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Betreft: Raadsinformatiebrief Evaluatie Schulddienstverlening 2017 Albrandswaard  

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
Hierbij bieden wij u de evaluatie van de schulddienstverlening over 2017 aan. De basis voor de evaluatie 
zijn de resultaten van de schulddienstverlening uitgevoerd door de gemeente en PLANgroep  en de 
resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Kwiz. 
Daarnaast maken overige evaluaties van de uitgevoerde preventie-activiteiten tevens deel uit van de 
evaluatie.  

KERNBOODSCHAP
Uit de evaluatie schulddienstverlening 2017 blijkt dat voor driekwart van de respondenten de 
schulddienstverlening heeft geholpen. Het overgrote deel is van mening dat zij zelf in staat zijn om de 
financiën in de toekomst goed te regelen. Ook is er weinig sprake van recidive. Wel zien wij interne en 
externe verbeterpunten.  

VERVOLG
Uit het klanttevredenheidsonderzoek zijn verbeterpunten naar voren gekomen op het gebied van 
communicatie en de toegang. Het betreffen de volgende verbeterpunten: 
 Het bevorderen van de bekendheid van schulddienstverlening bij de inwoners via website en folders;  
 Verbeteren van de telefonische bereikbaarheid; 
 Tijdens het eerste gesprek meer informatie verstrekken over het vervolg van het traject 

(verwachtingsmanagement); 
 Inwoner meer op de hoogte houden van de voortgang van het traject;  
 Het bevorderen van het product nazorg. 

De komende periode wordt op deze verbeterpunten ingezet. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden 
middels de jaarlijkse evaluatie en een in de toekomst uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek.   

Wij vertrouwen erop u hiermee te hebben geïnformeerd. 
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1355274 Evaluatie schulddienstverlening gemeente Albrandswaard 2017 
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1 Inleiding 
Voor u ligt de evaluatie schulddienstverlening over het jaar 2017. De evaluatie gaat in op de 

schulddienstverlening van de gemeente Albrandswaard, alsook van onze externe uitvoerder 

PLANgroep. De taken aannemen en behandelen van aanmeldingen, het voeren van 

screeninggesprekken, het doorverwijzen naar partners, waaronder PLANgroep voor het 

vervolgtraject, worden in eigen beheer uitgevoerd. Het jaarverslag van PLANgroep maakt deel uit van 

deze evaluatie en is bijgevoegd. Daarnaast ontvangen wij ook meldingen van derden partijen, zoals 

Evides, over betalingsachterstanden (vroegsignalering). Wij bieden als gemeente onze 

dienstverlening aan de inwoner. Het is wel aan de inwoner, of deze gebruik maakt van onze 

dienstverlening. In hoofdstuk 2 leest u hier meer over.  

In het kader van preventie, nemen wij deel aan projecten. hoofdstuk 3 leest u meer over onze 

preventie-activiteiten.  

Wij hebben een tweetal onderzoeken laten uitvoeren. In 2017 hebben wij een kleinschalig onderzoek 

laten uitvoeren naar recidive. In 2018 hebben wij over 2017 een klanttevredenheidsonderzoek laten 

uitvoeren. De resultaten maken tevens deel uit van deze evaluatie en kunt u lezen in hoofdstuk 4. 

Uit de evaluatie schulddienstverlening 2017 blijkt dat voor driekwart van de respondenten de 

schulddienstverlening heeft geholpen. Het overgrote deel is van mening dat zij zelf in staat zijn om de 

financiën in de toekomst goed te regelen. Ook is er weinig sprake van recidive. Ook zien wij interne 

en externe verbeterpunten.  

 

Veel leesplezier!  
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2 Schulddienstverlening 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van onze dienstverlening, als ook de dienstverlening 

uitgevoerd door PLANgroep, weergegeven.  

Toegang 

In de toegang tot de schulddienstverlening bereiken we de inwoners, die mogelijk met financiële 

problemen te maken hebben, zo vroeg mogelijk. Inwoners die advies willen hebben over financiële 

zaken, kunnen terecht bij de gemeente, of het wijkteam, of een andere partner (zoals 

schuldhulpmaatjes). In het geval de inwoner zichzelf meldt, spreken we van een aanmelding. In het 

geval een derde een betalingsachterstand meldt, spreken we van een melding.  

Melding 

Als een inwoner een betalingsachterstand heeft van ten minste twee maanden, ontvangt de 

gemeente een melding. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met derden zoals de woningcorporatie, de 

energieleverancier, het waterbedrijf en ziektekostenverzekeraar. Deze melding is op te vatten als 

vroegsignalering. De inwoner ontvangt van het betreffende bedrijf een brief over de mogelijkheden 

van schulddienstverlening door de gemeente, terwijl de gemeente zelf ook schriftelijk contact 

opneemt met de inwoner. Het aantal meldingen is ten opzichte van 2016 met 20% gedaald. 

Meldingen 2017 2016 

Door woningcorporatie 19 31 

Door energieleverancier 106 93 

Door waterleverancier 0 76 

Door zorgverzekeraar 34 0 

Totaal 159 200 

 

Aanmelding 

Inwoners krijgen toegang tot de schulddienstverlening door zich aan te melden bij de gemeente. Bij 

deze aanmelding wordt de inwoner geïnformeerd over het verdere proces en wordt hem 

meegedeeld welke zaken hij op orde moet hebben voor de screening. De inwoner kan zich in 

persoon aanmelden bij het loket of digitaal via het webloket. De aanmelding is feitelijk een 

registratie, maar is op te vatten als een aanvraag voor toelating tot de schulddienstverlening. Het 

aantal aanmeldingen is ten opzichte van 2016 met 11% gedaald. 

Aanmeldingen 2017 2016 

Door inwoner 62 70 

 
Binnen 4 weken na de aanmelding volgt een screening. In deze screening wordt de hulpvraag en de 

mogelijke dienstverlening in kaart gebracht. Dit kan betekenen dat de inwoner een advies krijgt hoe 

hij het probleem zelf kan oplossen of wordt hij doorverwezen naar een maatschappelijke partner. 

Hiermee is de inwoner niet toegelaten tot de schulddienstverlening in de zin van de Wgs (Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening),  
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maar hij krijgt wel alle hulp en ondersteuning die hem in het kader van het gemeentelijke beleid kan 

worden geboden.  

Wanneer de inwoner niet zelf in staat is om zijn problemen op te lossen, volgt een doorgeleiding 

naar de schuldregeling. Er volgt dan een intakegesprek met de uitvoerder, PLANgroep. Op basis van 

dit intakegesprek wordt de inwoner wel of niet toegelaten tot de schulddienstverlening in de zin van 

de Wgs. 

Toelatingen 

In 2017 zijn 26 dossiers in behandeling genomen door PLANgroep. Dit is wederom een daling ten 

opzichte van de voorgaande jaren, waarmee de trend wordt voortgezet. 

Dossiers 2017 2016 2015 2014 

Dossiers op 1 januari 95 102 120 120 

Nieuwe dossiers 26 43 24 62 

Afgesloten dossiers 49 50 42 62 

Dossiers op 31 december 72 95 102 120 
Bron: PLANgroep 

Het aantal dossiers dat in behandeling is, is gedaald. Het gaat hier om dossiers, die enkele jaren 

geleden in behandeling zijn genomen en nu nog in behandeling zijn. Het kan dan gaan om 

(minnelijke) regelingen en om budgetbeheer. Minnelijke regelingen behoren na drie jaar te zijn 

afgerond. Dossiers die twee jaar geleden in behandeling zijn genomen, zijn nu nog steeds in 

behandeling. In de komende jaren zal het aantal in behandeling zijnde dossiers verder afnemen als 

gevolg van het afnemende aantal nieuwe dossiers.  

Doorverwijzingen 

Uit de screening kan blijken dat de inwoner naast schulddienstverlening, nog andere dienstverlening 

nodig heeft. Deze dienstverlening kan van invloed zijn op het succes van het traject. De partners 

waar wij naar toe doorverwijzen zijn o.a. het maatschappelijk werk, de financieel maatjes bij 

Vraagwijzer, sociaal raadslieden en/of het wijkteam.  

Doorverwijzingen 2017 2016 

Naar intake PLANgroep 18 29 

Wijkteams 3 18 

Financieel maatje 6 1 

Sociaal Raadslieden 0 0 

Uitkering (gemeente / elders) 0 2 

Minimabeleid / bijzondere bijstand 0 0 

Bbz 0 4 

 

Er kan geen trend worden onderscheiden in de doorverwijzingen. De aantallen zijn geheel afhankelijk 

van de situatie waarin de individuele inwoner zich verkeert.  
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Minnelijke schuldregeling (MSNP) 

Inwoners met regelbare schulden die ook in staat zijn om een schuldregeling te kunnen doorlopen, 

worden geholpen met een schuldregeling. De schulddienstverlener inventariseert de schulden en 

onderhandelt met de schuldeisers voor een gedeeltelijke betaling van de vordering tegen finale 

kwijting. Het aantal minnelijke regelingen is licht gestegen.  

Minnelijke schuldregeling 2017 2016 

Aantal 23 21 
Bron: PLANgroep 

Budgetbeheer 

PLANgroep biedt drie pakketten aan voor budgetbeheer en een pakket Financieel Beheer. De situatie 

en de financiële zelfredzaamheid van de klant bepalen welk pakket het meest geschikt is. 

