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Inleiding

Met veel trots presenteren wij u ons Jaarplan Preventie van de Groningse Kredietbank (GKB). 

We zijn 10 jaar geleden in de gemeente Groningen voorzichtig gestart met schuldpreventie. De 
jaren daarna hebben we flink geïnvesteerd en opgebouwd. Wat als een experiment is begonnen, 
is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een duurzaam gemeentelijk (Schuld)preventieprogramma. De 
gemeente Groningen blijft hiermee naast pionier ook voorbeeld voor andere gemeenten als het 
gaat om schuldpreventie. In dit kader vervullen we op verzoek van Wijzer in geldzaken de rol van 
ambassadeurgemeente voor de financiële educatie. 

Dit jaar vieren we ons 10-jarig jubileum door het organiseren van een congres waarin we samen 
met onze ketenpartners stil staan bij 10 jaar Schuldpreventiebeleid in de gemeente Groningen. 
In het GKB jaarplan preventie beschrijven wij de activiteiten die wij voor de inwoners van 
Groningen in 2014 willen realiseren. Ook geven we in een overzicht de activiteiten en resultaten 
van 2013 weer.

Naast het informeren over omgaan met geld, werken we ook aan gedragsverandering, 
vroegsignalering en het voorkomen van recidive. We willen voorkomen dat inwoners (opnieuw) 
in financiële problemen komen. Het hebben van financiële problemen brengt maatschappelijke 
kosten met zich mee en is een belemmering voor maatschappelijke participatie.

Preventie heeft een signaalfunctie voor de schuldhulpverlening, geeft gezicht aan de 
schuldhulpverlening en draagt daarmee bij aan een positief imago, legt verbindingen met 
maatschappelijke organisaties en andere beleidsterreinen. Een mooi voorbeeld zijn de 
bijeenkomsten in de CJG’s. 

In 2014 willen wij weer net zoveel te kunnen betekenen voor inwoners en organisaties als in 2013. 
Met veel organisaties hebben wij een uitstekende samenwerkingsrelatie. Zo staan al diverse 
activiteiten voor 2014 gepland zoals gastlessen, ouderbijeenkomsten en trainingen in een justitieel 
kader.

Het Jaarplan preventie is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 1 beschrijven we de kaders, 
uitgangspunten en keuzes. De hieruit voortkomende preventie-activiteiten beschrijven we in 
hoofdstuk 2 tot en met 7 (wijkgericht werken, kinderen jongeren en hun ouders, justitieel kader, 
schuldeisers, preventie in het proces schuldhulpverlening en preventie in samenhang met 
Werk, Participatie en Inkomen. Onze dienstverlening aan de regiogemeenten beschrijven we in 
hoofdstuk 8. Kennisdeling en methodiek ontwikkeling komt aan bod in hoofdstuk 9. 
Tenslotte geven we in hoofdstuk 10 de resultaten van 2013 weer.

1  Wijzer in geldzaken vertegenwoordigt ruim 40 organisaties die hun krachten bundelen om de consument ‘wijzer in 
geldzaken’ te maken. Zij zetten zich in om het financiële inzicht van de Nederlanders te vergroten, zodat consumenten 
beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van 
Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de overheid, onderwijs-, voorlichtings- en consumenten-
organisaties en de wetenschap samenwerken. Hare Majesteit Koningin Máxima is sinds september 2010 erevoorzitter 
van het platform. De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken, waaraan ruim 90 projectpartners 
deelnemen.
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Samenvatting

De Groningse Kredietbank (GKB) ondersteunt klanten die in een schuldsituatie zijn geraakt of 
daarin dreigen te raken. De GKB bevordert de zelfredzaamheid door de klant bewust te maken 
van het eigen handelen. Hierbij is de klant primair zelf verantwoordelijk. Preventie levert een 
bijdrage aan de missie en visie van de GKB door de (potentiële) klant aan te spreken op het 
eigen gedrag en de eigen verantwoordelijkheid. Waar de klant vaardigheden of kennis mist 
om financieel zelfredzaam te zijn bieden de verschillende preventieactiviteiten de klant de 
mogelijkheid deze te vergroten.
 
Het aantal mensen dat in de problemen raakt door hun schulden blijft groeien. Al een op de 
zes Nederlandse huishouden heeft zulke grote schulden of loopt het risico die te krijgen. Dat 
heeft het ministerie van Sociale Zaken onderzocht. Dit betekent dat de burger over voldoende 
financiële vaardigheden moet beschikken om zijn financiële huishouding op orde te houden. 
Financiële problemen kunnen immers leiden tot geringere participatie en tot maatschappelijke 
kosten. 

Schuldhulpverlening is dan ook een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke armoedebeleid. 
De vraag naar schuldhulpverlening blijft toenemen. Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Deze kaderwet verplicht gemeenten tot het 
organiseren van schuldhulpverlening voor haar burgers. Preventie is hier een onderdeel 
van. We verwijzen naar het plan Schuldhulpverlening 2012-2015 dat door de Raad in juli 2012 
is vastgesteld. Met dit Plan geven we vorm en inhoud aan de zorgplicht en regierol van de 
gemeente ten aanzien van integrale schuldhulpverlening.

Het Rijk heeft vanaf 2014 extra middelen beschikbaar gesteld voor het armoede- en 
schuldenbeleid. De Raad heeft dit extra geld tijdens de behandeling van de begroting voor 2014 
geoormerkt voor de armoedebestrijding en schuldhulpverlening. 

Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht zijn 
dat mensen financieel vaardig worden zodat zij hun financiën op orde houden. 
Hiermee voorkomen we dat mensen ooit in de financiële problemen raken, sporen we vroegtijdig 
financiële problemen bij risicogroepen op, behandelen we deze en voorkomen we recidive. 
In Groningen voeren we een dergelijke mix van activiteiten uit. We kennen 4 typen preventie: 
universeel (gastlessen basisscholen), selectief (ouderbijeenkomsten CJG), geïndiceerd (het 
Poortje) en probleem gerelateerd (budgetcoaching). 

In 2013 hebben we veel doelgroepen, inwoners van Groningen en organisaties weten te 
bereiken. We zijn in (bijna) alle wijken geweest met diverse activiteiten. Zo hebben we 
23 voorlichtingsbijeenkomsten gegeven in een CJG, er waren 210 deelnemers. Op de 
Stips tijdens de buurtbuffetten waren 160 inwoners aanwezig. Op de basisscholen staan 
42 Klasse!kassen en hebben we aan ruim 400 leerlingen gastlessen gegeven. Op de ROC’s 
hebben1650 leerlingen een gastles gekregen en in het voortgezet onderwijs waren dit 
250 leerlingen. In 2013 hebben de eerste stappen gezet richting werkgevers. In 2014 starten we 
met cursussen aan werknemers van iederz.

In 2014 kiezen we opnieuw voor de speerpunten: wijkgericht werken en kinderen, jongeren 
en hun ouders. Daarnaast willen we aandacht besteden aan specifieke doelgroepen zoals 
ouderen, nieuwe (werkende) armen en werkgevers. Op basis van ontwikkelingen en behoeften 
ontwikkelen we nieuwe activiteiten. Veel activiteiten zijn inmiddels structureel ingebed in ons 
preventie programma. Afgelopen jaar hebben we een aantal van onze activiteiten en methodes 
onder de loep genomen en vernieuwd. 
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We willen de inzet van professionals en ervaringsdeskundigen in ons preventie aanbod 
voortzetten en uitbreiden. 

Preventie kan goed aansluiten bij lokale programma’s waarbij de inzet op het versterken 
van de eigen kracht en op de wijk gericht is. Door middel van bijeenkomsten bij onder meer 
Jasmijn en in de CJG’s bereiken wij de inwoner van Groningen en bevorderen we de financiële 
zelfredzaamheid. 

Het leren nemen van verantwoordelijkheid en toewerken naar financieel gezond gedrag begint 
al op jonge leeftijd. We gaan er vanuit dat ‘jong geleerd, oud gedaan is’. Daarnaast weten we dat 
veel kinderen in Groningen in armoede leven, dat één derde van de jongeren te maken heeft 
met schulden en studenten steeds meer lenen. Voorbeelden van preventieactiviteiten voor deze 
doelgroep zijn onder meer de Klasse!kas voor het basisonderwijs, gastlessen ROC’s, Eurocoach, 
ouderochtenden in het CJG.

De gemeente Groningen/GKB vindt het vanuit haar visie belangrijk deelnemende partner te zijn 
in de Week van het geld en zal in 2014 ook weer meedoen. We werken weer samen met Wijzer in 
geldzaken en organiseren verschillende activiteiten gericht op leerlingen van het basisonderwijs 
en hun ouders. 

In schooljaar 2014-2015 gaan we de grote uitdaging aan om te onderzoeken op welke wijze we 
de verduurzaming van financiële educatie op de basisscholen kunnen bewerkstelligen. 

Binnen de schuldhulpverlening hebben we uiteraard ook met ‘de andere kant’, de schuldeiser, te 
maken. Ook deze schuldeiser kan, al of niet in samenwerking met de GKB, een bijdrage leveren 
aan preventie. Het voorkomen of beperken van schulden is ook in hun belang. Voorbeelden 
hiervan zijn de convenanten met alle woningcorporaties, het convenant met het Waterbedrijf en 
de gastlessen samen met gerechtsdeurwaarderskantoor LAVG.

