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Medio 2010 dient ook 
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en voorkom laatste 

moment acties.
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De “Wet gemeentelijke schuldhulpverlening” zal naar verwachting op 1 juli 2010 

in werking treden. Deze nieuwe wet bepaalt de zorgplicht van alle gemeenten 

in Nederland voor de schuldhulpverlening. Nog veel gemeenten zullen hard 

aan de slag willen en moeten om er voor te zorgen dat aan de wettelijke eisen 

wordt voldaan. Er resteert nog minder dan een half jaar om de gemeentelijke 

uitvoeringsorganisatie aan te passen en op orde te brengen. 

Grote ingreep
met deze nieuwe wet van Staatssecretaris Klijnsma staat de grootste ingreep in 

de geschiedenis van de schuldhulpverlening voor de deur. Exact op hetzelfde 

moment dat er tenminste vier andere ontwikkelingen samenvallen: de hevigste 

economische crisis van de laatste honderd jaar, een stijgend aantal schuldenaren, 

grote bezuinigingsopgaven bij gemeenten en het beter anticiperen van 

schuldeisers die steeds meer (agressieve) mogelijkheden krijgen om vorderingen 

te innen.

Nieuwe eisen, knelpunten, valkuilen, succesvolle aanpakken, 
varianten, ervaringen en oplossingen
Door ook intensief aandacht te besteden aan de praktische zaken die moeten 

worden geregeld is deze themadag, behalve voor beleidsontwikkelaars en 

beleidsverantwoordelijken, ook bijzonder van belang voor de uitvoerders in 

de gemeenten. U krijgt van zowel beleids- als praktijkdeskundigen up-to-date 

informatie over de verplichte veranderingen die de wet voorschrijft. Hierdoor is 

het voor u beter mogelijk te beoordelen aan welke eisen uw gemeente reeds 

voldoet en welke aanpassingen uw gemeente nog moet doorvoeren. 

U hoort welke knelpunten u kunt verwachten en welke oplossingen andere 

gemeenten daarvoor hebben gevonden. U krijgt modellen aangereikt hoe 

de schuldhulpverlening te positioneren binnen het gemeentelijk beleid. 

Bovendien worden voorbeelden besproken van ketensamenwerking en 

verschillende varianten van regievoering. Aan de orde komen de eis tot 

integrale schuldhulpverlening, de wachtlijstproblematiek en mogelijkheden om 

wacht- en doorlooptijden te managen. Hiervan worden voorbeelden verstrekt, 

ervaringen verteld en oplossingen besproken. Relevant is ook dat er aandacht 

wordt gegeven aan de consequenties van de invoering van de nieuwe wet voor 

crediteuren. 
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Wat komt er op de gemeenten, schuldhulpverleners, 
ketenpartners, crediteuren en schuldenaren af?
 
•	 Er	moet	een	beleidsplan	zijn	waarin	de	te	behalen	

resultaten (targets) zijn uitgewerkt;
•	Wachtlijsten	mogen	niet	langer	dan	vier	weken	zijn	en	bij	

een crisis maximaal drie dagen;
•	 Er	dient	een	aanpak	te	komen	voor	het	managen	van	

doorlooptijden en termijnen; 
•	 De	opzet	van	de	schuldhulpverlening	moet	integraal	zijn;
•	 Er	moet	effectieve	samenwerking	zijn	met	de	

ketenpartners;
•	 Gemeenten	dienen	handvatten	aan	te	reiken	en	mogen	

eisen stellen aan de schuldenaren. Hierover moet in het te 
maken beleidsplan duidelijkheid en transparantie worden 
verstrekt.

