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Kunnen rondkomen is in het leven een
belangrijke basisvoorwaarde. Het
betekent rust, stabiliteit en ruimte voor
opgroeien, leren, meedoen en ontmoeten.
Als je kunt rondkomen, kun je voor jezelf
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iemand niet kan betalen. We zien op tijd
dat iemand niet goed rond kan komen en
helpen snel.
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In de afgelopen anderhalf jaar zijn er meerdere

vrijwilligers en professionals. Tijdens

stadsgesprekken gevoerd over rondkomen.

deze gesprekken zijn de onderstaande

Deze gesprekken vonden plaats met inwoners,

signalen afgegeven.

maatschappelijke organisaties, ondernemers,

Wat wordt gewaardeerd?
“De SchuldHulpMaatjes
die op vrijwillige basis
inwoners aansturen op
financiële
zelfredzaamheid.”

“Voor kinderen is er
veel te kiezen:
veel mogelijkheden om
mee te doen, vooral op
het gebied van sport.”

“De mogelijkheid, onder
voorwaarden, van
leenbijstand voor
schulden bij de
gemeente
Culemborg.”

“Fijn dat de gemeente
Culemborg schuldhulpverlening aanbiedt. De
schuldhulpverleners
weten een goed resultaat
voor de inwoner te
bereiken.”

Waar wordt aandacht voor gevraagd?

Laaggeletterdheid
en digibeten onder
de inwoners van
Culemborg.

Doelgroepen
Regelingen voor
ouderen. Nu bestaat alleen de doe
mee(r) regeling.
Zorgen over geld hebben
veel invloed op de opvoeding en het weloverwogen
kunnen nemen van financiële besluiten.

De overgang van
18- naar 18+. Dan
wijzigt er veel in de
financiën.

“We werken fijn
samen en hebben
een goed netwerk.”

Voor kinderen en jongeren zijn er veel ondersteunende mogelijkheden. Als je 18 bent
geweest is er veel minder.

De manier waarop werkgevers financiële problemen signaleren bij hun
werknemers.

Voor volwassenen
zijn er onvoldoende
mogelijkheden om te
sporten.

Regelingen
voor zzp’ers
met schulden.



Home



Wat vindt de stad?
r on d ko m e n

2

Waar wordt aandacht voor gevraagd?
Toegankelijkheid van hulp

Het bespreekbaar
maken van vragen
over geld en schulden.

Het wegnemen van een
gevoel van schaamte wanneer het over schulden
gaat.

Iedere inwoner moet weten waar hij of zij recht
op heeft. Ook bij alle
professionals moet de
meest actuele informatie
bekend zijn.

Laagdrempelig om
hulp kunnen vragen bij financiën en
schulden.

Dat het zichtbaar en duidelijk is waar je moet zijn
als je een vraag hebt over
rondkomen.

Waar wordt aandacht voor gevraagd?
De wijze waarop we hulp organiseren

Niet alle inwoners
hebben het juiste
beeld van schuldhulpverlening.

Dat voor iedereen duidelijk
is wat je kan doen als je
iemand ziet die problemen
heeft met rondkomen.

Het verder versterken van de samenwerking tussen de
(maatschappelijke)
organisaties en de
gemeente.

Vroeg kunnen signaleren
dat iemand problemen
heeft met rondkomen en
tijdig de juiste hulp bieden.

Informatie met elkaar
delen zodat we zo snel
mogelijk problemen met
rondkomen signaleren
en aanpakken.
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Senioren
Collectief
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van de inwoners met
een Wmo-indicatie
hoeft geen eigen bijdrage Wmo te betalen.
Hiervan is 55% 65+.
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Inwoners hebben
grip op hun geld
Dit gaat over de vaardigheden die inwoners nodig hebben om uit te
komen met hun inkomen. Het gaat over het
voorkomen van problematische schulden.
Het gaat ook om de hulp die inwoners nodig
hebben om deze vaardigheden te ontwikkelen.

