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1 Een gedeelde aanpak:  
‘it takes a city to solve debt’

De impact van schulden wordt duidelijk in de documentaireserie ‘Schuldig’ 

die in november en december 2016 is uitgezonden. Nederland maakt kennis 

met Dennis, eigenaar van de oudste dierenwinkel in Amsterdam-Noord. 

Dennis heeft schulden, maar matst arme buurtbewoners als ze hun  

rekening niet kunnen betalen. Hij denkt aan anderen en raakt zelf in de 

problemen. Hij werkt hard, maar is amper met geld bezig. Dat komt wel  

in orde, zegt Dennis tegen mensen die de kosten voor hun dieren eigenlijk 

niet kunnen dragen, maar ook het dier niet weg willen doen. Maar met 

Dennis zelf komt het niet goed. Hem hangen ontruiming en sluiting van 

zijn winkel boven het hoofd. Zijn winkel loopt aardig, maar het lukt Dennis 

niet om uit de schulden te komen. De kijker ontdekt dat problematische 

schulden geen zwart-wit verschijnsel zijn. Achter schulden zitten mensen, 

die vaak zelf niet veel meer aan hun situatie kunnen doen.

Eenzelfde verhaal horen we bij Carmelita. Zij is vijftien jaar geleden in de 

schulden terecht gekomen toen ze plots voor haar kleindochter van drie 

jaar moest zorgen. Ze verhuisde naar een huurwoning met een extra slaap-

kamer en haar kleindochter had een bed nodig. Carmelita kocht het bed op 

afbetaling bij Wehkamp, maar ze kon die rekening niet betalen. Als gevolg 

van rente en boetes is de schuld inmiddels opgelopen tot 8000 euro.1 Dat 

ze haar schuld moet betalen is voor iedereen, inclusief zijzelf, wel helder. 

Hoe een beperkte lening echter kan oplopen tot zo’n bedrag is veel minder 

evident. En nu werkt Carmelita dus om de meerkosten op de schuld in 

bedwang te houden en haar situatie te stabiliseren. Aflossen en een struc-

turele oplossing zijn nog lang niet in beeld. Ondertussen voelt ze dagelijks 

de stress die met de schuld komt. Ze kan op elk moment over het randje 

vallen waar ze nu steeds net op balanceert.

Zo komen in de documentaireserie verschillende persoonlijke verhalen 

aan bod. We zien niet alleen het perspectief van mensen met schulden, 

maar ook de wereld eromheen: de deurwaarder, de hulpverlener, de 

schuldeiser en de lokale politiek. We krijgen voeling met de wereld van  
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de schulden, waarin veel partijen en personen betrokken zijn. Inclusief 

talrijke overheden, die vaak de belangrijkste schuldeisers zijn, terwijl ze 

ook de basis vormen voor het merendeel van de hulpverlening.2 Langzaam 

krijgt een abstract vraagstuk een gezicht. Tegelijkertijd ontwikkelt zich een 

ongemakkelijk gevoel: hoe kan het dat zoveel partijen zich met een pro-

bleem bezighouden en er nergens werkelijke oplossingen tot stand komen? 

De documentaireserie trekt wekelijks een miljoen kijkers.3 De schulden-

problematiek komt zo op de maatschappelijke en politieke agenda.4  

Dat is nodig, want schulden vormen een omvangrijk probleem. Volgens 

schattingen hebben 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische 

schulden of lopen zij daar risico op.5 Het kabinet wil problematische  

schulden daarom aanpakken en onderzoekt een reeks van maateregelen. 

Bijvoorbeeld of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine 

vorderingen kan worden verlaagd voor mensen die in de schulden zitten. 

Ook start dit jaar een experiment met een schuldenrechter, waarbij de 

schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehan-

deld. En voor de zomer volgt de consultatie over een wetsvoorstel, waarin 

onder andere wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening 

voldoende geld overhouden om van te leven.6 

Daarnaast heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

het startsein gegeven voor het Samenwerkingsverband Brede Schulden-

aanpak (sbs, waaraan Belastingdienst, cjib, uwv, svb, cak, gemeenten, nvvk, 

SchuldHulpMaatje, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen, 

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, Nationale  

Ombudsman, wrr en Schuldeiserscoalitie deelnemen om gezamenlijk  

de schuldenproblematiek aan te pakken.7 Zo probeert men om de organi-

saties die betrokken zijn bij de afhandeling van schulden – en daarbij  

vaak nieuwe schulden creëren – tot een gedeelde aanpak te brengen.

Het beeld ontstaat van schulden die individuen ‘hebben’, maar die leiden 

tot interacties met een groot aantal partijen. Bij problematische schulden 

zijn er veel partijen die een deel van de oplossing in handen hebben, die 

bij kunnen dragen aan de oplossing van het probleem. Om schulden aan 

te pakken is, zo luidt de veronderstelling, gedeeld eigenaarschap nodig, als 

eerste stap naar het gezamenlijk oplossen van het probleem. Bij de aanpak 

van problematische schulden gaat het om de mensen die schuld hebben, 

maar vooral ook om partijen die eigenaarschap voor het probleem nemen. 

Alleen door het ontwikkelen van gedeeld eigenaarschap bij betrokken 
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partijen voor problematische schulden kan de dynamiek achter het pro-

bleem gekeerd worden. 

Dat roept de meer bestuurskundige vraag op hoe gedeeld eigenaarschap 

voor een publiek vraagstuk en publieke waarde tot stand komt? In het 

geval van de aanpak van schulden gaat het om een vraagstuk waarbij  

veel partijen deel van de oplossing kunnen zijn, maar zich ook eenvoudig 

aan samenwerking kunnen onttrekken. Dat ze meedoen is niet vanzelf-

sprekend, ook niet als potentiële meerwaarde voor iedereen helder lijkt. 

Dat vraagt om een strategie waarin een voor alle partijen attractieve agenda 

ontstaat die ook omgezet wordt in gedeelde actie. En dat alles in een  

context waar er voor veel partijen niet direct financiële winst te verwachten 

valt en de werkelijke kerndoelen van de organisatie relatief ver van het 

schuldenvraagstuk verwijderd liggen. 

Hier komt het ‘Schuldenlab070’ in beeld. De gemeente Den Haag heeft de 

afgelopen jaren in samenwerking met een grote groep maatschappelijke 

partijen geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken voor mensen met  

problematische schulden. De gemeente heeft geprobeerd om het orga-

niserend vermogen in het netwerk rond problematische schulden te  

mobiliseren. Het idee bij elk van die aanpakken is om de vicieuze cirkel 

van mensen met schulden te doorbreken en vanuit de maatschappelijke 

opbrengst te redeneren bij het bepalen van de zinvolle stappen. De leiden-

de gedachte is: “it takes a city to solve debt”. De inzet van een brede maat-

schappelijke coalitie is nodig om een problematische schuld op te lossen. 

De rol van de overheid is om organiserend vermogen te mobiliseren rond-

om mensen met schulden – niet alleen van enkele partijen, maar van  

iedereen die in en rond de stad in potentie kan bijdragen aan de oplossing 

van het probleem. 

Het Schuldenlab070 is nu een aantal jaar actief. Door op deze manier te 

werken zijn in Den Haag andere dan gebruikelijke oplossingen in beeld 

gekomen. Zo kan het bijvoorbeeld maatschappelijk rendabel zijn om col-

lectief de financiële schuld van iemand over te nemen, in ruil voor maat-

schappelijke inspanningen van de persoon in kwestie en het besef van die 

persoon dat het zaak is om de nieuwe kans met beide handen te grijpen. 

Dat ‘kost geld’, maar het opent een nieuw perspectief op toekomstige  

opbrengsten voor de persoon en voor de maatschappelijke omgeving.  

Het kan gaan om een jongere die weer perspectief heeft, of om een gezin 

waaruit problemen, stress en gewelddadigheid verdwijnen. Vaak gaat het 
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in deze experimenten ook direct of indirect om het bewust stilstaan bij de 

zin en onzin van de verdeling van winst en verlies bij schulden. Zijn de 

verhogingen en boetes die cjib, gemeente of Belastingdienst opleggen  

in verhouding met de publieke kosten en persoonlijke problemen die  

daardoor veroorzaakt worden? En is het handelen van incassobedrijven 

proportioneel als we de maatschappelijke gevolgen ervan meewegen?  

Zijn er alternatieven mogelijk? 

In de afgelopen periode is het Schuldenlab070 vanuit het principe “it takes 

a city to solve debt” gelukt om partijen te mobiliseren om hun deel van de 

oplossing in te brengen rondom problematische schulden. Momenteel 

werken er 25 landelijke, lokale, private en publieke partijen samen met  

de gemeente Den Haag om innovatieve oplossingen voor schulden te ont-

wikkelen. In dit essay kijken we hoe het Schuldenlab070 het organiserend 

vermogen van de verschillende betrokken partijen heeft gemobiliseerd. 

Hoe ziet het organiserend vermogen eruit? Welke factoren hebben bijge-

dragen om gedeelde urgentie te creëren voor de schuldenproblematiek in 

en rondom Den Haag? Wat zijn bruikbare principes om het organiserend 

vermogen te doen ontstaan? Daarbij kijken we niet alleen terug, maar 

blikken we ook vooruit op de volgende stap voor Schuldenlab070. Hoe kan 

het organiserend vermogen ook op langere termijn worden geborgd? 

In het volgende hoofdstuk gaan we eerst nader in op de problematiek: wat 

zijn problematische schulden nu eigenlijk? In hoofdstuk 3 beschrijven we 

vervolgens de praktijk van Schuldenlab070 en bezien we op welke wijze 

invulling is gegeven aan het organiserend vermogen van de verschillende 

betrokken partijen. In hoofdstuk 4 kijken we vooruit en gaan we in op wat 

nodig is voor een volgende stap in de samenwerking van Schuldenlab070. 
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2 Veranderend perspectief:  
wie heeft de schuld?

2.1  Schuld gedefinieerd
Jungmann en Madern maken een onderscheid tussen schulden, risicovolle 

schulden en problematische schulden. Een ‘gewone’ schuld is niet meer dan 

een bedrag dat de één bij een ander heeft uitstaan en dat op enig moment 

voldaan moet worden. Dat is op zichzelf een neutraal gegeven, dat niet 

goed of slecht is. Dat ligt anders bij een risicovolle schuld. Hier kan een huis-

houden de schulden nog zonder hulp oplossen, maar is het al wel een 

moeilijke opgave.8 Er is sprake van een risicovolle schuldsituatie als een 

huishouden voldoet aan één of meer van de volgende risico-indicatoren:

•  Er zijn meer dan drie soorten achterstallige rekeningen vanwege  

financiële redenen;

•  Er zijn een of meer achterstallige rekeningen vanwege financiële  

redenen in de categorieën hypotheek, huur, elektriciteit, gas of water, 

ziektekostenverzekering, bij de afbetaling van leningen en afbetalings-

regelingen;

•  De (totale) omvang van de achterstallige rekening(en) bedraagt meer 

dan 500 euro;

•  De leden van het huishouden staan minstens één keer per maand  

of meestal rood voor meer dan 500 euro;

•  Er is een creditcardschuld van meer dan 500 euro.9

Bij een problematische schuld is de situatie acuut. Mensen kunnen hun schuld 

en de omstandigheden die daaruit voortkomen niet meer zelfstandig op-

lossen en verkeren daardoor in directe problemen – die vaak leiden tot 

nieuwe en oplopende schulden. Het bedrag dat ze moeten betalen per 

maand is hoger dan het bedrag dat een gemeente of schuldhulpverlenende 

organisatie via een schuldregeling kan voorzien. Naast de boekhoudkundige 

situatie is er ook sprake van een problematische schuldsituatie als iemand 

schulden heeft die tot grote sociale problemen leiden, zoals dreigende 

uithuiszetting en afsluiting van energie of water. Problematische schulden 

gaan dus over een financiële kwestie, maar vooral ook over sociale gevol-

gen.10
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Het woord ‘schulden’ is beladen en legt alleen al in zijn letterlijke betekenis 

een onderliggende spanning bloot. Als je schulden hebt, ben je dan ook 

schuldig? In de Nederlandse taal liggen de twee woorden in elkaars ver-

lengde, waardoor de betekenis van schulden verre van onschuldig is. Schuld 

hebben impliceert schuld aan verwerpelijk gedrag. Dat is iemands eigen 

schuld en impliceert dat diegene het zelf moet oplossen. Als dat niet  

mogelijk meer is, dan volgt kwijtschelding, vergeving en boete. Oplossingen 

die linguïstisch gezien een religieus karakter hebben en vooral een beroep 

doen op de solidariteit van de schuldeiser. Verhagen e.a. stellen dan ook 

dat schuld niet alleen gaat over een financieel productiesysteem, maar  

dat ook immateriële kwesties als onderdrukking, straf, boetedoening en 

solidariteit erin een rol spelen.11 Schuld is meer dan alleen een financiële 

relatie. De aanpak van schulden is nauw gerelateerd aan de maatschappe-

lijke en culturele betekenis die aan schuld wordt toegekend.

2.2   Bewegende betekenis: van zelfredzaamheid (schuldig) naar 
zorgzaamheid (slachtofferschap)

Tot nu kwam de aanpak van problematische schulden altijd voort vanuit 

de betekenis van schuld als eigen verantwoordelijkheid. ‘Je maakt schuld zelf, 

je lost het zelf op’. De schuldenaar heeft schulden zelf gemaakt en moet 

die dus zelf aflossen. Letterlijk, ‘eigen schuld’. Deze betekenis komt voort 

uit de rationele-keuzetheorie, waarin iemand keuzes rationeel en bewust 

maakt. Als je er bewust voor kiest om meer uit te geven dan je kan betalen, 

dan is schuld een logisch en zelf te dragen gevolg. Wie zich onvoldoende 

verdiept in de mogelijke gevolgen van het handelen is daar zelf schuldig aan: 

je bent zelf verantwoordelijk voor slecht nadenken en voor onwetendheid. 

Anderen hebben met die schulden niets te maken. Zij hebben indirect 

zelfs hinder van de schuldenaar. Zij hebben hun handelen aangepast en 

hebben zich het genot van een (te) dure aankoop onthouden. Ze hebben 

zich ingehouden. Waarom zouden ze dan mee moeten delen in de kosten 

van een ander? In de veelgebruikte beeldspraak van de breedbeeldtelevisie 

die tot problematische schuld leidt: de buurman heeft géén breedbeeld-

televisie gekocht, maar heeft jaren naar een klein scherm zitten kijken. 

Waarom moet hij dan indirect meebetalen aan het aflossen van de schuld 

van zijn buur, die wel het plezier van een groot scherm had? Het risico van 

moral hazard ligt op de loer: mensen ontlopen het risico van hun handelen, 

terwijl zij het plezier van dat handelen wel zelf incasseren. Goed gedrag 

wordt dubbel beboet (geen genot, achteraf wel betalen) en onverantwoord 

gedrag wordt dubbel beloond (wel genot en achteraf betaalt een ander).
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Het beleid ten aanzien van schulden kwam lange tijd vanuit deze betekenis 

van eigen schuld en boete tot stand.12 De Algemene Rekenkamer schrijft 

bijvoorbeeld dat het uitgangspunt van het kabinet is dat mensen zelf ver-

antwoordelijk zijn voor het nakomen van financiële verplichtingen. Dat 

betekent dat van de schuldenaar verlangd mag worden dat hij zelf in actie 

komt, bijvoorbeeld om een regeling te treffen of om kwijtschelding te ver-

zoeken.13 Ook de wrr stelt dat een dominante opvatting is dat wanneer 

problematische schulden het gevolg zijn van de eigen vrije keuze, onwil  

of onoplettendheid, men zelf de consequenties moet aanvaarden. Volgens 

de wrr zijn we geneigd mensen verantwoordelijk te houden voor hun  

financiële gedrag, waardoor het begrijpelijk is dat onverantwoord gedrag in 

eerste instantie leidt tot afkeuring en verontwaardiging.14 Iedereen draagt 

zelf verantwoordelijkheid voor de eigen schuld. Dat betekent dat met kwijt-

schelding van de financiële schuld door een collectief een maatschappe-

lijke schuld ontstaat; het collectief neemt een financiële schuld van een 

individu over en daardoor staat het individu bij het collectief in een maat-

schappelijke schuld.