09.00 - 10.00 Inschrijving, uitreiken documentatie, koffie

10.00 - 10.10  Opening door de dagvoorzitter
 dr. Nadja Jungmann
 Adviseur 
 Hiemstra & De Vries, Organisatieadviesbureau
 Wetenschappelijk Onderzoeker 
 Erasmus Universiteit Rotterdam 

10.10 - 10.35  Het wetsvoorstel Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (gemeentelijke 
zorgplicht schuldhulpverlening)

	 •	Inhoud	van	de	wet
	 •	Kaderwet
	 •	Eisen	aan	gemeenten
 drs. Menno Meihuizen 
  Beleidsmedewerker Werk en Inkomen, Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag

10.35 - 11.00  Gevolgen van de nieuwe Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening 
voor de praktijk 

	 •		Hoe	past	de	nieuwe	zorgplicht	in	de	grotere	
ontwikkelingen op het terrein van de 
schuldhulpverlening (toename van het aantal 
aanvragen, bezuinigingen, keten onder druk, etc.)  

	 •	Brede	toegang
	 •	Tweedelijnsvoorziening
 Nadja Jungmann, voornoemd

11.00 - 11.20 Pauze
 
11.20 - 11.45  Positionering van schuldhulpverlening 

en ketensamenwerking
	 •	Beleidskeuzes
	 •		Positionering	van	de	schuldhulpverlening:	zelf	

doen, uitbesteden etc.
	 •	Wat	betekent	regie	voeren?
	 •	Doel	van	de	schuldhulpverlening
  Anna Hooijenga
 Beleidsmedewerker Werk en Inkomen
 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

11.45 - 12.10   Best-practice Gemeente Tilburg
	 •		Aandachtspunten	bij	het	maken	van	de	slag	om	

zorgplicht-proof te worden
  Joke de Kock
  Manager Schuldhulpverlening, Gemeente Tilburg 

Bestuurslid NVVK

12.10 - 12.30   Beantwoording van vragen en 
paneldiscussie 

  onder leiding van dagvoorzitter dr. Nadja 
Jungmann, met medewerking van alle sprekers 
en:

  Freek Ossel, Wethouder Werk en Inkomen, 
Gemeente Amsterdam

  drs. ing. Ger Jaarsma, Voorzitter NVVK, 
vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal 
bankieren, Den Haag en Directievoorzitter, 
Kredietbank Nederland

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 14.30 WORKSHOPRONDE I

14.30 - 14.45 Pauze en wisseling workshops

14.45 - 15.45 WORKSHOPRONDE II

15.45 - 16.15   Plenaire afsluiting 
 door dr. Nadja Jungmann en 
 drs. ing. Ger Jaarsma 

16.15 Borrel

P  r  o  g  r  a  m  m  a

Deze themadag is bestemd voor:
•	 Directeuren,	hoofden,	coördinatoren,	(beleids)medewerkers	en	

uitvoerders van Diensten en afdelingen Sociale Zaken/Welzijn/
Werk en Inkomen en Welzijn bij gemeenten

•	 Sociale	Diensten
•	 Coördinatoren	en	medewerkers	van	Bureaus	schuldhulpverlening
•	 Schuldregelaars,	schuldbemiddelaars	en	casemanagers	
•	 Budgetbeheerders,	budgetbegeleiders	en	trajectbegeleiders
•	 Bijstandmaatschappelijk	werkers	en	medewerkers	bureaus	voor	

inkomensbeheer
•	 Gemeentelijke	en	regionale	kredietbanken	
•	Medewerkers	kredietinstellingen	
•	 (Bedrijfs)maatschappelijk	werkers
•	 Sociaal	raadslieden	
•	 Bewindvoerders
•	 Invorderaars	gemeentelijke	belastingen,	medewerkers	

incasso waterschappen, woningcorporaties, energie- en 
telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven 

•	 Incassobureaus		•		Schuldeisers		•		Deurwaarders



Naam gemeente / organisatie / instelling / kantoor

....................................................................................................................

Afdeling

....................................................................................................................

Postbus / straat + huisnummer

....................................................................................................................

Postcode + woonplaats

....................................................................................................................

Telefoon ......................................................................................................

Datum ........................Handtekening: ..........................................................