Bij de voorgaande activiteiten hoeft de klant geen gebruik te maken van het aanmeldspreekuur 
bij de GKB. Binnen de schuldhulpverlening kennen we ook preventieactiviteiten die zijn 
opgenomen in een schuldhulpverleningstraject. Deze producten zijn voor iedereen toegankelijk 
die daar behoefte aan heeft en zich bij ons meldt. Voorbeelden hiervan zijn informatie, advies, 
de cursus ‘Rondkomen kun je leren’, budgetcoaching en stabilisatie.
 
Financiële problemen van klanten kunnen de (arbeids)participatie in de weg staan. In 2014 
willen wij de daarvoor aangewezen medewerkers van de units Werk, Participatie en Inkomen 
voorlichten over het signaleren van financiële problematiek, schuldhulpverlening en de 
werkwijze van de GKB. 
Doel van de voorlichting is het adequaat signaleren van problematiek en tijdig verwijzen naar 
schuldhulpverlening. De schuldhulpverleningsproducten ondersteunen immers het proces 
re-integratie en/of participatie. 

De GKB voert de schuldhulpverlening ook uit voor de regiogemeenten. De GKB biedt curatieve 
en preventieve producten aan de gemeenten Zuidhorn, Winsum, De Marne, Bedum, Ten Boer 
en Grootegast. In 2013 hebben de gemeenten meer gebruik gemaakt van preventieproducten 
dan voorgaande jaren. In de voortgangsgesprekken hebben de gemeenten al aangegeven meer 
gebruik van preventie te willen maken in 2014. 
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De GKB is ook betrokken bij regionale en landelijke activiteiten. De preventiemedewerkers 
nemen deel aan de regionale werkgroep preventie Kring Noordoost (NVVK) en de landelijke 
commissie Preventie NVVK. In 2013 hebben we zowel lokaal als landelijk op verzoek workshops 
en/of lezingen over schuldpreventie verzorgd tijdens congressen en scholingsdagen. 
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HOOFDSTUK 1

Preventie: de kaders, uitgangspunten en keuzes 
Schuldhulpverlening is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke armoedebeleid. 
De vraag naar schuldhulpverlening blijft toenemen. Het Rijk heeft vanaf 2014 extra middelen 
beschikbaar gesteld voor het armoede- en schuldenbeleid. Het gaat om een bedrag van 
1,8 miljoen euro voor 2014 en 2,5 miljoen euro (structureel) vanaf 2015. De Raad heeft dit extra 
geld tijdens de behandeling van de begroting voor 2014 geoormerkt voor de armoedebestrijding 
en schuldhulpverlening. 

Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Deze 
kaderwet verplicht gemeenten tot het organiseren van schuldhulpverlening voor haar burgers. 
Preventie is hier een onderdeel van.

We verwijzen naar het plan Schuldhulpverlening 2012-2015 dat door de Raad in juli 2012 is 
vastgesteld. Met dit plan geven we vorm en inhoud aan de zorgplicht en regierol van de 
gemeente ten aanzien van integrale schuldhulpverlening. In dit plan zijn een vijftal uitgangs- 
punten beschreven:
	 •	een	brede	doelgroep
	 •	maatwerk	en	vraaggerichte	dienstverlening
	 •	een	integrale	aanpak
	 •	eigen	verantwoordelijkheid	van	de	klant
	 •	preventie	en	nazorg

De doelstellingen die de gemeente met integrale schuldhulpverlening nastreeft zijn:
	 •	voorkomen	van	schulden	(voorkomen	van	recidive)
	 •	duurzame	financiële	stabiliteit
	 •	oplossen	van	schulden
	 •	bevorderen	van	financiële	zelfredzaamheid	en	participatie

De GKB ondersteunt klanten die in een schuldsituatie zijn geraakt of daarin dreigen te raken. De 
GKB functioneert in de gemeente Groningen als Centraal Meldpunt en biedt diverse producten 
van schuldhulpverlening aan. De GKB bevordert de zelfredzaamheid door de klant bewust te 
maken van het eigen handelen. Hierbij is de klant primair zelf verantwoordelijk. 

Preventie levert een bijdrage aan de missie en visie van de GKB door de klant aan te spreken 
op het eigen gedrag en de eigen verantwoordelijkheid. Waar de klant vaardigheden of kennis 
mist om financieel zelfredzaam te zijn bieden de verschillende preventieactiviteiten de klant de 
mogelijkheid deze te vergroten. 

Het inzetten op preventie, duurzame financiële stabiliteit en het oplossen van schulden 
bevordert de financiële zelfredzaamheid van de burger. Pas als de klant financieel zelfredzaam 
is en belemmeringen als schulden en daarmee samenhangende psychosociale problemen zijn 
aangepakt, ontstaat er ruimte en tijd voor het zoeken naar werk en andere (maatschappelijke) 
participatie.

Hiermee verwijzen we naar de visie- en kadernota ‘Samen actief tegen armoede’ waar 
schuldhulpverlening een onderdeel van is. De speerpunten zijn het versterken van 
zelfredzaamheid en het creëren van rust in de basis om de weg vrij te maken naar activering. 
De gemeente Groningen kent eveneens een grote ontwikkelopgave in het sociale domein, 
vormgegeven binnen het programma ‘Groningen voor Elkaar’. 
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We willen de zelfredzaamheid van burgers stimuleren, maar tegelijkertijd de ondersteuning van 
de mensen die het nodig hebben, goed organiseren. 

In 2014 kiezen we opnieuw voor de speerpunten: wijkgericht werken en kinderen, jongeren 
en hun ouders2 . Daarnaast willen we aandacht besteden aan specifieke doelgroepen zoals 
ouderen, nieuwe (werkende) armen en werkgevers. Ook bieden we preventie aan onze 
regiogemeenten. 

Op basis van ontwikkelingen en behoeften ontwikkelen we nieuwe activiteiten. Veel activiteiten 
zijn inmiddels structureel ingebed in ons preventie programma. 
Afgelopen jaar hebben we een aantal van onze activiteiten en methodes onder de loep 
genomen en vernieuwd. In 2014 gaan we hiermee door. Voor verdere beschrijving de methodiek 
ontwikkeling binnen preventie verwijzen we naar hoofdstuk 9.

Preventie kan goed aansluiten op lokale programma’s. We richten onze preventie-activiteiten 
op en werken onder meer samen met maatschappelijke instellingen, onderwijsinstellingen en 
schuldeisers.

De definitie van schuldpreventie die we hanteren luidt: schuldpreventie is een mix van 
maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht is dat mensen financieel vaardig 
worden en zich zo gedragen dat zij hun financiën op orde houden. Hiermee voorkomen we dat 
mensen ooit in de financiële problemen raken, sporen we vroegtijdig financiële problemen bij 
risicogroepen op, pakken we deze aan en voorkomen we recidive. In Groningen voeren we een 
dergelijke mix van activiteiten uit. We kennen 4 typen preventie: universeel, selectief, 
geïndiceerd en probleem gerelateerd. Wij passen alle 4 typen preventie toe.

In de volgende hoofdstukken geven wij beknopt weer welke activiteiten wij inzetten.

2 Hierbij sluiten we aan bij het Integraal Jeugdbeleid 2011-2014.
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HOOFDSTUK 2

Wijkgericht werken
De gemeente Groningen legt de focus op wijkgericht werken. Schuldpreventie kan hier 
uitstekend op aansluiten door gebruik te maken van bestaande structuren in de wijk. We maken 
daarmee schuldhulpverlening zichtbaar en laagdrempelig. De extra inzet in de wijk geven we 
ondermeer vorm door het deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten van Stiel, activiteiten voor 
Vrouwencentrum Jasmijn en de Boei, de CJG’s en Stip’s. 
 
Vrouwencentra
In 2014 gaan we door met de succesvolle activiteiten bij vrouwencentrum Jasmijn. We geven 
voorlichtingen over omgaan met geld als vast onderdeel van de themaochtenden. De bezoekers 
(veelal allochtone alleenstaande ouders) gebruiken deze momenten ook om individueel advies 
te vragen. We doen dit op alle locaties in de wijken. 

 

Bij vrouwencentrum de Boei geven we op verzoek in 2014 de cursus Rondkomen kun je leren. 
Samen met de Boei willen we de uitbreiding van activiteiten uit ons programma onderzoeken. 
Vrouwencentrum De Boei is een multicultureel moedercentrum in Lewenborg, waar vrouwen 
zich inzetten als vrijwilligers en waar vrouwen deel kunnen nemen aan een gevarieerd aanbod 
van cursussen en activiteiten in de vertrouwde en prettige sfeer van de ‘huiskamer’. 

Stip’s
Stip staat voor vijftien plekken in de Groningse wijken waar iedereen terecht kan voor alles 
rond wonen, welzijn, zorg, meedoen en vrijwilligerswerk. Stip beantwoordt vragen, stimuleert 
mensen mee te doen en zich in te zetten voor anderen en voor hun wijk en biedt hulp en 
verwijst door waar dat nodig is. Stip speelt een rol in het verbinden van de regelingen en 
instanties die er zijn om mensen volwaardig mee te kunnen laten doen.