Het arrangement voor de aanpak van schulden is daarom een combinatie 

van hulp én disciplinering. Mensen kunnen met hun schulden terecht bij de 

gemeente of bij maatschappelijke organisaties.15 Ze komen mogelijk in 

aanmerking voor een arrangement waarin ze hun schulden geheel of ge-

deeltelijk verliezen, maar in ruil voor gedwongen hulp en een langdurig 

regime van schaarste.16 

Verhagen e.a. constateren dat arrangementen van schuldhulpverlening 

vooral een financieel-technische benadering hebben, gericht op het saneren 

van de financiële schuld. Daarvoor passen ze gestandaardiseerde protocollen 

toe, die de rechtmatigheid van het handelen voorop stellen.17 Hierdoor 

bieden arrangementen amper ruimte voor betrokkenen om op specifieke 

problemen in te spelen. Impliciet ademen de aanpakken dat de cliënt daar 

ook geen werkelijk recht op heeft; hij is door ‘eigen schuld’ in de schulden 

terecht gekomen en mag blij zijn dat hij nu ‘gratis’ geholpen wordt.

De laatste jaren zien we in deze grondhouding van eigen schuld en zelf

redzaamheid een beweging naar meer samenwerking en maatschappelijke zorg. 

Schulden worden minder opgevat als product van eigen rationele (hoewel 

domme) keuzes en meer gezien als een product van sociale, maatschappe-

lijke of fysieke omstandigheden. Mensen doen het zelf, maar konden 

moeilijk anders. Ze maken schulden, maar het overkomt ze ook. Sommigen 
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relativeren de eigen keuze bijna geheel: schuldenaars zijn dan het product 

van hun omstandigheden, die ‘geen keuze’ hebben en onvermijdelijk dieper 

in de problemen raken. Dan verandert schuld in slachtofferschap en ligt niet 

boete, maar hulp en ondersteuning voor de hand. Hier vindt ‘onteigening’ 

van schulden plaats. Je hebt schulden als individu, maar je bent er niet al-

leen schuldig aan. En als dat zo is, dan is het ook meteen de vraag of je er 

bij de verlichting ervan dan ook helemaal alleen voor moet staan en voor 

elke vorm van hulp anderen verschuldigd bent?

Mullainathan en Shafir bezien armoede vanuit de psychologie van de schaarste. 

Zij wijzen vooral op de individuele psyche van de schuldenaar. Armoede 

neemt bezit van iemands denken, waardoor diegene letterlijk geen ruimte 

meer heeft om aan andere dingen te denken. Door de druk van schaarste 

op het denkvermogen is er minder cognitieve capaciteit voor andere  

beslissingen. Is er alleen nog maar aandacht voor de korte termijn.18  

Dat leidt tot ‘domme’ en kostbare keuzes, die leiden tot meer schaarste  

en verlies van keuzeruimte. 

Verhagen e.a. stellen dat het steeds duidelijker wordt dat mensen die diep 

in de schulden zitten in een psychologische dynamiek terechtkomen die 

hen belemmert aan een duurzame oplossing te werken. De dynamiek 

drijft ze verder de schulden in, zelfs als ze zich voornemen om eraan te 

ontsnappen. Als de brieven en aanmaningen zich opstapelen, zakken ze 

mentaal steeds verder weg. Dan helpt de klassieke benadering van aan-

maningen en straf niet.19 Toenemende druk versterkt de dynamiek. Dat 

vertaalt zich behalve in psychologische termen ook nog eens in concrete 

financiële termen: aanmaningen zorgen voor verhoging van de schuld.  

De psychologische dynamiek drijft de kosten enorm op, zonder zicht  

op een uitweg. De aanpak van problematische schulden is vanuit dit per-

spectief dan ook eerst en vooral het doorbreken van de psychologische 

dynamiek die mensen dieper in de schulden sleurt.

De Nationale Ombudsman constateert in lijn met dit perspectief dat het 

uitgangspunt van eigen financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaam-

heid niet realistisch is. Althans, niet voor de mensen die het betreft. Het 

werkt misschien voor mensen die toch al geen schulden hadden, maar 

voor mensen met schulden is het ongeschikt. Het is volgens de Nationale 

Ombudsman ook vreemd om zelfredzaamheid te vragen van mensen die 

zelf geen enkele oplossing meer zien. Huishoudens met problematische 

schulden beoordelen hun situatie als uitzichtloos en zien geen pad meer 
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naar een schuldenvrije toekomst. Ze komen in een overlevingsmodus  

terecht en zijn niet bij machte om op eigen kracht de schuldhulpverlening 

te doorlopen.20 De wrr trekt eenzelfde conclusie. Mensen met schulden 

ervaren stress, neigen naar onverstandige keuzes die op de lange termijn 

negatieve gevolgen hebben en zijn in deze omstandigheden daarom niet 

in staat om voor zichzelf te zorgen.21 

Vanuit dit perspectief op schulden – en schuldenaren – ontstaat een  

verbreding van de aanpak ervan. Het gaat niet langer om individuen die 

domme keuzes hebben gemaakt en daar zelf voor moeten boeten, maar 

om mensen die in ieder geval tot op zekere hoogte slachtoffer van hun 

omstandigheden zijn en daarbij geholpen kunnen worden. Dat gaat ge-

paard met een beweging waarin schulden minder als financieel en meer 

als sociaal-psychologische kwestie worden opgevat. Het perspectief op 

schulden, schuldenaar en aanpak van schulden beweegt daarmee van 

eigen schuld naar maatschappelijke zorg.

Het perspectief van maatschappelijke zorg betekent ook iets voor de 

schuldenaar. Het is geen vrolijk en al helemaal geen vrijblijvend perspec-

tief. Als schuldenaren het product van hun omstandigheden zijn, dan 

opent dat de weg naar diepe ingrepen in hun levens. Zeker als de bescher-

ming niet alleen curatief is, maar ook preventief. Het financiële perspectief 

is onvolledig en doet geen recht aan de bredere context waarin schulden 

ontstaan, maar het is wel een normatief neutraal perspectief. Hoe en  

waardoor schuld ontstaat is niet relevant, als de rekening uiteindelijk 

maar klopt. In het meer sociaal-psychologisch en maatschappelijk per-

spectief gaat het om het interveniëren in het leven van mensen: in ‘hoe 

mensen leven’. Als we dat koppelen aan het bieden van hulp ontstaat een 

perspectief van hulpverlening tot diep in de privésfeer, met drang en 

dwang op keuzes die ten diepste van mensen zelf zijn. Het perspectief van 

hulp gericht op de bredere context is in dat opzicht een gulzig perspectief.  

Er is weinig inherente rem of begrenzing aan verbonden, omdat de 

gedrags patronen en omgevingsfactoren die schuldgedrag beïnvloeden 

overal aanwezig zijn. 

Zo ontstaat vanuit het perspectief van maatschappelijke hulp nieuwe  

onevenwichtigheid. Schuldenaren zijn geen daders, maar slachtoffers, die 

door een externe ‘held’ gered worden. Daar hoort dan vanzelfsprekend een 

zekere dankbaarheid bij. Het suggereert ook overgave. Het slachtoffer is 

niet in de positie om de redder buiten de deur te houden, of om grenzen 
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aan te geven. En vanuit het beeld van de maatschappelijke context als 

veroorzaker van schulden is het ook moeilijk om een grens te leggen op 

wat acceptabele hulp is. Al snel gaat het om interventies in de leefstijl van 

mensen, in de manier waarop ze met omstandigheden omgaan en hoe ze 

zich blootstellen aan maatschappelijke invloeden. Een hulpverlener ver-

zuchtte bijvoorbeeld dat het voor een deel van de doelgroep het beste zou 

zijn als er de hele dag in huis iemand op de bank zou zitten die bij elke 

keuze vraagt ‘zou je dat nou wel doen?’. Hij rekende ook voor dat dit wat 

betreft kosten een batige aanpak zou zijn. Maar wat betekent het als een 

hulpverlener vanwege de overheid letterlijk op de bank plaats neemt om 

zich voortdurend te mengen in keuzes die mensen maken? Waar ligt daar-

bij de grens: bij de aankoop van een breedbeeldtelevisie op afbetaling, bij 

het meespelen in de Postcodeloterij (nota bene een “goede doelen loterij”), 

bij roken (een pakje per dag neemt een substantiële hap uit het budget), 

bij het ‘nemen’ van kinderen (die veel mensen vervelend gezegd ‘niet kun-

nen betalen’)? Die grenzen zijn per definitie lastig te leggen en zelfs voor 

de minst gevoelige onderwerpen – een televisie – voelen ze al ongemakke-

lijk vanuit het perspectief van begrenzing van systeemwereld en leefwereld. 

Waar het vanuit pragmatische hulpverlening gedacht logisch is – en tegen-

woordig ook veel wordt bepleit – om leefwereld en systeemwereld bij elkaar 

te brengen is er vanuit meer principiële overwegingen veel te zeggen voor 

strikte scheiding van die werelden. Het systeem moet dan het leven niet 

in, maar er bij vandaan blijven. Het veel gehoorde tegenargument dat 

mensen er ‘zelf voor mogen kiezen’ om diep ingrijpende hulp te accepteren 

heeft een zwak punt. Bij het perspectief van ‘schuld als slachtofferschap’ 

hoort immers het uitgangspunt dat mensen géén goede keuzes meer  

kunnen maken. Dan is het moeilijk vol te houden dat diezelfde mensen 

ineens heel scherp afbakenen welke vrijheden ze wel of niet op willen 

geven. 

Zo is ook het beeld van schulden als slachtofferschap en maatschappelijke 

zorg niet spanningsvrij. Het financiële perspectief adresseert de basis van 

het schuldenprobleem onvoldoende. De maatschappelijke of psychologische 

aanpak grijpt diep in levens in en relativeert grenzen die ook in een situatie 

van schuld relevant zijn. Een aanpak van schulden vraagt daarom ook 

voortdurend principiële overwegingen van bescherming, begrenzing en 

beteugeling. In beide perspectieven is er sprake van grote asymmetrie in 

verhoudingen en daarom geldt dat arrangementen altijd gepaard moeten 

gaan met zorgvuldige procedures en richtlijnen voor begrenzing en be-
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scherming. De aanpak van schulden gaat daarom naast effectiviteit van 

het arrangement ook altijd om de begrenzing en controle ervan. Niet alles 

dat kan moet ook. 

 
2.3  Samenwerken aan schulden: gedeelde betekenis van schuld

Waarom samenwerking loont
Vanuit deze verschillende perspectieven op schuld zijn verschillende soor-

ten aanpakken mogelijk. Kenmerkend voor die aanpakken is dat ze bijna 

per definitie gaan om inzet van meer partijen. Dat is een gevolg van de 

manier waarop schulden ontstaan en groeien. Maar heel zelden heeft  

een schuldenaar bij één wederpartij schuld. Meestal is er een veelheid  

aan partijen. Soms zijn schulden bij meer partijen ontstaan, maar vaak 

cascaderen schulden; het begint bij partij x, dan komen partijen y en z in 

beeld, waarna partijen a, b en c om de hoek komen omdat hun kosten ook 

niet meer betaald worden. Schulden bestaan uit een combinatie van trans-

acties (een aankoop die betaald moet worden), vorderingen en van ver-

hogingen en boetes. Het meest klassieke voorbeeld is de parkeerboete van 

40 euro die via verhogingen en boetes uitgroeit tot een schuld van 1200 euro. 

Hier komt het beeld van de schuldeneconomie uit voort. Partijen verdienen 

aan schulden. Incassobureaus en deurwaarders zijn daarvan de bekendste 

voorbeelden, maar ook de overheid of bedrijven vergroten via verhogingen 

en boetes hun inkomsten. Zij zijn er zeer waarschijnlijk niet bewust op uit, 

maar het gebeurt wel.

Zo zijn bij schulden bijna altijd verschillende partijen betrokken, zoals de 

gemeente, de rijksoverheid (belastingdienst, svb, cjib), incassobureaus en 

deurwaarders, de woningcorporatie, de energieleverancier, het waterbedrijf, 

banken, de zorgverzekeraar, postorderbedrijven, verzekeraars, creditcard-

maatschappijen, et cetera. Om schulden aan te pakken kunnen al deze 

partijen een belangrijke rol spelen. Ze kunnen ieder voor zich proberen  

om de schuld te incasseren, maar daarbij doen zich twee problemen voor. 

Ten eerste schaden de belangen van de verschillende partijen elkaar 

meestal. Omdat schuldenaren per definitie onvoldoende middelen hebben 

om schulden te betalen ontstaat een zero-sum game voor de schuldeisers; 

alles wat de één krijgt gaat ten koste van de anderen. Zo ontstaat duwen 

en trekken om de beperkte gelden en dat kost partijen veel energie en 

zorgt evengoed voor iedereen voor een groot risico op verlies. 
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Ten tweede, en belangrijker vanuit het perspectief van dit essay, geldt dat 

het ‘ieder voor zich’ incasseren zorgt voor toenemende druk en schade bij 

de schuldenaar. Dat draagt niet bij aan de oplossing van het financiële 

probleem en al helemaal niet aan de mentale, fysieke en sociale toestand 

van de schuldenaar. Als partijen ieder voor zich proberen om het eigen 

verlies te beperken door maximaal te incasseren (hoe minimaal dat ook is) 

vergroten ze als bij-effect de schade bij de schuldenaar. En daarmee schaden 

ze indirect ook elkaar en zichzelf. 

Soorten samenwerking voor schulden
Samenwerken ligt dan meer voor de hand. Dat geldt voor het oplossen van 

schulden, maar ook voor het voorkomen ervan. Partijen kunnen curatief 

samenwerken, in een poging om hun geld alsnog te innen. Maar ze kunnen 

ook meer preventief samenwerken, als strategie om te voorkomen dat  

mensen in problematische schulden verzeild raken, die voor henzelf, voor de 

betrokken organisaties en voor de samenleving als geheel uiteindelijk hoge 

kosten en lasten veroorzaken. Dat betaalt zich niet in concrete revenuen 

uit, maar de maatschappelijke baten van een dergelijke aanpak zijn evident. 

Als we deze elementen bij elkaar nemen en naast elkaar plaatsen, dan zijn 

vier samenwerkende strategieën te onderscheiden, die elk met een ander 

doel – en een andere aanpak – samenwerken rond schulden. 

