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Managementsamenvatting

Waarom
Voorkomen is beter dan genezen. Ook als het om schulden gaat. Wie betalingsachterstanden
oploopt, krijgt al snel te maken met extra kosten, waardoor gemakkelijk een spiraal naar
beneden ontstaat. Om dat te voorkomen is coöperatie Goede Gieren is experimenten
gestart in Den Haag, Hilversum en Leeuwarden gericht op het voorkomen van schulden

Wat
Voor deelnemers aan Amargi worden de financiën niet overgenomen. Iemand behoudt zelf
de vrijheid om zijn geld naar eigen inzicht te besteden. Die steun bestaat uit drie elementen:
-

overzicht creëren d.m.v. een geldplan en een twee-rekeningen systeem: een voor
vaste lasten en een voor leefgeld.
interventies plegen om te komen tot een sluitend budgetplan
inzicht versterken, d.m.v. koppeling aan vrijwilliger en activiteiten van de Vereniging
Amargi.

Resultaten

Vinden
-

223 mensen met financiële problemen zijn aangemeld
Samenwerking met 8 partners

Verbinden
-

135 deelnemers worden begeleid door in totaal 31 vrijwilligers
40 mensen met problematische schulden zijn met begeleiding doorverwezen
Voor deelnemers is geldplan gemaakt om overzicht te krijgen op financiële situatie
16 mensen zijn succesvol uitgestroomd
Aanbod van verenigingsactiviteiten voor deelnemers gericht op kostenbesparing

Voordeel
-

Voor deelnemers: gemiddeld meer dan €50,- per maand koopkrachtvoordeel

-

Voor sommige partners is de opbrengst zelfs nog beter. Voorbeeld Haagwonen:
voor elke geïnvesteerde euro is € 8,64 aan huurachterstand ingelopen.

Een conservatieve schatting laat zien dat per geinvesteerde euro het voordeel minstens €
2,74 is

Belangrijkste resultaten acties
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

daklozen onder dak en in systeem
5 huisuitzettingen voorkomen
10 afsluitingen water en/of energie voorkomen
2 x iemand aan werk geholpen + 12 talentcoach
14 mensen uit wanbetalersregeling zorg gehaald
29 x kwijtschelding aangevraagd
2 x deelnemer als vrijwilliger met vrijwilligersvergoeding
4 x begeleiding familielid die deelnemer begeleidt
1 bespaarkring
Verenigingsactie voor zorgkosten
Gemiddeld meer dan €50 koopkracht-voordeel per
maand

Conclusies

-

Veronderstelling dat mensen pas hulp accepteren als het helemaal is misgelopen klopt niet.
Bij aanbod op het juiste moment accepteren mensen aanbod van ondersteuning.

-

Groot aandeel eigen aanmelding (1 familie 7 deelnemers)
Fors deel heeft problematische schulden
Meer urgente actie nodig voor deelnemers aan vrijwilligers kunnen worden gekoppeld
Veel extra werk om mensen naar schuldhulp te begeleiden
Peer to peer hulp groeit (begeleiden familie + deelnemers die vrijwilliger worden)
Vroeg erbij zijn voorkomt veel maatschappelijke ellende
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Doelstelling en achtergrond project Amargi

