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1. Versnellen, waarom?  
 
Aanleiding  
Het op het gedachtengoed van het Goede Gierenfonds (www.goedegieren.nl) geïnspireerde 
Versnelfonds is in april 2016 gestart. Aan het einde van het tweede pilotjaar is het tijd om de balans 
op te maken. Zoals Eelke Blokker van het Instituut voor Publieke Waarden aangaf op het 20 jarig 
jubileum van Stadsgeldbeheer: het wordt tijd dat we naar maatschappelijke kosten besparing kijken in 
plaats van erop gebrand te zijn dat een schuldenaar zoveel mogelijk van zijn schulden zelf aflost. Het 
blijkt namelijk dat een schuldenaar laten boeten voor zijn schulden er vaak toe leidt dat de schulden 
alleen maar hoger oplopen. Mensen blijven soms onnodig lang hangen in een schuldensituatie omdat 
ze niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden die worden gesteld aan een schuldentraject. Mede-
initiatiefnemer van het fonds, Pieter Hilhorst, geeft aan dat de maatschappelijke kosten van multi-
probleem gezinnen erg hoog zijn: rond de €100.000 per jaar. Dit zijn kosten van de maatschappelijke 
opvang, kinderen die in instellingen zitten en verslavingszorg. Ook stelt hij ‘dat schulden vaak een 
belemmering vormen voor de aanpak van andere problemen.’1 Hij pleit voor het zoeken van 
onorthodoxe oplossingen voor schuldenproblematiek zodat er fiks bespaard wordt op 
maatschappelijke kosten.  
 
Het Versnelfonds stelt financiële bijdragen in de vorm van giften en leningen beschikbaar voor cliënten 
van de Tussenvoorziening die in vastgelopen situaties zitten waarbij de reguliere wet- en regelgeving 
geen uitkomst meer biedt. Dit kan de cliënt een boost geven doordat er stress weggenomen wordt en 
motivatie hervonden. Een gift of lening kan er in zo’n geval voor zorgen dat de cliënt versneld uit de 
probleemsituatie komt en daardoor verder kan werken aan maatschappelijk herstel. Er valt hierbij te 
denken aan het wegnemen van belemmeringen voor het starten van een schuldentraject, het vinden 
van betaald werk of het doorstromen vanuit de maatschappelijk opvang naar een zelfstandige woning. 
De kostenbesparing zit in het verkorten van het traject bij Stadsgeldbeheer, minder lang aanspraak 
maken op een uitkering en het verminderen van kosten van begeleiding in de maatschappelijke 
opvang.   
 
Naast een besparing op maatschappelijke kosten draagt het Versnelfonds bij aan een omslag in het 
denken over ogenschijnlijk onoplosbare schuldenproblematiek. Er is vaak meer mogelijk dan mensen 
denken, bijvoorbeeld als het gaat om het tot stand komen van een schuldregeling of het doorstromen 
van een begeleide- naar een zelfstandige woonvorm. En dan hoeft een financiële bijdrage niet eens 
altijd de oplossing te zijn. Een helikopter view en bewustwording van gemaakte afspraken met 

                                                           
1  http://www.socialevraagstukken.nl/interview/pieter-hilhorst-we-gaan-maatschappelijke-kosten-
voorkomen-door-schulden-op-te-kopen/,16-10-14.  

 

http://www.goedegieren.nl/
http://www.socialevraagstukken.nl/interview/pieter-hilhorst-we-gaan-maatschappelijke-kosten-voorkomen-door-schulden-op-te-kopen/,16-10-14
http://www.socialevraagstukken.nl/interview/pieter-hilhorst-we-gaan-maatschappelijke-kosten-voorkomen-door-schulden-op-te-kopen/,16-10-14
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woningcorporaties, het CJIB en andere schuldenaren kan uitkomst bieden. Het bekijken van een 
complexe casus vanuit het oogpunt van maatschappelijke kostenbesparing kan leiden tot een ander 
plan van aanpak dan wanneer het terugbetalen van de schuld leidend is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedure 
Aanvragen mogen ingediend worden door begeleiders van cliënten van de Tussenvoorziening middels 
een standaard aanvraagformulier (zie bijlage 1 en https://www.tussenvoorziening.nl/hulp-
nodig/geld/bob-van-der-houtfonds). De aanvraag wordt in eerste instantie gescreend door de 
ondersteuner van het fonds bij de Tussenvoorziening, Antje Kamminga. De ondersteuner bekijkt 
kritisch of er voldoende antwoord wordt gegeven op alle vragen, of schuldenlijst en budgetoverzicht 
toegevoegd zijn en of voldoende duidelijk is dat de gevraagde bijdrage zal leiden tot een doorbraak in 
een vastgelopen situatie. De feedback wordt teruggegeven aan de aanvrager en deze past het 
formulier aan alvorens het naar het bestuur wordt doorgestuurd.  
 
De aanvragen worden besproken in de bestuursvergadering van het Bob van der Houtfonds, waar het 
Versnelfonds is ondergebracht, die één keer in de zes weken plaatsvindt. Elk bestuurslid bekijkt vanuit 
zijn/haar expertise de aanvraag en op deze manier worden zowel de belangen van de cliënt als die van 
de betrokken instanties en schuldeisers meegenomen in het nemen van een beslissing. Bij het 
beoordelen van de aanvraag speelt de kosten-baten analyse een belangrijke rol (zie bijlage 3). Hieruit 
moet blijken welke maatschappelijke kosten er bespaard zullen worden door het verstrekken van een 
lening of gift. Na de toekenning van een aanvraag wordt er een contract opgesteld dat ondertekend 
wordt door de cliënt. In het geval van een lening worden de afspraken omtrent aflossing vastgelegd in 
het contract. Na enkele maanden wordt aan de aanvragers gevraagd naar het effect van de bijdrage.  
 