1. Samen schulden incasseren: financieel samenwerken om schuld te saneren  

In deze strategie werken partijen samen om gezamenlijk de schuld van 

de schuldenaar op een efficiënte en voor hem of haar dragelijke manier 

te saneren. Bijvoorbeeld door samen te inventariseren welke schulden 

nu ‘echt’ zijn en waar het gaat boetes en administratieve verhogingen 

kwijt te schelden zonder dat er werkelijke inspanningen tegenover 

staan. En daar samen afspraken te maken over de verdelingen van de 

opbrengsten en daarmee inherent ook over het te nemen verlies. Daar-

naast kunnen partijen bijvoorbeeld helpen om de inkomsten van de 

schuldenaar te vergroten, bijvoorbeeld door zoals in het geval van de 

dierenwinkel de zaak niet als sanctie te sluiten, maar juist open te 

houden zodat er een inkomstenstroom blijft. Partijen kunnen dit van-

uit een financieel-technisch perspectief helemaal zelf doen, maar het 

is ook goed mogelijk om het meer samen met de schuldenaar aan te 

pakken. Schuldeisers kunnen samen een pakket uitonderhandelen en 

dat aan de schuldenaar opleggen, maar evengoed is het mogelijk om 

dit in samenspraak te doen.
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2. Samen de schuldenaar vooruit helpen: samenwerken om vermogen van  

schuldenaar om in samenleving te acteren te herstellen 

 Vanuit een meer sociaal-maatschappelijk perspectief kijkt de samen-

werking voorbij de financiën. Het financiële probleem wordt hier gezien 

als een product van sociale omstandigheden en die zijn dan logischer-

wijs het aangrijpingspunt voor het handelen. Door mensen te helpen 

om weer grip te krijgen op hun omgeving en met omstandigheden om 

te gaan, ontstaat hernieuwd vermogen om het eigen leven én in het 

verlengde daarvan ook de eigen financiën weer op orde te brengen. Dat 

vereist van partijen dat ze samen voorzieningen bieden, maar ook dat ze 

samenwerken om tijdelijk ruimte te maken voor mensen om ‘zichzelf te 

hervinden’. Bijvoorbeeld door vorderingen en aanmaningen tijdelijk niet 

meer te versturen en de acute financiële druk sterk te verlichten, om 

zodoende mentale en fysieke ruimte te creëren voor herstel van fysiek, 

sociaal en psychologisch vermogen van mensen om met hun omstandig-

heden om te gaan. Uiteindelijk komen de financiën dan altijd weer in 

beeld, maar langs de weg van de omstandigheden.

3. Samen schulden voorkomen: afspraken om bijvoorbeeld bij aankopen om een 

bankafschrift te vragen 

 Financiële samenwerking kan zich ook richten op het voorkomen van 

schulden. Om toekomstige verliezen te voorkomen kunnen organisaties 

afspraken maken over het écht voorkomen van problematische schulden. 

Bijvoorbeeld door nu wel serieus om te gaan met de check van krediet-

waardigheid en door heel vroeg te signaleren of mensen onhoudbare 

financiële paden inslaan. Minder interventionistisch kan het ook  

‘gewoon’ gaan om investeringen in voorlichting op scholen en buurt-

huizen, waar mensen geholpen worden om financiële planningen te 

maken en laagdrempelig advies over transacties kunnen inwinnen.  

Dat kan ook gaan om overheden die afspreken dat ze hun regelingen en 

communicatie speciaal afstemmen op de 20% minst geletterde mensen 

in hun publiek, of daarvoor heel specifieke bena deringen inzetten. Geen 

brief sturen, maar langs gaan of bellen. Geen automatische verhoging, 

maar automatische signalering in het eigen systeem dat er even iemand 

langs moet om te zien wat er aan de hand is. Voor al dit soort op puur 

financiële transacties gerichte maatregelen geldt dat de steun effectief 

toeneemt als meer partijen ze enigszins gecoördineerd toepassen. 
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4. Samen werken aan maatschappelijke survival skills: mensen helpen om in een 

complexe samenleving toch tot verstandige keuzes te komen, met daarbij óók 

positieve financiële gevolgen 

De meest ingrijpende vorm van samenwerking richt zich op het voor-

komen van schulden door mensen preventief weerbaar te maken in 

een ingewikkelde en vaak onoverzichtelijke samen leving die allerlei 

verleiding en verstrikking opdringt. Dat gaat bijna om ‘lessen in leven’ 

ontwikkelen voor mensen, of het aanleren van ‘survival skills’ in de 

complexe samenleving. Als mensen door omstandigheden in hun leven 

in de schulden raken, is de enige preventieve oplossing om ze te leren om 

‘beter met het leven om te gaan’. Bijvoorbeeld door ze te helpen bij het 

maken van keuzes rond ‘life events’, bij het bijstellen van alledaagse 

patronen en het helpen van mensen om ondersteunende netwerken 

op te bouwen. Dergelijke arrangementen werken beter als ze door een 

variëteit van partijen worden ondersteund en ze vereisen vaak inzet, 

middelen en expertise die niet in één organisatie aanwezig zijn.  

Denk aan het voorbeeld van de hulpverlener op de bank in het gezin; 

uit eindelijk vereist dat een investering die de draagkracht van één  

organisatie te boven gaat, maar die voorkomt dat veel partijen later 

kosten voor het incasseren en afboeken van schulden moeten maken.

Figuur 1 brengt de verschillende mogelijke strategieën in beeld. Deze  

strategieën vormen vier inhoudelijk ideaaltypen van een samenwerkende 

aanpak van problematische schulden, of van de risico’s daarop. Het gaat  

in dit essay niet alleen om samenwerken, maar ook om de inhoudelijke 

substantie van die samenwerking. 

Figuur 1: strategieën voor de aanpak van schulden.
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2.4  Gedeelde strategie voor samenwerking: perspectief kiezen 
Elk van de hiervoor genoemde strategieën voor de aanpak van problemati-

sche schulden vereist samenwerking, tussen overheidsorganisaties, maat-

schappelijke organisaties, bedrijven en vaak ook van het eigen netwerk 

van de persoon met schulden. Dat roept de vraag op hoe dergelijke samen-

werkingen er uit kunnen zien en welke rol en invulling een overheidspartij 

– voor dit essay primair de gemeente Den Haag – kan kiezen.

Om deze vraag te beantwoorden analyseren we de verschillende manieren 

om tot samenwerking te komen vanuit een theoretische lens van vier per-

spectieven op overheidssturing.22 Het realiseren van publieke waarde, hier 

het voorkomen en/of saneren van maatschappelijke schade van schulden, kan op 

verschillende manieren gebeuren. We maken daarbij onderscheid op twee 

variabelen. 

Ten eerste de verhouding tussen nadruk op concrete resultaten (boven) en 

de nadruk op het borgen en behartigen van randvoorwaarden (onder). Ten 

tweede kan sturing gezien worden als van binnen naar buiten (links), als de 

overheid die de samenleving stuurt. Het kan ook gezien worden als een 

meer interactieve vorm, waarin de samenleving zelf ook stuurt en sturing 

over de verbinding van buiten met binnen gaat (rechts). Vanuit deze twee 

assen ontstaan vier kwadranten die elk een perspectief op overheids-

sturing opleveren, van waaruit het inrichten van samenwerkingen gericht 

op de aanpak van schulden er anders uit komt te zien. We bespreken elk 

van de perspectieven hier kort.

Figuur 2: Vier sturingsperspectieven 23
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Public administration: de rechtmatige overheid (linksonder)
Vanuit het perspectief van public administration24 is verankering in het 

democratisch systeem en het recht de basis voor alles wat overheids-

organisaties doen.25 Rechtmatigheid en rechtsgelijkheid – rechtstatelijkheid 

– vormt de basis van bestuur.26 De aanpak van schuld is hier primair een 

kwestie van rechtmatigheid en procedurele zorgvuldigheid. 

Het perspectief van de rechtmatige overheid stelt legitimiteit en recht-

matigheid centraal. Als de overheid schulden wil aanpakken, dan kan dat 

door een norm te handhaven of een nieuwe regel te maken. Bijvoorbeeld 

door via wetgeving af te dwingen dat de automatische verhogingen minder 

snel gaan of helemaal niet meer mogen. Dat kan ook prima in samen-

werking met anderen, bijvoorbeeld door partners te betrekken in de ont-

wikkeling van de wetgeving of procedures en hen daarmee ook te voorzien 

van betere mogelijkheden. Echter, uiteindelijk is voor elk handelen vanuit 

dit perspectief eerst en vooral een juridische basis nodig. Uitzonderingen 

zijn mogelijk, maar alleen als dat vanuit rechtmatigheid en rechtsgelijk-

heid ook past. Gelijke behandeling en procedurele zorgvuldigheid staan 

zeer hoog op de prioriteitenlijst en dat maakt de mogelijkheid om in  

concrete gevallen af te wijken van de norm heel beperkt. Let wel, dat is 

vanuit dit perspectief juist een kracht; rechtsgelijkheid is een kernwaarde 

die vanuit dit perspectief voorop staat. Afwijken van normen is niet perse 

goed, het opent eerder de deur naar willekeur en rechtsongelijkheid. 

Burgers en maatschappelijke partijen genieten zorgvuldig vastgelegde 

rechtsbescherming tegen overheidshandelen en kunnen op vastgestelde 

momenten meepraten in het proces. Er is in de wet vastgelegde inspraak 

en er zijn altijd beroepsmogelijkheden. Dat is het andere kernaspect van 

dit perspectief: de wet maakt sturing door de overheid mogelijk, maar 

begrenst dat handelen van de overheid ook. De wet is ook bedoeld om 

mensen tegen de overheid te beschermen en de overheid in het handelen 

te begrenzen. Dat maakt dat het vanuit dit perspectief ook lastig is om  

al te diep in de privésfeer van mensen in te grijpen of om preventieve  

programma’s in te richten. Dat botst al snel met de principes van het recht 

en activeert de rechtsbescherming van individuen. De wet kijkt daarbij 

niet naar goede bedoelingen of oprechte zorgen van hulpverleners, maar 

stelt de rechtsbescherming van individuen voorop. Daar kan alleen via 

vastgestelde procedures en met zwaarwegende argumenten van afge-

weken worden. 
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Het perspectief van de rechtmatige overheid is dus een strak legalistisch 

perspectief op sturing, die elke poging tot aanpak of samenwerking langs de 

lat van rechtmatigheid, rechtszekerheid en legitimiteit legt. Dat is in alle 

sturingsprincipes belangrijk, maar in dit perspectief is het hét uitgangs-

punt van goed overheidshandelen. 

New Public Management: de presterende overheid (linksboven)
In het perspectief van de presterende overheid gaat overheidssturing  

primair om het op een effectieve en efficiënte manier bereiken van de 

vooraf afgesproken resultaten. Dit perspectief komt voort uit het New  

Public Management (npm), dat sinds de jaren ’90 in publieke organisaties  

is geïntroduceerd.27 Vanuit dit perspectief bezien ontleent de overheid zijn 

legitimiteit aan het vermogen om te leveren: niet alleen zorgvuldig en juist 

(rechtmatig), maar ook efficiënt en effectief (doelmatig). Doelmatige beste-

ding van overheidsmiddelen en het bereiken van de afgesproken meetbare 

resultaten. Overheidsprocessen worden hier opgevat als efficiënt in te 

richten productieprocessen, die moeten leiden tot meetbare prestaties. 

In de praktijk van de aanpak van schulden zien we hier veel voorbeelden 

van. Gemeentelijke programma’s schrijven voor dat ambtenaren hun ‘case 

load’ moeten afhandelen. Vaak wordt er daarbij afgerekend op basis van 

concrete targets, die bijvoorbeeld het aantal cliënten tellen dat geholpen is, 

of de invorderingen die zijn gerealiseerd. Dat gaat gepaard met vaak strak 

georganiseerde en uitgelijnde werkprocessen, die de te zetten stappen 

voor de contactambtenaren voorschrijven. 

Wetten en procedurele bepalingen zijn instrumenten om het doel te  

bereiken. Er ligt een sterke nadruk op verantwoording van resultaten,  

op laten zien wat je hebt gedaan en wat daarvan de opbrengst is. Dat kan 

op twee manieren uitpakken. Soms zijn werkprocessen en procedures zo 

ingericht dat ze het moeilijk maken om individuele gevallen tegemoet te 

komen, maar het kan ook andersom zijn; omdat contactambtenaren hun 

case load willen oplossen en targets willen halen gaan ze heel soepel om 

met regels. Daar waar dat in systemen mogelijk is kunnen ze de wetten  

en regels maximaal ‘buigen’ en discretionaire bevoegdheden benutten. Zo 

was dat ‘vroeger’ vaak georganiseerd en dit is de basis van het uitgebreide 

werk over de ‘street level bureaucrat’.28 Tegelijkertijd hebben we gezien  

dat veel op efficiency gerichte operaties in het kader van npm juist tot 

strakkere procedures en systemen hebben geleid, waarin de mogelijkheid 

tot discretionaire bevoegdheid is afgenomen.
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Control, audit en verantwoording zijn cruciale onderdelen van dit perspec-

tief. Via systemen van controle en verantwoording ontstaat inzicht in de 

mate waarin prestaties efficiënt gehaald zijn. Verantwoording en controle 

vormen dus een kernwaarde van deze vorm van sturing. Dat krijgt vorm  

in bijvoorbeeld dashboards, indexen en stoplichten. Belangrijke hoeders 

van dit perspectief zijn de stafdiensten. Zij zorgen voor het ‘meten’ van 

prestaties, zoals auditors, controllers, financieel beheer en de rekenkamer. 

Een aanpak is mogelijk als er vooraf een goede ‘business case’ voor is te 

maken en als gaandeweg het proces de indicatoren positief uitslaan en 

‘groen’ zijn.

Network Governance: de netwerkende overheid (rechtsboven)
Bij de netwerkende overheid staat het principe centraal dat beleidsdoelen 

vaak worden bereikt in de samenwerking met anderen.29 Om de eigen 

doelen te realiseren moet een organisatie de weg naar buiten kunnen  

bewandelen. Ze gaat op zoek naar partners die kunnen bijdragen aan de 

doelen, omdat ze dezelfde, gelijksoortige of deels overlappende belangen 

en doelen hebben. Het bij elkaar brengen van die uiteenlopende belangen 

vormt de kern van het perspectief van de netwerkende overheid. Dat gaat 

om het formeren van coalities van partijen, die vanuit gedeelde belangen 

de benodigde middelen inbrengen om een probleem op te lossen. De over-

heid zoekt bondgenoten die mee willen optrekken om doelen te realiseren. 

Veel netwerken leggen hun samenwerking vast in convenanten, akkoorden, 

of publiek-private samenwerkingen (pps-en), die partijen binden aan af-

spraken. De kern van een netwerkende overheid is het vermogen tot het 

smeden van resultaatgerichte coalities en het vermogen om die coalities 

ook tot de eindstreep van gerealiseerde resultaten te brengen. 

Dit perspectief betekent dus dat de overheid deelneemt aan partner-

schappen waarin een vooraf gedefinieerd en gedeeld doel gerealiseerd 

gaat worden. Dat zou in de context van schuldenproblematiek kunnen  

zijn dat partners samen streven naar een reductie van 50% van het aantal 

jongeren in de schuld. Of het versneld afhandelen van alle lopende cases 

van gezinnen, zodat er geen huisuitzettingen of andere ingrijpende ge-

beurtenissen in de levens van kinderen meer plaatsvinden. Partijen vinden 

elkaar rondom een dergelijk concreet doel en gaan vervolgens samen aan 

de slag. De coalitie kan actief door de gemeente bij elkaar gebracht zijn, 

waarbij de gemeente als een makelaar en bruggenbouwer partijen ‘helpt’ 

om het gedeelde belang te vinden. Het kan evengoed ook meer vanuit de 

samenleving komen, waarbij partijen zich melden en de gemeente vragen 
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om mee te doen in het arrangement dat zij voor zich zien. De essentie  

is steeds dat de overheid mee doet in een samenwerking met anderen.  