Het Buurtwerk verbonden aan het Stip organiseert dan ook themabijeenkomsten voor 
wijkbewoners over uiteenlopende onderwerpen. 
We hebben het ‘Geldmenu’ aangepast na evaluatie van de pilot eind 2012. Het aansluiten bij 
al bestaande activiteiten levert meer bezoekers op. Zo hebben we tijdens de buurtbuffetten 
in de Korrewegwijk en Oosterpark ruim 160 inwoners weten te bereiken. In 2014 willen we in 
samenwerking met het Buurtwerk in de wijken doorgaan met het verzorgen van voorlichtingen 
aan bewoners over het thema ‘geld’.

Naast het verzorgen van voorlichting aan de bezoekers van het Stip, worden alle vrijwilligers 
van de Stip’s getraind op de onderwerpen schuldhulpverlening en inkomensondersteunende 
maatregelen.

De vrouwen vinden het belangrijk dat ze informatie krijgen van de GKB. Vaak is  
de informatie helemaal nieuw ook al hebben ze contact met de GKB. Nu weten ze 
beter wat ze kunnen verwachten van de GKB en wat ze zelf kunnen doen.

Vesna Jovanovic, Vrouwencentrum Jasmijn
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Resto van Harte
Resto van Harte is een laagdrempelig buurtrestaurant dat grotendeels op vrijwilligers draait. 
Vanuit het armoedebeleid verlenen wij de organisatie subsidie omdat mensen met een klein 
budget hier een verse maaltijd kunnen krijgen, als vrijwilliger aan de slag kunnen en tijdens het 
eten hun netwerk kunnen vergroten. We gaan met Resto van Harte onderzoeken welke preventie 
activiteiten we voor de bezoekers kunnen inzetten.  

Volksuniversiteit (VU)
Op verzoek van de Volksuniversiteit, die opgegaan is in de bibliotheek, gaan wij een 
budgetteringscursus verzorgen aan hun cursisten. We starten in 2014 met een pilot in de 
centrale bibliotheek. Daarna evalueren we de cursus en besluiten met de VU op welke wijze we 
verder gaan. De VU neemt onze cursus gedurende de pilot op in hun cursusaanbod van 2014. 
De VU biedt gemiddeld 160 cursussen per jaar aan. Leeftijd van hun cursisten is gemiddeld 
hoog (50+). Dit zijn veelal  talencursussen, maar zij proberen hun programma ook aan te 
passen aan huidige behoeften en ontwikkelingen in de samenleving. Eén van die behoeftes was 
cursussen voor gezinnen die financiële problemen kennen of daarin dreigen te komen. Dit heeft 
ertoe geleid dat de VU de samenwerking met de GKB heeft opgezocht. Wellicht bereiken we 
hiermee ouderen en de nieuwe armen.

Centra voor Jeugd en Gezin
Deze centra in de diverse wijken zijn laagdrempelige loketten waar kinderen en jongeren 
(9 maanden tot 23 jaar) en hun ouders terecht kunnen voor hulp en advies bij opvoeden en 
opgroeien. Het CJG is een plek waar verschillende partijen elkaar ontmoeten en waar ze 
samenwerken. Betrokken partijen zijn naast hulpverleningsinstanties ook jongeren en hun 
ouders, gemeenten en provincies.

Ouderen
We willen meer inzetten op voorlichting aan ouderen. We willen deze doelgroep bereiken  in 
samenwerking met het Buurtwerk, Resto van Harte,  de Volksuniversiteit en andere instellingen. 
Ook haken we aan bij nieuw beleid voor ouderen binnen het gemeentelijk programma met o.a. 
het aandachtspunt tegengaan financiële uitbuiting van ouderen. 

Ook hier werken we wijkgericht. Voor een beschrijving van de activiteiten binnen de CJG’s 
verwijzen we naar hoofdstuk 3.
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HOOFDSTUK 3
Kinderen, jongeren en hun ouders

Basisonderwijs 
Leren omgaan met geld op jonge leeftijd is van invloed op het financiële gedrag van mensen op 
latere leeftijd. Leren omgaan met geld betekent leren kiezen en uitstel van behoeftebevrediging 
(geduld hebben). Daar waar kinderen dit op jonge leeftijd leren, zijn zij op volwassen leeftijd op 
diverse gebieden succesvoller (opleiding, werk, financiën). 

Het basisonderwijs bieden wij wederom een compleet pakket aan bestaand uit de Klasse!kas, 
gastlessen en ouderavonden/koffieochtenden. Het basisonderwijs kan hier gedurende het hele 
(school)jaar gebruik van maken. In de Week van het geld geven we extra aandacht en publiciteit 
aan deze activiteiten.

De Klasse!kas
Aan elke basisschool in Groningen bieden we een Klasse!kas aan. Het is letterlijk een geldkistje. 
De leerlingen van de basisschool hebben hiermee de beschikking over een beperkt geldbedrag. 
Dit geldbedrag kunnen zij vergroten door activiteiten te ontplooien. Het verdiende geld kunnen 
ze inzetten om bijvoorbeeld hun klas in te richten, materialen te kopen of aan een goed doel te 
geven. Kinderen oefenen en leren verantwoord om te gaan met geld zonder dat er sprake is van 
een verzwaring van het lesprogramma. 

Ouders
Naast kinderen en jongeren willen wij ook graag ouders bereiken. Immers financieel opvoeden 
is primair een verantwoordelijkheid van ouders. We weten echter ook dat niet alle ouders hier 
voldoende toe in staat zijn. En we weten dat schuldpreventie bij kinderen en jongeren beter 
beklijft als ook ingezet wordt op ouders. 

We gaan tijdens koffieochtenden en/of ouderavonden in gesprek met ouders. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt het onderwerp ‘financiële opvoeding’ op informele wijze onder de 
aandacht gebracht. Ouders wordt zo de mogelijkheid geboden informatie te vergaren, kennis te 
vergroten en met elkaar in gesprek te gaan.
 
Lessen
Voor groep 7/8 verzorgt de GKB gastlessen. We besteden aandacht aan zakgeld, sparen, 
reclame, groepsdruk en spelen een quiz. Doel is kinderen bewust te laten worden van de 
waarde van geld en inzicht te geven in hun gedrag. Met een aantal scholen hebben we voor 
2014 al een concrete planning gemaakt voor deze gastlessen.

De Week van het Geld
De Week van het geld is een nationale projectweek voor het basisonderwijs. 
Doelstelling van deze week is om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. 
Tijdens de Week van het geld van 10 tot en met 14 maart 2014 organiseert het platform Wijzer 
in geldzaken met haar partners, waaronder wij als gemeente Groningen activiteiten voor 
basisschoolleerlingen en ouders van kinderen op de basisschool. Door het hele land worden 
verschillende (kosteloze) activiteiten georganiseerd, waaronder gastlessen van banken 
en verzekeraars, workshops over ondernemen, uitzendingen van SchoolTV over geld en 
ouderavonden over financiële opvoeding. 
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De Week van het geld wordt met het jaar succesvoller. De kracht zit in de combinatie van 
preventieve activiteiten, het samenwerken met het onderwijs en CJG’s, wethouders en de 
landelijke projectorganisatie. Samen met Wijzer in geldzaken hebben we eerder de 
scholenwedstrijd ‘de Gelduitdaging’ ontwikkeld. Inmiddels is dit een vast onderdeel geworden 
van de Week van het geld. Tijdens de Gelduitdaging gaan scholen uit het hele land aan de slag 
met de Klasse!kas of een andere project om op een ludieke manier geld te verdienen en dit geld 
op een verantwoordelijke manier uit te geven. De school met het beste resultaat wint de 
hoofdprijs.
 
De gemeente Groningen/GKB vindt het vanuit haar visie belangrijk deelnemende partner te zijn 
in de Week van het geld en zal in 2014 ook weer meedoen. We werken weer samen met Wijzer 
in geldzaken en zetten de Klasse!kas, lessen en ouderavonden/koffieochtenden en eventueel 
nieuw te ontwikkelen methodieken in. 

Op verzoek van Wijzer in geldzaken zijn we als gemeente Groningen ambassadeurgemeente 
voor de financiële educatie. Dit houdt in dat we als voorbeeld gemeente dienen voor andere 
gemeenten. Doel is andere gemeenten te stimuleren aandacht te besteden aan financiële 
educatie als schuldpreventie middel. 

In de toekomst willen we dat financiële educatie integraal onderdeel wordt van het 
lesprogramma in het onderwijs. Als gemeente willen we hierin een initiërende en stimulerende 
rol richting onderwijs vervullen. 

In schooljaar 2014-2015 gaan we de grote uitdaging aan om te onderzoeken op welke wijze we 
de verduurzaming van financiële educatie op onze basisscholen kunnen bewerkstelligen. 

Voortgezet onderwijs
Aan het voortgezet onderwijs bieden wij opnieuw in 2014 workshops en ouderavonden aan. De 
workshops zijn in basis ontwikkeld in samenwerking met studenten van Syfe3 . Wij hebben deze 
verder uitgewerkt tot een lespakket. Ook hier richten wij ons op het financieel zelfredzaam zijn 
van de jongere en hoe de ouders daar hun kinderen zo goed mogelijk in kunnen begeleiden. 
Een aantal scholen hebben in 2013 al gebruik gemaakt van onze workshops. In het schooljaar 
2014-2015 onderzoeken we samen met een school voor voortgezet onderwijs de mogelijkheden 
voor een campagne om leerlingen te informeren over omgaan met geld. 

