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‘Werkt preventieve 
schuldhulpverlening wel?’ 

Erik Geerlink (CAB) 

Schuldpreventie 

 
“waarom weinig hebben zoveel betekent” 
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Schuldpreventie 

Primair 

Secundair 

Tertiair 

Alle inwoners van een gemeente 

Huishoudens met beginnende problemen 

(ex) cliënten van schuldhulpverlening 

De omvang 

Problematische schulden  

Risico op problematische schulden  

Cijfers: Panteia 2013 
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Uitdagingen 
Wie is de 

doelgroep? 

? 

Welk deel van de burgers met risico op 
problematische schulden is als zodanig bekend? 

CAB 2015, respons: 9 
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Uitdagingen 
Benadering &  

overtuiging 
Wie is de 

doelgroep? 
Inzet  

maatregel Bereik & effect 

? 

Weet u hoeveel personen deelnemen aan 
preventiemaatregelen? 

CAB 2015, respons: 6 
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Heeft u een notie van effect van de ingezette 
preventiemaatregelen? 

CAB 2015, respons: 6 

Uitkomst onderzoek 

            

 

 

 

 

Bereik: 0.002%  

Kosten: ± € 1.000 p.p.  

(CAB, 2014) 

Doelgroep secundaire 
preventie 
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Praktijkervaring 

• Laag bereik 

• Gericht op input en proces 

• Goede bedoelingen 

• Sterk het karakter van beleidshomeopathie 

 

‘Voorkomen is 
moeilijker dan genezen’ 
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Andere onderzoeken 

 

• Startpunt en onderzoeksmethode verschilt 

Schuldpreventie werkt als 

• Er duidelijke doelstellingen zijn 

• Er een goed beeld is van de doelgroep 

• Benadering en overtuiging aansluit bij de 
doelgroep 

• Maatregelen voldoen aan behoeften van de 
doelgroep 

• Er een leercyclus is op basis van het bereik 
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Vragen? 

Martijn Keizer 

Rijksuniversiteit Groningen 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Motiveren en activeren 

Dr. Martijn Keizer 

Rijksuniversiteit Groningen 

m.keizer@rug.nl 
 

| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Situatie 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Thema 

| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Deze presentatie 

› Hoe motiveren we mensen om actief aan hun 
financiële probleem te werken? 

 

› Overzicht van (een deel van) de relevante 
literatuur over gedrag. 

 

› Concrete aanbevelingen aan de hand van 
recent onderzoek. 

 



26-6-2015 

12 

| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Huidige diagnose & strategie 

Herinneringen 
Financieel 

motief 

| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Psychologie 

› Financieel gewin slechts één van vele 
motieven. 

› Reputatie, positief zelfbeeld, gevoel van 
controle. 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Motieven & bijpassend gedrag 

› Schaamte 

 

› Sociale druk 

 

› Controle 

 

 

 

 

Financieel motief 
Niet centraal 
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en bedrijfskunde 

Gevoel van controle 

› Onontbeerlijk voor welzijn. 

› Systematische blootstelling aan negatieve 
uitkomsten leidt tot “aangeleerde 
hulpeloosheid”.  

 Depressie 

 Lethargie 

 

Seligman, 

1965 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Wanbetalers 

› Moeilijk te bereiken. 

› Lijken gevaar niet aan te zien komen. 

› Ervaren gebrek aan controle: “het heeft toch 
geen zin”. 

 Symptomen van aangeleerde hulpeloosheid. 

 

 

 

 

| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Block & Williams, 2006; Mewse, Lea & Wrapson, 2010; Witte & 
Allen, 2000 

Communicatie 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Theoretische achtergrond 

› Negatieve consequenties motiveren alleen 
wannneer.. 
 Negatieve consequenties duidelijk, groot en bijna 

onafwendbaar zijn. 

 Ontvangers weten hoe ze de dreiging kunnen afwenden.  

 

 

 

 

 

 
Block & Williams, 2006; Keller & Goldberg Block, 1996; Witte & 
Allen, 2000 
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Toepassing: Huurschulden 

› Verschillende boodschappen op verschillende momenten. 

