
Jaarverslag 2016 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp  
 
Bestuur 
 
Het bestuur van de stichting bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: Klaas 
Kramer (voorzitter), Tiemen Hakvoort (secretaris), Lub Loosman (algemeen adjunct) en Rein 
van den Berg (penningmeester).   
 
Raad van Advies 
 
De Raad van Advies van de stichting bestond in het verslagjaar uit de volgende personen:  
Bert Hartman (gedeeltelijk), Cees Koffeman, Rick Koster, Pieter Gerssen en Johannes 
Spoelstra.  
 
Op 23 mei en 28 november 2016 heeft overleg plaats gevonden tussen het bestuur en de 
Raad van Advies. Bij dit overleg waren de medewerkers van de stichting deels aanwezig. 
Tijdens het overleg is informatie verschaft en van gedachten gewisseld over:  

- de relatie tussen de stichting en de gemeente en tussen de stichting en de 
plaatselijke kerken;  

- het aantal bij de stichting in behandeling zijnde cliënten;  
- de toelating tot volwaardig lid van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet 

(NVVK), de landelijke vereniging voor schuld hulpverlenen en sociaal bankieren; 
- in samenhang met het lidmaatschap van de NVVK de borging van de 

professionalisering van de dienstverlening van de stichting; 
- het gebruik van het softwareprogramma Stratech; 
- de versterking van de financiële positie van de stichting; 
- de herziening van het contributiestelsel van de NVVK. 

 
Personeel 
 
Cornelis Brouwer is in dienst van de stichting in de functie van budgetconsulent. Hij is de 
enige medewerker met een vast dienstverband. Hierin is in het verslagjaar geen verandering 
gekomen. 
 
Er geen gelegenheid geweest om specifieke cursussen op het vakgebied te volgen. De 
deskundigheid is op peil gehouden middels de berichtgeving van de NVVK.  
 
Vrijwillige medewerkers 
 
Als vrijwillige medewerkers zijn in het verslagjaar actief geweest de dames Ilona Woord 
(gedeeltelijk), Jannet Meun-Snoek (gedeeltelijk) en Irma de Jager.   
 
De vrijwilligers ontvingen voor hun werkzaamheden maandelijks een vrijwilligersvergoeding. 
 
Ook de deskundigheid van de vrijwillige medewerkers is op peil gehouden middels de 
berichtgeving van NVVK. 
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Relatie met de gemeente 
 
De relatie met de gemeente is een zakelijke relatie waarbij de stichting krachtens een 
overeenkomst met de gemeente integrale schuldhulpverlening aan inwoners van de 
gemeente Urk biedt. Op grond van deze overeenkomst krijgt de stichting van de gemeente 
een vergoeding voor de door haar verleende diensten.  
 
De overeenkomst is met ingang van 1 januari 2016 met een periode van vijf jaar verlengd. 
 
Relatie met de kerken en anderen 
 
Contacten met de diaconieën hebben in het verslagjaar op informele wijze plaats gevonden. 
Incidenteel zijn er op cliëntniveau ook contacten met diaconieën geweest. Op het gebied van 
privacy heeft dat kritiek opgeleverd. Dit wordt ondervangen door op het 
machtigingsformulier uitwisseling gegevens, dat de cliënt moet ondertekenen, expliciet 
toestemming te vragen voor contact met het kerkgenootschap. 
 
Helaas kon er in het verslagjaar 2016 bij de scholengemeenschappen geen voorlichting 
worden gegeven over preventieve maatregelen om schulden te voorkomen. 
Overeenkomstig het op 22 juni 2015 vastgestelde bedrijfsplan voor de periode 2015 – 2019 
zal preventie breder worden getrokken en meer aandacht krijgen. Dit zal gebeuren conform 
een nog op te stellen preventieplan. Kern hiervan zal zijn: voorlichting, samenwerking en een 
bundeling van krachten.   
 
Vanuit de stichting wordt op gemeentelijk niveau deelgenomen aan een eerstelijns overleg 
van hulpverleners. 
 
