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Algemeen 
Deze audit is een tweede audit, uitgevoerd conform het besluit van de Algemene 
Ledenvergadering van de NVVK van november 2012.  
 
De eerste audit bij (toen nog) de gemeentelijke kredietbank Hoogezand-Sappemeer 
heeft plaatsgevonden op 5 en 6 oktober 2015. Bij deze audit zijn 3 herstelpunten B 
geconstateerd. Alle herstelpunten zijn correct en tijdig opgelost. Een van deze 
herstelpunten was aanleiding voor een kleine her-audit. Deze vond plaats op 15 maart 
2017. Conclusie van deze her-audit was dat de organisatie een goede kwaliteitsslag heeft 
gemaakt. 
 
Bij de GKB is 16,5 fte werkzaam op het terrein van schuldhulpverlening en sociaal 
bankieren. Het aantal actieve dossiers bedroeg circa 770 ten tijde van de audit.  
 
Ontwikkelingen 
De huidige gemeente Midden-Groningen is ontstaan door een gemeentelijke herindeling 
per 1 januari 2018 en wordt gevormd door de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 
Slochteren en Menterwolde. Voor de gemeenten een ingrijpende gebeurtenis, maar 
gelukkigerwijs niet zo voor de kredietbank. Deze afdeling is nagenoeg hetzelfde gebleven 
met mevrouw Veenstra als teamleider. 
 
Het nieuwe college heeft voor de periode 2018-2022 een nieuw beleidsplan vastgesteld. 
Ditmaal niet enkel vanuit de beleidsafdeling geschreven maar vanuit de afdeling zelf. 
Diverse medewerkers hebben hieraan meegewerkt, het resultaat is een breed gedragen 
plan. In de nieuwe strategie staat de klant centraal. De invoering van een klantenportaal 
is daar een goed voorbeeld van. Innovadis heeft dit ontwikkeld, het portaal is gekoppeld 
aan Allegro zodat klanten hun eigen dossier kunnen inzien. En niet alleen inzien, maar 
men kan ook de voortgang volgen, er is interactie met de klant, de klant kan zelf 
betalingen klaarzetten of facturen uploaden en dergelijke.  
 
Nadat allerlei onderwerpen stil hebben gelegen tijdens de herindelingsfase geeft de GKB 
nu weer vol gas. Het beleidsplan heeft 6 hoofdthema’s (zie schema beleidsplan 
schulddienstverlening) met daaronder een aantal sub-thema’s waarop flink wordt ingezet  
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qua tijd, energie en menskracht. De beide preventiemedewerkers spelen hierin een grote 
rol, met uiteraard diverse schuldhulpverleners en budgetbeheerders vanuit de GKB.  
 
Een andere uitdaging in het werkgebied is het gegeven dat de gemeente in het 
aardbevingsgebied ligt. Dit brengt een bijzondere problematiek met zich mee, want een 
fors deel van de bewoners heeft weinig of geen vertrouwen in de toekomst, in de 
financiële afwikkeling etc. En dat heeft zijn weerslag op alles in het dagelijks leven.  
In de sociale teams wordt men hier ook veel mee geconfronteerd, een en ander vergt 
specifieke hulpverlening.  
 
Onlangs is een pilot gestart in Muntendam waarbij men tools op het gebied van mobility 
mentoring inzet om klanten weerbaarder te maken. De pilot is niet opgezet vanwege de 
specifieke aardbevingsproblematiek maar de aanpak zou daar wel aan kunnen bijdragen. 
 
AVG 
Binnen de gemeente Midden-Groningen is een privacyofficer aangesteld. Daar ligt de 
verantwoording voor alle zaken rondom de nieuwe wetgeving. Auditor heeft aanbevolen 
om aan de toestemmingsverklaring nog een regel toe te voegen met betrekking tot het 
recht om een gegeven toestemming te mogen intrekken. Dit is tijdens de audit al 
opgepakt en uitgevoerd. 
 
Vog’s, integriteitsverklaringen en bankierseed 
De integriteitsverklaringen waren nog niet ingevuld en ondertekend. Dat is met een grote 
inhaalslag in de week na het locatiebezoek opgelost. Alle items zijn via een steekproef op 
afstand en via een beveiligde verbinding gecontroleerd en akkoord bevonden.  
 
Klanttevredenheidsonderzoek 
Dit jaar is er een onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten waren niet verrassend, eerder 
bevestigend. Een score van 8,2 is gelet op de afgelopen jaren met de 
herindelingsperikelen heel goed te noemen. Aandachtspunt is de ‘warme overdracht’. 
 
Rentetarieven 
De rentetarieven liggen vrij laag voor alle leningen, dus ook voor de saneringskredieten 
hanteert men een rente van 8%. Wel is er nu discussie gaande om het rentepercentage 
nog verder te gaan verlagen, naar 2%. Vraag is of dat ook voor de saneringskredieten 
moet gelden. Overweging is om de rente hiervoor wel op 8% te houden.  
 
Vroeg-signalering 
In het kader van vroeg-signalering heeft men een project met Menzis opgezet. Ook loopt 
er een project van woningbouwverenigingen met het sociale team samen om financiële 
problemen vroegtijdig aan te pakken.  
 