Dat legt nadruk op twee vermogens van een vanuit dit perspectief ‘goed’ 

functionerende overheid: het vermogen om tot een gedeelde agenda en 

overeenkomst te komen, en het vermogen om die agenda met partijen tot 

een goed einde te brengen en de partijen onderweg bij elkaar te houden. 

Arrangementbouw en procesmanagement zijn hiervoor cruciaal. Het zal 

onderweg ook betekenen dat er steeds vragen opdoemen over wat de over-

heid nog wel of niet kan doen, in hoeverre middelen goed besteed zijn, en 

of de inzet nog past binnen de grenzen van rechtmatigheid. Uiteindelijk is 

vanuit dit perspectief ‘de samenwerking’ steeds het leidend principe bij de 

beantwoording van die vragen. Als het voor de samenwerking helpt is het 

vanuit dit perspectief bezien goed. 

Societal Resilience: de particperende overheid (rechtsonder)
In het perspectief van de participerende overheid staat maatschappelijke 

energie centraal.30 Publieke waarde wordt niet alleen door de overheid 

‘gemaakt’, maar komt net zo goed van anderen. Op de manier die zij willen, 

vanuit de doelen die zij zichzelf stellen.31 De overheid gaat niet naar buiten 

om daar bondgenoten te werven voor de eigen agenda, maar komt in aan-

raking met maatschappelijke dynamiek die er al is. Zo zijn er rondom 

schulden mogelijk al allerlei initiatieven, van mensen of bedrijven die het 

zelf belangrijk vinden om met dit thema bezig te zijn. Bijvoorbeeld door 

zelf al gesprekken te voeren met mensen met schulden en hen via een 

netwerk van vrijwilligers te helpen bij het afhandelen van de administratie 

en het verlichten van psychologische druk. Dat gebeurt al zonder inzet van 

de overheid. Vanuit dit perspectief bezien is het vervolgens voor de gemeente 

de uitdaging om hier ‘goed’ mee om te gaan.

Wat goed precies is, hangt af van het soort praktijk. Soms gaat het om een 

initiatief dat aansluit bij de eigen agenda en dat past binnen kaders die  

de overheid zelf ook al hanteert. Vaak zijn het initiatieven die gedeeltelijk 

passen binnen de doelen en kaders van de overheid, maar waar ook ‘ruwe 

randen’ aan zitten. Of waarin eenvoudigweg dingen gebeuren die een 

overheid moeilijk kan goedkeuren, laat staan aan meewerken. Denk aan 

maatschappelijke hulp voor mensen met schulden waarin vanuit religieuze 

overtuiging alleen mannen toegang krijgen, of waarin mensen geholpen 

worden om hun schuld bij illegale goksyndicaten in te lossen. Of waar 

‘peers’ met jongeren in gesprek gaan over de schulden die ze bij criminele 

organisaties hebben opgelopen en hen als vertrouwenspersoon en klank-
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bord bijstaan in het via hand- en spandiensten in diezelfde criminele net-

werken wegwerken van die schuld. Dat zijn initiatieven waar mensen op 

zich mee geholpen zijn, maar die niet goed passen in de waarden van goed 

bestuur. 

De vraag is voor een gemeente hierbij steeds hoe om te gaan met praktijken 

die niet helemaal passen binnen de overheidsdoelen, maar wel bijdragen 

aan maatschappelijke belangen. Dat vereist politieke afweging: soms  

betekent het ‘gewoon niets doen en laten bestaan’, soms is de uitkomst 

dat het initiatief moet stoppen, omdat het andere belangen schaadt. Dat 

laatste is de minder vrolijke kant van maatschappelijke netwerken: soms 

produceren ze waarde die ten koste gaat van anderen. Daar komt bij dat 

ook als initiatieven wel bijdragen, ze vaak niet helemaal binnen de regels 

en kaders passen. Ze doen iets wat strikt genomen niet past in de mal van 

bestaand beleid, of dat formeel gezien alleen op een andere plek in de stad 

mag. Tegelijkertijd zitten ze niet in de weg en passen ze wel in de ‘geest 

van de wet’ of de bedoeling van het beleid. Dat alles roept voor de overheid 

steeds de vraag op hoe zich tot het initiatief te verhouden: meebewegen of 

terugduwen, laten begaan of toch bijsturen? Bewegen, of toch nog even 

niets doen? 

Vanuit de opgave naar nadruk op een perspectief
De perspectieven suggereren een keuze: het is of het één, of het ander. 

Maar zo eenvoudig is het niet. Het zijn accenten die meer of minder na-

druk kunnen krijgen. Om maatschappelijke doelen te realiseren kan een 

overheid kiezen voor een meer van binnen naar buiten gerichte strategie, 

meer accent op de rechtmatige of de doelmatige dimensie. Maar dezelfde 

waarde kan ook invulling krijgen door meer van buiten naar binnen te 

redeneren en de nadruk te leggen op het smeden van allianties of het  

maken van ruimte voor zichzelf organiserende dynamiek vanuit de  

energieke samenleving. 

Er zijn allerlei argumenten mogelijk voor het leggen van de nadruk. Dat 

kan gebeuren vanuit ideologie. Maar het kan ook een pragmatische keuze 

zijn, waarbij de aard van de maatschappelijke opgave en de aard van het 

netwerk en de omgeving waarin die opgave speelt bepalend zijn voor de te 

kiezen nadruk. Een opgave waar al veel maatschappelijke energie stroomt 

maakt nadruk op de rechter kwadranten logischer. Voor opgaven waarin 

heel weinig maatschappelijke energie is ligt het misschien voor de hand 

om vanuit het linkerdeel te werken. Daarmee is de keuze voor een nadruk 
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een specifieke afweging waarin de maatschappelijke opgave en het net-

werk centraal staat.

Het woordje ‘nadruk’ impliceert dat partijen benoemen wat zij in de aan-

pak centraal willen stellen en van daaruit vervolgens óók voldoende invul-

ling geven aan de aspecten die de andere perspectieven centraal stellen. 

Zonder rechtmatigheid kan overheidshandelen niet. Hetzelfde geldt voor 

het doelmatig en doeltreffend besteden van overheidsmiddelen. Dat zijn 

principes die ook bij nadruk op de ‘rechter’ kwadranten goede invulling 

moeten krijgen. 

Vier varianten voor samenwerking rond problematische schulden
Vanuit de perspectieven op sturing zijn verschillende routes voor de in-

richting van een samenwerking rond problematische schulden mogelijk. 

We onderscheiden er hier vier, die we in de praktijk vaak voor zien komen. 

Elke vorm legt nadruk op een ander perspectief en kent zijn eigen dynamiek. 

De eerste route is die van interactieve uitvoering. In deze route neemt de 

overheid zelf de lead en zoekt vanuit die lead naar het samen optrekken 

met andere partijen die bij de problematiek betrokken zijn. Bijvoorbeeld 

door input voor maatregelen bij hen uit te vragen of door hen te vragen 

om een ‘lijst’ met maatregelen die de overheid zou kunnen nemen. Of door 

te inventariseren welk regels, procedures of vormen van handhaving nu 

écht erg in de weg zitten en die dan als overheid zelf weg te nemen. Dat 

kan overigens wel in samenwerking tussen rijksoverheid en gemeenten,  

of in nauw overleg met uitvoeringsorganisaties die van invloed zijn op  

het ontstaan en saneren van schulden. 

Vanuit dit perspectief kan ook samenwerking in de uitvoering ontstaan. 

De overheid bepaalt richting en koers en committeert anderen aan die 

strategie. Zo brengt de overheid netwerkpartners bij elkaar die samen een 

bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de opgave. Partijen kunnen 

eigen elementen inbrengen, maar alleen rond de door de overheid gefor-

muleerde kern. De overheid houdt hier ook zicht op de voortgang en de 

opbrengsten van de inspanningen. Als partijen niet ‘leveren’ wat is afge-

sproken dan zijn ze daarop aanspreekbaar en zijn sancties mogelijk. 

Let wel, dit is dus nadrukkelijk geen ‘go alone’ strategie van de overheid: 

er wordt intensief samengewerkt met partijen uit het veld. Partijen worden 

betrokken bij wat de overheid doet, maar de hiërarchische verticale ver-
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houding blijft daarbij wel van kracht. Samenwerking vindt plaats rond 

door de overheid geïdentificeerde opgaven, langs door de overheid uitge-

zette lijnen waar partijen meer of minder aan mee kunnen doen. Daarbij 

hoort ook instrumentarium van macht en dwang (regelgeving) en vaak ook 

financiële incentives en prestatieprikkels. 

De tweede route is die van maatschappelijke zelfsturing. Hier bepalen maat-

schappelijke partijen zelf de issues waarop zij energie hebben. Ze brengen 

hun energie in op de manier die hen zelf nuttig en goed lijkt en ze smeden 

daarin zelf de allianties die voor hen, voor de door hen gesignaleerde op-

gaven, op de door hen gevoelde schaal, lijken te werken. De overheid kan 

expliciet sturen op dergelijke netwerken door een platform te bieden waar-

op partijen hun energie kunnen inzetten, bijvoorbeeld door een programma 

rond schulden te starten. Dat maakt het mogelijk om de maatschappelijke 

energie ruimte te bieden om eigen opgaven te benoemen en zelf tot oplos-

singen te komen. 

In deze strategie wordt niet gewerkt volgens een ‘van boven’ ontwikkeld 

en opgelegd masterplan, aanpakken van problematische schulden komen 

tot stand vanuit allerlei projecten waar maatschappelijke partijen zelf aan 

werken. Daarom spreken we hier ook in meervoud, omdat bij afwezigheid 

van centrale coördinatie allerlei ongelijksoortige praktijken ontstaan. 

Waarvan alleen achteraf duidelijk wordt wat ze precies doen, hoe ze elkaar 

mogelijk kunnen versterken, of ze elkaar misschien tegenwerken en waar-

toe ze optellen. Hier is de aanpak van problematische schulden dus eerst 

en vooral een maatschappelijke aanpak, waarin overheidsinzet een rol 

speelt in reactie op wat er ‘buiten’ gebeurt. Dat betekent dat de overheid 

hier letterlijk ‘achter de feiten aan loopt’. 

De afwezigheid van overheidscoördinatie betekent niet dat er nergens af-

stemming plaatsvindt. Uiteraard is het mogelijk dat initiatiefnemers de 

randjes van hun activiteiten op elkaar afstemmen en van onderop tot  

samenhang komen. Wat er echter expliciet niet gebeurt is dat er vanuit 

een totaalbeeld deelplannen, projecten en taken worden toegewezen.  

Het plan en de samenhang ontstaan door de energie van onderop te laten 

stromen. De overheid maakt dat mogelijk, geleidt de energie en werpt al-

leen in het uiterste geval barrières op. Dat laatste verdwijnt niet bij deze 

aanpak. Het kan goed zijn dat de overheid bepaalde grenzen wil bewaken 

of elementen in de aanpak wil voorkomen. De essentie van deze route is 

maatschappelijke zelfsturing, maar die wordt wel door bewuste sturing 

geholpen, gekanaliseerd en gesynchroniseerd.
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Het is ook niet zo dat deze aanpak ‘ambitieloos’ is. Integendeel, het is goed 

mogelijk om als overheid de ambitie uit te spreken “in 2025 heeft niemand 

problematische schulden meer” en iedereen die initiatieven heeft die daar-

aan bij kunnen dragen uit te nodigen om die in te brengen. En daar dan 

ook middelen en mogelijkheden voor beschikbaar maakt die ook met die 

ambitie consistent zijn. Essentieel is hier dat de overheid het plan niet 

oplegt, maar dat betekent allerminst dat de ambitie verdwijnt. Het is een 

andersoortige strategie om ambities te realiseren: niet zelf vooraf en  

top-down uitgedacht en opgelegd, maar vooraf uitgesproken als uitdaging 

aan anderen om tot invullingen te komen.

De derde en vierde route zijn twee varianten van maatschappelijke alliantie

vorming. Hier werkt de overheid rond concrete programmalijnen samen met 

maatschappelijke organisaties. Dat lijkt erg op de twee voorgaande routes, 

maar met cruciale verschillen. Het is een slag meer gerichter en meer ge-

stuurd dan de route van zelfsturing. Het is daarnaast veel meer maatschap-

pelijk en ‘open’ dan de route van interactieve uitvoering: maatschappelijke 

partijen zijn volwaardige en nevengeschikte partijen aan de overheid in 

het arrangement. Iedereen brengt zijn eigen middelen en mogelijkheden 

in, en ook alle partijen kunnen er voor kiezen om niet meer mee te doen. 

Tegelijkertijd is dat ook een andere vorm dan de maatschappelijke zelf-

sturing die we hiervoor bespraken. Partijen werken nadrukkelijk en  

direct samen met de overheid en gaan daarvoor ook gezamenlijk formele 

af spraken aan. Het zijn georkestreerde, structurele samenwerkingen waar-

bij partijen met elkaar op zoek gaan naar gedeelde belangen, mogelijke 

gedeelde inzet en daarover een akkoord sluiten. 

Deze vorm van samenwerking kan op twee heel verschillende manieren 

tot stand komen en dat onderscheid is wel cruciaal om mee te nemen – 

ook al leidt het tot samenwerkingsvormen die erg op elkaar kunnen lijken. 

In de ene vorm is de overheid de uitnodigende en ‘trekkende’ partij, die de 

alliantie bij elkaar brengt. In de andere vorm van deze samenwerking is er 

eerst een maatschappelijke alliantie die de overheid uitnodigt om ook mee 

te doen. In het eerste geval komt de maatschappelijke alliantie top-down, 

vanuit de overheid, tot stand. In het tweede geval ontstaat de maatschap-

pelijke alliantie bottom-up, vanuit de samenleving, en komt er van daaruit 

toenadering tot de overheid. Dat zijn werkelijk verschillende werkvormen, 

waarbij de richting van waaruit de samenwerking ontstaat belangrijk is 

om te begrijpen wat er in de samenwerking gebeurt.
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Essentieel voor deze vorm(en) van samenwerken is het hebben van een 

gedeelde agenda. Wie daaraan kan bijdragen doet mee, wie niet bijdraagt 

stapt even uit.32 De agenda fungeert hier als coördinerend mechanisme. 

Partijen benoemen samen opgaven die voor hen belangrijk zijn en waar ze 

hun inspanningen omheen willen organiseren. De overheid kan dat proces 

op gang brengen en ondersteunen en is er zelf ook partij in. Bijvoorbeeld 

door lange termijn ambities in te brengen en anderen uit te nodigen om 

daar aan bij te dragen. Door ruimte te bieden aan wie kan helpen en 

steeds af te wegen of de inzet die maatschappelijke partijen willen bieden 

ook bijdraagt aan de lange termijn ambitie. Dat kan ook betekenen dat  

de overheid zijn best doet om ‘unusual suspects’ een plaats aan tafel te 

bieden. Niet alle allianties die zich melden zijn vanzelfsprekend ‘breed’  

en ook de gebruikelijke contacten en samenwerkingsverbanden van de 

overheid dekken niet de volle breedte. Integendeel, vaak druisen dit soort 

samenwerkingsverbanden deels ook in tegen de geïnstitutionaliseerde 

overlegorganen, platforms en koepelstructuren die er al zijn. 

