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Geld kan reizen

Jaarplan Preventie 2016

‘Financieel gezond van 0 tot 100 jaar’
Groningse Kredietbank

Ooit was ons geld van goud
en toen van leeg papier
waarop je brieven schrijft
of tekeningen maakt
Nu sturen de mobieltjes
getallen rond de wereld
om sneller dan het licht
voor geld te kunnen spelen
Ik vind het geen probleem
als mijn geld van de bakker
naar de supermarkt loopt
of naar het zwembad gaat
Mijn geld moet als het moe is
in mijn spaarpot kunnen slapen
Kasper Peters
stadsdichter 2015-2016

Samenvatting

Inhoudsopgave
basisscholieren.
Er zijn nieuwe methodieken ontwikkeld voor basis-,
middelbaar- en MBO-onderwijs. Het motto voor, door en
met de doelgroep (inwoners) staat daarin centraal. Deze
methodieken spreekt de doelgroep direct aan. Dit brengt
verdieping aan in de al bestaande gastlessen en workshops.
De projecten ‘Geld in de Klas’ voor het basisonderwijs, het
project MoneyWays voor het voortgezet onderwijs en het
vernieuwde Jouw schuld=jouw schuld 2.0 worden in 2016
doorontwikkeld en geïmplementeerd. Ook gaan scholieren
en studenten dit jaar aan de slag met financiële educatie
door middel van discussielessen en de debatbattle.

De Groningse Kredietbank (GKB) ondersteunt burgers die in
een schuldsituatie zijn geraakt of daarin dreigen te raken.
Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en
voorzieningen. Deze zijn erop gericht om de financiële
vaardigheden van Groningse inwoners te vergroten, zodat
zij hun financiën op orde houden of krijgen. Komend jaar
staat in het teken van vernieuwing van methodiek en
verduurzaming van financiële educatie in het onderwijs.
Afgelopen jaar zijn aanzienlijk meer Groningse inwoners en
organisaties bereikt ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit
doen we door inzet van grootschalige projecten, gastlessen
en evenementen. Op scholen in vrijwel alle wijken zijn
gastlessen en workshops gegeven. Zo hebben we met onze
gastlessen ruim 3787 kinderen en jongeren bereikt. Onze
doelgroep is 0 tot 100 jaar oud.

De focus ligt op kinderen, jongeren, hun ouders en
wijkgericht werken. Door inzet van nieuwe methodieken,
eigentijdse mediakanalen en doelgroepgerichte
communicatie, willen we de huidige doelgroep en nieuwe
doelgroepen bereiken. Social media wordt ingezet om een
bredere doelgroep te bereiken. Daarnaast besteden we
aandacht aan specifieke groepen als ouderen, nieuwe
(werkende) armen en werkgevers.

Door wijkgericht te werken is de drempel aanzienlijk lager
om het gesprek aan te gaan over financiën en op tijd hulp te
zoeken bij de GKB. Er zijn diverse bijeenkomsten in de
wijken georganiseerd. Mede door deze aanpak is de
doelstelling voor 2015 ruim behaald.

Schuldhulpverlening is een belangrijk onderdeel van het
gemeentelijke armoedebeleid. Preventie sluit goed aan bij
de gekozen aanpak van armoede langs de drie lijnen:
vliegwiel, vangnet en verbinding. In het kader van
kennisdeling en ontwikkeling participeren we in regionale
en landelijke preventie overleggen. In 2015 zijn er op
verzoek zowel lokaal als landelijk workshops en/of lezingen
over schuldpreventie verzorgd tijdens congressen en
scholingsdagen.

Financiële educatie is een onlosmakelijk onderdeel van
schuldpreventie. Jong geleerd is oud gedaan immers. In
2015 zijn er grote slagen gemaakt met het verder
verankeren van financiële educatie in het Groningse
onderwijsveld. Er zijn lesprogramma’s ontwikkeld voor
leerlingen van het basisonderwijs tot en met het
wetenschappelijk onderwijs. Andere doelgroepen zijn ook
meegenomen. Hierbij valt onder meer te denken aan
bezoekers van vrouwencentra, CJG’s, maatschappelijke
instellingen en professionals.

Schuldeisers leveren, al dan niet in samenwerking met de
GKB, een bijdrage aan preventie. Daarbij valt te denken aan
het voorkomen van woningontruimingen en
vroegsignalering. Het preventieprogramma bieden we ook
aan onze regiogemeenten.

Als deelnemende partner in de Week van het geld
organiseren we tijdens deze week verschillende activiteiten
gericht op leerlingen van het basisonderwijs en hun ouders.
Tijdens de Week van het geld organiseren we twee
grootschalige evenementen: de kick-off van Jouw schuld =
jouw schuld? voor het MBO en het Geldfestival voor
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Inleiding

Deel I
Het Jaarplan Preventie bestaat uit twee delen.

Hierbij presenteren wij u het Jaarplan Preventie 2016 van de
Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de directie
Inkomensdienstverlening van de gemeente Groningen.

Deel I biedt een terugblik op het jaar 2015.
In hoofdstuk 1 worden de resultaten, successen en
hoogtepunten beschreven. De resultaten in cijfers zijn in
hoofdstuk 2 weergegeven.

De Groningse Kredietbank (GKB) ontwikkelt
schuldpreventiebeleid, middelen en financiële educatieve
programma’s voor elke doelgroep in de stad. Ons beleid is
erop gericht om burgers te leren om op een verantwoorde
wijze met hun financiën om te gaan en om schulden te
voorkomen. De focus ligt daarbij op financiële educatie.
Preventie heeft als doel geldproblemen te voorkomen en
schulden in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken.

Terugblik 2015: Successen, hoogtepunten en
resultaten in cijfers

Deel II is een vooruitblik naar 2016. Daarin staan de
strategie, beleid, operationele keuzes en plannen voor 2016
centraal. In hoofdstuk 1 beschrijven we de beleidskaders en
de speerpunten. Het daaropvolgende hoofdstuk 2 is gewijd
aan methodieken en kennisdeling. Vervolgens omschrijven
we onze activiteiten in het kader van financiële educatie in
hoofdstuk 3 en 4.

De gemeente Groningen startte tien jaar geleden met
schuldpreventie. De jaren daarna is flink geïnvesteerd en
opgebouwd. Inmiddels zijn we een voorbeeld voor veel
gemeenten als het gaat om een gestructureerde en brede
aanpak van schuldpreventie.

In hoofdstuk 5 en 6 komen de preventie activiteiten aan bod
in het kader van wijkgericht werken, in samenhang met
Werk, Inkomen en Participatie, schuldeisers en overige
activiteiten. Hoofdstuk 7 is gewijd aan vroegsignalering en
overige activiteiten. Onze dienstverlening aan de
regiogemeenten geven we tenslotte in hoofdstuk 8 weer.

Preventie heeft zich de afgelopen jaren zo sterk heeft
ontwikkeld dat de werkzaamheden en taken erg zijn
toegenomen. Echter de capaciteit in menskracht is niet
meegegroeid. Hierdoor is er een onbalans ontstaan
tussen de beschikbare uren en hoeveelheid werk. We
zijn hierom genoodzaakt keuzes te maken. De realisatie
van het Jaarplan preventie komt daarmee onder druk te
staan.
Komend jaar staat in het teken van het meten van de
effecten van onze projecten. Daarnaast gaan we door
met vernieuwing en verduurzaming van onze
lesmethodieken en activiteiten.
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1.

Resultaten 2015

Team preventie is continue bezig met het ontwikkelen en
duurzaam inbedden van nieuwe methodieken op het gebied
van financiële educatie. In 2015 zijn de nieuwe methodieken
doorontwikkeld en verder ingezet voor basis, middelbaaren MBO-onderwijs. Deze methodieken spreken de
doelgroep direct aan en zetten aan tot activatie. Dit brengt
verdieping op de al bestaande gastlessen en workshops.

Op scholen in vrijwel elke wijk, gaven we gastlessen en
workshops. Door wijkgericht te werken, is de drempel
aanzienlijk lager om het gesprek aan te gaan over financiën
en op tijd hulp te zoeken bij de GKB. Er zijn diverse
bijeenkomsten in de wijken georganiseerd. Mede door deze
aanpak zijn de doelstellingen voor 2015 ruim behaald.

