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Het Instituut Sociaal Raadslieden Delft 
Het Instituut Sociaal Raadslieden Delft is een onafhankelijk instituut dat aan de Delftse burgers 
informatie, hulp en advies geeft op een breed sociaal en juridisch gebied. Daarnaast heeft het Instituut 
Sociaal Raadslieden Delft als taak het signaleren van leemten in voorzieningen, wetten en regelingen 
en in de uitvoering daarvan. 
 
De begeleidingscommissie 
Om de onafhankelijkheid van het Instituut Sociaal Raadslieden te waarborgen, heeft het Instituut een 
begeleidingscommissie (ex artikel 84 Gemeentewet). Deze commissie heeft ook tot taak de 
communicatie te bevorderen tussen de raadslieden en instellingen op sociaal-maatschappelijk terrein. 
Tevens bewaakt de begeleidingscommissie de adviserende, verwijzende en signalerende functie van 
het Instituut.  
 
De begeleidingscommissie legt jaarlijks middels een jaarverslag verantwoording af aan de 
gemeenteraad. Financiële verantwoording valt nadrukkelijk buiten de taak van de 
begeleidingscommissie. 
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Inleiding 
 

In 2017 is door het college van B&W besloten dat de functie van sociaal raadslieden ondergebracht 

gaat worden bij Kwadraad, een van de netwerkpartners van Delft voor Elkaar. Dit omdat de gemeente 

Delft vooral regiegemeente wil zijn. In 2018 is een projectgroep ingesteld om de overgang vorm te 

geven, de hieronder genoemde voorwaarden te borgen en te komen tot een formeel akkoord tussen 

de gemeente Delft en Kwadraad. 

 

Ondanks inspanningen van deze projectgroep, talloze overleggen en gesprekken die in wisselende 

samenstelling gevoerd zijn op verschillende niveaus tussen gemeente ambtelijk/bestuurlijk, Kwadraad, 

begeleidingscommissie, sociaal raadslieden etc. hebben de inspanningen in 2018 niet geleid tot een 

formeel akkoord tussen de gemeente Delft en Kwadraad.  

 

Het instituut ISR 

Vanuit het Instituut Sociaal Raadslieden vervullen de sociaal raadslieden, op basis van hun eigen 

expertise, een spilfunctie op het terrein van de sociaal juridische dienstverlening aan de Delftse 

inwoners. Het gaat om veelzijdig specialistisch werk dat vraagt om een brede kijk op het gebied van 

sociale zekerheid, vreemdelingenrecht, consumentenrecht, et cetera, en ook op de steeds 

terugkerende perikelen rond toeslagen vanuit de belastingdienst. 

 

Essentie 

Naast de sociaal raadslieden functioneert een begeleidingscommissie die staat voor de voorwaarden 

die de essentie van het werk van de sociaal raadslieden vertegenwoordigen: 

 waarborgen onafhankelijkheid; 

 waarborgen laagdrempeligheid en vangnetfunctie; 

 waarborgen van zichtbaar- en herkenbaarheid; 

 waarborgen specifieke expertise sociaal raadslieden; 

 waarborgen signaleringsfunctie. 

Daarnaast maakt de begeleidingscommissie zich uiteraard sterk voor het bevorderen van goede 

werkomstandigheden van de medewerkers van het ISR. 

 

    ‘Sociaal raadslieden zijn een goed voorbeeld van een integrale  

    aanpak van juridische en sociaal-maatschappelijke problemen’1 

 

Het is al jaren duidelijk dat de functie van sociaal raadslieden onmisbaar is voor een substantieel aantal 

kwetsbare mensen in Delft; mensen waarbij zelfredzaamheid alleen met ondersteuning betekenis kan 

krijgen. 

 

                                                           
1
 Uit de brief van het LOSR aan minister Dekker, d.d. 18 januari 2019 
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Een jaar vol onzekerheden 

Voor de sociaal raadslieden en voor degene die de frontoffice bemenste, betekende 2018 weer een  

jaar van voortdurende onzekerheid over de aard en vorm van de transitie van het werkgeverschap 

vanuit de gemeente naar Kwadraad. Deze onzekerheid had zeker zijn weerslag op het re-

integratieproces van de langdurig zieken. Tijdens het jaar werd duidelijk dat de frontofficemedewerker 

– na langdurige onzekerheid – liever elders aan de slag ging. Dit betekende nog meer druk op de 

sociaal raadslieden omdat de vertrekkende medewerker vervangen werd door opeenvolgende 

beveiligers die niet zozeer de frontoffice- maar voornamelijk de receptiefunctie vervulden. 

Administratieve en secretariële ondersteuning en een goede triage ‘aan de voorkant’ moesten de 

sociaal raadslieden hierdoor in 2018 ontberen.  

 

De tijdelijk aangestelde sociaal raadslieden hebben zich heel 2018 op de eerste plaats ingezet voor de 

cliënten. Maar taken als coördinatie, casuïstiekbespreking c.q. intervisie, landelijke ontwikkelingen 

volgen en ook de Delftse signalen lokaal en landelijk rapporteren, zijn blijven liggen. Hierdoor heeft de 

begeleidingscommissie minder zicht op de casuïstiek van 2018 en ook heeft zij niet al haar taken zoals 

signalering naar behoren kunnen uitvoeren. Alles bij elkaar was 2018 voor het ISR – ondanks de 

onverminderde inzet van medewerkers – een moeilijk jaar. 

