
WAT DOET DE GRONINGSE 
KREDIETBANK VOOR ILONA?

Een schuldhulpverlener van 
de Groningse Kredietbank 
brengt Ilona’s situatie in 
kaart. Nu Ilona zich bij de 
GKB heeft aangemeld, 
worden haar gegevens 
via blockchaintechnologie 
automatisch uitgewisseld. 
Blockchain verbetert de 
onderlinge afstemming tussen 
de verschillende partijen in de 
schuldhulpverlening. Zo weten 
ketenpartners (schuldeisers 
als de verhuurder) meteen dat 
Ilona schuldhulp van de GKB 
krijgt. Ook krijgen Ilona en de 
GKB door de Blockchain snel 
een duidelijk overzicht van 
al haar inkomsten, uitgaven 
en schulden. Dat scheelt heel 
wat uitzoekwerk. De GKB 
maakt een plan van aanpak 
op basis van alle informatie. 
We zetten budgetbeheer in 
en regelen haar schulden 
met een schuldregeling. 
De communicatie over de 
betalingen en schuldsanering 
verloopt geheel digitaal. 

HOE GAAT HET NU MET 
ILONA? 

Na twee jaar budgetbeheer 
start de GKB met de afbouw. 
We werken toe naar het 
weer zelfstanding voeren 
van de financiën door Ilona. 
In dit proces krijgt ze steeds 
meer verantwoordelijkheden 
voor het verrichten van 
betalingen terug. Ilona 
wordt intensief gecoacht 
door de schuldhulpverlener. 
Daar is nu meer tijd voor. 
Als een betaling niet goed 
loopt, komt er een signaal 
via de blockchain van de 
ketenpartner naar de GKB. 
Zo houdt de GKB een vinger 
aan de pols, zonder al teveel 
kosten te maken. Mochten er 
nieuwe schulden ontstaan, 
is de GKB er nu vroeg bij. 
Uiteindelijk is Ilona weer 
schuldenvrij en kan ze 
zelfstandig haar financiën 
beheren. Ilona kan er zelf voor 
kiezen om wel of niet gebruik 
te blijven maken van GKB’s 
diensten.

EVEN VOORSTELLEN: ILONA

Ilona is een alleenstaande 
vrouw van 38 jaar met 
twee kinderen. Ze woont in 
Groningen en werkt in de zorg. 
Ilona is recent gescheiden 
en hierdoor in de schulden 
geraakt. Het overzicht is ze 
helemaal kwijt. Ze is totaal 
radeloos. Een deurwaarder 
heeft gedreigd haar spullen te 
verkopen, deze heeft ze maar 
betaald. Hierdoor kan ze de 
huur niet meer betalen. De 
verhuurder vertelt Ilona dat 
ze haar woning kwijtraakt als 
ze nog één keer een betaling 
mist. Bij meerdere schuldeisers 
heeft ze een totaalschuld van 
€ 38.000. Ilona slaapt slecht en 
heeft veel last van stress door 
deze situatie. Ze komt binnen 
op het inloopspreekuur van de 
Groningse Kredietbank (GKB). 

SAMENWERKINGSPARTNERS

Nu mee in gesprek of al 
aangesloten:

o Menzis

o Noordelijk   
 Belastingkantoor

o Directie Werk,   
 Inkomen en   
 Maatschappelijke  
 Participatie 

In de nabije toekomst:

o Woningcorporaties 

o Energieleveranciers

o Internet/TV/Telefonie  
 providers

o Schuldeisers

o UWV

o SVB/Belastingdienst/ 
 DUO

VOORDELEN  

BURGER EN GRONINGSE KREDIETBANK:

- De burger heeft sneller en beter inzicht  
 in eigen financiën

- Schuldhulpverlening loopt efficiënter

- Aangesloten partijen ontvangen geen  
 privacygevoelige informatie 

- Minder incassotrajecten voor de  
 aangesloten partijen doordat de  
 burger/GKB eerder en beter worden  
 geïnformeerd

- Vroegsignalering loopt    
 geautomatiseerd via de   
 blockchaintoepassing

- Meer tijd voor coaching door afname  
 administratieve romplomp 

- GKB-klant krijgt beter passende  
 schuldhulpverlening 

SCHULDEISER:

- Ziet de betaaldiscipline   
 toenemen

- Kan het aantal wanbetalers  
 terugdringen

- Kan administratieve lasten  
 verlagen 

- Bespaart op proces,   
 incasso- en administratiekosten

- Incassotrajecten worden 
  teruggedrongen

- Kan de maatschappelijke  
 functie richting de burger beter  
 vervullen

OVER DE GRONINGSE KREDIETBANK 

De Groningse Kredietbank (GKB) van de 
gemeente Groningen is specialist op het 
gebied van schuldhulpverlening. Eén op 
de vijf Nederlandse huishoudens heeft 
grote schulden of loopt het risico die te 
krijgen. Wij ondersteunen burgers die in 
een schuldsituatie zijn geraakt of daarin 
dreigen te raken. De GKB  geeft advies bij 
geldproblemen, bemiddelt bij schulden en 
biedt schuldregelingen aan mensen met 
problematische schulden. Daarnaast beheert 
de kredietbank het inkomen van mensen die 
dat zelf (nog) niet kunnen. 

De gemeente Groningen ontwikkelt samen 
met CGI een blockchaintoepassing voor het 
verbeteren van de schuldhulpverlening. In 
intensieve samenwerking werd in korte tijd 
een werkend ‘Proof of Concept’ gemaakt.

VRAGEN?

Heb je vragen over blockchain of over 
schuldhulpverlening? Je kunt ons op de 
volgende manieren bereiken: 

Groningse Kredietbank
Harm Buiterplein 1
Postbus 415, 9700 AK Groningen

Telefoon 14 050
Whatsapp 06 12 82 39 73
E-mail: gkb@groningen.nl 
Website: http://groningen.nl/gkb

  

HOE HELPT DE GRONINGSE KREDIETBANK INWONERS MET SCHULDEN DOOR BLOCKCHAIN?