“Niks van ‘ik beheer jouw geld’. Rot op!”
Ruim twee jaar geleden kwam Marije terecht bij een schuldhulpinstantie. Ze werd daar tot voor kort
begeleid. “Ik heb maar drie keer iemand persoonlijk kunnen spreken, en nog wel op mijn verzoek.”
Alles ging per mail of soms per telefoon. Marije had helemaal geen inzicht in wat er met haar geld
gebeurde. “Ze deden het niet met je samen. Ik had helemaal geen overzicht.” Na twee jaar was ze
het beu. Via een kennis en tevens vrijwilliger van Amargi werd ze doorverwezen naar De Pit, van
waaruit Henny coördinator is van Amargi. “In 20 minuten had Henny al meer voor elkaar dan na al
die tijd bij de schuldhulpinstantie. Henny gaat náast je staan, doet het sámen met je.” Marije heeft
eindelijk het gevoel dat ze de goede kant opgaan. “Henny zorgt voor licht, dat je er niet alleen voor
staat. Maar ze windt er ook geen doekjes omheen hoor! Ze zegt echt wel waar het op staat.”
Ze zit in een traject van budgetbeheer en heeft nu twee rekeningen: een voor vaste lasten,
en een voor haar leefgeld. Van de vaste-lastenrekening heeft alleen Henny een pinpas. Iedere week
maakt ze met Henny haar post open en kijkt ze welke rekeningen er zijn. Samen hebben ze een
geldplan gemaakt. Ze leeft nu van €50,- per week; die staat op haar leefgeldrekening. “Ik maak er
maar gewoon een spelletje van, en probeer positief te blijven.” Marije’s hoofd zit vol, “ik kan niet
meer nadenken. Ik ben nu echt een dom blondje”, lacht ze schamper. “Maar het voelt al veel beter
dan bij die schuldhulpinstelling. Ik heb eindelijk overzicht, en snap wat er met mijn geld gebeurt.
Niks van ‘ik beheer jouw geld’. Rot op!” Over een jaar hoopt ze vrij van schulden te zijn. “Ik hoop dat
ik dan weer verder kan met leven.”

1.1 Doelstelling
Voorkomen is beter dan genezen. Ook als het om schulden gaat. Wie betalingsachterstanden
oploopt, krijgt al snel te maken met extra kosten, waardoor gemakkelijk een spiraal naar
beneden ontstaat. De coöperatie Goede Gieren is daarom experimenten gestart in Den
Haag, Hilversum en Leeuwarden gericht op het voorkomen van schulden. We willen niet
wachten tot de problemen hoog zijn opgelopen, maar problemen voorkomen of er vroeg bij
zijn. De pilots worden gevoerd onder de naam Amargi.1

1.2 Achtergrond
Het duurt gemiddeld vijf jaar voor mensen die moeilijk rond kunnen komen en financiële
problemen hebben aankloppen bij schuldhulpverlening voor hulp. Om dat te voorkomen is
een samenwerking opgezet met partijen die in een vroeg stadium signaleren dat er
financiële problemen zijn.

1 Amargi is het oudste woord in de menselijke geschiedenis voor vrijheid. Het laat zien dat vrijheid pas betekenis heeft als

mensen niet met handen en voeten gebonden zijn aan schulden en financiële verplichtingen.

Het gaat om organisaties die
- als incassopartij in contact komen met bewoners (woningcorporaties, waterbedrijf,
energieleverancier)
- als zorgaanbieder in contact komen met bewoners
- als inkomensverstrekker in contact komen met bewoners.
De preventie is gebaseerd op een model van vroege aanmelding. Dit betekent dat de partner
van Amargi contact legt met een klant en hem uitnodigt mee te doen aan de pilot. Als een
klant mee wil doen, wordt met toestemming van de klant de gegevens doorgegeven aan
Amargi. Binnen drie dagen neemt de lokale coördinator contact op met de deelnemer.
Voor deelnemers aan Amargi worden de financiën niet overgenomen. Iemand behoudt zelf
de vrijheid om zijn geld naar eigen inzicht te besteden. De bewoner krijgt alleen
ondersteuning bij het opstellen van een budgetplan en steun om zich aan zijn eigen plan te
houden. Die steun bestaat uit drie elementen:
-

-

-

overzicht creëren. Bij de intake wordt een geldplan gemaakt met een overzicht van
de inkomsten en de uitgaven. Daarbij wordt ook gekeken of de deelnemer krijgt waar
hij recht op heeft en waar de deelnemer op kan besparen. Een hulpmiddel om
overzicht te krijgen is het instellen van een twee-rekeningen systeem. Op rekening A
komen dan alle inkomsten binnen. Van die rekeningen worden alle vaste lasten
betaald. Van rekening A wordt per maand of per week een vast bedrag overgemaakt
naar rekening B voor de dagelijkse boodschappen.
doorbraken forceren. Soms is het nodig om interventies te plegen om te komen tot
een sluitend budgetplan. Het kan daarbij gaan om het verlagen van de uitgaven of
het verhogen van de inkomsten
inzicht versterken. Om duurzaam greep te krijgen op de eigen financiën is het nodig
om niet alleen een geldplan op te stellen, maar ook om het vol te houden je aan het
eigen plan te houden. Deelnemers kunnen daarvoor worden gekoppeld aan een
vrijwilliger. Ook kunnen ze deelnemen aan activiteiten van de Vereniging Amargi.

