven. Het is dan 
aan de mensen zelf om de keus te maken zich bij de stichting aan te melden. Dit moet in 
overleg met de gemeente gebeuren. 

● Naamsbekendheid 

De activiteiten staan of vallen met naamsbekendheid en de autoriteit van de stichting. 
Regelmatige publiciteit in de pers, op sociale media, actieve deelname in het sociaal 
domein, een actuele en eigentijdse website, waarin niet alleen informatie wordt verstrekt 
maar ook hulp wordt geboden om zelf schuldsituaties op te lossen. Ook een vlotte en 
klantvriendelijke en gedegen dienstverlening is van groot belang. Naast dit gegeven zijn 
folders en flyers  middelen om  zichtbaar te maken wat de stichting doet. Dit materiaal kan 
worden neergelegd bij het maatschappelijk werk, de huisartsen, in de bibliotheek en in het 
gemeentehuis. Dit is een redelijk anoniem gebeuren en is laagdrempelig. Folders en flyers 
worden verstuurd naar bedrijven. Bedrijven zullen door een loonbeslag één van de grootste 
vroeg signaleerders zijn.  

● Budgetcursus 

Twee keer per jaar wordt er  een budgetcursus gegeven. Het gaat om een cursus die uit 
10 lessen bestaat en voornamelijk in de avonduren wordt gegeven. Maximaal 10 cursisten 
per cursus. Het is de bedoeling dat iedere cursist aan het werk gaat met zijn eigen 
financiële administratie gedurende deze cursus. De cursus is stapsgewijs opgebouwd en 
iedere week gaan de cursisten naar huis met een opdracht om die thuis uit te voeren.  

Wat komt er in een budgetcursus aan bod: 
Goede administratie geeft inzicht 
Wat hebt u nodig?                                                                                                                                                                                                                 
Controleer de afschriften 
Taakverdeling 
Zo gemaakt 
| Een begroting maken 
| Inkomsten 
| Uitgaven 
| Overschot of tekort 
| In 4 stappen grip op geld 
| Grip op geld: ook voor later 
| Evaluatie 
 
● Cursus | workshop |presentatie werkgevers 

Werkgevers zijn één van de grootste vroeg signaleerders. Personeel met financiële 
problemen zijn een grote kostenpost voor een bedrijf. Met enige regelmaat wordt gemerkt, 
dat de administratieve afdelingen geen idee hebben hoe loonbeslag werkt. Daarnaast geldt 
ook nog de regel, dat wanneer een werkgever niet meewerkt aan loonbeslag binnen de 
gestelde termijn, hij of zij aansprakelijk gesteld kan worden voor de openstaande vordering 
van het personeelslid. Daarom is een cursus voor werkgevers aan te bevelen. 
 
Wat komt er in de werkgeverscursus aan bod: 
| Hoge kosten van loonbeslag 
| Kostenscan Nibud 
| Oorzaken financiële problemen 
| Geldproblemen op de werkvloer 
| Wat kunt u als werkgever doen 
| Omgaan met loonbeslag 
| Evaluatie 
Deze cursussen worden op locatie aangeboden. Hiervoor kan de werkgever een offerte 
opvragen. Dit is afhankelijk van het aantal cursisten, tijdstip en reiskosten. 

● Jongeren 
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Een voornaam deel van de preventieactiviteiten zal gericht zijn op jongeren. Jongeren in 
het basis-, middelbaar- en voorgezet onderwijs verdienen de aandacht. Door kinderen al 
jong leren omgaan met geld wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid. Jong 
geleerd is oud gedaan. Het is de bedoeling dat kinderen al vroeg leren om te sparen en op 
een iets latere leeftijd zich bewust worden van de gevaren van bijvoorbeeld abonnementen 
afsluiten voor mobiele telefonie, uitkomen met zakgeld, kleedgeld etc. 