 
2. Verloop van de pilot 
 
Vanuit twee verschillende fondsen en Emmaus Haarzuilens zijn schenkingen gedaan van in totaal 
€50.000 voor een pilot van een jaar. Het fonds is gelanceerd door middel van een kick-off bijeenkomst 
waarbij alle medewerkers van de Tussenvoorziening uitgenodigd waren alsmede betrokken 
beleidsmedewerkers van de gemeente en een aantal gemeenteraadsleden. Pieter Hilhorst heeft een 
presentatie gegeven over de achterliggende gedachte van het Versnelfonds zodat medewerkers van 
de Tussenvoorziening geïnspireerd raakten om aanvragen in te dienen. Ook werd de werkwijze van 
het fonds toegelicht. In de maanden daarna werd het fonds meerdere malen op verschillende 
manieren onder de aandacht gebracht bij medewerkers; door een korte toelichting te geven tijdens 
team overleggen, het schrijven van wervende stukken in het personeelsblad van de Tussenvoorziening 
en door het aanstellen van Versnelfonds-ambassadeurs binnen de verschillende teams. 
 

Meneer Thomassen werkt via een uitzendbureau en moet ’s ochtends erg vroeg op zijn werk zijn. 

Op dat moment rijden er nog geen bussen, dus is hij afhankelijk van zijn auto. Nu is gebleken dat 

meerdere onderdelen van zijn auto niet goed functioneren, waaronder zijn remmen. Een APK met 

reparatie van de remmen is noodzakelijk. De kosten hiervan (APK keuring en reparatie remmen) zijn 

€827. Gezien het geld dat hij maandelijks overhoudt zou hij ongeveer een jaar bezig zijn om voor 

deze uitgave te sparen. In de tussentijd zou hij niet kunnen werken, want met zijn auto is hij een 

gevaar voor zichzelf en andere weggebruikers. Dat zou betekenen dat hij zijn baan kwijtraakt en 

een jaar lang aanspraak moet maken op een uitkering uit de participatiewet. Een bedrag van 

€19.000 voor een gezin. Er wordt een gift toegekend vanuit het Versnelfonds zodat hij de APK en de 

reparaties kan laten uitvoeren.  
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Na een jaar was ongeveer de helft van de €50.000 uitgegeven. Er is aan de fondsen gevraagd om de 
pilot met een jaar te verlengen en dit is toegekend. Inmiddels bestaat het Versnelfonds al bijna twee 
jaar en is het tijd om de balans op te maken. Er zijn vanaf 1 mei 2016 tot 1 april 2018 in totaal 62 
aanvragen ingediend bij de bestuursvergadering waarvan er 55 zijn toegekend. Daarnaast is er 38 keer 
contact opgenomen met de medewerkers van het Versnelfonds. In deze gevallen was het niet nodig 
om een aanvraag in te dienen maar kon het probleem op een alternatieve manier opgelost worden. Er 
is in totaal €64,279,87 verstrekt in de vorm van zowel giften als leningen. De geschatte baten, ofwel 
de maatschappelijke kosten die hierdoor bespaard zijn, ligt rond de €900.000. Het gaat hierbij om een 
erg ruwe schatting. Zie bijlage 3 voor voorbeelden van kostenbesparingen.  Aanvragen variëren van 
een gift van €1000 voor een rijbewijs zodat aanvrager aan de slag kan bij een betaalde baan tot een 
bijdrage van ruim €2000 zodat aanvrager de schuld aan de kinderopvang kan betalen waardoor ze kan 
blijven werken en daarmee genoeg inkomen heeft om haar huur te betalen.  
 

Overzicht giften en leningen Versnelfonds van 1 mei 2016 tot 1 april 2018 

Giften mei 2016 tot april 2018 €41.269,94 

Leningen mei 2016 tot april 2018 €23.009,93 

Totaal leningen en giften €64.279,87 

Baten/maatschappelijke kosten besparing €900.000* 

* gebaseerd op de maatschappelijke prijslijst die opgesteld is door de effectencalculator2 
 
Gerealiseerde doorbraken 
Er zijn op veel verschillende vlakken doorbraken gecreëerd in vastgelopen situaties. In onderstaande 
tabel worden de gerealiseerde doorbraken en het aantal bijbehorende aanvragen genoemd.  
 

Aantal 
Aanvragen 

Gerealiseerde doorbraak 

13 Uitstromen van een uitkering naar een betaalde baan 

13 Doorstromen van een opvang woning naar een zelfstandige woning 

9 Wegnemen van belemmeringen voor het starten/voortzetten van een schuldregeling 

17 Bevorderen van gezondheid/welzijn/maatschappelijk herstel 

1 Voorkomen gijzeling/detentie 

1 Voorkomen huisuitzetting 

1 Baan behouden 

 
Casussen 
Als toelichting op een aantal van bovengenoemde doorbraken volgt hier een aantal casussen. Als 
eerste een casus waarbij de cliënt is doorgestroomd van een uitkering naar een betaalde baan. Om 
privacy redenen zijn alle namen van cliënten gefingeerd.  
 

1. Aan de slag als technicus  

De heer Sammai is als vluchteling naar Nederland gekomen en woont nu begeleid bij de 

Tussenvoorziening. Hij is zeer gemotiveerd om weer zelfstandig te gaan wonen en heeft een goed CV 

in de elektrotechniek. Hij heeft een aanbod gekregen voor een proefplaatsing bij een werkgever maar 

heeft daarvoor een rijbewijs nodig. De werkgever en de gemeente willen de kosten voor de rijlessen 

en examen niet dekken. Er wordt in eerste instantie een bedrag van €1500 aangevraagd voor een 

                                                           
2 https://effectencalculator.files.wordpress.com/2017/09/maatschappelijke-prijslijst-23.pdf, 20-04-

2018 

 

https://effectencalculator.files.wordpress.com/2017/09/maatschappelijke-prijslijst-23.pdf


4 
 

pakket van 30 lessen en twee examens. Later blijkt dat hij wat meer lessen nodig heeft en wordt er 

een extra bedrag toegekend van €1000, een totaal van €2500. De eerste €1500 wordt als gift 

toegekend, het restant als lening.  