Budgetbeheer 2017 2016 

Pakket 1 0 1 

Pakket 2 13 15 

Pakket 3 39 46 

Pakket Financieel Beheer 22 27 

Totaal 74 89 
Bron: PLANgroep 

1) Pakket 1 is de lichtste vorm en omvat het doorbetalen van de vaste lasten. Het restant van het 
inkomen wordt in zijn geheel overgemaakt naar de inwoner.  

2) Bij pakket 2 worden ook andere rekeningen betaald en er wordt een reserve aangelegd, waarna 
het restant in zijn geheel naar de inwoner wordt overgemaakt.  

3) Bij pakket 3 verlopen praktisch alle financiële handelingen via het budgetbeheer. De inwoner 
krijgt wekelijks leefgeld uitgekeerd.  

4) Financieel beheer is een uiterst lichte vorm van beheer en is vooral bedoeld om te worden 
ingezet in combinatie met een minnelijke schuldregeling.  

Het aantal inwoners in budgetbeheer en financieel beheer is gedaald.  

Beschermingsbewind 

Het onder bewind stellen van een inwoner is een bevoegdheid van de rechter. Om die reden zijn er 

op gemeentelijk niveau geen cijfers beschikbaar waaruit blijkt hoeveel inwoners onder bewind zijn 

gesteld in 2017. Landelijk is de trend te zien dat er een stijging is in beschermingsbewind. De 

toename is volgens externe bronnen het gevolg van een wijziging van de Wet curatele, 

beschermingsbewind en mentorschap in 2014. Door deze wijziging is beschermingsbewind ook 

mogelijk in geval van problematische schulden. Volgens het jaarverslag van de rechtspraak, is de 

stijging 2017 het gevolg van de zogenoemde vijfjaarsevaluatiezaken waarbij lopende bewindsdossiers 

onder de loep worden genomen.1 

  

                                                           
1 Jaarverslag 2017 van de Rechtspraak, pagina 10.  
https://jaarverslagrechtspraak.nl/files/2018-04/Jaarverslag_2017.pdf  

https://jaarverslagrechtspraak.nl/files/2018-04/Jaarverslag_2017.pdf
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Wettelijke schuldregeling (WSNP) 

In het geval er geen minnelijke regeling tot stand komt, kan om een wettelijke regeling worden 

verzocht via de rechter. Voordat een WSNP-verzoek kan worden ingediend, moet eerst worden 

aangetoond dat een minnelijke regeling niet mogelijk is. We zien een lichte daling van het aantal 

gestarte wettelijke schuldregelingen.  

Wettelijke schuldregeling 2017 2016 

Aantal 12 17 
Bron: PLANgroep 

Nazorg  

In het kader van nazorg worden gesprekken gevoerd met (ex-)klanten. In deze gesprekken wordt 

getoetst of de inwoner ook na beëindiging van de schulddienstverlening in staat is om zelf zijn 

financiële zaken te kunnen regelen zodat deze niet opnieuw in de financiële problemen raakt. Het 

aantal inwoners waar nazorggesprekken mee zijn gevoerd, is gedaald. Inwoners kunnen niet worden 

gedwongen om nazorg te accepteren. Het lage aantal inwoners dat hier van gebruik maakt, kan 

betekenen dat slechts zeer weinig inwoners interesse hebben in nazorg.  

Nazorg 2017 2016 

Aantal door gemeente aangeboden 23 49 

Aantal door PLANgroep* 4 12 

Aantal door PLANgroep na WSNP* 3 3 

* Bron: PLANgroep 

Ondernemers en schulden 

Wij hebben een overeenkomst gesloten met gemeente Rotterdam over de dienstverlening aan 

ondernemers die ondersteuning nodig hebben op het gebied van hun financiële situatie. 
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3 Preventie  
In 2017 hebben wij verschillende preventie-activiteiten uitgevoerd. In dit hoofdstuk leest u meer 

over deze activiteiten en de resultaten daarvan.  

Belastingscreening 

Voormalig Sport & Welzijn Ridderkerk (heden Facet Ridderkerk) heeft in 2017 26 inwoners uit 

gemeente Albrandswaard geholpen. Hiervan hebben 12 inwoners gebruik gemaakt van het invullen 

van de belastingaangifte. 

Collectieve zorgverzekering (zorgpolis minima) 

Inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de collectieve 

zorgverzekering. Hiermee kunnen zij voorkomen, dat zij door (hoge) zorgkosten in financiële 

problemen zullen komen.  

De ziektekostenverzekeraar DSW heeft zich opengesteld voor inwoners met schulden. Voor 

Albrandswaard gaat het om 7 verzekerden. Dankzij deze regeling kunnen ook deze inwoners 

aanvullend verzekerd zijn. Deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering ontvingen ook een 

NIBUD-agenda. Voor onze partners hebben wij een voorlichtingsbijeenkomst gehouden.  

Moneymaker 

Het doel van Money Maker is om jongeren te ondersteunen in financieel verantwoordelijk worden 
door het verdienen van geld en het leren ermee om te gaan. 
 
Het project Money Maker had 41 jongeren, waarvan 5 jongeren van gemeente Albrandswaard, in 

begeleiding in 2017. 39 jongeren hebben onze ‘Omgaan met Geld’ training gevolgd en een 

persoonlijk financieel plan gemaakt. 25 jongeren hebben een bijbaan gevonden en zijn gestart. 

Samenwerken met partners 

We werken veel samen met partners op het gebied van schulddienstverlening. De financieel maatjes 

van Vraagwijzer bieden ondersteuning bij het structureren en organiseren van de financiële situatie 

van de inwoner. Wij hebben scholing en intervisie geboden aan de financieel maatjes. 
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4 Onderzoeken  
In 2017 - 2018 hebben wij een tweetal onderzoeken laten uitvoeren over 2017. In dit hoofdstuk leest 

u meer over de resultaten van de onderzoeken.  

Klanttevredenheidsonderzoek 2017  

In mei 2018 zijn er 130 inwoners aangeschreven die schulddienstverlening hebben gehad van de 

gemeente Albrandswaard en/of PLANgroep. Er zijn 36 ingevulde vragenlijsten. De respondenten 

konden de vragenlijst op papier of online invullen. 36 respondenten betreft 17% van de 

aangeschreven doelgroep. De kanttekening bij de uitkomsten van dit onderzoek is dan ook dat dit 

niet voldoende is om betrouwbare uitspraken over de gehele doelgroep te kunnen doen. De 

antwoorden geven een indicatie weer van de mening van de doelgroep maar de resultaten kunnen 

niet gegeneraliseerd worden naar de gehele doelgroep. 

In de vragenlijst komen o.a. thema’s zoals toegang, informatievoorziening en het traject aan bod. Er 

is onderscheid gemaakt tussen de gemeente en PLANgroep. Aan het einde van de vragenlijst was er 

ruimte voor het geven van tips en adviezen. 

De centrale onderzoeksvraag luidt: “Wat vinden cliënten van de schulddienstverlening en wat zijn de 

effecten van de schulddienstverlening?” 

De meeste respondenten zijn tevreden over de dienstverlening van zowel de gemeente als van 

PLANgroep. Zo vond 86% het makkelijk om een afspraak te maken bij de gemeente en vindt 79% dat 

de dienstverlening snel is gestart. De respondenten zijn tevreden over de medewerkers: 67% vindt 

dat de medewerkers van de gemeente hun werk goed doen en 91% oordeelt positief over de 

medewerkers van PLANgroep. Ook de start van het traject wordt door de meeste respondenten 

positief beoordeeld, ze wisten wat ze moesten doen en wat ze konden verwachten na het eerste 

gesprek. PLANgroep wordt nog iets beter beoordeeld dan de gemeente.  

Alle verschillende onderdelen van het SDV-traject worden gemiddeld met een cijfer tussen de 7,5 en 

8,6 beoordeeld. De effecten van de schulddienstverlening zijn dat schulden beheersbaar (78%) en/of 

opgelost (67%) worden en dat cliënten leren hoe ze het beste met geld om kunnen gaan en het 

gevoel hebben zelf hun financiën op orde te kunnen houden (78%).  

Uit het onderzoek komen de volgende verbeterpunten: 

 Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid; 

 Het bevorderen van de bekendheid van schulddienstverlening van de gemeente bij inwoners via 

bijvoorbeeld de website en folders; 

 Tijdens het eerste traject meer uitleg geven over wat te verwachten van het traject; 

 (Meer) inzage voor de cliënt in zijn dossier.  
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‘Opnieuw in de schulden’ 

Daarnaast is er door een stagiair van hogeschool INholland een onderzoek uitgevoerd. Een 

onderzoek naar recidive onder inwoners die in 2015 of 2016 succesvol een minnelijk traject hebben 

afgerond.  Het onderzoek is BAR-breed uitgezet.2 

Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief deel. Voor het kwantitatieve gedeelte 

zijn er 32 personen uit Albrandswaard aangeschreven en zijn er 12 enquêtes retour ontvangen.  De 

inwoners die opnieuw te maken hebben met schulden na het succesvol afronden van een minnelijk 

traject, is te beperkt om conclusies te trekken over welke risicofactoren van invloed kunnen zijn, voor 

het opnieuw maken van schulden. Een aantal bijzonderheden vanuit het rapport: 

 De grootste groep onder de respondenten is alleenstaand (65,5%).  

