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1 Inleiding en achtergrond evaluatie  

De dienstverlening aan de inwoners staat hoog in het vaandel bij de gemeente Stein. 
Om te bezien of deze dienstverlening aan de wensen voldoet is het belangrijk om met 
enige regelmaat dit proces te evalueren. De laatste uitgevoerde evaluatie van 
schuldhulpverlening is van 2017. Aangezien dit weer enige tijd achter ons ligt, is er 
besloten om voor 2020 een nieuwe evaluatie uit te voeren met betrekking tot de 
aangeboden dienstverlening.   

Het resultaat van deze verslaglegging is bedoeld ter optimalisatie van de dienstverlening 
en als naslagwerk voor schuldhulpverlening. Ook kan dit naslagwerk gebruikt worden 
i.r.t. uitgevoerde audits. Daarnaast bieden enkele vraagstellingen een bredere doorkijk; 
namelijk in hoeverre inwoners van Stein bekend zijn met minimavoorzieningen en hoe 
beleidsmatig de aangedragen suggesties opgepakt en uitgewerkt kunnen worden.  
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2 Aanpak evaluatie en resultaat 

 
2.1. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek 
 
Voor het ophalen van de informatie voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een 
schriftelijke enquête. Het gaat hier met name om een beschrijvend onderzoek gericht op 
de kwaliteit van de dienstverlening.  
De enquête is opgesteld in samenspraak met de beleidsmedewerker financiële 
gezondheid en de medewerkers/uitvoerders van schuldhulpverlening. 

2.2 Organisatie evaluatie en planning 
 
Communicatie 
Voor het vergaren van de informatie is gekozen voor een schriftelijke enquête onder het 
klantenbestand van schuldhulpverlening. Om de drempels te minimaliseren is er voor 
gekozen om bij de enquête een gefrankeerde retourenvelop te voegen.   

Kosten 
Er zijn geen meerkosten gemoeid met de uitvoer van de schriftelijke enquête (met 
uitzondering van de gebruikelijke kosten voor het drukken en verzenden van de 
brieven). Wel is er voor gekozen om de responsiviteit te vergroten middels het 
toevoegen van een winactie. Hiertoe zijn een drietal VVV-bonnen ter waarde van 25,- 
euro verloot onder de respondenten.  

Planning 
Aan het eind van de eerste week van maart zijn de enquêtes verstuurd. Hierna hebben 
de klanten tot 31 maart de tijd gekregen om de enquête ingevuld retour te sturen. De 
eerste week van april zijn er onder de ingevulde enquêtes 3 winnaars getrokken. Dit 
middels een tombola. Diezelfde week hebben zij nog de VVV-bonnen op de deurmat 
mogen ontvangen. De weken daarop zijn de gegevens geanalyseerd met als 
eindresultaat deze verslaglegging.  

2.3 Werkwijze 

Zoals eerder aangegeven is de enquête per post toegestuurd aan het gehele 
klantenbestand van de schuldhulpverlening. Dit met uitzondering van de klanten van 
budgetbeheer die zich tevens onder dit klantenbestand bevonden.  

Voor het verstuurde exemplaar van de schriftelijke enquête, zie bijlage 1 en 2. Bijlage 1 
bevat de begeleidende brief welke is bekrachtigd middels een handtekening van de 
desbetreffende portefeuillehouder. 

Totale klantenbestand schuldhulpverlening: 144 klanten 
Aantal klanten waarbij sprake is van uitsluitend budgetbeheer (BBR): 15 klanten 
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Daadwerkelijk aantal verzonden enquêtes: 129  (totale klantenbestand minus het aantal 
klanten BBR): 129 klanten 
 
Om de uitkomsten geen nadelig effect te laten hebben op de respondenten is er voor 
gekozen om de enquête geanonimiseerd te laten invullen. Tevens is de 
verkregen/opgehaalde informatie uitsluitend voor intern gebruik binnen de gemeente 
Stein.  
Voor het (vrijwillig) deelnemen aan de winactie waren wel persoonsgegevens 
noodzakelijk. Zodoende is er voor gekozen om hier een aparte pagina voor te gebruiken 
(zie bijlage 2, pagina 14). De aparte pagina voor de winactie werd bij ontvangst direct 
gescheiden van de enquête zodat deze niet gelinkt konden worden aan elkaar. Na het 
uitvoeren van de tombola en het versturen van de VVV-bonnen zijn deze 
persoonsgegevens direct vernietigd.  
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3 Resultaten evaluatie 

Van de 129 verstuurde enquêtes zijn er 24 ingevuld teruggestuurd (responsiviteit van 
18,6%). Ook zijn er enkele enquêtes retour gekomen als zijnde retour afzender (4 
stuks).   

Hieronder volgt een uitwerking van de resultaten per vraagstelling (in totaal gaat het om 
9 vraagstellingen).   