In de aanvraag wordt een afweging gemaakt tussen de kosten en de baten van de aanvraag. De kosten 

zijn in dit geval het bedrag€2500 dat wordt aangevraagd als een combinatie van gift en lening. De 

baten zijn 12 maanden aan uitkering Participatie Wet alleenstaandennorm, een bedrag van rond de 

€15.000. Als de cliënt zelf het bedrag voor zijn rijbewijs had moeten sparen zou hij ongeveer een jaar 

bezig zijn en had hij al die tijd aanspraak gemaakt op een uitkering. De besparing is in dit geval naar 

schatting 15.000 – 2500 = €12.500. Deze kosten-baten analyse wordt verhelderd in onderstaande 

tabel: 

 

                      Maatschappelijke kosten en baten-analyse 

Aanvraagbedrag Maatschappelijke kosten 

Rijlessen en examens €2500,- Uitkering PW, alleenstaandennorm 

per jaar  

€15.000,- 

Totaal €2500,-  €15.000,- 

 

 
2. Brood op de plank en een dak boven je hoofd 

Mevrouw Zora komt uit Bulgarije en heeft als EU-onderdaan geen recht op voorzieningen. Op dit 
moment werkt zij en gaan haar kinderen van 1 en 5 jaar naar de kinderopvang/buitenschoolse opvang. 
De aanvraag voor de kinderopvangtoeslag is in eerste instantie afgewezen, omdat mevrouw niet de 
juiste papieren heeft ingeleverd. Zij spreekt zeer slecht Nederlands. Inmiddels is er een bezwaar 
ingediend en de juiste stukken zijn ingeleverd. De afhandeling hiervan duurt een aantal 
weken/maanden. Er is een achterstand van 2 maanden bij de gastouder, omdat het salaris van 
mevrouw Zora niet voldoende is en de kinderopvangtoeslag nog niet is toegekend. De gastouder wil 
binnen een week haar geld anders stopt ze met de opvang van de kinderen. Als de kinderen niet meer 
worden opgevangen, kan mevrouw niet werken en ontvangt zij geen salaris. De gevolgen voor haar en 
de kinderen zijn dan groot. Geen inkomen, de huur kan dan niet meer betaald worden en uiteindelijk 
zullen zij hun woning verliezen, op straat komen te staan en weer in de maatschappelijke opvang 
terecht komen, met alle kosten van dien.  
 
Er wordt een lening van €2168 toegekend om de achterstand bij de gastouder te betalen. Hiermee 
wordt een geschat bedrag van €107.000 aan maatschappelijke kosten bespaard: €92.000 voor 
huisontruiming en de kosten die hier uit voortvloeien (op jaarbasis) en €15.000 voor de kosten van een 
uitkering voor één jaar. Een paar maanden later wordt een deel van de aangevraagde 
kinderopvangtoeslag alsnog toegekend en kan er €750 afgelost worden aan de lening. Het restant van 
de lening wordt omgezet in een gift.  
 
Hieronder volgt een specificatie van de kosten voor een woningontruiming. Hierin zijn de kosten van 
de feitelijke ontruiming meegenomen maar ook het totaal aan kosten dat instanties jarenlang maken 
om de gevolgen van zo’n huisuitzetting op te vangen3. Als er een kind in het spel is bij een ontruiming 

                                                           
3 
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/handreiking_voorkomen_huisuitzettingen.
pdf, 20-04-2018 

https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/handreiking_voorkomen_huisuitzettingen.pdf
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/handreiking_voorkomen_huisuitzettingen.pdf
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en de ouder(s) gebruik moeten maken van noodopvang dan zal het kind (tijdelijk) uit huis geplaatst 
worden. De berekening gaat uit van een alleenstaande ouder met een kind. De bedragen zijn 
gebaseerd op de maatschappelijke prijslijst die opgesteld is door de effectencalculator4, zie ook bijlage 
3.  

- Uitzetting uit huurwoning € 6.000 per keer (deurwaarderkosten, gerechtskosten, feitelijke 

uitzetting, afvoer/opslag inboedel, verhuurklaar maken van de woning, gederfde 

huurinkomsten)  

- Gemiddeld verblijf maatschappelijke opvang/noodopvang € 12.000 per jaar  
- Deeltijdbehandeling 2e lijns GGZ (16 weken) € 8.000 per keer 
- Uithuisplaatsing kind (excl. begeleiding/vergoeding) €40.000 per keer (gerechtskosten, salaris 

voogd) 

- Uithuisplaatsing kind vergoeding  pleeggezin € 13.500 per interventie 

- Uithuisplaatsing kind begeleiding € 12.500 per jaar 

Totaalbedrag uithuisplaatsing één ouder gezin met één kind:  € 92.000 

 
3. Een nieuwe start 

Meneer Peters woont bij de Tussenvoorziening en heeft een huurschuld. Hij is klaar om door te 
stromen naar zelfstandige woning maar dat kan niet omdat er een signalering bij zijn naam staat. Hij 
heeft al 6 maanden naar vermogen afgelost aan de schuld, zoals vereist is in de nieuwe afspraken die 
zijn gemaakt met de Tussenvoorziening. Deze afspraken zijn gemaakt in 2016, n.a.v. bevindingen van 
het Versnelfonds. Als hij de helft van de resterende schuld kan aflossen met een lening van het 
Versnelfonds, wordt de andere helft kwijtgescholden door de Tussenvoorziening. Een bedrag van 
€1140,42 wordt toegekend als lening uit het Versnelfonds. Deze kan in een later stadium meegenomen 
worden in een schuldentraject. Baten zijn dat hij 6 maanden eerder uit kan stromen bij de 
Tussenvoorziening, een bedrag van €25000 kosten beschermd wonen wordt bespaard.  
 
