
      
 
Aan:   College van Burgemeester en Wethouder gemeente Enkhuizen 

   Postbus 11 

   1600 AA Enkhuizen 

 

Datum:  19 november 2021 

Onderwerp:  Advies Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 

 

 

Geacht college, 

 

Naar aanleiding van uw verzoek dd. 4 november betreffende het Uitvoeringsplan 

Schuldhulpverlening, stuur ik u bijgaand het advies van de Participatieraad. 

 

Inleiding: 

“Ambitie is mooi, maar vooruitgang is geen garantie voor geluk…” 

Alvorens in te gaan op de inhoud en de daarin gestelde vragen, uiten wij onze zorg over 

het op orde zijn van de basis van de organisatie van SED, een goede bedrijfsvoering.  

Immers, voor sociale en ambitieuze projecten als deze is de haalbaarheid, uitvoering en  

welslagen van evident belang: een vorm van ondersteuning die geboden gaat (moet) 

worden aan mensen die leven met grote zorgen en er zelf niet of nauwelijks meer uit 

kunnen komen. Een groeiende en kwetsbare groep mensen mede omdat het verschil 

tussen rijk en arm steeds groter wordt.  

In de genoemde groep zijn de drie maatschappelijke problemen vaak gemeenschappelijk 

aanwezig. Dit zijn: 

• Laaggeletterdheid 

• Eenzaamheid 

• Schuldhulpverlening  

Eerder heeft de Participatieraad gepleit dat deze drie maatschappelijke problemen een 

gemeenschappelijke en integrale aanpak nodig hebben. In veel gevallen sluit het een het 

ander niet uit. Vandaar een belangrijke basis: de klantmanagers WMO hebben volgens de 

Participatieraad een belangrijke rol in de vroeg-signalering van de 3 maatschappelijke 

problemen. Hoewel enkele soorten aanvragen WMO van eenvoudige aard in aanmerking 

kunnen komen voor een automatische afhandeling, heeft de persoonlijke aanpak en 

benadering richting een cliënt altijd de voorkeur in kader van het signaleren. 

 

 

De vragen en advisering 

 

Vraag 1, uitgangspunten die prioriteit moeten krijgen.  

• De participatieraad adviseert prioriteit neer te leggen bij punt 4, de integrale 

aanpak. Dus verder kijken dan schuld alleen. Zie ook bovenstaand met betrekking 

tot de drie maatschappelijke problemen. 

• Ook punt 5 achten wij van groot belang, het samenwerken met andere 

organisaties, in- en extern. 

  



Vraag 2, welke doelgroepen en life-events (levenslooponderwerpen): 

“Laaggeletterdheid zit ‘m voor een deel in de mensen die het schrijven” 

(taalkundige Wim Daniels) 

• Wij adviseren laaggeletterden, met potentie tot verbetering schrijf/leesvaardigheid, 

mee te laten doen met dit programma.  

• Voor wat betreft jongeren: vanaf groep 7/8 basisonderwijs tot en met voortgezet 

onderwijs: (eerste baantje) onderwijs in omgang met geld, leren budgetteren. 

• Voor de doelgroep statushouders: maak het onderdeel van inburgeringstraject 

 

Vraag 3: niet genoemde doelgroepen, onderwerpen of acties: 

De Participatieraad adviseert de volgende onderwerpen en acties: 

Draag zorg voor: 

• het toevoegen van een doelgroep 'Overig' waar een ieder inpast die niet in de 

eerder genoemde doelgroepen past;  

• een heldere communicatie in eenvoudige en begrijpende taal (zie antwoord in 

vraag 2), bijvoorbeeld een folder met uitleg middels “plaatje-praatje-daadje”; 

• dat de folder komt te liggen bij huisartsen, verzorgenden, kortom bij die personen 

en instanties die (regelmatig) persoonlijk en vertrouwelijk in contact komen met 

betrokkenen; 

• dat de folder op scholen komt te liggen zodat deze -bij signalering- gebruikt en 

uitgereikt kan worden bij bijvoorbeeld de 10-minuten (ouder-)gesprekken 

(individueel en vertrouwelijk); 

• dat de folder ook huis aan huis wordt bezorgd; 

• het verkrijgen via de gemeente van een ‘Levensloopchecklist’ (live-events), waarin 

op eenvoudig en duidelijke wijze helder wordt gemaakt wat te doen bij bepaalde 

belangrijke gebeurtenissen in het leven (als voorbeeld Fiscus in geval van 

samenwonen, scheiden, overlijden, verhuizen etc.);  

• vermelding in folder waar gratis spullen verkrijgbaar zijn; 

• vermelding in folder regels omtrent Bijstand en Bijzondere Bijstand; 

• betrek en verbindt andere instanties, zoals bibliotheek, wijkcentra, 

sportverenigingen en andere vrijwilligers organisaties; 

• dat klantmanagers kunnen vroeg-signaleren/scannen op de drie maatschappelijke 

problemen; 

• het streven naar een situatie dat potentiële cliënten niet onder de radar kunnen 

blijven. 

 

Verder is en blijft de hamvraag: hoe wordt een doelgroep bereikt? Hierbij kan  

gedacht worden aan een landelijke overheidscampagne (denk aan BOB) middels in het 

oog springende ingesproken filmpjes op TV en de Social Media. 

 

Ten slotte, in onze inleiding schreven wij over ambitie. De Participatieraad adviseert 

tevens, maar ook dringend, door vooraf te toetsen of de notitie in zijn omvang 

werkbaar en haalbaar is. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de Participatieraad Enkhuizen, 

Kees Mos (secretaris/vicevoorzitter) 

Sam Verbeek (lid) 

 