Figuur 3: vier varianten voor samenwerking.

3. Topdown alliantievorming

1. interactieve uitvoering

4. Bottomup alliantievorming

2. Maatschappelijke zelfsturing
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3 Schuldenlab070:  
Den Haag schuldenzorgvrij

3.1  Het opzetten van een levend laboratorium
In 2015 schrijft de Haagse Rekenkamer een kritisch rapport over de kwaliteit 

van de schuldhulpverlening in de stad.33 In het rapport wordt vermeld dat 

via de reguliere hulpverlening uiteindelijk te weinig mensen een oplossing 

weten te vinden voor de schuldenproblematiek. De gemeente Den Haag 

trekt zijn conclusies: de huidige aanpak voor de schuldenproblematiek 

moet anders. Maar hoe? Er zijn immers maar weinig gemeenten waar de 

op lossing voor problematische schulden al wel gevonden is. Integendeel. 

Eigenlijk lukt het nergens écht goed. 

De ideale oplossing bestaat nog niet, maar nieuwe inzichten over proble-

matische schulden zijn er wel. Voor de gemeente Den Haag is een eerste 

inzicht dat de schuldenproblematiek niet alleen de gemeente aangaat, 

maar dat het een samengesteld probleem is. Bij een problematische schuld 

hebben veel partijen een aandeel; mensen hebben schulden bij meer be-

drijven en organisaties, waardoor de schuldenaar het overzicht verliest en 

schulden zich opstapelen en vermenigvuldigen. Alleen door meer partijen 

in de aanpak te betrekken kan een werkelijke oplossing gevonden worden. 

Dat beperkt zich ook niet tot de publieke partijen. Private partijen zijn vaak 

partij in een schuld en zijn daarmee ook deel van de oplossing. Al die  

partijen hebben er mogelijk belang bij om de schuldenproblematiek aan te 

pakken, maar ze komen niet zomaar ‘vanzelf’ bij elkaar. Voor de gemeente 

is die vaststelling reden om de samenwerking met nieuwe partijen op  

te zoeken, ook al is het niet meteen duidelijk om wat voor soort samen-

werking het dan zou moeten gaan. Dat moet gaandeweg ontstaan.

Een ander inzicht voor de gemeente is dat het zoeken naar nieuwe aan-

pakken het beste kan gebeuren door het gewoon maar te proberen. ‘Leren 

door doen’ is volgens de gemeente de te volgen strategie. Concrete acties 

ondernemen en gaandeweg ontdekken of deze acties kans van slagen  

hebben. Dan moet het wel mogelijk zijn om te oefenen, fouten te maken 

en zelfs na verloop van tijd te zeggen dat het toch niet gelukt is. Het gaat 
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om innoveren, experimenteren, vallen en opstaan om zo uiteindelijk te 

komen tot succesvolle formules om de schuldenproblematiek in de stad 

aan te pakken. Als de oplossingen er nog niet zijn, dan moet iemand ze 

zien te vinden. Daarvoor is gerichte inspanning nodig, op zoek naar ‘andere 

aanpakken’. Op die manier werken, zo beseft men, vereist het werken met 

zoekrichtingen, zonder meteen een concreet plan vast te leggen over hoe en 

met wie er precies waaraan gewerkt wordt. Zo komt de gemeente tot het 

idee om samen met partners uit de stad een ‘laboratorium’ in te richten 

om gezamenlijk nieuwe oplossingen te bedenken die impact hebben en 

bijdragen aan de aanpak van de schuldenproblematiek in de stad. Het idee 

van ‘Schuldenlab070’ is geboren. Een plek om in gezamenlijkheid met 

partners al doende lerend tot nieuwe en werkzame oplossingen voor 

schuldenproblematiek te komen.

Het idee van een dergelijke aanpak bestaat dan alleen nog in gemeentelijke 

kringen. Binnen het gemeentehuis denkt men aan innovatieve projecten 

die onderdeel van Schuldenlab070 kunnen worden. Een voorbeeld is het 

Jongeren Perspectief Fonds (jpf), dat schulden onder jongeren niet alleen als 

een financieel vraagstuk ziet, maar jongeren ook meer perspectief wil bieden. 

Zodat de schulden duurzaam verdwijnen en ook de onderliggende oorzaken 

worden aangepakt. Niet meer achter de feiten aanlopen, of dweilen met  

de kraan open, maar genezen én voorkomen. Het lijkt dan nog een illusie, 

maar wel één waar mensen graag mee aan de slag willen. Ook de wethouder 

is enthousiast geworden over Schuldenlab070 en in het bijzonder over een 

aanpak als het Jongeren Perspectief Fonds. Om deze gedachten verder te 

brengen en te concretiseren roept de gemeente de hulp in van Society  

Impact, een intermediaire organisatie gericht op het realiseren van maat-

schappelijke rendement rond sociale vraagstukken. De idee van de ver-

binding met Society Impact is dat hiermee energie, reuring en enthousiasme 

in de stad kan worden aangewakkerd om Schuldenlab070 daadwerkelijk  

te kunnen realiseren. De gemeente realiseert zich dat dit geen gelopen 

koers is. Een andere aanpak van schuldenproblematiek komt niet vanzelf 

tot stand, dan was het immers al gebeurd. En partnerschap met maat-

schappelijke partijen ontstaat rond een dergelijk thema ook niet zonder 

slag of stoot. Dat anderen er op enige manier mee te maken hebben  

betekent nog niet dat ze ook meteen warmlopen voor deelname aan een 

programma ‘van de gemeente’.
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Het idee van Schuldenlab070 wordt voor het eerst bekend gemaakt op de 

armoedeconferentie ‘Den Haag tegen armoede en schulden’, die door de 

gemeente georganiseerd wordt als reactie op het rapport van de Haagse 

Rekenkamer. Op 9 december 2015 zijn er in de Christus Triomfatorkerk 

honderden mensen bijeen om elkaar te spreken over de armoede- en 

schuldenproblematiek in de stad. Voor de gemeente is het doel van de 

conferentie om samen met maatschappelijke organisaties en andere be-

langrijke stakeholders te zoeken naar innovatieve ideeën om armoede en 

schulden nog effectiever te bestrijden.34 Tijdens verschillende werksessies 

zoeken aanwezigen naar ideeën om de armoede- en schuldenproblematiek 

in de stad aan te pakken. Ze worden uitgedaagd om buiten de bestaande 

kaders te denken en zich niet te beperken tot wat er al dan niet ‘kan’. 

Tijdens de discussies blijkt armoede onder jongeren een terugkerend pro-

bleem te zijn. Zo wordt gesteld dat jongeren die in armoede opgroeien, een 

grotere kans hebben om al op jonge leeftijd schulden te maken. Ze hebben 

veelal niet de vaardigheden ontwikkeld om ‘uit de schulden’ te blijven en 

zich aan armoede te ontworstelen. Ze maken hierdoor amper kans om zich 

duurzaam uit de armoede los te maken. Tijdens de conferentie worden veel 

schrijnende verhalen gedeeld van jongeren die problematische schulden 

hebben, omdat ze tijdens de opvoeding niet hebben geleerd om goed met 

geld om te gaan. Ze doen het misschien wel zelf, maar kunnen ze wel  

anders? En wat betekent dat voor de status van hun schuld? Zo ontstaat  

in de loop van de dag onder de aanwezigen een gedeeld gevoel dat er iets 

moet worden gedaan om de schuldenproblematiek dan tenminste in Den 

Haag aan te pakken. Niet alleen als nieuwe vorm van ‘schuldhulpverlening’, 

maar als poging om ook écht de spiraal van armoede en schuld te door-

breken. Niet alleen als de schulden er al zijn, maar ook als ze er aan zitten 

te komen. Curatief, maar indien mogelijk en nodig ook preventief, door  

de betrokkenen te helpen om vaardigheden te ontwikkelen om niet in de 

schulden te geraken. Dat is het moment voor de wethouder om het idee 

van Schuldenlab070 te delen met de aanwezigen. Aan het eind van de 

conferentie kondigt de wethouder dan ook dat de gemeente Den Haag 

voornemens is om met innovatieve oplossingen aan de slag te gaan voor 

de aanpak van problematische schulden. En dat de gemeente dat niet  

alleen wil of kan, maar juist op zoek is naar partners. Als de bijeenkomst 

één ding heeft aangetoond, dan is dat wel dat het voorkomen en duurzaam 

oplossen van schuld een inspanning van tal van partijen vereist. Zo ont-

staat langzaam het gedeelde gevoel dat later ook de rode draad van  

Schuldenlab070 wordt: it takes a city to solve debt.
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De gemeente Den Haag gaat met Society Impact aan de slag om een eerste 

schets van Schuldenlab070 op papier te zetten. Niet meteen als finaal plan, 

maar als contouren van een laboratorium. Met deze contouren in de hand 

maakt Society Impact vervolgens een ronde langs mogelijke partners voor 

Schuldenlab070. Hoe zien zij de problematiek en zien zij ruimte voor een 

bijdrage in het laboratorium? Willen ze meedoen en mee-ontwikkelen?  

En zijn er concrete ideeën over hoe dat zou kunnen? 

Society Impact maakt hierbij dankbaar gebruik van het grote eigen netwerk 

dat het inmiddels heeft opgebouwd. Het is een organisatie die eerder al 

verschillende ‘social deals’ en innovatie arrangementen gericht op maat-

schappelijke impact rond urgente sociale vragen heeft weten te bouwen. 

Kenmerkend voor het netwerk van Society Impact is dat het ‘van boven 

naar beneden’ werkt; waar veel andere sociaal ondernemers, ‘makelaars’ 

of ambtenaren zelf zich via de lijn omhoog richting de strategische top 

moeten werken heeft Society Impact juist veel directe toegang aan de top. 

Society Impact beweegt zich gemakkelijk op bestuurlijk niveau en heeft 

bestuurders van grote bedrijven en maatschappelijke organisaties ‘in de 

telefoon’ staan. 

Society Impact gaat met het idee van het Schuldenlab langs bij grote lan-

delijk opererende organisaties als cz, Eneco en ing, maar ook bij de meer 

lokaal verbonden organisaties zoals Haagse woningcorporaties Staedion en 

Haag Wonen. Doel is niet om één of enkele grote partners te interesseren, 

maar om een brede coalitie in beweging te krijgen; met als neveneffect  

dat een dergelijke brede beweging een eigen dynamiek krijgt. De gespreks-

ronde is bedoeld om commitment te vinden voor het idee van Schulden-

lab070. Dat gebeurt simpelweg door de organisaties te vragen: wil je  

onderdeel zijn van een beweging in Den Haag, waar we zoeken naar een 

innovatieve, publiek-private aanpak voor het schuldenprobleem? Bewust 

wordt hierbij ingezet op commitment, de vraag over hoe en in welke vorm 

de inzet eruit zou moeten zien zal op een later moment aan de orde komen. 

Society Impact vraagt niet om geld, maar om steun en eigenaarschap. 

In het verlengde van de gespreksronde worden er ook verschillende ‘diners 

pensant’ georganiseerd. Ook hier weet Society Impact een indrukwekkende 

groep mensen bijeen te krijgen, die allemaal nieuwsgierig genoeg zijn om 

over dit vraagstuk door te denken; ook in de wetenschap dat ze op het diner 

voor hen relevante anderen treffen. Tijdens de diners leren partijen elkaar 

beter kennen en worden de eerste schetsen van Schuldenlab070 ingevuld. 
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Niet door het idee ‘te pitchen’, maar doordat in de gesprekken langzaam 

beelden ontstaan over wat de schuldenproblematiek is, hoe deze ontstaat, 

wat er voor nodig is, en wat partijen daaraan zouden kunnen bijdragen. 

Zo kristalliseren de contouren van Schuldenlab070 steeds meer uit.  

Op 17 maart 2016 constateert de wethouder tijdens het diner pensant 

waar onder meer Eneco, Haag Wonen, cz en Postnl aanwezig zijn, dat  

er voldoende common ground en gedeelde verantwoordelijkheid is om 

Schuldenlab070 daadwerkelijk vorm te gaan geven. Het wordt tijd om het 

lab ook écht te lanceren en met elkaar aan het werk te gaan. De concrete 

vorm en bijdrage van elke partner zal met alle partijen nog individueel 

nader worden besproken.35 Maar de verkennende fase is inmiddels wel 

echt voorbij. De betrokkenen stellen tevreden vast dat ze zonder strak 

uitgelijnd procesontwerp toch een heel eind gekomen zijn. 

Drie maanden later is Schuldenlab070 een feit. Op 7 juli 2016 ondertekenen 

adg Dienstengroep, cz, gemeente Den Haag, Eneco, Fonds 1818, ing, Haag 

Wonen, htm, Philadelphia, Rabobank, Society Impact, Staedion, vgz en Vestia 

het convenant Schuldenlab070 ‘it takes a city to solve debt’. In het convenant 

staat beschreven dat gemeente, private partijen, organisaties en instellingen 

in de stad gezamenlijk extra stappen willen zetten in de zoektocht naar 

slimme aanpakken die effectief zijn en opgeschaald kunnen worden. 

Daarbij wordt de focus gelegd op innovatie en leren. Het gaat volgens het 

convenant om een gezamenlijke verantwoordelijkheid die alleen in samen-

werking waargemaakt kan worden. Door gericht samen te werken kunnen 

hoge maatschappelijke kosten voor alle betrokkenen worden vermeden. 

Dat geldt voor de mensen met schulden, maar ook voor de organisaties voor 

wie schulden tot kosten en verliezen verleiden. Het convenant betekent 

dat er voortaan in Den Haag – in een samenwerking tussen de gemeenten 

en maatschappelijke partijen – een ‘Schuldenlab’ is. In dit levende labora-

torium wordt langs verschillende lijnen gewerkt aan nieuwe oplossingen 

en innovatieve aanpakken. Het is een open proeftuin waar veelbelovende 

aanpakken kunnen wordt gepitcht en verder gebracht. Iedereen met ideeën 

voor een aanpak is in potentie partner en is welkom. Tegelijkertijd is het 

een onderzoeks-, leer- en ontwikkelingsomgeving voor burgers, bedrijven, 

overheden, vermogensfondsen, banken, ondernemers en vele anderen.36 

Een van de uitgangspunten van het convenant is dat partijen op één of 

andere manier zullen bijdragen aan Schuldenlab070, rekening houdend 

met ieders afzonderlijke bestuurlijke context. Het convenant omvat geen 
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lijst concrete bijdragen, maar zet in op de intentie van partijen om er samen 

volop de schouders onder te zetten. Het convenant biedt partijen ruimte om 

op eigen manier invulling te geven aan hun betrokkenheid bij Schulden-

lab070. Deze ruimte is gecreëerd omdat partijen onderling sterk verschillen 

in wat zij willen en wat ze kunnen bijdragen. Het past ook goed bij de ge-

dachte dat vooraf nog niet helder is wat er in het Schuldenlab precies gaat 

gebeuren. Voor een praktijk die zich nog nader moet vormen is het passend 

om te kiezen voor een bijdrage die met de praktijk mee groeit. Met de  

ondertekening van het convenant spreken partners onder meer af dat zij 

zich duurzaam committeren aan Schuldenlab070. Na zes maanden zal  

op basis van een tussenevaluatie een nieuwe afweging plaatsvinden over 

onder andere de (juridische) entiteit voor het Schuldenlab en het soort 

bijdrage dat goed past en goed werkt. Het programmamanagement wordt 

in deze eerste fase gefaciliteerd door de gemeente Den Haag.37  

3.2   Schuldenlab070: een gedeeld platform voor een variëteit aan  
aanpakken

Inmiddels, ruim drie jaar na de bijeenkomst in de Christus Triomfatorkerk, 

werken 25 landelijke, lokale, private en publieke partijen samen met de 

gemeente Den Haag aan innovatieve oplossingen voor schulden. Uit de 

verschillende gesprekken maken wij op dat Schuldenlab070 vooral wordt 

gezien als een bundeling van verschillende organisaties, die een gemeen-

schappelijke ambitie nastreven en daartoe verschillende projecten initiëren 

en ontwikkelen. Schuldenlab070 vormt daarmee als het ware een over-

koepelende paraplu, waar verschillende partijen en een variëteit aan  

projecten onder hangen. Schuldenlab070 is volgens de geïnterviewden  

één entiteit, die vooral fungeert als platform voor een groot aantal uiteen-

lopende activiteiten. De gemene deler is dat activiteiten bijdragen aan het 

oplossen of voorkomen van schulden en dat ze uitgaan van samenwerking 

tussen verschillende partijen.