Kosten: €1140,42 
Baten: €25000 
 
3. Meerwaarde Versnelfonds 
 
Voor cliënten 
Naast de eerder genoemde financiële baten kan het Versnelfonds ook voor een immateriële winst 
zorgen in het leven van de aanvrager. Deze meerwaarde wordt wellicht pas zichtbaar op de lange 
termijn, maar kan ook gelden voor de korte termijn. Hieronder twee illustraties van cliënten die door 
een bijdrage van het Versnelfonds hernieuwde motivatie hebben gevonden voor het werken aan 
maatschappelijk herstel. 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
4 https://effectencalculator.files.wordpress.com/2017/09/maatschappelijke-prijslijst-23.pdf, 20-04-

2018 

 

Mevrouw de Jager is al 6 jaar afgesloten van warm tapwater vanwege een hoge achterstand bij 

Eneco. Aangezien Eneco monopolie heeft in de regio Utrecht  kan ze niet overstappen naar een 

andere leverancier. Sinds een jaar zit ze in financieel beheer bij Stadsgeldbeheer. De vorige 

bewindvoerder was malafide en heeft niet gezocht naar een oplossing voor heraansluiting van het 

warme tapwater. De situatie van mevrouw is erg schrijnend. Zij is al jarenlang ernstig depressief 

en haar chronische zieke dochter en kleinzoon wonen bij haar in. Er wordt een gift toegekend van 

€4000 zodat zij weer warm water en verwarming heeft in huis.  

https://effectencalculator.files.wordpress.com/2017/09/maatschappelijke-prijslijst-23.pdf
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In het geval van mevrouw de Jager is het de hoop dat zij weer een beetje motivatie zal vinden voor 

maatschappelijk herstel. Dit zal, gezien het groot aantal problemen, een klein stapje zijn.  De baten zijn 

in dit geval in eerste instantie immaterieel: het verhogen van haar kwaliteit van leven en haar 

vertrouwen in de hulpverlening herstellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor hulpverleners binnen de Tussenvoorziening 
Er is veel tijd en aandacht besteed aan het verspreiden van informatie over het Versnelfonds onder 
collega’s en het fonds is gedurende de afgelopen twee jaar meer gaan leven. Het Versnelfonds vraagt 
van medewerkers van de Tussenvoorziening dat zij op een andere manier gaan kijken naar situaties 
die voorheen onoplosbaar leken. Het motiveert om ‘out of the box’ en creatief na te denken over 
alternatieve oplossingen. Medewerkers zijn al erg gericht op het leveren van maatwerkoplossingen en 
het Versnelfonds versterkt dit. Het bespreken van ingewikkelde casuïstiek tijdens teamoverleggen 
biedt een aanknopingspunt om te kijken of het Versnelfonds uitkomst kan bieden.  
 
In eerste instantie werden aanvragen vooral ingediend door medewerkers van Stadsgeldbeheer omdat 
zij vaak de financiële belemmeringen helder in beeld hebben. Gaandeweg kwamen er steeds meer 
aanvragen vanuit andere voorzieningen binnen de Tussenvoorziening en collega’s weten steeds beter 
de weg te vinden naar het Versnelfonds. Er worden veel casussen voorgelegd aan de ondersteuners 
van het fonds (tot maart 2017 was Jora Wolterink ook aanspreekpunt) en samen nagedacht over een 
oplossing. Deze hoeft niet altijd te liggen bij het Versnelfonds; er wordt ook doorverwezen naar andere 
fondsen en voorliggende voorzieningen. Soms is er een niet financiële oplossing is voor vragen 
waarmee collega’s komen. Het onderhandelen met schuldeisers zoals een woningcorporatie of het 
CJIB kan een oplossing bieden; steeds vaker is de tegenpartij bereid om een uitzondering te maken 
zodat de cliënt sneller uit de problemen komt.  
 

Belemmeringen en mogelijke oplossingen 

Het systeem 
Een van de redenen voor het opzetten van het Versnelfonds is om belemmeringen die door het 
systeem veroorzaakt worden weg te nemen. Het gaat hierbij om alle regels en procedures die 
gehandhaafd worden met betrekking tot financiën en schulden. Hieronder wordt een aantal obstakels 
in het systeem benoemd dat naar voren kwam bij de aanvragen.  
 

1. De Utrechtse woningbouwverenigingen hebben afspraken gemaakt met de opvanginstellingen 
over doorstroom naar zelfstandige woonruimte vanuit de opvang wanneer er een huurschuld 
is. Na  6 maanden aflossen naar vermogen en een plan voor duurzame huurbetaling voor de 
toekomst zou de woningcorporatie in principe meewerken aan herhuisvesting (uitzondering 
zoals wietplantages of andersoortig overlast daargelaten). Het probleem is dat niet elke 
incassomedewerker op de hoogte is van deze afspraken en volgens deze afspraken handelt; 
vaak is maatwerk nodig. Cliënten kunnen daardoor onnodig lang in de maatschappelijke 

Meneer Toonstra is extreem bang voor de tandarts en er is al jaren niets aan zijn gebit gedaan. Hij 

heeft dan ook veel pijn en ontstekingen. Inmiddels wil hij wel naar de tandarts maar hij heeft 

geen aanvullende verzekering omdat hij een grote schuld heeft bij de zorgverzekeraar. Zich 

opnieuw aanvullend verzekeren kan pas als zijn schuldregeling is afgerond en dit duurt nog ruim 

drie jaar. Hij kan de begrote €2.300 niet zelf betalen. Het is noodzakelijk dat er snel iets gebeurt 

anders loopt zijn gezondheid gevaar en gaat zijn levenskwaliteit achteruit. Een aanvraag 

bijzondere bijstand bij de Gemeente Utrecht op grond van bijzondere medische kosten wordt 

afgewezen. Het bedrag wordt als gift toegekend.  
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opvang of begeleid wonen blijven en dit brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee. 
De taskforce5 is in gesprek gegaan met de Utrechtse woningcorporaties en wil tot uniforme 
afspraken komen die door alle medewerkers gehandhaafd worden om zo bovengenoemde 
belemmering op te lossen.  