In 2015 zijn aanzienlijk meer Groningse inwoners en
organisaties door de afdeling schuldpreventie bereikt. Inzet
van diverse financieel educatieve middelen voor
verschillende doelgroepen, staat centraal in ons werk.
Hierbij valt te denken aan gastlessen over omgaan met
geld, theatervoorstellingen, projecten en evenementen als
‘MoneyWays’, ‘Geld in de klas’, ‘Jouw Schuld = Jouw
Schuld?’ en de landelijke Week van het geld.

Het interactief en online lesprogramma ‘Geld in de klas’
voor de groepen 7/8, is in 2015 verder ontwikkeld.
Groningse basisscholen gingen aan de slag met
onderwerpen als sparen, geld uitgeven en geld
verdienen. In de lespakketten zitten filmpjes die gemaakt
zijn voor, door en met Groningse kinderen. De leerlingen
ontwikkelen in dit proces verschillende competenties
waarbij het accent ligt op financiële vaardigheden. Deze
werkwijze maken lessen effectiever, interactiever en
vergroten het leereffect.
Kinderen gingen na een gastles aan de slag met het
maken van filmpjes over omgaan met geld. Zij schreven
zelf het script, regisseren de filmpjes en zijn acteur(s).
Onder begeleiding van Golypoon zijn de verschillende
verhalen gefilmd.

Geld in de klas

Financiële educatie en wijkgericht werken
Financiële educatie is een onlosmakelijk onderdeel van
schuldpreventie: jong geleerd is oud gedaan. In 2015 zijn er
grote slagen gemaakt met het verder verankeren van
financiële educatie in het Groningse onderwijsveld. Er zijn
lesprogramma’s ontwikkeld voor basis- tot en met
wetenschappelijk onderwijs. Andere doelgroepen zijn hierin
ook meegenomen. Hierbij valt te denken aan bezoekers van
vrouwencentra, CJG’s, zorginstellingen en professionals.
Door middel van gastlessen, workshops en theater is op
interactieve wijze met Groningse inwoners
gecommuniceerd.

In combinatie met de lessen van MoneyWays, boden we de
interactieve theatervoorstelling ‘Crisis’ aan op het
voortgezet onderwijs. Deze voorstellingen zijn een goede
aanvulling op de gastlessen.

MoneyWays is eind schooljaar 2014-2015 tussentijds
geëvalueerd. Elf Groningse jongeren zijn opgeleid tot peer
educator, om lessen te verzorgen op het voortgezet
onderwijs. Dit zijn rolmodellen die zowel op het MBO, HBO
als aan de universiteit studeren. De peer educators ervaren
hun (betaalde) bijbaan voor de klas als erg waardevol. Op
deze manier leveren ze een bijdrage aan de maatschappij.
Daarnaast vinden ze het belangrijk om het gesprek over
omgaan met geld met leerlingen aan te gaan. Ten slotte
krijgen ook zij nieuwe inzichten van de leerlingen en komt
er op deze manier een wederzijds leerproces tot stand.

‘Jouw schuld=jouw schuld?’
Samen met alle MBO-instellingen in de stad (Alfacollege, MBO Terra, ROC Menso Alting en het
Noorderpoort) en DUO hebben wij het project ‘Jouw
schuld = jouw schuld?’ nieuw leven ingeblazen. De
krachten zijn gebundeld in de preventie- en aanpak van
schulden onder MBO-studenten. In het najaar van 2015
hebben we een start gemaakt met de uitvoering van het
project. Docenten zijn voorgelicht over studiefinanciering, het herkennen en signaleren van schulden
en adequaat doorverwijzen. Een zogeheten
deskundigheidsbevordering. Ook is voor het eerst
gastlessen gegeven aan alle eerstejaars studenten op
MBO Terra. In het voorjaar van 2016 gaat de campagne
van start.

Leerlingen vonden het interessant om te leren hoe hun
klasgenoten tegen bepaalde (geld)zaken aankijken: hier
wordt anders maar weinig over gesproken. Op deze manier
verwerven de leerlingen nieuwe inzichten in de omgang
met- en praktische kanten van geld. Docenten gaven allen
aan de lessen interactief en afwisselend gevonden te
hebben. Vooral de persoonlijke verhalen van de peer
educators en de band die zij met de leerlingen opbouwen,
maken dat de lesstof en het thema ‘geld’ goed aansluiten
bij de belevingswereld van de jongeren.

MoneyWays
MoneyWays is een onderwijsprogramma voor
bovenbouwleerlingen van alle niveaus op het voortgezet
onderwijs. Jonge Groningse rolmodellen (peer educators)
stonden voor de klas om op laagdrempelige en
taboedoorbrekende wijze geld, armoede en schulden
bespreekbaar te maken. Thema’s als schulden, armoede,
groepsdruk en het nemen van verantwoordelijkheid waren
leidend tijdens de gastlessen. Het programma ondersteunt
de gemeente Groningen en scholen bij het weerbaar maken
van jongeren die risico lopen om in armoede- en
schuldenproblematiek terecht te komen. Diversion en het
Nibud ontwikkelden samen het project MoneyWays.

Door deze manier van werken bereiken we veel
verschillende Stadjers. Door inzet van financiële educatie
voor kinderen, jongeren en hun ouders, wordt de
bewustwording van goed omgaan met geld al op jonge
leeftijd ingebed. Inwoners kregen informatie over
schuldhulpverlening, het werk van de Groningse
Kredietbank en antwoord op individuele vragen.
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Overig

Mini-symposium Vroegsignalering

Nibud-agenda

Door de inzet van interactieve theater of andere vormen van
kunst als poëzie hebben we financiële educatie en
gesprekken over geldproblemen op een luchtige manier op
gang weten te brengen.

In het najaar organiseerden we een geslaagd minisymposium over vroegsignalering. Tijdens dit evenement
verbonden we organisaties als WIJ-teams en woningcorporaties aan elkaar. Hiermee willen we komen tot een
gezamenlijke aanpak, waarbij huurschulden (nog) eerder
worden herkend en opgepakt. Verschillende sprekers van
Lectoraat Hogeschool van Amsterdam, de RUG en het
Nibud gaven vanuit hun deskundigheid een lezing, gerelateerd aan het thema ‘vroegsignalering’. Voortvloeisel van dit
symposium is de projectgroep ‘stedelijke vroegsignalering’.

Het tweede onderdeel van het preventiepakket was de
Nibud-agenda. Hierin stond een persoonlijk voorwoord van
de wethouder Sociale Zaken, een overzicht van regelingen
en voorzieningen, waar de inwoner voor hulp terecht kan én
een verwijzing naar het Online Geldplan. Er wordt
aangespoord tot financiële zelfstandigheid van de
gebruiker. De agenda is verspreid onder inwoners waar de
GKB direct of indirect contact mee heeft. Zo ging er een
stapel naar de Voedselbank, CJG’s, Stip’s, WIJ-teams en
klantmanagers. De eerste agenda is uitgereikt aan de
cursisten van onze budgetteringscursus. Ook kregen
klanten op het spreekuur van de GKB een agenda.

In samenwerking met drie basisscholen is de interactieve
theatervoorstelling ‘Credits’ georganiseerd. De voorstelling
werd zowel door ouders, leerlingen als docenten positief,
leerzaam en herkenbaar genoemd. Moeilijke onderwerp als
geld en schulden zijn met veel humor, op een luchtige
manier bespreekbaar gemaakt.

Preventiepakket
De stadsdichter verzorgde op poëtische wijze gastlessen
aan 110 leerlingen van vier scholen. Deze methodiek, de
verbinding van poëzie en financiële educatie, is goed
ontvangen door leerlingen en leerkrachten. Leerlingen
hingen aan de lippen van de stadsdichter en schreven
allemaal een gedicht over (omgaan met) geld.

De Groningse Kredietbank heeft in samenwerking met
Nibud drie producten onder Groningse inwoners verspreid.
Het zogeheten ‘Preventiepakket’ is een zorgvuldig
samengesteld pakket, met producten die elkaar logisch
aanvullen. Onderdeel van het preventiepakket zijn de
‘Groningse Geldkrant’, de ‘Geld-agenda’ en de ‘Online
Geldplannen’. Het preventiepakket biedt hulp om grip te
krijgen en te houden op de financiële situatie. De gemeente
Groningen wil alle burgers activeren om grip op geld te
krijgen en te houden.

