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Jaarverslag GripOpSchuld Deurne 2016
Inleiding
In het afgelopen jaar meldden zich voor het eerst sinds het bestaan van GOS, minder mensen aan voor
hulp. Het aantal aanvragen daalde met 8,4% ofwel van 155 in 2015 naar 142 in 2016.Daar stond
tegenover dat door de ingewikkeldheid van de casussen de cliënten langer moesten worden
ondersteund.
GOS kreeg sedert de start, in 2016 het 500ste verzoek om hulp. Het totaal aantal hulpaanvragen stond
eind 2016 op 547.
GripOpSchuld zet zich zonder vooroordelen in om mensen in Deurne met schulden te helpen structuur
aan te brengen in inkomsten en uitgaven, om zo schuldenvrij te worden en te blijven.
Er is tegenwoordig veel aandacht voor armoede in Nederland. Een laag inkomen en schulden of een
combinatie, zijn vaak oorzaken voor armoede. Armoede was ook het thema van het participatiecafé in
november 2016, waaraan GOS een actieve bijdrage leverde.
Het afgelopen jaar werden stappen gezet naar verdere professionalisering van de organisatie, waarbij
de aansturing van vrijwilligers voortaan mede door betaalde coördinatoren moet gaan gebeuren.
Daarnaast voegde het bestuur een nieuwe taak aan haar takenpakket toe en gaat budgetbeheer
aanbieden. GOS kreeg ook een nieuwe website die een frisse uitstraling heeft.
Begin 2016 waren 36 maatjes actief op het einde van dat jaar 33, om mensen met financiële problemen
te helpen. Ze werden daarin ondersteund door vier coördinatoren.
Vanaf 1 januari is de zorg anders georganiseerd: Peel 6.1 wordt Peelsamenwerking van 5
Peelgemeenten zonder Helmond. Mensen hoeven niet meer naar Helmond toe, maar kunnen hun zorg
dichtbij regelen in Deurne. Daartoe richtte de gemeente Deurne in de zijvleugel van het gemeentehuis
een loket in voor zorg in Deurne, waarin het lokale gebiedsteam een centrale rol kreeg. Dat geldt ook
voor de bovengemeentelijke schulddienstverlening die voortaan in het gemeentehuis in Deurne zit. Een
en ander betekende veel overleg voor GOS om tot een efficiënte afstemming qua dienstverlening te
komen met het gebiedsteam.
Ontwikkelingen 2016
1. Zorg in Deurne
De afgelopen twee jaar is er op zorggebied veel veranderd in Nederland. De zorg ging van het rijk naar
de gemeente en dat bleek in de praktijk een uiterst complexe operatie.
In de Peelregio werkten tot 1 januari 2017, 6 gemeenten in Peel 6.1 samen, om de zorg, inclusief de
bovengemeentelijke schulddienstverlening, te organiseren. Vanaf 1 januari 2017 gaan 5 Peelgemeenten
zonder Helmond verder in de Peelsamenwerking, met als uitgangspunt dat de zorg zo dicht mogelijk bij
de zorgbehoevende burger wordt georganiseerd.
In principe zijn de medewerkers van het gebiedsteam het eerste aanspreekpunt voor mensen in Deurne
die zorg in de vorm van hulp bij schulden nodig hebben. De bedoeling van het gebiedsteam is om in een
keer de hele problematiek van een cliënt aan de hand van een zelfredzaamheidsmatrix, in kaart te
brengen. Op grond daarvan vindt directe doorverwijzing plaats naar een professionele instantie.
In de praktijk kunnen mensen zich ook via GOS voor hulp bij schulden blijven aanmelden. Is er dan
sprake van een meervoudige problematiek, dan vindt doorverwijzing naar het gebiedsteam plaats, die
aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix zorgt voor aanmelding bij een professionele instantie.
Dat hele organisatieproces kwam in een stroomversnelling toen begin 2016 duidelijk werd dat Helmond
de samenwerking in Peel 6.1 vanaf 1 januari 2017, niet wenste te continueren.
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Op korte termijn moesten keuzes worden gemaakt en een hele nieuwe organisatievorm met het
gebiedsteam als uitgangspunt, worden opgezet. In dat proces zouden de vrijwilligersorganisaties die zich
bezig houden met zorg, worden meegenomen. Dat gebeurde onvoldoende, wellicht begrijpelijk gezien
de tijdsdruk, maar dat had wel heel wat frustratie, begripsverwarring en veel overleg, tot gevolg.
Uiteindelijk zijn er principe afspraken gemaakt tussen het gebiedsteam en GOS, die als uitgangspunt
dienen voor de onderlinge samenwerking. Uiteraard zijn deze afspraken niet in beton gegoten, maar
worden deze aangepast aan de hand van de praktijk. Uitgangspunt is echter dat GOS voor de gemeente
Deurne als het om de schuldenproblematiek gaat, het eerste aanspreekpunt en de toegang is, voor zowel
het gebiedsteam als voor de Peelsamenwerking. GOS is voorzichtig optimistisch over de veranderingen
omdat de lijnen naar de nieuwe bovengemeentelijke schulddienstverlening korter en persoonlijker
lijken te worden. Dat zou een breuk betekenen met de te bureaucratische attitude van sommige
medewerkers van Peel 6.1, zoals GOS die heeft ervaren.
Vanaf juli 2016 is GOS verantwoordelijk voor het invullen van het intakekompas, dat toegang kan geven
tot de bovengemeentelijke schulddienstverlening, maar ook de LEV- groep bleef het kompas invullen.
Dat gaf soms aanleiding tot afstemmingsproblemen, die in het nadeel van de cliënten kunnen