 Er zijn 90 personen in de BAR-gemeenten aangeschreven. Hiervan zijn 29 enquêtes retour  

ontvangen. Van deze 29 inwoners, hebben 10 inwoners aangegeven opnieuw schulden te 

hebben.  

 80% van de personen die opnieuw te maken heeft met schulden, is alleenstaand.  

 70% had opnieuw een schuld opgebouwd onder de € 2.500,00. 30% heeft een schuld opgebouwd 

boven de € 2.500,00.  

 72% van de respondenten heeft een inkomen tot € 1.500,00 netto. 100% van de inwoners die 

opnieuw te maken heeft met schulden, heeft een inkomen tot € 1.500,00 netto. 

 Voor het ontstaan van schulden, is er niet 1 type schuld dat er uit springt. De 

overlevingsschulden kwamen, met een minimaal verschil op de rest, het vaakst voor.3 

 Professionals wijzen psychische problematiek, terugval in verslaving, compensatie na een zwaar 

minnelijk traject, het niet kunnen opvangen van onverwachte uitgaven, verstandelijke beperking 

en onverstandig financieel gedrag aan als oorzaken voor recidive.  

Bovenstaande bijzonderheden gelden BAR-breed.  

Uit het onderzoek komen de volgende verbeterpunten: 

 Het verbeteren van de nazorg gedurende een langere termijn ter voorkoming van recidive; 

 Het bieden van meer begeleiding tijdens het traject; 

 Nader onderzoek uitvoeren naar de oorzaken van recidive. 

 

 

  

                                                           
2 Er zijn 90 inwoners uit de BAR-gemeenten aangeschreven. 22 personen uit Barendrecht, 32 personen uit 
Albrandswaard en 36 personen uit Ridderkerk. Er zijn BAR-breed 29 enquêtes retour ontvangen. Van deze 29 
zijn er 12 enquêtes uit Albrandswaard terug ontvangen.  Van de 29 enquêtes BAR-breed, geven 10 inwoners 
aan dat zij opnieuw te maken hebben met schulden.  
3 overlevingsschulden, overbestedingsschulden, aanpassingsschulden, compensatieschulden, 
hypotheekschulden en bureaucratische schulden.  
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Conclusie en aanbevelingen 
Over het geheel genomen laat de schuldenproblematiek een gunstige ontwikkeling zien. Het beroep 

dat wordt gedaan op de schulddienstverlening is afgenomen. Dit zien wij in het lagere aantal 

meldingen en aanmeldingen. Ook het aantal dossiers dat in behandeling is, is afgenomen. Ook zijn de 

crisisinterventies afgenomen.  Het aantal toeleidingen naar een minnelijke schuldregeling is juist licht 

gestegen. 

Het klanttevredenheidsonderzoek laat mooie resultaten zien. De cijfers voor de verschillende 

onderdelen liggen boven een 7. Het merendeel van de respondenten is van mening dat 

schulddienstverlening heeft geholpen om de schulden op te lossen. Ook hebben zij vertrouwen in de 

toekomst. Het onderzoek omtrent recidive, is te beperkt geweest om conclusies te kunnen trekken.  

Uit beide onderzoeken komen verbeterpunten naar voren.  

Het is aan te bevelen om de komende periode met de volgende verbeterpunten aan de slag te gaan:  

 Het bevorderen van de bekendheid van schulddienstverlening bij de inwoners via website en 

folders;  

 Verbeteren van de telefonische bereikbaarheid; 

 Tijdens het eerste gesprek meer informatie verstrekken over het vervolg van het traject 

(verwachtingsmanagement); 

 Inwoner meer op de hoogte houden van de voortgang van het traject;  

 Het bevorderen van het product nazorg. 

Bovenstaande verbeterpunten willen we de komende periode aanpakken. Dit willen we doen door 

het product schulddienstverlening meer aandacht te geven. De teksten op de website zullen worden 

aangepakt, alsook de folders. In 2018 willen we meer aandacht geven aan begeleiding en nazorg. In 

onze screeningsgesprekken gaan wij de inwoner meer informatie geven over het verdere verloop van 

het traject. Doordat wij inwoners meer begeleiden tijdens het schuldhulpverleningstraject; zijn de 

inwoners meer op de hoogte van hun dossier. Ook gaan wij inwoners voordat hun traject eindigt,  

nazorg bieden.  

Bijlagen  
PLANgroep Jaarverslag 2017 

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Schulddienstverlening gemeente Albrandswaard 2017 
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Voorwoord 
 
 
 

In dit jaarverslag verantwoorden wij onze resultaten in 2017 in Gemeente Albrandswaard aan u. Het 

jaarverslag geeft u een goed inzicht in de dienstverlening van PLANgroep in uw gemeente. U vindt 

onder andere de volgende informatie in dit jaarverslag.  

 Het aantal aanmeldingen/dossiers in uw gemeente. 

 De dienstverlening die PLANgroep uitvoert in uw gemeente in cijfers en onze resultaten. 

 De achtergrond van de klanten die gebruikmaken van schuldhulpverlening.  

 

Natuurlijk kijken we uit naar een mooi 2018, waarin we er samen met u, zijn voor de inwoners van uw 

gemeente.  
 
Veel leesplezier! 
 
Anne-Mieke de Peuter  
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1. Inzet dienstverlening en resultaten 
 
1.1 Dienstverlening PLANgroep in Gemeente Albrandswaard 

In opdracht van uw gemeente heeft PLANgroep een zeer breed pakket aan diensten aan uw inwoners 

geboden. Deze diensten staan beschreven in de bijlage.   

1.2 Instroomcijfers aanmeldingen 

In 2017 zijn er 26 mensen aangemeld bij PLANgroep voor hulp bij financiële problemen. Vanuit 2016 

waren er nog 95 openstaande dossiers. In totaal  121 huishoudens ontvingen in 2017 een vorm van 

schuldhulpverlening via PLANgroep. We hebben in 2017 in totaal 49 dossiers afgerond.  

 

Dossiers in 2017, 2016 en 2015  

 
Aantal    
2017 

Aantal  
2016 

Aantal 
2015 

Dossiers op 1 januari 95 102 120 

Nieuwe dossiers (aanmeldingen) 26 43 24 

Afgesloten dossiers 49 50 42 

Dossiers op 31 december 72 95 102 

 
 

2.3 Beschikkingen en doorlooptijden Wgs 

Met het van kracht worden van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ontvangt iedere cliënt een 

beschikking waarin staat of ze wel of niet worden toegelaten tot schuldhulpverlening inclusief de 

aangeboden dienstverlening. In totaal zijn er in uw gemeente 21 toelatingsbeschikkingen afgegeven. 

In 2 gevallen is een afwijzigingsbeschikking afgegeven.  

Beschikkingen instroom in 2017 

Toelatingsbeschikking 21 

Afwijzigingsbeschikking 2 

Totaal 23 

 

 

Daarnaast zijn 39 klanten met een beschikking uit het proces gekomen. Het gaat om 36 positieve 

beëindigingsbeschikkingen en 3 negatieve beëindigingsbeschikkingen.  

 

Beschikkingen uitstroom 2017 

Positieve beëindigingsbeschikking  36 

Negatieve beëindigingsbeschikking 3 

Totaal 39 

 

 

De dienstverlening die wij voor uw gemeente hebben uitgevoerd heeft plaatsgevonden binnen de 

wettelijk gestelde termijnen vanuit de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS). 
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2.4 Slagingspercentage 

Het slagingspercentage is 77% in 2017 (2016 78%). 

 

2.5 Succesvolle regelingen na driejarig traject 

In 2017 hebben 23 klanten de driejarige schuldregeling succesvol afgerond.  

 

2.6  Uitvalpercentage 

Het uitvalpercentage bedraagt  3% (2016 4%). 

 

2.7 Klachten  

In 2017 zijn er geen klachten ingediend over de dienstverlening van PLANgroep.  
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2. Informatie over klanten schuldhulpverlening 

Wat is de hoogte van de schuld? Wie kloppen er aan voor hulp bij financiële moeilijkheden? In dit 

hoofdstuk krijgt u zicht op de achtergrond van de schuldenaren in uw gemeente.  

2.1 Dossiers naar huishouden met of zonder kinderen 

 
Dossiers naar huishouden met of zonder 

kinderen in 2017 

Huishouden % van totaal 

Met kinderen 28% 

Zonder kinderen  72% 

Totaal 100% 

 
 
2.2 Dossiers naar burgerlijke staat 

 
Dossiers naar burgerlijke staat in 2017 

Burgerlijke staat (aanvrager) % van totaal 

Alleenstaand 60% 

Alleenstaande ouder 20% 

Gehuwd buiten gemeenschap 4% 

Gehuwd in gemeenschap 11% 

Geregistreerd partnerschap  
met gemeenschap 0% 

Samenwonend 5% 

Totaal 100% 

 

2.3 Dossiers naar geslacht 

 

Dossiers naar geslacht in 2017 

Geslacht % van totaal 

Man 50% 

Vrouw 50% 

Totaal 100% 

 

2.4 Dossiers naar leeftijd 

 

Dossiers naar leeftijd in 2017 

Leeftijd % van totaal 

24 of jonger 3% 

25 tot en met 34 23% 

35 tot en met 44 31% 

45 tot en met 54 24% 

55 tot en met 64 13% 

65 en ouder 6% 

Totaal 100% 
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2.5 Dossiers naar inkomen 
 

Dossiers naar inkomen in 2017 

Inkomen % van totaal * 

Onder modaal 91% 

Tussen modaal en 
twee keer modaal 7% 

Boven twee keer 
modaal 2% 

Totaal 100% 

 
* Bij de vaststelling van de percentages is uitgegaan van het totaal aantal dossiers in deze categorie met uitzondering van de 

categorie ‘onbekend’.  