Enkele cliënten van de stichting ontvangen voedselpakketten van de Voedselbank 
Noordoostpolder Urk. Indien nodig vindt vanuit de stichting aanmelding bij de Voedselbank 
plaats. Twee bestuursleden van de stichting zijn ingeschakeld bij de bezorging van 
voedselpakketten.  
 
Financiële huishouding  
 
Aan het eind van het verslagjaar waren 96 cliënten in behandeling bij de stichting. De 
behandeling van 55 cliënten is vergoed door de gemeente en de behandeling van 41 cliënten  
is geschied voor eigen rekening van die cliënten. De totale inkomsten van de stichting 
bedroegen in 2016 € 107.272,--. De inkomsten bestonden vrijwel geheel uit vergoedingen in 
het kader van schuldhulpverlening. De uitgaven bedroegen € 6.744,-- minder. Dit positieve 
saldo is aan de algemene reserve toegevoegd. Aan de kerken is in 2016 geen bijdrage  
gevraagd. 

 
Realisatie bedrijfsplan 
 
Het bedrijfsplan van de stichting heeft als uitgangspunt professionele en integrale  
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schuldhulpverlening overeenkomstig de richtlijnen van de NVVK. Het lidmaatschap van die 
organisatie wordt daarvoor als een noodzakelijke voorwaarde gezien. Het hiermee gepaard 
gaande omvormingsproces van de organisatie en de werkwijze van de stichting zouden in 
2016  moeten zijn voltooid. Hieraan is in 2016 voldaan. Het bestuur is hierbij terzijde gestaan 
door de heer A.P. Hakvoort. Het bestuur is hem daarvoor erkentelijk. 
 
Voor haar perspectief hanteert de stichting in het bedrijfsplan als uitgangspunt, dat het 
aantal cliënten constant op het niveau van 116 (niveau 31 december 2014) blijft. Voor de 
tarieven geldt dat niveau in zoverre ook met daarnaast een jaarlijkse opslag van 2% om de 
inflatie op te vangen. Tegenvallers in enig jaar worden in het jaar daarop via een 
tariefsverhoging geneutraliseerd. Meevallers komen te gunste van het 
weerstandsvermogen. 
 
Het bestuur van de stichting is er zich van bewust, dat de organisatie van de stichting met 
een vaste kracht en enkele vrijwilligers kwetsbaar is. Desalniettemin kiest het bestuur van de 
stichting er voor, dat de dienstverlening van de stichting ononderbroken moet doorgaan. 
Ziekte of welke oorzaak ook mogen daarbij geen spelbreker zijn. Vandaar, dat het 
weerstandsvermogen op peil moet blijven. Een weerstandsvermogen van circa € 70.000,-- 
wordt als passend gezien. Dit niveau is in 2016 vrijwel bereikt. 
 
Clienten 
 
In 2016 hebben zich in totaal 30 personen bij de stichting aangemeld voor hulp. Met 21 
personen daarvan is na hun aanmelding een intake gesprek gehouden. Voor 12 personen 
kon een minnelijke schuldregeling worden getroffen. Er zijn voor 3 personen aanvragen op 
grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen gedaan. Voor 16 personen is 
budgetbeheer aangevangen.  Voor 9 personen heeft de hulp van de stichting na het intake 
gesprek geen vervolg gekregen. Voor 10 personen is aan hun relatie met de stichting een 
eind gekomen. Aan 96 personen bleek aan het eind van 2016 hulp te worden verleend. Dat 
is uiteindelijk 8 personen minder dan aan het eind van het jaar 2015.  
 
