
SAMEN MAKEN WE DEN HAAG SCHULDENZORGENVRIJ!

Samen maken we Den Haag 
schuldenzorgenvrij

In Den Haag heeft bijna één op 
de vijf huishoudens te maken 
met hoge schulden of loopt 
risico daarop. Schuldenlab070 
is opgericht om met andere 
ogen naar schuldhulp te 
kijken en te werken aan een 
schuldenzorgenvrij Den Haag.

It takes a city to solve debt!

De publieke en private partners van 
Schuldenlab070 werken samen om innovatieve 
oplossingen voor armoede en schulden te ontwikkelen

Het Kernteam Schuldenlab070 van 
de gemeente Den Haag coördineert de 
innovatiethema’s en de projecten en 
organiseert bijeenkomsten

De Partnerraad Schuldenlab070 stelt 
innovatiethema’s vast, bewaakt de voortgang op 
innovaties en projecten en denkt mee over 
fi nanciering en fondsenwerving.
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SCHULDENLABNL
In SchuldenlabNL werken publieke en private partners samen aan het opschalen van projecten die kwetsbare groepen duurzaam 
schuldenzorgenvrij maken. SchuldenlabNL levert een bijdrage door succesvolle projecten die mensen duurzaam 
schuldenzorgenvrij maken, op te schalen en daarvoor de randvoorwaarden te scheppen. www.schuldenlab.nl www.schuldenlab070.nl

Innovatiethema’s 2020

Nieuw
• Armoede en schulden in relatie tot participatie 
• Betere toegang van schuldhulp door inzet technologie
• Energiearmoede

 Lopend
• Wonen in relatie tot Armoede & Schulden 
• Financiële zelfredzaamheid bij mensen met een 

Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
• Sociaal incasseren          
• Scheiden en schulden

Bijeenkomsten
Inspiratiebijeenkomsten:
Voor CEO’s en bestuurders partners
Kennis- en netwerkbijeenkomsten:
Voor partners en netwerk

Opschalen binnen 
Den Haag of via 
SchuldenlabNL
En/of borging in 
de staande 
organisatie(s)

Preventie
• Wonen zonder schulden
• Vaste Lasten Pakket
• Saldo Baas

Curatie
• Sociaal Hospitaal
• Schuldenvrij terug in de Maatschappij

Vroege interventie
• Financieel Slim Studeren
• Geldzaken070/Geldfi t
• Energiebespaarproject
• Zuid West, Thuis Best

Projecten 2020

200168_SZW_Schuldenlab070_Infographic_Schuldenzorgenvrij_v1.indd   1200168_SZW_Schuldenlab070_Infographic_Schuldenzorgenvrij_v1.indd   1 03-02-20   13:2103-02-20   13:21