 

 
2.6 Dossiers naar soort inkomen 
 

Dossiers naar soort inkomen in 2017 

Soort inkomen % van totaal * 

Uitkering 63% 

Loon uit 
dienstbetrekking 37% 

Totaal 100% 
 

* Bij de vaststelling van de percentages is uitgegaan van het totaal aantal dossiers in deze categorie met uitzondering van de 

categorie ‘onbekend’.  

 

 
2.7 Dossiers naar schuldhoogte 
 

Dossiers naar schuldhoogte in 2017 

Schuldhoogte % van totaal * 

< € 5.000 7% 

5.000 - 15.000 25% 

15.000 - 50.000 43% 

50.000 - 75.000 6% 

> 75.000 19% 

Totaal 100% 

 
* Bij de vaststelling van dit percentage is uitgegaan van het totaal aantal dossiers in deze categorie met uitzondering van de 

categorie ‘onbekend’. 
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3. Samenwerkingspartners  

Goede afstemming over de taken en regievoering is cruciaal omdat het probleem van klanten vaak 

omvangrijker is dan de schuldenproblematiek. Bij klanten met multi-problematiek hebben meerdere 

partners een rol bij het laten slagen van het traject. Ook in uw gemeente zijn wij permanent bezig met 

het leggen en onderhouden van contacten met plaatselijke instanties, andere hulpverleners en 

schuldeisers.  

 
3.1 Lokale ketenpartners 

In de gemeente Albrandswaard verloopt de eerste doorverwijzing naar ketenpartners door de 

klantmanager schuldhulpverlening. 

 

In de onderstaande tabel ziet u naar welke ketenpartners wij klanten doorverwijzen. In 2017 hebben 

wij 19 doorverwijzingen gedaan. 

 

Doorverwijzing naar ketenpartners 

Wijkteam 

Algemeen maatschappelijk werk Vivenz  

Vrijwilligers / schuldhulpmaatjes 

GGZ – (evt. met doorverwijzing via huisarts)  

Voedselbank  

MEE  

Sociaal Raadslieden 

Stichting Welzijn Albrandswaard  

BBZ  

PW 

Budgetbeheer  

.  

Ook zijn er in 2017 een groep schuldhulpmaatjes opgeleid in Albrandswaard, de eerste 

doorverwijzingen hebben reeds plaatsgevonden. 

 

 
 

3.2 Landelijke convenanten 

Verder maakt PLANgroep gebruik van convenanten met landelijke organisaties zoals: CJIB, Eneco, 

Essent/Enexis, Evides, Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO), NUON, RWE, SVB-UWV, UPC, 

Vitens, Zorgverzekeraars Nederland. Deze convenanten zijn afgesloten door de NVVK, vereniging 

voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.   
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4. Preventie in gemeente Albrandswaard 
 

Voorkomen is beter dan genezen. De plek van preventie binnen schuldhulpverlening wordt steeds 

belangrijker. PLANgroep biedt een uitgebreid pakket aan preventieactiviteiten. Wij hebben diverse 

workshops en cursussen. In 2017 hebben wij in uw gemeente een preventieactiviteit georganiseerd.  

 

4.1 Overzicht preventieactiviteiten PLANgroep in Gemeente Albrandswaard 

 

Georganiseerde preventieactiviteiten in 2017 

Preventieactiviteiten Aantal 

Training ‘Vrijwilligers en schuldhulpmaatjes’ 1 

Totaal 1 
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Bijlage 1: Overzicht ingezette producten in Gemeente Albrandswaard 

Aanmelding  

De aanmelding verloopt via de klantmanager schuldhulpverlening van de gemeente. Het is belangrijk 

dat signalering en verwijzing in een vroeg stadium van de schuldsituatie plaatsvindt. Na aanmelding 

ontvangt de cliënt een aanvraagformulier. Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende 

aanvraagformulier, ontvangen wij deze aanmelding van de klantmanager. 

 

Aanmeldingen 

 2017 2016 

Aantal 26 40 

 
 

Dossiervorming 

Dossiervorming heeft tot doel om op een gestructureerde, ordelijke wijze nieuwe aanmeldingen voor 

schuldhulpverlening te registreren. 

 

Crisisinterventie 

Bij een crisis zoals huisuitzetting of afsluiting van gas en/of elektriciteit, bieden wij de cliënt binnen 24 

uur crisisinterventie aan. PLANgroep gaat dan meteen aan de slag om de acute crisis op te lossen. 

Met het wettelijke moratorium kunnen we een huisuitzetting of afsluiting van water, gas en elektriciteit 

voorkomen. Ook maken wij gebruik van landelijke convenanten om een crisis af te wenden. Project 

specifieke afspraken met plaatselijke bedrijven zijn daarnaast van groot belang. Na de interventie 

starten we zo snel mogelijk met een stabilisatietraject en/of schuldsanering. In 4 gevallen hebben wij 

de crisis succesvol kunnen afwenden. 

 

Crisisinterventies 

 2017 2016 

Aantal 5 13 

 

Aanvraag moratorium  

Met het moratorium kunnen schuldhulpverleners woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen en 

zorgverzekeraars dwingen om hun invorderingsmaatregelen een half jaar op te schorten. Doel is dat 

de schuldhulpverlener de tijd krijgt om daadwerkelijk de schulden te regelen. Het moratorium wordt 

alleen gegeven indien er sprake is van een dreigende situatie. Het moratorium is gericht op het 

bereiken van een soort adempauze. De schuldhulpverlener krijgt zo voldoende tijd om een minnelijk 

traject op te zetten of te vervolgen zónder dat hij hierbij gehinderd wordt door schuldeisers.  

Moratoria 

 2017 2016 

Aantal 1 6 
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Eenmalig advies  

We kunnen de hulpvraag van de cliënt oplossen met één of enkele adviesgesprekken. De hulpvraag 

en ons advies leggen we vast in een korte rapportage. Het eenmalig advies wordt in de gemeente 

Albrandswaard ook ingezet om te bezien of nazorg noodzakelijk is. Dit is in 9 dossiers het geval. 

Eenmalig adviezen 

 2017 2016 

Aantal 9 8 

 

Intake  

In deze fase verhelderen wij de hulpvraag en beoordelen we welke producten we moeten inzetten. Na 

aanmelding houdt de schuldhulpverlener een intakegesprek met de cliënt. We verzamelen alle 

financiële gegevens (inkomsten, uitgaven en schulden) en berekenen het vrij te laten bedrag (VTLB) 

voor de cliënt en de aflossingscapaciteit. Het VTLB is het volgens de NVVK-norm berekende bedrag 

dat de schuldenaar minimaal nodig heeft voor levensonderhoud en vaste lasten.  

 

De aflossingscapaciteit is al het inkomen boven het VTLB. Vervolgens bepalen we of er sprake is van 

een problematische schuldsituatie. Daarna stellen we een plan van aanpak op. Dit plan bespreken we 

samen met de cliënt(en).  

Intakes 

 2017 2016 

Aantal 21 37 

 

 

100% betalingsregeling 

Indien schuldenaren voldoende draagkracht hebben om de volledige schuld binnen 5 jaar terug te 

betalen, treffen we voor de schuldenaar een 100% betalingsregeling met de schuldeisers. PLANgroep 

ziet er tijdens de looptijd op toe dat de schuldenaar zijn verplichtingen nakomt binnen de gestelde 

termijn.  

 

Betalingsregelingen 

 2017 2016 

Aantal 0 0 

 

Schuldregeling 

We starten alleen met een schuldregeling als er sprake is van een problematische schuldsituatie. 

Zodra alle schulden bekend zijn, proberen we een minnelijke regeling tot stand te brengen. Hiervoor 

leggen we eerst schriftelijke contacten met de schuldeisers. Daarin verzoeken we schuldeisers om 

verdere invorderingsmaatregelen en renteberekening te stoppen. Daarnaast vragen we ze de hoogte 

van het saldo schriftelijk aan PLANgroep mee te delen. Vervolgens doet de schuldhulpverlener een 
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betalingsvoorstel aan alle schuldeisers voor terugbetaling van een deel van de schuld. Een minnelijke 

schuldregeling lukt alleen als alle schuldeisers akkoord gaan met het betalingsvoorstel. Als dat 

gebeurt dan komt de minnelijke schuldregeling tot stand. In 2017 zijn er 10 schuldregelingen tot stand 

gekomen. Voor de cliënten waarbij de bemiddeling is mislukt wordt een dwangakkoord en/of WSNP 

verklaring ingediend bij de rechtbank. 