•	Inwoners weten hoeveel geld zij ontvangen
en uitgeven.
•	Inwoners kunnen hun vaste lasten betalen.

Voldoende
mogelijkheden om
rond te komen
Dit gaat over de inkomensondersteunende
maatregelen die er zijn voor inwoners met
een laag inkomen. Deze inwoners krijgen
hulp bij bijzondere kosten die ze financieel
niet kunnen dragen. Inwoners met een laag
inkomen kunnen meedoen.

• Inwoners kunnen meedoen in de samenleving.
•	Kinderen groeien kansrijk op.
Voor kinderen uit een gezin met een laag

Ze weten waar ze maandelijks geld voor opzij

inkomen is er:

moeten zetten. Ze kennen de gevolgen van

> gratis deelname aan de activiteiten van de

een lening.
•	Inwoners zijn in staat hun uitgaven aan te
passen aan hun inkomen.
• Jongeren zijn goed in staat om juiste
beslissingen te nemen over hoe zij hun geld
uitgeven.
•	Er zijn fijne plekken in de stad waar inwoners
hun vaardigheden om rond te komen kunnen
verbeteren. Ze kunnen op deze plekken ook
praten en vragen stellen over rondkomen.
Inwoners voelen zich daar veilig en gesteund.

Brede School.
> gratis lid zijn van de Bibliotheek.
> hulp vanuit hulpfondsen voor kinderen.
•	Inwoners krijgen hulp bij het betalen van
noodzakelijke kosten waarbij er ruimte is om
maatwerk te bieden.
•	Inwoners krijgen voedsel en kleding als ze
dat niet kunnen betalen.
• Hulpfondsen en de gemeente stemmen af en
werken samen.
•	Inkomensondersteunende maatregelen zijn
goed te vinden en simpel aan te vragen.

•	Inwoners zijn voorbereid op financiële gevol-

•	Inwoners krijgen waar nodig hulp bij het ver-

gen van grote veranderingen in hun leven

hogen van hun inkomen. Bij voorkeur door

zoals ziekte, overlijden of scheiding.

het vinden van betaald werk.

Iedereen ziet problemen vroeg en
weet wat ze kunnen doen
Dit gaat over een goede samenwerking tussen partners op
het thema rondkomen, waarbij kennis wordt gedeeld. Dit
gaat over het vroeg zien van problemen met rondkomen. Dit gaat ook
over de snelheid en kwaliteit van de hulp die inwoners krijgen om zelf
weer rond te kunnen komen.

•	Kennis over signalen van problemen met rondkomen en kennis over hulp
is wijd verspreid.
• Professionals in het sociaal domein werken zo veel mogelijk outreachend
en hebben een brede blik. Zij herkennen signalen van problemen met
rondkomen. Zij helpen inwoners met eenvoudige vragen. Bij ingewikkelde
vragen verwijzen zij door.
• Hulp gaat altijd uit van het sterker maken van de mate waarin mensen
zichzelf kunnen redden.
• Professionele en vrijwilligersorganisaties kennen elkaar goed. Ze werken
samen en delen kennis. Het bewaren en verbeteren van de kwaliteit van
hulp heeft hun volle aandacht.
• Signalen van beginnende schulden worden vroeg gedeeld. Met vroegsignalering wil de gemeente voorkomen dat betalingsachterstanden (huur,
energie, water, zorgverzekering) leiden tot problematische schulden. Door
intensieve samenwerkingsafspraken te maken krijgen inwoners snel hulp.
Het gaat in ieder geval om afspraken tussen specifieke crediteuren en de
gemeente over het uitwisselen van specifieke gegevens voor dit doel.
•	Inwoners zijn betrokken bij het verbeteren van hulp door naar hun
ervaringen te vragen.
•	De gemeente Culemborg houdt zich aan de in de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening beschreven wettelijke termijnen.
• De gemeente Culemborg is aangesloten bij de NVVK.
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