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Budgetondersteuning op Maat 

(BooM) in Arnhem

Bijeenkomst Groningen, 

24 september 2015,

schuldenproblematiek en 

beschermingsbewind



Media
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Minder beschermingsbewind met 

'Budgetondersteuning op Maat'

Wet wijziging curatele, 

beschermingsbewind en 

mentorschap 
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Aanleiding

• Uitgaven blijven stijgen, toenemend beroep op 

bijzondere bijstand, grote druk op 

armoedebudget 

• Arnhem € 1,8 mln. in 2014

• Geen regie vanuit gemeente

€0.000

€400.000

€800.000

€1.200.000

€1.600.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

500

1000

1500

bedrag aantal personen

Uitgaven beschermingsbewind en aantal personen in beschermingsbewind



Analyse
• Vaak verwijzing naar beschermingsbewind vanwege 

gebrek aan (voor klant gratis) lichter alternatief.

• Toestroom beschermingsbewind na wetswijziging 

(problematische schulden en verkwisting).

• Belangrijkste taak bewindvoerders: financiën op 

orde en minder werken aan financiële 

zelfredzaamheid (relatief nieuwe taak).
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Visie gemeente Arnhem
Uitgangspunt: zelfredzaamheid waar mogelijk en 

haalbaar (schulddienstverleningsladder)
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Budgetondersteuning op Maat

• Start september 2014: lichter alternatief 

• Coaching en/of budgetbeheer (diverse varianten)

• Behoefte klant staat centraal, dus altijd maatwerk
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Rood: behoefte aan budgetbeheer, (nog) niet te coachen 

Oranje: voldoende leerbaar voor een coachingstraject 

Groen: zelf weer financiën oppakken



Doelen BooM

• Klant krijgt passend aanbod (maatwerk)

• Beperken instroom beschermingsbewind

• Bevorderen uitstroom beschermingsbewind

• Stimuleren van en bijdragen aan 

zelfredzaamheid

• Inzet eigen netwerk
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Andere acties

• Opstellen en bekend maken beslisboom

• Optimaliseren andere financiële ondersteuning 

(bv. derdenbetalingen, diverse vormen 

schulddienstverlening)

• Gesprekken met bewindvoerderskantoren i.v.m. 

samenwerking en uitstroom

• Bekendheid bij en beïnvloeding van wijkteams/ 

verwijzers

• Samenwerking partners, VNG, Divosa, SZW, 

regiogemeenten (ervaringen, kennis)

• Afstemming rechtbank

• Webportal
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Beslisboom
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Eerste resultaten

• Deelnemers/ klanten blij met BooM ☺

• Voor gemeente: goedkoper dan                     €

beschermingsbewind (bijz. bijstand)

• Eerste uitstroom uit BooM al gerealiseerd

• Eerste instroom vanuit beschermingsbewind

• Landelijk veel positieve reacties (zie bv.: 

http://www.effectieveschuldhulp.nl/nieuws/minder-

beschermingsbewind-met-budgetondersteuning-op-maat)

• Vervolg: evaluatie na eerste jaar, definitieve 

positionering en voorstel tot uitbreiding
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http://www.effectieveschuldhulp.nl/nieuws/minder-beschermingsbewind-met-budgetondersteuning-op-maat


Tips

• Goed overleg alle betrokken partijen

• Uitgewerkt en passend alternatief

• Betrekken rechtbank

• Hulpmiddel verwijzers/ wijkteams (zie beslisboom)

• Zuiver blijven wat betreft rollen
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En valkuilen…

• Te hoog ambitieniveau

• Beeldvorming: ‘klanten afpakken’, wij ↔ zij

• Wachtlijst
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Bedankt voor uw aandacht!

Sella Meijs, gemeente Arnhem