3.1. Wat is uw leeftijd?  
 

 
 
 
Absolute aantallen per leeftijdscategorie: 
18 tot 30 jaar: 2 klanten 
30 tot 40 jaar: 5 klanten 
40 tot 50 jaar: 7 klanten 
50 tot 60 jaar: 6 klanten 
60+’ers: 4 klanten 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 tot 30 jaar
8%

30 tot 40 jaar
21%

40 tot 50 jaar
29%

50 tot 60 jaar
25%

60+
17%

KLANTEN SCHULDHULPVERLENING

18 tot 30 jaar 30 tot 40 jaar 40 tot 50 jaar 50 tot 60 jaar 60+
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3.2. Hoe weet u van schuldhulpverlening van de gemeente Stein? 
 

 
 
Maar liefst 11 klanten van schuldhulpverlening hebben aangegeven op een andere wijze 
bekend te zijn geraakt met deze dienstverlening van de gemeente Stein.  
Hier volgt een opsomming van de verwijzers: Budgetbeheer, bewindvoering, Stichting 
MEE, maatschappelijk werk (Zuyderland), GGZ hulpverlening, school, CZ, Essent en de 
woningstichting.  
 
3.3  Hoe lang zit u in een traject van schuldhulpverlening? 
 
Ik moet nog starten    4 klanten 
0 - 6 maanden   2 klanten 
6 maanden tot 1 jaar       4 klanten 
1 - 2 jaar    3 klanten 
2 -3 jaar    11 klanten   
 
3.4 Is de informatie van de gemeente over hulp bij geldzorgen en schulden 
duidelijk? 
 
Van de 24 respondenten gaven 22 aan dat de informatie (zowel mondeling als 
schriftelijk) die zij van de gemeente Stein aangereikt kregen duidelijk was. De overige 2 
waarvoor dit niet gold, gaven als opmerkingen aan dat zij net pas waren aangemeld bij 
schuldhulpverlening. Zij hoorden beiden nog informatie en uitleg te ontvangen 
aangaande het traject.  

bekendheid van/met SHV middels:

0

2

4

6

8

10

12

VIA HOREN ZEGGEN VIA DE WEBSITE VAN 
DE GEMEENTE STEIN

VIA EEN 
KRANT/FOLDER

ANDERS

bekendheid van/met SHV middels:

bekendheid van/met SHV middels:
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3.5 Hoe ervaart u de aangeboden dienstverlening vanuit schuldhulpverlening? 
 

 
 
Als toevoeging aan deze vraag kon men zijn/haar cijfer schriftelijk toelichten.  
Van de 24 respondenten bleek één iemand geen cijfer te hebben gegeven. Als 
opmerkingen stond vermeld dat er nog geen sprake was van dienstverlening i.v.m. het 
nog moeten opstarten.  

  
9 als de gemeente mij niet had kunnen helpen, weet ik net hoe ik eruit was gekomen 

8 Omdat alles goed loopt + de hulp met computer / het zoeken, uitprinten enz.  

10 
ik ben zeer vriendelijk en respectvol behandeld. De medewerker was echt betrokken en gaf duidelijke 
informatie. Het voelt heel fijn als je zo goed wordt geholpen in zo'n moeilijke situatie. Dankjewel!   

8 duidelijkheid en de geboden hulp is zeer waardevol 

8 goede uitleg en begeleiding, contactpersonen staan altijd voor je klaar bij vragen etc.  

9 contactpersoon altijd te bereiken voor alle vragen 

9 zeer goed, omdat ze altijd klaarstaan voor jou!  

10 Heb twee jaar erop zitten en ben tevreden 

10 steeds even vriendelijk, adequaat, geduldig en bereikbaar 

9 mw. van Oorschot was zeer informatief en behulpzaam bij de intake, was tevens erg begripvol 

7 prettig contact en uitleg 

10 omdat je correct wordt behandeld. 

10 Dorien is super!  

8 je wordt goed geholpen 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aantallen per cijfer  
Van 0 (absoluut niet prettig) tot 10 (zeer prettig)



 

   

    

Documentnaam: 

Verslag evaluatie dienstverlening SHV 

Datum: 

6-5-2020 

Status: 

Definitief 

Pagina: 

8 van 14 

 

8 prima geholpen 

5 veel wisseling van personeel (geen vast aanspreekpunt) 

9 zeer duidelijk, maandelijkse overzichten 

9 zeer vriendelijk 

10 
Ik heb met mijn schuldhulpverlener een lot uit de loterij. Dit wat hij biedt noemt men met recht 
maatwerk. Deze past mij als een mantel.  

