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Aanpassingen preventieaanpak bij integrale schulddienstverlening 

Geachte leden van de commissie Samenleving,, 

Het bieden van schulddienstverlening, inclusief vroegsignalering en preventie is 
sinds de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (2012) een 
wettelijke taak geworden van gemeenten. Tijdige signalering van dreigende 
problematische schulden kan verergering van problemen, zoals huisuitzettingen, 
voorkomen. Het belang hiervan is recent nog eens onderstreept in de brief d.d. 3 juli 
2013 van staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer. 

Kern van de brief van staatssecretaris Klijnsma is dat gemeenten zich moeten 
inspannen om mensen die financiële problemen hebben eerder op te sporen. De 
afgelopen drie jaar heeft de gemeente Haarlem preventie succesvol ingezet als 
voorlichtings- en vroegsignaleringsinstrument. Maar Haarlem kan niet om de 
landelijke tendens heen. Ook onze stad heeft een aanhoudende toestroom van 
burgers met financiële problemen. Dit vraagt om een andere werkwijze met 
betrekking tot preventie. 

Een van onze gemeentelijke doelstellingen is Haarlemmers zoveel mogelijk 
(financieel) zelfredzaam te laten zijn. Dat is ook uitgangspunt van het beleidsplan 
Schulddienstverlening dat uw gemeenteraad in maart 2012 heeft vastgesteld. 
Schulddienstverlening helpt burgers in hun kracht te staan zodat zij beter in staat 
zijn om hun financiële probleem op te lossen. Door middel van preventietrainingen 
leren wij Haarlemmers die dat nodig hebben, met geld om te gaan. 
Preventietrainingen dragen zo bij aan het schuldenvrij blijven. 
De inzet van preventie-activiteiten kan resulteren in een verlaging van de aanvragen 
voor een schulddienstverleningstraject en recidive. 

Uit eigen onderzoek onder deelnemers blijkt dat budgettrainingen als zinvol worden 
ervaren en nut hebben in het duurzaam financieel zelfredzaam maken. 
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Binnen de gemeente Haarlem is ruim driejaar geleden gestart met preventie
activiteiten zoals: 

Training schuldpreventie met als doelgroep klanten met doorbetalingen via 
de Wwb, inwoners van Haarlem die deze training willen volgen, gedetineerden van 
Penitentiaire Inrichting de Koepel, vrouwen verblijvend bij de Blijfgroep; 

Gastlessen op scholen met als doelgroep primair en voortgezet onderwijs 
en beroepsonderwijs; 

Cursus 'Omgaan met Geld' met als doelgroep cliënten van 
schulddienstverlening. 

Het huidige systeem van maatschappelijke ondersteuning en activering (inclusief 
re-integratie) staat onder grote druk. In Nederland is er steeds minder geld voor 
professionele ondersteuning en begeleiding, terwijl de behoefte aan ondersteuning 
juist groeit. De kader stellende nota 'Samen voor Elkaar' beschrijft de Haarlemse 
visie op deze veranderingen in het sociale domein en hoe hier mee om te gaan. 
Uitgangspunten zijn dat de Haarlemmer zelf verantwoordelijk is, dat er wordt 
gekeken naar wat iemand wèl kan en dat mensen elkaar kunnen helpen. De 
gemeente stimuleert deze zelfredzaamheid en biedt een professioneel vangnet voor 
Haarlemmers die het zelf (tijdelijk) niet redden. 

Mede tegen deze achtergrond is een doorontwikkeling ingezet van de preventie
activiteiten. Deze doorontwikkeling is gericht op een verbreding van het bereik van 
de Haarlemmers en een sterkere aansluiting op het programma 'Samen voor 
Elkaar'. Het gaat om: 
1. Verbreding bereik door training van relevante partners uit de stad: 

Regie: via 'train de trainers' aanpak worden relevante partners uit de stad 
opgeleid om de cursus 'Omgaan met geld' te kunnen geven. In eerste instantie 
wordt samenwerking gezocht met Paswerk. Andere volgende partners zijn de 
woningcorporaties. U gaf al eerder als commissie aan dat juist de 
woningcorporaties snel kunnen constateren of er achter 'hun' deuren (financiële) 
problematiek speelt. 
2. Continueren van het geven van cursussen: 
• Cursussen geven aan bekende risicogroepen. Het zelf blijven geven van 
cursussen zorgt voor een goede verankering in de stad. 
• Gastlessen geven op scholen; jeugd is een specifieke en belangrijke 
doelgroep. Jong geleerd is oud gedaan. Het is ook deze doelgroep die aan (intemet) 
verleidingen wordt blootgesteld en waarbij 'bepaalde spullen' gelden als 
statusverhogende objecten. 
3. Samenhang uitgangspunten programma Samen voor elkaar: 

Intern wordt binnen de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
medewerkers geïnstrueerd over het herkennen van risicogroepen. De betreffende 
klanten wordt vervolgens een trainingsaanbod gedaan ; 

In de zelfredzaamheidsmatrix die, via de applicatie Mens centraal, in het 
Servicecentrum wordt ingezet wordt het risico van schulden opgenomen. Het biedt 
ook de mogelijkheid de betreffende klant een training aan te bieden. De 
zelfredzaamheidsmatrix is een momentopname van de mate waarin iemand 
zelfredzaam is op diverse onderwerpen. 



Met deze doorontwikkeling van preventie bij schulddienstverlening komen wij als 
gemeente tegemoet aan de behoefte in de stad en dragen wij bij aan 
zelfredzaamheid en eigen kracht uit het programma 'Samen voor Elkaar'. Tevens 
sluit de doorontwikkeling aan bij de door het Rijk gewenste preventie van 
financiële problematiek bij particulieren. 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet. 

I 
I 


