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 Uw kenmerk: n.v.t. 

 
Geachte heer Van Ravesteijn, 
 
Op 2 maart 2021 ontvingen wij van uw Cliëntenraad Regio Drechtsteden een advies inzake het 
Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2021-2024. Hierbij ontvangt u een reactie op 
het advies. 
 
Ten eerste willen wij u bedanken voor het uitbrengen van het advies. Wij zijn verheugd dat de 
cliëntenraad inhoudelijk kan instemmen met het voorstel.  
U heeft daarnaast een kanttekening met betrekking tot het onderdeel preventie en nazorg: u geeft aan 
dat de nadruk terecht op preventie wordt gelegd, maar dat nazorg wat u betreft zeker zo'n belangrijk 
element is binnen het beleidsplan, hetgeen in uw ogen in het genoemde voorstel onderbelicht blijft.  
 
Wij zijn het met u eens dat nazorg net zo belangrijk is als preventie van schulden. Goede nazorg 
voorkomt immers dat er wederom een schuldensituatie ontstaat en kan dan ook gezien worden als een 
vorm van preventie. Op dit moment wordt nazorg vormgegeven door drie tot zes maanden na afloop van 
een schuldregelingstraject contact op te nemen om te vragen hoe het met betrokkene gaat op persoonlijk 
en financieel gebied. Indien tijdens dit gesprek blijkt dat er ondersteuning nodig is wordt er afhankelijk van 
de benodigde hulp een adviesgesprek ingepland bij schuldhulpverlening en/of betrokkene wordt warm 
doorverwezen naar bijvoorbeeld het Sociaal Wijkteam. In het nazorgtraject is de samenwerking met de 
lokale partners belangrijk om een duurzame verandering zeker te stellen en recidive te voorkomen.  
 
Onderdeel van het beleidsplan 2021-2024 is dan ook het intensiveren van nazorg. Om goede nazorg te 
bieden en daarmee de kans op een nieuwe schuldensituatie te voorkomen, wordt er in de komende 
planperiode ingezet op het intensiveren en herinrichten van nazorg. Zoals in het plan ook aangegeven 
vereist effectieve integrale schuldhulpverlening samenwerking tussen de sociale dienst, de gemeenten, 
de lokale partners en de vrijwilligersorganisaties etc. Nazorg is nog niet expliciet uitgewerkt in het 
beleidsplan omdat we samen met de Drechtstedengemeenten en het lokale netwerk nazorg verder willen 
vormgeven en afspraken willen maken over de lokale invulling. Hierbij zullen wij uw inhoudelijke 
aanbevelingen inzake beeldbellen en meer periodiek contact meenemen. Daarnaast maken wij graag 
gebruik van uw aanbod over het meedenken in deze ontwikkeling. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

P.J. Heijkoop 

Portefeuillehouder sociaal Drechtstedenbestuur 
 
Kopie aan: Drechtstedenbestuur en Drechtraad 