In groep 1 van de basisschool leren de kinderen rekenen. Ergens halverwege het schooljaar 
komt het onderdeel rekenen met geld aan bod. Dit is het moment om in te springen voor 
de stichting. Door middel van een toneelstukje of een poppenkastspel wordt het thema 
sparen aangeboden. Hierbij krijgen de kinderen een spaarpotje cadeau en gaan op school 
sparen voor een klein cadeautje. Na een periode van sparen komt de beloningsdag. Dan 
wordt het spaargeld uit de potjes afgegeven en krijgen ze hun cadeautje. Hierbij mogen 
ouders aanwezig zijn. Er kan een koffieochtend aan gekoppeld worden, zodat ouders met 
vragen een medewerker van de stichting kunnen benaderen met vragen. Wederom weer 
laagdrempelig en redelijk anoniem. Het leren omgaan met geld kan door alle leerlijnen 
heen lopen en voor alle niveaus. Na de basisschool kan de jeugd op Urk terecht bij 
meerdere instituten. De doelgroep zal zowel in groepsverband als op individueel niveau 
worden benaderd via het aanbieden van gaslessen en het instellen van een 
jongerenspreekuur. 

● Vroeg signalering 

Dit is een onderwerp dat ingebed moet zijn binnen de schuldhulpverlening. Belangrijke 
vroeg signaleerders zijn werkgevers, woningbouwvereniging Patrimonium, de Stichting 
Caritas, scholen, algemeen maatschappelijk werk en de plaatselijke kerken.  Rollen 
vastleggen en regelmatig overleg zal uiteindelijk worden vastgelegd in een convenant. Een 
belangrijke voortrekkersrol hierin is voor de gemeente Urk.   

 

5. PERSPECTIEF 
 

5.1. UITGANGSPUNTEN 

Voor het perspectief worden als uitgangspunten gehanteerd, dat  

- de dienstverlening van de Stichting als een geheel moet worden gezien; 
- jaarlijks circa 150 personen en/of gezinnen door de dienstverlening worden 

bereikt. 
 

    5.2.     KOSTEN DIENSTVERLENING 

De kosten van de dienstverlening worden geraamd op een structureel bedrag van € 
160.000,--. De kostenposten zijn gerubriceerd als volgt: personeelslasten € 110.000,--, 
huisvestingslasten € 25.000,--, accountantskosten € 3.000,--, lasten informatiesystemen 
€ 10.000,--, kosten lidmaatschap NVVK € 5.000,-- en werkkapitaal € 8.000,--. 

De gemeente is de voornaamste financier van de Stichting. Op dit moment krijgt de 
Stichting van de gemeente jaarlijks een vergoeding op basis van de gerapporteerde 
hoeveelheid schuldhulpverleningsproducten met een garantiebedrag van € 105.000,--. 

Het huidige vergoedingssysteem voldoet niet meer. Enkele andere gemeenten hanteren 
voor hun vergoeding van de dienstverlening op het terrein van de schuldhulpverlening een 
bedrag per inwoner. De bedragen per inwoner variëren van € 7,-- tot € 9,-- per inwoner. 
Voor de dienstverlening van de Stichting wordt een bedrag van € 8,-- per inwoner redelijk 
en billijk geacht. 

 

    5.3.    RISICO’S 
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De volgende verzekeringen zijn afgesloten: 

- bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid; 
- schade aan inventaris; 
- ziekteverzuim / arbo; 
- WGA- gat; 
- WGA- eigenrisico. 

 
 

6. WAARBORGEN KWALITEIT 
 

6.1. TEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging is het houden van 
tevredenheidsonderzoeken. Via de website van de Stichting kunnen (aspirant) cliënten hun 
mening delen met het bestuur. De uitkomsten hiervan vormen een belangrijk uitgangspunt 
voor het behouden van het kwaliteitsniveau dat het bestuur voorstaat. 

 

6.2. KWALITEITSBORGING 

Het procesbeheer van de Stichting omvat een aantal controle middelen die door middel 
van procedures zijn vastgelegd. 

Interne controle gebeurt op de volgende manieren: 

- werkoverleg.  Tijdens het werkoverleg komt het functioneren van de medewerkers 
aan de orde. Daar wordt ook gezamenlijk besproken hoe bepaalde zaken aangepakt 
dienen te worden; 

- opleiding.  Door de medewerkers worden cursussen gevolgd om de kennis op peil 
te houden; 

- klachten.  Klachten kunnen belangrijke leermomenten zijn. Naar aanleiding van 
eventuele klachten kunnen daar waar nodig processen en activiteiten worden 
aangepast. Er is een klachtenregeling. 