 
3.6 Hoe zouden we u (nog) beter van dienst kunnen zijn? 
 
Op deze vraag gaven 11 respondenten aan dat zij tevreden waren met de 
dienstverlening en dat naar hen mening hier niets aan verbetert hoefde te worden. Zij 
ervaarden de dienstverlening als goed en duidelijk. Aansluitend gaven 5 andere 
respondenten aan niks ter verbetering te kunnen bedenken of dat deze vraag niet van 
toepassing was.  
Hieronder volgt een opsomming van aangedragen verbeterpunten: 
 
√ Om de 3 maanden een evaluatiegesprek; 
√ begeleiding d.m.v. budgetbeheer na afronding van het schuldhulpverleningstraject; 
√ mochten er veranderingen/wijzigingen plaatsvinden, dit tijdig doorgeven (de 
desbetreffende respondent gaf aanvullend aan pas na 3 maanden er zelf achter te zijn 
gekomen dat zijn/haar contactpersoon weg was); 
√ een vast aanspreekpunt; 
√ eenvoudige/begrijpbare informatie.  
 
3.7 Heeft u tips om het bespreken van geldzorgen en/of schulden makkelijker 
te maken? Of tips om het zoeken van hulp bij schulden makkelijker te maken? 
 
Tips richting/voor de dienstverlening (schuldhulpverlening van de gemeente Stein): 
 
√ Wellicht een campagne-activiteit. Zo krijgt men een realistisch beeld. 
 laagdrempeliger maken d.m.v. media. 
√ Je wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd, zeker in het begin. Als je 
eenmaal in het traject zit, gaat het goed. 
√ Alles tot in de puntjes eerlijk vertellen (uitleggen). 
√ Blijf a.u.b. zo vriendelijk en menselijk als u mij steeds bejegend hebt. 
 
Tips voor inwoners met schulden: 
 
√ Niet bang zijn om hulp te vragen (is niet gemakkelijk) 
√ Bij de wetswinkel naar een betrouwbare bewindvoerder vragen 
√ Ga naar Kl-ik (zorginstelling ambulante hulpverlening) 
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√ ik heb veel moeite/schaamte gehad om erover te praten, maar als ik alsnog een tip 
mag geven, praat erover. Het delen maakt het zoveel makkelijker en je krijgt weer een 
hoop op een gezonde financiële toekomst. 
 
 

3.8  Wat heeft u nodig om iets te kunnen doen aan uw geldzorgen/schulden?  
 
Op deze vraag kwamen de meest uiteenlopende reacties. Niet alle antwoorden waren 
even relevant. Zo werden antwoorden gegeven op deze vraag in te trant van ‘een rijke 
partner’, ‘een winnend staatslot’, ‘geld’ etc.  
De overige antwoorden waren gericht op: De juiste hulpverlening/begeleiding; een 
goede (daadkrachtige) bewindvoerder; begrip en steun; het vinden van werk; geen 
zorgen/stress; of het vasthouden van het inkomen om iedere maand aan de aflossingen 
te kunnen voldoen.  
Ook gaf een respondent aan dat het in aanmerking kunnen komen voor de Voedselbank 
zou meehelpen om beter te kunnen rondkomen, evenals financiële ondersteuning voor 
de kinderen.  
 
3.9 Met welke voorzieningen bent u bekend?  
 
Op bovenstaande vraag konden meerdere antwoorden van toepassing zijn. Ook werd als 
opmerking geplaatst dat men hier zelf geen gebruik van hoefde te maken. Het ging 
uitsluitend om de bekendheid van/met deze voorzieningen. M.a.w.: Weet men deze 
voorzieningen te vinden, mochten zij deze nodig hebben.  
 
□ Voedselbank Stein (12)   □ Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek (6) 
□ Stichting voor Elkaar (4)   □ Jeugdfonds Cultuur Limburg (3) 
□ Partners in Welzijn  (16)   □ Jeugdfond Sport Limburg (4) 
□ Kledingbank Limburg (10)   □ Geen enkele is mij bekend (4) 
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Conclusie & aanbevelingen  

Met een responsiviteit van 18,6% kan gesteld worden dat dit vrij gering is. Echter is dit 
in enige mate inherent aan de doelgroep die moeilijkheden kan ervaren met en bij het 
open van poststukken en uitvoeren van administratieve handelingen. De leeftijden lopen 
relatief uiteen. Een groot gedeelte van de respondenten zit momenteel in de laatste fase 
van het traject van schuldhulpverlening (2-3 jaar). 

Wanneer we kijken naar de bekendheid van schuldhulpverlening onder de inwoners van 
Stein, kan er gesteld worden dat bekendheid via folders en kranten zeer beperkt is. Ook 
de bekendheid met/van schuldhulpverlening via het digitale kanaal van de gemeente 
Stein is matig te noemen. De meeste ‘reclame’ vindt plaats via mond-tot-mond/horen 
zeggen en via verwijzingen vanuit (maatschappelijke) organisaties. 

