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1. Inleiding
De laatste jaren heeft de ontwikkeling naar een verbreding van het aanbod schulddienstverlening 
zich verder voortgezet. Was er eerst vooral aandacht voor de curatieve kant, steeds meer wordt er 
ook ingezet op het voorkomen en hanteerbaar maken van financiële problematiek. Nazorg is daar 
uiteraard ook onderdeel van. Preventie en nazorg zijn integraal onderdeel van de 
schuldhulpverlening zoals die in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is belegd.

Voor het opstellen van dit preventieplan is de inbreng van verschillende partijen opgehaald. 
Wederom hebben de Participatieraad, het Platform Minima, de Formulierenbrigade, Sociale Zaken, 
Leystromen, de Kredietbank, het IMW en de Werkgroep Opvang Statushouders meegedacht. Daarbij 
hebben we uitgesproken in het nieuw op te stellen preventieplan niet te willen verzanden in een 
'herhaling van zetten'. Dat wat we doen en waar we in geloven, zetten we voort zonder daar al te 
veel woorden aan te besteden. Daar waar we nieuwe dingen gaan doen, gaan we niet alles tot in 
detail beleggen maar laten we juist ook ruimte om pragmatisch te zijn en aan te sluiten op de 
praktijk. Dit keer hebben we ook inwoners betrokken: daarbij hebben we gekozen voor persoonlijke 
interviews met mensen die door de Kredietbank begeleid worden, en met enkele inwoners die 
gereageerd hebben op de oproep om met ons mee te denken. Dit alles bij elkaar heeft geleid tot een 
bevestiging van de kracht - en uitdaging - van de aanpak die we hebben, aangevuld met een paar 
nieuwe inzichten en interessante ideeën. Dit is vertaald in dit preventieplan.

2. Het belang van preventie
Schulddienstverlening staat allang niet meer op zichzelf. Vooral de preventie en nazorg haakt aan op 
de dienstverlening op andere leefgebieden in het sociaal domein, zoals welzijn en onderwijs. 
Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun financiën. Daar waar zij niet financieel zelfredzaam zijn, 
is ondersteuning nodig. Vanuit het vrijwilligerskader of professioneel. Aan de gemeente de taak om 
dit te faciliteren en de informatie hierover vindbaar en begrijpelijk te maken, voor alle partijen.
Daar waar kwetsbare burgers in beeld zijn, moet er voldoende aandacht zijn voor financiële 
problematiek. Als dit in een vroeg stadium gesignaleerd is, kan verergering van de problemen 
wellicht voorkomen worden. Die problemen reiken bijna altijd verder dan financiën alleen. Schulden 
werken belemmerend voor de participatie, o.a. doordat er sprake kan zijn van psychische 
problematiek, en brengen daarnaast hoge maatschappelijke kosten met zich mee.

Preventie is het voorkomen dat er financiële problemen ontstaan door tevoren in actie te komen. 
Het doel is dan ook om grote(re) financiële problemen of herhaling te voorkomen en gezond 
financieel gedrag te bevorderen. 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. Dat gebeurt door laagdrempelig informatie te bieden, bijvoorbeeld 
met voorlichting en het aanleren van financiële vaardigheden (primaire preventie). Ook is er inzet 
voor het vroegtijdig signaleren en oplossen van problemen, met name door partners dusdanig te 
informeren dat zij goed en snel kunnen doorverwijzen en de inzet van de Kredietbank Nederland 
voor het technische saneren (secundaire preventie). Tot slot is de nazorg waarmee we voorkomen 
dat mensen opnieuw in de problemen komen (tertiaire preventie).

Vroegsignalering is in een andere, aanvullende tak van sport. In een zo vroeg mogelijk stadium 
worden mensen met financiële problemen in beeld gebracht om vroegtijdige hulpverlening mogelijk 
te maken. Hiervoor worden daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening gebruikt. Goirle 
start in 2018 samen met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek en stichting Leystromen een pilot 
om hier ervaring in op te doen.



3. Wat doen we al?
Primaire preventie:
Communicatie en voorlichting

internet: de informatie op de gemeentelijke website over schulddienstverlening en 
minimaregelingen is sinds de kerntaken-website aangepast. Er staat nu kort en krachtig 
opgesomd waar men terecht kan met links naar andere belangrijke informatiepagina's. 
Goirles Belang en nieuwsbrieven Sociale Zaken: via deze weg brengen we de ondersteuning 
die er is, zoals de minimaregelingen of de budgetcursus onder de aandacht.
Facebook en andere soda! media: hiermee informeren we met enige regelmaat onze 
inwoners over de budgetcursus of bijvoorbeeld De Beurs of de Formulierenbrigade, 
flyer: afgelopen jaar zijn er in samenwerking met Communicatie twee versies van een flyer 
opgesteld met informatie over waar men terecht kan met de hulpvraag. Eén is gericht op 
jongeren, één op volwassenen. Deze flyers liggen op de geijkte plekken.
Informatiecafé De Beurs, hier kunnen inwoners iedere donderdag zonder afspraak 
binnenlopen met financiële hulpvragen.