Het doel van deze begeleiding is:
-

De deelnemer weet wat hij te besteden heeft.
De deelnemer krijgt waar hij recht op heeft.
De deelnemer betaalt nergens teveel voor.
De deelnemer staat er niet alleen voor staat als het tegenzit.
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Cijfers Amargi-trajecten
2.1

Aanmeldingen

In totaal zijn sinds de start van de pilot 223 bij Amargi aangemeld voor ondersteuning bij financiën.
Aanmeldingen zijn gedaan door diverse partners, zie hieronder het overzicht.
Maatschappelijke
partners
Gemeente Den Haag: 13

Leveranciers

Haeghegroep: 9

Dunea: 23

SVB: 23

Woningcorporaties

Eigen aanmelding:

Haagwonen: 53

50

Staedion: 24

Overig:

Vestia: 11
Omnia: 11

223
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2.2 Doelgroep
Van de 223 aanmeldingen zijn er 32 afgehaakt. Dat zijn dus mensen die na eerst ‘ja’ te
hebben gezegd tegen een partner van Amargi, zich gedurende de intake toch hebben
teruggetrokken. Een voorbeeld van iemand die zich terug trok was een man die een conflict
had met de SVB over een huis in Marokko. De man had twee echtgenotes. Het huis in
Marokko stond op naam van de tweede echtgenote. De discussie ging over de vraag of dit
bezit een belemmering was voor het verstrekken van een aanvulling op de AOW. Zijn hoop
was dat Amargi in één keer zijn AIO-uitkering zou kunnen herstellen. Toen dat niet het geval
bleek, heeft hij zich afgemeld, omdat hij al een advocaat in de arm had genomen.
40 deelnemers hadden problematische schulden. Een schuld is problematisch als de
schuldenaar die niet in 36 maanden op eigen kracht kan inlossen. De pilot richt zich op
mensen die wel geldzorgen hebben, maar nog geen problematische schulden. Deze mensen
worden begeleid naar schuldhulpverlening. Met behulp van vrijwilligers is voor hen een

schuldenmap gemaakt met een overzicht van hun schulden zodat ze gemakkelijk toegelaten
worden bij schuldhulpverlening.2
135 mensen worden begeleid door een vrijwilliger van Amargi. 16 mensen zijn inmiddels
succesvol uitgestroomd. De ondersteuning door Amargi is niet in tijd beperkt, omdat
mensen ook als ze inmiddels greep hebben op hun geld lid kunnen blijven van de Vereniging
Amargi en daarmee toegang houden tot activiteiten waarmee ze geld kunnen besparen. Als
mensen geen behoefte hebben aan ondersteuning door een vrijwilliger en niet mee willen
doen met Verenigingsactivtiteiten en wel hun financiën op orde hebben, staan ze in de
categorie ‘Succesvol uitgestroomd’.

In programma:
135
Deelnemers: 151
Succesvol uitgestroomd:
16
Aanmeldingen
223

Problematische schuld, met
begeleiding doorverwezen:
40
Afgehaakt:
32 (waarvan 4 al onder
andere begeleiding)

Blut door de liefde
“Ik ben geen gokker, toen ik werkte heb ik dat nooit gedaan.” De 74 jarige Harold Gobind
lijkt niet te weten wat hem is overkomen. “Maar ik was zo kwaad. Ik zat vol woede. In het
centrum van de stad is zo’n hal. Mensen gaan daar heen om te gokken. Ik speel dan op de
fruitmachine. Als ik speel, verlies ik altijd.”
Gobind komt uit een groot gezin dat werkte in de visserij. Ze waren met 13 kinderen. Zeven
broers en 8 zussen, waarvan twee kinderen zijn overleden. Op zijn tiende is hij van school
gegaan om te helpen in het bedrijf van zijn ouders. Lezen en schrijven heeft hij nooit goed
geleerd
In 1975 is hij vanuit Suriname naar Nederland gekomen. Even zat hij in een opvangkamp,
maar al snel vond hij via de zus van zijn vrouw een huis in Brabant. Hij vond ook al snel een
2