 

Inhoud in het kort 

Dit jaarverslag ligt in de lijn van dat van 2017, zij het dat de thematiek ingekort is omdat er veelal 

sprake is van voortduring van de in het jaarverslag over 2017 al uitgewerkte thematiek. Toegevoegd 

wordt een impressie van het gesprek dat ten behoeve van dit jaarverslag met de vaste en tijdelijke 

sociaal raadslieden gevoerd is. Tussendoor vindt u als lezer enkele casuïstiekvoorbeelden uit het 

afgelopen jaar. 

 

Tot slot het kwantitatieve deel met daarin het ISR in cijfers. Een nawoord vertelt ook over de actuele 

status van het ISR. Als bijlage de personele bezetting, de financiën en de samenstelling van de 

begeleidingscommissie. 
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1. Belangrijke thema’s 

 

De top 5 wat betreft problemen waarmee cliënten hulp zoeken bij de sociaal raadslieden is in 2018 

hetzelfde als in 2017 zij het dat sommige problematieken binnen de top 5 van plaats gewisseld zijn. 

 

Top 5 problematiek 2017 Top 5 problematiek 2018 

Consumentenzaken Belastingen 

Belastingen Juridische kwesties 

Uitkeringen / Sociale zekerheid Uitkeringen / Sociale zekerheid 

Juridische kwesties Consumentenzaken 

Wonen en huisvesting Wonen en huisvesting 

 

We benaderen de onderliggende thematiek in 2018 hetzelfde als in 2017, namelijk vanuit de 

onderstaande invalshoeken: 

 zelfredzaamheid 

 inadequate hulpverlening/hulpvraagverduidelijking 

 participatiewet en maatwerk 

 belastingtoeslagen en schuldenproblematiek 

 laaggeletterdheid 

 

Belangrijk thema binnen de schuldenproblematiek is de beslagvrije voet en de daarover uitgestelde 

wetgeving.  

 

Voor de inhoudelijke toelichting op bovengenoemde thema’s verwijzen we naar het jaarverslag van 

2017. Onderstaand wordt daarom vooral ingegaan op de maatregelen die de gemeente Delft treft om 

op deze thema’s de Delftse burger beter te kunnen helpen. 

Omdat deze maatregelen pas begin 2019 bekend werden – via de bestuurlijke reactie op het 

jaarverslag – kunnen er nog geen uitspraken over de effectiviteit ervan gedaan worden. Bovendien is 

het vooral belangrijk de Delftse burger zelf hierover te horen.  
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1.1  Zelfredzaamheid  

 

Om de zelfredzaamheid van de Delftse burger te verhogen, is het belangrijk dat de gemeente vindbaar 

is, in begrijpelijke taal spreekt, zo eenvoudig mogelijke regelgeving hanteert en de burger de weg wijst 

naar ondersteuning/hulp. 

 

Een van de maatregelen die de gemeente Delft daarom heeft genomen is het volledig vernieuwen van 

haar website waardoor onderwerpen makkelijker vindbaar zijn. Taalgebruik is aangepast, 

aanvraagprocedures zijn vereenvoudigd en het is nu mogelijk om zonder gebruik van DigiD of de 

website telefonisch of aan de balie een afspraak te maken bij de Financiële Winkel.  

Medewerkers van de Financiële Winkel, de inkomensconsulenten en medewerkers van Delft Support 

zijn en worden getraind in het herkennen van bijkomende problematiek, zoals bijvoorbeeld 

laaggeletterdheid of psychische problemen om hierop zo nodig te verwijzen naar de juiste partners in 

het sociaal domein.2 

 

‘Werken aan zelfredzaamheid kan met alle cliënten, maar bij 

sommige cliënten gaat het makkelijker dan bij andere cliënten’3 

 

Voor minder zelfredzame cliënten is de digitale inrichting van het uitkeringsproces nadelig. Daarom is 

bij het Klant Contact Centrum (KCC) een pilot gestart om weer in gesprek te komen met cliënten. De 

pilot betrof 150 cliënten die al langere tijd geen contact hebben gehad met de gemeente. 

De gesprekken werden in eerste instantie gevoerd vanuit het perspectief van de Participatiewet en 

resulteerde onder andere in meer toekenningen bijzondere bijstand en doorverwijzing naar relevante 

partners in het sociaal domein. Er wordt nu door de gemeente gekeken naar mogelijkheden om de pilot 

structureel te maken. 

 

Aanbevelingen 

Aandachtspunt/aanbeveling aan de gemeente is hier om te monitoren of cliënten zelf beter de weg 

kunnen vinden en of zij geholpen zijn met de door de gemeente genomen maatregelen en daarmee 

daadwerkelijk ervaren meer zelfredzaam te zijn. 

 

Een tweede aanbeveling in dit verband is het structureel invoeren van de mogelijkheid voor minder 

zelfredzame cliënten om weer in gesprek te komen met het KCC en dit niet alleen vanuit het 

perspectief van de Participatiewet. 

 

Een derde aanbeveling: probeer als gemeente zo laagdrempelig als mogelijk te zijn.