uitwerken. Vaak stoppen organisaties als LEV na aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening
(GSHV) met hun dienstverlening. Die blijft echter noodzakelijk totdat de cliënten aan alle verplichtingen
hebben voldaan die de wet stelt. Gebeurt dat niet, dan bestaat het risico van afwijzing door de GSHV
met als consequentie dat de schulden niet kunnen worden gesaneerd. GOS bleef aangemelde cliënten
ondersteunen totdat aan alle eisen van GSHV waren voldaan. Aangezien GOS vanaf 2017 het eerste
aanspreekpunt voor schulden wordt, zijn deze afstemmingsproblemen hopelijk voorbij.
2. Budgetbeheerder/coördinator ( buco’s), kantoormanager( kbuco)
GOS had in 2016 de beschikking over vier coördinatoren als vrijwilliger. De coördinatoren maakten
werkweken van 25 tot 30 uur! Het was bijna ondoenlijk om nieuwe coördinatoren te werven die bereid
waren zoveel vrije tijd in dit project te steken.
Het bestuur was van mening dat het zo niet meer langer kon. Berekeningen wijzen uit dat binnen GOS
jaarlijks circa 12.000 uur wordt gewerkt. Dit kwam neer op ongeveer 8 fte ofwel minimaal € 400.000.
GOS wilde daarom als organisatie professionaliseren en door ontwikkelen waarbij de aansturing van de
maatjes mede door betaalde (k)buco’s moest gaan gebeuren.
Daarnaast wilde het bestuur ook graag een nieuwe taak aan haar takenpakket toevoegen en
budgetbeheer gaan aanbieden en een aantal van haar taken afstoten.
Bij budgetbeheer wordt iemand aangesteld die het budget van de cliënt beheert. Het inkomen van de
cliënt komt dan binnen op een speciale rekening waar alleen de beheerder bij kan. De beheerder
verzorgt de noodzakelijke betalingen zodat geen nieuwe schulden ontstaan. De cliënt krijgt een
afgesproken bedrag per week of maand als leefgeld. Voor betalingen die niet iedere maand
plaatsvinden, wordt een bedrag gereserveerd tot de betreffende betaling moet plaatsvinden. Ook kan
een bedrag worden gereserveerd voor onvoorziene uitgaven.
Op die manier kunnen schulden worden voorkomen en krijgt de schuldenaar de tijd om zijn financiën
beter onder controle te krijgen. Vraagt de cliënt om budgetbeheer, dan bepaalt de cliënt zelf hoelang
het gaat duren. Als de schuldhulpverlenende instantie budgetbeheer eist, als hulp bij het oplossen van
schulden, dan duurt budgetbeheer meestal even lang als het schuldhulpverleningstraject.
Concreet vroeg GOS budget van de gemeente voor financiering van twee functionarissen, die beide voor
de helft als budgetbeheerder en coördinator moeten gaan opereren. Daarnaast moeten de twee buco’s
de operationele aansturing van GOS gaan verzorgen. Deze zogenaamde kbuco’s, moeten zich deels
terugverdienen uit uitgespaarde kosten. Het werkplein bood bijvoorbeeld slechts gedurende 9 maanden
inclusief 3 maanden stabilisatie, budgetbeheer aan, aan de cliënt die onder hun regime valt. Vaak was
dat niet voldoende en kwam de cliënt bij GOS terug of werd doorverwezen naar bewindvoering, met alle
financiële gevolgen van dien.
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Bovendien wil de gemeente Deurne in de nieuwe Peelsamenwerking, de rol van GOS vergroten, doordat
GOS als enige organisatie in Deurne de toegang tot de schulddienstverlening gaat verzorgen. Dat leidt
tot een verdere taakverzwaring.
Onze subsidieaanvraag werd door de gemeente gehonoreerd en Gos kreeg budget voor de aanstelling
van twee buco’s, die ook het kantoor management gaan verzorgen.
3. Bestuur en Raad van Advies
Penningmeester Ria Maassen gaf in 2016 aan, dat ze haar werkzaamheden niet langer kon combineren
met het penningmeesterschap. Het bestuur heeft Denise van den Hurk bereid gevonden het
penningmeesterschap over te nemen. Ook Winny Goorts meldde dat het secretariswerk te zwaar werd,
omdat ze een taakuitbreiding van haar reguliere werk kreeg. Ze blijft aan het bestuur verbonden. Peter
Hanssen versterkt sedert september het bestuur en nam de secretarisfunctie over.
Lid van de Raad van Advies, Rien Landeweerd heeft het bestuur vertelt, dat hij niet voor een nieuwe
termijn in aanmerking wil komen, gezien zijn leeftijd en het andere vrijwilligerswerk dat hij doet.
4. Publiciteit
Ook in 2016 besteedde de plaatselijke pers aandacht aan GOS. In januari publiceerde het Weekblad voor
Deurne het bericht dat 11 maatjes uit handen van Marnix Schlösser het certificaat van GripOpSchuld
(GOS) ontvingen. Ze volgden met goed gevolg de door de coördinatoren zelf ontwikkelde cursus
schuldhulpmaatje.
In mei publiceerde het Weekblad een artikel over het jaarverslag van 2015 met de veelzeggende titel
“De schuldencrisis woekert in Deurne voort”. Ook aan het feit dat GOS sedert de oprichting al 500
hulpvragen verwerkte, werd aandacht besteed.
Bij het participatiecafé van afgelopen najaar, stond armoede in Deurne centraal. Tijdens die bijeenkomst
vertelde ervaringsdeskundige en maatje Jolanda Steeghs hoe zij armoede heeft ervaren en ermee
omgaat. Twee coördinatoren presenteerden GOS in de vorm van speeddates. Ook werden er cijfers over
armoede in Deurne gepresenteerd, die werden gepubliceerd in het Weekblad. In Deurne hebben 7,3%
