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Gunning raamovereenkomsten gemeente Velsen en gemeenten Leidschendam-

Voorburg, Voorschoten en Wassenaar  

In de afgelopen weken ontvingen we mooi nieuws over de uitbreiding van ons werkgebied. Vanaf respectievelijk 

1 juni en 1 juli a.s. mogen wij de inwoners van bovengenoemde gemeenten helpen een financieel gezonde 

toekomst te bereiken. Alle gemeenten hebben mooie ambities voor hun inwoners op dit gebied uitgesproken en 

wij kijken uit naar de samenwerking.  

Webinar ‘Voorkom herhaling’ 
Afgelopen week vond er weer een KBNL-webinar plaats met onderwerpen als generatiearmoede, nazorg en 

schuldhulp voor ondernemers. Heeft u het webinar gemist en wilt u het nog terugkijken? Dat kan hier  
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Update toeslagenaffaire 
We nemen u graag mee in de ontwikkelingen rondom de toeslagenaffaire. Het laatste nieuws is dat de overheid 

alle private schulden, ontstaan door betalingsachterstanden, overneemt. Het plan is dat de regeling geldt voor 

bestaande betalingsachterstanden en bijkomende kosten zoals rente, boetes en deurwaarderskosten. 

Hoofdsommen van hypotheken vallen in ieder geval buiten de regeling. Er wordt nog gekeken naar consumptieve 

kredieten en zakelijke schulden. 

 

Conform de oproep van de staatssecretaris hebben wij de afbetaling aan de schuldregeling gestopt voor ouders 

die het compensatiebedrag hebben ontvangen. Hierover hebben wij zowel de ouder(s) zelf als de schuldeisers 

geïnformeerd. We hebben de schuldregeling nog niet beëindigd en wachten de verdere informatie van de 

overheid op dit gebied af. 

 

Voor ouders waarvoor nog geen minnelijk akkoord bereikt is wordt op dit moment gezocht naar een oplossing. 

Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en informeren u zodra we relevante informatie ontvangen. 

 

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten neem dan contact op met één van onze relatiemanagers: Anneke 

Suvee of Peter de Winter  

Nieuw: het aanvragen van inkomensbeheer via Zakelijk Bankgemak 
Zakelijk Bankgemak is het portaal waar al onze opdrachtgevers informatie over onze dienstverlening kunnen 

inzien. Afhankelijk van het autorisatieniveau zijn klantgegevens, financiële informatie of managementinformatie 

beschikbaar. In de vorige nieuwsbrief las u al over de verbeterde uploadfunctie in Zakelijk Bankgemak. Helemaal 

nieuw is het aanvragen van inkomensbeheer. 

 

Inkomensbeheer aanvragen 

Met inkomensbeheer stabiliseren wij de financiële situatie onze klanten. Inkomensbeheer kan ingezet worden als 

er schulden zijn, maar ook als er geen schulden zijn. Ook in het kader van vroegsignalering kan inkomensbeheer 

worden ingezet. Er zijn verschillende vormen van inkomensbeheer. Zo zorgen we er voor dat de ondersteuning 

past bij de situatie van de klant. Welke betalingen we tijdens het inkomensbeheer doen en hoe de ondersteuning 

er uit ziet hangt af van de vorm die we inzetten. Het aanvragen van inkomensbeheer voor uw inwoner is 

eenvoudig mogelijk via Zakelijk Bankgemak. 

 

Maakt u nog geen gebruik van Zakelijk Bankgemak? U kunt uw toegang via deze link direct regelen en het 

gebruik van Zakelijk Bankgemak is voor u kosteloos. 

Binnen een jaar van energielabel D naar A, door een slimme begroting 

mailto:asuvee@kbnl.nl?subject=Nieuwsbrief%20mei%20-%20Toeslagenaffaire
mailto:asuvee@kbnl.nl?subject=Nieuwsbrief%20mei%20-%20Toeslagenaffaire
mailto:pdewinter@kbnl.nl?subject=Nieuwsbrief%20mei%20-%20Toeslagenaffaire
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/34/392510/1fac027c0563dbade6d845c9/331


Ons pand in Leeuwarden heeft een flinke upgrade 

gekregen in haar energielabel. Samen met Engie 

hebben we binnen een jaar veel verbeteringen 

doorgevoerd waardoor we nu energielabel A mogen 

voeren. 

