Stichting SchuldenlabNL
SchuldenlabNL is een onafhankelijke stichting met als missie Nederland schuldenzorgvrij te maken.
Door het ontwikkelen en realiseren van landelijk schaalbare aanpakken, voorkomen we de
versnippering van initiatieven op het terrein van armoede en schulden. Dat bereiken we door
(lokaal) beproefde en effectieve projecten en programma’s die gericht zijn op het voorkomen en
bestrijden van (problematische) schulden op te schalen. Via een sterk publiek en privaat netwerk
dat zich kan vinden in de gedeelde missie (schuldenzorgvrij Nederland) en visie (opschaling van de
bewezen projecten).

SchuldenlabNL wil die projecten die beproefd effectief zijn gebleken, verder brengen en
verduurzamen. En richt zich daarbij specifiek op:
-

Het delen van kennis, netwerken en toegang tot expertise;

-

Het scheppen van randvoorwaarden (formats en standaarden) om opschaling te realiseren
door samenwerking tussen (landelijke, private en publieke) partijen te stimuleren;

-

Het meten en maximaliseren van impact van kansrijke initiatieven, projecten en
programma’s.

Het resultaat hiervan is dat gemeenten of regio’s van gemeenten op lokaal niveau een beproefde
aanpak volgens een gestandaardiseerd format kan implementeren.

Gemeenten of regio’s kunnen er ook voor kiezen om een lokaal Schuldenlab op te zetten. Deze
Schuldenlabs en hun netwerken zijn essentieel in onze opschalingstructuur. Voorbeelden van zulke
Schuldenlabs zijn Schuldenlab070 (Den Haag), Schuldenlab Almelo en Schuldenlab073 (Den
Bosch). SchuldenlabNL ondersteunt gemeenten bij het opzetten hiervan. Via een lokaal
Schuldenlab kunnen projecten die hun waarde in een andere gemeente al bewezen hebben worden
binnengehaald.
Het is ook mogelijk dat een lokaal Schuldenlab projecten ontwikkelt die lokaal urgent zijn. Wanneer
een initiatief middels een impactmeting bewezen effectief zijn gebleken, kan dit vervolgens via
SchuldenlabNL weer voor landelijke opschaling in aanmerking komen (bijvoorbeeld De
Voorzieningenwijzer). De vier beproefde effectieve projecten SOHOS, de Nederlandse
Schuldhulproute, het Jongeren Perspectief Fonds en Collectief Schuldregelen, die landelijk zijn
opgeschaald, zijn allemaal op deze manier ontstaan.

Gemeenten spelen een sleutelrol in de werkwijze van SchuldenlabNL. Gezamenlijk benutten we
sneller elkaars projecten. Samen maken we Nederland schuldenzorgvrij.

Projecten die beproefd effectief zijn gebleken

Nederlandse Schulphulp Route
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Wat is het?
De Nederlandse Schuldhulproute is één weg naar passende schuldhulp die werkt, voor alle mensen
in Nederland. In de Nederlandse Schuldhulproute werken bedrijven, gemeenten en
schuldhulpverleners samen. Eén infrastructuur, die snel leidt naar een bewezen effectief
hulpaanbod bij (beginnende) financiële problemen. De Nederlandse Schuldhulproute is een unieke
publiek-private samenwerking. Met een bijzondere gezamenlijke missie: voorkomen dat
betalingsachterstanden uitgroeien tot schuldzorgen.
(bron: www.nederlandseschuldhulproute.nl)
Schuldfase

|

Preventie

Doelgroep

|

Mensen met (beginnende) betalingsachterstanden

Doel

|

Schulden voorkomen door vroeg signalering

Resultaat

|

Al 10.000 mensen hebben passende hulp gevonden via Geldfit. Het lukt de
deelnemende schuldeisers inderdaad om mensen naar het juiste type hulp
te leiden.

