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Voorportaal Schulddienstverlening 
Op 3 juni 2013 bent u voor het eerst geïnformeerd over de inrichting van het gemeentelijk voorportaal 
schulddienstverlening. Wij willen u graag berichten over de voortgang van het voorportaal 
Schulddienstverlening. 
 
Voorbereidingsfase 
Op 1 juli is gestart met het oppakken van meldingen van mensen met problematische schulden. Er is  
voor gekozen om in eerste instantie nog weinig ruchtbaarheid te geven aan het voorportaal. De eerste 
cases zijn gebruikt als groeimodel. Zo kon er in de praktijk ondervinden worden op welke punten de 
procedure en de samenwerking met ketenpartners nog zou kunnen worden verbeterd. 
In de maanden juni tot en met september vond opleiding van de medewerkers plaats. 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan GWS, de applicatie van het Zorgloket, waarbinnen in 
eigen beheer een werkproces is gebouwd om de kosten te minimaliseren. 
 
Aanmeldingen  
Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. De klanten/schuldenaren komen onder andere 
binnen via het Zorgloket, door mensen die hier op eigen initiatief binnenlopen, maar ook door een 
aantal door Wonion aangezegde woningontruimingen (gezinnen met kinderen). Een algemeen beeld 
van de klanten/schuldenaren is niet te geven. 
 
Stadsbank 
Het is wel duidelijk dat ook de “uitstroom” van de Stadsbank (al dan niet voortijdig) onder hen is 
vertegenwoordigd.  
Voortijdig bij de Stadsbank afgehaakte schuldenaren kloppen bij het voorportaal aan in de hoop hier 
hun zaken op orde te krijgen. Schuldenaren die de werking van de Wet Schuldsanering Natuurlijke 
Personen aan den lijve hebben ondervonden en met een schone lei van de rechter een nieuwe start 
mogen maken, blijken soms grote problemen te hebben na deze zware periode. Het is voor hun lastig 
om hun leven – op allerlei gebied, maar ook financieel – weer op de rit te krijgen. Schulden van 
duizenden euro’s binnen een half jaar na dato zijn soms het resultaat. Deze groep mensen zal de 
komende tijd bijzondere aandacht moeten krijgen. Want met een goede preventie en nazorg is juist 
hier winst te behalen. 
 
Ketenpartners 
De eerste evaluatiegesprekken vinden nu plaats met ketenpartners. Onderlinge contacten worden 
onder de loep genomen, op plaatsen waar dat nodig is worden werkafspraken bijgesteld om 
communicatie en werkwijzen te optimaliseren. Een continu proces. Daarnaast vinden de laatste 
kennismakingsgesprekken plaats met ketenpartners (bijvoorbeeld Iriszorg in Doetinchem) om 
werkafspraken te maken voor de nabije toekomst. 
Met de Stadsbank zijn contacten gelegd om te praten over tijdige aanlevering van gegevens over 
“uitstromers”. Met Sensire wordt gesproken over eventueel op te zetten budgetbeleiding voor groepen.  
Binnenkort wordt een rondetafel afspraak belegd met alle ketenpartners om met elkaar duidelijkheid te 
krijgen over elkaars werkzaamheden en procedures, zodat we elkaar beter kunnen vinden. 
 
Communicatie 
De website: het digitale loket is geactualiseerd. Het product “Schulddienstverlening” is toegevoegd, 
waarbij het meldingformulier via die pagina te downloaden is. Wij merken dat inwoners via internet de 
weg naar het voorportaal hebben gevonden.  
In week 43 is een hoofdartikel geplaatst op de gemeentepagina, waarin vooral ingestoken is op 
preventie en nazorg. Daarnaast is een flyer ontwikkeld die in eerste instantie onder ketenpartners, 
huisartsen en kerkgenootschappen zal worden verspreid. 