 

Schuldregelingen 

 2017 2016 

Aantal 23 21 

 

 

Aanvraag dwangakkoord  

Het dwangakkoord geeft de schuldhulpverlener de mogelijkheid om weigerachtige schuldeisers te 

dwingen om mee te werken aan een minnelijke regeling. Dit gebeurt tijdens een kort geding. Met een 

dwangakkoord voorkom je dat schuldenaren in de WSNP terechtkomen omdat een of meerdere 

weigerachtige schuldeisers niet willen instemmen met een minnelijke regeling.  

 

Dwangakkoorden 

 2017 2016 

Aantal 2 1 

 

 

(Budget)begeleiding en budgetbeheer 

De cliënt heeft vaak advies nodig en begeleiding bij het voeren van een financieel gezond 

huishouden. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is budgetbeheer. Cliënten machtigen in dit geval 

PLANgroep om hun inkomen te ontvangen. Vervolgens voldoet PLANgroep alle betalingen die zijn 

opgenomen in het budgetplan. PLANgroep opent hiervoor een speciale rekening op naam van de 

cliënt. Het belangrijkste doel van (budget)begeleiding is bevordering van de zelfredzaamheid van de 

klant. (Budget)begeleiding en budgetbeheer worden steeds belangrijker tijdens een schuldregeling. 

Door deze producten in te zetten, stabiliseren we de situatie van de cliënt en creëren we rust en orde. 

Daarnaast geven budgetbegeleiding en budgetbeheer de schuldeisers meer zekerheid om het meest 

haalbare bedrag daadwerkelijk te ontvangen. Dit alles vergroot de slagingskans van een minnelijke 

regeling. Bijkomend en doelmatig effect is dat het de kans op het maken van nieuwe schulden 

minimaliseert. 
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Budgetbeheerpakketten in gemeente Albrandswaard 

Deelname naar  budgetbeheerpakket   

Budgetbeheerpakket  Aantal 2017 Aantal 2016 

Pakket 1 0 1 

Pakket 2 13 15 

Pakket 3 39 46 

Pakket 4 0 0 

Pakket financieel beheer 22 27 

Totaal 74 89 

 

 

Heronderzoek  

In 2017 waren 46 dossiers in de fase van heronderzoek. Dit houdt in dat de minnelijke regeling is 

geslaagd en de cliënt elk jaar een oproep ontvangt voor een hercontrolegesprek. Daarna ontvangen 

de schuldeisers de uitbetaling. De heronderzoeken vinden plaats aan het einde van het eerste, 

tweede en derde jaar. Vanuit de begeleidingstaak roepen we deze cliënten vaker op. Tijdens een 

heronderzoek maken we een herberekening van het VTLB. Tevens controleren we of de cliënt zich 

aan de schuldregeling heeft gehouden. Wanneer een schuldregeling na het derde jaar positief is 

afgesloten, krijgt de schuldenaar kwijtschelding van het restant van de vordering.  

 

Heronderzoeken 

 2017 2016 

Aantal 46 58 

 

 

Aanvragen voorlopige voorziening 

De voorlopige voorziening is bedoeld om tijdens de behandeling van de aanvraag WSNP een crisis te 

voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een acuut dreigende huisuitzetting, afsluiting van 

nutsvoorzieningen, openbare verkoop van de inventaris of faillissement.  

 

Voorlopige voorzieningen 

 2017 2016 

Aantal 1 0 

 

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) 

WSNP staat voor ‘Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen’. Een beroep op de WSNP kan als blijkt 

dat het minnelijke traject niet mogelijk is. In 2017 heeft PLANgroep voor 12 personen een 

verzoekschrift ingediend voor een wettelijke schuldsanering. 11 van de aanvragen zijn toegelaten voor 

dit traject. Via deze weg is er toch nog een oplossing gevonden voor de schuldenproblematiek van de 

cliënt. Het wettelijke traject is echter wel een zwaar traject. Om deze reden kiezen we er steeds vaker 

voor om het budgetbeheer tijdelijk door te laten lopen en een vinger aan de pols te houden.  
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WSNP’s  

 2017 2016 

Aantal 12 17 

 

Nazorg 

Na afronding van het zware curatieve traject is het belangrijk om recidive te voorkomen. De cliënt krijgt 

in veel gevallen weer het beheer van zijn eigen financiën. Daarnaast is het aannemelijk dat er meer 

financiële ruimte is in zijn budget. Om te zorgen dat de klant na schuldsanering zelfstandig zijn 

financiën op orde kan houden, toetsen we tijdens een of meerdere gesprekken of de 

gedragsverandering ook blijvend is. Als interventies noodzakelijk zijn, stemmen wij dit af met de 

gemeente.  

 

Daarnaast wordt er in de gemeente Albrandswaard nazorg geboden voor cliënten waarvoor een 

verzoekschrift voor toelating tot de WSNP is ingediend. 

 

De gesprekken (maximaal vier) bevatten onder andere de volgende onderwerpen: 

 

 Hoe is de regeling verlopen? 

 Hoe gaat het na de regeling met het budget? 

 Zijn er nieuwe schulden ontstaan? 

 Is het gedrag veranderd? 

 Is er meer inzicht verkregen in het budget? 

 Zijn er veranderende omstandigheden binnen het gezin? 

 Is ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld het opnieuw aanvragen van toeslagen etc.? 

 Hoe verloopt het contact met de WSNP bewindvoerder? 

 

Nazorg  

 2017 2016 

Aantal 4 12 

   

 

 

Nazorg  na WSNP 

 2017 2016 

Aantal 3 3 
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Inleiding 

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (ambtelijk samenwerkend in de 
BAR-organisatie) hebben zich in het Beleidsplan Schulddienstverlening 2016-2019 ten doel 
gesteld om de inwoners schuldenvrij te laten zijn en te houden.  
 
De BAR-organisatie hecht er grote waarde aan dat de inwoners gehoord, begrepen en 
gerespecteerd worden. Via een klanttevredenheidsonderzoek wil de BAR-organisatie van de 
cliënten horen hoe deze de dienstverlening ervaren. Op basis daarvan kan de dienstverlening 
steeds verder worden verbeterd. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: wat vinden 
cliënten van de dienstverlening en wat zijn de effecten daarvan? 

Opzet van het onderzoek 
De doelgroep voor het onderzoek bestaat uit inwoners van de gemeente Albrandswaard die 
tussen 2016 en april 2018 een dossier hadden bij de gemeente en/of PLANgroep. Dat zijn 
zowel cliënten die in die periode een dossier hebben opgestart, afgesloten of waarvan het 
dossier nog actief was. Het gaat daarbij om 130 cliënten en deze hebben allemaal een 
vragenlijst gekregen.   
 
De vragenlijsten zijn verstuurd in mei 2018. De respondenten hadden de mogelijkheid om deze 
online of op papier in te vullen. Per huishouden is één vragenlijst verstuurd.  

Respons 

36 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Oftewel 17% van de doelgroep van 130 
cliënten. Dit is niet voldoende om betrouwbare uitspraken over de gehele doelgroep te cli doen. 
De antwoorden geven een indicatie weer van de mening van de doelgroep maar de resultaten 
kunnen niet gegeneraliseerd worden naar de gehele doelgroep.  

Vragenlijst 

In de vragenlijst komen onder andere de thema’s toegang, informatievoorziening en het traject 
aan bod. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de gemeente en PLANgroep. Aan het einde 
van de vragenlijst was er ruimte voor het geven van tips en adviezen.  

Leeswijzer 
Na een korte samenvatting gaan we per hoofdstuk in op een thema uit de vragenlijst, waarbij 
we onderscheid maken tussen de beoordeling van de gemeente en van PLANgroep. In het 
laatste hoofdstuk (hoofdstuk 9) worden de resultaten samengevat en wordt de onderzoeksvraag 
beantwoord. In de bijlage is de vragenlijst opgenomen. 
 
Omdat niet iedere vraag door elke respondent is ingevuld geven we bij veel vragen het aandeel 
per antwoordcategorie weer. Dit is het aantal respondenten dat het antwoord gaf, afgezet tegen 
alle respondenten die de vraag hebben ingevuld. Respondenten die de vraag niet van 
toepassing vonden laten we er uit. Dit komt de leesbaarheid en inhoudelijke analyse ten goede. 
Wel geven we per vraag het aantal respondenten weer dat de vraag heeft ingevuld (N=..). 
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Samenvatting 

De centrale onderzoeksvraag luidt: wat vinden cliënten van de schulddienstverlening en wat zijn 
de effecten van de schulddienstverlening (SDV)? 
 
36 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Oftewel 17% van de doelgroep van 130 
cliënten. Dit is niet voldoende om betrouwbare uitspraken over de gehele doelgroep te doen. De 
antwoorden geven een indicatie weer van de mening van de doelgroep, maar de resultaten 
kunnen niet gegeneraliseerd worden naar de gehele doelgroep.  
 
De meeste respondenten zijn tevreden over de dienstverlening van zowel de gemeente als van 
PLANgroep. Zo vond 86% het makkelijk om een afspraak te maken bij de gemeente en vindt 
79% dat de dienstverlening snel is gestart. De respondenten zijn tevreden over de 
medewerkers. 67% vindt dat de medewerkers van de gemeente hun werk goed doen en 91% 
oordeelt positief over de medewerkers van PLANgroep. Ook de snelheid van de start van het 
traject wordt door de meeste respondenten positief beoordeeld. Ze wisten wat ze moesten doen 
en wat ze konden verwachten na het eerste gesprek. PLANgroep wordt nog iets beter 
beoordeeld dan de gemeente.  
 