Actief in

|

Den Haag, Deventer, Zwolle, Zoetermeer, Delft, Hoogeveen, Soest, Wijk bij
Duurstede, Ermelo, ’s Hertogenbosch, Amsterdam, Woudenberg Scherpenzeel,
Didam, Breda en Midden Groningen,

Partners

|

fiKks, Geldfit, Humanitas, Moedige Dialoog, Rabobank, Rabo Foundation,
SchuldHulpMaatje, Stichting Lezen en Schrijven, Vereniging van
Banken, Zilveren Kruis Achmea en Zwolle.
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De Doorbraakmethode (SOciaal HOSpitaal)

Wat is het?
Sociaal Hospitaal gebruikt bureaucratische competenties om systeem falen achter individuele
voordeuren snel te herstellen. Voordat er ergere dingen gebeuren. Zoals uithuisplaatsingen van
kinderen, crisis en huisuitzettingen. Of om te voorkomen dat we jaar in jaar uit blijven
doormodderen met hetzelfde droevige resultaat.
(bron: www.sociaalhospitaal.nl)
Schuldfase

|

Preventie

Doelgroep

|

Multi probleemhuishoudens

Doel

|

Schulden wegwerken èn voorkomen (Cure & Care)

Resultaat

|

Hulp-op-maat en 20% lagere maatschappelijke kosten

Actief in

|

Den Haag, Almelo, Enschede, Nijmegen, Amersfoort, Hart van Brabant (9
gemeenten), Maastricht, Alkmaar, Rotterdam, Dordrecht, Zutphen, Raalte,
Eindhoven, Arnhem, Schiedam, Groningen en Roermond.

Partners

|

Gemeente Den Haag, CZ Zorgverzekeringen, Society Impact, ING Fonds
Nederland
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Jongeren Perspectief Fonds

Wat is het?
Jongeren vormen een kwetsbare groep in de maatschappij. Hun brein is nog volop in ontwikkeling.
Sommigen hebben moeite met het stellen van de juiste prioriteiten, het maken van verstandige
keuzes, het weerstaan van verleidingen en het komen tot duurzame oplossingen bij problemen.
Dat komt omdat zij minder levenservaring hebben en een ander referentiekader. Wij zien dat veel
jongeren te maken krijgen met psychische problemen, bijvoorbeeld door een problematische
jeugd, een gebrek aan van huis uit meegekregen vaardigheden of door een periode van
dakloosheid. Jongeren die met meerdere problemen worstelen, zijn vaak niet bij machte om die
problemen op te lossen. Het is belangrijk om deze jongeren schulden(zorg)vrij te maken zodat zij
in hun hoofd (meer) ruimte krijgen om hun andere problemen aan te pakken.
(bron: www.jongerenperspectieffonds.nl)
Schuldfase

|

Interventie

Doelgroep

|

Jongeren van 18 tot 27 jaar

Doel

|

Jongeren zonder inkomen toegang geven tot schuldhulpverlening. Integraal
maatwerk (school, werk en stage).

Resultaat

|

53 jongeren uit de pilot in Den Haag zijn schuldenzorgvrij

Actief in

|

Den Haag, Rotterdam, Almere, Almelo, Utrecht, Amsterdam, Leiden en
Venlo.

Partners

|

Gemeente Den Haag, Society Impact, Aegon, ING Fonds Nederland, private
schuldeisers
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Collectief Schuldregelen

Wat is het?
Met de pilot Collectief Schuldregelen vervangt de gemeente Den Haag de individuele aanpak van
schulddossiers door een collectieve afhandeling. Zij maken vooraf afspraken over de afhandeling
van openstaande schulden.
Collectief Schuldregelen is een aanpak die alle partijen wat oplevert. Door het verkorten van de
doorlooptijd kunnen meer mensen worden geholpen door schuldhulpverlening. Daarnaast nemen
de uitvoeringskosten en administratieve lasten voor gemeenten en schuldeisers af. De projectfase
is afgerond en Collectief Schuldregelen is met ingang van 1 januari 2020 onderdeel van de
reguliere dienstverlening van de gemeente Den Haag.
De gemeente Den Haag werkt in dit proces samen met verschillende private en publieke partijen.
Te weten, ABN-AMRO, Belastingdienst, DSW, Dunea, DUO, Direct Pay, Eneco, Gemeentelijke
Belastingdienst, Haagwonen, ING, Intrum, HTM, KPN, Menzis, Staedion, SZW, Vestia, VGZ,
Vodafone, Wehkamp, Ziggo, Zilveren Kruis.