Stip’s en Informatiemarkten
We hebben medewerkers van Stip voorgelicht over
schuldhulpverlening en werkwijze GKB. Ook stonden we op
verschillende informatiemarkten in de stad.

De Geldkrant

Week van het geld

In het najaar van 2015 is bij alle Groningse huishoudens
de Geldkrant bezorgd. De Geldkrant bevat informatie en
tips en voor alle leeftijden als kinderen, jongeren en
ouderen. Ook hebben we aandacht besteed aan
zogenaamde life events. Hiermee is ingezet op een breed
bereik van de inwoners. Dit huis-aan-huisblad zet de lezer
aan tot het op orde brengen van zijn of haar financiële
zaken. En maakt duidelijk dat er, indien nodig, hulp voor
handen is. De Geldkrant was een groot succes. Vanuit de
wijken kwamen positieve reacties. Dat de krant ook
gericht is op andere doelgroepen dan alleen minima,
werd als nuttig ervaren. Een aantal inwoners hebben
naar aanleiding van de Geldkrant telefonisch contact met
de GKB gezocht voor advies. Waarvan sommige
uiteindelijk op het spreekuur langskwamen.

De Groningse Kredietbank doet elk jaar mee aan de Week
van het geld. Dit is een landelijk initiatief van Platform
Wijzer in geldzaken. Tijdens de Week van het geld wordt
extra aandacht gevraagd voor het belang van goed met
geld leren omgaan. In alle Groningse wijken is er een
verscheidenheid aan activiteiten ontplooid. De frequentie
van reguliere voorlichtingen, gastlessen en workshops is
opgeschroefd. Daarnaast zijn er nieuwe doelgroepen (o.a.
leerlingen voortgezet onderwijs) aangesproken en
organiseerden we evenementen. Hierdoor was het bereik
erg groot.
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Ook dit jaar waren we aanwezig op de KEI-markt. Door een
actievere presentatie van verschillende gemeentelijke
onderdelen, is de informatie duidelijker en aantrekkelijker
geworden. Dit heeft geresulteerd in een hoger aantal
bezoekers ten opzichte van voorgaande jaren. Deze
samenwerking en aanpak is als goed geëvalueerd. En een
succesvoorbeeld van integraal werken gebleken.

Kennisdeling
Kennisdeling is belangrijk om inzichten en methodieken te
optimaliseren. Daarom wisselen we regelmatig met
professionals van gedachten. Hierbij valt te denken aan
andere gemeenten, kredietbanken, landelijke platforms,
financiële instellingen, landelijke instituten als Nibud en
overige instellingen.

Online Geldplannen voor alle Groningse inwoners
We hebben ons als gemeente aangesloten bij Startpunt
Geldzaken. Deze ontwikkelt Online Geldplannen waarmee
particuliere huishoudens zelf hun geldzaken in balans
kunnen brengen en houden. Er zijn twee Online
Geldplannen beschikbaar: één plan om beter te leren
rondkomen en een ander plan om te sparen en/of aflossen.
Voor elke doelgroep is er een Online Geldplan op maat.
Huishoudens worden gestimuleerd een financiële buffer op
te bouwen voor korte- en lange termijn, door te sparen en
af te lossen. Zo wordt voorkomen dat huishoudens bij
tegenslagen in financiële problemen komen. De
Geldplannen blijven anoniem, opdat de privacy is
gewaarborgd. Daar waar nodig, wordt verwezen naar
relevante hulpverlenende instanties.

Regelmatig werken wij mee aan onderzoeken. Zo deden we
mee aan het onderzoek naar vroegsignalering door
ministerie van SZW. We hebben een bijdrage geleverd aan
de organisatie van expertmeeting van de NVVK. Tijdens het
symposium ‘Werkt preventie eigenlijk wel’ van het CAB
hebben we een presentatie verzorgd over preventie in
Groningen.

Regiogemeenten
De regiogemeenten hebben in 2015 meer gebruik gemaakt
van preventie dan voorgaande jaren. Zo gaven we
voorlichtingen over schuldhulpverlening en werkwijze van
de GKB aan Humanitas en een woningcorporatie. Daarnaast
zijn er gastlessen gegeven aan basisscholen in Bedum,
Winsum en de Marne.

Groter bereik van studenten
De samenwerking met de RUG is voortgezet. Tijdens de
open dagen verzorgden we workshops aan aspirantstudenten en ouders over omgaan met geld tijdens de
studententijd. Het lesmateriaal is vernieuwd en aangepast
aan de behoefte van de doelgroep. Uit de evaluatie bleek
dat deelnemers de inhoud van de workshops goed,
boeiend, nuttig en de tips bruikbaar vonden. De workshops
zijn met een 8.2 gewaardeerd.
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Over het geheel genomen zijn, binnen alle onderwijslagen,
meer jongeren bereikt. Ook het aantal gastlessen,
workshops en voorlichtingen aan MBO-studenten is
opgeschroefd. In totaal bereikten wij 3787 kinderen en
jongeren. Deze succesvolle aanpak en geslaagde
methodieken zetten we voort in 2016. In hoofdstuk 2 zijn alle
resultaten in cijfers terug te lezen. In hoofdstuk 2 zijn alle
resultaten in cijfers terug te lezen.

2.

Resultaten in cijfers

Hieronder geven we schematisch de resultaten in cijfers weer over 2015.

Doelgroep / Activiteit

Aantal

Inhoud

Gastlessen

28 lessen,
729 leerlingen

Financiële educatie, gericht op bewustwording

Klasse!kas

43 Klasse!kassen op scholen,
7 in een regiogemeente

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

Basisonderwijs

Doelgroep / Activiteit

Aantal

Inhoud

STIP

2 bijeenkomsten
25 deelnemers

Voorlichting schuldhulpverlening algemeen

Vrouwencentrum Jasmijn

5 bijeenkomsten,
35 deelnemers

Thema ‘omgaan met geld’

Informatiemarkten

650 bezoekers

Voorlichting schuldhulpverlening algemeen

25 deelnemers

Deskundigheidsbevordering schuldhulpverlening

Wijkgericht werken

Ouders
Koffieochtenden/ouderavonden onderwijs

3 bijeenkomsten,
36 ouders

Financiële opvoeding: bewustwording en aanreiken
methodes

WIJ-Teams

CJG ouderbijeenkomsten

6 bijeenkomsten,
68 ouders

Financiële opvoeding, gericht op bewustwording,
aanreiken methodes en andere thema’s over geld

Inzet schuldhulpverlening voorkomen
woningontruiming

72

Voorkomen ontruimingen

Theatervoorstelling ‘Credits’ voor ouders in de ‘Week van het
geld’

82 ouders

Financiële opvoeding d.m.v. van interactief theater

Crisisinterventies water-energie, huur)

130

Totaal voorkomen afsluitingen water, energie en
huisuitzettingen

Budgetcoaching

174 gesprekken

8 gastlessen,
234 leerlingen

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

Vergroten financiële vaardigheden gericht op uitstroom budgetbeheer

Voorlichtingsprogramma organisaties (intermediairs) en
WIMP

6 voorlichtingen
91 deelnemers

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

Werkgevers

2 bijeenkomsten

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

Voorgezet onderwijs en MBO
Gastlessen voortgezet onderwijs

Schuldeisers en preventie overig

MoneyWays (peer educators0

27 gastlessen
703 leerlingen

Gastlessen ROC ’s

99 groepen,
1.909 leerlingen

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

Consult

38 consulten

Consultatie op preventiebeleid en organiseren activiteiten en vragen studenten

Theatervoorstelling ‘Crisis’ voor leerlingen in het voortgezet in
combinatie met MoneyWays

4 groepen
90 leerlingen

Financiële educatie d.m.v. interactief theater

Symposia, congressen en scholingsdagen

3 bijeenkomsten
96 deelnemers

2600 bezoekers

Geld tips voor studenten: Gezamenlijke deelname
gemeentelijke afdelingen aan informatiemarkt

90 deelnemers

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

Oplage 100.000 verspreiding
huis-aan-huis
1000 stuks

Preventiepakket i.s.m. Nibud
Activering grip op geld in 4 stappen volgens Nibudmethode

17 Geldplannen in november en
december 2015

Inwoners gaan (online) aan de slag om grip te krijgen
en te houden op de financiële situatie.