Alle verschillende onderdelen van het SDV-traject worden gemiddeld met een cijfer tussen de 
7,5 en 8,6 beoordeeld. De effecten van de schulddienstverlening zijn dat schulden beheersbaar 
zijn (78%) en/of opgelost (67%) worden. Ook leren cliënten hoe ze het beste met geld om 
kunnen gaan en ook hebben ze het gevoel zelf hun financiën orde te kunnen houden (78%).  
 
Eventuele verbeterpunten zijn: 

 Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid; 

 Het bevorderen van de bekendheid van schulddienstverlening van de gemeente bij 
inwoners via bijvoorbeeld de website en folders; 

 Tijdens het eerste traject meer uitleg geven over wat te verwachten van het traject; 

 (Meer) inzage voor de cliënt in zijn dossier. 
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1. Kenmerken respondenten en hun traject 

In dit hoofdstuk geven we een aantal kenmerken van de respondenten en hun SDV-
traject. 

Kenmerken respondenten 

In de volgende figuur staat de verdeling naar woonsituatie. 

 Woonsituatie (N=32) 

 
 
De grootste groep respondenten (44%) woont alleen, gevolgd door de groep alleenstaande 
ouders (25%).   
 
In de volgende figuur de leeftijdsverdeling.  

 Leeftijdsverdeling (N=32) 

 
 
Meer dan de helft van de respondenten is tussen de 45 en 66 jaar.  

44%

25%

9%

16%

6%

Woonsituatie

Ik woon alleen

Ik ben een alleenstaande
ouder met thuiswonende
kinderen

Ik woon samen

Ik woon samen én met
thuiswonende kinderen

Anders

3%

28%

53%

16%

Leeftijd

18 tot 27 jaar

27 tot 45 jaar

45 tot 66 jaar

66 jaar of ouder
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Actuele situatie 

Van alle respondenten volgt iets minder dan de helft (44%) op dit moment een 
schulddienstverleningstraject. De overige respondenten volgden in de periode 2016 tot april 
2018 op enig moment in een traject.  

Gemeente of PLANgroep 

We vroegen de respondenten die op dit moment in een traject zitten waar ze 
schulddienstverlening krijgen. 

 Waar krijgt u op dit moment schulddienstverlening? (N=13) 

 
 

De meeste respondenten (92%) krijgen alleen schulddienstverlening bij PLANgroep en niet 
(meer) bij de gemeente. 

Duur traject 

De volgende figuur geeft weer hoe lang respondenten al schulddienstverlening krijgen. 
Respondenten die hun traject al hebben afgesloten tellen hier wederom niet mee. 

 Hoe lang krijgt u al schulddienstverlening? (N=15) 

 
 
De groep respondenten die tot een jaar in een SDV-traject zitten is net zo groot als de groep die 

een tot drie jaar in een traject zit.  

92%

8%

SDV bij...

PLANgroep De gemeente én bij PLANgroep

46%

47%

7%

Duur SDV 

Korter dan 1 jaar 1 tot 3 jaar 3 jaar of langer
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2. Toegang 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van vragen over het thema toegang aan bod.  

Informatiebron 

We vroegen de respondenten hoe ze wisten dat ze bij de gemeente terecht konden voor 
schulddienstverlening. Ze konden meerdere antwoorden aankruisen. 

 Hoe wist u dat u bij de gemeente terecht kon voor SDV? (N=36) 

 
 
De website van de gemeente is de voornaamste informatiebron, gevolgd door vrienden en 
bekenden en het wijkteam. Bij ‘anders’ zijn antwoorden gegevens zoals via de huisarts en 
algemene kennis.   

Stellingen gemeente 

De respondenten hebben middels drie stellingen de toegang van de schulddienstverlening bij 
de gemeente beoordeeld. 

31%

17%

17%

8%

3%

25%

Website gemeente

Via-via (vrienden/bekenden)

Wijkteam

Klantmanager

Financieel maatje

Anders

Bekend via
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 Stellingen toegang gemeente (N=33) 

 
 

De meerderheid is tevreden over de toegang van de schulddienstverlening; 86% vond het 

makkelijk om een afspraak te maken. Een klein deel van 9% vindt dat de dienstverlening niet 

snel is gestart na het eerste gesprek, waaronder ook mensen die binnen 4 weken een afspraak 

kregen.   

Stellingen PLANgroep 

In de volgende figuur de antwoordverdeling op stellingen over de toegang bij PLANgroep.  

 Stellingen toegang PLANgroep (N=32) 

 
 

Bijna alle respondenten kregen binnen 4 weken een afspraak bij PLANgroep. Respondenten 

zijn net zo tevreden over de snelheid waarmee de dienstverlening werd gestart bij PLANgroep 

als bij de gemeente. 

  

86%

91%

79%

11%

6%

12%

3%

3%

9%

Het was makkelijk om een afspraak bij de gemeente
te maken.

Ik kreeg binnen 4 weken na mijn vraag een afspraak
bij de gemeente.

De dienstverlening is na het eerste gesprek snel
gestart.

Eens Neutraal Oneens

85%

78%

12%

13%

3%

9%

Ik kreeg binnen 4 weken na mijn vraag een afspraak
bij PLANgroep.

De dienstverlening is snel gestart.

Eens Neutraal Oneens
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3. Informatie 

De respondenten hebben de informatievoorziening van de gemeente en PLANgroep 
beoordeeld. 

Stellingen Gemeente 

Er zijn vier stellingen voorgelegd aan de respondenten.  

 Stellingen informatie gemeente (N=32) 

 
 
De telefonische bereikbaarheid en de formulieren van de gemeente worden door de meeste 
respondenten goed beoordeeld. Bij de website en de folders zien we met name een grotere 
groep respondenten die daar neutraal over is; wellicht hebben ze de folders en de website nooit 
gezien. Er zijn maar weinig respondenten echt ontevreden.  

Stellingen PLANgroep 

De respondenten hebben drie stellingen beantwoord.  

69%

38%

43%

78%

19%

62%

48%

19%

12%

9%

3%

De gemeente is telefonisch goed bereikbaar.

De website van de gemeente over
schulddienstverlening is volledig en duidelijk.

De folders van de gemeente over
schulddienstverlening zijn volledig en duidelijk.

De formulieren van de gemeente die ik moet invullen
zijn gemakkelijk in te vullen.

Eens Neutraal Oneens
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 Stellingen informatie PLANgroep (N=31) 

 
 
De meeste respondenten zijn positief over de informatievoorziening door PLANgroep. Bijna 
iedereen (94%) vindt de formulieren gemakkelijk in te vullen en eveneens een ruimte 
meerderheid (87%) vindt dat PLANgroep telefonisch goed bereikbaar is.  
 
  

87%

63%

94%

10%

33%

6%

3%

4%

0%

PLANgroep is telefonisch goed bereikbaar.

De website van PLANgroep over
schulddienstverlening is volledig en duidelijk.

De formulieren van PLANgroep die ik moet invullen
zijn gemakkelijk in te vullen.

Eens Neutraal Oneens
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4. Medewerkers 

In dit hoofdstuk gaan we in op de medewerkers van de gemeente en van PLANgroep.  

Stellingen Gemeente 

Er zijn drie stellingen voorgelegd aan de respondenten.  

 Stellingen medewerkers gemeente (N=32) 

 
 
Twee derde vindt dat de medewerkers hun werk goed doen en een nog groter deel vindt dat de 
medewerkers hun afspraken nakomen. Een enkeling is ontevreden.  

Stellingen PLANgroep 

Respondenten hebben dezelfde drie stellingen over medewerkers van PLANgroep beantwoord.  

 Stellingen medewerkers PLANgroep (N=32) 

 
 
Bijna alle respondenten zijn tevreden over de medewerkers van PLANgroep. 

79%

78%

67%

18%

16%

27%

3%

6%

6%

De medewerkers van de gemeente nemen mij
serieus.

De medewerkers van de gemeente komen hun
afspraken na.

De medewerkers van de gemeente doen hun werk
goed.

Eens Neutraal Oneens

97%

97%

91%

3%

3%

9%

De medewerkers van PLANgroep nemen mij serieus.

De medewerkers van PLANgroep komen hun
afspraken na.

De medewerkers van PLANgroep doen hun werk
goed.

Eens Neutraal Oneens
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5. Start van het traject 

In dit hoofdstuk gaan we in op de start van het traject.  

Stellingen Gemeente 

De respondenten hebben vier stellingen beantwoord.  

 Start traject gemeente (N=32) 

 
 
Net als in de vorige hoofdstukken is de meerderheid tevreden; 79% wist na het eerste gesprek 
bij de gemeente wat hij moest doen en 86% kon de gemaakte afspraken ook nakomen.  

Stellingen PLANgroep 

De respondenten hebben eveneens het begin van het traject bij PLANgroep beoordeeld.  

 Start traject PLANgroep (N=35) 

 

79%

69%

73%

86%

18%

28%

24%

9%

3%

3%

3%

5%

Na het eerste gesprek bij de gemeente was het
duidelijk wat ik moest doen.

Na het eerste gesprek bij de gemeente was het
duidelijk wat de medewerker van de gemeente ging

doen.