van de huishoudens een laag inkomen met kans op armoede, tegen 10,4% landelijk. Opvallend is dat de
Koolhof ( 9,25), De Heiakker ( 8,35) en Deurne Centrum met 8,1% hoger scoren dan het Deurnese
gemiddelde.
Ook het feit dat de gemeente financiële middelen ter beschikking stelde om twee professionals aan te
stellen, kreeg in het Weekblad aandacht.
In 2016 kreeg GOS een geheel vernieuwde website met een frisse uitstraling, die op te roepen valt
onder www.gripopschulddeurne.nl. Er staan veel wetenswaardigheden op. De website wordt
bijgehouden door een maatje.
Elke drie weken verschijnt een advertentie van GOS in het Weekblad voor Deurne, waarin mogelijke
hulpvragers op onze hulpverlening worden geattendeerd en ook nieuwe maatjes worden gevraagd. Dat
gebeurt ook in de plaatselijke bladen van wijken en dorpen.
De folder moet nog worden geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen binnen Gos.
5. Sponsoren
Het bestuur bedankt onze sponsoren die op enigerlei wijze ons behulpzaam zijn geweest:
a. Smits drukwerken
b. Kantoor Van de Mortel. Administraties en Fiscaliteiten
c. Goorts en Coppens Advocaten Adviseurs.
d. Flower Unique
e. Rabobank.
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6. Coördinatoren en maatjes
a. Algemeen
Begin 2016 waren er 36 actieve maatjes actief. Gedurende het jaar heeft GOS, om diverse redenen,
afscheid genomen van 7 maatjes. Zo gingen maatjes werken als bewindvoerder, of bij een
bewindvoerderskantoor. Anderen stopten om privé redenen, of hadden activiteiten die niet te
combineren vielen met het werken voor GOS. Eén van de actieve maatjes is coördinator geworden.
Gelukkig hebben we in 2016 vijf nieuwe maatjes mogen begroeten, die in juni na het volgen van de
cursus, gecertificeerd zijn. Het jaar 2016 is afgesloten met 33 actieve maatjes. Eén maatje heeft zich
vooral bezig gehouden met het ontwerpen van de nieuwe website. Dit maatje ondersteunde tijdelijk
geen cliënten. De actieve maatjes hebben 142 cliënten met meer of mindere complexe casussen
ondersteund. Het niveau van de maatjes nam sterk toe, dat was ook nodig vanwege de toenemende
complexiteit van de casussen. Ook de sociale vaardigheden van de maatjes is en blijft een zeer belangrijk
selectiecriterium.
In het afgelopen jaar heeft één coördinator besloten per 31 december 2016 om te stoppen. Eén
coördinator heeft een aangepast takenpakket omdat hij is verhuisd naar het verre Limburg. Tevens is de
procedure gestart om nieuwe coördinatoren te werven. Twee maatjes hebben op de functie
gesolliciteerd.
b. Complexiteit
Voor de maatjes zijn casussen die problemen voorkomen, de ‘preventieve’ casussen, erg dankbaar om
te doen. Het betreft cliënten die, geconfronteerd worden met een verlaging van het inkomen terwijl de
vaste lasten niet verminderden, of cliënten die hun partner verloren. Ook betrof het cliënten die
recentelijk waren gescheiden, of ouderen die niet meer zelfstandig in staat bleken hun financiën te
beheren.
Maar meestal betrof het complexe casussen. De toegenomen complexiteit van de hulpvragen stelde in
2016 hoge eisen aan de deskundigheid en het geduld van de maatjes en de coördinatoren. Hoewel het
aantal aanvragen iets terugliep, was het opvallend dat in vergelijking met 2015 de casussen ingewikkeld
waren en de cliënten langer moesten worden ondersteund. Duurde de ondersteuning van de cliënten in
2015 gemiddeld 3 ½ maand, in 2016 werd dat ruim 5 maanden.
Voor de toegenomen complexiteit van de casussen zijn 4 oorzaken te noemen:
1. De cliënten die zich aanmeldden hadden in vergelijking met 2015 grotere schulden.
Nog steeds blijkt dat veel cliënten die in aanmerking zouden kunnen komen, zich niet of erg laat
aanmelden. Cliënten schamen zich dat ze schulden hebben. De drempel om zich aan te melden is
blijkbaar hoog, met als gevolg dat de financiële problemen groot en soms zelfs gigantisch, zijn.
2. Cliënten vragen door veranderde omstandigheden opnieuw steun.
Kennelijk ervaren cliënten die eerder door GOS werden ondersteund, nauwelijks een drempel om
opnieuw hulp te vragen bij GOS. Dat zegt veel over de manier waarop maatjes cliënten ondersteunen.
Bij een tweede of derde aanmelding is de problematiek vaak minder groot. Bij cliënten die zich opnieuw
aanmeldden, bleek dat ze niet in staat bleken om zonder permanente ondersteuning, zelfstandig hun
financiën te beheren. Om gedisciplineerd met geld om te gaan is kennis en inzicht noodzakelijk.
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Tijdens een ondersteuning konden de meeste cliënten dat wel, maar na de beëindiging daarvan ging het
in sommige situaties weer fout. Daarnaast werden cliënten geconfronteerd met onverwachte uitgaven,
of verminderde inkomsten. Sommige cliënten bleken niet in staat om zonder permanente
ondersteuning zelfstandig hun financiën te beheren. Het eenvoudigste zou zijn om deze cliënten door te
verwijzen naar een bewindvoerder. Echter, gezien de vaak negatieve ervaringen van cliënten met