Per 1 januari 2020 wordt Collectief Schuldregelen ook landelijk opgeschaald. Gedurende een
periode van maximaal twee jaar ondersteunt SchuldenlabNL dit proces, waarna dit zal worden
gekoppeld aan de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De NVVK
neemt het uiteindelijke beheer van Collectief Schuldregelen op zich. Ook breid het aantal landelijke
en regionale schuldeisers zowel publiek en privaat zich uit sinds de landelijke opschaling.
(bron: www.schuldenlab070.nl en www.nvvk.nl)
Schuldfase

|

Interventie

Doelgroep

|

Mensen met veel schuldeisers

Doel

|

Effectievere schuldhulpverlening

Resultaat

|

Kortere doorlooptijd schuldendossiers

Actief in

|

Den Haag, Almelo, ‘s – Hertogenbosch, Amsterdam, Utrecht, Drechtsteden
(7 gemeenten), Leiden en de Kredietbank Nederland (namens 62
gemeenten)

Partners

|

Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, NVVK, publieke en private
schuldeisers
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De VoorzieningenWijzer

Wat is het?
De VoorzieningenWijzer helpt mensen met een laag inkomen met de bewegwijzering naar alle
sociale voorzieningen, hulpregelingen en steunmaatregelen die er bij gemeenten,
woningcorporaties en welzijnsorganisaties zijn om te voorkomen dat mensen te maken krijgen met
problematische schulden.
Waarom de VoorzieningenWijzer?
Middels een applicatie die alle lokale en landelijke voorzieningen, vergoedingen, energie- en
zorgverzekering- contracten en regelingen voor minima in beeld heeft, zorgt de
VoorzieningenWijzer dat de basis bij het huishouden weer op orde komt. Na het inzetten van de
VoorzieningenWijzer bij 10.000 huishoudens blijkt dat mensen te weinig gebruik maken
van de mogelijkheden. Zo maakt onder meer 97% geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke
voorzieningen en heeft 74% geen passende zorgverzekering. Dat moet en kan anders. De
VoorzieningenWijzer zorgt ervoor dat deze kwetsbare mensen optimaal gebruikmaken van het
financiële vangnet dat er is. De VoorzieningenWijzer levert hiervoor analyse, advies en hulp
bij uitvoering op vijf thema’s: minimaregelingen gemeente, toeslagen Rijksoverheid, aangifte
inkomstenbelasting, energieleverancier, zorgverzekering.
Hoe werkt de VoorzieningenWijzer?
Uitgangspunt van de VoorzieningenWijzer is dat het integraal onderdeel uitmaakt van het totale
pakket aan maatregelen. Het lokale netwerk staat centraal: daar moet de kennis over de
huishoudens blijven en die gezichten moeten vertrouwd zijn bij de doelgroep. Bij voorkeur worden
lokale consulenten opgeleid die al contact hebben met de doelgroep. De aanpak bestaat uit
twee onderdelen: persoonlijk contact met een onafhankelijke, gecertificeerde consulent en een
applicatie die laat zien wat er mogelijk is. De applicatie wordt op maat ingeregeld met de
gemeentelijke regelingen en specifieke fondsen. Daarnaast geeft de applicatie zicht op de
toeslagen, een passende energie- leverancier en zorgverzekering en de mogelijkheden
voor de aangifte inkomstenbelasting.
Wat levert de VoorzieningenWijzer op?
Resultaat voor de deelnemer:
• Gemiddeld 500 euro meer te besteden per jaar.
• Financiële basis op orde en dus minder risico op schulden.
• Ruimte/rust in het hoofd om mee te blijven doen.
Resultaat voor de gemeente, woningcorporatie en welzijnsorganisatie:
• Betere benutting van bestaande (gemeentelijke) regelingen.
• Minder mensen in de schuldhulpverlening.
• Minder huurachterstanden of zelfs huisuitzettingen.
• Inwoners die weer actief bijdragen aan de leefbaarheid
• in de buurt.
• Een bredere blik achter de voordeur.
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