                                                           
2
 Gearceerde tekst in dit jaarverslag is geciteerd uit de bestuurlijke reactie op het jaarverslag over 2017 

3
 Handreiking zelfredzaamheid, Vilans 2019 
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1.2  Belastingtoeslagen en schulden  
 

Huur-, zorg- en kindertoeslag via de Belastingdienst/Toeslagen: de regelgeving blijft voor burgers 

ondoorzichtig. Problematisch is ook de achterstand op invordering. Staatssecretaris Snel zegt begin 2019 

dat hij voorlopig geen dalende trend ziet in deze invorderingsachterstand. Dat is zorgelijk. Want eventueel 

teveel ontvangen toeslagen worden pas een paar jaar na dato helder. Terwijl het soms gaat om wisselend 

inkomen en dus ook wisselend recht op toeslagen.  

Dan zijn er ook nog problemen met de Belastingtelefoon; volgens de staatssecretaris wordt ook dat in 

2019 niet helemaal opgelost. 

 

 

Bemiddeling en medewerking 

Client, een gehuwde man met twee kinderen, ontvangt een uitkering ingevolge de Participatie-

wet. Hij krijgt in de loop van 2018 een terugvordering van de Belastingdienst/Toeslagen over 

2016, omdat zijn inkomen zou zijn verhoogd. 

De raadsman helpt met bezwaar en zoekt uit wat de oorzaak is. In contact met de gemeente 

blijkt dat cliënt over het jaar 2015 in 2016 een nabetaling in één keer heeft gekregen. Daardoor 

viel het inkomen op de jaaropgaaf hoger uit. Na bemiddeling van het ISR besluit de gemeente 

de terugvordering van de toeslagen te vergoeden. 

 

 

   Mensen centraal – niet hun schulden 
 

 

Toeslagpartner voor de een – rechteloos voor de ander 

Cliënte is een alleenstaande moeder met een uitkering voor alleenstaande ouder op grond van 

de Participatiewet. Zij komt op het spreekuur met een afwijzing van de Belastingdienst/ 

Toeslagen op een verzoek om kindgebonden budget. Door de geboorte van haar zoontje is haar 

moeder die bij haar inwoont haar toeslagpartner geworden. Omdat moeder (nog) geen 

verblijfsrecht heeft, is er geen recht op toeslagen. Net als voor de ontbrekende Huurtoeslag en 

Zorgtoeslag helpen we mevrouw met een bijstandsaanvraag voor het ontbrekende 

kindgebonden budget. De aanvragen worden op grond van schrijnendheid gehonoreerd.  

 

 

Een andere alleenstaande moeder met een bijstandsuitkering heeft een echtgenoot woonachtig 

buiten de EU. Ze wil graag aan het werk om uit de bijstand te komen en om aan de inkomenseis 

te kunnen gaan voldoen voor gezinshereniging. Dan heeft ze wel kinderopvang nodig. Omdat 

haar echtgenoot buiten de EU woont, heeft zij geen recht op kinderopvangtoeslag. 
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 Hetzelfde probleem hebben alleenstaande moeders in de bijstand die verplicht zijn om deel te 

nemen aan een re-integratietraject of taallessen. Als de echtgenoot buiten de EU woont is er 

geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen en is men aangewezen op 

de gemeente. 

 

 

 

“De overheid heeft onvoldoende oog voor de persoonlijke 

situatie van mensen met schulden. Veel mensen wíllen wel 

betalen, maar kúnnen dat niet.”
4 

 

Het was zo’n hoopvol perspectief: de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De wet 

die moet voorkomen dat mensen met schulden niet onder het bestaansminimum terecht komen, o.a. 

doordat instanties voortaan onderling gegevens kunnen uitwisselen waardoor inhouding op inhouding 

voorkomen wordt. Ondanks dat zowel Eerste als Tweede Kamer de wet in juni 2017 goedkeurden, is 

de uitvoering van de wet uitgesteld. Waarschijnlijk tot 2021. Het LOSR5 heeft in een praktijkonderzoek 

vastgesteld dat de beslagvrije voet in driekwart van de gevallen te laag wordt vastgesteld. In een brief 

aan staatssecretaris Van Ark luidt zij namens de sociaal raadslieden in het land de noodklok. Mede op 

basis daarvan neemt de staatssecretaris een aantal tussenmaatregelen6. 

 

 

Een aanhouder wint  

We helpen een cliënt in een beroep tegen een aanslag gemeentelijke belastingen. Omdat niet 

helemaal duidelijk blijkt welke aanvullende bewijsstukken nog moeten worden overgelegd, 

proberen we in contact te komen met de betreffende ambtenaar. Een tour de force… 

Na vijf keer gebeld te hebben én een terugbelverzoek te hebben achtergelaten bij de 

receptioniste – die meldt dat deze medewerkster haar rechtstreekse nummer en mail niet aan 

de sociaal raadsman mag geven – benadert de medewerker ons uiteindelijk per email. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Invorderen vanuit burgerperspectief, rapport Nationale Ombudsman 2019 

5
 Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden 

6 Zoek op Rijksoverheid / Kamerbrief voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en 
Verbreding beslagregister
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Aanbevelingen 

Op basis van voorgaande casussen over de toeslagpartner adviseert de begeleidingscommissie de 

gemeente de Delftse signalen – eventueel in overleg met het ISR – ook door te geven via de Citydeal 

waarover in de bestuurlijke reactie op het vorige jaarverslag wordt gesproken. 