Het platform zelf: Schuldenlab070 als ‘topdown maatschappelijke alliantie’
Als we kijken naar de totstandkoming van Schuldenlab070 dan lijkt dat een 

typisch voorbeeld van een ‘top-down maatschappelijke alliantie’. Het is een 

samenwerkingsverband waarin partijen zich nevengeschikt tot elkaar 

verhouden, in die zin dat ze in hun positie gelijkwaardig zijn. Dat betekent 

niet dat ze allemaal evenveel doen, daar gaat het hier niet om. Ze doen mee 

omdat ze dat zelf willen en als ze willen kunnen ze er ook op elk moment 

uit stappen. Partijen zijn in dat opzicht – elk met hun eigen achtergrond en 

eigen type inbreng – gelijkwaardige partners in een gedeelde samenwerking. 
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Tegelijkertijd is de toevoeging ‘top-down’ wel van betekenis. Het Schulden-

lab070 is een door de gemeente “gemaakte” samenwerking. De gemeente 

heeft het initiatief genomen, in belangrijke mate vanuit de vaststelling  

dat de eigen aanpak onvoldoende goed werkte. Van daaruit heeft men 

geconcludeerd dat het nodig is om met partijen samen te werken, treffend 

gevat in het motto “it takes a city to solve debt”. Zonder de inzet van anderen 

kan de gemeente het probleem nooit oplossen. En datzelfde geldt overigens 

voor die anderen ook. 

Van daaruit is de gemeente een bewust ingericht proces ingegaan om par-

tijen aan dit idee te verbinden. Daarin hechtte men zeer aan de intrinsieke 

motivatie en het eigen commitment van partners. Het moest geen over-

heidsprogramma worden, met ‘ondersteuning’ van een paar andere par-

tijen. De gemeente zocht gedeeld eigenaarschap. Dat was voor een deel 

ook niet zo moeilijk, omdat er rondom dit thema ook al een meer maat-

schappelijke beweging was. De bijeenkomst in de kerk vormde daarvan 

een mooi brandpunt: gemeente en maatschappelijke partijen waren daar 

samen, rondom het thema dat ze allemaal om eigen redenen van belang 

vonden, en hebben daar het belang van samenwerking bij elkaar ‘ontdekt’. 

Dat was tegelijkertijd geen toevallig proces, maar vanuit de gemeente ook 

deel van een bewuste strategie om tot maatschappelijke samenwerking te 

komen.

Ook de rol van Society Impact valt hier op. Het bureau is ingehuurd om 

‘van onderop’ tot samenwerking te komen, door netwerken te mobiliseren 

en in ‘diners pensant’ bij elkaar te brengen. Niet met een contract op tafel 

ter ondertekening, of een inkoopvoorstel, maar door interesse en urgentie 

bij maatschappelijke partijen op te wekken. En dat dan meteen ook op 

bestuursniveau, zodat de top van de potentiële partners betrokken zou 

zijn. Pas toen via deze bewuste strategie ‘van onderop’ (maar van bovenaf 

zo bedoeld) voldoende urgentie en gedeelde interesse was ontstaan is het 

idee van het Schuldenlab070 met de partners meer gedeeld en heeft het 

ook meer expliciet aandacht gekregen. Toen ‘was het er’, terwijl het daar-

voor als idee bij de gemeente al wel speelde. 

Als we dat duiden in de verschillende samenwerkingsvormen uit hoofd-

stuk 3, dan zien we dat als volgt. In de fase voor Schuldenlab070 probeerde 

de gemeente vooral te werken vanuit het idee van interactieve uitvoering: 

eigen arrangementen van schuldhulpverlening, zelf gedraaid door ambte-

naren van de gemeente, met goede pogingen om de zelf te verlenen dien-
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sten zo goed mogelijk te verbinden met andere netwerken en andere par-

tijen. Met de keuze voor Schuldenlab070 is de gemeente bedoeld de weg 

op gegaan om een ‘top-down maatschappelijke alliantie in te richten: via 

inspiratiebijeenkomsten, de inhuur van Society Impact, netwerksessies, 

‘diners pensant’ en andere op verbinding gerichte activiteiten heeft men 

geprobeerd om een maatschappelijke alliantie te formeren. Echter, die 

activiteiten waren wel zo ongericht dat partijen het maximale gevoel – en 

niet als illusie, maar als oprechte bedoeling – moesten hebben dat het in 

deze samenwerking ging om een gelijkwaardig partnerschap. Daarom 

heeft men gekozen voor een sterk bottom-up gerichte aanpak, op de rand 

van een bottom-up alliantievorming. 

Tegelijkertijd zien we dat de afgelopen periode ook nieuwe initiatieven 

vanaf het platform opereren, die als pure maatschappelijke initiatieven  

te typeren zijn. Zo zijn dus onder de paraplu van Schuldenlab070 ook  

initiatieven te vinden die ‘helemaal maatschappelijk’ zijn, terwijl ze toch 

van het platform deel uitmaken. 

Figuur 4:  de ontwikkeling van Schuldenlab070.

3. Topdown alliantievorming

1. interactieve uitvoering

4. Bottomup alliantievorming

2. Maatschappelijke zelfsturing
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Zicht op variëteit:  
verschillende vormen van samenwerking in de verschillende projecten
De projecten die deel uit maken van Schuldenlab070 zijn verschillend in 

de wijze waarop ze zijn ontstaan.38 Zo stammen de projecten Amargi en 

sohos al van vóór de oprichting van Schuldenlab070. Ze zijn geïnitieerd door 

maatschappelijke organisaties en vervolgens ‘ex post’ onder de paraplu van 

Schuldenlab070 gebracht. Andere projecten zijn direct vanuit Schulden lab070 

ontstaan, zoals het Jongeren Perspectief Fonds en het Collectief Schulden-

regelen en in samenwerking met publieke en private partners verder ge-

bracht. Ook zijn er projecten die vooral vanuit de gemeente zijn opgezet 

en worden ingevuld, zoals de Helpdesk Geldzaken. 

Als we deze projecten individueel – dus per project – typeren volgens de 

samenwerkingsvormen uit het vorige hoofdstuk, dan ontstaat het volgende 

beeld (zie figuur 5). Een groot aantal projecten kunnen we aan de rechter-

kant van het schema te plotten, er is steeds wel een vorm maatschappelijke 

betrokkenheid, in nevengeschikte vorm. Hiervoor geldt wel dat de meeste 

projecten zijn ontstaan vanuit gemeentelijk initiatief, waarbij maatschap-

pelijke partners zich bij de alliantie hebben gevoegd. We benoemde dit 

eerder als top-down alliantievorming. De overheid brengt rondom een 

concrete agenda en een concreet initiatief partners bij elkaar, die vervol-

gens wel als nevengeschikt partner mee doen. 

We zien ook verschillende projecten die vanuit de samenleving zelf zijn 

opgekomen, en vervolgens zijn ondergebracht onder de paraplu van 

Schuldenlab070, zoals Amargi, sohos en de fikks-app. Dit zijn in essentie 

maatschappelijke activiteiten, die zelfstandig draaien, waarin de gemeente 

niet direct partner is, maar zich eerder constructief tot de activiteiten ver-

houdt. Deze projecten opereren wel onder de paraplu, of vanaf het platform 

van Schuldenlab070, maar ze zijn als eigenstandige maatschappelijke  

initiatieven ontstaan.

De Helpdesk geldzaken is vooral te typeren als een gemeentelijke dienst, 

die zich op maatschappelijke plekken in de stad bevindt, zodat de kans  

op werkelijk contact met de doelgroep groter is. Dit is uiteindelijk eerst en 

vooral een gemeentelijke activiteit, die echter wel in nauw en goed contact 

met maatschappelijke netwerken wordt uitgevoerd. Deze typeren we daar-

om als ‘interactieve uitvoering’.
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Figuur 5: de samenwerkingsvorm van de projecten van Schuldenlab070.

Zicht op variëteit in inhoud: verschillende accenten in de aanpak
Ook verschillen de projecten in de wijze waarop de betrokken partijen met 

elkaar samenwerken. Vanuit de vier samenwerkende strategieën die in  

het vorige hoofdstuk nader zijn omschreven, zijn er drie terug te vinden  

in Schuldenlab070. In onderstaand figuur wordt dit weergegeven. Elke  

strategie heeft een ander doel en daarmee een andere aanpak om samen 

te werken rondom schulden. Het merendeel van de projecten van Schulden-

lab070 zijn voornamelijk financieel-technisch ingestoken. Daarbij kan het 

gaan om het voorkomen van schulden door meer in zetten op preventie, 

bijvoorbeeld door meer inzicht en bewustwording te verkrijgen van de  

persoonlijke kosten en baten. De projecten Helpdesk geldzaken, Financieel 

in balans en Vroegsignaleren schulden zijn daarop gericht. Daarnaast kan 

het ook gaan om een meer curatieve aanpak, waarbij mensen die reeds 

schulden hebben worden geholpen, bijvoorbeeld door een schuldarrange-

ment te ontwikkelen met alle partijen gezamenlijk waar de schuldenaar 

een schuld heeft uitstaan. Voorbeelden van de curatieve aanpak zijn de 

projecten Collectief Schuldregelen en de fikks-app. Er zijn echter ook  

projecten die meer de nadruk leggen op het sociaal-maatschappelijke, 

curatieve aspect. Zo gaat het bij het Jongeren Perspectief Fonds, Amargi, 

Financieel slim studeren en sohos om het herwinnen van het eigen ver-

mogen, om het perspectief bieden van een schuldenzorgvrije toekomst 

aan mensen die reeds problematische schulden hebben. Dit is uiteindelijk 

ook waar Schuldenlab070 als overkoepelende organisatie voor staat. 
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Figuur 6: de inhoudelijke invalshoek van de projecten van Schuldenlab070.

3.3 Analyse: de totstandkoming van Schuldenlab070
In de afgelopen drie jaar is zo gelukt om het Schuldenlab070 vanuit het 

principe “it takes a city to solve debt” op te bouwen. Het is gelukt om 25 lande-

lijke, lokale, private en publieke partijen te mobiliseren om hun deel van 

de oplossing in te brengen rondom problematische schulden. Niet alleen  

is een groot aantal projecten ontwikkeld en verder gebracht, een aantal 

projecten komt tot zeer indrukwekkende resultaten. Zo zijn de resultaten 

van de pilot van het project Jongeren Perspectief Fonds zo veelbelovend 

onder de initiële 53 jongeren, dat het fonds opnieuw is opengesteld en er 

een volgend traject met 107 nieuwe jongeren is gestart. Het project sohos 

heeft bovendien de Makethemoveaward 2017 gewonnen, een prijs die het 

Nationaal Programma Preventie uitreikt aan een organisatie die een extra 

stap zet voor een gezonder en vitaler Nederland. Ook de fikks-app blijkt 

heel populair en trekt veel deelnemers aan. 

Het succesvol tot stand brengen van Schuldenlab070 is echter geen vanzelf-

sprekend gegeven. De inzet van de verschillende partijen is van cruciaal 

belang geweest. Maar hoe heeft Schuldenlab070 het organiserend ver-

mogen van de verschillende betrokken partijen weten te mobiliseren? 

Welke factoren hebben bijgedragen om gedeelde urgentie te creëren voor 

de schuldenproblematiek in en rondom Den Haag?
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Samenwerken impliceert dat er een gedeelde agenda is, waarop meerdere 

partijen elkaar vinden, wat er uiteindelijk toe leidt dat via gedeelde in-

spanningen acties worden ondernomen. Uit onderzoek39 blijkt dat er drie 

belangrijke factoren zijn als het gaat om het organiserend vermogen van 

een samenwerking met meerdere partijen. Drie zaken die het succes of 

het falen van samenwerking bepalen, namelijk: 1. de structuur waarin 

wordt samengewerkt, 2. de personen die een cruciale rol spelen in de 

samen werking, en 3. de aanwezigheid van een gedeeld weefsel, in de  

vorm van gedeelde manieren van denken, doen en voelen bij de partijen. 

Een op langere termijn werkende samenwerking omvat elk van deze drie 

elementen.

De structuur van Schuldenlab070 is een gevolg van hoe het Schuldenlab is 

ontstaan. Het was bedoeld als een proeftuin, met vooral veel ruimte om te 

innoveren en te experimenteren, en om van fouten te leren. Passend hier-

bij is een ‘los-vaste’ structuur. Er is bijvoorbeeld geen vastomlijnd plan 

voor hoe de projecten van het Schuldenlab moeten worden vormgegeven, 

er zijn geen duidelijke afspraken over de inzet van de verschillende part-

ners en er is geen meerjarenplan opgesteld waarin staat welke resultaten 

Schuldenlab070 moet bereiken. Wel is er een bepaalde structuur in de  

organisatie vastgelegd. Zo organiseren de gemeente Den Haag en Society 

Impact vier keer per jaar een partnerbijeenkomst, waarop de partners de 

mogelijkheid hebben om elkaar weer te zien en ervaringen met elkaar uit 

te wisselen. 

Ook de uitvoering van de verschillende projecten is hoofdzakelijk belegd 

bij de gemeente, waarbij de gemeente tevens de algemene kosten van 

Schuldenlab070 zoals de programma- en projectondersteuning op zich 

neemt. Dat betekent echter niet dat het Schuldenlab070 ook het ‘eigen-

dom’ van de meest betalende en meest actieve partij is. De oplossing om 

de gemeente de kosten en het programmamanagement op zich te laten 

nemen kwam vooral voort uit wat er op dat moment goed paste bij de 

samenwerking. 

Een dergelijke los-vaste structuur geeft de mogelijkheid om elkaar ‘los-vast’ 

te houden: de structuur geeft partijen de ruimte om in te stappen wanneer 

ze dat willen en afstand te nemen wanneer dit nodig is.40 In een samen-

werkingsverband als Schuldenlab070 waarin landelijke, lokale, private én 

publieke partijen samenkomen om te werken aan een grote variëteit aan 

projecten, lijkt deze los-vaste structuur zeer passend te zijn. Het is een 
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geschikte manier om zoveel andersoortige partijen te kunnen bundelen, 

omdat daarbij recht wordt gedaan aan de grote onderlinge variëteit in 

schaalgrootte, doelgroepen en verdienmodellen van de verschillende  

partners. 