Vaardigheden
Week van het Geld: in 2017 is de eerste Week van het Geld in Goirle georganiseerd samen 
met Mainframe. We blijven dit de komende jaren doen om de basisschoolkinderen extra 
bagage mee te geven over financiële zelfredzaamheid.
Budgetcursus: ieder kwartaal wordt de budgetcursus Uitkomen met Inkomen gratis 
aangeboden in Tilburg. Het is een goede 4-delige cursus waar gewerkt wordt aan het 
verkrijgen en behouden van grip op de financiën. Er is ook een workshop voor zelfstandig 
ondernemers.

Secundaire preventie
Informeren partners voor goede signalering en doorverwijzing

De samenwerkingspartners moeten signalen van financiële problemen herkennen en zij 
moeten vervolgens weten waarnaar door te verwijzen. Vervolgens moeten de werkafspraken 
ook duidelijk zijn. Kennisuitwisseling hierover is en blijft dan ook een belangrijk onderdeel 
van preventie. Zo blijft de gemeente faciliteren dat de kernpartners (Kredietbank, IMW en 
Sociale Zaken) elkaar met regelmaat treffen en blijft ze in gesprek met andere partners zoals 
de Werkgroep Opvang Statushouders en de leden van het Platform Minima.
De Formulierenbrigade speelt een belangrijke rol in Goirle met betrekking tot preventie en 
ondersteuning. Het bieden van kennisondersteuning van vrijwilligers - dit gebeurt in 
samenspraak met de vrijwilligers - blijft mogelijk.

Tertiaire preventie 
Nazorg

Als iemand behoefte heeft aan een maatje tijdens of aan het einde van de schuldregeling dan 
is dat mogelijk via de Formulierenbrigade.
Sinds een paar jaar zijn er duidelijk afspraken gemaakt met de Kredietbank Nederland over 
nazorg. Voordat het saneringstraject eindigt, stelt de budgetcoach een plan op voor de 
benodigde ondersteuning zodat de klant bij afronding zelf weer de verantwoordelijkheid 
voor de financiën kan dragen. Hiervoor kan de budgetcursus, professionele coaching of een 
maatje uit het vrijwilligerscircuit worden ingezet. Hieronder valt ook de expliciete afweging 
om budgetbeheer al dan niet voort te zetten.



4. Wat krijgt extra aandacht de komende periode?
Communicatie en voorlichting

Communicatie is dé uitdaging van dit moment. Hoe zorgen we dat we als gemeente onze 
inwoners informeren en stimuleren om op het juiste moment hulp in te roepen? Nudging 
gaat over het stimuleren van gedragsverandering. Dat gaat niet met grote sprongen, maar is 
iets van de lange adem. Samen met Communicatie denken we na over andere wijzen van 
informatie brengen en aanbieden. Daarbij zoeken we goede partners om met ons mee te 
denken. Dit pakken we onder de gezamenlijke paraplu van het minimabeleid en de 
schulddienstverlening op.
De populatie statushouders in Goirle is hard gegroeid. Ruim een derde van het 
bijstandsbestand is statushouder. Dat betekent dat we hierin moeten kijken naar de juiste 
aanpak om deze kwetsbare groep goed te informeren. De groep statushouders is ook weer 
grofweg onder te verdelen in een groep afkomstig uit de Hoorn van Afrika (zij zijn veelal 
ongeletterd en niet opgeleid) en een groep Syriërs (deze mensen zijn in de regel hoger 
opgeleid). Een praatplaat kan een goede basis zijn voor het voeren van een gesprek of een 
filmpje waarin we mensen informeren. Dit wordt opgepakt in samenhang met de integrale 
ondersteuning aan statushouders.

Vaardigheden
De budgetcursus wordt al jaren aangeboden, maar wordt erg beperkt gebruikt. We blijven 
het aanbieden en daarnaast hebben we een aanvullend aanbod voor de mensen die 
instromen in de bijstand. Zo bieden we de deelnemers van het Poortprogramma informatie 
en handvatten voor financiële vaardigheden pro-actief aan. Dit is voor velen te duiden als 
een life-event, een moment in het leven waar mensen te maken krijgen met een 
achteruitgang in inkomen.

Nazorg
Sinds eind 2017 is ContourdeTwern ook in Goirle actief met We Helpen, een platform waar 
vraag en aanbod op vrijwilligersgebied gekoppeld wordt. Een maatje die meekijkt en helpt 
waar nodig om de financiële vaardigheden in praktijk te brengen, valt daar ook onder.

5. Financiën
De kosten voor de inzet op preventie vallen binnen de post Schuldhulpverlening. De pilot
Vroegsignalering valt hier niet onder, een financieringsvoorstel uit de innovatiemiddelen Sociaal
Domein volgt bij het projectplan.