 

Nu de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is uitgesteld, gaat de begeleidingscommissie er 

zondermeer vanuit, dat de tussenmaatregelen zoals staatssecretaris van Ark voorstelt, ook door de 

gemeente Delft onverkort worden toegepast.  

 

De begeleidingscommissie adviseert de gemeente om, als mede-eigenaar van de Regionale 

Belastinggroep (RBG), te bewerkstelligen dat sociaal juridische hulpverleners zoals het ISR rechtstreeks 

kunnen bellen met ambtenaren van de RBG. Dat bespaart tijd en voorkomt voor cliënten eventueel een 

tweede gang naar het instituut. 
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1.3 Inadequate hulpverlening  
 

Vaak is er bij cliënten sprake van complexe situaties waarbij het belangrijk is eerst de vraag achter de 

vraag helder te formuleren. Bij multiproblematiek gaan schulden bijvoorbeeld vaak gepaard met 

andere problemen. Door het als eerste aanpakken van de schuldenproblematiek kan er rust en 

perspectief ontstaan om de andere problemen op te lossen. 

 

In het jaarverslag over 2017 gaven we aan dat er problemen waren/ zijn in het kader van 

budgetbeheer. De gemeente herkent zich in de door het ISR genoemde problemen met het 

budgetbeheer. Mede daarom heeft zij met een van de drie eerder gecontracteerde budgetbeheerders 

geen contract meer. Vanwege het toenemend aantal mensen dat budgetbeheer nodig heeft zijn er 

twee nieuwe aanbieders gecontracteerd waardoor er nu vier zijn. Met hen worden regelmatig 

gesprekken gevoerd om de kwaliteit van het budgetbeheer te bewaken.7 

 

Voor wat betreft de vraag achter de vraag en het herkennen van de multiproblematiek, is het streven 

van de medewerkers van de Financiële Winkel en Delft Support waar mogelijk schulden tegelijkertijd 

met de overige problematiek aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is het Delftse Jongeren-

perspectieffonds. Daarbinnen wordt gezorgd dat de jongere zo snel mogelijk schuldenzorgvrij is. 

Daardoor ontstaat er ruimte om aan de andere problematiek te werken. 

 

‘Jongeren met schulden lopen een groot risico langdurig, of zelfs definitief, 

op een onoverbrugbare maatschappelijke achterstand te komen staan. Dat is 

voor de jongere zelf vreselijk, maar kost de samenleving ook heel veel geld’.8 

 

Als het gaat om schuldhulpverlening helpen getrainde vrijwilligers van ISOFA en Humanitas de burgers 

om hun administratie te ordenen als eerste stap in het proces van schuldhulp. 

 

Aanbevelingen 

Aanbeveling/aandachtspunt blijft: hoe bij cliënten met complexe problematiek waaronder financiële 

problemen, de inzet van (getrainde) vrijwilligers, generalisten en/of specialisten adequaat is af te 

bakenen. Waarbij ook opgemerkt wordt dat het kennen van grenzen qua eigen kunde en 

mogelijkheden – zeker bij vrijwilligers – een punt van aandacht is. 

 

Een tweede aandachtspunt/aanbeveling is het monitoren van de kwaliteit van het budgetbeheer en 

de resultaten hiervan inzichtelijk te maken voor cliënten die voor de keuze staan om een van de 

budgetbeheerders in te schakelen. 

                                                           
7
 Gearceerde tekst komt uit de bestuurlijke reactie op het vorige jaarverslag 

8
 Citaat uit Den Haag op de bres voor jongeren met schulden: het Jongeren Perspectief Fonds, 2017 
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1.4 Participatiewet en maatwerk  
 

Burgers krijgen bij het aanvragen en ontvangen van een bijstandsuitkering te maken met een complex 

proces waarbij het zonder juiste ondersteuning vanuit gemeente of professionals in het sociaal 

domein, regelmatig fout gaat. Doordat regels onvoldoende bekend, onlogisch of onduidelijk zijn of te 

stringent gehanteerd worden, komen burgers soms juist in de problemen. 

 

Binnen Delft worden de consulenten gestimuleerd om in gesprek te gaan met burgers. Er is ruimte voor 

maatwerk en de consulenten hebben allemaal een cursus 'Werken met de omgekeerde toets' gevolgd. 

Centraal daarin staat als eerste te kijken wat het doel is, dan hoe dit behaald kan worden en pas als 

laatste naar hoe dit dan binnen de wet- en regelgeving past. Gestimuleerd wordt de ruimte die er is te 

benutten voor maatwerk. Onduidelijk is nog of dit door alle ambtenaren daadwerkelijk wordt 

toegepast.9 

 

Speelruimte – ten gunste van de burger – is niet nieuw. In feite komt het 

neer op samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen om te komen tot 

een zo volledig mogelijke oplossing voor de problemen die de burger 

ondervindt.10 

 

 

Stukken inleveren – welke stukken? 