 

› Drie momenten in het incassotraject: 

 Eerste sommatie 

 Dagvaarding 

 Aanzegging ontruiming 

 

› Mate waarin potentiële negatieve consequenties concreet 
zijn voor debiteur verschilt sterk tussen deze momenten. 

 

› Doel van deze studie is om te testen of boodschappen die 
hierop in proberen te spelen effectief zijn. 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Kaart bij eerste sommatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burger, 1999; Cialdini, 2003; Fennis, Das & Pruyn, 2004; Knowles & 
Linn 2004 

| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Kaart bij dagvaarding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Block & Keller 1997; Knowles & Linn, 
2004 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Kaart bij aanzegging ontruiming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Block & Keller, 1997; Knowles & Linn, 2004; Witte & 

Allen, 2000 

| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Methode 

› 979 debiteuren uit de Randstad kregen één 
van de drie kaarten. 

 

› Relevante variabele: contact binnen 14 dagen. 

 

› Vergelijking over tijd: we vergelijken het 
percentage contact mét kaarten met de 
periode daarvoor waarin geen kaarten werden 
verstuurd. 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Resultaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

› Alle kaarten hebben een duidelijk positief effect op 
debiteurengedrag. 

| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Samenvattend 

› Negatieve consequenties motiveren alleen 
wannneer..  
 Negatieve consequenties duidelijk, groot en bijna 

onafwendbaar zijn. 

 Ontvangers weten hoe ze de dreiging kunnen afwenden.  

 

› En in andere situaties? 
 motiveer door positieve consequenties van actie te 

benadrukken. 

 

Block & Keller 1997; Fennis & Aarts, 2012;  Higgins, 
1997 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Positieve communicatie 

› Geef mensen hoop en controle in plaats van 
schuldgevoel en angst. 

 

› Concreet: 
 Positieve, bereikbare doelen. 

 Duidelijke stappen. 

 

› Neem hulpeloosheid weg: 
 Geef mensen succeservaring (vertrouwen) 

 Geef gevoel van controle over de situatie 

 

 

| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Bereikbare doelen 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Methode 

| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Uitkomsten 

› Mensen met een kleine schuld in hun portfolio 
bleken op lange termijn vaker hun totale 
schuld te hebben afgelost 

› Kleine “succesjes” leiden tot gevoel controle en 
motivatie 

 Succeservaring 

 Commitment 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Studie 1: Enveloppenstudie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

› Controle geven: Debiteuren weten wat ze moeten doen en 
wat ze daarmee kunnen bereiken. 

› Positieve boodschap  toewerken naar punt aan de 
horizon. 

| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Methode 

› Ruim 8000 unieke debiteuren ontvingen 
sommatie in aangepaste of reguliere envelop in 
juni en juli 2014. 

 

› Enveloppen werden gebruikt voor eerste, 
tweede en eventuele derde sommatie. 

 

› Onderzochte variabelen: contact en betaling 
binnen 14 dagen. 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Resultaten – Eerste sommatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

› Na eerst ontvangen sommatie: Significant positief 
effect van aangepaste envelop. 
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Resultaten – Laatste sommatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

› Na laatst ontvangen sommatie: Significant negatief 
effect van aangepaste envelop. 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Resultaten – Effect hoofdsom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

› Hoogte van de hoofdsom beïnvloedt het effect : Bij 
een lage hoofdsom is de aanpassing effectief, bij 
een hoge juist niet 

 

| Datum 23-06-2015 
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en bedrijfskunde 

Conclusies 

› Aangepaste envelop kan positieve effecten op 
debiteurengedrag hebben. 

 

› Resultaten zijn in lijn met verwachtingen op basis van 
theorie: 

 Versterken van het gevoel van controle bij de debiteur 
helpt debiteuren die een bereikbaar doel nastreven. 

- Lage hoofdsom  klein steuntje in de rug is genoeg. 

- Hoge hoofdsom  het kleine steuntje is niet genoeg, 
         roept zelfs negatieve reactie op. 

 

› Het effect is niet alleen gevolg van nieuwsgierigheid. 