BKR 
Meldingen gaan automatisch via Allegro. Hoe de controle op de sterlijsten (wijzigingen, 
correcties van achterstanden e.d.) gebeurt is niet bekend. Aanbeveling is om dit nog na 
te gaan en te monitoren. Klanten kunnen hun BKR-overzicht eenmalig gratis opvragen, 
dit gebeurt standaard bij de start van een schuldregeling of een saneringskrediet.  
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Uitvoering modules 
Aanmelding en intake 
De werkwijze is conform de module, het Plan van Aanpak echter niet geheel. Zie ook 
herstelpunt. Nadat een klant in traject is gegaan wordt deze vaak doorverwezen naar 
startbijeenkomsten. Doel van deze bijeenkomsten is om nog een keertje rustig uitleg te 
krijgen over de verschillende stappen in het traject en om nog aanvullende vragen kwijt 
te kunnen.  
 
Crisisinterventie 
Het protocol is tijdens het locatiebezoek aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Met 
name de doorlooptijd is beter benoemd. Ook viel op dat het protocol en het werkproces 
niet overeenkwamen qua benoemen wat men onder een crisis verstaat.  
 
Bij een dreigende huisuitzetting kan men soms een beroep doen op noodfondsen zoals 
Stichting Urgente Noden en het Ouderenfonds 59+. Vanuit deze fondsen wordt ook wel 
geld beschikbaar gesteld voor woninginrichting op aanvraag vanuit het sociaal team. 
Soms dient de geleende som terugbetaald te worden, soms ook niet, dat is afhankelijk 
van de situatie. Ook maakt men gebruik van de Linda foundation, een initiatief van Linda 
de Mol waarbij arme gezinnen met kinderen worden geholpen om het leven wat 
draaglijker te maken, bijvoorbeeld met cadeaubonnen voor Sinterklaas of kerst.  
 
Budgetbeheer 
Dit was bij de vorige audit nog een heikel punt, maar sinds de her-audit al niet meer. 
Leuk om te zien was de oplossing die men kiest bij een beheer met wisselende week-
inkomsten. Men maakt dan gebruik van 2 keer een restantbetaling. Een keer tot VTLB en 
een keer boven VTLB. Zo leert deze auditor ook nog weer iets interessants! 
 
Schuldregeling/Saneringskrediet/Sociale kredietverlening 
Het streven is om meer saneringskredieten in te zetten bij problematische schulden. 
Hiermee zijn klanten vaak beter geholpen en sneller in staat om weer te participeren in 
de maatschappij. Doel is om een verhouding van 2/3 kredieten tegen 1/3 bemiddelingen 
te behalen. Van de ingezette saneringskredieten slaagt momenteel 82,9%. Van de 
ingezette schuldregelingen slaagt 59,3%. Doorgeleiding naar de Wsnp komt op 3% van 
het totale klantenbestand.  
 
De doorlooptijd van een schuldregeling is en blijft een lastig punt. Overal hoort auditor 
hetzelfde: portals vanuit iedere schuldeiser, lastiger communicatie, vaak 
toestemmingsformulier nodig, telefonische informatie geeft men niet meer zo makkelijk. 
Doel is en blijft toch het resultaat.  
 
Keurmerken 
De Gemeentelijke Kredietbank Midden-Groningen beschikt niet over andere keurmerken.  
 
Dossieronderzoek 
Auditor heeft via een steekproef een tiental dossiers gecontroleerd, te weten van 
budgetbeheer, lopende schuldbemiddeling, schuldregeling en saneringskrediet.  
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De dossiers zien er allemaal netjes en overzichtelijk uit en geven een actueel beeld van 
de stand van zaken.  
 
Auditor heeft twee opmerkingen geplaatst bij de dossiercontrole. 

1. In dossiers zitten soms ook eerdere (oude) aanmeldingen. Wellicht is het handig 
om die te verwijderen, zeker als ze al meer dan 7 jaar oud zijn.  

2. In het bestand budgetbeheer bevinden zich dossiers waarbij er geen sprake is van 
schulden. Soms is er behoorlijk veel geld gespaard. Het verdient aanbeveling om 
deze dossiers bij tijd en wijle eens door te lopen en met de klant te bespreken.  

 
Niet uitgevoerde modules: 

- Betalingsregeling; 
- Duurzame financiële dienstverlening. 

 
Conclusie  
De Gemeentelijke Kredietbank Midden-Groningen heeft zich ondanks alle perikelen 
rondom de herindeling goed staande gehouden. De kwaliteit van het werk heeft er niet 
onder geleden en dat is op zich al een compliment waard. Her en der waren er een paar 
punten te constateren, maar op een punt na zijn die opgelost tijdens het locatiebezoek of 
later in dezelfde week. De koers voor schulddienstverlening is uitgezet in het nieuwe 
beleidsplan en het enthousiasme om met nieuwe ontwikkelingen aan de gang te gaan is 
volop merkbaar.  
 
De audit verliep plezierig en constructief. Met slechts één herstelpunt B voldoet de 
Gemeentelijke Kredietbank Midden-Groningen aan de eisen om het nieuwe certificaat te 
mogen ontvangen. Na oplossen van het herstelpunt B voldoet de organisatie aan alle 
eisen van de audit NVVK 2018. 