Cliënt heeft een vordering lopen bij de gemeente Delft. De gemeente heeft hem meerdere 

malen verzocht om informatie om de beslagvrije voet vast te kunnen stellen. Cliënt brengt 

hierop telkens stukken bij zijn consulent, in de veronderstelling dat hij de juiste gegevens 

aanlevert. Dan wordt hij overvallen door een beschikking van de gemeente: hij krijgt een 

maatregel van 10% op zijn uitkering wegens het niet leveren van gevraagde stukken. Hij 

neemt contact op met zijn consulent, die hem vertelt dat hij in bezwaar moet gaan. Cliënt 

wendt zich tot het ISR en de raadsman neemt contact op met zijn consulent. De juiste 

stukken worden geleverd en er wordt verzocht om een berekening van de beslagvrije voet. 

De gemeente is immers verplicht om de beslagvrije voet toe te passen nadat cliënt alsnog 

de stukken heeft aangeleverd. Consulent geeft aan dat cliënt echt eerst in bezwaar moet 

gaan. Er wordt een bezwaarschrift opgesteld met daarbij een verzoek om toepassing van de 

beslagvrije voet. 

 

 

 

                                                           
9
 Uit de bestuurlijke reactie op het vorige jaarverslag. 

10
 Uit de Omgekeerde toets, maatwerk in een nieuw jasje, 2018 
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Verkeerde norm = verkeerde beslagvrije voet 

Cliënt heeft een bijstandsuitkering met als norm verblijf in een inrichting. Op zijn uitkering is 

beslag gelegd door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Volgens cliënt 

hanteert het LBIO een onjuiste beslagvrije voet en hij vraagt om een correctie. Er is hem 

gezegd dat de correctie is toegepast, maar cliënt stelt dat dit nog niet het geval is. Wij nemen 

contact op met het LBIO en vragen naar de stand van zaken. Wij krijgen te horen: “alle 

correcties zijn nu toegepast en het teveel ingehouden bedrag aan beslaglegging wordt 

teruggestort”. Cliënt meldt zich enkele weken later opnieuw: “er wordt nog steeds een te 

groot bedrag aan beslag ingehouden”. We nemen weer contact op met het LBIO en 

verzoeken om een berekening van de beslagvrije voet. Als we die ontvangen blijkt dat het 

LBIO een verkeerde norm heeft gehanteerd. Voor de beslagvrije voet die van toepassing is 

voor cliënt dient er gebruik te worden gemaakt van de basisnorm beslagvrije voet verblijf in 

een inrichting. We sturen een correcte berekening naar het LBIO. Die past een en ander aan 

en cliënt wordt – met terugwerkende kracht – recht gedaan. 

 

 

 

 

Kostendelersnorm Participatiewet 

Cliënt heeft een bijstandsuitkering waarop de kostendelersnorm van toepassing is. Als reden is 

vermeld dat hij een echtgenote heeft en gehuwd is in zijn herkomstland in Afrika. Echter, zijn 

echtgenote verblijft niet in Nederland, maar in Afrika. Zij delen logischerwijs niet de kosten van 

het huishouden. Doordat de gemeente de kostendelersnorm van toepassing laat zijn, komt 

cliënt financieel in de knoei. Wij tekenen bezwaar aan tegen het toekenningsbesluit bijstand van 

de gemeente. Cliënt komt enkele weken later terug met het bericht dat zijn bijstandsnorm 

wordt aangepast.  

 

 

Aanbevelingen 

Aandachtspunt/aanbeveling blijft om ondanks wettelijke kaders en regelgeving de ruimte tot 

individuele weging en de menselijke maat toe te passen. Niet alleen de regel maar juist de specifieke 

situatie van de cliënt dient het uitgangspunt te zijn. 

 

Een tweede aanbeveling naar aanleiding van de casus “Stukken inleveren – welke stukken?’: in plaats 

van brieven te blijven sturen adviseren wij om rechtstreeks / persoonlijk contact te zoeken met de 

betreffende burger om uit de ‘brievencirkel’ te komen. Elders in het land worden hier goede 

ervaringen mee opgedaan. 
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1.5 Laaggeletterdheid  
 

Zowel het aantal taalvaardigen als laaggeletterden stijgt: dat zorgt voor steeds meer gescheiden 

werelden. Maar liefst 12% van de Delftenaren11 is laaggeletterd. Laaggeletterdheid en / of moeite met 

rekenen gaat vaak hand in hand met armoede en schulden. Als je niet goed kunt lezen en schrijven ben je 

in veel opzichten minder zelfredzaam. Overheden hebben veelal nog te hoge verwachtingen van de 

financiële zelfredzaamheid van mensen. Al heeft het rapport van de WRR uit 2017 “Weten is nog geen 

doen’ hier zeker ook bij de gemeente Delft een omslag in aangebracht.  

 

Kloof tussen laaggeletterden en  

taalvaardigen groeit 
 

 

Bijdrage leveren  

Iemand vertelt: “ik werd gevraagd om een bijdrage te leveren. Maar ik heb heel weinig inkomen, 

hoe kan ik dan een bijdrage leveren?” De persoon – de Nederlandse taal nog niet goed machtig – 

zag dit als een vraag om een financiële bijdrage. Indachtig het begrip dat hij geleerd had in 

Nederland: een ‘vrijwillige bijdrage’.  

 

 

Aanbevelingen 

In hoofdstuk over de zelfredzaamheid beschrijven we al een aantal maatregelen die de gemeente Delft 

heeft genomen en waar laaggeletterde inwoners profijt van hebben. Graag voegen we daar het 

volgende aan toe. 

 

Laat ook ervaringsdeskundigen, mensen die de Nederlandse taal recent leerden, meekijken bij het 

verbeteren of opstellen van gemeentelijke (digitale) formulieren en teksten. 