Deze werkzaamheden stonden niet in het oorspronkelijke plan van aanpak omdat de doelgroep van de pilot
mensen zijn die wel geldzorgen hebben, maar niet

baan. Bij een kartonfabriek. “Mijn vrouw heeft voor mij gesolliciteerd.” Hij werkte er in
ploegendienst. Het ging goed. Hij kon zelfs een auto kopen. En toen ging hij scheiden. Zijn
kinderen, drie dochters en een zoon, bleven bij zijn vrouw wonen. Gobind ging bij zijn broer
wonen in Den Haag. Hij reed dan heen en weer. Tot die strenge winter van 1979. Hij kon
niet op tijd komen. Hij is naar zijn baas gegaan en heeft gezegd. “Het gaat niet meer.”
Gobind had een groot rijbewijs en kon in Den Haag bij de vuilnisdienst werken als chauffeur.
Hij was toen 48 jaar. Hij heeft dat gedaan tot zijn 65 e. Van zijn baas kreeg hij de route op
papier. Hij kende de straten zo goed dat hij precies wist hoe hij moest rijden, ook al kon hij
niet goed lezen wat er stond. Toen hij stopte met werken had hij recht op € 51,- euro
pensioen per maand. Daarnaast kreeg hij een aanvulling op zijn AOW. En hij had gespaard:
€ 7.000,- Hij is toen naar Suriname gegaan. Daar heeft hij een vrouw ontmoet. Ze had al
twee kinderen. Hij was toen 68, zij 39. Hij is in Suriname met haar getrouwd. “12 oktober, ik
weet de datum nog goed. Ik heb thuis ook nog het trouwcertificaat.”
Na twee maanden heeft hij haar naar Nederland kunnen laten overkomen. “Ik ben naar de
vreemdelingendienst gegaan en het is goedgekeurd.” Ze mocht ook een paar uur per week
werken. “Ik zei tegen haar: ‘Je mag niet de hele dag werken. Als je gaat werken zonder dat
ik het weet dan krijg ik een probleem.’ Ze was vaak de hele dag weg. Ze deed stiekem.”
Toen kreeg Gobind problemen met de SVB. Hij moest een deel van zijn uitkering inleveren
en hij moest de belastingdienst € 2200,- betalen. Na vier jaar heeft ze haar definitieve
verblijfsvergunning gekregen. Ik moest opnieuw extra geld betalen aan de belastingdienst:
€ 400,-. Ik vroeg haar om € 200,- te betalen. Toen is ze weggegaan.”
“Ik was zo kwaad op haar. Ik had 7.000 euro gespaard. Alles heb ik betaald. Ik heb gezorgd
voor haar. Met die uitkering. En voor haar twee kinderen. Vier jaar lang en nu heeft ze haar
paspoort gekregen en is ze weg. Ze heeft mij gewoon gebruikt om naar Nederland te
komen. ” Ze zijn nu ook officieel gescheiden. Zij woont een paar straten verderop. “Ik krijg
nu een uitkering van € 970,-. Ik zorg eerst dat ik al mijn dingen betaal. Ik ga naar Staedion.
Voor de huur. Ik ga er elke maand langs om te betalen. En van wat er over is ga ik spelen.
Omdat ik boos ben.”
Omdat zijn AOW en zijn kleine pensioen minder oplevert dan een bijstandsuitkering, krijgt
meneer Gobind een aanvulling van de SVB, een AIO-uitkering. Voor een controle op de
rechtmatigheid van die aanvulling moest hij afschriften inleveren van zijn bankafschriften.
Daaruit bleek dat hij diverse betalingen heeft ontvangen van zijn dochter en dat hij
contante stortingen op zijn rekeningen had gedaan (de spaarzame keren dat hij had
gewonnen). “Feitelijk moeten al deze betalingen/stortingen worden gezien als inkomen en
moeten deze bedragen worden gecorrigeerd op de door de SVB verstrekte AIO-aanvulling, “
zo schrijft de SVB in een brief. Alleen omdat de heer Gobind heeft toegezegd mee te werken
aan zijn herstel, wordt de uitkering vooralsnog niet herzien. Voor de behandeling van zijn
verslaving meldt hij zich bij Brijder en voor hulp bij zijn financiën bij Amargi. Op aandringen
van de SVB belt hij ook zijn dochter en vertelt haar over zijn gokken. Met kerst is zijn
dochter langs gekomen. Ze had kerstbrood meegenomen en ze hebben samen gekookt en
gegeten. Ze is blijven slapen en zei: “Als je doorgaat, dan raak je die aanvulling kwijt. Ze
halen het geld weg.”