 Labstudie bevestigt verwachte effecten. 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Maar… 

› Mensen die aankloppen voor hulp hebben vaak 
al een groot probleem 

 

› Waarom nemen mensen vaak (te) laat contact 
op? 

 

 

| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Optimisme 

› Wie van u gaat volgend jaar  

gezonder leven? 

 

› En wie begint morgen al? 

 

› We hebben een ingebouwde neiging om de 
toekomst positief in te kleuren: optimism bias 

 

› Deel van het probleem maar ook potentiële 
oplossing 

 
Benartzi, 2011; Sharot, 
2011 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Oplossing 

› Mensen geloven dat dingen in de toekomst 
anders/beter zullen gaan. 

 

› Probeer plannen voor de toekomst dan ook nu 
vast te leggen. 

 

› Mensen commiteren zich veel sneller aan een 
afspraak die over drie maanden ingaat dan aan 
een regeling die nu begint.  
 Onzeker  maar het is een begin! 

| Datum 23-06-2015 
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Conclusies 
› Aangeleerde hulpeloosheid is belangrijk 

probleem 
 Staat rationeel handelen in de weg 

 

› Speel in communicatie in op behoeften van 
doelgroep 
 Controle en hoop in plaats van schuldgevoel en angst 



26-6-2015 

26 

| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Conclusies 

› Interventies om debiteuren controle te geven 
zijn effectief. 

 Effectiever dan traditionele communicatie. 

 

› Effect interventie is sterk afhankelijk van 
situatie debiteur. 

 Niet ‘one size fits all’  pas interventie aan 
aan motieven en beperkingen van debiteur. 

| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

Samengevat 

› Ogenschijnlijk “irrationeel” gedrag vervult vaak 
een psychologische behoefte. 

› Psychologisch perspectief leidt tot rijker begrip 
van gedrag….. 

› …en alternatieve strategieën voor interventies. 
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| Datum 23-06-2015 

faculteit economie 
en bedrijfskunde 

 
 
 
 

Dank u wel voor uw 
aandacht! 

 
Martijn Keizer 
m.keizer@rug.nl 

‘Werkt preventieve 
schuldhulpverlening wel?’ 

Pauze 
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Fatima Belhaj 

Groningse Kredietbank 

 

 

Schuldpreventie in Groningen 

       Symposium CAB       23 juni 2015 
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Inleiding  
 Groningse Kredietbank (GKB)  

 Plaats preventie en doelstelling 

 Keuzes en strategie  

 Doelgroepen 

 Activiteiten 

 Resultaten en succesfactoren 

 Film 10 jaar schuldpreventie 

 

 

Groningse Kredietbank 
 

 Hoofdtaken: 

 Leningen 

 Schuldhulpverlening  (curatief en preventief) 

 

 Preventie ruim 10 jaar onderdeel integraal 
schuldhulpverlening 

 Duurzaam schuldpreventieprogramma  

 

 Onderdeel gemeentelijk armoedebeleid  
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Doelstelling GKB 

 

 Voorkomen van schulden (voorkomen van 
recidive) 

 Bevorderen duurzame financiële stabiliteit 

 Oplossen van schulden 

 Bevorderen van financiële 
zelfredzaamheid en participatie 

 

 

Wat is preventie 

 Wat is schuldpreventie: activiteiten die er 
op gericht zijn dat mensen financieel 
vaardig worden en blijven 
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Waarom preventie? 

 

 Integraal onderdeel schuldhulpverlening  

 Onderdeel wet gemeentelijke schuldhulpverlening  

 Geen financiële vaardigheden 

 =belemmering overzicht eigen financiën 

 =belemmering participatie 

 

Uit onderzoek:  

 Inzet preventie bespaart maatschappelijke kosten 

 Bijvoorbeeld voorkomen van huisuitzettingen  

 

 

 

 

Indeling preventie  

 

Universele 
preventie 

 
 

Selectieve 
preventie 

 
 

Geïndiceerde 
preventie 

 
 

Probleem- 

gerelateerde 
preventie 

 

 
 