Na het eerste gesprek bij de gemeente wist ik wat ik
kon verwachten.

De afspraken die we hebben gemaakt kon ik
nakomen.

Eens Neutraal Oneens

89%

92%

83%

89%

11%

8%

17%

11%

Na het eerste gesprek bij PLANgroep was het
duidelijk wat ik moest doen.

Na het eerste gesprek bij PLANgroep was het
duidelijk wat de medewerker van PLANgroep ging

doen.

Na het eerste gesprek bij PLANgroep wist ik wat ik
kon verwachten.

De afspraken die we hebben gemaakt kon ik
nakomen.

Eens Neutraal Oneens
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Net zoals bij de gemeente, was het bij PLANgroep voor het grootste deel van de respondenten 
duidelijk wat hij kon verwachten en wie wat ging doen. Niemand is ontevreden over de start van 
het traject bij PLANgroep.  
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6. Onderdelen van het traject 

De respondenten hebben de verschillende onderdelen van het schulddienstverlening-
traject een rapportcijfer van 1 tot 10 gegeven.  

Gemeente en PLANgroep 

In de volgende tabel de gemiddelde rapportcijfers van verschillende onderdelen van het traject. 

Tabel 6.1.1 Rapportcijfer onderdelen traject  

Onderdeel gemeente Gemiddeld cijfer 
Aantal 

respondenten 
Toegang schulddienstverlening 8,2 26 
Onderdeel PLANgroep   
Intake 8,5 33 
Stabilisatie 8,6 22 
Budgetbeheer  7,9 21 
Financieel beheer 8,2 21 
Minnelijke regeling  
(begeleiding er naar toe en tijdens) 8,6 22 
WSNP 
(begeleiding er naar toe en tijdens) 8,4 16 
Budgetbegeleiding 7,5 17 
Nazorg 7,7 10 

 
Alle onderdelen krijgen gemiddeld gezien een voldoende tot goed cijfer. De stabilisatie en 
minnelijke regeling krijgen het hoogste cijfer.  
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7. Resultaten van het traject 

In dit hoofdstuk gaan we in op de resultaten van het schulddienstverleningstraject. We 
hebben onderscheid gemaakt tussen respondenten die hun traject al hebben afgerond 
en respondenten die nog in een traject zitten.  

Afgeronde trajecten 

In de volgende figuren de antwoorden van respondenten die hun traject hebben afgerond 
tussen 1 januari 2016 en 1 april 2018. De eerste figuur rapporteert de mate waarin de schulden 
nu zijn opgelost en de bijdrage van het traject hierbij; de tweede figuur rapporteert de 
verandering in attitude bij de respondent door het gevolgde traject. 

 Resultaat afgeronde trajecten (1) (N=18) 

 
 

Bijna alle respondenten is van mening dat hij de juiste hulp heeft gekregen. Voor 78% heeft de 
schulddienstverlening daadwerkelijk geholpen bij het oplossen van hun schulden. Bij iets meer 
dan 10% van de respondenten zijn de schulden nog niet opgelost. 

89%

67%

78%

78%

6%

22%

6%

17%

5%

11%

16%

5%

Kreeg u de hulp die u nodig had?

Zijn uw schulden nu opgelost?

Zijn uw schulden nu beheersbaar?

Heeft de schulddienstverlening geholpen bij het
oplossen van uw schulden?

Ja Nee Geen mening
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 Resultaat afgeronde trajecten (2) (N=18) 

 
 
Het SDV-traject heeft voor ruim drie kwart van de respondenten een positief effect op hun 
financiële zelfredzaamheid; ze hebben het gevoel dat ze zelf hun financiën op orde kunnen 
houden en hebben geleerd hoe ze het beste met hun geld kunnen omgaan. Aansluitend heeft 
89% ook geen nieuwe schulden gemaakt sinds het einde van hun traject.  

Lopende trajecten 

In de volgende figuur de resultaten van de trajecten van respondenten die op dit moment in een 
SDV-traject zitten.  

 Resultaat lopende trajecten (N=13) 

 
 
De meeste respondenten zijn positief over de resultaten van hun traject; 92% zegt dat de SDV 
helpt bij het oplossen van hun schulden en 85% heeft het gevoel in de toekomst zelf in staat te 

78%

82%

83%

6%

11%

6%

89%

11%

18%

11%

5%

Heeft u het gevoel dat u nu zelf in staat bent uw
financiën te regelen en op orde te houden?

Heeft u er vertrouwen in dat u in de toekomst geen
nieuwe schulden maakt?

Heeft u tijdens uw traject geleerd hoe u het beste met
uw geld kunt omgaan?

Heeft u nieuwe schulden gemaakt sinds het einde van
uw traject?

Ja Nee Geen mening

85%

92%

85%

92%

69%

15%

15%

8%

15%

8%

16%

Krijgt u de hulp die u nodig heeft?

Helpt de schulddienstverlening bij het oplossen van
uw schulden?

Heeft u het gevoel dat u in de toekomst zelf in staat
bent uw financiën te regelen en op orde te houden?

Heeft u er vertrouwen in dat u in de toekomst geen
nieuwe schulden maakt?

Heeft u tijdens uw traject geleerd / leert u nu hoe u
het beste met uw geld kunt omgaan?

Ja Nee Geen mening
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zijn zijn financiën op orde te houden. Tegelijkertijd is er een klein deel van 15% dat niet heeft 
geleerd hoe het beste met zijn geld om te gaan. 
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8. Tips 

Aan het einde van de vragenlijst hadden respondenten de mogelijkheid om tips te geven 
voor de gemeente en voor PLANgroep, of om dingen te noemen die ze missen bij 
schulddienstverlening.  

Gemeente 

Slechts een paar respondenten hebben tips gegeven. Deze staan hieronder.  
 

 
“Ga zo door!” 

 
“Stoppen met iedere keer wisselen van managers.” 

 
“Uitleg waar je allemaal recht op hebt, bijvoorbeeld bijzondere bijstand en dat soort regelingen.” 

 
“Geen tips, de schulddienstverlening heeft mij goed geholpen.” 

 
“Vooral budgetbeheer moet scherper qua betalingen worden te veel fouten gemaakt ten nadele cliënt.” 

 
 

PLANgroep 

Hieronder een opsomming van tips die meer dan één keer werden gegeven. 
 

 Meer/betere inzage in het dossier (4 respondenten); 

 Sneller en beter antwoord geven op vragen (2 respondenten). 
 
Hieronder een aantal tips dat door de respondenten is gegeven. 

 

 
“Inzage online in de totale schuld, inzage in documenten en brieven en inzage in de rekening waar 

op gespaard wordt.” 
 

“Misschien een overzicht afgeven van de betalingen die zijn gedaan aan de schuldeisers na 
afronding schuldsanering.” 

 
“Goede uitleg VTLB, berekening, goede uitleg of de toeslagen nou wel of niet bij je inkomen in 't 
VTLB worden meegerekend. Diverse regelingen die je zou kunnen aanvragen bij de gemeente.” 

 
“Ik zit nu in WSNP en zou fijn zijn als ik daar klaar mee ben en nog een tijdje budget beheer kan 

krijgen wil niet gelijk in het diepe gegooid worden.” 
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9. Conclusies 

In dit afsluitende hoofdstuk geven we antwoord op de onderzoeksvraag om vervolgens 
per thema de belangrijkste conclusies op te sommen. 

Beantwoording onderzoeksvraag 

De centrale onderzoeksvraag luidt: wat vinden cliënten van de schulddienstverlening en wat zijn 
de effecten van de dienstverlening? 
 
De meeste respondenten zijn tevreden over de dienstverlening van zowel de gemeente als van 
PLANgroep. Alle verschillende onderdelen van het SDV-traject worden gemiddeld met een cijfer 
tussen de 7,5 en 8,6 beoordeeld. De effecten van de schulddienstverlening zijn dat schulden 
beheersbaar (78%) en/of opgelost (67%) worden en dat cliënten leren hoe ze het beste met 
geld om kunnen gaan en het gevoel hebben zelf hun financiën orde te kunnen houden (78%). 
Bij iets meer dan een vijfde van de respondenten zijn de schulden nog niet opgelost. 
 
Eventuele verbeterpunten zijn de telefonische bereikbaarheid en de website over 
schulddienstverlening van de gemeente, de informatie tijdens het eerste gesprek over het 
vervolg van het traject (wat kan de cliënt verwachten) en (meer) inzage voor de cliënt in zijn 
dossier.  
 
Hieronder staan per thema de belangrijkste conclusies. 

Toegang 

 De meeste respondenten vinden het makkelijk om een afspraak bij de gemeente te 
maken; 

 Een klein deel is ontevreden over de snelheid waarmee de dienstverlening is gestart, 
terwijl ze het eerste gesprek wel binnen vier weken kregen. Dit kan betekenen dat niet 
iedereen op de hoogte is van de termijn waar binnen het eerste gesprek moet 
plaatsvinden en cliënten daar andere verwachtingen van hebben.  

Informatievoorziening 

 De gemeentelijke folders zijn voor slechts een enkeling een bron van informatie; 

 De website wordt deel veel mensen gebruikt en wordt redelijk beoordeeld; 

 94% vindt de formulieren van PLANgroep gemakkelijk in te vullen en bij de 
gemeentelijke formulieren is dit 78%. 