Sinds hij is aangemeld bij Brijder en bij Amargi is meneer Gobind niet meer naar de speelhal
geweest. Vol trots vertelt hij dat hij nu € 250,- op zijn rekening heeft staan. “Ik wil die kast
niet meer zien. Ik ben al bang dat ik 10 euro verlies.” Bodine van Amargi helpt meneer
Gobind om twee rekeningen te nemen. Een voor de vaste lasten en een voor de dagelijkse
boodschappen. Aan de rekening voor de vaste lasten moet hij niet komen. Zo wordt
voorkomen dat de vaste lasten in gevaar komen als hij een keer toch weer gaat spelen. Zo
heeft hij overzicht over wat hij per week kan uitgeven. Meneer Gobind wil het graag goed
doen zodat hij zijn aanvulling van de SVB kwijt raakt. De SVB heeft meneer Gobind een
maatwerk behandeling gegeven. Ze hebben hem geen sanctie opgelegd, vanwege het niet
opgeven van de bijdragen van zijn dochter en hem op weg geholpen. De betrokkenheid van
de SVB reikt ver. De SVB is verder gegaan dan een oordeel over de symptomen (bijdragen
van de dochter en de contante stortingen), maar wil dat er iets aan de oorzaak gedaan
wordt (het gokken). Feitelijk kan de SVB het stoppen met gokken niet als voorwaarde
verbinden aan het ontvangen van een aanvulling op de AOW, maar het is voor de heer
Gobind wel reden geweest om hulp te zoeken.
Met die hulp is hij heel blij. Het gaat nu veel beter met hem. Hij is al weken niet gaan
gokken. Hij heeft weer dromen voor de toekomst. “Ik wil het liefste met iemand zijn.” Hij
heeft ook al een vrouw op het oog. Een vrouw die hij via zijn thuiszorg heeft leren kennen.
Ze woont in Suriname. Hij wil haar laten overkomen. “Maar alleen als het mag van de SVB.
Als ik dan mijn aanvulling kwijt raak, dan doe ik het niet.” Meneer Gobind legt zijn lot in
handen van de SVB. Ze hebben hem geholpen met het gokken. Kunnen ze hem ook helpen
met een veel grotere gok: Is het verstandig om deze vrouw te laten overkomen?
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Problematiek en acties