Kijkend naar de beoordeling van de dienstverlening middels een cijfer komen we uit op 
een gemiddeld cijfer van een 8,8. Met dit cijfer kan geconcludeerd worden dat de 
dienstverlening als bovengemiddeld goed word ervaren. Enig aandachtspunt hierbij is de 
wisselingen van personeel en hiermee het gemis aan een vast aanspreekpunt.  

Tot slot kunnen we stellen dat het opmerkelijk te noemen is dat 4 respondenten met 
geen enkele minimavoorziening bekend zijn. Partners in Welzijn blijkt onder de 
respondenten de meeste bekendheid te hebben verworven, gevolgd door de 
Voedselbank (uitdeelpunt Stein) en de Kledingbank Limburg (gevestigd in Maasbracht).  

Als aanbeveling nemen we graag de volgende adviezen van de respondenten over, 
namelijk:  

- Zaken direct oppakken en waar mogelijk zo min mogelijk doorverwijzen. 
- Zorgen voor/aanbieden van eenvoudige/begrijpbare informatie.  
- Een vast contactpersoon voor de klant. 
- klanten op de hoogte houden van de voortgang van het traject (bijv. per 

kwartaal). 
- Tijdig doorgeven van wijzigingen. 
- Het inbedden van een vorm van nazorg.  
- Inzetten van media voor meer bekendheid te verwerven voor schuldhulpverlening 

en het doorbreken van het taboe op schulden.  
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Bijlage 1 - Begeleidende brief 
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Bijlage 2 - Enquête schuldhulpverlening (incl. winactie) 
Zaaknummer: 0971135480 

 
Vragenlijst schuldhulpverlening 
U ontvangt deze vragenlijst omdat u bekend bent met schuldhulpverlening van gemeente 
Stein. Met het invullen van de vragen helpt u ons met het verbeteren van onze 
dienstverlening. 
De antwoorden die u geeft worden anoniem verwerkt.  
De vragenlijst heeft 9 vragen, invullen kost ongeveer vijf minuten tijd. 
 
1 - Wat is uw leeftijd? 
 
………… jaar  
 
2 - Hoe weet u van schuldhulpverlening van de gemeente Stein? 
Kruis aan wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Via horen zeggen (mond-tot-mond) 

□ Via de website van de Gemeente Stein 

□ Via een krant/folder 

□ Anders, namelijk: ……………………………………………………………… 
 
3 - Hoe lang zit u in een traject van schuldhulpverlening? 
Kruis aan wat van toepassing is  

o Ik moet nog starten   
o 0 - 6 maanden  
o 6 maanden tot 1 jaar     
o 1 - 2 jaar  
o 2 - 3 jaar    

 
4 - Is de informatie van de gemeente over hulp bij geldzorgen en schulden 
duidelijk? 

□ Ja 

□ Nee, omdat (op de lijntjes kunt u invullen waarom de informatie niet duidelijk is): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5 - Hoe ervaart u de aangeboden dienstverlening vanuit schuldhulpverlening? 
Kruis aan wat van toepassing is: 0 (absoluut niet prettig) tot 10 (zeer prettig) 
 
1   2   3   4   5   6   7  8   9  10 



 

   

    

Documentnaam: 

Verslag evaluatie dienstverlening SHV 

Datum: 

6-5-2020 

Status: 

Definitief 

Pagina: 

13 van 14 

 

□  □  □  □  □  □  □  □  □  □   
 
Uitleg over cijfer: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
6 - Hoe zouden we u (nog) beter van dienst kunnen zijn? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7 - Heeft u tips om het bespreken van geldzorgen en/of schulden makkelijker te 
maken?  
Of tips om het zoeken van hulp bij schulden makkelijker te maken?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             
 
8 - Wat heeft u nodig om iets te kunnen doen aan uw geldzorgen/schulden?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9 - Met welke voorzieningen bent u bekend? (u hoeft hier zelf geen gebruik van te 
maken) 
Kruis aan wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk) 
□ Voedselbank Stein    □ Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek 

□ Stichting voor Elkaar   □ Jeugdfonds Cultuur Limburg 

□ Partners in Welzijn (hulp bij administratie) □ Jeugdfond Sport Limburg 

□ Kledingbank Limburg   □ Geen enkele is mij bekend 
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Winactie 
Onder de invullers van de enquête verloten wij drie VVV-bonnen ter waarde van € 25,-. 
Wilt u meedoen aan de winactie? Vul dan hieronder uw gegevens in.  
 
BELANGRIJK: Onderstaande persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de loting en 
apart van de antwoorden verwerkt. De winnaars worden in de week van 6 april persoonlijk 
bericht. Na de loting zullen de persoonsgegevens worden vernietigd. 
 
 
Naam: ……………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:……………………………………………………….      
 
 
Bedankt voor uw tijd!  
U kunt de ingevulde enquête terugsturen in de meegestuurde envelop. 
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