Tegelijkertijd blijkt uit de gesprekken dat deze los-vaste structuur inmiddels 

ook voor wat ongemak begint te zorgen. Onder een aantal partners blijkt 

de behoefte te bestaan om meer duidelijke richtlijnen te hebben voor het 

aansluiten aan Schuldenlab070. Committeren aan de doelstelling alleen  

is dan niet afdoende, ook is het volgens hen nodig om bepaalde eisen te 

stellen aan de inzet die gepleegd wordt zodat het zijn van een partner van 

Schuldenlab070 betekenisvol blijft. 

De essentiële rol van de betrokkenheid van de verschillende partners bij 

Schuldenlab070 moge duidelijk zijn. Zonder partners, geen Schuldenlab070. 

Ook hier speelt het idee waarmee het Schuldenlab is ontstaan een belang-

rijke rol; de gemeente Den Haag heeft heel bewust andere, nieuwe partijen 

opgezocht om samen in een laboratorium te werken aan innovatieve aan-

pakken voor de schuldenproblematiek in de stad. Tussen de partners zijn 

er verschillen in de rol die ze spelen bij de projecten. Sommige partners 

fungeren als kartrekker, waarbij andere partners ‘aanhaken’ door middel 

van bijvoorbeeld financiering of het beschikbaar maken van de eigen  

informatiegegevens. Hier is wel belangrijk dat een partner of een partij  

in eerste instantie vooral vertegenwoordigd is via persoonlijke betrokken-

heid: Schuldenlab070 gaat vooral ook over de betrokkenheid van personen. 

In het proces van de totstandkoming van het Schuldenlab070 hebben  

individuen – namens hun organisaties – elkaar gevonden en zijn ze tot 

gedeelde beelden over samenwerking gekomen. We zien uiteindelijk de 

logo’s van organisaties, en organisaties ondertekenen de samenwerkings-

overeenkomsten, maar wat in dit geval werkelijk telt is het commitment 

van een aantal betrokken personen.

Per project verschillen de rollen, maar het uitgangspunt voor veel partners 

is dat een ieder doet wat hij/zij het beste kan. aegon en ing hebben dank-

zij de schaalgrootte bijvoorbeeld de mogelijkheid om meer financieel bij  

te dragen, terwijl woningcorporatie Staedion weer over meer kennis en 

gegevens beschikt over de doelgroep in de stad. Voor veel partners is dit 

een prettige manier van samenwerken in de projecten, waarbij een ieder 

doet wat hij kan. Er is daarbij tevens grote waardering voor de inzet van 

Society Impact bij de totstandkoming van Schuldenlab070. Velen geven 
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aan dat zonder Society Impact, en daarbij in het bijzonder in de persoon 

van chef de mission Sadik Harchaoui, er niet zoveel partners zouden zijn 

bereikt en overtuigd om deel te nemen aan Schuldenlab070. 

Daarnaast is er onder een groot aantal partners overeenstemming dat de 

gemeente Den Haag de regierol moet blijven houden voor de overkoepe-

lende paraplu. De vaste organisatiestructuur die onder Schuldenlab070 ligt 

en vooral voor rekening komt van de gemeente, zou volgens veel partners 

zo behouden moeten blijven om het bestaan van het Schuldenlab te waar-

borgen. Niet zozeer omdat ze het zelf niet willen doen, maar omdat de 

gemeente Den Haag zich in de meest geschikte positie bevindt om partijen 

met elkaar te verbinden. De gemeente Den Haag heeft echter aangegeven 

niet zeker te weten deze regierol in de toekomst te kunnen blijven ver-

vullen, vooral vanwege de grote inzet van capaciteit. De vraag die voorligt 

is hoe de rol van de ‘kartrekker’ dan op een andere manier kan worden 

ingevuld. 

Wat de verschillende partners van Schuldenlab070 met elkaar verbindt,  

is de gezamenlijke ambitie waar een ieder zich voor in wil zetten: het 

schuldenzorgvrij maken van de stad Den Haag door vernieuwende aan-

pakken te ontwikkelen om de schuldenproblematiek op te lossen. Doordat 

zij zich hebben gebundeld onder de paraplu van Schuldenlab070 kunnen 

zij op relatief eenvoudige wijze kennis met elkaar uitwisselen, leren van 

elkaar en onderling contacten leggen. Tegelijkertijd gaven sommige  

partners aan dat door de grote variëteit aan projecten er ook het gevoel  

is dat het losse “eilandjes” zijn. Wanneer je bent aangesloten bij het ene 

project, is er weinig weet van wat er in de andere projecten gebeurd. Dit 

wordt geprobeerd te ondervangen door tijdens de partnerbijeenkomst 

presentaties te geven over de verschillende projecten. Voor sommigen is 

dit voldoende, voor anderen is er meer behoefte aan gezamenlijkheid door 

bijvoorbeeld werksessies te organiseren waarbij partners met elkaar brain-

stormen over nieuwe aanpakken. Er is veel gedeeld gevoel dat wat gebeurt 

goed is voor de aanpak van schulden – in dat opzicht is het weefsel zeker 

aanwezig – maar er zijn tevens zorgen over of dit voldoende is voor een 

volgende fase in de aanpak.

Zo bezien kan worden gesteld dat alle elementen voor een werkende  

samenwerking in Schuldenlab070 aanwezig zijn. De samenwerking is de 

afgelopen drie jaar succesvol geweest. Met een gezamenlijke ambitie om 

de stad schuldenzorgvrij te maken, hebben inmiddels 25 partijen zich  
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aangemeld als partner van Schuldenlab070. Er is een grote variëteit aan 

projecten ontstaan, verschillend in oorsprong en doel, en daarmee in de 

aanpak en de onderlinge samenwerking van de betrokken partners. Er is 

veel waardering voor wat Schuldenlab070 reeds heeft bereikt, zo merken 

wij uit de gesprekken en bijeenkomsten die we hebben bijgewoond. Niet 

alleen door de partners van Schuldenlab070 zelf, maar ook landelijk is er 

veel aandacht voor de praktijken van Schuldenlab070. Zo heeft koningin 

Máxima een werkbezoek gebracht aan Schuldenlab070, en worden er  

plannen gemaakt om een SchuldenlabNL op te zetten. 

Hoewel er veel waardering voor de samenwerking in Schuldenlab070 is, is 

er ook een gedeeld gevoel dat het de komende jaren anders moet worden 

ingevuld. De los-vaste structuur, de rol van de gemeente Den Haag als 

kartrekker en de grote diversiteit aan projecten zijn elementen die voor de 

eerste fase van Schuldenlab070 succesvol zijn gebleken, maar waar nu het 

gevoel over bestaat dat er volgende stappen in de samenwerking nodig 

zijn. Schuldenlab070 zou volgens onze gesprekspartners niet alleen een 

“kraamkamer” moeten zijn voor zoveel mogelijke innovatieve aanpakken, 

maar het is ook noodzakelijk om projecten te bestendigen, te verduurzamen 

en zo te achterhalen welke concrete resultaten behaald kunnen worden 

voor de verschillende projecten. Daarnaast zijn de 25 partijen wel gecom-

mitteerd aan Schuldenlab070 en de bijbehorende ambities, maar zitten er 

onderlinge verschillen in de wijze waarop er inzet wordt gepleegd. 

Het verschil in inzet tussen de verschillende partners zorgt voor enig on-

gemak. Wanneer mag je nu zeggen dat je partner bent van Schuldenlab070? 

Moet een minimale inzet worden vastgesteld, rekening houdend met de 

verschillen in schaalgrootte, doelgroep en verdienmodellen, en zo ja, wie 

bepaalt dat dan? En wie is eigenlijk de kartrekker van Schuldenlab070 en 

welk aandeel hebben de gemeente Den Haag en Society Impact daarin?  

En is het nodig om in de toekomst meer gezamenlijkheid tussen de partners 

te creëren? Het zijn belangrijke vragen die van invloed zijn op de onderlinge 

samenwerking in Schuldenlab070 en die op dit moment na ruim drie jaar 

opstarten en ontwikkelen gaan opspelen. Een volgende fase van het  

Schuldenlab070 is aangebroken, waarbij het de vraag is welke vorm van 

inrichting van de samenwerking bij die fase past. 
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4 Een volgende stap voor 
Schuldenlab070

4.1 Tijd voor een volgende stap
Na ruim drie jaar Schuldenlab070 is de fase aangebroken om opnieuw te 

kijken naar de onderlinge samenwerking tussen de 25 landelijke, lokale, 

private en publieke partijen. Schuldenlab070 heeft de afgelopen periode 

gewerkt vanuit een experimentele positie. Het was een proeftuin, bedoeld 

om de schuldhulpverlening anders aan te pakken, om met elkaar bewust 

dingen ‘anders’ te gaan doen. En zo is Schuldenlab070 ook ingericht.  

De partners geven commitment af, maar de vorm van de inzet staat vrij. 

De projecten hangen weliswaar onder één paraplu, maar zijn verschillend 

in aard en oorsprong. En prestaties worden inmiddels per project in beeld 

gebracht, maar pas nadat daar door de partners om is gevraagd. Deze  

bewust losvaste opzet is de afgelopen jaren effectief gebleken voor de  

eerste opstartfase van Schuldenlab070. 

Opschalen, verstevigen, structureel maken
De volgende stap is dat de succesvolle experimenten in het levende labora-

torium niet alleen als experiment blijven bestaan, maar worden bestendigd 

zodat ze onderdeel kunnen worden van de ‘normale’ gang van zaken in de 

schuldhulpverlening. En daar past een andere soort samenwerking bij dan 

die van de eerste fase. Dat betekent voor Schuldenlab070 niet alleen meer 

de nadruk op uitzonderingen en de uitzonderlijkheid, maar ook een poging 

om meer systematiek te realiseren zonder de aandacht voor noodzakelijk 

maatwerk te verliezen. Daarmee komen de ‘rechterkwadranten’ ook meer 

op scherp te staan. Naarmate het Schuldenlab070 minder onder het label 

van een uitzonderingsprogramma werkt, wordt het belangrijker om de 

aspecten van rechtmatigheid, procedurele zorgvuldigheid, rechtsgelijk-

heid, publieke verantwoording en effectmeting goed te organiseren.

Inhoudelijk: focus aanbrengen, of variëteit vasthouden
Om gezamenlijk met de partners te bepalen wat voor soort samenwerking 

er in de volgende fase nodig is, is er een aantal stappen mogelijk. Een eerste 

stap is gericht op het bepalen van het doel van Schuldenlab070. De partners 

zijn op verschillende momenten bij het Schuldenlab aangesloten, waar-
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door partners verschillend denken over waar Schuldenlab070 nu eigenlijk 

voor staat en wat voor soort projecten daarbij horen. Is Schuldenlab070 

een “kraamkamer” voor allerlei projecten die de schuldenproblematiek in 

brede zin raken, of wil Schuldenlab070 zich meer richten op specifieke 

projecten? Om dat te bepalen kan het schema met de assen preventief/

curatief en financieel-technisch/sociaal-maatschappelijk behulpzaam zijn. 

Momenteel vormen de projecten van Schuldenlab070 een mix waarin alle 

elementen terugkomen. De vraag is hoezeer Schuldenlab070 die mix wil 

continueren of juist niet. 

Inrichting: richting bepalen in het soort samenwerking
Een tweede stap is vervolgens om na te denken over het sturingsarrange-

ment dat passend is bij het gekozen doel. Wil de gemeente werken vanuit 

een ‘top-down maatschappelijke alliantie’, of vooral vanuit het idee van 

een ‘bottom-up maatschappelijke alliantie’? En – niet onbelangrijk, zeker 

bij de tweede voorkeur – wat willen de andere partijen? Schuldenlab070 is 

ontstaan op initiatief van de gemeente Den Haag. Voor sommige partners 

is het Schuldenlab daarom ‘van de gemeente’. De gemeente Den Haag wil 

juist dat Schuldenlab070 ‘van ons allemaal’ is. De vraag ‘van wie’ het 

Schuldenlab is, is bepalend voor de samenwerking en de wijze waarop de 

sturing daarbinnen wordt ingevuld. Er zijn dan verschillende varianten. 

Een eerste variant is dat Schuldenlab070 ‘van de gemeente’ is. De gemeente 

is in dit geval zelf verantwoordelijk voor de vormgeving van het Schuldenlab. 

Dat kan vanuit het beeld van ‘interactieve uitvoering’. De gemeente heeft 

de regie en bepaalt hoe het Schuldenlab070 eruitziet, wie erbij betrokken 

worden, wat er wordt gedaan en hoe de projecten worden uitgevoerd. De 

gemeente houdt daarbij goed oog voor de rol en belangen van anderen, 

maar bepaalt uiteindelijk zelf wat het Schuldenlab is en op welke wijze 

projecten in samenhang worden uitgevoerd. 

Een tweede variant is dat de gemeente wel een organiserende rol heeft  

of zelfs voortrekker is, maar dat in partnerschap wordt bepaald wat het 

Schuldenlab doet. In dat geval werkt men meer vanuit het perspectief van 

‘top-down alliantievorming’. In gezamenlijkheid met de partners wordt 

bepaald aan welke projecten er de komende tijd gewerkt wordt, maar de 

uitwerking van de verschillende projecten wordt voornamelijk bepaald 

door de gemeente zelf. Dit betekent dat de kosten voor het programma- en 

projectmanagement voor rekening komen van de gemeente. De gemeente 

is dan immers de organiserende partij en daarbij horen ook de kosten voor 

het bij elkaar brengen en houden van de alliantie. Cruciaal is dan wel om de 
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essentie van deze samenwerkingsvorm – gevoeld gedeeld eigenaarschap –  

in stand te houden. Anders wordt het alsnog een door de gemeente ge-

trokken uitvoeringsarrangement, of een ‘dode samenwerking’, waarin 

partijen net genoeg doen om niet uit de samenwerking te worden ver-

wijderd. 

Een derde variant is dat er nog veel meer sprake is van gelijkwaardige  

verhoudingen, wat dan ook tot uitdrukking komt in de borging van de 

samenwerking: het eigenaarschap ligt dan écht bij alle partijen, die samen 

overeenstemming bereiken over de vraag wie welke gedeelde kosten en 

inzet voor zijn rekening neemt. De gemeente staat dan niet meer los van 

de partners, maar is er werkelijk onderdeel van; één van de partners. Welis-

waar een bijzondere, maar met dezelfde rol en positie. De organiserende 

en trekkende rol is dan ook niet meer automatisch belegd bij de gemeente, 

maar verdeeld over de verschillende maatschappelijke partners. Schulden-

lab070 is letterlijk ‘van alle partners’: niet alleen wat betreft gevoel, maar 

ook écht. Deze vorm lijkt op die van een coöperatie.

Een laatste variant is tenslotte dat de gemeente helemaal geen sturende 

rol meer heeft bij Schuldenlab070. Het Schuldenlab gaat dan verder als 

maatschappelijke beweging, die gevormd wordt door de partners en samen-

komt in het platform van het Schuldenlab. Dat betekent nog steeds dat de 

gemeente heel veel met het Schuldenlab te maken heeft, als counterpart. 