3.1 Oorzaken financiële problemen
De oorzaken van de financiële problemen lopen uiteen. Iedere deelnemer heeft zijn eigen
verhaal. Om een ordening aan te brengen hebben we de oorzaken opgedeeld in vier
categorieën:
- Psychosociale problematiek
Het gaat om psychosociale problematiek. In deze categorie vallen niet alleen deelnemers
met psychologische problemen (een deelnemer heeft maar ook om problemen in het
netwerk van de deelnemer. Een voorbeeld is de man waarvan de vrouw is weggelopen,
zonder dat hij weet waar ze is.
- Te weinig inkomen
Een aantal deelnemers krijgt niet waar ze recht op hebben. Er zijn deelnemers waarbij teveel
beslag is gelegd op hun inkomen. In één geval werd maar liefst voor € 285 per maand teveel
beslag gelegd. Een ander is er op vooruitgegaan doordat hij nu een uitkering krijgt voor een
alleenstaande in plaats van een halve uitkering voor een echtpaar.
- Te hoge uitgaven
Bij de te hoge uitgaven moet een onderscheid worden gemaakt tussen uitgaven die
makkelijk zijn te verminderen en uitgaven waar heel moeilijk verandering in aangebracht kan
worden. Als iemand recht heeft op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, maar
dat niet heeft aangevraagd, behoort dat tot de eerste categorie. Als iemand een te dure
woning heeft, is dat lastiger te veranderen. Er zijn ook uitgaven die tussen de twee uitersten
zitten. Zo heeft een deelnemer hele hoge stookkosten. Deze hangen samen met zijn slechte
gezondheid, waardoor hij het altijd koud heeft.
- Systeemproblemen
Soms hebben deelnemers last van regels die maken dat een huishouden onder de
armoedegrens kan zakken. Denk bijvoorbeeld aan de kostendelersnorm. Andere deelnemers
hebben last van het feit dat ze een partner hebben die geen verblijfsvergunning heeft.
Een deelnemer kan verschillende problemen last hebben. Het is daarom niet gemakkelijk om
het aantal deelnemers per categorie te benoemen. Hieronder een indruk van de
problematiek.

Te weinig inkomen:

Te hoge uitgaven:

partner svb

Te dure woning

Pensioen buitenland

Teveel beslag

Twist verblijfsduur NL

Te hoge stookkosten

Psychosociale
problematiek:
gokverslaving

Systeem-problemen:
kostendelersnorm

Verzamelwoede
Problemen in sociaal
netwerk

Partner zonder
verblijfsvergunning
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3.2 Acties
Om deelnemers weer greep te geven op hun financiën zijn heel wat interventies uitgevoerd.
Het gaat daarbij om acties om meer overzicht te krijgen, acties om de uitgaven te
verminderen, acties om meer inkomen te krijgen en andere acties die we hebben
ondergebracht in de titel Extra.
Bij de start van de pilot bestond het idee dat het voor de meeste deelnemers relatief
eenvoudig moest zijn om een sluitend geldplan op te stellen. In de praktijk waren er bij
deelnemers vaak meerdere doorbraken nodig om de financiën op orde te krijgen.
Vaak worden er voor een deelnemer zowel acties uitgevoerd om overzicht en inzicht te
krijgen als acties om de uitgaven omlaag en het inkomen omhoog te krijgen. Bij andere
deelnemers is een enkele interventie genoeg. Bijvoorbeeld het opstellen van een geldplan
en het koppelen aan een vrijwilliger. Hieronder een niet uitputtend overzicht van de acties
die zijn genomen.

Overzicht

Uitgaven omlaag

Inkomen
omhoog

Extra

Budgetscan/budgetplan

Realistische
afbetalingsregelingen
+ adempauze
schuldeisers

Bijstand aangevraagd:
met uitschieter € 6000

Fonds (SSF) aanvragen
+ samenwerking
Notelaersfonds

Schuldenmappen

Beslag aangepast en
teveel betaald beslag
teruggehaald

Baan geregeld +
talentcoach 12
deelnemers

Vanuit Vereniging
inschrijving Woonnet
betaald (2x)

Twee rekeningen

Voedselbank

Extra
inkomsten/aanvullende
bijstand

Meldcode ingeschakeld
voor voorkoming
ontruiming en
executieverkoop
woonwagen

Fonds Zorg en Bijstand

Woonkostentoeslag
Periodieke
overschrijving i.p.v.
incasso

Uit de
wanbetalersregeling
gehaald

bijdrage partner

Opschorting
eindafrekening Eneco

Pas in bewaring

Kwijtschelding
aangevraagd

Belastingteruggave

Finale kwijting met
steun familie

Doorbetaling vaste
lasten door SVB en
Gemeente

Besparingen op
uitgaven door inzicht
in budget

Vrijwilligers-vergoeding
deelnemers

Doorverwijzing zorg:
verslavingszorg (4
gokverslaafden)

De belangrijkste resultaten die zijn voortgekomen uit deze acties zijn:

