SCHULDENLAB070
IT TAKES A CITY TO SOLVE DEBT

SAMENWERKINGSKADER 2020 – 2024
In juli 2016 spraken we ons commitment uit om gezamenlijk op een innovatieve manier perspectief
te creëren voor burgers met schulden: de start van Schuldenlab070. Inmiddels is Schuldenlab070 een
begrip en hebben we mooie resultaten geboekt die winst opleveren voor zowel burgers als alle
betrokken partners.
Onze projecten dragen bij aan het voorkomen van problematische schulden, een vermindering van
incassokosten, verlaging van zorgkosten en minder beroep op de bijstand. Burgers kunnen weer
meedoen in de samenleving nu hun schuldenlast is opgelost, behapbaar is gemaakt of is voorkomen.
Samen hebben we aan Nederland laten zien dat publiek-private samenwerking loont.
Om nog meer het verschil te maken is een toekomstbestendig Schuldenlab070 nodig. Gelet op de
samenwerkingservaringen van de afgelopen drie jaar en het NSOB essay zijn er voor de komende
jaren uitgangspunten voor de samenwerking geformuleerd. Met onze handtekening bekrachtigen
we onderstaande uitgangspunten voor Schuldenlab070 2020 – 2024.
It takes a city to solve debt.
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Schuldenlab070 is een beweging waarin alle partners op hun manier betrokken blijven
Partners zijn ambassadeurs op een thema. Elke partner kiest op welke manier de betrokkenheid verder wordt
vormgegeven.

We stellen een programmaraad samen van vijf à zes partners
De samenstelling kan jaarlijks wisselen. Deze programmaraad bepaalt het programma van dat jaar.

Alle partners geven commitment voor de inhoud van het programma
Eens per jaar organiseren we een inspiratie-event op CEO/bestuurdersniveau.

We verbinden het gehele netwerk met kennis- en netwerkbijeenkomsten
We organiseren dit tweemaal per jaar.

Een kernteam bewaakt de voortgang van het programma
Bij cruciale koerswijzigingen betrekt het kernteam de programmaraad in de besluitvorming.
Het kernteam valt onder de gemeente Den Haag (SZW) en bestaat uit een manager en drie medewerkers.

Jaarlijks verkennen we 3 à 4 innovatiethema’s
Deze brengen we verder tot een (maatschappelijke) businesscase of een prototype. De innnovatiethema’s
worden gefaciliteerd door externen en/of partner(s).

Elk project heeft een stuurgroep met partijen die een belang in het project hebben
4 maal per jaar komen alle projectleiders van projecten samen om verbanden te leggen tussen projecten en de
voortgang van projecten te bewaken.

Er is financiering nodig voor infrastructuur (kernteam), innovatie, evenementen en
projecten
De gemeente Den Haag draagt de komende vier jaar bij aan de infrastructuur en verkenning van
innovatiethema’s. De maatschappelijke businesscases en de daaruit voortvloeiende pilots en projecten starten
als co-financiering geregeld is. Per innovatie wordt partners de mogelijkheid gegeven om in te stappen.
Daarnaast dragen partners bij met kennis en expertise.
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