2. Er is bij de Gemeente Utrecht geen budget 
 om de randvoorwaarden te bekostigen van uitstroom van een uitkering uit de Participatiewet 
naar betaald werk. Denk hierbij aan de kosten voor een bril, rijbewijs of materieel om een vak 
uit te oefenen. Er kan hiervoor geen aanspraak gemaakt worden op de bijzondere bijstand. Dit 
punt is naar aanleiding van de tussenevaluatie van het Versnelfonds in 2017 aangekaart bij de 
gemeente. Er is toen verwezen naar het in november 2017 opgerichte ‘Fonds Onconventionele 
maatwerkoplossingen’ (OMO-fonds). Dit fonds is opgericht om doorbraken te creëren in 
huishoudens die vastlopen in de systeemwereld en sluit hiermee nauw aan op de doelstelling 
van het Versnelfonds. Aanvragen kunnen ingediend worden via het citydealoverleg.   

 

3. In aansluiting op bovengenoemd punt is uit de aanvragen gebleken dat er een noodzaak is om 
de doelstelling van bijzondere bijstand voor medische kosten te verbreden, zie ook de casus 
van de heer Toonstra die hierboven genoemd wordt. Er waren meerdere aanvragen waarbij 
een bril of een gebitsrenovatie noodzakelijk waren voor een goede gezondheid van de 
aanvrager. Vanwege een schuld bij de zorgverzekeraar waren zij niet aanvullend verzekerd en 
zou de bijzondere bijstand een voorliggende voorziening moeten zijn.  
 

4. Bij een paar aanvragen bleek dat de problemen o.a. ontstaan zijn door fouten van een 
bewindvoerder. Meer controle op de kwaliteit van bewindvoerders is nodig. Ook zou het 
makkelijker moeten zijn om bewind te ontbinden als er fouten zijn gemaakt door een 
bewindvoerder zodat de cliënt sneller door kan stromen naar Stadsgeldbeheer of een andere 
bewindvoerder.  
 

5. Uit een aantal aanvragen bleek dat niet saneerbare CJIB boetes een belemmering vormen voor 
het starten van een schuldentraject. Het is wenselijk dat het CJIB zich soepeler op gaat stellen 
en meer openstaat voor onderhandeling. Voorbeeld hiervan is een langere looptijd van de 
terugbetaling zodat er ondanks hoge, niet saneerbare boetes toch gestart kan worden met 
een schuldenregeling. Jesse Frederik refereert in een artikel in ‘de Correspondent’ aan het feit 
dat boetes zo hoog op kunnen lopen dat ‘soms de helft of meer van een schuld uit boetes voor 
te laat betalen bestaat’. Besluitvorming in de politiek over CJIB boetes zou een menselijker 
maat moeten hebben, bovendien moeten de snel oplopende maatschappelijke kosten bij het 
opleggen van CJIB boetes in gedachte worden gehouden.   6 
 

De doelgroep 
Tenslotte kan de doelgroep zelf ook een obstakel vormen in het bereiken van duurzame resultaten 

met het Versnelfonds. Het gaat om een kwetsbare doelgroep met multi-problematiek. Na een stabiele 

periode waarin er grote stappen worden gezet richting maatschappelijk herstel volgt er soms een 

terugval in oud gedrag waardoor er bijvoorbeeld weer nieuwe schulden ontstaan, de cliënt zijn/haar 

baan kwijtraakt of dakloos wordt.  

                                                           
5  Projectgroep die van 01-09-2016 tot 31-12-2017 onderzocht welke financiële belemmeringen er zijn bij in-, door- 

en uitstroom in de maatschappelijke opvang en begeleid wonen in Utrecht en n.a.v. opgestelde rapport de aangedragen 

oplossingen heeft uitgevoerd. Samenwerkingsverband tussen Tussenvoorziening, Leger des Heils en de Gemeente Utrecht.  

6  https://decorrespondent.nl/6408/wie-in-nederland-zijn-rekeningen-niet-kan-betalen-wordt-beboet-vernederd-

en-gegijzeld/385513603992-212ad7dd, 15-03-17.  

https://decorrespondent.nl/6408/wie-in-nederland-zijn-rekeningen-niet-kan-betalen-wordt-beboet-vernederd-en-gegijzeld/385513603992-212ad7dd
https://decorrespondent.nl/6408/wie-in-nederland-zijn-rekeningen-niet-kan-betalen-wordt-beboet-vernederd-en-gegijzeld/385513603992-212ad7dd
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4.   Tot slot: een succesvolle pilot, hoe nu verder? 
Na twee jaar is het Versnelfonds goed bekend bij medewerkers van de Tussenvoorziening. Dit is onder 

andere te zien aan het hogere aantal aanvragen in het tweede jaar (38) ten opzichte van het eerste 

jaar (24). Het toegekende bedrag van €50.000 is ruimschoots besteed; er is ruim €64.000 uitgegeven 

aan giften en leningen. Overschrijding van het toegekende bedrag is mogelijk omdat er een deel nog 

via aflossingen van de leningen retour komt. De verwachting is dat circa 75% van de leningen wordt 

afgelost. Dit betekent dat er ongeveer €17.000 geleidelijk beschikbaar komt. Een deel van dit bedrag 

is al binnengekomen in de afgelopen 2 jaar. Door de bijdrage van het fonds zijn er cliënten 

uitgestroomd van een uitkering naar een betaalde baan en van de maatschappelijke opvang naar een 

zelfstandige woning. Andere cliënten konden versneld beginnen aan een schuldregeling of vonden 

nieuwe motivatie om te werken aan herstel doordat stress op financieel vlak werd weggenomen. 

Medewerkers werden uitgedaagd om op een nieuwe manier naar de situatie van cliënten te kijken en 

na te denken over creatieve oplossingen bij vastgelopen situaties. Al met al heeft er een flinke 

maatschappelijke kostenbesparing plaatsgevonden aangezien er minder lang aanspraak werd gemaakt 

op een plek in de maatschappelijke opvang, een uitkering of financiële begeleiding vanuit 

Stadsgeldbeheer. 