HBO en WO
KEI-week
Open dag RUG

212 aankomende studenten + ouders

Voorlichting financiële vaardigheden

PTCN

3 bijeenkomsten,
22 deelnemers

Voorlichting schuldhulpverlening

Eurocoach

Nieuwe klanten 101
Totaal klanten 358
Gesprekken 375

Individueel (coaching)traject gericht op hulp bij schulden en vergroten financiële vaardigheden

Cursus ‘Rondkomen kun je leren’

4 cursussen
66 deelnemers
137 aanmeldingen

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

(Ex-)gedetineerden

10

Minisymposium Vroegsignalering
Groningse Kredietbank
Vroegsignalering:
- Geldkrant
- Nibud agenda’s
-Online Geldplan

11

Deel II
Vooruitblik 2016: Strategie, beleid en
operationele keuzes

12
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1.

Beleidskaders

In dit hoofdstuk beschrijven we de beleidskaders, de visie
van de GKB en de doelstellingen van onze werkzaamheden.
Ook geven we de doelen weer, welke keuzes we maken en
waar de focus op ligt.
De Groningse Kredietbank (GKB) ontwikkelt
schuldpreventiebeleid, middelen en financiële educatieve
programma’s voor elke doelgroep in de stad van 0 tot 100
jaar. Ons beleid is erop gericht om burgers te leren om op
een verantwoorde wijze met hun financiën om te gaan en
om schulden te voorkomen. De focus ligt daarbij op
financiële educatie. Preventie heeft als doel geldproblemen
te voorkomen en schulden in een zo vroeg mogelijk stadium
aan te pakken. Waar mensen vaardigheden of kennis
missen om financieel zelfredzaam te zijn, bieden de
verschillende preventieactiviteiten de mogelijkheid deze te
vergroten.

Beleidskaders
Sinds 1 juli 2012 is wettelijk ingekaderd dat de
verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening bij
gemeenten ligt. We verwijzen naar een tweetal beleidsnota’s
wat de kader vormt voor gemeentelijk
schuldpreventiebeleid: Perspectief, actieplan tegen de
armoede 2015 -2018 en het plan schuldhulpverlening
2016-2020. Met dit plan geven we vorm en inhoud aan de
zorgplicht en regierol van onze gemeente ten aanzien van
integrale schuldhulpverlening.

Visie
In Perspectief, het actieplan tegen armoede 2015 -2018,
geven we aan niet te accepteren dat mensen in armoede
leven. Samen met alle partijen in de samenleving willen we
armoede bestrijden. Armoede mag niet de oorzaak zijn dat
mensen aan de kant staan. We bieden mensen passende
ondersteuning en zorgen voor solide
inkomensvoorzieningen en een goede schuldhulpverlening.
We willen perspectief bieden.
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Schuldhulpverlening (curatief en preventief) is een
belangrijk onderdeel van ons gemeentelijk armoedebeleid.
We pakken (problematische) schuldproblematiek aan door
een laagdrempelige, integrale schuldhulpverlening.
Daarnaast willen we schuldproblematiek zoveel mogelijk
voorkomen. We sluiten in het kader van de integrale
schuldhulpverlening aan bij de drie lijnen, waarlangs in het
actieplan armoede wordt bestreden.

Vangnet
Door een solide vangnet te organiseren creëren we
(financiële) rust en zekerheid in de basis. Dit doen we door
inkomensondersteunende maatregelen en door het
organiseren van adequate schuldhulpverlening.
Ondersteuning van de sociale omgeving is hierbij
belangrijk. Tegelijkertijd zorgen we dat de bekendheid van
het gemeentelijk aanbod aan schuldhulp wordt vergroot.
Een belangrijke focus is schuldpreventie ten behoeve van
kinderen en jongeren. We willen hen zoveel mogelijk de
kans geven om een bestaan zonder armoede of schulden op
te bouwen. Voorbeelden van preventieactiviteiten die hier
goed op aansluiten zijn o.a. adviesgesprekken op het
spreekuur, de cursus ‘Rondkomen kun je leren’ en de
voorlichtingsactiviteiten in de wijken, zowel voor inwoners
als voor professionals.

Vliegwiel
Als de (financiële) basis is geborgd, is vervolgens activering
nodig. Mensen die in een (problematische) schuldsituatie
terechtkomen maken we bewust van eigen handelen. Alleen
dan kunnen we ondersteunen bij het verkrijgen of vergroten
van (financiële) zelfredzaamheid. We leren klanten hoe ze
met hun geld moeten omgaan, om financieel gezond te
worden en te blijven. Het vliegwieleffect treedt op door het
versterken van de zelfredzaamheid en het activeren
waardoor mensen weer mee kunnen doen in de
maatschappij. Bijvoorbeeld door het opleiden van
ervaringsdeskundigen en inzetten van rolmodellen die weer
anderen gaan helpen.

Ons programma voor financiële educatie, waaronder
projecten als MoneyWays voor het voortgezet onderwijs,
Geld in de Klas voor de basisscholen, Jouw schuld=jouw
schuld? op het MBO en activiteiten in de CJG’s, zijn goed
onder te brengen bij het vliegwiel. Deze projecten
beschrijven we uitgebreider in hoofdstuk 3.

De definitie van schuldpreventie luidt: Schuldpreventie is
het voorkomen dat er financiële problemen ontstaan door
van tevoren in actie te komen. Preventie kan echter ook
worden ingezet om grotere financiële problemen of
herhaling te voorkomen. Schuldpreventie is een mix van
maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht
zijn dat mensen financieel vaardig worden en zich zo
gedragen dat zij hun financiën op orde houden.

Verbinden
Het aanpakken en voorkomen van schuldproblemen kunnen
we niet alleen. Daarbij hebben we iedereen (burgers,
ketenpartners, schuldeisers en Wij teams) hard nodig om er
een succes van te maken. We zoeken om die reden actief de
samenwerking op met zowel lokale, regionale als landelijke
instellingen, die vanuit hun eigen deskundigheid, taken en
mogelijkheden bijdragen aan de integrale
schuldhulpverlening. Door samen te werken met
verschillende (keten)partners als o.a. scholen, justitiële
instellingen, Stips, MJD, CJG’s, WIJ-teams, DUO en
schuldeisers als woningcorporaties en
gerechtsdeurwaarders passen we de lijn van verbinding
goed toe. In de toekomst willen we de samenwerking
uitbreiden naar andere partijen.

Doelstelling
De doelstellingen die we als gemeente met integrale
schuldhulpverlening nastreven zijn:
 Voorkomen van schulden (voorkomen van recidive)
 Duurzame financiële stabiliteit
 Oplossen van schulden
 Bevorderen van financiële zelfredzaamheid en
participatie

Voorkomen van schulden (voorkomen van recidive)
Het doel van preventie en nazorg is het vergroten van de
bewustwording bij inwoners ten aanzien van hun financiële
mogelijkheden en beperkingen. We willen voorkomen dat zij
(opnieuw) financiële verplichtingen aangaan die ze niet
kunnen betalen. Aandacht voor preventie en nazorg
verkleint de kans dat grotere of nieuwe schulden en
daarmee samenhangende maatschappelijke problemen
(opnieuw) ontstaan. In het geval dat de klant vaardigheden
of kennis mist om financieel zelfredzaam te zijn, bieden we
de klant de mogelijkheid deze te vergaren.

Verbinden geldt ook voor ons als gemeente: alle
beleidssectoren moeten en kunnen een bijdrage leveren
aan de bestrijding van armoede en schuldproblematiek. Te
denken valt aan het verbinden van armoedebestrijding en
schuldhulpverlening met beleidsterreinen als onderwijs,
welzijn en (jeugd)zorg en aanverwante beleidsterreinen
inkomen en re-integratie.

Brede doelgroep
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. Door middel van
overdragen van informatie en kennis, wordt het ontstaan
van (nieuwe) schulden voorkomen. Hiermee leveren we een
bijdrage aan de financiële zelfredzaamheid van mensen.
Financiële educatie is een onlosmakelijk onderdeel van
preventie.