 
 

Iedereen 
 
 
 
Mensen met een 
verhoogd risico op 
financiële 
problemen 
 
 
 
Mensen met lichte 
financiële 
problemen 
of enige schulden 
 
 
 
Mensen met 
problematische 
schuldsituatie 
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Doelgroepen  

 Inwoners van 0 – 100 jaar 

 Focus: kinderen, jongeren, hun ouders 

 Ook aandacht voor: ouderen, nieuwe 
(werkende) armen en werkgevers 

 

Speerpunt: financiële educatie 

 

Van universeel tot probleem gerelateerd 

 

Bepalen keuzes en strategie 

 Inventariseren van lokale behoefte in 
Groningen  

Door:  

 Vergelijken landelijke (onderzoeks-) 
gegevens met gegevens stad Groningen  

 In gesprek ketenpartners Lokaal Platform 
Schuldhulpverlening Groningen  

 Signalen en vragen uit het veld 
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Benaderen doelgroepen 

 

 Wijkgericht werken  

 Aanbieden financiële educatie aan 
onderwijs 

 Op uitnodiging diverse instellingen 

 Uitstroom  

 

 

 

Activiteiten 

 De wijk in!: 

 Vrouwencentra, Stips, CJG’s, Buurtwerk 

 Schuldeisers:  

 Vroegsignalering (voorkomen ontruiming) 

 Cursus en coaching 

 Justitie: PTCN en Het Poortje 

 Jongeren: Campusdiep (opvang dakloze jongeren) 

 Rondkomen kun je leren 

 Budgetcoach   

 Voorlichting en deskundigheidsbevordering 
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Activiteiten 

 Onderwijs: basis/voortgezet/mbo/hbo/ 
universiteit 

 
 Voorlichtingen en gastlessen/workshops  

 Klasse!kas 

 Week van het geld 

 Jouw schuld=jouw schuld 

 KEI-week, overige introductieweken 

 Workshops Hanzehogeschool 

 

 

Vervolg activiteiten  

 Ouders:  

 Inloopochtenden CJG 

 Ouderavonden en koffieochtenden onderwijs 

 Indirect via Stips en Buurtwerk 

 



26-6-2015 

35 

Nieuwe projecten 

Vernieuwing methodiek: voor, door en met de 
doelgroep 

Basisonderwijs 

 Geld in de klas, interactief en online educatieproject 

Voortgezet onderwijs 

 MoneyWays- inzet peer educators (jonge rolmodellen) 

 50 klassen in 2 jaar  

ROC’s 

 Jouw schuld=jouw schuld 2.0 met alle ROC’s in de stad  

 Inzet theatervoorstelling en preventiespel 

 

 

Resultaten in cijfers 

Kinderen en jongeren   

  

   2014    2013 

Basisscholen     742      400 

VO     349      200 

ROC   1853    1650 

HBO/WO    640        50 

Totaal   3584   2300 
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Resultaten in cijfers (2) 

   2014    2013  

Wijken    220        220 

Infomarkten 3215    1850 

Voorlichtingen  168        115 

Cursus     63        47 

Voorkomen   

ontruimingen   105        65 

 

 

 

 

Succesfactoren 

 Duurzaam preventieprogramma voor alle leeftijden 

 Integraal onderdeel SHV 

 Samenwerking ketenpartners lokaal, regionaal als 
landelijke niveau en schuldeisers  

 Werken in NVVK verband (o.a. overkoepelende 
convenanten, kennis- en methodiek ontwikkeling) 

 Eurocoach: gerichte aanpak jongeren 

 Aansluiten bij belevingswereld doelgroep 

 Eén boodschap 
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Vragen?  

Dank voor uw aandacht!  
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Discussie 

 
 

Secundaire schuldpreventie 
raakt te weinig zijn doel en is 

inefficiënt. 
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Curatieve schuldhulpverlening is 
effectiever dan secundaire 

schuldpreventie  

Gemeenten doen te weinig 
onderzoek naar het bereik van 

schuldpreventie. 
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‘Werkt preventieve 
schuldhulpverlening wel?’ 