Middelbaar beroepsonderwijs 
Gastlessen ‘Jouw schuld = Jouw schuld’
‘Jouw schuld = Jouw schuld’ is een campagne voor, door en met jongeren ontwikkeld en 
uitgevoerd samen met DUO binnen het Noorderpoortcollege en Alfa-college (2007 en 2010). 
Aanleiding waren de schrikbarende cijfers dat een derde van de jongeren al op jonge leeftijd 
met schulden te maken had. Kenmerkend voor de campagne was de koppeling van preventieve 
en curatieve methodes (campagne, gastles, website, spreekuur op locatie, rap en toneel) en 
deskundigheidsbevordering voor leerlingbegeleiders.

Mede door de campagne en de gastlessen heeft het onderwerp omgaan met geld veel aandacht 
gekregen en is het taboe verdwenen. Inmiddels zijn de lessen, onder de succesvolle titel 
‘Jouw schuld = Jouw schuld’ integraal onderdeel geworden van het lesprogramma van beide 
ROC ’s. Voor eerstejaars van het Alfa-college zijn de lessen een verplicht onderdeel in het 
lesprogramma LLB (Leren Loopbaan en Burgerschap). We kunnen stellen dat we hiermee zeer 
succesvol zijn geweest. Met het Noorderpoort college zijn we in gesprek over de inbedding van 
financiële educatie als vast onderdeel in hun lesprogramma. 

3  Students in Free Enterprise, non-profit studentenplatform voor sociaal ondernemerschap en leiderschap. 
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De lessen worden samen met gerechtsdeurwaarderskantoor LAVG uitgevoerd. Wethouder 
Dig Istha heeft in 2013 samen met een deurwaarder een gastles gegeven aan leerlingen van het 
Alfa-college. 
Het lesmateriaal is in 2013 geheel vernieuwd. In de lessen besteden we aandacht aan 
bewustwording bij het omgaan met geld en de gevolgen van het maken van schulden. We 
laten zien op welke manier je geld uitgeeft, hoe houd je je inkomsten en uitgaven bij en of je 
te verleiden bent om (onnodige) spullen aan te schaffen. LAVG vertelt de leerlingen over hun 
werkwijze. 

Deze lessen bieden we ook aan de andere ROC ’s in de stad aan, zoals het Menso Alting College 
en het AOC Terra. 

Spreekuur
Het spreekuur op het Noorderpoort college en Alfa-college is vervangen door de mogelijkheid 
om direct te verwijzen naar de Eurocoach, buiten het dagelijkse inloopspreekuur van de GKB 
om. De Eurocoach wordt elders in dit hoofdstuk nader omschreven. 

Deskundigheidsbevordering
In 2014 willen we wederom leerlingbegeleiders/mentoren binnen de ROC ’s voorlichten over 
schuldhulpverlening met specifieke aandacht voor het signaleren en verwijzen van leerlingen. 
Zij zijn immers vaak het eerste aanspreekpunt voor de leerling als problemen zich voordoen.

Op verzoek van het Alfa-college geven we jaarlijks deskundigheidsbevordering over 
schuldhulpverlening aan hun leerlingen voorafgaand aan de stageperiode. Deze leerlingen 
volgen opleidingen in de richtingen sociale zekerheid en juridische zaken. Doorgaans gaan 
zij stage lopen en in de toekomst werken in de sociale zekerheid sector, waaronder een 
kredietbank. Het doel is kennis te vergoten over de schuldhulpverlening en in het bijzonder de 
werkwijze van de GKB

Middels de workshop Jouw schuld=jouw schuld wil het Alfa-college samen met 
GKB jongeren bewust maken van hoe zij met geld omgaan, waar ze geld aan 
uitgeven, en wat te doen bij schulden Dit vindt het Alfa-college zo belangrijk dat 
deze workshop elke 10 weken op 4 verschillende vestingen wordt aangeboden. 
Uitspraak van een leerling: “Hier heb ik wat aan, nu weet ik wat ik waar ik op moet 
letten”. In 2012-2013 is de workshop 40 keer aangeboden en hebben ruim 720 
studenten de workshop gevolgd. 

Eline Brink, Frank Loeters, Jan Bennink, 
coördinatoren Burgerschapsdagen Alfa-college

Vorig jaar is de workshop wederom beoordeeld als ‘goed’ door de studenten.
Het sluit aan bij hun situatie, zorg/behoefte en ze krijgen inzicht in hun eigen 
situatie en nemen handvatten mee voor het budgetteren en bewuster omgaan 
met geld. Het contact met preventiemedewerkers van de GKB is erg prettig, de 
communicatie verloopt snel en praktisch.

Tieneke Rooijakkers,  Noorderpoort college, Welzijn
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De Hanzehogeschool 
Groningen is een studentenstad.  Ook dit deel van de ‘jonge’ inwoners willen wij graag 
bedienen. 

In 2011 hebben wij samen met DUO contact gezocht met het decanaat en diverse 
studieverenigingen van de Hanzehogeschool. Op basis van deze gesprekken heeft het 
Hanzekenniscentre ons opdracht gegeven om workshops te ontwikkelen voor 1e jaarsstudenten 
over omgaan met geld onder het motto Studeer Verstandig.

In 2012 zijn we bij wijze van pilot gestart. De workshops zijn geëvalueerd en samen met DUO en 
Hanzekenniscentre hebben we besloten deze voort te zetten. De opkomst is in 2013 verbeterd. 
Om nog meer studenten te bereiken gaan we inzetten op de werving via verschillende kanalen 
in samenwerking met de Hanzehogeschool, DUO en de studenten.

Naast het geven van de workshops willen wij studenten ook weer informeren op de KEI-week 
en Kick Off van de Hanzehogeschool. We benutten ook het Hanze Magazine en Hanze.nl. We 
hebben immers een gezamenlijk belang voor de studenten: kunnen studeren, financieel een 
gezonde toekomst willen hebben en Verstandig Studeren betekent ook verstandig lenen. 

Op een door studenten van de Hanzehogeschool georganiseerd symposium over 
schuldhulpverlening voor professionals hebben wij een lezing verzorgd over jongeren en 
schulden.

Campus Diep
Campus Diep (onderdeel van Stichting Kopland) is een keten van woon-leer-werkvoorzieningen 
die zorgvuldig op elkaar afgestemde begeleiding en ondersteuning biedt aan 18 tot 27-jarigen 
die dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden.

Op verzoek van Campus Diep geven we training aan hun bewoners. Het gaat om jongeren die 
in het Hoendiephuis wonen of die zelfstandig wonen en ambulant begeleid worden. Zij hebben 
vaak al financiële problemen. De trainingen richten zich op bewustwording, de gevolgen van 
inadequaat financieel gedrag, eigen verantwoordelijkheid en kennisvergroting over geldzaken 
in het algemeen en het vergroten van financiële vaardigheden als budgetteren. De trainingen 
zijn gestart als pilot. Na de evaluatie hebben we samen met Campusdiep besloten  de 
trainingen een structureel karakter te geven. 

Ook hebben we op verzoek van Campusdiep de trajectbegeleiders deskundigheidsbevordering 
gegeven over schuldhulpverlening, met specifieke aandacht voor het signaleren en verwijzen 
van bewoners en de wijze waarop de trajectbegeleiders hun bewoners kunnen ondersteunen 
om financieel vaardig en redzaam te worden. 

Eurocoach
Het doel van de Eurocoach is de financiële zelfredzaamheid van de jongere te vergroten. 
Hierdoor worden belemmeringen om te werken of onderwijs te volgen verminderd. De 
Eurocoach nodigt de jongere bij de GKB uit en kan ook op huisbezoek gaan. De Eurocoach is 
nog steeds relevant, omdat binnen de (schuld)hulpverlening een aanbod ontbreekt om jongeren 
individueel te ondersteunen bij hun financiële huishouding in de vorm van budgetbegeleiding. 
Het gaat om maatwerk op basis van de individuele behoefte van de klant.

De aanpak werkt en voldoet aan een behoefte (één op één begeleiding door een 
jongerenspecialist). De aanpak is bedoeld voor jongeren van 18-23 jaar, studenten van het 
Alfa-college, Noorderpoortcollege en Hanzehogeschool en jongeren die klant zijn van de MJD, 
Stichting Kopland, het Leger des Heils (Vast en Verder) en Elker. 
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De aanpak werkt, voldoet aan een behoefte en is succesvol. De afspraken worden goed 
nagekomen door jongeren en de uitval is minimaal.  De aanpak wordt zowel door de jongeren 
als door de verwijzers gewaardeerd.  Gezien het stijgende aantal aanmeldingen kunnen we 
spreken van een grote behoefte. Het klantenbestand van de eurocoach groeit zo hard, dat 
dit niet meer past in de uren die beschikbaar zijn voor de eurocoach. De huidige capaciteit is  
momenteel te klein om de vele jongeren die worden aangemeld op tijd te kunnen spreken.
We gaan in 2014 kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen.  
De Eurocoach kan de volgende producten van de GKB inzetten:
	 •	Informatie	en	advies
	 •	Bemiddeling
	 •	Crisisinterventie
	 •	Verwijzing	naar	(psychosociale)	hulpverlening
	 •	Verwijzing	naar	backoffice	GKB	(schuldregeling,	preventief	budgetbeheer,			  
  beschermingsbewind, lening)
	 •	Jongerenkrediet

De Eurocoach begeleidt de jongeren in maximaal 6 gesprekken. Hierin kunnen onder meer de 
volgende zaken aan de orde komen:
	 •	administratie	ordenen	(op	basis	van	het	NIBUD-administratie	systeem)
	 •	schuldenlijst	maken
	 •	budgetoverzicht	maken
	 •	keuzes	maken
	 •	nagaan	van	regelingen	en	voorzieningen
	 •	omgaan	met	reclame/groepsdruk
	 •	begeleiden	naar	(psychosociale)	hulpverlening	en/of	backoffice	GKB

 
Centra voor Jeugd en Gezin
Ouders weten soms niet hoe zij financieel kunnen opvoeden of laten dit onderwerp liggen. De 
professionals signaleren anderzijds wel veel financiële problematiek bij de bezoekers. 

