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PROGRAMMA 

 Kennismaken

 Preventie algemeen
Wat is preventie?

Wat weten van de effectiviteit van preventie schulden?

De belofte van preventie

 De basis van preventie
 Weten, kunnen  & handelen

 Basisbehoeften

 Onbewust gedrag

 Inspiratie

 Eigen ervaringen – deel deze tijdens de presentatie in de chat



KENNISMAKEN

 Wie ben ik?

 Wie zijn jullie?

 Wat vinden jullie? 



WAT IS PREVENTIE



PREVENTIE =

• Het voorkomen van…

• Verschillende fases…

• Verschillende modellen…

• Naar fase

• Naar doelgroep

• Naar aanpak



PREVENTIE NAAR AANPAK

Voorlichting en educatie:
• Groepsvoorlichting: Brief via de 
gemeente

• Lesprogramma’s: Week van het Geld 

• Landelijke publiekscampagnes: 
Komuitjeschuld.nl 

https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/wettelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/wat-is-preventie
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PREVENTIE NAAR AANPAK

Voorlichting en educatie:
• Groepsvoorlichting: Brief via de 
gemeente

• Lesprogramma’s: Week van het Geld 

• Landelijke publiekscampagnes: 
Komuitjeschuld.nl 

Signalering, advies en 
ondersteuning:

• Vroegsignalering

• Adviesgesprekken

Fysieke en sociale omgeving:

• Aandacht voor netwerk

• Fysieke omgeving, zoals bankomgeving

Regelgeving en handhaving:

• Boetes bij te laat betalen

https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/wettelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/wat-is-preventie



WAT WETEN VAN DE EFFECTIVITEIT 
VAN SCHULDPREVENTIE



BEWEZEN EFFECTIEVE INTERVENTIES ZIJN SCHAARS

Huidige interventies leveren weinig op (Miller e.a. 2014; Fernandes e.a. 2014)

In Nederland is er zeer weinig onderzoek naar effectiviteit

Veel interventies in Nederland lijken op elkaar

Noodzakelijk: randvoorwaarden uitgewerkt én 
werkzame bestandddelen onderscheiden



WEINIG EFFECT HUIDIGE INTERVENTIES
maar:

 De diversiteit van de onderzochte interventies is gering;

 er is alleen naar effectsize gekeken;

 er zijn veel interventies gericht op kennisvermeerdering en;

 er lijkt maar een heel beperkt deel van de onderzochte interventies op 
de interventies die  veel worden ingezet in Nederland. 



ONDERZOEK VOORAL GERICHT OP

Voorlichting en educatie

En veel minder op….

Signalering, advies en ondersteuning

Fysieke en sociale omgeving

Regelgeving en handhaving



DE BELOFTE VAN PREVENTIE



VOORLICHTING EN EDUCATIE:
ER IS HOOP

Randvoorwaarden:

1. een scherpere afbakening van het doel en de doelgroep van de interventie

2. een scherpere timing van de interventies 
(wanneer is de doelgroep het meest ontvankelijk)

3. een design waarin werkzame bestanddelen het fundament vormen 
(wat is bewezen effectief en hoe past dat in mijn interventie).



ER IS HOOP

Voorlichting en educatie 
Herhaling

Meer gericht op handelen

Signalering, advies en ondersteuning
Vertrouwen

 Sense of Urgency creëren

Gaat verder dan een signaal

Zorg voor een vervolg en duidelijke acties 



ER IS HOOP

Fysieke en sociale omgeving
Heb hier aandacht voor, zeker bij secundaire en tertiaire preventie

Nudge mensen in de goede richting

Regelgeving en handhaving
Werkt alleen als mensen een uitweg zien

Wees duidelijk!

Vooral gericht op niet-willers



DE BASIS VAN PREVENTIE



FINANCIEEL GEDRAG



WETEN, KUNNEN & HANDELEN

Weten: financieel geletterd zijn

Kunnen: beschikken over financiële vaardigheden

Handelen: gemotiveerd zijn om het gewenste gedrag te vertonen én in staat zijn tot 
voldoende zelfregulatie

Meer aandacht voor handelen is nodig!



WIE ZITTEN IN DE FINANCIËLE PROBLEMEN

Niet willers – zijn niet van plan te gaan betalen
 Wel vaardig ook op dit moment én

 Hebben we de middelen voorhanden (al dan niet in delen)

Niet kunners – niet in staat betaling te doen
 Niet vaardig en/óf

 Geen geld

Niet lukkers – tijdelijk niet in staat om betalingen te doen
 Wel vaardig maar kunnen dat niet inzetten en/of

 Tijdelijk geen geld of geen geld door opstapeling schulden



“MENSEN RAKEN DOORGAANS VEEL BETER 
GEMOTIVEERD DOOR DE BEWEEGREDENEN DIE ZIJ 
ZÈLF HEBBEN ONTDEKT EN UITGESPROKEN, DAN 
DOOR DE REDENEN DIE ANDEREN OPSOMMEN”. 

BLAISE PASCAL, 17E EEUWS FILOSOOF

Motivatie

‘Terwijl ik mezelf hoor praten, leer ik wat ik geloof en dat klinkt 

overtuigend omdat ik het zelf gezegd heb…’ (zelfperceptietheorie)



BASISBEHOEFTEN AUTONOMIE

Autonomie Betrokkenheid Competentie

24



ONBEWUST GEDRAG



INSPIRATIE



ÉÉN OP DE DRIE 
GEMEENTEN 
EXPERIMENTEERT

https://www.schouderseronder.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/experimenten_rapportage_schouders_eronder.pdf

Onderzoek in 2019/2020 van 
Bureau Bartels in opdracht van 
Schouders Eronder
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https://www.schouderseronder.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/experimenten_rapportage_schouders_eronder.pdf


DOELEN
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WAAR RICHTEN DE PILOTS ZICH OP?
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BELANGRIJKSTE TIPS
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NIEUWE PROJECTEN
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OVERKOEPELDE LESSEN

 Meer delen

 Meer uitproberen

 Meer evalueren

 Neem de tijd!

 Out of the box???
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OUT OF THE BOX

Future self in beeld brengen

OFWEL Visualiseren



OUT OF THE BOX

Loterij koppelen aan sparen

OFWEL maak het aantrekkelijk



OUT OF THE BOX

Coronasanering Utrecht

1. Ontzorgen

2. Sneller actie

3. Sneller klaar



BELANGRIJKSTE LESSEN

Geef niet op!

Wees bewust van schaamte, gevoel van onmacht

Richt je meer op het handelen, dan informatie

Sluit aan bij de behoefte van de ander

 Vertrouwen en begrip zijn sleutelwoorden



UITWISSELING
EIGEN ERVARINGEN



BEDANKT!



TAMARA MADERN
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QUIZVRAGEN EN FILMPJES

Dia 3 = Quizvraag
Ik ben in mijn werk met 
preventie…

1) bijna dagelijks bezig

2) wekelijks bezig

3) maandelijks bezig

4) nauwelijks mee bezig

Dia 10= Quizvraag -
meerkeuze

Met welke vormen van preventie 
ben jij bezig?

1) Voorlichting en educatie

2) Signalering, advies en 
ondersteuning

3) Fysieke en Sociale Omgeving

4) Regelgeving en handhaving

Filmpje na dia 24: MINDF*CK 
experiment wachtkamer. –
YouTube
https://youtu.be/5lH2jd679
Qk

https://www.youtube.com/watch?v=5lH2jd679Qk
https://youtu.be/5lH2jd679Qk