bewindvoerders, waren de verwijsmogelijkheden van de coördinatoren naar bewindvoerders, beperkt.
Een goedkopere oplossing zou zijn als cliënten zouden instemmen met gratis budgetbeheer, zij het dat
gratis budgetbeheer beperkt is tot een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm.
3. Vluchtelingenwerk meldde veel nieuwe statushouders aan.
Het was moeilijk om de statushouders te ondersteunen. De redenen daarvoor zijn complex.
Veel statushouders zijn getraumatiseerd en hebben grote moeite om mensen te vertrouwen. Dat geldt
ook voor adviezen van een maatje. Heel vaak gaat de communicatie via een tolk. De statushouders
moeten dan niet alleen het maatje vertrouwen maar ook de tolk.
Ook vertrouwen veel statushouders de banken of de overheid niet. Zodra er geld op een bankrekening
werd gestort, werd het hele bedrag gepind. Vergeten werd dan dat daarmee de vaste lasten moesten
worden betaald.
In de ogen van de statushouders is Nederland een super rijk land en de neiging om rijker te gaan leven
dan verantwoord is, bleek regelmatig een financiële valkuil.
Veel statushouders voelen zich verplicht om hun familie, die nog niet kon vluchten, financieel te
ondersteunen. Hoe begrijpelijk ook, het ging bijna altijd ten koste van de financiële verplichtingen van
de statushouder zelf.
Statushouders hebben moeite om zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur, gewoonten,
verplichtingen en mogelijkheden. Het aanvragen van bijvoorbeeld zorgtoeslag, aanvullende bijstand
enzovoorts, vormt voor velen een probleem. Overigens is dat ook voor veel Nederlanders een niet te
ontrafelen wirwar .
Het was voor de maatjes vaak een demotiverende en ondankbare taak om statushouders te
ondersteunen. Een gezin heeft zich recentelijk voor de vierde keer aangemeld. Soms was de financiële
situatie zo dramatisch dat werd aangekondigd dat het gas en elektriciteit zouden worden afgesloten.
Gelukkig kon GOS dat in veruit de meeste situaties voorkomen.
De vervelende conclusie moet zijn dat de meeste statushouders gedurende langere tijd met
budgetbeheer ondersteund moeten worden. Niet alleen is dat voor de meeste statushouders een goede
oplossing, maar ook voor vluchtelingenwerk en vooral voor de overheid. Het belangrijkste uitgangspunt
voor budgetbeheer moet zijn: cliënten ondersteunen met budgetbeheer, tot zij zelf in staat zijn om
zelfstandig hun financiën te beheren en financieel zelfredzaam zijn.
4. In 2016 meldden zich weer zzp-ers aan (zelfstandigen zonder personeel).
Alle zzp-ers die zich hebben aangemeld, hadden problematische schulden. Diverse zzp-ers hadden eerst
een vast dienstverband, maar werden ontslagen. Veel zzp-ers werden vervolgens ingehuurd door het
bedrijf dat hen had ontslagen. Ze hadden geen keuze. Veel hadden niet de kennis die noodzakelijk is om
als zelfstandig ondernemer te kunnen functioneren. Ze bezuinigden op de in hun ogen minder
noodzakelijke uitgaven, zoals op de kosten voor een goede boekhouder. Het gevolg was dat er vaak
geen belastingaangiften werden gedaan, niet deugdelijk gearchiveerd werd enz.. Maatjes moesten
alsnog belastingaangiften voor de zzp-ers verzorgen.
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c. De cursus en naslagwerk
De door coördinatoren ontwikkelde cursus werd door de beginnende maatjes goed beoordeeld. De
nadruk van de cursus ligt op de praktische, financiële aspecten van de schuldhulpverlening. In de cursus
wordt het gehele proces van de schuldhulpverlening beschreven. Gebleken is dat naast de technische
financiële hulp die maatjes geven, het noodzakelijk is dat de maatjes contactuele vaardigheden hebben.
De cursus wordt ieder jaar aangepast en nieuwe juridische aspecten en ontwikkelingen worden
toegevoegd. Tevens dient de cursus als naslagwerk voor de al gecertificeerde maatjes.
d. Maatjesavonden.
In 2016 werd tijdens plenaire bijeenkomsten in de Ossenbeemd aandacht besteed aan intervisie en
deskundigheidsbevordering. Lezingen werden verzorgd door een bewindvoerder, een notaris, de Levgroep (organisatie maatschappelijk werk) en met 2 ervaringsdeskundigen m.b.t. minima regelingen
Deurne.
e. Het financieel beheer door bewindvoerders
Veel cliënten klaagden (weer) over het beheer van hun financiën door sommige bewindvoerders. Dat
was de reden dat GOS cliënten uitsluitend doorverwees naar door GOS geselecteerde bewindvoerders
en alleen als het strikt noodzakelijk was. Het aantal bewindvoerders waar GOS verantwoord naar kon
doorverwijzen, was erg krap.
Helaas blijkt dat sommige bewindvoerders zich niet of nauwelijks bezig houden met het aflossen van
schulden. Een paar bewindvoerders keerden geen leefgeld (huishoudgeld) uit. Andere bewindvoerders
verwezen hun cliënten niet door naar de GSHV, terwijl die cliënten, gezien de hoogte van hun schulden,
daar wel voor in aanmerking kwamen.
Er zijn situaties bekend dat cliënten hun schulden zagen verdubbelen tijdens het bewind. Sommige
bewindvoerders hebben kennelijk geen enkel belang om hun cliënten te leren om zelfredzaam te
worden. Cliënten zijn immers hun bron van inkomen.
f.