Maar het is dan een echte maatschappelijke samenwerking, waar de ge-

meente zich op een nader te bepalen wijze toe verhoudt. Het kan dan gaan 

om een subsidierelatie. Ook Social Impact Deals hebben vaak dit karakter: 

de gemeente is dan afnemer of investeerder in een verder vooral maat-

schappelijk verband van samenwerkende partijen. Ook kan de gemeente 

een specifieke partij financieel ondersteunen om de samenwerking te  

faciliteren en eventuele overhead-functies voor haar rekening te nemen. 

Society Impact zou dan een mogelijke kandidaat voor deze rol zijn.

Het samenstel van bestanddelen maakt de samenwerking
Naast het doordenken van de gewenste inrichting van de samenwerking is 

het toch ook goed om oog te houden voor de verschillende bestanddelen 

van werkzame samenwerking: alleen het afspreken van een bepaalde 

structuur is slechts een deel van de oplossing. Het gaat ook om het  

organiseren van een bijpassende rol van individuen en het weefsel dat  

het geheel bijeenhoudt. Voor een arrangement van interactieve uitvoering 

lijkt het belang van individuen bijvoorbeeld veel minder groot en daarvoor 
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zijn juist structuren van belang. Voor een arrangement waarin het bottom-

up gehalte belangrijk is zijn bij een grotere schaal de structuren ook van 

belang, maar die mogen dan niet ten koste gaan van de ‘geest van de  

samenwerking’, van het gedeelde gevoel en van het eigenaarschap gevoeld 

bij sleutelfiguren. Het is duidelijk dat in de huidige configuratie van 

Schulden lab070 de positie van actoren vaak afhankelijk is van de inzet van 

individuen en hun vermogen netwerken te organiseren en belangrijke 

besluitvormers in organisaties te overtuigen en ‘mee te nemen’. Het is 

duidelijk dat hierin een belangrijke kracht van Schuldenlab070 is gelegen. 

Tegelijkertijd schuilt hierin ook een zeker risico. Een verstandige mix van 

personen, weefsel en structuur is dan het beste antwoord. 

 
4.2 Voorbij de onschuld van de aanpak van schuld – reflectie
Problematische schuld is natuurlijk een maatschappelijk probleem, dat 

voor betrokkenen een groot drama kan zijn en op allerlei fronten schade 

veroorzaakt. Dat vraagt om maatschappelijke actie, om politieke besluit-

vorming en om verstandig beleid en bestuur. Engagement en solidariteit 

zijn dan van grote betekenis. Precies die betekenis is ook in Schuldenlab070 

tot uitdrukking gekomen. Ook de neutrale onderzoeker moet de waarde 

daarvan herkennen en erkennen. Tegelijk laat onze verkenning van  

Schuldenlab070 ook dilemma’s zien en mogelijke gevaren. Zo is de brede 

maatschappelijke en politieke aandacht voor problematische schuld een 

teken dat actie wordt gewenst en dat institutionele belemmeringen voor 

die actie moeten worden doorbroken. Tegelijkertijd is problematische schuld 

ook een tragisch fenomeen, dat nooit helemaal zal verdwijnen, omdat het 

nu eenmaal samenhangt met de vrijheid van kiezende en handelende 

burgers.

Wat wij hebben gezien is de terechte vermaatschappelijking én politisering 

van het particuliere schuldenprobleem. Dat heeft de sterke agendering 

van ‘problematische schulden’ opgeleverd. Het gaat dus om een echte  

‘policy window’ – een beleidsraam waardoor zowel sociale als private als 

beleidsondernemers zijn gesprongen. 

In de bestuurskunde heeft het probleem van de problematische schuld alle 

kenmerken van een ‘gulzig frame’. Er valt bijna niet aan te ontsnappen.  

De casuïstiek heeft bovendien grote narratieve kwaliteit: er zijn slachtoffers, 

schurken en helden. Als we slim zijn met compassie gloort er een oplossing. 

En de vertellers weten het verhaal zeer overtuigend te vertellen.
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Dan is er ook nog de mobiliserende strategie van de grote getallen: ander-

half miljoen huishoudens met problematische schulden! Dat brengt altijd 

het gevaar van de overdrijving en overschatting mee. De aantallen lopen 

als vanzelf op, zeker als het verschijnsel ‘problematische schuld’ een ‘op-

gave’ gaat heten en verder wordt geclassificeerd en gecategoriseerd. Dan 

herkennen we een klassieke logica van de verzorgingsstaat: politieke en 

beleidsmatige aandacht voor een maatschappelijk probleem heeft vaak  

als paradoxaal gevolg dat het probleem groter wordt. Als er immers op-

lossingen zijn in de vorm van geld, organisaties en procedures, ontstaan  

er belangen om het probleem niet alleen vast te stellen maar ook om  

de ernst ervan te majoreren. Voorbeelden: Vogelaarwijken, de wajong-

regeling, verwarde personen, rugzakjes en passend onderwijs. 

Schuld is in de Nederlandse cultuur dan ook nog eens een bijzonder feno-

meen. Er bestaat maar één woord voor financiële, strafrechtelijke en morele 

schuld. In een calvinistisch perspectief doemt dan al snel de noodzaak  

van boetedoening op, omdat de verantwoordelijkheid persoonlijk is. In 

katholiek perspectief is er ook de zonde natuurlijk, maar die kan door de 

biecht worden vergeven: een meer institutionele oplossing. In bestaande 

arrangementen voor schuldsanering lijkt boetedoening met het oog op 

disciplinering en normalisering een grotere rol te spelen dan vergeving, 

omdat de zondigheid nu eenmaal een menselijke zwakte is. Als de bena-

dering van problematische schuld meer preventief in plaats van curatief 

wordt – en dat valt alom, ook in de kringen van Schuldenlab 070, te beluis-

teren – liggen vormen van normalisering en disciplinering eveneens op de 

loer. In de begrijpelijke wens om burgers te helpen bij de ontwikkeling van 

‘verstandig gedrag’ ter voorkoming van problematische schulden schuilt 

steeds een beeld van een ‘normale burger’. Het streven naar zelfredzaam-

heid en eigen verantwoordelijkheid berust doorgaans op dat beeld. Dat is 

natuurlijk tot op zekere hoogte onvermijdelijk omdat de samenleving in 

haar huidige gedaante nu eenmaal specifieke en nogal zware eisen stelt 

aan het ‘doevermogen’ van burgers. Mensen daarin ondersteunen is dan 

het midden vinden tussen compassie en solidariteit enerzijds en pater-

nalisme en stigmatisering anderzijds.

Daar komt bij dat veel maatschappelijke actie gericht op problematische 

schulden onderdeel uitmaakt van een bredere beweging naar een energieke 

of een participatiesamenleving. Die is te karakteriseren als een reactie op 

de omvangrijke verstatelijking die de verzorgingsstaat heeft gebracht.  

Gevolgen daarvan zijn geweest: sterke bureaucratisering van verzorgings-
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arrangementen; anonimisering van relaties; abstracter worden van waarden. 

Dat is ook van toepassing op de schuldenproblematiek. Zorg daarvoor is 

verdwenen uit het domein van maatschappelijke compassie en solidariteit 

en terecht gekomen in bureaucratische arrangementen, neutrale en objec-

tieve regels en anonieme en abstracte regeltoepassing. Bovendien is de 

verzorgingsstaat in de afgelopen decennia ‘grimmiger’ geworden met een 

sterke nadruk op controles en fraudebestrijding en een strengere bewaking 

van de toegang.

Alleen al daarom is vermaatschappelijking een positieve ontwikkeling. 

Daarbij is de (resterende) rol van de overheid natuurlijk van groot belang. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheden van maatwerk, waarover zo 

vaak en verlangend wordt gesproken. De overheid is echter gehouden aan 

rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Deze binden de overheid terecht in 

sterke mate en beperken de mogelijkheden van maatwerk. Elke uitzonde-

ring creëert een nieuwe regel. Dat wordt nog versterkt, wanneer sociale 

rechten en aanspreken de status van mensenrechten krijgen, mede onder 

invloed van de Europese rechtspraak. Vermaatschappelijking kan dan een 

uitweg bieden, omdat maatschappelijke organisaties meer mogelijkheden 

hebben om maatwerk te bieden, zonder de eis van rechtsgelijkheid. Maat-

werk is immers een vorm van willekeur, positief opgevat als het naar eigen 

inzicht maken van keuzes in het belang van een specifiek burger. De over-

heid zou zich dan kunnen en moeten beperken tot het stellen van rand-

voorwaarden. Zij beoordeelt dan activiteiten in het ‘vierde kwadrant’  

vanuit de normen van het ‘eerste kwadrant’. 

Allerlei dilemma’s kunnen dan spelen. In het streven naar maatwerk zijn 

regelingen inzake privacy, schotten tussen hulpverlening en opsporing, 

meer in het algemeen waarborgen voor rechtsbescherming al snel hinder-

nissen. Zowel vanuit het perspectief van de beleidsmaker als dat van de 

hulpverlener dreigen dan al snel ‘alle remmen los’ te gaan om via een 

integrale aanpak maatwerk te realiseren en ook als dat ten koste gaat van 

(rechts)bescherming van burgers.

Een fundamentele verworvenheid van de rechtstaat is natuurlijk dat deze 

de burger tegen overheidsinmenging beschermt. Dat geldt ook voor onver-

standig en ongezond gedrag. De burger mag schulden maken, mag roken 

en mag een te hoge bmi-index hebben, ook als er tussen al die gedragingen 

een hoge correlatie bestaat die met de SES van deze burgers samenhangt. 

Wat vaak verkokering en fragmentatie heet is soms ook bedoeld als ‘checks 
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and balances’ om toch al sterk van de overheid en haar voorzieningen 

afhankelijke burgers enige ‘tegenmacht’ en mogelijkheid tot ‘coping’  

gedrag te bieden.

Ook bij vermaatschappelijking spelen deze dilemma’s. Burgers hebben ook 

recht op bescherming als meer zorg zich verplaatst naar maatschappelijke 

actoren. Juist de overheid zou dan een rol kunnen nemen om toe te zien 

op de rechtstatelijke waarborgen in het geval de verzorgingstaat niet meer 

de vanzelfsprekende vorm is om compassie en solidariteit te verwerkelijken.

Met deze reflectie willen wij bepaald niet betogen dat aandacht voor  

problematische schuld gevaarlijk of zelfs slecht zou zijn. Integendeel.  

Het gaat ons erom te betogen dat engagement en solidariteit alleen maar te 

winnen hebben bij een sterk gevoel voor ‘tegenkrachten’ die noodzakelijk 

zijn voor de inmenging in de privésfeer van juist die burgers die toch al 

afhankelijk zijn van overheid, bedrijven en hulpverlening. Maatschappelijke 

en politieke bewegingen als Schuldenlab070 hebben daarom belang bij een 

systematische reflectie op ‘passendheid’ en ‘proportionaliteit’.

Met deze reflectie en met dit essay hebben wij willen bijdragen aan de 

verdere ontwikkeling van Schuldenlab070. Verschillende mogelijkheden 

zijn geschetst – er valt dus iets te kiezen. Daarbij is duidelijk dat die keuze 

het meest vruchtbaar en productief is die aan partners vrijheid laat om met 

verschillende motieven, verschillende aanpakken, verschillende organisatie-

vormen bij te dragen aan de zelfredzaamheid van burgers die worstelen 

met problematische schulden. Die vrijheid is ook nodig om de verschillen 

van deze burgers te kunnen honoreren. Zelfraadzaamheid is voor iedere 

burger ook verschillend. Zelfredzaamheid vraagt om solidariteit en lots-

verbondenheid, maar ook om welbegrepen eigenbelang. Daarvoor levert 

Schuldenlab070 gevarieerde aanpakken. Wel is er een gemeenschappelijke 

behoefte aan ondersteuning van projecten en activiteiten. Daaraan zal 

iedereen moeten bijdragen. De gemeente heeft volgens de partners een 

bijzondere en verbindende rol, juist omdat de gemeente het meest  

wordt geconfronteerd met de samenhang van vraagstukken waarvan  

problematische schulden er een is. Met ieders bijdrage en deze bijzondere 

rol van de gemeente kan Schuldenlab070 verder met zijn maatschappelijk 

belangrijke werk.
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Eerder in deze reeks verschenen:
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•  Participeren in partnerships 
Een reflectie op de samenwerking van het ministerie van vws met het zorgveld 

Andrea Frankowski, Mark van Twist, Nancy Chin-A-Fat, Bram van Vulpen, 

Paul Frissen, Martijn van der Steen

•  Regie voeren? 
Beweging brengen als partner én principaal 

Bram van Vulpen, Mark van Twist, Andrea Frankowski, Paul Frissen,  

Martijn van der Steen, Nancy Chin-A-Fat

•  Tussen fasen 
Het organiseren van de faseovergang bij het onderwijsprogramma Leren Loont! 

Martin Schulz, Petra Ophoff, Myrte Ferwerda, Mark van Twist

•  Gepast geregeld 
Tijdig financieren in netwerken 

Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen
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•  Een blik van buiten 
Hoe burgers betrokken (kunnen) zijn bij controle en verantwoording 

Jorgen Schram, Mark van Twist, Martijn van der Steen

•  Tijd voor de Rivier 
Spelen met tijd-ruimtestrategieën in een complex programma 

Jorren Scherpenisse, Martin Schulz, Mark van Twist

•  Een pact voor de kust 
Bestuurskundige lessen over de totstandkoming van het Kustpact 

Martijn van der Steen, Jorgen Schram, Ilsa de Jong
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Jorgen Schram, Jorren Scherpenisse, Mark van Twist

•  Voortgang en versnelling 
Effectmeting van netwerkinterventies in de energietransitie 
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Eigenheid in het thuiszittersbeleid 
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Publicaties uit eerdere jaargangen zijn te vinden op www.nsob.nl

http://www.nsob.nl


Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob) verzorgt sinds 

1989 hoogwaardig postacademische opleidingen. In dat jaar besloten 

de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot  

de oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.  

Sinds juli 1995 participeren behalve de Universiteit Leiden en  

de Erasmus Universiteit Rotterdam ook de Universiteit Utrecht,  

de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft,  

de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam in  

de nsob. Vanaf haar aanvang streeft de nsob ernaar om met 

geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment van 

het management in openbaar bestuur en publieke sector bij te 

dragen aan een hoogwaardig openbaar bestuur. De opleidingen 

van de nsob onderscheiden zich door geavanceerde didactische 

concepten, een excellent docentenkorps van topwetenschappers 

en vooraanstaande professionals uit de praktijk en intensieve en 

kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden een mix van 

cognitieve verdieping, theoretische en professionele reflectie, oefening 

in professionele en persoonlijke competenties, toepassing van kennis  

en inzichten in complexe advies- en onderzoeksopdrachten.  

De opleidingen zoeken de grenzen van weten en kunnen op en  

dagen de deelnemers uit hetzelfde te doen. 

De nsob is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut 

voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die functie wil  

de nsob bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar 

bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische 

vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende 

verhoudingen tussen private, publieke en politieke domeinen en  

over de vormgeving en instrumentering van veranderingen in die 

domeinen. De nsob werkt aan vragen die worden aangereikt door 

opdrachtgevers uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook  

aan vragen die voortkomen uit autonome wetenschappelijke en 

professionele reflectie. De nsob biedt ruimte en inspiratie voor  

gasten uit de praktijk en de wetenschap, tijdens en na hun loopbaan. 

De nsob organiseert publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke 

en professionele publicaties. 
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