Ja, ondergetekende meldt hiermee aan voor deelname aan de themadag “De Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening in aantocht!” op woensdag 7 april 2010 in de Jaarbeurs 
(Beatrixgebouw), Utrecht.

Naam deelnemer

............................................................................................................ m/v
Functie

....................................................................................................................

Workshop		Ronde	I:		[	1	]		[	2	]		[	3	]		[	4	]			Ronde	II:		[	5	]		[	6	]		[	7	]		[	8	]	*)

E-mail adres

....................................................................................................................

Naam deelnemer

............................................................................................................ m/v
Functie

....................................................................................................................

Workshop		Ronde	I:		[	1	]		[	2	]		[	3	]		[	4	]			Ronde	II:		[	5	]		[	6	]		[	7	]		[	8	]	*)

E-mail adres

....................................................................................................................
ID2548

*)	Svp	per	ronde	de	workshop	van	uw	voorkeur	omcirkelen.

Een bedrag van € 465,- excl. btw (€ 425,- excl. btw bij gelijktijdige aanmelding 
van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie) per persoon zal 
worden voldaan direct na ontvangst van de factuur.

 

WORKSHOP 1
Regievoering en ketensamenwerking
•	Hoe	neem	je	als	gemeente	de	regie?	
•	Welke	activiteiten	beleg	je	bij	de	keten	en	welke	niet?
Anna Hooijenga, voornoemd

WORKSHOP 2
Het verplichte beleidsplan schuldhulpverlening
•	Eisen	waaraan	het	beleidsplan	moet	voldoen
•	Welke	beleidskeuzes	zijn	er	mogelijk?
•	Welke	informatie	moet	regionaal	en	lokaal	worden	verzameld?
•	Relatie	met	andere	gemeentelijke	beleidsterreinen
•	Hoe	legt	u	het	voor	aan	College	en	raad?
drs. Martijn Schut, Projectmanager, Stimulansz, Utrecht

WORKSHOP 3
Preventiebeleid 
•	Wat	verwacht	het	rijk	van	gemeenten?
•	Welke	instrumenten	zijn	beschikbaar?
•		Welke	afwegingen	moet	je	als	gemeente	maken/kom	je	tegen	
bij	inzet	op	preventie?

Gemmy Hermsen, Preventiemedewerker, Budget Advies Centrum 
(BAC), Gemeente Arnhem

WORKSHOP 4
Aansluiting minnelijk en wettelijk traject 
•		Minnelijke	middelen	(moratorium,	dwangakkoord	en	voorlopige	

voorziening)
•	Toelating	Wsnp
•		Wie	draagt	het	risico	van	slecht	functionerende	hulpverlening	in	
het	minnelijk	traject?

mr. Erica Schruer, Advocaat, Schruer Advocaten, Rotterdam

WORKSHOP 5
Managen van wacht- en doorlooptijden
•	Voorkomen	van	wachtlijsten	die	langer	zijn	dan	vier	weken
•	Efficiënte	uitvoering	zonder	structurele	overcapaciteit	
•	Realiseren	van	kortere	doorlooptijden
Spreker wordt nader bekend gemaakt

WORKSHOP 6
Integrale schuldhulpverlening
•		Wat	houdt	integrale	schuldhulpverlening	in	en	wat	betekent	het	
voor	de	uitvoering?

 o consequenties voor opleiding
 o consequenties voor samenwerking
•	Kwaliteit	is	belangrijk	maar	wat	houdt	dit	in	en	hoe	meet	je	het?
Elly Westerbeek, Directeur Westerbeek C.O.D. BV, Amsterdam

WORKSHOP 7
Recidive voorkomen
•	Wat	kun	je	doen	tijdens	het	schuldhulpverleningstraject?
•	Is	het	gedrag	van	een	schuldenaar	aan	te	passen?	
•	Handvatten	voor	gedragsverandering
•	Inzet	van	preventiemiddelen	tijdens	nazorg
Tamara Madern MSc, Wetenschappelijk medewerker, Nibud

