
 

Structureel extra besparingspotentieel exploitatiekosten Schuldhulpverlening 
 

Geacht college B&W en gemeenteraad,  

Diverse bezuinigingsslagen op de exploitatiekosten van de schuldhulpverlening (SHV) stellen u voor 

nieuwe uitdagingen en keuzes. Daardoor wordt u gestimuleerd om actief op zoek te gaan  naar te 

realiseren kostenreducties op alle beleidsterreinen.  

De vaststelling van uw besparingspotentieel op de specifieke portefeuille van de SHV is gebaseerd op 

objectieve bedrijfseconomische overwegingen. U blijft onverkort verantwoordelijk om het 

besparingspotentieel aan te wenden naar eigen visie en inzichten.  Het uitgangspunt is  het prijsniveau 

van het dienstenpakket en de afzonderlijke diensten, die u contractueel bent overeengekomen en begroot 

heeft voor 2012. Met in achtneming van ongewijzigde kwaliteit van de geleverde diensten en de huidige 

uitvoeringsinstanties. 

Een  structurele, jaarlijkse terugkerende, extra kostenreductie van 15 % op uw totale SHV-budget  is 

door u te realiseren.  

De doelgroep is afgebakend tot gemeenten die deel uit maken van de Gemeenschappelijke Regeling en 

gemeenten die uitvoeringsovereenkomsten met Gemeentelijke Kredietbanken en/of derden hebben. 

De beloningsfee van deze scan kent een zeer gunstige prijs/kwaliteitsverhouding. U betaalt 

Onafhankelijk Schuldadviseur® slechts een éénmalige vergoeding van 20% van het vastgestelde 

besparingspotentieel over 2012. Een contractuele geheimhoudingsverklaring biedt ons de garantie dat 

derden niet gratis profiteren van deze kostenreductie, terwijl u daarvoor betaalt. Deze structurele 

kostenreductie valt u  vervolgens elk jaar opnieuw ten deel. Tel uit uw winst. 

Flexibiliteit in schuldoplossingen  

U bezint zich op nieuw beleid om de blijvende sterk toenemende vraag naar schuldhulpverlening in 

evenwicht te brengen met uw sterk beperkte middelen. De huidige selectiecriteria bij intake beperkt u op 

dit moment tot slechts twee keuzen: toelating of niet. Onafhankelijk Schuldadviseur®biedt u de 

innoverende mogelijkheid om een betere balans te vinden. U kunt hiermee beleid ontwikkelen, dat 

anticyclisch is, anticipeert op de huidige tijdgeest en ruimte biedt aan een toekomstige verdere 

terugtredende overheid. Het werkelijke rendement van het aantal bemiddelingsakkoorden dat na drie jaar 

volledig afgelost wordt, kan zelfs fors toenemen. De  factoren die daarbij het verschil maken zijn: 

transparantie, kennis, regie, resultaatgerichtheid, maatwerk, inzicht in kritische succesfactoren en  

zelfstandigheid van schuldhebbers. De door Onafhankelijk Schuldadviseur® ontwikkelde Schuld-

Oplossings-Methode (SOM) stelt schuldhebbers en schuldeisers in staat om zélf hun problematische 

schulden op te lossen. Dit vormt een ideale combinatie van de individuele behoefte van schuldhebbers, 

uw beschikbare middelen en met ondersteuning door vrijwilligers en/of professionals. Hierdoor stijgt het 

rendement in het proces van intake- bemiddelingsakkoord- volledig nagekomen werkelijke 

schuldoplossing. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Peter Westen. Graag ontvang ik een 

ontvangstbevestiging en verneem ik van u, wie de verantwoordelijke wethouder is en het daarbij 

behorende telefoonnummer. Binnen enkele weken zal ik contact opnemen. Met belangstelling kijk ik uit 

naar uw reactie en ik verheug me op onze toekomstige samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Westen 

Onafhankelijk Schuldadviseur® 

tel: 0521-852026 of 06-26963082 

www.onafhankelijkschuldadviseur.nl 

info@onafhankelijkschuldadviseur.nl  
 