-

daklozen onder dak en in systeem
5 huisuitzettingen voorkomen
10 afsluitingen water en/of energie voorkomen
2 x iemand aan werk geholpen + 12 talentcoach
14 mensen uit wanbetalersregeling zorg gehaald
29 x kwijtschelding aangevraagd

-

6 x deelnemers uitgebreide begeleiding om bewindvoering te voorkomen
2 x deelnemer als vrijwilliger met vrijwilligersvergoeding
4 x begeleiding familielid die deelnemer begeleidt
1 bespaarkring
Verenigingsactie voor zorgkosten
Uitzending EenVandaag
Gemiddeld meer dan €50 koopkracht-voordeel per maand
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Voordeel deelnemers en partners
4.1

Voordeel deelnemers

Deelnemers gaan er gemiddeld meer dan € 50 per maand op vooruit. Dat voordeel bestaat uit
hogere inkomsten (aanvragen inkomensondersteuning waar deelnemers recht op hebben) en uit
lagere uitgaven (vrijstelling gemeentelijke belasting, respecteren beslagvrije voet, overstappen
goedkopere leveranciers). Daarnaast houden mensen meer geld over doordat ze greep krijgen op
hun inkomsten, waardoor ze geen boetes in incassokosten voor hun kiezen krijgen.

4.2

Voordelen voor partners

Het uitgangspunt van de pilot is dat voorkomen beter is dan genezen. Om de opbrengst van deze
aanpak in beeld te brengen kan gekeken worden naar:
- directe opbrengsten
- directe besparingen
- uitgaven die voorkomen zijn.
Directe opbrengsten:
De meeste directe opbrengsten zijn verminderingen van betalingsachterstanden. Voor Haagwonen
hebben we deze vermindering in beeld gebracht:

Cliënten

Totale huurachterstand bij
start aanmelding Amargi

Totale huurachterstand
per april 2018

Totaal afbetaalde
huur per april 2018

Haagwonen

€39.261,80

€13.118,93

€26.142,87

De bijdrage van Haagwonen aan de pilot was € 2.500 (excl. BTW). Het betekent dat voor elke
geïnvesteerde euro: € 8,64 aan huurachterstand is ingelopen.
Het verminderen van de betalingsachterstanden is niet voor iedere partner van belang. Zo heeft
Vestia besloten om nieuwe huurders aan te melden die in het verleden een huurachterstand hebben
gehad bij een andere corporatie. Zij beginnen dus niet met een achterstand. Ook voor een
uitkeringsinstantie als de SVB zijn de achterstanden niet van belang.
Een conservatieve schatting van de directe opbrengsten is daarom € 40.000
Directe besparingen:
Twee mensen zijn vanuit een uitkering aan het werk geholpen. Dat is een directe besparing van €
24.000 per jaar.

Voorkomen uitgaven:
Vijf keer is een huisuitzetting voorkomen. Uit de maatschappelijke prijslijst die gebruikt wordt door
de Effectencalculator blijkt de prijs van een huisuitzetting: € 6.000. = € 30.000
Zes keer is door intensieve begeleiding voorkomen dat mensen beschermingsbewind nodig hebben.
De kosten van beschermingsbewind bedragen € 1500 per jaar = € 9.000
Een schuldhulpverleningstraject kost € 1500 per jaar. Een fors percentage van de deelnemers zou
zonder ondersteuning problematische schulden ontwikkelen. Hoeveel dat er precies zijn weten we
niet. Een conservatieve schatting is dat 1/3e van de deelnemers in een schuldsaneringstraject terecht
zou komen. Dit is een besparing van 50 X € 1500 = € 75.000
Als deelnemers in een schuldsanering terecht komen, leidt dit ook tot een afboeking van een groot
deel van de openstaande schuld. Het gaat daarbij om afboekingen tot wel 90%. Voor
woningcorporaties leidt dit al snel tot een afboeking van € 1000 per huurder of ex-huurder die in een
schuldsanering komt. Het voorkomen van problematische schulden levert dan ook nog een extra
besparing op.
Een conservatieve schatting is daarom dat de minimale voorkomen uitgaven € 150.000 bedragen.

directe
beparingen:
€ 26.000
directe
opbrengsten

voorkomen
uitgaven:

€ 40.000

€ 150.000

Totaal:
€ 216.000

De totale kosten van het project bedragen € 78.800 (ex. BTW). Per geïnvesteerde euro is dit dus een
opbrengst van € 2,74. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het hier deels gaat om schattingen
van voorkomen kosten. Omdat we bij die schattingen aan de conservatieve kant zijn gebleven kan
wel worden geconstateerd dat de aanpak niet alleen in maatschappelijke zin, maar ook in
economische zin waarde oplevert.