Een globaal overzicht van de werkzaamheden van de maatjes

In het onderstaande overzicht staan de taken (doelstellingen), zoals die tijdens de intake door een
coördinator in het intakeverslag werden genoteerd. In de praktijk bleek dat de gegevens die cliënten
verstrekken tijdens de intake, niet altijd een volledig beeld gaven. Als voorbeeld: een cliënt vertelde
tijdens de intake dat hij ongeveer € 8000 schuld had. Tijdens de ondersteuning door een maatje bleek
de schuld aanzienlijk hoger, namelijk het tienvoudige. Heel veel aanmelders weten niet hoeveel
schulden ze hebben. Dat betekent dat de te realiseren doelstelling na een intake soms verandert. Het
onderstaand overzicht geeft inzicht in de werkzaamheden van maatjes.
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ADMINISTRATIE ORDENEN
OVERZICHT VAN DE SCHULDEN MAKEN
OVERZICHT MAKEN VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN
BUDGETTEREN
MEER INKOMSTEN GENEREREN
SCHULDEISERS BETALINGSVOORSTELLEN DOEN
BELASTINGAANGIFTEN
AANVRAGEN KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
HELPEN MET HET SCHRIJVEN VAN BRIEVEN
CLIËNTEN AANMELDEN BIJ DE VOEDSELBANK
CLIËNTEN AANMELDEN BIJ REPAIR CAFÉ
CONTACT OPNEMEN MET EEN ADVOCAAT
VERPLICHTINGEN EN RECHTEN UITZOEKEN NA EEN ECHTSCHEIDING.
HET INTAKE KOMPAS INVULLEN – AANMELDEN BIJ DE GSHV
CLIËNT ONDERSTEUNEN NA DE AANMELDING BIJ DE GSHV
VOORKOMEN HUISUITZETTING (ALLE DRIE KUNNEN VOORKOMEN)
VOORKOMEN BESLAGLEGGINGEN
VOORKOMEN AFSLUITING GAS EN ELECTRO
KWIJTSCHELDING CJIB - IS EENMAAL GELUKT!

VOOR 117 CLIËNTEN
VOOR 98 CLIËNTEN
VOOR 97 CLIËNTEN
VOOR 118 CLIËNTEN
VOOR 81 CLIËNTEN
VOOR 95 CLIËNTEN
VOOR 42 CLIËNTEN
VOOR 53 CLIËNTEN
VOOR 61 CLIËNTEN
VOOR 6 CLIËNTEN
VOOR 4 CLIËNTEN
VOOR 12 CLIËNTEN
VOOR 12 CLIËNTEN
VOOR 12 CLIËNTEN
VOOR 12 CLIËNTEN
VOOR 3 CLIËNTEN
VOOR 13 CLIËNTEN
VOOR 4 CLIËNTEN
VOOR 8 CLIËNTEN

