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Besparing door nieuwe aanpak
van schuldhulp
‘Alleen een bewindvoerder
als het echt
nodig is’
LEEUWARDEN Betere hulp bij schuldproblemen en sneller uit het
beschermingsbewind. Dat is het doel van nieuwe samenwerking
tussen de gemeente Leeuwarden en bewindvoerders.
INES JONKER
Schulden vormen een groot probleem in Leeuwarden. Een op de vijf huishoudens (11.300) in Leeuwarden loopt een risico om in de schulden te komen. Van
deze groep zit ruim twee derde langdurig op een minimuminkomen.
Wie door grote schulden in de problemen is geraakt, krijgt sinds 2014 makkelijker een bewindvoerder toegewezen van de kantonrechter. Dit beschermingsbewind kost geld. Mensen met een laag inkomen kunnen daarvoor bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Friese gemeenten betalen miljoenen aan bijstandsgeld voor deze schuldhulp (Leeuwarden dit jaar zo’n 2,5 miljoen euro).
Gemeenten is er dus alles aan gelegen om deze kosten naar beneden te krijgen
en ervoor te zorgen dat mensen duurzaam uit de schulden komen.
Een manier om dat te bewerkstelligen is betere samenwerking tussen alle professionals die betrokken zijn bij schuldhulpverlening, zoals bewindvoerders en
sociaal werkers. Hiertoe werd gisteren op het Leeuwarder stadhuis een samenwerkingsovereenkomst gesloten; zeven bewindvoeringkantoren uit Friesland en
Drenthe, Kredietbank Nederland en welzijnsorganisatie Amaryllis doen mee. De
gemeente hoopt dat meer bewindvoerders aanhaken.

Op 1 januari beginnen zij met een pilot waarbij bewindvoerders en sociaal werkers samen een intakegesprek gaan houden met inwoners die aankloppen voor
schuldhulp. Hierin wordt onder meer bekeken of het echt nodig is om een bewindvoerder aan te stellen of dat er ook een andere oplossing mogelijk is. In
eerste instantie gaat het om een proef van een half jaar met vijftig inwoners uit
verschillende Leeuwarder wijken, waaronder Oud-Oost.
Een experiment in Tilburg liet zien dat deze samenwerking ertoe leidt dat de inwoner beter en sneller geholpen wordt, de bewindvoerder betere afspraken kan
maken en de gemeente meer grip op de instroom in de bewindvoering krijgt.
,,En meer grip betekent eerdere uitstroom’’, aldus Jochem Heemskerk, projectleider bij Platform 31 dat onderzoek deed naar het experiment.
Dat is precies waar de gemeente Leeuwarden naartoe wil. ,,We willen samen de
best passende hulp op het gebied van financiële ondersteuning, alleen beschermingsbewind inzetten als het echt nodig is en niet langer dan noodzakelijk’’, vertelde Anke Sinnema van de gemeente Leeuwarden.
,,Er was altijd een soort natuurlijke tegenstand tussen bewindvoerders, sociaal
werkers en de gemeente, het ontbrak aan onderling begrip. Maar we hoeven elkaar geen vliegen af te vangen. Door samen te werken, kunnen we betere hulpverlening bieden’’, motiveerde Eric Stoffers van Houkes Bewindvoering in Emmen zijn deelname. ,,Wij werken veel samen met wijkteams en merken dat het
zorgaanbod erg versnipperd is. Het is dus goed om kennis en ervaring te bundelen’’, voegde Onno Spiers van Care to coach in Leeuwarden toe.

