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Beste beleidsmedewerker, manager, bewindvoerder, geïnteresseerde,
Graag informeren we u over diverse ontwikkelingen rondom het project Samen Verder en
brengen we relevante informatie onder uw aandacht.

Jetta Klijnsma over Samen Verder
Wellicht heeft u het filmpje al op onze website ontdekt of via social media voorbij zien
komen. Zo niet, dan attenderen we u graag op de videoregistratie van het interview dat we
met Staatssecretaris Klijnsma hebben gevoerd over het belang van een betere
samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders.
Resultaat werkgroepen
Ruim 20 vertegenwoordigers van gemeenten, bewindvoerderskantoren en andere
betrokken partijen kwamen eerder dit jaar bij elkaar. Zij hadden de taak om de bevindingen
uit de regiobijeenkomsten te vertalen naar de contouren van het convenant. De vraag hoe
de cliënt beter te bedienen was het uitgangspunt. De uitkomsten van de
werkbijeenkomsten, vindt u hier. Dit stuk is het uitgangspunt geweest bij de start van de
pilottrajecten. De klankbordgroep van Samen Verder heeft het stuk getoetst.
Pilotgemeenten: voortgang & interviews
Inmiddels zijn in de volgende gemeenten de pilottrajecten in volle gang: Almere, Emmen,
Venlo, Gennep, Den Haag, Amersfoort, Den Bosch, Arnhem & Rotterdam.
Ze zijn aan de slag gegaan om te bezien hoe de samenwerking in de praktijk verbeterd kan
worden. De focus ligt op de volgende drie thema’s: Communicatie, Werkprocessen en
Rolverdeling & rolverheldering in de bredere keten (zie de notitie Uitkomsten
werkbijeenkomsten). Dit sluit andere werkgebieden echter niet uit.
Het projectteam van Samen Verder bezoekt momenteel alle pilotgemeenten om een
uitgebreid interview af te nemen. Belangrijk hierin is het proces dat de gemeenten en
bewindvoerders doormaken. ‘Wat waren de knelpunten ofwel wat was de oude situatie?’,
‘Wat ondernemen jullie om deze situatie te veranderen?’, ‘Waar staan jullie nu of wat willen
jullie gaan bereiken?’, zijn vragen die aan de orde komen. De eerste resultaten zijn positief.
Een aantal acties en processen, van zeer eenvoudig tot inventief naar ingrijpend, worden
ingezet. De komende tijd zullen wij op onze website ‘best practices’ publiceren zodat u een
indruk krijgt van wat gemeenten zoal doen of hebben gedaan.

Enquête onder bewindvoerders
Om de ervaringen en beleving van twee kanten te kunnen observeren, heeft het
projectteam Samen Verder een enquête gehouden onder de leden van de BPBI en andere
aangedragen bewindvoerders. Centraal stond de samenwerking met gemeenten. We mochten
rekenen op een behoorlijke respons, waarvoor nogmaals dank aan een ieder die hiervoor
tijd heeft genomen.
Convenant
We willen benadrukken dat het convenant zo veel mogelijk op macro niveau wordt
vormgegeven, zodat beschermingsbewindvoerders en gemeenten dit samen op meso- en
microniveau kunnen inkleuren. Het streven is dus niet om tot zeer gedetailleerde afspraken
te komen. Het voornaamste uitgangspunt is dat de betrokken partijen zich committeren aan
het doel om (beter) met elkaar samen te werken. In mei 2017 zal de slotbijeenkomst
plaatsvinden waarbij zoveel mogelijk partijen het convenant gaan ondertekenen. U ontvangt
zo spoedig mogelijk meer informatie over dit evenement.
Samen Verder in beeld
We merken dat ook gemeenten die niet ‘officieel’ een pilot draaien, door het project wel
actief met betrokken partijen in gesprek gaan en initiatieven ontplooien. Daarnaast
ontvangen we regelmatig uitnodigingen om te spreken over de aanleiding, het doel en de
ontwikkelingen rondom het project Samen Verder. Hieruit blijkt onder meer de interesse en
noodzaak van het project. Zo spraken projectleider Samen Verder Drs. Vivian den Hartogh en
directeur BPBI Hanneke Huurman op de Jaarconferentie ‘De Aanpak van Problematische
Schulden’ (georganiseerd door Studiecentrum Kerckebosch) en Hanneke eveneens tijdens
het door Nibud en Stimulansz georganiseerde Platform Armoedebeleid over beschermingsbewind
en Samen Verder.
En verder…..
- Check het filmpje waarin directeur van de BPBI, Hanneke Huurman, het belang en het doel
van het project Samen Verder bondig uiteen zet, afgewisseld met een sfeerimpressie van de
interactie tussen de vele deelnemers die we tijdens de regiobijeenkomsten hebben
ontmoet.
- Het verdiepend onderzoek van SZW naar de groei van de groep onder bewindgestelden, is
online te vinden, evenals de begeleidende brief van Staatssecretaris Klijnsma.
- Lees het artikel in de Volkskant ‘Staat biedt onvoldoende hulp aan mensen met
problematische schulden’.
- De Nationale ombudsman concludeert in het rapport ‘Burgerperspectief op
schuldhulpverlening’ dat de overheid onterecht teveel uitgaat van de zelfredzaamheid van
burgers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Tot zover deze nieuwsbrief. Wilt u meer informatie, heeft u opmerkingen of suggesties? Neem dan
contact met ons op via samenverder@bpbi.nl.
Wij wensen u namens het hele team alvast fijne feestdagen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft deelgenomen aan de regio- en/of
bijeenkomsten van het project Samen Verder en/of omdat u heeft aangegeven op de
hoogte te willen blijven. Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail
naar samenverder@bpbi.nl.
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