Deze doorbraken en kostenbesparingen komen overeen met de voorbeelden die genoemd worden in 

bijlage 3 ‘maatschappelijke kosten-baten analyse’ die in de beginperiode van het pilotjaar is opgesteld. 

De doelstelling van het Versnelfonds ‘door een eenmalige bijdrage (lening, gift of combinatie van 

beiden) een bijdrage leveren aan maatschappelijk herstel van de cliënt en een structurele 

maatschappelijke kostenbesparing bewerkstelligen’, is daarmee rijkelijk behaald. Met de Hogeschool 

Utrecht is gekeken naar wijze waarop zij onderzoek kunnen doen naar de effectiviteit van deze aanpak. 

Omdat er vanuit de consulent, het bestuur en andere bij het Versnelfonds betrokkenen al veel 

expertise aanwezig is en we de maatschappelijke besparingen en doorbraken van onze cliënten goed 

in beeld hebben, is gezamenlijk besloten dat er onvoldoende meerwaarde voor onderzoek vanuit de 

HU is. Met de informatie die is opgehaald uit de pilot hebben we een goed beeld van wat het 

Versnelfonds oplevert en hoe het kan worden voortgezet.  

Na een lange aanlooptijd is het Versnelfonds de afgelopen maanden goed op gang gekomen. Deze 

stijgende lijn willen we voortzetten. Er zal dan ook opnieuw een fondsaanvraag ingediend worden bij 

verschillende partijen voor de financiering van het Versnelfonds om de periode te overbruggen totdat 

we de gemeente Utrecht gesproken hebben over een structurele bijdrage. Zie ook hieronder.  

 

Verzoek en voorstel aan de Gemeente Utrecht 

De Gemeente Utrecht zal ook gevraagd worden een structurele financiële bijdrage te leveren gezien 

het grote aantal aanvragen die betrekking hebben op het doorstromen van een uitkering uit de 

Participatiewet naar een betaalde baan. Onderstaande tabel geeft de aanvragen weer die naar onze 

mening vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het grootste gedeelte hiervan behelst 

het doorstromen van een uitkering uit de Participatiewet naar betaald werk waardoor de cliënt minder 

lang aanspraak hoeft te maken op een uitkering dan wanneer het Versnelfonds de bijdrage niet had 

gegeven. Er is ongeveer €250.000 aan maatschappelijke kosten (uitkeringen) bespaard in de periode 

van mei 2016 tot april 2018. De tabel geeft ook een aantal aanvragen weer waarbij de bijzondere 

bijstand volgens ons de voorliggende voorziening dient te zijn. Hierbij heeft het Versnelfonds een 

geschatte kostenbesparing van €20.000 gerealiseerd.  
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Aanvragen waarbij Bijdrage versnelfonds uitstromen van uitkering naar betaald werk mogelijk 
maakt 

  

 Korte beschrijving Kosten   Baten  Type besparing 

Startkapitaal schilder € 1.100,00 € 22.166,66 14 maanden PW* gezin 

Inschrijfgeld onderneming € 400 € 15.000 1 jaar PW alleenstaande 

Rijbewijs voor betaald werk € 291,10 € 7.500,00 6 maanden PW alleenstaande  

Rijbewijs voor betaald werk € 1.500,00 € 22.500,00 1,5 jaar PW uitkering alleenstaande  

Rijbewijs voor betaald werk € 1.500,00 € 30.000,00 2 jaar PW alleenstaande  

Rijbewijs voor betaald werk € 1.000,00 € 6.206,40 1 jaar aanvullende PW alleenstaande  

Bril voor taalles en werk 
zoeken 

€ 239,00 € 15.000,00 1 jaar PW alleenstaande  

Voldoen schuld 
kinderopvang voor behoud 
baan 

€ 2.168,00 € 107.000,00 Kosten verplaatsen gezin (92.000/jaar) 
en PW alleenstaande ouder (15.000 (1 
jaar)) 

Rijbewijs voor betaald werk € 1.000,00 € 7.500,00 1 jaar aanvullende PW alleenstaande  

Bril om werk goed uit te 
voeren 

€ 304,25 € 700,00 Nieuwe schuld plus incassokosten als 
mevrouw bril zelf moet betalen 

Rijbewijs voor betaald werk € 1.500,00 € 15.000,00 1 jaar PW alleenstaande  

APK keuring voor behoud 
auto en werk 

€ 827,00 € 19.000,00 1 jaar PW gezin 

Opleiding beveiliger om 
kansen op baan te 
vergroten 

€ 500,00 € 5.953,00 6 maanden PW kostendeler 

TOTAAL € 12.329,35 € 258.073,40  
 

Aanvragen waarbij bijzondere bijstand een voorliggende voorziening dient te zijn 
 

Korte beschrijving Kosten  Baten Type besparing 

Doorbetalen vaste lasten 
tijdens opnamen kliniek 

€ 1.968,32 € 18.000,00 Besparing kosten huisuitzetting (6.000) 
en maatschappelijk opvang voor 1 jaar 
(12.000) 

Gebitsrenovatie ivm 
gezondheidsrisico's 

€ 2.362,45  Vergroten kwaliteit van leven en 
gezondheid 

Bril om kwaliteit van leven 
te vergroten 

€ 139,00 € 1.354,00 6 maanden Stadsgeldbeheer 

TOTAAL € 2.107,32 € 19.354,00  

*PW: uitkering uit de Participatiewet 

Ons verzoek aan de Gemeente Utrecht is dat zij een structurele bijdrage levert aan het Versnelfonds 

zodat zij op die manier haar verantwoordelijkheid neemt in het voorkomen van onnodige 

maatschappelijke kosten. Dit kan op verschillende manieren: 

- Het Fonds Onconventionele maatwerkoplossingen heeft een budget van €500.000. Er zou een 

jaarlijkse bijdrage gegeven kunnen worden aan het Versnelfonds met tussentijdse 

verantwoording. 