7. Alle aanmelders vanaf de start van GOS.
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In totaal vroegen 142 cliënten om ondersteuning van GOS. In 2015 waren dat 155 cliënten.
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8. Wie vroegen in 2016 om ondersteuning?
In vergelijking met 2015 is het opvallend dat zich geen studerende jongeren hebben gemeld. In 2015
waren dat er nog 6.
In 2016 hebben zich twee maal zoveel alleenstaanden aangemeld dan gezinnen. Ook meldden zich in
2016 in vergelijking met 2015 meer gezinnen met kinderen aan.
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9. Waar woonden de aanmelders?
Net als in 2015 meldden zich weinig cliënten aan uit Vlierden, Helenaveen, Liessel, de Walsberg en
Neerkant aan. Uit de Heiakker hebben zich de meeste cliënten aangemeld, terwijl in 2015 de cliënten
vooral uit de Koolhof kwamen. Van de cliënten die zich voor de tweede of derde keer een beroep op
GOS deden, kwamen de meesten uit een klein gebied uit de Koolhof. Een aanmelder woonde nog niet in
de gemeente Deurne, maar gaat zich daar in de loop van 2017 wel vestigen.
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10 Welke instanties hebben cliënten aangemeld ?
EIGEN INITIATIEF
LEV GROEP
KBO
LEV-GROEP INCLUSIEF VLUCHTELINGENWERK
GEBIEDSTEAM
BERGOPWAARTS
GGZ
TIP MAATJE
UITZENDBUREAU
FAMILIE
TOTAAL
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In 2016 was de afspraak dat andere hulpverlenende instellingen in Deurne mensen met financiële
problemen door zouden verwijzen naar GOS. Helaas is dat niet altijd gebeurd. Wel werden cliënten
aangemeld met een ingewikkelde financiële problematiek. Opvallend is dat dat bijvoorbeeld de
Cratosvrienden en de Voedselbank geen cliënten hebben doorverwezen.
Aannemelijk is dat externe organisaties cliënten hebben doorverwezen, maar de aanmelders hebben dit
niet gemeld bij de coördinatoren die de intake verzorgden.
Er is een forse toename van het aantal aanmeldingen door vluchtelingenwerk (onderdeel van de LEV
Groep). Vooral tijdens de laatste maanden van 2016 hebben zich ook statushouders rechtstreeks
aangemeld.
11. De leeftijden van de aanmelders.
TOT 21
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VAN 21 TOT 31

20

VAN 31 TOT 41

33

VAN 41 TOT 51

26

VAN 51 TOT 61

24

VAN 61 TOT 71

25

OUDER DAN 71

11

TOTAAL

142

Bij aanmeldingen door meerdere personen, bijvoorbeeld een gezin staat de leeftijd van de aanmelder in
het schema.
12. De afgesloten casussen
DOELSTELLINGEN ZOALS GEFORMULEERD TIJDENS DE INTAKE ZIJN GEHAALD BIJ
DOELSTELLINGEN GEDEELTELIJK GEHAALD BIJ
DOORVERWEZEN NAAR GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING VOOR
DOORVERWEZEN NAAR BEWINDVOERDER
GESTOPT TEGEN ADVIES

89 CLIËNTEN
5 CLIËNTEN
12 CLIËNTEN
10 CLIËNTEN
14 CLIËNTEN

KOMT NIET IN AANMERKING VOOR ONDERSTEUNING
CLIËNT OVERLEDEN
CLIËNT WERKTE ONVOLDOENDE MEE
VERHUISD NAAR ANDERE GEMEENTE
TOTAAL

4 CLIËNTEN
1 CLIËNT
11 CLIËNTEN
1 CLIËNT
144 CLIËNTEN

Van de meeste cliënten werden de doelstellingen, zoals beschreven in de intake, gerealiseerd. Voor vijf
cliënten kon dat slechts deels. De meest voorkomende redenen hiervoor waren dat sommige
schuldeisers niet mee wilden werken, of dat familieleden of kennissen de cliënten gingen ondersteunen.
Veertien cliënten gaven aan dat zij geen hulp meer nodig hadden, terwijl het maatje sterke vermoedens
had dat de cliënten nog niet zelfstandig in staat waren, om hun financiën te beheren.
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Cliënten moeten tijdens de ondersteuning meewerken en na diverse waarschuwingen (ook door de
coördinatoren) bleek de medewerking in sommige gevallen zo minimaal dat het niet verantwoord was
om door te gaan met de ondersteuning. Wel werd schriftelijk aangegeven dat de cliënten, mits
gemotiveerd, zich opnieuw konden aanmelden. En dat is een paar keer gebeurd. Vier cliënten kwamen
niet in aanmerking voor ondersteuning: twee cliënten waren verslaafd en twee anderen waren dakloos.
Alle vier de cliënten zijn doorverwezen naar de reguliere professionele hulpverlening.
In principe blijft GOS cliënten die uit Deurne verhuizen ondersteunen. De voorwaarde is dan dat ze in de
buurt van Deurne zijn gaan wonen. Een cliënt verhuisde naar Gelderland en de ondersteuning is toen
gestopt. Wel is de cliënt geadviseerd om zich in Nijmegen te melden bij maatschappelijk werk.
Plannen voor 2017