Wij bieden alle CJG’s in de stad Groningen een programma voor ouders aan over omgaan 
met geld/financiële opvoeding. In de Week van het geld besteden we hier extra aandacht aan. 
De bijeenkomsten worden goed bezocht. Tijdens de inloopochtenden brengen we ouders met 
elkaar in gesprek over omgaan met geld waarbij zij elkaar kunnen adviseren en ondersteunen. 

Gezond zwanger
Het project ‘Gezond zwanger’ richt zich op aanstaande ouders en heeft als doel het bevorderen 
van een gezonde zwangerschap. Het gaat om een groepsgewijze oudertraining over diverse 
thema’s rondom zwangerschap en ouderschap, waaronder financiën. 

De cliënten die ik naar de eurocoach verwijs zijn meestal wantrouwend en hebben 
veelal negatieve feedback te horen gekregen. Ik merk dat de eurocoach zich 
makkelijk aansluit bij waar de cliënt op dat moment mee zit. Ze hebben hiervoor 
begrip, waardoor de cliënten een ‘potje kan breken” bij de eurocoach zonder dat 
het dossier wordt afgesloten. Doordat de cliënten nog een kans krijgen groeit er 
meer vertrouwen. En waar meer vertrouwen ontstaat zal het proces bij het GKB 
ook beter lopen. De cliënten gaan dan ook inzien dat het voor hun belangrijk 
is een traject binnen het GKB te volgen. Voor mij als hulpverlener ervaar ik de 
samenwerking met de eurocoach als erg prettig. Er zijn korte lijnen om snel 
afspraken te maken, te overleggen en onduidelijkheden uit de weg te ruimen. 

Ronald Meier, Jeugdhulpverlener Stichting MJD Groningen
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Op verzoek van de GGD hebben we in alle wijken waar een groep is gestart voorlichting 
verzorgd over de financiële veranderingen waar ouders mee te maken krijgen als er een kind op 
komst is. De bijeenkomsten vonden plaats in de CJG’s. Het project is eind oktober 2013 officieel 
beëindigd. Hoe ‘Gezond zwanger’ verder gaat is nog niet bekend. De GGD is bezig met een 
eindevaluatie en een vervolgplan. Op basis daarvan besluit de GGD wat de rol van de GKB zal 
zijn.  

Deskundigheidsbevordering
We bieden wederom voorlichting aan de medewerkers van de CJG’s over schuldhulpverlening 
en inkomensondersteunende maatregelen. 

Het Poortje
We bieden ook jonggedetineerden een programma aan. Voor de omschrijving hiervan verwijzen 
we naar hoofdstuk 4.

Overig
Indien samenwerkingspartners/maatschappelijk organisaties initiatieven ontplooien 
complementair aan de onze werken wij graag samen in voorbereiding en uitvoering.

De voorlichtingsbijeenkomsten zijn heel nuttig. Veel huishoudens in Lewenborg 
hebben niet veel geld te besteden en ze zijn gebaat bij goede voorlichting. Bijeffect 
is dat de behandelde onderwerpen altijd wel weer ter sprake komen tijdens de 
inloopochtenden in de weken erna.

Hennie Mulder, CJG Lewenborg
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HOOFDSTUK 4

Justitieel kader: terug naar de samenleving
(Ex)-gedetineerden hebben regelmatig te maken met financiële problemen. Deze problemen 
kunnen mede oorzaak zijn van crimineel gedrag of veroorzaakt worden door het gedetineerd 
zijn. Op verzoek van Penitentiair Trajecten Centrum Noord (PTCN) en het Poortje hebben we een 
programma voor deze doelgroep ontwikkeld.

Penitentiair Trajecten Centrum Noord
De GKB licht de deelnemers van het PTCN (resocialisatietraject voor gedetineerden) voor over 
schuldhulpverlening, de GKB en haar werkwijze als onderdeel van hun budgetteringscursus. Dit 
doen wij een keer per maand. We geven extra aandacht aan de onderwerpen boetes en fraude, 
en angst om hulp te vragen. We verlagen hiermee de drempel om hulp te vragen. De resultaten 
zijn goed. Zo verdwijnt de weerstand van de deelnemers ten opzichte van schuldhulpverlening, 
is er veel interactie en waarderen de deelnemers de voorlichting als nuttig en leerzaam. 
 
Het Poortje
Binnen het Poortje bieden we een op maat gemaakt programma aan voor jonggedetineerden. 
Het doel van de lessen is bewustwording, gevolgen van keuzes van geld uitgeven voor het 
dagelijkse leven leren onderkennen, de drempel verlagen om hulp te zoeken bij financiële 
problemen na beëindiging detentie. In 2012 zijn we een pilot gestart. In 2013 hebben we samen 
met het Poortje het programma geëvalueerd en besloten in 2014 de trainingen voort te zetten. 

De voorlichting die inmiddels alweer enkele jaren gegeven wordt door de GKB in 
het Penitentiair Trajecten Centrum Noord wordt door de deelnemers als zeer zinvol 
ervaren.
De deelnemers vullen aan het begin van de voorlichting een vragenformulier in, 
zodat gekeken kan worden naar hun kennis over het GKB. Daaruit komt naar voren 
dat die kennis minimaal en meestal onjuist is. De verwachting die deelnemers 
vooraf hebben van het GKB is dat ze geen beschikking meer over hebben hun geld 
en van € 40,- weekgeld moeten rondkomen. Uit de voorlichting komt uiteraard 
een heel ander verhaal naar voren en veel deelnemers met schuldenproblematiek 
maken na de voorlichting een afspraak met het GKB die is gekoppeld aan hun 
gemeente.

Teun Weening, PTCN
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HOOFDSTUK 5

Schuldeisers
Ook de schuldeiser kan, al of niet in samenwerking met de GKB, een bijdrage leveren aan 
preventie. Het voorkomen of beperken van schulden is ook in hun belang. Met diverse 
schuldeisers zijn dan ook preventieve afspraken gemaakt.

Samenwerking met schuldeisers
We willen in 2014 de uitvoering en inhoud van alle afgesloten samenwerkingsconvenanten 
evalueren. We hebben aandacht voor het verbeteren van de communicatie met schuldeisers (en 
gerechtsdeurwaarders). Hiervoor gaan we workshops/voorlichting aan relevante schuldeisers 
organiseren. Verder willen we nieuwe convenanten met relevante schuldeisers afsluiten en 
vervolgens onderhouden. We bekijken en bevorderen de mogelijkheden van automatische 
gegevensuitwisseling met schuldeisers. De aanpak van weigerachtige schuldeisers, maar ook 
van onterechte beslagleggingen, heeft onze aandacht. We gaan kijken hoe de crisisaanpak 
(vervolg aanpak voorkomen huisuitzettingen, werkwijze aanzeggingen ontruiming, inzet en 
continuïteit van moratoria en dwangakkoorden) efficiënter kan.

 
Samenwerking woningcorporaties
Met alle woningcorporaties in de stad is een samenwerkingsconvenant gesloten. Met Nijestee 
zijn speciale afspraken gemaakt.

Woningcorporatie Nijestee
De GKB en Nijestee zijn in juni 2008 het samenwerkingsproject ‘Samen er op af’ gestart. 
Huurders werden altijd al actief verwezen, maar kwamen niet altijd bij de GKB ‘aan’. We 
willen met het project bereiken dat meer verwezen huurders zich daadwerkelijk voor schuldhulp 
melden. Als Nijestee naar aanleiding van een huisbezoek contact opneemt met de GKB wordt 
direct een afspraak gemaakt tussen huurder en de GKB. Tijdens een huisbezoek door de GKB 
wordt vervolgens gekeken hoe de financiële problemen van de huurder kunnen worden 
aangepakt. De meeste huurders waarderen de gekozen aanpak en de drempel om zich te 
melden voor schuldhulp is verlaagd. In 2013 is deze aanpak geïntensiveerd. We gaan in 2014 
door met deze vernieuwde werkwijze.

Woningcorporatie Wierden en Borgen
Wierden en Borgen en de GKB hebben in 2010 een convenant afgesloten. Huurders worden 
pro-actief benaderd, mogelijke financiële problemen worden vroegtijdig gesignaleerd, en er 
wordt verwezen. Er vindt periodiek overleg plaats tussen Wierden en Borgen en de GKB. 

Woningcorporatie Wold en Waard
In 2014 gaan we onderzoeken of tussen de GKB en Wold en Waard ook een samenwerkings-
convenant kan worden afgesloten. 