Ons schuldpreventiebeleid richt zich op alle inwoners van
alle leeftijden. 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. We kennen drie typen
preventie: primair, secundair en tertiair. Wij passen alle drie
typen preventie toe.
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2.
Speerpunten en focus 2016
Het gemeentelijk (schuld)preventieprogramma richt zich op alle inwoners van 0-100 jaar.
Financiële educatie neemt een belangrijke plaats in binnen het programma. Met betrekking tot het onderwijs blijven we
nieuwe preventiemethodieken ontwikkelen. Onze focus ligt op kinderen, jongeren, hun ouders en wijkgericht werken.
Daarnaast besteden we aandacht aan specifieke doelgroepen als ouderen, nieuwe (werkende) armen en werkgevers. Ook
bieden we preventie aan onze regiogemeenten.
Ons preventiebeleid sluit goed aan bij de uitvoering van Actieplan Perspectief. Komend jaar wordt er extra aandacht
gegeven aan het verbeteren van toegang tot het vangnet, om het toekomstperspectief van jongeren van 12 tot 18 jaar in
arme gezinnen te verbeteren. Speerpunten zijn preventie, talentontplooiing en verbetering van de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. En door inzet van ervaringsdeskundigen en door zichtbaar te verbinden met ondernemers en professionals.
Preventie kan goed aansluiten op andere lokale programma’s. We richten onze preventie-activiteiten op maatschappelijke
instellingen, onderwijsinstellingen en schuldeisers. Opdat verschillende inwoners doeltreffend bereikt worden.

Methodieken en kwaliteit
Leerlingen leren hierdoor van elkaar door ideeën en
ervaringen uit te wisselen over (geld)zaken.

We gaan in 2016 door met de ingezette koers om de nieuwe
methodieken in te zetten en te implementeren. Het motto
voor, door en met de doelgroep (inwoners) stond en staat
daarin centraal. We laten kinderen en jongeren leren door
zelf te doen. Daarnaast blijven we nieuwe initiatieven
ontplooien.

Samen met alle MBO-scholen in de stad en DUO geven we
uitvoering aan het project ‘Jouw schuld = jouw schuld?’. In
dit samenwerkingsverband bundelen we de krachten om
verantwoord financieel gedrag onder Groningse MBOstudenten te stimuleren. Het unieke van dit project is dat
mbo-studenten meewerken aan dit project.

(Voortzetting) nieuwe methodieken in 2016
Het interactief en online educatieproject ‘Geld in de klas’
voor het basisonderwijs zal ook in 2016 worden uitgezet
worden. Het online lesprogramma bestaat uit filmpjes en
lesmateriaal voor in de klas en thuis. De filmpjes zijn door
Groningse kinderen gemaakt. Door kinderen zelf aan de
slag te laten gaan met het thema, ontwikkelen ze
verschillende competenties waarbij het accent ligt op
financiële vaardigheden.

MBO-studenten gaan een theatervoorstelling op de planken
brengen als onderdeel van Jouw schuld=jouw schuld.
Daarnaast bieden we verschillende interactieve
theatervoorstellingen voor zowel ouders als leerlingen op
het voorgezet onderwijs. Een nieuwe voorstelling
toegespitst op MBO-scholieren, bieden we in 2016 aan
verschillende ROC’s.

Ook continueren we de inzet van peer educators in het
voortgezet onderwijs. Zij geven lessen over omgaan met
geld aan bovenbouw leerlingen. De inzet van deze jonge
‘rolmodellen’ voor de klas heeft een grote meerwaarde. Het
zijn jonge nieuwe gezichten, waardoor de input van de klas
verschilt ten opzichte van datgene dat ze los zouden laten
wanneer alleen de professional de les zou leiden.
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Financiële educatie en het op gang brengen van gesprekken
over geldproblemen kan ook luchtig gebracht worden door
de inzet van interactieve theater of andere vormen van
kunst als poëzie. We blijven samenwerken met de
stadsdichter om financiële educatie op dichterlijke wijze te
brengen.
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Debat

Stichting Move

In samenwerking met Stichting Discussiëren kun je leren
(DKJL) gaan we financiële educatie door middel van debat
aanbieden. Hiermee wordt ingezet op het versterken van
de mondelinge taalvaardigheid, sociale vaardigheden en
actief burgerschap. Discussie is zowel doel als middel.
DKJL biedt kinderen en jongeren een podium om hun
stem te laten horen. Het is voor volwassenen dé kans om
te horen wat jongeren vandaag de dag beweegt. Uiteraard
is ’geld’ het thema waarover gediscussieerd wordt. De
debatten zetten we in op het basisonderwijs en MBO.

Stichting Move organiseert projecten waarin studenten en
kinderen uit aandachtswijken elkaar en elkaars leefwereld
leren kennen en de kans krijgen hun talenten verder te
ontwikkelen. Samen krijgen zij het eigenaarschap en de
verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van
een kortlopend project. Tijdens een Move project nemen de
studenten een kijkje in het leven van de kinderen en
andersom. De kortlopende projecten bestaan uit twee
onderdelen: een verbindende activiteit en een wijktraject.
Tijdens de verbindende activiteit nemen de studenten de
leerlingen een dagje mee in hun leefwereld. In het
wijktraject brainstormen de kinderen en studenten samen
over wat er beter kan in de wijk.

Er worden discussielessen gegeven en debatwedstrijden
ingezet. De debatbattle is eigentijds en probeert een
zekere ‘straatwijsheid’ te benaderen. In de debatbattle
gaan leerlingen met elkaar en met bijzondere genodigden
in debat over twee hoofdstellingen. Bijzondere
genodigden zijn politici, experts en/of
ervaringsdeskundigen.

In 2016 onderzoeken we de inzet van studenten in het
basisonderwijs in samenwerking met Stichting Move.
Tijdens de projecten van Move worden Groningse
studentenverenigingen en kinderen aan elkaar verbonden.
Samen gaan zij aan de slag met het thema geld. Het gebruik
van de Klasse!Kas is hierbij leidend. De studenten en
scholieren zamelen geld in en houden dat door middel van
de Klasse!Kas goed bij. Van het ingezamelde geld, gaan zij
iets voor de wijk doen. Doordat zij zich samen inzetten voor
de buurt, leren ze elkaar kennen, ontwikkelen ze hun
talenten en kunnen zij met trots terugkijken op een concreet
resultaat. Studenten kunnen door deze aanpak fungeren als
rolmodel voor basisschoolkinderen.

In de discussielessen en de debatbattle staan thema’s
omgaan met geld en schulden centraal. Hiermee worden
volgende doelen bereikt:
 Jongeren worden zich meer bewust van de wijze waarop zij met geld omgaan.
 Jongeren worden zich meer bewust van de waarde van
geld.
 Jongeren worden zich meer bewust van hun uitgavenpatroon.
 Jongeren onderkennen de invloed van reclame,
ouders, media en leeftijdsgenoten op hun uitgavenpatroon.
 Jongeren realiseren zich dat er grote verschillen zijn
tussen mensen: hun bestedingspatroon en bestedingsmogelijkheden.
 Jongeren maken kennis met het thema schulden en
schuldhulpverlening.
 Jongeren vergoten hun kennis over het thema t.b.v.
schuldpreventie.

Ervaringsdeskundigen en rolmodellen
Naast bovengenoemde gaan we door met het inzetten van
zowel ervaringsdeskundigen als professionals bij het
aanleren van financiële vaardigheden. Goede voorbeelden
daarvan zijn de gastlessen met gerechtsdeurwaarders van
LAVG aan MBO-scholieren, inzet wethouder(s), directeuren
en andere leidinggevenden tijdens onze activiteiten
bijvoorbeeld in de Week van het geld.
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Ook kiezen we 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 don’ts over bijvoorbeeld feestdagen
vieren met een klein budget, budgetteren etc. Doordat de
bijeenkomsten in scholen en CJG’s groepsbijeenkomsten
zijn, kunnen deelnemers inspiratie bij elkaar 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 begeleider van de groepsbijeenkomsten.
Bovenstaande werkwijze wordt voortgezet en
doorontwikkeld. Ook sluit deze goed aan bij de uitvoering
van actieplan Perspectief in 2016.

website, klantcontacten of voorlichtingen. We zien nog
steeds een stijging van vragen van gemeenten en studenten
over het hele land.