WORKSHOP 8
Betere ketensamenwerking door sturen met geld 
•		Mogelijkheden	om	te	sturen	met	aanbesteding	of	

subsidiebeschikkingen
•	Type	eisen	dat	je	kunt	stellen
Nadja Jungmann, voornoemd

W  o  r  k  s  h  o  P  s
Ronde I (1, 2, 3, 4) Ronde II (5, 6, 7, 8)



Studiecentrum Kerckebosch
T.a.v. Esmee van den Berg

Antwoordnummer 57 
3700 VB Zeist
3700VB57

Aspecten die tijdens deze themadag centraal staan zijn:

 

✓ Inhoud van het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

✓ Wettelijke zorgplicht schuldhulpverlening voor gemeenten

✓ Eisen aan gemeenten

✓ Gevolgen voor de praktijk

✓ Toename aantal aanvragen

✓ Gevolgen bezuinigingsopgaven

✓ Positionering van schuldhulpverlening in het gemeentelijk sociaal 

domein

✓ Ketensamenwerking 

✓ Opstellen van een beleidsplan

✓ Zelf doen, uitbesteden, ervaringen van andere gemeenten

✓ Knelpunten, valkuilen en oplossingen bij implementatie wettelijke 

bepalingen

✓ De juiste aanpak om zorgplicht-proof te worden

✓ Gereed op de datum van invoering

✓ De integrale aanpak

✓ Wachtlijsten en crisisinterventie 

✓ Opstellen protocol en managen van wacht- en doorlooptijden

✓ Centrale en flankerende preventieve maatregelen 

✓ Nazorg

✓ Betalingsregelingen en invorderingsregimes crediteuren

✓ Relatie met crediteuren

✓ Aansluiting minnelijk en wettelijk traject

Postzegel niet nodig

Opzetkenmerk Code BC01



Praktijkdag
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in aantocht!

Datum
Woensdag 7 april 2010

Locatie
Jaarbeurs (Beatrixgebouw), Utrecht

Organisatie
Studiecentrum Kerckebosch

Kosten
€ 465,- excl. btw per persoon.
€ 425,- excl. btw per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of 
meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.
Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en documentatiemap

Aanmelding
U kunt zich als volgt aanmelden:
•	 	per	post,	door	inzending	van	de	antwoordkaart	uit	deze	brochure
•	 per	fax	030-6984223
•	 per	e-mail:	studiecentrum@kerckebosch.nl
•	 via	www.kerckebosch.nl	

Annulering
Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot drie weken voor dato; 
na deze datum is annulering niet meer mogelijk. U kunt zich echter 
te allen tijde laten vervangen door een collega. Bij tijdige annulering 
wordt € 75, exclusief btw administratiekosten in rekening gebracht.

Bereikbaarheid locatie
Het Jaarbeurs Congrescentrum
(Beatrixgebouw) is zeer goed bereikbaar met
zowel eigen als openbaar vervoer.

Het NS-station bevindt zich op enkele
minuten loopafstand en is overdekt
bereikbaar. De accommodatie beschikt over
ruime eigen parkeergelegenheid (betaald
parkeren).
 

Uw adresgegevens
Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en om u op de hoogte te brengen van nieuwe producten en relevante acties van 
Uitgeverij Kerckebosch B.V. Wij nemen uw gegevens hiervoor op in ons klantenbestand.  Als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dit schriftelijk melden aan Uitgeverij 
Kerckebosch	B.V.,	t.a.v.	Klantenservice,	Postbus	122,	3700	AC	in	Zeist	of	via	mailing@kerckebosch.nl.
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Studiecentrum Kerckebosch
Postbus	122	-	3700	AC	Zeist
telefoon	030	6984222	-	fax	030	6984223
e-mail:	studiecentrum@kerckebosch.nl
www.kerckebosch.nl
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