- Er wordt binnen de Gemeente Utrecht gezocht naar een budget dat specifiek bedoeld is voor 

het faciliteren van uitstroom naar betaald werk. Jaarlijks stelt het Versnelfonds een factuur op 

met het totaalbedrag aan uitgaven ten behoeve van het wegnemen van belemmeringen om 

weer aan het werk te gaan. Deze factuur wordt betaald uit dit budget.  

- Bij aanvragen waarbij het Versnelfonds van mening is dat deze onder de doelstelling van de 

bijzondere bijstand vallen kan er jaarlijks een factuur ingediend worden bij de gemeente. 
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Wij zullen in de komende maanden in gesprek gaan met de Gemeente Utrecht en hopen tot een 

gezamenlijke oplossing te komen om het voortbestaan van het Versnelfonds te waarborgen. We zien 

de eerdere positieve belangstelling van de gemeente graag in een financiële bijdrage terug.  
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Bijlage 1  

 

Aanvraag BOB VAN DER HOUT FONDS en VERSNELFONDS 
 

PERSONALIA 

Naam  

Geboortedatum  

Woonsituatie (alleenstaand, samenwonend, wel of 

geen kinderen) 

 

 

AANVRAAG 

  

1. Benodigd bedrag: € 

 

 

 

 

2. Waarvoor wordt een bijdrage gevraagd?  

 

 

 

 

3. Betreft het een lening, een gift of een combinatie van beiden? 

 

 

 

 

4. Waarom bieden andere voorzieningen (bijvoorbeeld bijzondere bijstand of ander fonds) 

geen oplossing? 

 

 

 

 

5. waarom is er niet gereserveerd voor het aan te vragen bedrag? 

 

 

 

 

6. Als er sprake is van een schuldenlast graag ontstaan van schulden toelichten.  

 

 



12 
 

 

 

7. Waarom is de gewenste doorbraak nodig? 

 

 

 

 

8. Maak een maatschappelijke kosten baten analyse voor de cliënt. Vul onderstaande tabel 

in: (kijk voor voorbeelden van analyses op de TV website- bob- versnelfonds). Alleen 

invullen als het een Versnelfonds aanvraag is.  

                      MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATEN ANALYSE 

Aanvraagbedrag Maatschappelijke kosten 

  Stadsgeldbeheer per jaar   

  Overige hulpverlening per jaar  

  Overige kosten  

  Overige kosten  

Totaal    

9. Licht de maatschappelijke kosten toe:  gekozen termijn, specificatie van hulpverlening e.d. 

 

 

 

 

STABILITEIT 

 

10. Hoe komt de motivatie van de cliënt voor maatschappelijk herstel tot uiting? 

 Wat betreft de cliënt zelf (denk aan gezondheid, stabiele woonsituatie, etc.) 

 

 

 Wat betreft omstandigheden (financieel, partner, kinderen, werk) 

 

 

11. Sinds wanneer is er hulpverlening betrokken bij de cliënt? 

 

 

12. Hoe ziet de begeleiding er de komende tijd uit (SGB, woonbegeleiding, enz.)?  

 

 

 

ADMINISTRATIE 
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13. Rekeningnummer en tenaamstelling rekening waar lening en/ óf gift op gestort moet 

worden (alleen rekeningnummer van de Tussenvoorziening gebruiken, niet van cliënt zelf) 

NL54RABO0394533488 t.n.v. ST TV SGB inzake Geldbeheer 1. Indien niet SGB dan ander 

rekeningnummer invullen.  

14. Verantwoordelijke voor toezicht op de juiste besteding 

 

15. Wat is het voorstel voor aflossing van de lening (indien gift niet invullen) 

 

16. Vanaf wanneer start de aflossing? 

 

 

Bijlagen:  

Budgetplaatje 

Schuldenoverzicht (indien van toepassing) 

 

Let op: Dit formulier inclusief alle bijlagen als één pdf mailen 

naar bobvanderhoutfonds@tussenvoorziening.nl 
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Bijlage 2  
 

Kader Versnelfonds- de eerste horde voorbij   

Waarom een Versnelfonds? 

Het Utrechts Versnelfonds is een initiatief van de Tussenvoorziening in samenwerking met de Goede 

Gieren dat ondergebracht is bij het Bob van der Houtfonds. Het is een innovatief project dat op 

creatieve wijze probeert om de hoge maatschappelijke kosten van schuldenproblematiek terug te 

dringen. Te denken valt aan de kosten voor huisuitzetting, maatschappelijke opvang, uitkeringen en 

verzuim als schulden een te overheersend probleem zijn. Met snelle financiële interventies wordt 

voorkomen dat mensen verder in de problemen komen en geen, of veel minder lang, beroep hoeven 

doen op schuldhulpverlening en andere voorzieningen. Hierdoor worden, als de huidige reguliere 

schuldhulpverlening nu geen oplossing kan bieden, de maatschappelijke kosten van schulden 

aanzienlijk beperkt. Aan deze gedachtegang ligt het idee ten grondslag dat armoede leidt tot 

schaarste; mensen met geldproblemen hebben geen ruimte om verder te denken dan hun schulden, 

zij leven van dag tot dag en hebben geen ruimte om zich te ontwikkelen of hun andere problemen 

aan te pakken. Neem je wat druk weg van de cliënt door een problematische schuld over te nemen 

dan kan cliënt weer tot bloei komen op andere maatschappelijke terreinen. 7  

 

Doelstelling 

Door een eenmalige bijdrage (lening, gift of combinatie van beiden) hoopt het Versnelfonds een 

bijdrage aan maatschappelijk herstel van de cliënt en een structurele maatschappelijke 

kostenbesparing te bewerkstelligen.  

 

Voor wie kun je aanvragen? 

Het Versnelfonds staat net als het Bob van der Houtfonds open voor aanvragen voor cliënten van de 

Tussenvoorziening, ingediend door medewerkers van de Tussenvoorziening. Als het gaat om een 

aanvraag om een problematische schuldensituatie te doorbreken wordt de budgetconsulent van 

Stadsgeldbeheer betrokken bij de aanvraag. 

