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Programma

1. Ontwikkeling bewindvoering

2. Situatieschets Enschede en Zaanstad

3. Problemen / oplossingen

4. Experiment City Deal



Ontwikkeling kosten Enschede



Ontwikkeling aantallen Enschede



Situatie Zaanstad

• Toename inwoners met problematische schulden
• 80% van de integrale intakes bij de wijkteams gaat 

over financiën/schulden 

Uitgaven bijzondere bijstand voor bewindvoering:



Wat speelt er?

• Wat is het probleem?

• Mogelijke oplossingen?



Enschede

Maatregelen voor meer grip
• Aanvullende informatie van bewindvoerders (waaronder PvA

voor het bewind) bij aanvragen voor vergoeding uit bijzondere 
bijstand 

• Vervroegd uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken in het 
kader van de Participatiewet (heronderzoeken)

• Voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage 100% 
draagkracht invoeren.

• Vergoeden met terugwerkende kracht beperken tot 1 maand.
• Bewindvoering voor beheer PGB beëindigen en afwijzen.
• Bij de rechtbank aandacht vragen voor de extra kosten die 

gepaard gaan met twee bewindvoerders op een adres en 
onnodige wisseling van bewindvoerders.

• Een beeld van de kwaliteit van de verschillende bewindvoerders



Aanpak: maatwerk

• Ondersteuningsaanbod op maat
• Beperken instroom bewindvoering
• Bevorderen door-/uitstroom bewindvoering
• Samenwerking bewindvoerders en afstemming rechtbank
• Stimuleren van en bijdragen aan zelfredzaamheid
• Inzet eigen netwerk
• Nazorg

Zaanstad



Ervaringen tot nu toe
Enschede
• De maatregelen lijken een preventieve werking te hebben. Er ontstaat een 

selectie van bewindvoerders. 

• De groei lijkt in 2016 af te vlakken

• Er is zicht ontstaan op de groep en de kwaliteit van de bewindvoerders 

Zaandstad
• Sociaal wijkteam als regisseur

• Behoefte aan alternatieven voor bewindvoering

• Te weinig aandacht voor preventie en coaching



Idee Inclusieve stad City Deal!

Een experiment inrichten waarbij een wijkteam een 
zwaarwegend advies kan geven aan de kantonrechter 
of bewindvoering nodig is en wie de bewindvoerder 
wordt.

Uitgangspunten experiment:

• Professional centraal / vertrouwen

• Integraliteit van ondersteuning

• Insteek niet kwaliteitsnormen en/of certificering



Opdracht

In twee groepen

• Op welke manier(en) kan het wijkteam de rechter adviseren? Hoe zit het met de 
rechterlijke onafhankelijkheid?

• Hoe kan er een verbinding worden gelegd tussen het wijkteam en de 
bewindvoerder voor borging van voortgang en kwaliteit van het 
bewindvoeringstraject?

• Wat willen we het ministerie meegeven om grip te krijgen op het instrument 
bewindvoering?



Bedankt voor uw aandacht!


