Betere samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders

“Het gaat erom hulp te leveren die nodig is, niet persé om het
drukken van kosten”
In juli 2015 startte het project ‘Samen Verder’, geïnitieerd door de Branchevereniging voor
Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) 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 stelde hiervoor een subsidie beschikbaar. Het doel:
de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders. Nu het traject een klein
jaar loopt, is een tussenrapportage uitgebracht met de vorderingen tot nu toe. Een betere
bediening van cliënten, staat gedurende het hele project centraal.

Momenteel staan een zevental gemeenten op het punt om te starten met een pilotproject. Dit zijn
de gemeenten Rotterdam, Den Bosch, Amersfoort, Almere, Emmen, Gennep en Venlo. Zij gaan op
basis van drie categorieën, te weten communicatie, werkprocessen en rolverdeling & rolverheldering
in de bredere keten, samenwerkingsafspraken maken en testen met bewindvoerders en
ketenpartners uit hun regio. De categorieën zijn bepaald naar aanleiding van de opgehaalde
informatie uit de eerder georganiseerde regio- en werkbijeenkomsten door het hele land. Deze pilots
lopen tot het voorjaar van 2017. Bij de afsluiting van het project in juni 2017 zal de BPBI een landelijk
model convenant ter beschikking stellen met als doel dat zoveel mogelijk betrokken partijen het
convenant ondertekenen. Gemeenten, beschermingsbewindvoerders en ketenpartners kunnen in
samenspraak met elkaar het convenant lokaal inkleuren. Door het convenant te gebruiken wordt de
samenwerking bevorderd en geïntensiveerd zodat de cliënt beter wordt bediend en vooral minder
zelfredzamen niet buiten de boot vallen.

In het project draait het vooral om het leveren van de juiste hulp die de cliënt daadwerkelijk nodig
heeft en het leveren van goed werk. Onderkend wordt dat de kosten van de Bijzondere Bijstand ten
behoeve van beschermingsbewind financiële druk leveren bij gemeenten maar is niet het hoofddoel
van het project. Een betere samenwerking kan kostenbesparend werken.

******************************************************************

Informatie voor de redactie:
De tussenrapportage is bijgesloten.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft voor het project Samen Verder
in 2015 een subsidie toegekend, wat het belang van het project benadrukt.
Het project bestaat uit een aantal fasen. De eerste fase bestond uit het organiseren van vijf regionale
bijeenkomsten (najaar 2015) met als doel input op te halen voor het vervolg van het project. De
doelgroep bestond uit beschermingsbewindvoerders (BPBI-lid, NBPB-lid of ‘vrij gevestigd’),
beleidsmakers van de gemeente (denk aan armoedebeleid, schuldhulpverlening, participatie)
vertegenwoordigers van de rechtspraak, Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) leden en
overige geïnteresseerden. Ruim 300 geïnteresseerden hebben zich gemeld. De opgehaalde input is
ondergebracht in 3 categorieën: communicatie, werkprocessen, rolverdeling en rolverheldering in de
bredere keten. Opvallend was de interesse en bereidheid tot deelname alsook de proactieve
benadering van gemeenten zelf om deel te nemen, wat het belang van het project benadrukt.
In het voorjaar van 2016, zijn in fase twee werkgroepen aan de slag gegaan met een aantal
opdrachten direct gerelateerd aan de vraag: Hoe kan de cliënt beter worden bediend? Denk hierbij
aan overlegstructuren, werkprocessen, afstemming in beleid, gegevensuitwisseling, verdeling van
rollen, taken en bevoegdheden, etc.
Fase drie bestaat uit het inrichten van de pilots (voorjaar 2016 tot voorjaar 2017). Binnen de pilots
worden samenwerkingsafspraken gemaakt en getest. BPBI zal de gemaakte samenwerkingsafspraken
ophalen en opnemen in een raamovereenkomst. De bedoeling is dat in juni 2017 het convenant
door zoveel mogelijk betrokken partijen ondertekend zal worden.
Voor meer informatie: Karen Alferink, bureaumanager verenigingsbureau BPBI, telefoon 0180 – 33
32 88, samenverder@bpbi.nl. In de bijgevoegde tussenrapportage en op onze website vindt u meer
achtergrondinformatie over het project.

