Achtergrondinformatie
Samen Verder
In 2014 jaar organiseerde het Ministerie van SZW een bijeenkomst voor beschermingsbewindvoerders en gemeenten. Aanleiding was het onderzoek naar de stijging van de kosten van
beschermingsbewind. Dit onderzoek laat een landelijke stijging in zowel het aantal aanvragen
beschermingsbewind als een stijging in de kosten voor gemeenten (vergoeding beschermingsbewind
vanuit de bijzondere bijstand) zien. Redenen van de stijging van het aantal beschermingsbewinden
zijn volgens gemeenten, kantonrechters en beschermingsbewindvoerders onder andere: de toename
van het aantal complexe problemen, verminderde zelfredzaamheid van burgers en minder toegang
tot wettelijke en minnelijke schuldhulpverlening door bijvoorbeeld niet goed of niet voldoende
werkende voorliggende voorzieningen.
In het rapport dat staatssecretaris Klijnsma op 1 juli 2014 naar de Kamer stuurde, kwam ook naar
voren dat er negatieve beeldvorming over en weer tussen de beroepsgroepen bestaat en dat dit
oplossingen en samenwerking in de weg staat. De bijeenkomst had als doel bij gemeenten,
beschermingsbewindvoerders en kantonrechters negatieve beeldvorming weg te nemen, kennis van
elkaars beroepenveld en instrumenten te vergroten en samenwerking op lokaal niveau te
bevorderen. Op die manier kunnen beroepsgroepen in onderlinge samenwerking het juiste
instrument voor de juiste doelgroep op het juiste moment inzetten.
Door bovengenoemde ontwikkelingen en het feit dat de BPBI steeds vaker signalen ontving over
stroef verlopende contacten tussen bewindvoerders en gemeenten (en de nadelige gevolgen
daarvan voor de onder bewind gestelde rechthebbenden), werd besloten een subsidieaanvraag te
doen. Deze is gedaan in het kader van de Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame
bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek. Het Ministerie van SZW
kende de subsidie toe, waardoor het project ‘Samen Verder’ half 2015 van start kon gaan. ‘Samen
Verder’ heeft tot doel de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders te
verbeteren en wordt tevens ondersteund door VNG en Divosa. Gekozen werd voor het logo met vele
handen die samen groei bewerkstelligen want alleen door samen te werken, zal het lukken om
samen verder te komen.
Gedurende twee jaar geeft de BPBI op landelijke schaal vervolg aan het verbeteren en intensiveren
van de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders onder andere door het
organiseren van regionale bijeenkomsten. Gemeenten, bewindvoerders en ketenpartners is gevraagd
om, als professionele ervaringsdeskundigen, kennis te delen m.b.t. de dagelijkse uitvoeringspraktijk.
Deze bijeenkomsten worden inhoudelijk begeleid door mr. J. den Hartogh en drs. V. den Hartogh en
zullen de bakermat zijn voor een landelijk convenant met een intentieverklaring tot samenwerking.
Op regionaal of lokaal niveau kan op basis van dit convenant vervolgens verdere afstemming
plaatsvinden. Het project wordt half 2017 afgerond.

SZW heeft een vervolgonderzoek laten uitvoeren. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen
in de groei van het aantal beschermingsbewinden, waarom beschermingsbewind in de praktijk wordt
toegepast en hoe de financiële zelfredzaamheid kan worden bevorderd. U vindt een link naar het
rapport m.b.t. dit onderzoek evenals naar de brief van Staatssecretaris Klijnsma.
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