
22 april 2016 | Werkbezoek aan “Vroeg Erop AF” in 

Amsterdam 

De PvdA-fractie nodigt u van harte uit voor een 

werkbezoek aan Stichting Doras in Amsterdam-Noord. 

Dit werkbezoek zal in het teken staan van het zeer 

succesvolle schuldhulpverleningstraject Vroeg Erop Af.  

Het project Erop Af kan al lange tijd rekenen op veel 

aandacht binnen de Almeerse gemeenteraad. Op 5 juni 

2014 nam de raad een motie aan om het 

schulddienstverleningstraject “ErOpAf” in Almere 

mogelijk te maken.  Vervolgens is het college samen 

met de woningcorporaties op zoek gegaan naar de 

mogelijkheden om de aanpak “ErOpAf” in Almere te 

implementeren. Hierover diende de PvdA eerder dit 

jaar ook een agendavoorstel in. Tijdens dit 

agendavoorstel bleek er veel interesse te zijn in deelname aan een werkbezoek om nog meer te leren 

over de toegevoegde waarde van dit project.  

Bij deze aanpak krijgen bijvoorbeeld mensen met een huurachterstand een huisbezoek, waarna snel 

een plan wordt opgesteld om orde op zaken te stellen in de financiën. De methode ‘Vroeg ErOpAf’ 

wordt al geruime tijd succesvol toegepast in Amsterdam en werpt haar vruchten af. 

De ‘ErOpAf’-aanpak zorgt namelijk voor snellere interventies bij het ontstaan van financiële problemen. 

Daardoor hoeven schulden niet nodeloos op te lopen. Omdat ook woningcorporaties gebaat zijn bij 

vroege interventies bij nog oplosbare huurachterstanden, leveren de woningcorporaties in Amsterdam 

ook een financiële bijdrage aan de ‘ErOpAf’-aanpak. Deze aanpak wordt daar gezien als een gedeelde 

verantwoordelijkheid met grote maatschappelijke baten.  

Zie voor meer informatie de bijgevoegde PowerPoint-presentatie.  

Het werkbezoek start om 15:00 uur en eindigt om 17:00 uur. In overleg zal het vervoer worden 

verzorgd. U kunt zich voor dit werkbezoek aanmelden bij Jerzy Soetekouw, per mail 

(jasoetekouw@almere.nl) of telefonisch (0649007783). 

Programma 

14:15 uur Gezamenlijk vertrekken vanaf Stadhuis Almere 

15:00 uur  Ontvangst / Toelichting Jan Siebols Erop Af 

16:00 uur Gesprek met betrokkenen en ervaringsdeskundigen 

17:00 uur Sluiting 

 

Adres 

Hagedoornplein 1C, 1031 BV Amsterdam 
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