Werkwijze aanzeggingen gerechtsdeurwaarders: inzet schuldhulpverlening om 
woningontruiming te voorkomen
De gerechtsdeurwaarders werkzaam in Groningen informeren de gemeente, in casu de GKB, 
in geval van een aanzegging tot woningontruiming. Naar aanleiding van de ontvangen 
aanzeggingen wordt contact gelegd met huurders, en zo mogelijk met de woningcorporaties 
en gerechtsdeurwaarders, om te bezien welke mogelijkheden er zijn om via inzet van 
schuldhulpverlening een geplande ontruiming te voorkomen. Deze aanpak is succesvol. In 2014 
continueren we deze aanpak.



Jaarplan preventie GKB 2014 22

Waterbedrijf
Het Waterbedrijf Groningen en de GKB hebben in 2010 een convenant afgesloten. Klanten 
worden pro-actief benaderd, mogelijke financiële problemen worden vroegtijdig gesignaleerd, 
en er wordt verwezen. Er vindt periodiek overleg plaats tussen het Waterbedrijf en de GKB.
 
Bos Incasso en LAVG
De kredietbanken van Leeuwarden, Groningen en Assen, Bos Incasso en LAVG hebben in 2012 
een unieke samenwerkingsovereenkomst op het gebied van schuldhulpverlening ondertekend. 
De bestaande samenwerking wordt hiermee geïntensiveerd en er vindt digitaal uitwisseling van 
gegevens plaats. Doel is te voorkomen dat klanten van de kredietbanken dieper in de financiële 
problemen komen. Met deze samenwerking willen de partijen inhoud geven aan hun 
gezamenlijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uitgangspunt is dat Bos 
Incasso en LAVG hun incassomaatregelen opschorten als de kredietbanken daarom vragen. 
Vooral in crisissituaties is dit van belang. De kredietbanken hebben dan de tijd de financiële 
problemen van hun klanten goed in kaart te brengen om een oplossing op maat te bieden. 
Daarnaast werken Bos Incasso en LAVG in principe mee aan voorstellen die door de krediet-
banken in het kader van een schuldregeling worden gedaan. gedaan en staan zij open voor 
communicatie over de vaststelling van de beslagvrije voet. Ook wordt zodra een klant zich heeft 
gemeld bij de schuldhulpverlening niet gedreigd met boedelbeslag. Daardoor wordt er vaker 
een oplossing gevonden om uit de financiële problemen te komen. 

Voor alle partijen biedt deze aanpak voordelen. De klanten van de kredietbanken worden sneller 
en beter geholpen. De opdrachtgevers van Bos Incasso en LAVG maken geen onnodige kosten 
in het incassotraject als de klant zich heeft gemeld bij de kredietbank. De kredietbanken hebben 
meer tijd om de klant maatwerk te leveren, waarmee financiële problemen beter opgelost én 
voorkomen kunnen worden. 

Naast deze samenwerkingsovereenkomst leveren Bos Incasso en LAVG al geruime tijd een 
constructieve bijdrage aan schuldpreventie. Samen met de GKB worden gastlessen in het 
onderwijs gegeven. 

Zorgverzekeraar Menzis
Gebleken is dat Menzis de intentie heeft goed samen te werken met de GKB, echter er zijn enige 
knelpunten in de samenwerking die opgelost moeten worden. In 2014 blijven we periodiek over 
de aanpak van deze knelpunten met elkaar in gesprek. We hebben daarbij aandacht voor de 
gevolgen van de interne reorganisatie bij Menzis voor de samenwerking. 

Gemeentelijke belastingen 
Het team Invordering van de gemeente Groningen en de GKB gaan in 2014 afspraken maken 
over pro-actieve benadering van klanten, verwijzing en de mogelijkheden tot meewerken aan 
schuldregelingen. Er vindt periodiek overleg plaats tussen het team Invordering en de GKB.



Jaarplan preventie GKB 2014 23

HOOFDSTUK 6
 
Preventieproducten in het proces schuldhulpverlening
Binnen de schuldhulpverlening kennen we ook preventieactiviteiten/producten die zijn 
opgenomen in een schuldhulpverleningstraject of op zichzelf een schuldhulpverleningstraject 
zijn. Deze producten zijn voor iedereen toegankelijk die daar behoefte aan heeft en zich bij ons 
meldt. Deze producten zijn dan ook niet gericht op specifieke doelgroepen. 

Informatie en advies
Tijdens het telefonisch spreekuur, aanmeldspreekuur en voortgangsgesprekken bij de front- 
office en backoffice van de GKB wordt door de medewerkers informatie en advies gegeven. 
Het geven van informatie en advies kan preventief van aard zijn.

Cursus ‘Rondkomen kun je leren’
Rondkomen van een laag inkomen is niet altijd even makkelijk. De GKB biedt de inwoners van 
de stad Groningen al enige jaren de budgetteringscursus “Rondkomen kan je leren” aan . Deze 
cursus wordt gegeven in het Treslinghuis in 4 bijeenkomsten. De cursus vergroot de financiële 
zelfredzaamheid van de deelnemers. Deelnemers leren overzicht te krijgen in hun inkomsten en 
uitgaven, leren bezuinigen en krijgen informatie over regelingen en voorzieningen. Deelnemers 
beoordelen de cursus zeer positief. Deelnemers kunnen op eigen initiatief of als onderdeel van 
een schuldregelingstraject deelnemen aan de cursus.

Budgetcoaching
Budgetcoaching heeft als doel de financiële zelfredzaamheid te vergroten. Door deze inzet 
kunnen in een vroeg stadium het maken schulden worden voorkomen en/of het recidiveren na 
een schuldregelingstraject. In maximaal 6 gesprekken begeleidt de budgetcoach de klant.

Budgetcoaching wordt als uitstroomproduct ingezet in de backoffice bij het Team Budgetbeheer. 
Klanten die zowel een schuldenregeling als budgetbeheer hebben dienen immers weer financieel 
zelfredzaam te worden. 

Deze vorm van coaching richt zich op volwassenen in tegenstelling tot de eerder genoemde 
Eurocoach.

Stabilisatie 
De GKB zet stabilisatietrajecten in ten behoeve van klanten met een complexe problematiek 
waar een schuldregeling nog niet mogelijk is. Door de Schuldhulpverlening Nieuwe Stijl is er 
meer ruimte voor dit soort trajecten. Resultaat is dat klanten ‘binnen boord’ worden gehouden 
en verergering van schuldenproblematiek voorkomen wordt.

DFD
Duurzame Financiële Dienstverlening (DFD) is in 2011 als nieuwe module opgenomen in de 
Schuldhulpverlening Nieuwe Stijl. Doel is een oplossing te bieden voor mensen die voorlopig 
niet in een ander traject (Stabilisatie, Herfinanciering, Betalingsregeling, Saneringskrediet 
of Schuldbemiddeling) terecht kunnen omdat zij ofwel onregelbare schulden hebben of er is 
sprake van psychosociale problematiek waardoor het schuldregelingstraject van drie jaar niet 
goed doorlopen kan worden. DFD is maatwerk en tweemaal per jaar wordt bepaald of DFD 
gecontinueerd wordt voor de klant. In 2012 zijn we gestart met DFD. 
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Nazorg
Na afronding van het schuldhulptraject wordt na 2 a 3 maanden contact opgenomen met de 
klant. Met behulp van een checklist wordt nagegaan of de klant financieel zelfredzaam is. Indien 
dit niet het geval is, kan een nieuw aanbod voor schuldhulpverlening worden gedaan. We 
beogen hiermee recidive te voorkomen.

Inzet Mesis 
We gaan in 2014 onderzoeken in hoeverre we het screeningsinstrument Mesis4 een toegevoegde 
waarde heeft voor de inzet van verschillende schuldhulpverleningsproducten. 

Sociaal bankieren
Kredietverlening is al jaren een sociaal product van de GKB. Het verantwoord verstrekken van 
kredieten is een belangrijk preventief instrument in de strijd tegen de toenemende schulden-
problematiek. Via sociale kredietverlening (en ook een sociaal incassobeleid) kunnen we een 
bijdrage leveren aan het voorkomen van problematische schuldsituaties en daardoor 
mogelijkheden creëren voor een volwaardige deelname aan het maatschappelijk verkeer van 
vele burgers.

4 Mesis© is een wetenschappelijk gefundeerd assessment instrument op basis van een vragenlijst en een 
vaardighedentest die door de cliënt worden ingevuld. Via rekenregels worden de antwoorden van de cliënt vertaald 
in het klantprofiel. Mesis© geeft een eerste beeld van de mate waarin de klant in staat is duurzaam stabiel financieel 
gezond gedrag te (gaan) vertonen om daarmee een duurzame stabiele financiële situatie te bereiken. Centraal staat 
de financiële zelfredzaamheid van de klant.
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Preventieactiviteiten in samenhang Werk, Participatie en Inkomen
Het hebben van schulden en/of het niet kunnen omgaan met geld kan een belangrijke 
belemmering vormen voor re-integratie en participatie. Door schuldhulpverlening (zowel 
curatief als preventief) in te zetten, vergroot de slagingskans van re-integratie en/of participatie 
trajecten. 

