Bijeenkomst
convenantpartners
Samen Verder
Op maandag 24 september vond in het
Huis van de Burger in Margraten de
derde bijeenkomst plaats van gemeenten
en bewindvoerders.
Hierbij waren ook vertegenwoordigers
van de rechtbank aanwezig.
Dit waren de onderwerpen:

KBL 2.0
Simone Poell van Kredietbank Limburg lichtte recente ontwikkelingen toe binnen de werkwijze van de
Kredietbank. ‘KBL2.0’ heeft o.a. de volgende nieuwe uitgangspunten voor hun aanpak:






Schuldenproblematiek is intergenerationeel;
Schuldenstress beïnvloedt financieel gedrag, daarom mobility mentoring;
Gebruik maken van actuele onderzoekscijfers (meten is belangrijk);
Inzet op specifieke doelgroepen (o.a. statushouders);
Meer gebruik van feedback eigen klanten om oorzaken van schulden te achterhalen:

Simone gaf verder aan dat naast het onder de loep nemen van de bestaande dienstverlening en
producten ook preventie en nazorg meer aandacht krijgen.
Hoofddoel blijft: rust in de situatie.
Daarnaast: Zorgen dat mensen tips krijgen, administratie op orde, duurzame gedragsverandering.
Gesprek rechtbank
Alle partijen aanwezig op deze bijeenkomst zijn noodzakelijk en hebben daar ieder hun eigen rol in als
professional. De behoefte voor een onderling gesprek tussen gemeenten, bewindvoerders en
rechtbank was wederzijds. Mede ingegeven vanuit de politieke aandacht voor dit onderwerp (‘40
actiepunten staatssecretaris’)
Het gesprek met de rechtbank was open en ging over vragen als:
 Hoe staat het met de brede aanpak?
 Hoe vullen we onze rollen in?
 Wat gaat goed en waar zitten de knelpunten?
Concreet kwam de volgende ideeën aan de orde:
1. Een Schuldenloket op de locatie van de rechtbank.
2. Robert Hendrikx vertelt dat het ministerie van SZ diverse initiatieven en pilots entameert.
Een voorstel voor een eigen pilot is in voorbereiding, maar er is tijd nodig om te onderzoeken
wat een goede pilot op deze schaal kan zijn.
Samen koers en visie ontwikkelen, dat kan lokaal en misschien ook wel regionaal. De aanwezige
bewindvoerders wordt gevraagd om zich aan te melden en mee te denken met gemeenten en KBL.
Robert Hendrikx schakelt dan weer met de rechtbank.
3. Een derde idee wordt geopperd door Ramona Batta: Bestaan er geen mogelijkheden of tools
die zelfredzaamheid versterken? Bewindvoerders willen hun klanten goed afleveren en

klaarstomen voor de maatschappij, maar hebben zelf niet de middelen om daar goed in te
ondersteunen (bijv. budgetcoaching).
Het kostenplaatje vormt hier een struikelblok. Dat heeft te maken met tarieven die landelijk zijn
vastgesteld.
Lea Kessels geeft aan dat er vanuit beleid gemeente Maastricht ook gekeken wordt naar
mogelijkheden om aanpak van schuldhulpverlening te intensiveren, of naar een pilot waarin de groei
van financiële zelfredzaamheid gemeten wordt. Dit zou beleidsmatig dan moeten landen in het
uitvoeringsprogramma vanuit het coalitieakkoord.
Vervolgafspraken
De volgende bijeenkomst (begin 2019, opnieuw in Margraten) wordt samen met bewindvoerders
voorbereid. Voorlopige thema’s: stand van zaken pilots / Mesis voorlichtingssessie / Zelfredzaamheid