Communicatie
We communiceren zowel in- als extern over ons werk.
Daarbij maken we gebruik van verschillende
communicatiemiddelen- en kanalen. Intern wordt gebruik
gemaakt van mail en intranet. Extern maken we gebruik van
de website, sociale media, drukwerk, nieuws- en
persberichten, advertenties en evenementen. Zie bijlage 1
voor een volledig overzicht van de communicatiemiddelen.
Uitgangspunt is dat wij de verschillende doelgroepen en
stakeholders daar bereiken waar ze zijn. Strategie en
uitgangspunt is dat wij vindbaar zijn, zowel online als
offline. Daarom zetten wij in op communicatiemiddelen- en
kanalen waar de doelgroepen actief zijn.

Effectmeting en evaluatie
Het is belangrijk om de effectiviteit van preventie en andere
schuldhulpverleningsproducten te weten. Dat is meer dan
welke personen en hoeveel personen gebruik maken van
een product. We willen weten wat we bij die personen
hebben bereikt. Het gaat ons dus om monitoren en meten
van de effecten van schuldhulpactiviteiten. We gaan
hiervoor gebruikmaken van interviews en ICT-programma’s.
Dit doen we in samenwerking met de Rijksuniversiteit
Groningen.

Het aanbod is breed: er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt
van ambassadeurs die de taal van de jongeren spreken.
Maar ook van algemene visitekaartjes voor de digitaal
minder onderlegden. Per activiteit en doelgroep beoordelen
we hoe in- en extern gecommuniceerd wordt en welk
communicatiekanaal het meest passend is. Steeds meer
wordt er gebruik gemaakt van online mediakanalen. Door
inzet van nieuwe media bereiken we een bredere
doelgroep. De groep ‘ouderen en digitaal minder
onderlegden’ wordt echter niet uit het oog verloren. Wij
blijven passend informatiemateriaal ontwikkelen voor elke
doelgroep.

In het voorjaar wordt het effect van de projecten ‘Jouw
schuld=jouw schuld’ en MoneyWays wetenschappelijk
onderzocht. Daarnaast blijven we samen met onze
samenwerkingspartners onze activiteiten evalueren.
Hiermee vergroten we de kwaliteit van ons werk.

Social media

Consult

Het preventiewerk en de projecten zijn onderdeel van de
berichtenmix op de gemeentelijke Facebook- en
Instagrampagina. Dit in het kader van doelgroepgerichte
publiekscommunicatie. Regelmatig zijn er berichten te zien
over onder meer ’Jouw schuld = jouw schuld?’, ‘Geld in de
klas’ en de ‘Week van het geld’. Niet alleen verschijnen er
berichten op de Facebookpagina, ook wordt er gebruik

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
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3.
Evenementen

gemaakt van sponsored content. Een voorbeeld is de
advertentie waarbij de cursus ‘Rondkomen kun je leren’
breder onder de aandacht komt van de Groningse inwoner.
Hiermee boren we nieuwe doelgroepen aan voor onze
cursus. Ook zullen algemene berichten te zien zijn die de
inwoner informeert over het werk van de GKB.

Door het organiseren van (grootschalige) evenementen
verbinden we ons werk en onze projecten aan specifieke
groepen in de stad. Tijdens de ‘Week van het geld’
organiseren we twee evenementen. Een voor het MBO: de
kick-off van Jouw schuld = Jouw Schuld? en het Geldfestival
voor de groepen 7/8. Op het Geldfestival wordt het online
lesprogramma ‘Geld in de Klas’ gepresenteerd aan de
basisscholen. In het kader van kennisdeling en verbinding
met partners, organiseren we ook kennisactiviteiten voor
professionals. Een voorbeeld hiervan is het minisymposium ‘vroegsignalering’.

Het doel van de pilot social media is:
 Doelgroepgericht de projecten van preventie en het werk
van de GKB onder de aandacht van Stadjers, politiek en
pers te brengen (informeren en formeren);
 Nieuwe doelgroepen aanboren (overreden);
 Meer clicks op onze website (overreden);
 De dialoog op een andere manier met stakeholders aangaan (dialogiseren);
 Bereik vergroten (all-over).

Financiële educatie in het onderwijs
Gastlessen

Financiële educatie neemt een centrale plaats in binnen ons
programma. Er zijn educatieve activiteiten in het onderwijs
en daarbuiten. We hebben lesprogramma’s van basisschool
tot en met universiteit. Voor kinderen, jongeren, hun ouders
en andere volwassenen.

Voor groep 7/8 verzorgt de GKB gastlessen waarin we
aandacht besteden 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.

Verduurzaming van financiële educatie

Geld in de klas

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 het onderwijs vervullen. Platform
Wijzer in geldzaken is op verschillende niveaus bezig de
opname van financiële educatie in het curriculum van het
basis en voortgezet onderwijs te bewerkstelligen. Tot dat
moment blijven we ons programma aanbieden.

We gaan het online educatieproject ‘Geld in de klas’ verder
uitzetten onder de basisscholen. Dit lesprogramma bestaat
uit filmpjes, een opdracht voor in de klas en opdracht voor
thuis. Deze werkwijze maakt lessen effectiever, interactiever
en vergroot het leereffect. Alle basisscholen in de gemeente
Groningen hebben via de portal toegang tot het lespakket.

Ouders

Influencers

Basisonderwijs

Een influencer is een persoon of groep die het vermogen
heeft om online het gedrag van anderen te beïnvloeden.
Influencers zijn er in verschillende vormen en maten.
Iemand kan een influencer zijn vanwege;
een groot bereik op sociale media
een bepaalde autoriteit, die daardoor een heel specifieke doelgroep kan bereiken (denk aan personen met
een bepaalde interesse of een bepaalde demografische
achtergrond ).

Uit onderzoek blijkt dat als kinderen al jong leren omgaan
met geld, de basis wordt gelegd voor financiële
zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Het basisonderwijs
bieden wij een compleet pakket aan. Bestaande uit de
Klasse!kas, gastlessen, ouderavonden, koffieochtenden en
het nieuwe ‘Geld in de klas’. Het basisonderwijs kan hier
gedurende het hele (school)jaar gebruik van maken. Tijdens
de ‘Week van het geld’ geven we extra aandacht en
publiciteit aan deze activiteiten.

Uit onderzoek blijkt dat financiële educatie bij kinderen en
jongeren beter beklijft als ook hierbij worden betrokken.
Immers, financieel opvoeden is primair een
verantwoordelijkheid van ouders. Daarom willen we naast
kinderen en jongeren wij ook ouders bereiken. Tijdens
koffieochtenden en/of ouderavonden op scholen gaan wij in
gesprek met ouders. Op 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.

Veel kinderen en jongeren volgen deze zogeheten
influencers (vloggers) op YouTube. Tegenwoordig brengen
mensen een groot gedeelte van hun dag online door. Door
een bekende vlogger te koppelen aan de Groningse
Kredietbank, benutten we het bereik en de impact van deze
influencer(s) om een specifieke doelgroep te bereiken en te
beïnvloeden. In 2016 gaan wij de haalbaarheid onderzoeken
om een dergelijke influencer te koppelen aan de Groningse
Kredietbank, om een bredere doelgroep kennis te laten
maken met financiële educatie. Door een jonge bekende
vlogger in te zetten als rolmodel, zal financiële educatie
meer tot de verbeelding spreken bij jongeren.

De Klasse!kas

De Week van het geld
Tijdens de landelijke ‘Week van het geld’ organiseert het
platform Wijzer in geldzaken met haar partners, waaronder
wij als gemeente Groningen, activiteiten voor basisschoolleerlingen en ouders van kinderen op de basisschool. De
meeste activiteiten vinden plaats tijdens de les op school,
maar er is ook een aantal activiteiten waar-mee ouders en
kinderen samen aan de slag kunnen gaan.
De gemeente Groningen vindt het vanuit haar visie
belangrijk deelnemende partner te zijn in de ‘Week van het
geld’. Hierbij werken we samen met Wijzer in geldzaken. De
Klasse!kas, lessen, ouderavonden, koffieochtenden, debat
en nieuw te ontwikkelen methodieken worden ingezet.