Werk, Participatie en Inkomen
Op dit moment is de samenvoeging van Iederz en dienst SOZAWE gaande5 . Hieruit voortvloeiend 
worden de Units Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulpverlening ingericht. Daardoor 
zullen er kortere lijnen ontstaan en een nauwe samenwerking tussen de verschillende Units. 
Daar waar de aangewezen medewerker van één van de Units zorgbehoeften bij de klant 
signaleert, in de contacten met de klant of signalen van derden krijgt, onderneemt deze actie 
door de klant te verwijzen naar de juiste hulp/ondersteuning. Het kan hierbij om schuldhulp-
verlening gaan.
 
In 2014 willen wij onze voorlichting aan teams van de units Werk, Participatie en Inkomen 
aanbieden. Wij informeren hen over het signaleren van financiële problematiek, schuldhulp-
verlening en de werkwijze van de GKB. Doel van de voorlichting is het adequaat signaleren van 
problematiek en tijdig verwijzen naar schuldhulpverlening. De schuldhulpverleningsproducten 
ondersteunen immers het proces re-integratie en/of participatie.
 
UWV
Het UWV erkent dat het vroegtijdig signaleren van financiële problematiek, informeren over 
omgaan met geld/schulden en het verwijzen naar schuldhulpverlening belangrijk is. Het aantal 
klanten met financiële problematiek neemt namelijk toe. Bij verlies van werk en overgang naar 
WW verandert het inkomen van hun klanten. We kunnen hier spreken van het ontstaan van 
nieuwe armen. Deze verandering kan het risico op het maken van schulden vergroten. Bekend 
is dat schulden een belemmering kunnen vormen om te re-integreren. De aanvrager moet zich 
voorbereiden op een gewijzigde inkomenssituatie en moet zijn uitgavenpatroon aanpassen. 
Voorlichting en adequate verwijzing naar de schuldhulpverlening zijn in dit kader belangrijk 
voor zowel het UWV als de GKB. In 2014 zetten we in op het voorlichten van medewerkers van 
het UWV.

Werkgevers 
Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel, met 
vergaande gevolgen zowel voor de werkgever als voor de werknemers. Dit blijkt uit een peiling 
onder personeels- en organisatieprofessionals, die het Nibud heeft gehouden in samenwerking 
met Divosa (koepelorganisatie van directeuren van sociale diensten in Nederland).

De aanwijzingen dat een werknemer financiële problemen heeft zijn divers. Zich regelmatig 
ziek melden, concentratieproblemen en zelfs fraude of diefstal kunnen hier tekenen voor zijn. 
Loonbeslag is het meest genoemde teken van financiële problemen. 79% van de bedrijven heeft 
werknemers met financiële problemen. 75% heeft te maken met loonbeslagen. 
Verlies aan productiviteit van de werknemer wordt op minimaal 20% geschat. Daarnaast zien 
werkgevers veel ziekteverzuim en verzoeken om voorschot op het loon.

5 Hiermee verwijzen we naar de nota’s  “(Re-)visie Zicht op werk & Participatie in Stad” (2013) en “
Dienstverlening Werk & Participatie” (2013).
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Ook komt er uit dit onderzoek naar voren dat SW-bedrijven vaker in aanraking komen met 
financiële problemen van werknemers dan werkgevers van reguliere bedrijven.

Veel werkgevers geven aan behoefte te hebben aan goede informatie. Werkgevers hebben 
voornamelijk behoefte aan informatie over wat te doen als zij geconfronteerd worden met 
financiële problemen en aan informatie die zij aan werknemers kunnen geven over omgaan met 
geld. Een derde van de werkgevers heeft behoefte aan een sociale kaart van instanties in de 
omgeving waar zij hun werknemers naar toe kunnen verwijzen. 

Wij hebben als gemeente de taak naast burgers, ook werkgevers en werknemers goed te 
informeren en de weg te wijzen naar bestaande dienstverlening, waaronder schuldhulpverlening. 

iederz
We hebben in 2013 de eerste stappen gezet richting werkgevers. In 2014 starten we met cursussen 
aan werknemers van iederz. Het doel is de financiële (zelf)redzaamheid te vergroten en de 
drempel verlagen om hulp te zoeken. We geven medewerkers inzicht in de inkomsten en 
uitgaven, hoe de administratie op orde te krijgen, weerstand te bieden tegen verleidingen en 
wat te doen bij schulden. Ook zal een consulent van de GKB op locatie spreekuur houden. 
Er ligt al een goede samenwerking met afdeling personeelszaken van iederz. Deze gaan we 
intensiveren door voorlichting te geven over schuldhulpverleningsproducten en hoe te handelen 
bij loonbeslag. 

We onderzoeken de mogelijkheid om meer voorlichting aan werkgevers en/of hun medewerkers 
te kunnen geven over schuldhulpverlening/producten van de GKB. Incidenteel nemen werkgevers 
contact op met de GKB omdat zij een toename in beslagleggingen zien of werknemers moeten 
ontslaan met alle financiële gevolgen van dien. 

Grip op Geld/Let’s talk about money
Grip op Geld/LTAM is een project van de Stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening 
(MJD) en de GKB. Doel is voorlichting te geven aan inwoners die zich via de site van de MJD 
kunnen opgeven. Zij krijgen informatie over regelingen en voorzieningen op het gebied van 
inkomen, bestaande hulpverleningsvormen en omgaan met geld. De GKB levert een bijdrage aan 
het onderwerp omgaan met geld en schuldhulpverlening. De opkomst is vrij gering. De geplande 
bijeenkomsten in 2013 zijn niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. We besluiten 
samen met de MJD of we doorgaan met dit project.

Voorlichting aan organisaties
De GKB geeft voorlichting over omgaan met geld, schuldhulpverlening en de werkwijze en 
producten van de GKB. Maatschappelijke organisaties, werkgevers en teams van de Units 
Werk, Participatie en Inkomen kunnen op eigen verzoek of uitgenodigd door de GKB gebruik 
maken van deze voorlichting. De voorlichting richt zich zowel op de intermediairs als op de 
verschillende doelgroepen van de organisaties. Met de voorlichting willen we de kennis van de 
medewerkers dusdanig vergroten dat zij schuldenproblematiek eerder signaleren en beter 
kunnen verwijzen. 

Consult
Er is behoefte aan informatie en advies bij organisaties op het gebied van schuldproblematiek 
en omgaan met geld. Vragen kunnen over klantsituaties gaan, maar ook over het opzetten van 
preventieactiviteiten. Organisaties weten de GKB hiervoor te vinden ofwel naar aanleiding van 
onze website, klantcontacten of voorlichtingen. We zien een opvallende stijging van vragen en 
enquêtes van studenten over het hele land.
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Regiogemeenten
Preventie beperkt zich niet tot de stad Groningen. De GKB voert de schuldhulpverlening uit voor 
een aantal regiogemeenten. 

De GKB biedt naast curatieve ook preventieve producten aan de gemeenten Zuidhorn, Winsum, 
De Marne, Bedum, Ten Boer en Grootegast. Het preventieve aanbod houdt in: 

	 •	Basisonderwijs
  o Klasse!kas 
  o gastlessen 
  o ouderavonden over financieel opvoeden
  o deelname Week van het geld
	 •	Gastlessen	aan	mbo	en	voortgezet	onderwijs
	 •	Ouderavonden/bijeenkomsten	over	financieel	opvoeden	
	 •	Programma	bijeenkomsten/trainingen	CJG’s:
  o regelingen en voorzieningen voor medewerkers CJG’s en inwoners
  o financieel opvoeden voor ouders
  o op vakantie met een smalle beurs
  o hoe blijf je financieel gezond
  o kind op komst, de financiële consequenties 
  o besparen en hoe kom ik goedkoop de feestdagen door?
	 •	Trainingen/workshops	op	aanvraag.	Verschillende	onderwerpen	mogelijk	rondom	thema		
  ‘Omgaan met geld’ voor bijvoorbeeld buurt- en jeugd en jongerenwerk werk etc.
	 •	Voorlichting	voor	intermediairs	en/of	bewoners	over	schuldhulpverlening	en	werkwijze	 GKB
	 •	Deskundigheidsbevordering	op	aanvraag	voor	ketenpartners,	werkgevers,	schuldeisers	
	 •	De	cursus	‘Rondkomen	kun	je	leren’
	 •	Budgetcoaching
	 •	Deelname	aan	het	Zorgloket
	 •	Nazorg

De regiogemeenten maakten in 2013 meer gebruik van preventie dan voorgaande jaren. In 
Grootegast, Bedum, Winsum en de Marne zijn voorlichtingen gegeven over schuldhulpverlening 
en werkwijze van de GKB aan verschillende maatschappelijke instellingen. In Ten Boer werd 
deze voorlichting gegeven aan het team Dorpscoaches en hun ketenpartners. In samenwerking 
met OGGZ en Humanitas Winsum is een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners over 
feestdagen met een smal budget. 

In 2014 staan er voor verscheidene doelgroepen in Winsum en Ten Boer preventieactiviteiten op 
de agenda. Het Rijk heeft vanaf 2014 extra middelen beschikbaar gesteld voor het armoede- en 
schuldenbeleid. We verwachten dat regiogemeenten hierom meer inzetten op preventie voor 
hun inwoners. In de voortgangsgesprekken hebben de gemeenten al aangegeven meer gebruik 
van preventie te willen maken in 2014. 

In 2014 bieden we wederom aan alle gemeenten het GKB Preventieprogramma aan.