In de overeenkomst tussen de gemeente en de stichting inzake integrale schuld  
hulpverlening ten behoeve van de inwoners van de gemeente is opgenomen, dat 
budgetbeheer tijdelijk is en gericht is op het na verloop van tijd weer zelfstandig kunnen 
beheren van de financiën. Budgetbeheer duurt volgens deze overeenkomst 36 maanden. De 
duur van de gemeentelijke vergoeding is daaraan gelijk. In vrijwel alle gevallen gaat aan de 
periode van 36 maanden een stabilisatieperiode van 4 maanden vooraf. Ook die periode 
brengt de stichting met ingang van 1 juli 2014 in rekening bij de gemeente.  
Op 31 december 2016 ontvingen in totaal 41 personen voor eigen rekening budgetbeheer 
van de stichting. Grofweg de ene helft kiest hiervoor omdat deze het zonder hulp niet redt  
om de uitgaven te beheersen. De andere helft kiest voor een geleidelijke loslating door de 
stichting om zo doende een veilige buffer op te kunnen opbouwen. 
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Noodhulp 
 
De overeenkomst met de gemeente dekt niet alle vormen van schuldhulpverlening. Zo  
voorziet de overeenkomst niet in het verlenen van acute noodhulp. Hiervoor is binnen de  
exploitatie van de stichting een regeling getroffen. Voor wat betreft de nooduitgaven voor 
cliënten neemt de voorzitter in voorkomende gevallen een beslissing.  
 
Professionalisering en lidmaatschap branchevereniging 
 
Het streven naar professionalisering van de organisatie en de werkwijze daarvan en het 
lidmaatschap van de NVVK hangen met elkaar samen. 
 
Met ingang van 1 mei 2014 is de stichting toegelaten als aspirant lid van de NVVK. Per 1 juli 
2016 heeft de stichting het volwaardig lidmaatschap van de NVVK verkregen. De gewenste 
professionalisering is sindsdien een feit. Het primaire proces voor de bestanddelen intake, 
budgetbeheer en schuldregeling voldoen aan het referentiekader van de NVVK. Aan een in 
2014 in gang gezette omslag is een eind gekomen. Tegelijkertijd is daarmee de zwaarste 
opgave voor de stichting van start gegaan: blijven op een professioneel niveau volgens het 
referentiekader van de NVVK.   
 
 Om de omslag te kunnen maken heeft de stichting van de gemeente in 2014 een incidenteel 
bedrag van € 25.000,-- ontvangen. Dit bedrag is in het verslagjaar volledig besteed.  
 
Voldoende armslag om de professionalisering vast te houden 
 
In de loop van het verslagjaar is geconstateerd, dat de door de gemeente betaalde tarieven 
voor de dienstverlening van de stichting achterblijven bij de tarieven die de GKB Assen bij 
gemeenten in rekening kan brengen. De GKB Assen is actief in een groot aantal gemeenten 
in de noordelijke provincies, waaronder de gemeente Noordoostpolder. 
 
Hierover is met de gemeente enkele malen op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesproken. 
Tegen het einde van het jaar is met de gemeente afgesproken, dat de tarieven van de GKB 
Assen met ingang van 1 januari 2017 ook voor de dienstverlening van Hulp en Steun zullen 
gaan gelden met een vloer in de jaarlijkse vergoeding van € 105.000,--. Dat bedrag ontvangt 
de stichting jaarlijks in ieder geval. Deze afspraken zijn vervat in een nieuwe overeenkomst 
van dienstverlening welke loopt tot en met 31 december 2020. 
 
Op grond van nieuwe afspraken is het voor het stichtingsbestuur mogelijk geworden om de 
formatie met 24 uur per week te versterken en op te hogen. De sollicitatieprocedure is tegen 
het eind van het jaar gestart. 
 
Continuïteit    
 
Om de voortgang van de organisatie te verzekeren zijn met de GKB Assen afspraken gemaakt  
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over de continuïteit in geval van ziekte en afwezigheid. Deze afspraken zijn vastgelegd in  
een overeenkomst. 
 
Nieuwe software 
 
In september 2014 is een nieuw softwareprogramma Stratech aangeschaft en in de loop van 
2015 volledig operationeel geworden. Het nieuwe softwareprogramma kende enkele 
aanloopproblemen. Deze zijn in 2016 tot het verleden gaan behoren. 
 
Urk, 10 april 2017. 
 
Het bestuur van de stichting Hulp en Steun, 
 
K. Kramer                                       , voorzitter. 
 
T. Hakvoort                                    , secretaris. 


