
Nieuwsbrief 2 
 

De O2 pilot is begin 2021 van start gegaan en we hebben enerzijds het tij mee maar anderzijds ook 

niet. Het goede nieuws is dat de Provincie Drenthe ons heeft beloond met de toekenning van de 

subsidie in het kader van de sociale agenda. Dat betekent dat we aantal onkosten gefinancierd krijgen 

maar ook dat we O2 uren kunnen vrijmaken die uitsluitend voor de O2 pilot worden ingezet. Klaasje, 

Dunja en Cor zijn de O2 consulenten en de pioniers in onze pilot. 

Het minder goede nieuws (maar we beseffen ons dat je dat ook anders kunt lezen) is dat de instroom 

van nieuwe aanmeldingen heel laag ligt. En omdat niet al onze gemeenten meedoen aan de pilot is de 

instroom in de pilot ook laag en neemt het meer tijd om (genoeg) ervaringen op te doen. 

 

Maar dit alles wil zeker niet zeggen dat we stil hebben gezeten, we hebben zeker de eerste ervaringen 

kunnen opdoen. Het kan zijn dat de ervaringen als zeer technisch worden ervaren. O2 is enerzijds 

houding/gedrag, maar anderzijds ook een techniek. We beschrijven hier de ervaringen met de 

techniek. 

Schuldoplossen 
 
We zijn blij verrast dat we in deze nieuwsbrief al het eerste volledig geslaagde dossier kunnen melden. 
Dat betekent dat de schulden zijn afgekocht tegen finale kwijting en er een O2 krediet is verstrekt. 
 

 In januari zijn we begonnen met de pilot en zijn de eerste nieuwe aanmeldingen 

binnengekomen. De dossiers gaan eerst de aanmeld-, intake- en fase A schuld oplossen door 

en komen dat uiteindelijk bij de O2 pilot in Fase B van schuldoplossen terecht. 

 De eerste dossiers in Fase B werden in april geregistreerd en de teller staat nu op 14 dossiers 

uit 5 verschillende gemeenten. 

 De dossiers zijn niet geselecteerd, alle dossiers die doorkomen vanuit aanmelding, intake en 

fase A schuldoplossen worden in de deelnemende gemeenten door de O2 consulent opgepakt. 

 Van deze 14 dossiers zijn van 6 dossiers de schulden geïnventariseerd. We zien een behoorlijke 

variatie in casussen met een schuldpakket variërend van €6.000, - tot €.66.000, - en van 7 tot 

21 schuldeisers. 



 Bij de inventarisatie doen we direct een aanbod van 5% tegen finale kwijting ongeacht de 

omvang van de vordering. In totaal is aan 77 schuldeisers een aanbod van 5% gedaan. Daarvan 

zijn 25 schuldeisers akkoord gegaan met het aanbod en is de afkoopsom ook direct uitbetaald. 

 Het totale schuldenbedrag dat in deze 6 dossiers is geïnventariseerd bedroeg €.161.000, -. 

Door het directe akkoord van 25 schuldeisers daalde het schuldbedrag in deze 6 dossiers 

gezamenlijk naar €.132.000, -. 

 Na het aanbod van 5% volgt voor de schuldeisers die niet akkoord zijn gegaan een regulier 

minnelijk traject. Het dan beschikbare aanbod ligt met gemiddeld 20% beduidend hoger dan 

de direct geboden 5%. Interessant is of dit naar mate de pilot groter wordt zo blijft en 

uiteindelijk de medewerking van schuldeisers aan het directe aanbod van 5% zal beïnvloeden. 

 Tussen de schuldeisers die meewerken aan het directe aanbod van 5% zien we ook 

overheidsschuldeisers. 

 

O2 krediet 
 

Een essentieel onderdeel van de O2 pilot is het O2 krediet. Dit krediet dat al bij de start van de 

schuldregeling wordt verstrekt kan ingezet worden om de overeengekomen afkoopbedragen met 

schuldeisers direct te voldoen. Na de eerste uitbetaling begint de inwoner ook met de terugbetaling. 

Er zijn tot nu toe 13 O2 kredieten verstrekt met een totaal aan contractlimiet van ruim €.56.000, -. De 

gemiddelde contractlimiet bedroeg €.4.300, - met een gemiddelde aflossingsverplichting van €.125, - 

per maand. 

 

Tot slot 
 

De pilot loopt in ieder geval nog door tot eind dit jaar en we zullen u in de maand september weer een 

update toesturen! Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief, website of andere 

informatiebronnen vragen hebben over de O2 methode dan kunt u mailen naar info@degkb.nl. 

 

O2 een initiatief van de GKB 
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