 

Onze ambitie om te verduurzamen houdt hier niet op, 

lees hier meer 
 

    

Nieuwe module in Mesis: de uitstroomschaal 
Mesis is een wetenschappelijk gevalideerd screeningsintrument voor schuldhulpverleners. Mesis kent sinds 1 

april een nieuwe module, de ‘uitstroomschaal’. Deze module is vooral bedoeld om de motivatie in kaart te 

brengen van klanten die onder bewind staan en die mogelijk kunnen uitstromen of al op een traject richting 

uitstroom uit bewind zitten. 

 

De 'uitstroomschaal' wordt ingezet met als doel om in kaart te brengen hoe hoog de motivatie is om geldzaken 

weer zelf te gaan doen. Het is belangrijk om deze module in samenhang te zien met andere modules, zoals 

vaardigheden, leerbaarheid, de gedragsdimensies, schuldensituatie en inkomenssituatie. Op deze manier heeft u 

een totaalbeeld van wat de situatie van de klant is, wat de mogelijkheden zijn, wat de klant in de praktijk laat zien 

en wat zijn motivatie is. Wilt u meer weten neem dan contact op met Anneke Suvee of Peter de Winter 

Schuldenknooppunt, ook voor vorderingen van gemeenten  
Schuldeisers, schuldhulpverleners én mensen met 

financiële problemen willen maar één ding: een snelle 

regeling van schulden. En toch duurt het vaak langer 

dan 3 maanden voordat schuldeisers en 

schuldhulpverleners tot een akkoord zijn gekomen. Het 

Schuldenknooppunt is een centrale digitale voorziening 

voor gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen 

schuldhulpverleners en schuldeisers.  
 

   

 

Er zijn minder handmatige handelingen nodig. Dit maakt schuldregelen sneller en efficiënter en er is minder 

ruimte voor fouten. Het systeem is veilig en de AVG is geborgd. Als alle schuldeisers en schuldhulpverleners 

aansluiten op het Schuldenknooppunt is in principe schuldregelen binnen 3 weken mogelijk. 

 

Wij zijn vanaf het eerste uur betrokken én aangesloten bij het Schuldenknooppunt. 

 

Ook voor vorderingen van gemeenten, woningbouwverenigingen en lokale ondernemers is het 
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interessant om aan te sluiten bij het Schuldenknooppunt.  

 

Nog niet aangesloten? Kijk hier voor meer informatie. 

Klantmonitor 2021 in samenwerking met Purpose  
De afgelopen 2,5 jaar heeft Purpose uitgebreid onderzoek gedaan naar klantbeleving in de eerste fase van 

schuldhulpverlening. Dit is gedaan in opdracht van Schouders Eronder. De afgelopen jaren is klantbeleving meer 

en meer centraal komen te staan. Daarom is een klantmonitor ontwikkeld die de beleving en resultaten in 

schuldhulpverlening in beeld brengt in vergelijk tot andere gemeenten. Het afgelopen jaar zijn door Purpose met 

de monitor 320 klanten online gevolgd met diverse gemeenten (o.a. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag). Elke 

gemeente heeft daarbij een eigen rapport gekregen, die als waardevol beschouwd worden. Het heeft geleid tot 

meerdere belangrijke beleidswijzingen en veranderingen van werkwijze. 

 

In 2021 komt er een vervolg op de klantmonitor. Wij zien ook de waarde van het data gedreven werken en het 

sturen op een positieve klantbeleving. Daarom bieden we al onze opdrachtgevers aan om deel te nemen aan de 

klantmonitor. 

 

De nieuwe versie van het onderzoek heet de Klantmonitor 2021. Het traject zal een jaar lopen, van juni 2021 tot 

dezelfde maand in 2022. De Klantmonitor 2021 geeft gemeenten de mogelijkheid om de effectiviteit van 

aanpassingen aan beleid en werkwijze te volgen. Hierdoor komen we met elkaar in een leercyclus op weg naar 

effectievere schuldhulp. Omdat we elke 6 weken reflectiesessies houden met hulpverleners en beleidsmakers 

kunnen de gemeenten van elkaar leren. Ook ontwikkelen we een dashboard voor hulpverleners. Hiermee kunnen 

hulpverleners de beleving van hun eigen klanten zien, en erop acteren. 

De investering voor deelname aan de klantmonitor ligt tussen de € 13.000,- en € 15.000,-, afhankelijk van het 

totaal aantal deelnemers. 

 

Heeft u interesse? Meld u dan aan voor de informatiesessie op 15 juni. 
 

 

Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen van Kredietbank Nederland? Klik hier om u af te melden. 
 

 

  

   

  

 

 

  
  

Kredietbank Nederland - Gardeniersweg 10 - 8933 AA - Leeuwarden 

Profiel wijzigen - Afmelden 
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