Jaarplan preventie GKB 2014 28

HOOFDSTUK 9  

Kennisdeling en (methodiek) ontwikkeling 

Preventie is meer dan alleen het ontwikkelen en uitvoeren van diverse activiteiten. We willen 
binding houden met landelijke en regionale ontwikkelingen, kennis blijven delen en vergroten, 
en onze methodieken ontwikkelen. Daarnaast vragen wij zowel in- als extern aandacht voor 
onze activiteiten. We doen dit als volgt.

Werkgroep preventie Kring Noordoost (NVVK)
We nemen deel aan de regionale werkgroep die bestaat uit preventiemedewerkers van diverse 
gemeenten. Doelstelling is een uitwisseling van ervaringen, deskundigheidsbevordering 
en (gezamenlijke) methodiekontwikkeling. In 2013 hebben we voor een nieuwe vorm 
gekozen. We combineren de bijeenkomsten met werkbezoeken aan één van de leden 
van de Kring Noordoost. Medio 2014 organiseren wij een werkbezoek voor onze collega 
preventiemedewerkers van deze werkgroep. 
Dit preventie-netwerk is uit een Gronings-Zwols initiatief voortgekomen.

NVVK Commissie Preventie
De GKB is lid van de landelijke commissie Preventie. De commissie Preventie is in 2010 
ingesteld door de Algemene Ledenvergadering. 
Tot de taken van de commissie behoort onder andere:
- inhoudelijk toe te zien op de module Preventie zodat deze actueel en toepasbaar is;
- nadenken over en nader invullen van onderwerpen die Preventie in brede zin raken; 
- leden als vraag- en antwoordbaak te dienen;
- samenwerking zoeken met andere commissies en werkgroepen zodat de vereniging een  
 samenhangend beleid kan voeren.

De commissie adviseert het bestuur en kan ook zelfstandig onderwerpen behandelen.
 
Deskundigheidsbevordering en deelname aan congressen
Aan verschillende organisaties verzorgen we op verzoek deskundigheidsbevordering aan hun 
medewerkers. Ook worden we regelmatig gevraagd als spreker of workshopleider tijdens 
congressen en scholingsdagen. 

Inzetten ervaringsdeskundigen en professionals bij het aanleren van financiële vaardigheden
We geven samen met gerechtsdeurwaarders van LAVG gastlessen aan MBO-scholieren in de 
leeftijd tussen 16-24 jaar. Hiernaast zijn gastlessen verzorgd door onder andere wethouder Istha, 
waaronder een gastles aan groep 7/8 op een basisschool. Ook heeft de wethouder samen met 
een deurwaarder van LAVG een gastles gegeven aan MBO-scholieren. Op de basisscholen heeft 
het afdelingshoofd van de GKB in groep 3 voorgelezen en heeft een directeur van SOZAWE een 
gastles verzorgd. Deze werkwijze wordt voortgezet.
We kiezen bewust voor een werkwijze in groepen die uitgaat van de inzet van 
ervaringsdeskundigheid van de deelnemers. We maken gebruik van de expertise van 
deelnemers en geven in de groep ruimte voor het uitwisselen van do’s en dont’s over 
bijvoorbeeld goedkoop op vakantie gaan, feestdagen vieren met een klein budget, budgetteren 
etc. Doordat de bijeenkomsten in scholen en CJG’s groepsbijeenkomsten zijn, kunnen 
deelnemers bij elkaar inspiratie opdoen. Door te ervaren dat ze anderen tips kunnen geven, 
neemt hun zelfvertrouwen toe. 
Deelnemers geven aan dat zij de voorkeur hebben voor een professional als de begeleider van 
de groepsbijeenkomsten. In 2014 onderzoeken we hoe we de inzet van ervaringsdeskundigen 
als versterking van het huidige aanbod. 
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Evaluatie
We evalueren onze activiteiten met onze samenwerkingspartners. Hiermee vergroten we de 
kwaliteit van ons werk.

Communicatie
We communiceren zowel in- als extern over ons werk. We maken gebruik van Intranet (intern) 
en folders, advertenties, website en persberichten (extern). Per activiteit beoordelen we hoe we 
in- en extern communiceren en met welk middel. 
In 2013 hebben we meegewerkt aan artikelen in bladen als Sprank, de Riepe en Prima 
Onderwijs. Op wijkwebsites en sites van onze ketenpartners als de CJG’s en scholen wordt 
regelmatig aandacht besteed aan onze activiteiten. 
In 2014 onderzoeken we het gebruik van social media als communicatie middel. 

Materiaal
We ontwikkelen per activiteit voorlichtingsmateriaal in de vorm van presentaties en lesmateriaal. 
We doen dit bij voorkeur in overleg met samenwerkingspartners en doelgroep. Immers zij 
weten het beste wat nodig is.
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De resultaten van 2013!
In 2013 hebben we veel doelgroepen, inwoners van Groningen en organisaties weten te bereiken. 
We zijn in (bijna) alle wijken geweest met diverse activiteiten. Hieronder geven we dit schematisch 
weer. 

Activiteit Aantal Inhoud

Wijkgericht werken  
Stip 2 bijeenkomsten, 

160 deelnemers
Geldmenu: elke wijk kiest een 
thema over omgaan met geld. 
Bijvoorbeeld over budgetteren, 
vakantie met een smalle beurs, 
regelingen en voorzieningen.

Jasmijn 5 bijeenkomsten,
60 deelnemers 

Thema ‘omgaan met geld’.

Kinderen, jongeren en hun ouders
Eurocoach 298 klanten Individueel coachingstraject 

gericht op het vergroten van 
financiële vaardigheden.

KEI-week/Kick off 

Hanzehogeschool

1850 studenten)

5 workshops

Geldtips voor studenten: 
informerend

Workshop Studeer Verstandig: 
vergroten financiële 
vaardigheden.

Klasse!kas 42 Klasse!kassen op scholen 
7 in regiogemeente

Leerlingen gaan aan de slag met 
geld verdienen en beheren d.m.v. 
de Klasse!kas.

Koffieochtenden/ouderavond 
onderwijs

5 bijeenkomsten 
35 ouders

Financiële opvoeding: 
bewustwording en aanreiken 
methodes.

Gastles basisonderwijs 15 lessen
400 leerlingen

Financiële educatie, gericht op 
bewustwording.

Gastlessen voortgezet 
onderwijs 

10 gastlessen, 
200 leerlingen 

Financiële educatie, gericht op 
bewustwording en voorbereiding 
‘financieel gezond’ studeren.

Gastlessen ROC’ 78 groepen,
1650 leerlingen

Financiële educatie, gericht 
op bewustwording i.s.m. 
deurwaarders LAVG

CJG ouderbijeenkomsten 23 bijeenkomsten, 
210 ouders

Financiële opvoeding, gericht 
op bewustwording, aanreiken 
methodes.

CJG Gezond Zwanger groepen 5 bijeenkomsten Thema kosten (opvoeden) kind.
Campus Diep 2 bijeenkomsten

25 jongeren
Financiële educatie. Vergroten 
financiële vaardigheden, 
gericht op zelfstandigheid 
bewustwording.

Schuldeisers
Inzet schuldhulpverlening 
voorkomen woningontruiming

65 Voorkomen ontruimingen

Crisisinterventies water-
energie, huur)

190 Totaal voorkomen 
afsluitingen water, energie en 
huisuitzettingen.
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Justitieel kader 
PTCN 8 bijeenkomsten

65 deelnemers
Voorlichting schuldhulpverlening 
in kader van budgetteringscursus.

Het Poortje 1 bijeenkomst Financiële educatie. Vergroten 
financiële vaardigheden, 
gericht op zelfstandigheid 
bewustwording.

Preventieproducten in het proces schuldhulpverlening
Cursus ‘Rondkomen kun je 
leren’

3 cursussen 
(157 aanmeldingen/47 deelnemers)

Leren budgetteren. Aanleren 
van vaardigheden. Voorkomen 
van financiële problematiek en 
recidive.

Budgetcoaching 159 gesprekken Vergroten financiële 
vaardigheden gericht op 
uitstroom budgetbeheer.

Preventieactiviteiten in samenhang met Werk, Participatie en Inkomen
Stagiaires en nieuwe 
medewerkers SOZAWE

2 bijeenkomsten
25 deelnemers

Voorlichting over 
schuldhulpverlening. Gericht op 
signalering en verwijzing.

Overig
Voorlichtingsprogramma 
organisaties (intermediairs)

9 voorlichtingen Thema schuldhulpverlening/ 
werkwijze GKB in kader van 
signalering en verwijzing 
medewerkers.

Consult 12 consulten Consultatie op preventiebeleid 
en organiseren activiteiten en 
vragen studenten.

Symposia, congressen en 
scholingsdagen

4 lezingen/workshops
312 deelnemers

Thema kennisdelen door: 
Lezing/workshop in kader 
deskundigheidsbevordering 
beleids- en 
preventiemedewerkers 
schuldhulpverlening en 
medewerkers ketenpartners.

We hopen in 2014 met veel plezier weer veel op het gebied van preventie te kunnen 
betekenen voor inwoners en organisaties. Met veel organisaties hebben wij een uitstekende 
samenwerkingsrelatie. Zo staan al diverse activiteiten voor 2014 gepland zoals gastlessen, 
ouderbijeenkomsten en trainingen in een justitieel kader.