 

Laaggeletterdheid en schulden gaan vaak hand in hand. Een integrale aanpak van laaggeletterdheid bij 

mensen met financiële problemen is daarom hard nodig. Samen met de stichting Lezen & Schrijven 

zeggen we: ‘door laaggeletterden met financiële problemen een kans te geven om hun taal- en 

rekenvaardigheden te verbeteren, worden zij dus niet alleen financieel zelfredzamer, maar helpen 

we hen ook op andere gebieden verder’. 

 

 

                                                           
11

 Bron: Coalitieakkoord Delft 2018-2022 ‘De toekomst in uitvoering’ 
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2. In gesprek met de sociaal raadslieden 
 

Werkdruk en ontbreken frontoffice 

Afgelopen jaar was bepaald geen jaar dat men over zou willen doen bij het ISR. Door het uitvallen van 

drie vaste krachten (twee sociaal raadslieden en frontofficemedewerker) kwam er veel druk te staan 

op de drie tijdelijke sociaal raadslieden. De frontoffice werd bezet door wisselende beveiligings-

medewerkers die, begrijpelijk, de kennis en kunde ontbeerden die nodig  was om een volwaardige 

frontoffice te bemensen. Als gevolg van dit alles was er veel werkdruk, naast de voortdurende 

onzekerheid over de wijze van voortgang van het ISR. 

 

‘Alles draaiende houden. Geen tijd om bij zaken stil te staan; geen bijscholing; niet netwerken los van 

concreet cliëntoverleg; geen actualiteitenmiddag om elkaar bij te praten. Alleen de hoogstnood-

zakelijke landelijke kennisbanken raadplegen.’ Nu de twee vaste medewerkers weer re-integreren wil 

men in 2019 een en ander weer oppakken. Want die behoefte is er zeker. Het is ook broodnodig om 

gevoed te worden en het werk goed te kunnen blijven doen. Zoals scholing op het gebied van sociale 

zekerheid en vreemdelingenrecht. Verderop komen nog nader op bovenstaande terug. 

 

Hoe komen mensen bij het ISR terecht? 

Via verwijzing: Delft voor Elkaar, gemeente, Perspektief, Financiële Winkel, Juridisch  

Loket, advocatuur etc. Veel mensen horen van andere mensen van het bestaan van het ISR of mensen 

zijn zelf bekend met het ISR vanuit eerdere contacten.  

 

Cliëntenthematiek 

Voor wat betreft de problematiek lijkt ‘de top 5’ min of meer gelijk aan 2017. Onder 

consumentenzaken valt voor een belangrijk deel schuldenproblematiek. 

 

Top 5 problematiek 2017 Top 5 problematiek 2018 

Consumentenzaken Belastingen 

Belastingen Juridische kwesties 

Uitkeringen / Sociale zekerheid Uitkeringen / Sociale zekerheid 

Juridische kwesties Consumentenzaken 

Wonen en huisvesting Wonen en huisvesting 

 

Samenwerking met Delft voor Elkaar 

Zoals altijd weten de medewerkers van de partners binnen Delft voor Elkaar en die van het ISR elkaar 

goed te vinden. Er wordt regelmatig – bijvoorbeeld door maatschappelijk werk, soms zelfs samen met 

betrokken cliënt – bij de sociaal raadslieden binnengelopen voor hulp en advies rond concrete 

casussen van hen. Goede ervaringen waren er met de mogelijkheid van het inschakelen van een tolk 

vanuit Delft voor Elkaar. 
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Herziening rechtsbijstand 

Minister Dekker heeft voorstellen gedaan tot herziening van het stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand. 

De sociaal raadslieden delen de zorg die hierover is bij diverse organisaties, waaronder de sociale 

advocatuur. 

Het is belangrijk dat de toegang tot de rechter gewaarborgd blijft voor iedereen, in het bijzonder voor 

de groep mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen. De plannen van minister Dekker 

lijken dit voor die groep te gaan beperken, terwijl de noodzaak van een beroep op de rechter vaak 

veroorzaakt wordt door de overheid zelf. De plannen betreffen onder meer het instellen van een 

poortwachter, maatregelen met betrekking tot de eigen bijdrage en vergoedingen aan de advocatuur. 

De sociaal raadslieden hechten grote waarde aan de tot nu toe altijd goede en noodzakelijke 

samenwerking met de sociale advocatuur, en vrezen dat meer advocaten om financiële redenen 

moeten stoppen. Een en ander kan leiden tot een toenemend beroep op de sociaal raadslieden. 

 

Herziening Rechtsbijstand? Ook de verzamelde sociaal raadslieden sturen 

samen met andere partijen een brief naar minister Dekker waarin zij 

nadrukkelijk aandacht vragen voor de meest kwetsbare groepen in de 

samenleving en hun toegang tot het recht. 

 

Een groot aantal organisaties waaronder de Nederlandse orde van advocaten, de Nederlandse 

Vereniging voor Rechtspraak, Sociaal Werk Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie 

hebben hun zorgen hierover uitgesproken12 en geven aan dat de toegang tot het recht, kenmerk van 

een rechtsstaat, straks voor rechtzoekenden met een lager inkomen in gevaar komt dan wel 

onmogelijk wordt. (Mensen die op de beslagvrije voet leven hebben overigens überhaupt geen geld 

voor een eigen bijdrage.) 

