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heel 2018
Schulddienstverlening     696

Meedoenarrangement     4274

GarantVerzorgd      2814

Bijzondere Bijstand     800
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SCHULDDIENSTVERLENING AANMELDINGEN

     DEELNAME REGELINGEN         2019
                t/m oktober 

We hebben een structureel aanbod voor Jongeren en Schulden.

Door het opzetten van de nieuwe werkwijze helpen we ieder jaar 
minimaal 25 jongeren op het gebied van financiële problemen.

Alle intakes worden binnen 4 weken gepland.

Door onze preventieve activiteiten voorkomen we vaker escalatie. 
Hierdoor neem het aantal crisisintakes en moratoriumverzoeken af.

Alle crisisintakes vinden plaats binnen 3 werkdagen

Door nieuwe initiatieven vergroten we onze instroom met minimaal 
50 intakes per jaar. 

Door onze preventieve activiteiten vinden we de inwoners met 
schulden sneller waardoor de problematiek minder complex is. 

De deelname aan de GarantVerzorgd blijft minimaal gelijk.

Het aantal inwoners waarvoor we vergoeding 
verstrekken voor bewindvoeringskosten 
(beschermingsbewind) neemt af.
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Jaarlijks voeren wij een hercontrole uit bij onze inwoners binnen 
schulddienstverlening om vast te stellen of het aanbod nog 
passend is of bijgesteld moet worden.

Het aantal inwoners dat na intake geen aanbod ontvangt ligt niet 
hoger dan 10%.

We bieden iedereen die gebruik heeft gemaakt 
van onze dienstverlening een Nazorgtraject.
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Uitkering: €1030,42 p/mnd 

Schuldeisers: 12

Schuld: €35.853 

Gemiddelde cliënt SDV

PRODUCTEN SCHULDDIENSTVERLENING

Gemiddeld duurt het 6 jaar voordat iemand zich aanmeldt bij BVFO.

Casussen worden steeds complexer. 
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ACTIEVE DEELNEMERS MEEDOENARRANGEMENT

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het Meedoenarrangement loopt op 
tot 80% in 2022. Op dit moment 65% van de doelgroep (2019).

Door de toegankelijkheid en bekendheid binnen het Meedoenarrangement 
onder 55plussers te verbeteren streven we naar een jaarlijkse toename van 30%.

Er is in Doetinchem een actieve 
coalitie tegen armoede

BEHAALDE SPEERPUNTEN ARMOEDEBELEID 2019

DOORLOPENDE SPEERPUNTEN ARMOEDEBELEID 2019

We draaien samen met het 
energieloket en Sité Woondiensten 
een pilot op het gebied van 
EnergieArmoede.

We werken samen met de SVB en 
bereiken hierdoor meer ouderen die het 
financieel lastig hebben

BvFO biedt zelf 
beschermingsbewind aan

Structurele werkwijze Vroegsignalering 
en samenwerking met “Vindplaats 
Schulden” (VPS)

Er is een gezamenlijk Doetinchems 
aanbod op het gebied van voorlichting 
en bewustwording bij de jeugd
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Samenwerking met WSP en 
werkgevers op het gebied van 
schulddienstverlening is intensiever 
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Aanbod sluit beter aan bij laaggeletterden8

Het aanbod voor ondernemers 
wordt verder onderzocht en 
eventueel uitgebreid.
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Beschermingsbewind is een onderdeel geworden 
van de dienstverlening die het BvFO aanbiedt.  
Vanaf juli is het BvFO geregistreerd bewindvoerder 
en zijn er ondertussen zo’n 15 zaken opgepakt. 

grafisch ontwerp: Franka Wijnbergen

FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID
Inwoners maken met behulp van onze dienstverlening 
stappen op het gebied van financiële zelfredzaamheid.

START   
 

               MIDDEN 
  EIND

Nooit zelfredzaam

Zelfredzaam met inzet van BVFO en externe hulpverlening

Zelfredzaam met inzet van BVFO

Niet volledig/bijna zelfredzaam

Volledig zelfredzaam

* gebaseerd op 138 cliënten


