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In Stein zijn we in november 2018 gestart met vroegsignalering en hebben we inwoners met 

betalingsachterstanden bij energie- en waterleidingmaatschappijen, zorgverzekeraars en 

woningbouwcorporaties benaderd en hulp aan geboden. Vaak telefonisch en wanneer geen 

telefoonnummer bekend was, werd een brief gestuurd.  

 

Resultaten vroegsignalering nov 2018 - dec 2019 

Na 14 maanden (in december 2019) hadden we 144 meldingen ontvangen. Het ging hierbij om 105 

unieke gevallen, 27 huishoudens komen vaker terug of hebben betalingsachterstanden bij meerdere 

partijen.  

 

Tabel 1: Melder van betalingsachterstand 

Organisatie Aantal  

Energieleverancier/netbeheerder 106 

Woningbouwcorporaties 12 

Zorgverzekeraar 6 

Waterleidingmaatschappij 7 

Onbekend/overig 13 

 

Tabel 2: Resultaat of actie na telefonisch benaderen (soms meerdere acties gecombineerd) 

Resultaat opvolging na telefonisch benaderen Aantal  

Staat open voor hulp 9 

Gaat het zelf regelen 9 

Huisbezoek PIW/SHV wordt afgelegd 34 

Geen reactie, brief gestuurd 64 

Ontkenning 18 

 

 

Resultaten vroegsignalering 2020 

Als gevolg van de beperkende richtlijnen tijdens de Coronacrisis heeft de vroegsignalering zoals 

hierboven beschreven in het eerste half jaar van 2020 niet plaatsgevonden. Veel organisaties zijn 

coulanter (geweest) wanneer sprake was van betalingsachterstanden, omdat huishoudens door de 

Corona-crisis (tijdelijk) financiële problemen hadden. Meldingen van betalingsachterstanden waren er dan 

ook nauwelijks. 

In juli 2020 is gestart met het oppakken van vroegsignalering zoals dat na 01 januari 2021 moet 

plaatsvinden. Dat wil zeggen dat iedere melding opgevolgd wordt door een huisbezoek van een 

schuldhulpverlener en dat het resultaat van ieder huisbezoek geregistreerd wordt. Wanneer er sprake is 

van een hulpvraag, wordt een plan van aanpak opgesteld. De eerste resultaten en ervaringen zijn 

gebruikt bij het opstellen van het beleidsplan en deze worden gebruikt om team schuldhulpverlening 

verder voor te bereiden op de implementatie van de wetswijzigingen per 01-01-2021. 

 

Bij het CAK is een lijst opgevraagd met de gegevens van inwoners met een betalingsregeling. Inwoners 

hebben een betalingsregeling bij het CAK op het moment dat ze langer dan zes maanden hun 

zorgverzekeringspremie niet betaald hebben. De regeling houdt in dat de persoon een basisverzekering 



heeft en dat de premie daarvoor plus een boete rechtstreeks van het inkomen afgehouden wordt. Er 

wordt dan nog niet afbetaald op de schuld.   

 

Na een analyse van het aantal personen per huishouden en een check op reeds bestaande klanten, 

resteerde een lijst van 155 nieuwe perwonen. Deze inwoners met een betalingsregeling bij het CAK 

werden per brief geïnformeerd over de betalingsregeling. In dezelfde brief stond ook een datum en tijd 

waarop de schuldhulpverlener zou langskomen.  

De eerste resultaten zijn positief, de meeste inwoners waren thuis op het aangekondigde tijdstip en 

maakten graag gebruik van het hulpaanbod. Opvallend was dat een groot deel van deze inwoners niet op 

de hoogte was van de betalingsregeling en/of niet wist dat ze hier vanaf kon komen. Ook was ze vaak 

niet op de hoogte dat de gemeente kan helpen om van de betalingsachterstand en eventuele andere 

schulden af te komen. Omdat het aantal opgevolgde betalingsachterstanden ten tijden van het schrijven 

van deze evaluatie nog zeer beperkt is (<10), zijn geen percentages opgenomen. 

 
Conclusies 
Telefonische opvolging van signalen van betalingsachterstanden zijn weinig effectief. Van de 134 
opgevolgde meldingen, stond men in 9 gevallen open voor hulp, dit is 6,7%. 
Wanneer een melding van betalingsachterstand opgevolgd werd door een huisbezoek, zoals bij de CAK-
regelingen, stond het grootste deel open voor hulp.  
Dit kan te verklaren zijn door de persoon die het huisbezoek afgelegd. In 2018 en 2019 werden de 

huisbezoeken veelal door vrijwilligers afgelegd, terwijl in 2020 de huisbezoeken in ieder geval door een 
schuldhulpverlener werd afgelegd, soms samen met een vrijwilliger.  
 
Deze bevindingen zijn in lijn met de literatuur: mensen met betalingsachterstanden en schulden 
ontkennen de situatie, schamen zich en/of trekken zich terug. Brieven worden vaak niet geopend. Dat 
verklaart mogelijk ook de lage respons op telefonisch contact of gestuurde brieven.  
Bij een huisbezoek is ontkenning moeilijker en is ook de drempel om hulp af te slaan hoger. Daarnaast 

biedt een huisbezoek persoonlijk contact en een basis voor vertrouwen, dit zijn basisingrediënten om een 
traject van hulpverlening aan te kunnen gaan.  

 
Tenslotte is het opvallend dat veel inwoners met betalingsachterstanden niet op de hoogte zijn van de 
ondersteuning die een gemeente kan bieden bij het oplossen van schulden. Als ze niet weten waar ze 
terecht kunnen voor hulp, kunnen ze deze ook niet vragen.  

 