Ook de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, 

heeft een brief naar minister Dekker en de commissie Justitie en Veiligheid gestuurd over de 

Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand met daarin haar zorgen over de 

toegankelijkheid tot het recht voor de kwetsbare burgers met een laag inkomen. 

 

Periode zonder frontoffice  

Zoals hiervoor vermeld, functioneerde het ISR in 2018 – vanwege eerst ziekte met daaropvolgend 

vertrek van de voormalige frontofficemedewerker – zonder kwalitatieve frontoffice. Daardoor vond in 

2018 geen triage plaats, zoals in het verleden. Triage waarbij gekeken werd naar: wat de hulpvraag is; 

wat de frontofficemedewerker zelf kan afhandelen; of een relatief eenvoudige hulpvraag bij een van 

de andere vrijwilligers / partners van Delft van Elkaar kan worden afgehandeld; wat vraagt om een 

advocaat / met welke specialisatie; of de hulpvraag thuishoort bij het ISR; wat eventueel nodig is aan 

gegevens en papieren als de cliënt zijn of haar afspraak bij het ISR heeft; hoeveel tijd de afspraak 

                                                           
12

 Gezamenlijke verklaring “Sta op voor de rechtstaat'  
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ongeveer nodig heeft en bij welke sociaal raadsvrouw/man de cliënt het beste terecht kan (qua 

specialisatie en agenda-technisch). 

Naast de triage werd ook de administratieve en secretariële ondersteuning, waaronder het adequaat 

inplannen van afspraken, gemist dat voorheen door de frontofficemedewerker gebeurde. Feitelijk 

deed de voormalige frontofficemedewerker veel voorwerk voor een goede doorloop van de 

hulpvragen bij de sociaal raadslieden. 

 

Doordat voorgaande in de afgelopen periode niet plaats vond, werd er onterecht en mogelijk te snel 

naar andere organisaties verwezen,  vond er nauwelijks verwijzingen naar gespecialiseerde advocaten 

plaats en werd vaak niet goed de benodigde agendatijd ingeschat voor specifieke vragen.  

 

“Zonder goede triage aan de frontoffice  

wordt het werken inefficiënt” 

 

Overigens hebben de ‘tijdelijke’ sociaal raadslieden (uitzendkrachten) ervaring met werken met en 

zonder deskundige frontoffice- of baliefunctie; nergens is werken zonder deze deskundige functie een 

succes! Letterlijk: “zonder goede triage aan de frontoffice werk je in constante chaos”. Ook deed men 

ervaring op met ‘om beurten bureaudienst draaien’. Dat bleek altijd een duur alternatief voor een 

goede frontoffice. Ook ervaringen met een inloopspreekuur roepen geen positieve herinneringen op. 

“Een volle wachtkamer; mensen die uren moeten wachten. En als raadsman of –vrouw de hete adem 

in je nek voelen.” 

De vraag achter de vraag achterhalen: 

“Jij bent de eerste die écht met mij praat”13 

 

Het belang van een goede frontoffice is zo groot dat het lastig zoeken is naar alternatieven. Dat blijkt 

als de sociaal raadslieden samen met de begeleidingscommissie de taken van de frontoffice bij ISR op 

een rij zetten (zie tabel). 

 

 

      Meerwaarde deskundig frontoffice op een rij 
 

 klantvriendelijk: cliënt wordt altijd geholpen; 

 laagdrempelig; 

 deskundige triage;  

 frontofficemedewerker weet welke kundigheid en specialisaties de raadslieden hebben 

om goed in te plannen; 

 

 

                                                           
13

 Citaat uit Perspectief voor Haagse jongeren met schulden, 2017 
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 als stukken worden ingeleverd aan balie heeft frontofficemedewerker de kunde om te 

zien of alles compleet en juist ingevuld is, waardoor minder hoeft te worden nagebeld 

door raadslieden; 

 termijnen worden in de gaten gehouden; deskundige frontofficemedewerker ziet 

wanneer prioriteit gegeven moet worden aan zaken vanwege bijvoorbeeld 

 bezwaartermijnen die niet overschreden mogen worden etc.; 

 cliënten kunnen vaak door de frontoffice al geholpen worden met pro forma bezwaar 

indienen, waardoor geen tijd voor raadslieden hoeft ingepland; 

 ‘lopende’ zaken krijgen prioriteit doordat specifieke frontofficemedewerker in systeem 

kan kijken en bewaakt dat er geen dingen mislopen; 

 ervaring met ‘moeilijke’ cliënten (ervaring en feeling om met moeilijk leesbaar gedrag 

om te gaan); 

 preventiefunctie; 

 deel van hulp bij formulieren kan meteen geboden worden; 

 efficiënter werken voor sociaal raadslieden als er deskundige (maar minder dure kracht) 

de frontoffice bemenst, die ook kan inschatten hoeveel tijd voor een vraag moet worden 

ingepland; 

 dossiers uploaden; 

 als bijvangst kan een frontofficemedewerker tijdrovend uitzoekwerk doen voor 

raadslieden. 
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3  ISR in cijfers 
 

Teruggang in het aantal contacten in 2018 is te verklaren uit het feit dat vanaf eind 2017 het vaste 

team niet meer – gezond – in bedrijf was. Eén vaste medewerker ging medio 2017 met pensioen en 

twee vaste krachten vielen langdurig uit. De formatie in bijlage is dan ook een ‘papieren’ formatie. Het 

werk draaide het grootste deel van 2018 op de drie 'tijdelijke' sociaal raadslieden en de tijdelijke 

beveiligers die als baliemedewerker werden ingezet. 