Medewerkers 

 De meeste respondenten zijn positief over de medewerkers van de gemeente als van 
PLANgroep. 

Start van het traject 

 Ongeveer drie kwart van de respondenten vond de start van het traject bij de gemeente 
duidelijk; ze wisten wat ze konden verwachten en wie wat ging doen; 

 Bijna 90% vond de start bij PLANgroep duidelijk en wist wat hij kon verwachten; 

 Bijna alle respondenten konden de gemaakte afspraken bij de gemeente en bij 
PLANgroep zelf nakomen. 

Rapportcijfer 

 De verschillende onderdelen van het schulddienstverleningstraject worden voldoende 
tot goed beoordeeld; het rapportcijfer varieert van een 7,5 (budgetbegeleiding) tot een 
8,6 (stabilisatie en minnelijke regeling); 

 Een aantal respondenten zou tijdens het traject (meer) inzicht willen hebben in hun 
dossier en de hoogte van hun schuld.  
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Resultaten 

 Bij 67% van de respondenten die hun traject hebben afgerond zijn de schulden 
opgelost;  

 Ruim driekwart heeft het gevoel zelf in staat te zijn zijn financiën te regelen en op orde 
te houden en 11% denkt dat dat niet lukt. Bijna niemand heeft nieuwe schulden 
gemaakt sinds het einde van zijn traject; 

 Ook voor de respondenten die nog in een traject zitten heeft het SDV-traject een 
positief effect; het traject helpt bij het oplossen van hun schulden en 85% denkt dat hij 
in de toekomst zelf in staat is zijn financiën te regelen en orde te houden; 

 Ruim twee derde leert tijdens het traject hoe hij het beste met zijn geld kan omgaan. 
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Bijlage 1. Vragenlijst  

Vragenlijst over uw ervaringen met schulddienstverlening 
 

SOORT TRAJECT 
 

1. Zit u op dit moment in een schulddienstverleningstraject?  

 Ja  Nee  → ga naar vraag 4 

 

2. Waar krijgt u op dit moment schulddienstverlening?  

 Bij de gemeente  Bij PLANgroep  Bij de gemeente én bij PLANgroep 

 

3. Hoe lang krijgt u al schulddienstverlening?  

 Korter dan 1 jaar  1 tot 3 jaar  3 jaar of langer 

  
TOEGANG 

 

4. Hoe wist u dat u bij de gemeente terecht kon voor schulddienstverlening? 

 Website gemeente  Klantmanager   Via-via (vrienden/bekenden) 

 Wijkteam  Folder  Financieel maatje 

 Lokale media  Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………. 

 

5. Bent u het eens met de volgende stellingen over de gemeente? 

 Eens Neutraal Oneens N.v.t. 

Het was makkelijk om een afspraak bij de gemeente te 
maken. 

        

Ik kreeg binnen 4 weken na mijn vraag een afspraak bij de 
gemeente. 

        

De dienstverlening is na het eerste gesprek snel gestart.         

 

6. Bent u het eens met de volgende stellingen over PLANgroep? 

 Eens Neutraal Oneens N.v.t. 

Ik kreeg binnen 4 weken na mijn vraag een afspraak bij 
PLANgroep. 

        

De dienstverlening is snel gestart.         
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INFORMATIE 
 

7. Bent u het eens met de volgende stellingen over de gemeente? 

 Eens Neutraal Oneens N.v.t. 

De gemeente is telefonisch goed bereikbaar.         

De website van de gemeente over schulddienstverlening is 
volledig en duidelijk. 

        

De folders van de gemeente over schulddienstverlening zijn 
volledig en duidelijk. 

        

De formulieren van de gemeente die ik moet invullen zijn 
gemakkelijk in te vullen. 

        

 

8. Bent u het eens met de volgende stellingen over PLANgroep? 

 Eens Neutraal Oneens N.v.t. 

PLANgroep is telefonisch goed bereikbaar.         

De website van PLANgroep over schulddienstverlening is 
volledig en duidelijk. 

        

De formulieren van PLANgroep die ik moet invullen zijn 
gemakkelijk in te vullen. 

        

 

MEDEWERKERS 
 

9. Bent u het eens met de volgende stellingen over de gemeente? 

 Eens Neutraal Oneens N.v.t. 

De medewerkers van de gemeente nemen mij serieus.         

De medewerkers van de gemeente komen hun afspraken na.         

De medewerkers van de gemeente doen hun werk goed.         

 

10. Bent u het eens met de volgende stellingen over PLANgroep? 

 Eens Neutraal Oneens N.v.t. 

De medewerkers van PLANgroep nemen mij serieus.         

De medewerkers van PLANgroep komen hun afspraken na.         

De medewerkers van PLANgroep doen hun werk goed.         
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START VAN UW TRAJECT 
 

11. Bent u het eens met de volgende stellingen over de gemeente? 

 Eens Neutraal Oneens N.v.t. 

Na het eerste gesprek bij de gemeente was het duidelijk wat 
ik moest doen. 

        

Na het eerste gesprek bij de gemeente was het duidelijk wat 
de medewerker van de gemeente ging doen. 

        

Na het eerste gesprek bij de gemeente wist ik wat ik kon 
verwachten. 

        

De afspraken die we hebben gemaakt kon ik nakomen.         

 

12. Bent u het eens met de volgende stellingen over PLANgroep? 

 Eens Neutraal Oneens N.v.t. 

Na het eerste gesprek bij PLANgroep was het duidelijk wat ik 
moest doen. 

        

Na het eerste gesprek bij PLANgroep was het duidelijk wat de 
medewerker van PLANgroep ging doen. 

        

Na het eerste gesprek bij PLANgroep wist ik wat ik kon 
verwachten. 

        

De afspraken die we hebben gemaakt kon ik nakomen.         

 

ONDERDELEN VAN UW TRAJECT 
 

13. Hieronder staan verschillende onderdelen van schulddienstverlening. Wilt u per onderdeel een 
rapportcijfer geven van 1 (heel slecht) tot 10 (heel goed)?  
Als u een onderdeel niet heeft gehad dan kunt u ‘heb ik niet gehad’ aankruisen. 

Onderdeel gemeente Rapportcijfer 1 – 10  Heb ik niet gehad 

Toegang schulddienstverlening ….   

Onderdeel PLANgroep Rapportcijfer 1 – 10  Heb ik niet gehad 

Intake ….   

Stabilisatie ….   

Budgetbeheer  ….   

Financieel beheer ….   

Minnelijke regeling  
(begeleiding er naar toe en tijdens) …. 

  

Wet schuldsanering natuurlijke personen WSNP 
(begeleiding er naar toe en tijdens) …. 

  

Budgetbegeleiding ….   

Nazorg ….   
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RESULTATEN VAN UW TRAJECT 
 

Heeft u op dit moment geen schulddienstverlening meer (uw traject is afgerond)? Vul dan 
vraag 14 in. Heeft u op dit moment nog wel schulddienstverlening (u zit in een traject)? Vul 

dan vraag 15 in.  
 

14. Vul deze vraag in als uw traject is afgrond. 

 Ja Nee 
Geen mening / 

n.v.t. 

Kreeg u de hulp die u nodig had?       

Zijn uw schulden nu opgelost?       

Zijn uw schulden nu beheersbaar?       

Heeft de schulddienstverlening geholpen bij het oplossen van 
uw schulden? 

      

Heeft u het gevoel dat u nu zelf in staat bent uw financiën te 
regelen en op orde te houden? 

      

Heeft u er vertrouwen in dat u in de toekomst geen nieuwe 
schulden maakt? 

      

Heeft u tijdens uw traject geleerd hoe u het beste met uw geld 
kunt omgaan? 

      

Heeft u nieuwe schulden gemaakt sinds het einde van uw 
traject? 

      

 

15. Vul deze vraag in als u op dit moment in een schulddienstverleningstraject zit. 

 Ja Nee 
Geen mening / 

n.v.t. 

Krijgt u de hulp die u nodig heeft?       

Helpt de schulddienstverlening bij het oplossen van uw 
schulden? 

      

Heeft u het gevoel dat u in de toekomst zelf in staat bent uw 
financiën te regelen en op orde te houden? 

      

Heeft u er vertrouwen in dat u in de toekomst geen nieuwe 
schulden maakt? 

      

Heeft u tijdens uw traject geleerd / leert u nu hoe u het beste 
met uw geld kunt omgaan? 
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ALGEMENE VRAGEN 
 

16. Wat is uw leeftijd?  

 18 tot 27 jaar  27 tot 45 jaar  45 tot 66 jaar  66 jaar of ouder 

 

17. Wat is uw woonsituatie?  

 Ik woon alleen   Ik ben een alleenstaande ouder met thuiswonende kinderen 

 Ik woon samen  Ik woon samen én met thuiswonende kinderen  Anders 

 

TIPS EN ADVIEZEN 
 

18. Heeft u nog tips voor de gemeente, of zijn er dingen die u mist bij schulddienstverlening?  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

19. Heeft u nog tips voor PLANgroep, of zijn er dingen die u mist bij schulddienstverlening?  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
U kunt de vragenlijst terug sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. 

 
Bent u deze kwijt? Het retour adres is:  

KWIZ B.V. Antwoordnummer 461. 9700 WB Groningen. 
 
 