5

Vrijwilligers

Het succes van het project is onmogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. Op dit moment
ondersteunen 31 vrijwilligers de coördinator van Den Haag, Henny. Voor het aanleveren van
vrijwilligers in Den Haag hebben wij hiertoe afspraken gemaakt Aegon. Zij hebben 14 mensen
aangeleverd. 17 vrijwilligers hebben wij via onze eigen netwerk geworven.

Aegon:
14

31
Eigen
werving:
17

De meeste vrijwilligers zijn gekoppeld aan deelnemers. Er zijn ook twee vrijwilligers die meerdere
dagen per week voor het project werkzaam zijn. Zij helpen bij het op orde krijgen van de
schuldmappen van de mensen die aangemeld zijn.

6

Verbeterpunten
-

De terugkoppeling naar stakeholders moet in het vervolg strakker worden georganiseerd.

-

Bij veel deelnemers is flink wat actie nodig om tot een sluitend geldplan te komen. Dat kan
niet worden overgelaten aan vrijwilligers. Het is daarom nodig om voor het vervolg meer tijd
te begroten van de professionals om deze zaken vlot te trekken.

-

Het kost veel tijd om verenigingsactiviteiten te organiseren. In het vervolg moet deze tijd
beter worden begroot.

-

Voor het werven van voldoende vrijwilligers is samenwerking met bedrijven als Aegon alleen
niet voldoende. De werving van nieuwe vrijwilligers is een constant aandachtspunt. Voor het
vervolg is het daarom raadzaam om meer werk te maken van de Amargi-community
waarmee aandacht wordt gegenereerd voor de schuldpreventie.

Bij deelnemers die worden doorgeleid naar schuldhulpverlening blijft na de aanmelding
inclusief schuldmap het dossier vaak liggen. Het is voor stakeholders dan niet helder wat de
stand van zaken is. Voor het vervolg moeten er daarom betere afspraken worden gemaakt
met de ketensamenwerking

7

Samenvattend

De veronderstelling dat mensen pas hulp accepteren als ze de bodem hebben bereikt, klopt niet. Als
een instelling die financiële zorgen signaleert, aanbiedt om iemand aan te melden bij Amargi, dan zijn
mensen bereid om ondersteuning te accepteren. Het model van vroege aanmelding heeft zich
bewezen.
Met deze vroege aanmelding kunnen ook heel veel problemen worden voorkomen. Het gaat daarbij
om huisuitzettingen en afsluitingen van energie en/of water.
De vroege aanmelding levert ook op dat deelnemers beter krijgen waar ze recht op hebben. Dit
levert een gemiddeld koopkrachtvoordeel op van € 50,- per maand.
Om een sluitend geldplan tot stand te brengen zijn aardig wat doorbraken nodig. Het kan daarbij
gaan om zowel doorbraken die leiden tot minder uitgaven als doorbraken gericht op extra inkomen.
De financiële problemen staan niet op zichzelf. Bij veel deelnemers speelt er meer. Het kan gaan om
psychische problematiek, maar bij diverse deelnemers zijn er ook problemen in en met het sociale
netwerk.
Daarnaast hebben mensen ook te maken met systeemproblemen die maken dat ze op eigen kracht
niet uit de financiële zorgen kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan de kostendelersnorm.
Met het model van vroege aanmelding kan veel maatschappelijke ellende worden voorkomen. Het is
ook een aanpak die zich terugverdient. Een conservatieve schatting laat zien elke geïnvesteerde euro
minstens € 2,74 oplevert.
Het verdient dan ook aanbeveling om de aanpak van de pilot van Amargi te continueren en om te
zetten tot een reguliere methodiek.