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
schenken. Kinderen oefenen en leren verantwoord om te
gaan met geld, zonder dat er sprake is van een verzwaring
van het lesprogramma.
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4.
IMC Weekendschool

‘Jouw schuld = Jouw schuld?’
Dit is een campagne voor, door en met jongeren ontwikkeld
en uitgevoerd samen met DUO binnen het
Noorderpoortcollege en Alfa-college (2007 en 2010).

Op IMC (International Marketmakers Combinationz)
Weekendschool krijgen kinderen van 10-15 jaar, uit
sociaaleconomisch achtergestelde wijken, aanvullend
onderwijs op zondag. Gastdocenten met verschillende
beroepen laten de jongeren actief ervaren wat hun beroep
inhoudt. Weekendschoolonderwijs verbreedt perspectieven,
versterkt zelfvertrouwen en vergroot maatschappelijke
betrokkenheid. In 2015 hebben we gastlessen gegeven aan
leerlingen. Ook hebben hun ouders de theatervoorstelling
over geld en opvoeden bezocht. We gaan door met deze
samenwerking.

Samen met alle MBO-scholen (MBO Terra, ROC Menso
Alting, Noorderpoort en Alfa-college) in de stad en DUO
gaan we de 3e editie van ‘Jouw schuld = jouw schuld’
opzetten. Hiermee willen we verantwoord financieel gedrag
onder Groningse MBO-studenten stimuleren. Tijdens de
campagne worden jongeren gewezen op risico’s van
(verkeerde) financiële keuzes en geven we informatie om de
drempel te verlagen om tijdig hulp te zoeken. MBOstudenten helpen invulling te geven aan dit project. Jouw
schuld = jouw schuld? bestaat onder andere uit een
aansprekende campagne, (gast)lessen, website, (financieel)
spreekuur, toneel, debat, scholing voor docenten en een
groots evenement.

Voortgezet onderwijs
Op het voortgezet onderwijs bieden wij workshops,
ouderavonden en het onderwijsprogramma MoneyWays
aan. De workshops zijn ontwikkeld in samenwerking met
studenten. Ook hier richten wij ons op het financieel
zelfredzaam zijn van de jongeren en hoe de ouders daar
hun kinderen zo goed mogelijk in kunnen begeleiden.
MoneyWays is uitgebreid beschreven in hoofdstuk van Deel
I en in hoofdstuk 2 van Deel II van dit plan.

HBO en WO
Voor de studenten in de stad hebben we een lesprogramma
in vorm van workshops. Het doel is informeren en
versterken van financiële vaardigheden om de studietijd
financieel gezond te doorlopen. De workshops behoren tot
ons structureel aanbod voor studenten. In samenwerking
met de Hanzehogeschool, RUG, studie- en
studentenverenigingen bieden we deze aan. Naast het
geven van de workshops blijven wij studenten informeren
tijdens events van de Hanzehogeschool, RUG en tijdens de
KEI-week. Dit doen we door samen te werken met andere
gemeentelijke onderdelen en DUO.

Middelbaar beroepsonderwijs
We verzorgen structureel gastlessen aan alle MBOscholieren in Groningen. Voor eerstejaars studenten van het
Alfa-college zijn de lessen een verplicht onderdeel in het
lesprogramma LLB (Leren Loopbaan en Burgerschap). De
gastlessen verzorgen we regelmatig met
gerechtsdeurwaarderskantoor LAVG. Tijdens 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 je je
inkomsten en uitgaven bijhoudt en of je te verleiden bent
om (onnodige) spullen aan te schaffen. LAVG vertelt de
leerlingen over hun werkwijze.

We zetten bovengenoemde samenwerking voort. We
hebben immers een gezamenlijk belang voor de studenten:
kunnen studeren en financieel een gezonde toekomst
hebben.
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Financiële educatie overige velden
door de verwijzers gewaardeerd. Gezien het stijgende
aantal aanmeldingen kunnen we spreken van een grote
behoefte. In 2015 hebben we de leeftijd van de doelgroep
uitgebreid naar de leeftijd van 23 tot 25 jaar. Er is gebleken
dat deze leeftijdscategorie zonder maatwerk ’tussen wal en
schip’ valt.

Ook voor andere jonge- en volwassen inwoners hebben we
verschillende programma’s gericht op financiële educatie.

Dak- of thuisloze jongeren
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 trainen wij hun bewoners. Dit
zijn jongeren die in één van de huizen van Kopland 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. Het doel is
vergroten van kennis over geldzaken en het vergroten van
financiële vaardigheden als budgetteren.
Naar behoefte geven we deskundigheidsbevordering aan
trajectbegeleiders van Kopland 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.

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 en
financiële opvoeding. De bijeenkomsten worden goed
bezocht. Tijdens inloopochtenden brengen we ouders met
elkaar in gesprek over omgaan met geld waarbij zij elkaar
kunnen adviseren en ondersteunen.

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

Cursus ‘Rondkomen kun je leren

Eurocoach

Rondkomen van een laag inkomen is niet altijd even
makkelijk. De GKB biedt inwoners van de stad Groningen al
enige jaren de budgetteringscursus ‘Rondkomen kun je
leren’ aan. Deze cursus bestaat uit vier lessen. Doel is om
financiële zelfredzaamheid van de cursisten te vergroten.
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. Inwoners kunnen op eigen initiatief of
als onderdeel van een schuldregelingstraject deelnemen
aan de cursus.

Het doel van de Eurocoach is het vergroten van de
financiële zelfredzaamheid van jongeren. Hierdoor worden
belemmeringen om te werken of onderwijs te volgen
verminderd. De Eurocoach nodigt jongeren bij de GKB uit
en kan ook op huisbezoek gaan. De Eurocoach blijft
relevant, omdat binnen de (schuld)hulpverlening een
aanbod ontbreekt om jongeren individueel te ondersteunen
bij 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). Afspraken
worden goed nagekomen door jongeren en de uitval is
minimaal. De aanpak wordt zowel door de jongeren als
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5.
Startpunt Geldzaken

3. In ontwikkeling: het derde Geldplan. Halverwege 2016
komt een derde Geldplan beschikbaar gericht op
inwoners met financiële problemen.

We rollen de Online Geldplannen van Startpunt Geldzaken
verder uit. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de preventie
van financiële problemen bij inwoners en alle daaraan
gerelateerde kosten voor gemeenten. Startpunt Geldzaken
wordt door het Nibud in samenwerking met verschillende
organisaties ontwikkeld. Hiermee willen we meer inwoners,
o.a. (nieuwe) werkende armen bereiken.

(Ex-)gedetineerden
PTCN (Penitentiair Trajecten Centrum Noord) is eind 2015
opgeheven. Resocialisatietrajecten voor gedetineerden
worden nu binnen de penitentiaire inrichtingen uitgevoerd.
Hiermee is de training aan (ex-)gedetineerden beëindigd.

Inwoners kunnen gebruik maken van onderstaande
Geldplannen:
1. Het Geldplan ‘Beter Rondkomen’ geeft concrete tips om
te besparen én om extra inkomen te verwerven.
Zo komen geldzaken snel in balans.
2. Het tweede Geldplan helpt bij het maken van een
verantwoorde keuze tussen sparen, aflossen of beleggen.
Elk heeft zijn voor- en nadelen. Soms biedt de combinatie
van sparen, aflossen én beleggen een aantrekkelijk
perspectief.

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

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

De gemeente Groningen legt de focus op wijkgericht
werken. Schuldpreventie kan hier goed 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 onder
meer vorm door activiteiten te organiseren voor
Vrouwencentrum Jasmijn, de CJG’s en Stip’s en samen te
werken met de WIJ-teams.

Centra voor Jeugd en Gezin
Deze centra in de diverse wijken zijn laagdrempelige
loketten waar kinderen, jongeren (-9 maanden tot 18 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 en
gemeenten.

WIJ-teams
We gaan de samenwerking met WIJ-teams intensiveren. De
activiteiten die in de wijken plaatsvinden, willen we in
samenwerking met WIJ-teams plannen en uitvoeren.
Daarnaast bieden we alle WIJ-teams een training aan over
schuldhulpverlening en werkwijze GKB.

Vrouwencentra

Ook hier werken we wijkgericht. Voor een beschrijving van
de activiteiten binnen de CJG’s verwijzen we naar
hoofdstuk 4.

De succesvolle activiteiten bij vrouwencentrum Jasmijn zijn
structureel geworden. 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.