1. Coördinatoren
Het streven moet zijn en blijven dat GOS in 2017 zoveel mogelijk cliënten bereikt en ondersteunt met
financiële vragen en problemen. Een betere samenwerking met andere hulpverlenende organisatie is
noodzakelijk.
Ook de contacten met de gemeente moeten worden verbeterd. De gemeente heeft zicht op welke
inwoners ondersteuning van GOS nodig hebben.
GOS start in 2017 met budgetbeheer. Hoewel budgetbeheer niet de enige oplossing zal zijn om de
‘problematische’ casussen afdoende te ondersteunen, biedt het wel degelijk een oplossing voor veel
cliënten.
2. Bestuur
Voor het bestuur ligt de nadruk op de afronding van de sollicitatieprocedure voor de twee (k)buco’s.
Uitgangspunt hierbij is, dat maatjes en coördinatoren bij gebleken gelijke geschiktheid, voorrang hebben
op externe kandidaten. Dat geldt ook voor interne kandidaten met een uitkering.
Voorts zal de nadruk liggen op de organisatorische veranderingen die de aanstelling van betaalde
krachten met zich brengen. Vragen die hierbij onder meer aan de orde komen zijn: wat is de rol van het
bestuur in de nieuwe constellatie, hoe verloopt de aansturing van de coördinatoren, nu het bestuur
verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de werkzaamheden. Tevens zal de ontwikkeling van
budgetbeheer en de professionalisering hiervan, veel aandacht vragen. Ook de afstemming met het
gebiedsteam en de bovengemeentelijke schulddienstverlening, verdient onverminderd bestuurlijke
aandacht.
Deurne, april 2017
Namens het bestuur van de Stichting GripOpSchuld Deurne
Dr. J.M.M.J. Clerx
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Bijlage:
Financiële verantwoording 2016
In deze bijlage is de financiële verantwoording van GOS opgenomen. De bijlage is bestaat uit de
volgende onderdelen:






Balans per 31-12-2016 (GOS, Fonds Bijzondere Noden en geconsolideerde balans)
Resultatenrekening per 31-12-2016
Toelichting op de balans
Toelichting op de resultatenrekening
Begroting 2017

Balans per 31-12-2016 GOS
Activa
Liquide middelen
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal Activa

20.491,42

Passiva
Eigen Vermogen

22.071,42

3.736,01

Overlopende posten

104,35

439,02

Reserve afschrijving

2.490,68

24.666,45

Totaal Passiva

24.666,45

Balans per 31-12-2016 Fonds Bijzondere Noden
Activa
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal Activa

8.290,28
96,21
8.386,49

Passiva
Eigen Vermogen

8.367,96

Overlopende posten

18,53

Totaal Passiva

8.386,49

Geconsolideerde balans per 31-12-2016
Activa
Liquide middelen (1)
geldmiddelen
Vaste activa (2)
Investering kantoorinventaris
Vlottende activa (3)
Vooruitbetaalde kosten
Totaal Activa
Oude Martinetstraat 2
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28.781,70
3.736,01

Passiva
Eigen Vermogen (4)

32.930,06

Overlopende posten (5)
Nog te betalen kosten

122,88

535,23
33.052,94

Totaal Passiva
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Resultatenrekening per 31-12-2016

Lasten
Beheer, administratie en
Trainingskosten (1)
Investeringen (2)
Nog te betalen kosten (3)
Afschrijving inventaris (4)
Onttrekking FBN (5)
Resultaat (6)
Totaal lasten

Baten

14.071,87
2.087,96
122,88
1.245,34
175,98
4.091,20
21.795,23

Subsidie Gemeente (7)
Nog te ontvangen bedragen (8)
Vooruitbetaalde kosten (9)

21.260,00
189,39
345,84

Totaal baten

21.795,23

Toelichting op de balans (alle bedragen in euro’s)
1. Liquide middelen per 21-12-2016
Kasgeld
Rekening Courant 3877.67.398
Spaarrekening 1096.457.431
Rekening Courant Fonds Bijzondere Noden
Totaal
2. Vaste activa
Kantoorinventaris investering 2015
Afschrijving per jaar 1.245,34
Balans per 31-12-2016

32,80
133,62
20.325,00
8.290,28
28.781,70

6.226,69
2.490,68 (2015 en 2016)

3. Vlottende activa
Nog te ontvangen rente 2016 spaarrekening 1096.457.431
De huurkosten van het kantoor voor januari 2017 vooruitbetaald
Nog retour te ontvangen variabele service kosten
Totaal

Totaal Activa
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3.736,01

96,21
345,84
93,18
535,23

33.052,94
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4. Eigen Vermogen
Stand eigen vermogen 31-12-2015
Saldo resultatenrekening
Stand eigen vermogen 31-01-2016

28.838,86
4.091,20
32.930,06

Het bedrag ad 32.930,06 is het totaal van het eigen vermogen GOS ad 22.071,42, eigen vermogen
Fonds Bijzondere Noden ad 8.367,96 en de reserve afschrijving van 2.490,68.
5. Overlopende posten
Bankkosten rekening courant Fonds Bijzondere Noden
Bankkosten rekening courant GOS
Nog te betalen advertentiekosten
Totaal
Totaal Passiva

18,53
12,15
92,20
122,88
33.052,94

Toelichting op de resultatenrekening (alle bedragen in euro’s)
Lasten:
1.