 

Waar moet een aanvraag aan voldoen? 

Om in kaart te brengen welke maatschappelijke kosten je mogelijk bespaart door een bijdrage van 

het versnelfonds is het nodig om een integrale micro kosten baten analyse (MKBA) te maken. In het 

nieuwe aanvraagformulier wordt daarom gevraagd of je een inschatting kunt maken van de kosten 

die je bespaart door het verstrekken van deze bijdrage. Hierbij dient vermeld te worden dat het 

moeilijk hard te maken is welke kosten er daadwerkelijk bespaard zullen worden, toch vragen we om 

een inschatting te maken. 

 

                                                           
7  Het boek ‘ Schaarste’ van Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir gaat uitvoerig in op deze 

problematiek. 

http://hkruiter.wix.com/gieren-site
http://hkruiter.wix.com/gieren-site
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Hoe vraag je een bijdrage van het Versnelfonds aan? 

Voor aanvragen Versnelfonds wordt de huidige werkwijze van het Bob van der Houtfonds 

gehanteerd: vier weken voor de vergadering wordt een mail aan alle medewerkers rondgestuurd met 

de nieuwe vergaderdatum. De dag erna volgt de mededeling op Tussennet. Het Bob van der 

Houtfonds aanvraagformulier wordt ook gebruikt voor het Versnelfonds; in het formulier geef je aan 

dat het om een Versnelfonds aanvraag gaat. Het aanvraagformulier plus budgetplaatje en 

schuldenoverzicht wordt verstuurd naar bobvanderhoutfonds@tussenvoorziening.nl. Dan wordt het 

beoordeeld door de administratief ondersteuners van Stadsgeldbeheer alvorens het wordt 

ingebracht in de vergadering. Binnen enkele dagen na de vergadering hoor je of de aanvraag is 

gehonoreerd, of er extra informatie nodig is, en of het een gift of lening betreft. 

 

Waar moet je aan denken? 

Het belangrijkste is om over na te denken is welke kosten er bespaard worden als je een doorbraak 

bereikt met een bijdrage. Dit kan een doorbraak zijn op het gebied van schuldhulpverlening maar het 

kan ook een doorbraak in algemener zin zijn; enkele voorbeelden worden genoemd in het document 

‘maatschappelijke kosten baten analyse’, te vinden op de webpagina van het Versnelfonds.  

 

Het Versnelfonds staat ook open voor aanvragen met een ‘algemener’  karakter. Dit artikel over hoe 

Gemeente Zaanstad te werk gaat kan hierbij als inspiratie dienen. Een voorbeeld uit dit artikel is een 

cliënt met een slecht gebit die geen werk kan vinden; via een bijdrage van het Versnelfonds kan een 

gebit worden vergoed en heeft cliënt meer perspectief op de arbeidsmarkt . De baten van zo’n 

bijdrage zijn moeilijk hard te maken, het is risicovol om lening/gift aan zo iemand te verstrekken, 

maar toch kiest het Versnelfonds er wel voor om dit soort cliënten te helpen. De maatschappelijke 

kostenbesparing bestaat in dit geval uit de uitkering die niet hoeft te worden uitgekeerd. 

 

Tot slot 

De mogelijkheden voor aanvragen zijn nu niet uitputtend. Het komende jaar zal moeten blijken wat 

wel en niet werkt; de pilot zal worden gemonitord en begin 2017 hopen we in kaart te kunnen 

brengen wat er uiteindelijk bespaard is. Aanvragen die toegekend worden zullen we organisatie 

breed delen zodat er meer begrip ontstaat over het Versnelfonds. We nodigen een ieder uit om 

creatief te zijn en in mogelijkheden te denken en zien jullie aanvragen graag tegemoet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bobvanderhoutfonds@tussenvoorziening.nl
http://nos.nl/artikel/2089016-gemeente-betaalt-nieuwe-tanden-werkloze.html
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Bijlage 3 
 
Maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) 

Voorbeelden van maatschappelijke kosten die kunnen worden teruggedrongen door bijdragen uit 

het Versnelfonds.  

Kosten8 

- traject Stadsgeldbeheer totaalbeheer € 2708 per jaar (2018) 

- traject Stadsgeldbeheer Intensief € 5009 per jaar (2018) 

- traject beschermd wonen € 45.000-€ 55.000 afhankelijk van indicatie per jaar 

- traject begeleid wonen WMO € 15.000- € 20.000 afhankelijk van indicatie per jaar 

- traject 24 uurs voltijd WMO € 35.000 per jaar 

- Kosten bewindvoerder € 1500 per jaar       

- Kosten detentie € 200-€ 250 per dag 

- Uitkering Participatie Wet alleenstaande | gezin 15.000 | 19.000 per jaar 

- Inzet bij multiprobleemgezin (gemiddeld / alle ondersteuning) € 104.000 jaar/gezin  

- Verplaatsen probleemgezin € 70.000 keer  

- Verblijf maatschappelijke opvang (excl. | incl. zorg/begeleiding) € 80 | € 100 dag  

- Gemiddeld verblijf maatschappelijke opvang € 12.000 jaar 

- Beslaglegging deurwaarder inkomen | bankrekening | inboedel € 250 | € 420 | € 1.150 keer  

- Uitzetting uit huurwoning € 6.000 keer  

- Kosten deurwaarder ontruiming van een huis € 200 interventie 

- Deeltijdbehandeling 2e lijns GGZ (16 weken) € 8.000 keer 

- Uithuisplaatsing kind (excl. begeleiding/vergoeding) €40.000 keer (gerechtskosten) 

- Uithuisplaatsing kind (begeleiding + vergoeding  pleeggezin) € 35|€ 13.500 dag | interventie 

                                                           
8 https://effectencalculator.files.wordpress.com/2017/09/maatschappelijke-prijslijst-23.pdf, 20-04-

2018 

https://effectencalculator.files.wordpress.com/2017/09/maatschappelijke-prijslijst-23.pdf