 

De situatie in 2018 is een andere dan in 2017. Terwijl de hulpverlening aan cliënten in 2018 ondanks de 

uitgedunde bezetting gewoon doorging, is consequente registratie regelmatig achtergebleven. Zo is een 

groot deel van het jaar geen registratie bijgehouden door de ingezette beveiligers, terwijl in voorgaande 

jaren de frontofficemedewerker consequent zaken registreerde. 

 

CONTACTEN NAAR HOOFDCATEGORIEËN 

 

Tabel 1 

In 2017 stond consumentenzaken op één. In lijn met eerdere jaren – 2017 uitgezonderd – gaat de 

hoogste score qua hulpcategorie in 2018 naar het onderwerp belastingen.  
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TOP VIJF CONTACTMINUTEN PER CATEGORIE 

 

Tabel 2 

Maar liefst 16.051 minuten (265,5 uur) besteedden sociaal raadslieden aan belastingzaken. Dat betreft 

dan zowel toeslagen, regionale belasting, kwijtschelding, inkomstenbelasting en overige. 

 

BRON VAN INKOMSTEN CLIËNTEN 

 

Tabel 3 

Voor zover de bron van inkomsten bekend is, is de groep met ‘bijstandsuitkering’ met afstand de 

grootste categorie die een beroep doet op het ISR. Voorheen registreerde de ingewerkte frontoffice 

medewerker bij de intake aan de balie o.a. de bron van inkomsten in het systeem. Dit is in 2018 door 

de tijdelijke beveiligingsmedewerkers slechts spaarzaam gedaan.  
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LEEFSITUATIE CLIËNTEN 

 

Tabel 4 

Wat net als in 2017 opviel is het relatief hoge percentage alleenstaanden dat een beroep deed op het ISR.  
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4   Nawoord  

 

Bij het schrijven van het jaarverslag 2018 schreef de begeleidingscommissie in eerste instantie een 

perspectief op 2019 vanuit de gedachte dat er na jaren onzekerheid nog steeds geen definitief besluit 

was over het al dan niet verzelfstandigen van het ISR. 

Echter, op de valreep van het vaststellen van dit jaarverslag is het besluit genomen om de 

verzelfstandiging van het ISR niet door te zetten. De begeleidingscommissie staat positief tegenover 

dit besluit en gaat er, ondanks een aantal nog openstaande vragen, van uit dat het ISR zich nu weer 

vooral op de inhoud kan gaan richten; toegankelijke en deskundige sociaal-juridische hulpverlening 

voor de Delftse burger. 

 

De begeleidingscommissie zal de voortgang van het ISR monitoren en zich met name richten op het 

borgen van de in de inleiding genoemde voorwaarden die immers de essentie van het werk van de 

sociaal raadslieden vertegenwoordigen: 

 

 waarborgen onafhankelijkheid 

 laagdrempelig/vangnetfunctie 

 zichtbaar- en herkenbaarheid 

 waarborgen specifieke expertise sociaal raadslieden 

 signaleringsfunctie 

 rechtspositie sociaal raadslieden en medewerker(s) 

 



 

BIJLAGE 
 
PERSONELE BEZETTING / FINANCIËN EN 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
 

Eind 2018 zag de personele bezetting van het Instituut er als volgt uit: 
Renate Wolf Sociaal raadvrouw (coördinerend)     (29,5  uur) 
André Barmentlo Sociaal raadsman       (20    uur) 
Annett Bruinhart /  Frontofficemedewerker (in de loop van 
 2018 vervangen door wisselende beveiligers)      (36    uur) 
Marleen Hölscher Sociaal raadsvrouw      (24   uur) 
Jasper van Oorschot  Sociaal raadsman       (28   uur) 
Nancy Vidal Sociaal raadsvrouw       (24   uur) 
 
In de loop van het jaar is de frontofficemedewerker uitgestroomd naar een andere functie binnen de 
gemeente. Deze functie wordt sindsdien ingevuld door wisselende medewerkers van de dienst 
beveiliging van de Gemeente. 
 
Van de totale formatie op papier (4,48 fte) werd met een aanzienlijk minder aantal uren aan het 
concrete sociaal raadsliedenwerk gewerkt. Onder ander vanwege langdurige ziekte. 
 
 
FINANCIËN 
Voor wat betreft de kosten: de begeleidingscommissie heeft daar op zich geen inzicht in maar deze zijn 
– op basis van informatie van de gemeente - grosso modo gelijk aan de kosten zoals opgenomen in het 
jaarverslag 2017.  
 

De begeleidingscommissie bestond in 2018 uit: 
Cees van Velzen Lid (voorzitter) 

Michèle Ducheyne Lid 
Marie-José Hijnekamp Lid 
Plony van Veldhoven Lid 
Johanna Verhoog Lid 
Marion Vuurens Lid  
Ron Witsenboer Lid (tot en met 17 april 2018) 
Rieme Wouters Lid (vicevoorzitter) 
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