Beheer, administratie en trainingskosten (1)

Uitsplitsing van kosten:
Abonnementen, contributies en verzekeringen
Huur kantoor
Adm. en kantoorkosten
Bankkosten
PR en Publiciteit
Onkosten Vergoeding Maatjes
Onkosten Vergoeding Coördinator
Onkosten Vergoeding Bestuur
Werving en training maatjes
Onkosten gemaakt t.b.v. hulpvragers
Hercertificering
Maatjes avonden
Feestavond
Huur Ossenbeemd
Totaal
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14.071,87

Werkelijk
783,43
4.493,04
620,84
133,65
1.547,08
908,61
571,46
594,88
1.273,86
129
83,23
559,44
2.058,35
315
14.071,87

Begroot
500
4.250
1.540
180
1.750
1.500
750
350
4.100
0
2.550
500
1.000
600
19.570,00

www.gripopschulddeurne.nl
info@gripopschulddeurne.nl

Onderbouwing werkelijke lasten versus begroot:
-

-

2.

De kosten van de abonnementen bij Hollandse Nieuwe zijn duurder dan begroot. De oorzaak is
dat er meer getelefoneerd wordt voor de stichting door de coördinatoren.
Bij de huurkosten is de huur van januari 2017 al inbegrepen. De variabele servicekosten van
2016 zijn nog niet retour ontvangen van de gemeente.
Er zijn in 2016 beduidend minder administratie- en kantoorkosten gemaakt. Met name de
kosten voor cartridges voor de printer zijn lager uitgevallen.
Er zijn minder declaraties ontvangen van maatjes dan begroot. De kosten voor het bestuur zijn
daarentegen hoger dan begroot, door het afscheid van een bestuurslid (Ria Maassen) dat niet
de begroting was meegenomen.
De kosten voor training van maatjes blijft lager van begroot aangezien we dit binnen GOS blijven
regelen zolang dit binnen onze mogelijkheden behoort.
Dat geldt ook voor de certificering van de maatjes.
De kosten van de feestavond zijn het dubbele van de begroting. De oorzaak hiervan is dat
bestuur en raad van advies besloten hebben iedereen op deze avond een bedankje te geven in
de vorm van een VVV bon. Teven is het afscheid van coördinator Cees van de Ven hierin
meegenomen.
Investeringen

2.087,96

Vernieuwing website GOS
Aanschaf telefoon coördinator
Totaal
3.

1.936,00
151,96
2.087,96

Nog te betalen kosten
Bankkosten rekening courant Fonds Bijzondere Noden
Bankkosten rekening courant GOS
Nog te betalen advertentiekosten
Totaal

122,88
18,53
12,15
92,20
122,88

4.

Afschrijving inventaris
Gos schrijft jaarlijks 20% van € 6.226,69 af. (aanschaf inventaris)

5.

Onttrekking FBN
Bankkosten FBN kwartaal 1 t/m 3
Betaling cliënt
Totaal

6.

Resultaat
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1.245,34

175,98
55,98
120,00
175,98

4.156,70
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Baten:
7.

Subsidie gemeente
21.260,00
Gemeente Deurne heeft een subsidie verstrekt aan GOS naar aanleiding
van de voorgelegde begroting voor 2016. In deze begroting zijn € 21.400,00
aan lasten opgenomen en € 140,00 aan rente inkomsten.

8.

Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen rente 2016 spaarrekening 1096.457.431 96,21
Nog retour te ontvangen variabele service kosten
93,18
Totaal
189,39

189,39

9.

Vooruitbetaalde kosten

345,84

De huurkosten van het kantoor voor januari 2017 zijn vooruitbetaald.
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Begroting 2017
De begroting voor 2017 voor GOS is in 2016 als volgt opgesteld ten behoeve van de subsidie aanvraag
voor 2017:

Subsidie Gemeente Deurne
Spaarrente RABO (0,3 %)
TOTAAL UITGAVEN 2017

Audit BPBI en jaarcontributie 2017
Abonn. / Contrib. / Verzek.
Huur kantoor
Adm. en kantoor-kosten
Bankkosten
PR en Publiciteit
Onkosten Vergoeding Maatjes 36p
Onkosten Vergoeding Coördinator 4p
Onkosten Vergoeding Bestuu en Raad v Advies 5p
Werving en training nieuwe maatjes
Hercertificering Actieve Maatjes (3 groepen)
Maatjesavonden incl. afsluitingsavond en huur
Ossenbeemd
Afschrijving 1/5 deel van de
investeringsbegroting 2015
TOTAAL UITGAVEN 2017

INKOMSTEN
23.720,00
70,00
23.790,00
UITGAVEN
1.640,00
750,00
4.400,00
1.540,00
180,00
1.750,00
2.000,00
800,00
750,00
4.100,00
2.550,00
1.600,00

1.730,00
23.790,00

Als aanvulling op bovenstaande begroting:
Op moment van opstelling van de begroting zijn de huurkosten van het kantoor in de zorgvleugel van de
gemeente Deurne nog niet bekend. De zorgvleugel gaat per 1 januari 2017 van start, de
overeenkomsten zijn nog niet door de gemeente opgesteld. De verwachting is dat deze kosten fors
hoger zullen uitvallen.
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