Externe controle gebeurt door externe partijen op de volgende wijze: 

- accountancy;  
- driejaarlijks audit van de NVVK. 

 
 

6.3. OVEREENKOMST INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 

De stichting en de gemeente Urk hebben op 26 januari 2017 een vervolg gegeven aan 
eerdere afspraken door een nieuwe aangepaste overeenkomst af te sluiten voor een 
periode van 2017 tot en met het jaar 2020. De overeenkomst verplicht de stichting bij de 
uitvoering van haar werkzaamheden te werken conform de werkwijze van de NVVK en de 
gedragscode schuldregeling die deze organisatie toepast. 

Een exemplaar van de overeenkomst in als bijlage van dit beleidsplan opgenomen. 

 

6.4. LIDMAATSCHAP NVVK 

In 2015 is het lidmaatschap verkregen van de NVVK. 

Leden van de NVVK werken conform de gedragscode schuldhulpverlening van de NVVK. 

Een exemplaar van de gedragscode is als bijlage van dit bedrijfsplan opgenomen.       
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6.5. AANSLUITING BIJ BUREAU KREDIET REGISTRATIE 

De stichting is sinds 11 juli 2014 aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) Dit 
betekent, dat bij intake van cliënten de registratie van schulden wordt getoetst bij het BKR. 
Aan het BKR worden ook de door de stichting getroffen schuldregelingen gemeld. 

 

6.6. TOEZICHT AUTORITEIT FINANCIELE MARKTEN 

Sinds 7 juli 2014 valt de stichting onder het collectief toezicht van de Autoriteit Financiële 
Markten ( AFM) op de leden van de NVVK. 

 
6.7. WERKINSTRUCTIE MEDEWERKERS 

In juni 2015 is voor de medewerkers een werkinstructie vastgesteld. De werkinstructie is 
als  bijlage bij dit beleidsplan opgenomen. 

Uit de werkinstructie vloeit voort, dat de medewerkers een opleiding tot professioneel 
schuldhulpverlener moeten hebben genoten, of binnen zes maanden na indiensttreding 
aan deze  eis moeten voldoen. 

 

7. INFORMATIESYSTEEM 

Voor het uitvoeren van haar taken maakt de stichting gebruik van het softwareprogramma 
Stratech. Dit programma is sinds het laatste kwartaal van 2015 volledig in gebruik. 

Het programma beschikt onder meer over de volgende functionele mogelijkheden: 

- het vastleggen van de persoonlijke gegevens van de cliënten;   
- het digitaal indienen van WSNP aanvragen bij de rechtbank; 
- elk moment van de dag is er voor cliënten inzicht in hun financiële situatie; 
- automatisch eens per maand een digitaal overzicht; 
- het modulair toevoegen van bewind voering; 
- automatische upgrading van programma’s overeenkomstig de richtlijnen van de 

NVVK. 

De informatiesystemen voor schuldhulpverlening worden in rap tempo steeds 
geavanceerder en gebruiksvriendelijker. Deze ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd 
en leiden mogelijk in de nabije toekomst tot de keuze voor een ander informatiesysteem. 

 
 

8. VERANTWOORDING 

Meerde keren per jaar wordt de gemeente Urk geïnformeerd over de gang van zaken 
binnen de stichting Hulp en Steun. Cijfermatige onderbouwing vindt plaats middels het 
aanbieden van de jaarrekening.  

 

 

 

9. TOT SLOT 

Genoemde middelen hebben als doel de effectiviteit van de schuldhulpverlening te 
vergroten. Het bestuur van de stichting Hulp en Steun beoogt met dit beleidsplan een 
invulling te geven aan haar wens om een professionele organisatie te zijn. Het bestuur van 
de stichting wil met dit plan input geven en haar kennis en ervaring ter beschikking stellen 
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om deze noodzakelijke dienstverlening voor de inwoners van de gemeente Urk duurzaam 
te verzorgen.   

 

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Hulp en Steun op 16 oktober 2018. 

K. Kramer                                                      , voorzitter. 

A. Oost – Bos                                                  , secretaris. 


