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‘It takes a city to 

solve debt’ 
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DOELEN 



STEVIGER NETWERK 
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PROJECTEN 

 tekst 
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AMARGI 



Wat is het? 

 Aanpak: grip op inkomsten en 
uitgaven door budgetplan 

 Buurt versterken door elkaar 
te helpen 

 Vroege aanmelding door 
partners met toestemming 
van de klant 

 Vereniging: vrijwillig 
lidmaatschap  en steun voor 
elkaar 

 

AMARGI 
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2018 

 Samenwerking met partners 
draagt bij aan groter bereik 

 Subsidie SZW gekregen 

 Vroege aanmelding uitbreiden  

 

 

 



Cijfers  
 2 daklozen onder dak en in systeem 

 7 x huisuitzetting voorkomen 

 16 afsluitingen water en/of energie voorkomen 

 2 x iemand aan werk geholpen + 14 talentcoaches 

 34 mensen uit wanbetalersregeling zorg gehaald 

 59 x kwijtschelding aangevraagd 

 3 x deelnemer als vrijwilliger met vergoeding 

 13 x begeleiding familielid die deelnemer begeleidt 

 1 bespaarkring (wordt verenigingsactiviteit Mijlpalen) 

 Haag Wonen: 50 aanmeldingen: huurachterstand van € 38.401 -> € 17.191 = €21.210 
opbrengst 

 

AMARGI 

4-12-2018 



 

4-12-2018 

JONGEREN PERSPECTIEF FONDS 



Wat is het? 

 Schuldenaanpak voor 
jongeren 

 Gemeente saneert en koopt 
restschuld op 

 Turbo aanpak schuldregelen 

 Terugbetaling d.m.v. 
maatschappelijke stage 

 Werken aan perspectief, 
intensieve begeleiding 

 

JONGEREN PERSPECTIEF FONDS 
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2019 

 Evaluatie 150 jongeren 

 Nieuwe groep van 150 
jongeren in 2019 

 Lancering revolverend fonds 
op 7 maart 2019 

 Landelijk opschaling via 
SchuldenlabNL 

 



Resultaten 1e groep (50) 

 100% schuldenzorgvrij.  

 Uitstroom van 62% van de 
jongeren 

 50% volgt opleiding  

 30% heeft een baan 

 15% heeft bijbaan naast 
studie 

 1 jongere heeft geen 
huisvesting. 

JONGEREN PERSPECTIEF FONDS 
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Stavaza 2e groep (97) 

 Traject loopt bij alle jongeren 

 Bij 50% is saneringskrediet 
uitbetaald 

 Bij 40% wordt schuldensitu-
atie aan voorstel gewerkt 

 Bij 10% stabilisatie 

 20% volgt opleiding 

 30% heeft een baan 

 16 jongeren hebben geen 
huisvesting. 
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HELPDESK GELDZAKEN 



HELPDESK GELDZAKEN 

Wat is het? 

 Mobiele, laagdrempelige 
helpdesk in de wijk bij: 
 Huisartsen 

 Welzijnsorganisaties 

 Scholen 

 Zo hou je onder de streep 
wat over: check op inkomen 
én uitgaven. 

 Erger voorkomen, direct 
handelen. 
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Mijlpalen 

 Nov 2017: Start pilot in Laak 
en ontwikkelen aanpak 

 Okt 2018: Escamp 

 Dec 2018: Centrum 

 Jan 2019: Loosduinen 

 

 



HELPDESK GELDZAKEN 

Cijfers Laak 

 

 8 spreekuurlocaties 

 433 eerste gesprekken 

 77 vervolggesprekken 

 Stijging besteedbaar inkomen circa €1000,-. 

 20  verschillende (wijk)organisaties hebben klanten verwezen 

 Samenwerking met Inholland, Haagse Hogeschool, Staedion 
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SOCIAAL HOSPITAAL 



Wat is het? 

 Multi-probleemgezinnen 
effectiever helpen Doel: In 3 
jaar tijd 150 gezinnen 

 Maatwerkplan: gezin bepaalt 
prioriteit en aanpak a.d.h.v. 
kosten baten analyse  

 Maatwerkplan toets door EY, 
daarna uitvoering 

 Eerste Health Impact Bond 
(HIB) in Nederland 
 

SOCIAAL HOSPITAAL 
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Resultaten 10 cases 

 WMO (53.70%)  

 WLZ (10.12%)  

 WGS (0.42%)  

 PW (-2.70%) 

 Jeugd (31.36%)  

 Overig (-1.71%) 
 

Verwachte opbrengst 50 cases 

 1,3 miljoen eerste jaar 



 

 Essay over het organiserend  
vermogen van Schuldenlab070  
& hoe partners hierbij betrokken zijn. 
 

 4 richtingen waar naar  
Schuldenlab070 zich kan bewegen  
om te verduurzamen. 

 

NSOB ESSAY 
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SCHULDENLABNL 

“Schuldhulp krijgt  
landelijk platform” 

https://schuldenlab.nl/slide/schuldenlabnl-in-2-minuten/
https://schuldenlab.nl/slide/schuldenlabnl-in-2-minuten/


VOORUITBLIK 

Events 2019 
12-12  

12-12 
INNOVATIETAFEL SCHEIDEN 

& SCHULDEN 

13-12  
PARTNERBIJEENKOMST 

Q4 

21-01 
INNOVATIETAFEL SPORT 

07-03  
LANCERING JPF FONDS 

 

EN VERDER IN 2019 … 

Nieuwe rechtsvorm    

 Andere financieringsvorm 

Herontwerp organisatie   

Versterken samenwerkingen 

Opschalen & implementeren van 
projecten 

Opstarten van innovaties 



 

 

www.schuldenlab070.nl 


