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Hoe effectief en efficiënt is het gemeentelijke beleid? 
Armoede en schuldhulpverlening staan in de focus van de belangstelling. Gemeenten hebben de zorgplicht 
om de leefsituatie en het toekomstperspectief van kwetsbare burgers die in armoede of schulden 
verkeren, te verbeteren. De regering heeft hiervoor extra middelen ter beschikking gesteld, waarbij er 
speciale aandacht is voor kinderen in armoede. Met de aanpassingen van de wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening zijn er tevens meer mogelijkheden om preventief in te grijpen bij dreigende 
schuldsituaties van burgers. 
  
Hoe geeft uw gemeente uitvoering aan deze taken? Hoe is het beleid geformuleerd en welk 
instrumentarium en financiële middelen worden hiervoor ingezet? Zijn de diverse doelgroepen goed in 
beeld, maken deze burgers ook daadwerkelijk gebruik van de ondersteuningsmogelijkheden en worden 
hiermee hun problemen duurzaam opgelost? Met welke maatschappelijke partners wordt er 
samengewerkt en wat zijn hun taken? Worden beschikbare data over de cliënten zorgvuldig, maar 
doeltreffend gebruikt? 
Rekenkameronderzoek Armoede en Schuldhulpverlening door KWIZ 
KWIZ is sinds 1998 dé kennispartner voor onderzoek en monitoring van het sociale domein. Een van onze 
producten is rekenkameronderzoek armoede en schuldhulpverlening. 
Onze ervaring hierbij is dat een doeltreffend -maar ook een doelmatig- armoedebeleid is gebaseerd is op 
een combinatie van een heldere visie en daaruit afgeleide doelstellingen, een goede kennis van de 
doelgroepen en een doordacht instrumentarium om deze te bereiken. Hierbij dient er tevens aandacht te 
zijn voor doelgroepen die minder goed in beeld zijn bij de gemeente en die vaak geen gebruikmaken van 
de inkomensondersteunende voorzieningen. Bijvoorbeeld ZZP-ers, minima met een kleine baan of 
getroffenen door “life events”. 
  
In samenwerking met maatschappelijke partners worden er doelgroepen bereikt en resultaten behaald. 
Het meten van doeltreffendheid gaat dus niet alleen over de gemeente, maar ook over wat de 
maatschappelijke organisaties bewerkstelligen. De ondersteuning die wordt geboden moet bovendien niet 
te zwaar en ook niet te licht zijn. Het accent ligt dus niet alleen op de effecten, maar ook op de efficiëntie: 
is de kortste en meest logische weg gekozen om de cliënt zo snel mogelijk te helpen, tegen de voor de 
gemeente zo laag mogelijke kosten? 
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Analysemodellen armoede en schuldhulpverlening 
KWIZ heeft diverse modellen ontwikkeld voor het nauwkeurig analyseren van het beleid en de uitvoering. 
Deze brengen in kaart: 

• de omvang en samenstelling van de doelgroepen van het beleid; 
• het bereik en niet-bereik van de regelingen bij de diverse doelgroepen; 
• de effecten van het landelijke en lokale beleid op de inkomens van de doelgroepen; 
• de mate waarin de doelgroepen tevreden zijn over de ondersteuning; 
• de wijze waarop de maatschappelijke partners de samenwerking met de gemeente beschouwen, in 

het kader van onder meer vroegsignalering en preventie van armoede en schulden. 
Samen met de rekenkamercommissie worden één of meerdere van deze analysemodellen ingezet om de 
effectiviteit en efficiency van het gemeentelijke beleid te kunnen beoordelen: 
 
 

 
 
 
Wat leveren we op? 
In een overzichtelijke en bondige rapportage geven we antwoord op de vragen die de rekenkamer heeft. In 



een synthese vatten we deze samen en formuleren we praktische aanbevelingen voor het beleid en de 
uitvoering. 
Meer informatie? 
Wilt u meer weten over onze aanpak en resultaten? Neemt u dan contact met op met Peter de Bruin 
(06 –28775018 of peter.de.bruin@kwiz.nl). We maken graag een afspraak voor een vrijblijvende 
toelichting. Voor meer informatie over KWIZ, klik hier om het bureauprofiel te lezen. 
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