
Uitgangspunten armoede en schuldenproject
Het Partnerfonds Brainport Eindhoven en Impact040 kunnen een aanjagende en faciliterende 

rol bieden in het overbruggen van de verschillen tussen de publieke en de private sector en 
daarmee een sluitende aanpak op geldzorgen in de Brainport Regio stimuleren.

Ambities
Geldzorgen
in Brainport Project

Binnen de schuldenproblematiek staan we voor een aantal uitdagingen

Het bedrijfsleven en overheden 
hebben elkaar nodig bij dit vraagstuk, 

maar weten elkaar niet te vinden

Uitrollen van de NSR in de hele regio 
én ondersteunen in het verbinden 

van de lokale initiatieven zodat 
hulpvragers makkelijker bij de hulp 

terecht komen die bij ze past

Inzetten op vroegsignalering
onder medewerkers in pilots

bij bedrijven en aansluiten
op kwalitatief goede

dienstverlening

Hulpvragers zoeken vaak veel te 
laat hulp. Zo’n 2,5 tot 5 jaar na het 
ontstaan van de eerste geldzorgen

In het sociale domein is
hulp bij geldzorgen enorm 

versnipperd

Aanjagen van
systeem innovatie en
ketensamenwerking

Hoe creëren wij meerwaarde?

Lokale initiatieven
ondersteunen in de

vorm van kennis,
trainingen, vrijwilligers

en vraagbaak

Het stimuleren en faciliteren  
van innovaties op het gebied  
van voorkomen of oplossen  

van geldzorgen bij álle  
inwoners uit de  
Brainport Regio

Een nieuwe aanpak door de 
werkplek te benutten om zo 
medewerkers aan te sporen 
sneller hulp te zoeken en te 
zorgen dat zij die ook vinden  

via de NSR

Een duidelijke route
– de Nederlandse 

Schuldhulproute  –
voor álle inwoners van de 

Brainport Regio om tot hulp te 
komen als er geldzorgen zijn

Resultaten 2021

pilot bedrijven zijn 
gestart met een pilot 

onder hun medewerkers 
in 2021

medewerkers zijn via
deze pilots doorgeleid

naar de NSR

brug is gebouwd tussen 
het bedrijfsleven en de 

hulpverlenende instanties 
op het gebied van 
vrijwilligerswerk

innovatie-trajecten, die het 
systeem van ondersteuning 

bij geldzorgen voor kwetsbare 
inwoners in de Brainport Regio 

ten goede zijn gekomen, 
gefaciliteerd
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