Stip’s en Informatiemarkten
Stip staat voor vijftien plekken in de Groningse wijken, waar
iedereen terecht kan voor alles rondom wonen, welzijn,
zorg, meedoen en vrijwilligerswerk. Stip beantwoordt
vragen, stimuleert mensen te participeren, zich in te zetten
voor anderen en hun wijk, 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 in de samenleving.
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6.

Werk, Inkomen en Participatie

7.
uit verschillende onderzoeken van onder meer het Nibud.
Zich regelmatig ziek melden, concentratieproblemen en
zelfs fraude of diefstal kunnen tekenen zijn van financiële
problemen onder medewerkers. Loonbeslag is het meest
genoemde teken van financiële problemen.

Het hebben van schulden en/of het niet kunnen omgaan
met geld kan een belangrijke belemmering vormen voor
re-integratie en (maatschappelijke) participatie. Door
schuldhulpverlening (zowel curatief als preventief) in te
zetten, kan ontslag vanwege schulden voorkomen worden.
Daarnaast wordt de slagingskans van re-integratie en/of
participatie trajecten vergroot.

Werkgevers hebben een drietal informatiebehoeften: wat te
doen als zij geconfronteerd worden met financiële
problemen, aan informatie die zij werknemers kunnen
geven over omgaan met geld en aan een sociale kaart van
instanties in de omgeving waar zij werknemers naartoe
kunnen verwijzen. We blijven werkgevers op verzoek
voorlichten over schuldhulpverlening en producten van de
GKB.

Werk, Inkomen en Maatschappelijke Participatie
(WIMP)
In het najaar van 2015 zijn we gestart met het geven van
voorlichtingen aan teams van WIMP. Wij informeren hen
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 naar werk, re-integratie en/of participatie. Dit zetten
we voort in 2016.

Voorlichting aan organisaties
De GKB geeft voorlichting over omgaan met geld,
schuldhulpverlening, de werkwijze en producten van de
GKB. Maatschappelijke organisaties, werkgevers en
verschillende afdelingen binnen de gemeente Groningen
kunnen op eigen verzoek of op initiatief van de GKB,
gebruik maken van deze voorlichting. Hiermee vergroten
we de kennis van de medewerkers dusdanig dat zij
schuldenproblematiek eerder signaleren en beter kunnen
verwijzen.

UWV
Het UWV erkent dat het vroegtijdig signaleren van
financiële problematiek, informeren over omgaan met geld
en 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. Voorlichting en adequate verwijzing naar de
schuldhulpverlening zijn belangrijk voor zowel het UWV als
de GKB. In 2016 gaan we in gesprek met UWV over verdere
samenwerking.

Vroegsignalering en overige preventie activiteiten

In dit hoofdstuk beschrijven we de aanpak van vroegsignalering en de (preventieve) samenwerking met schuldeisers. Ook
geven we de preventieactiviteiten en producten weer, die opgenomen zijn in een schuldhulpverleningstraject of op zichzelf
een schuldhulpverleningstraject zijn.

Vroegsignalering
Vroegsignalering wordt steeds vaker gezien als de oplossing om (problematische) schulden bij mensen te voorkomen.
Wanneer financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium opgespoord worden, zijn er meer mogelijkheden om
adequate hulp te bieden. Hiermee voorkomen we dat achterstanden ontstaan die zich kunnen ontwikkelen tot een
problematische schuldsituatie. We gaan daarom initiatieven ontwikkelen voor verschillende vormen van
vroegsignalering.
De GKB heeft met alle woningcorporaties in de stad reeds in 2007 een samenwerkingsconvenant gesloten. Het huidige
convenant voldoet ten dele, namelijk slechts op het gebied van een minnelijke schuldregeling. We willen dit convenant
vernieuwen, want we willen er nog eerder bij zijn, om huurschulden en andere problemen te voorkomen. We willen
een intensieve samenwerking tot stand brengen tussen de WIJ teams, de woningcorpora-ties en de GKB. Het doel is
om gezamenlijk tot een aanpak te komen waarbij huurschulden (nog) eerder worden herkend en opgepakt. Dit moet
leiden tot minder aanzeg-gingen ontruimingen, dat huurschulden niet meer zo hoog oplopen en minder crisissituaties
opgepakt hoeven te worden door de gemeente.
Naar aanleiding van de ontvangen aanzeggingen van gerechtsdeurwaarders legt de GKB contact 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 succesvolle aanpak is inmiddels structureel.

Informatie uitwisseling met schuldeisers
Door gebruik van het programma Dicos is de uitwisseling van informatie tussen schuldeisers en de GKB sneller en
efficiënter geworden en kunnen we problemen eerder opsporen en aanpakken.

Gemeentelijke belastingen
Het team Invordering van de gemeente Groningen en de GKB hebben afspraken gemaakt over proactieve benadering (van
klanten), verwijzing en de mogelijkheden tot meewerken aan schuldregelingen. Er vindt periodiek overleg plaats tussen het
team Invordering en de GKB.

Werkgevers

Preventie overig

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

We zetten ook producten in om rust te creëren (vangnet) in de financiën, succesvol uitstroom te bevorderen en recidive te
voorkomen.
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8.
Informatie en advies

Stabilisatie en DFD

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

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.

Budgetbeheer en -coaching
Budgetbeheer en -coaching heeft als primaire doel een
stabiele financiële situatie te creëren. Door het budget te
gaan beheren zorgen wij voor een stabiele financiële
situatie. Vervolgens kijken we hoe we de financiële
zelfredzaamheid van de klant kunnen vergroten. Einddoel is
dat de klant weer zelfstandig zijn budget kan beheren. Door
deze inzet voorkomen we dat schulden oplopen en streven
we ernaar dat klanten na een schuldregelingstraject niet
weer in de financiële problemen komen.

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 onregelbare
schulden hebben. DFD is maatwerk. Tweemaal per jaar
bepalen we of DFD gecontinueerd wordt voor de klant.

Nazorg
Budgetbeheer bestaat niet alleen uit het beheren van het
inkomen. Wij plegen ook interventies (bijvoorbeeld door
periodiek contact over wijzigingen in het inkomen en keuzes
met betrekking tot de uitgaven). Door het bespreken van
financiële keuzes proberen we klanten te leren wat de
gevolgen zijn van hun financiële keuzen. Daar waar nodig
zetten we ook intensievere budgetcoaching of cursussen in.

Na afronding van het schuldhulptraject wordt na 2 à 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.

Sociaal bankieren

Budgetcoaching wordt ingezet voor die klanten die extra
ondersteuning nodig hebben om weer financiële
zelfredzaam te worden. Deze vorm van coaching richt zich
op volwassenen in tegenstelling tot de eerder genoemde
Eurocoach.

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 schuldenproblematiek. 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.

Blijkt financiële zelfredzaamheid niet haalbaar dan
begeleiden wij klanten eventueel naar
beschermingsbewind.
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Regiogemeenten

De GKB voert de schuldhulpverlening uit voor een aantal
regiogemeenten. Naast curatieve producten, bieden we de
gemeenten Zuidhorn, Winsum, de Marne, Bedum, Ten Boer
en Grootegast ook preventieve producten.

In 2016 bieden we wederom aan alle gemeenten het GKB
Preventieprogramma aan.

Het preventieve aanbod houdt in:
 Basisonderwijs:
Klasse!kas
gastlessen
ouderavonden over financieel opvoeden
deelname Week van het geld
online lespakket Geld in de Klas
 Voortgezet onderwijs en mbo:
gastlessen
ouderavonden/bijeenkomsten over financieel
		 opvoeden
 Programma bijeenkomsten/trainingen CJG’s:
regelingen en voorzieningen voor medewerkers
		
CJG’s en inwoners
financieel opvoeden voor ouders
op vakantie met een smalle beurs
hoe blijf je financieel gezond?
kind op komst, de financiële consequenties
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
 Voorlichting voor intermediairs en/of bewoners over
schuldhulpverlening en werkwijze GKB
 Deskundigheidsbevordering op aanvraag voor ketenpartners, werkgevers etc.
 De cursus ‘Rondkomen kun je leren’
 Budgetcoaching en Nazorg
 Deelname aan het Zorgloket
 Training ‘Grip op geld’ voor (nieuwe) uitkeringsgerechtigden
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