Toelichting
Geldfit.nl is een landelijk publiek- private samenwerking. Private organisaties die
partner worden van de Nederlandse Schuldhulproute, en willen hun klanten willen
toeleiden naar Geldfit.nl vragen we ook om deel te nemen aan data-analyses en om
data-uitwisseling te doen.

Dit zijn nooit persoonsgegevens en voldoet aan privacy wet- en regelgeving. Denk
bijvoorbeeld aan data die betrekking hebben op betalingsachterstanden, type
betalingsachterstanden en betalingsbedragen en termijnen.
Onze partner Datafuture B.V. (Social Enterprise) voert deze analyses voor en namens
Geldfit Nederland uit. Deze data-inzichten worden blijvend bijgewerkt en actueel
gehouden en in het dashboard met de deelnemende gemeenten gedeeld die ook
deelnemen aan de Nederlandse Schuldhulproute.
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Doelstelling
Het doel van de hieronder beschreven methodiek is mensen met (aanstaande) financiële
problemen eerder te vinden, te bereiken en naar hulp toe te leiden.
Datafuture levert ieder kwartaal aan Geldfit een analyse over betalingsgedrag van
consumenten. In de analyse wordt de betalingsafhandeling van zo'n 45 bedrijven
meegenomen. Het betreft ruim 4 miljoen consumenten en ongeveer 100 miljoen
transacties per jaar. Deze consumenten worden naar aanleiding van hun betaalgedrag
ingedeeld in 10 risicocategorieën. Klanten die vorderingen hebben die gemiddeld 3 of
meer maanden open staan vallen in risiconiveau 10. Klanten die vorderingen hebben die
gemiddeld 2-3 maanden openstaan vallen in risiconiveau 9. Klanten die vorderingen
hebben die gemiddeld 1-2 maanden openstaand vallen in risiconiveau 8, enz.
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De groepen met 'slechter' betaalgedrag zitten dus in risiconiveaus 8 t/m 10 (curatief
behandelen). De mensen met gemiddeld betaalgedrag in de risiconiveaus 5 t/m 7 (preventief
behandelen) en met goed betaalgedrag in 1 t/m 4. De klanten vervolgens geprofileerd aan de
hand van een externe database met socio-demografische en lifestyle per postcode.
Vervolgens krijgen postcodes met inwoners met kenmerken eenzelfde risicoprofiel. Deze
risiconiveaus per postcode worden ter controle gebacktest. In de praktijk blijkt dat de
geformuleerde risiconiveaus een uitstekende indicator zijn van de schuldenpositie van de
inwoners van een postcode. Postcodes met minder dan 5 huishoudens en postcodes waar
onvoldoende data van beschikbaar is krijgen een risiconiveau 0 mee. Als laatste wordt de
koppeling gelegd met alle informatie die CBS per 6, 5 en 4 digits beschikbaar heeft.

Zo kunnen we per postcode en per profiel een uitspraak doen over het risico op schulden.
Verder is vanuit het profiel wat aan een postcode hangt de beste benaderingsstrategie per
doelgroep gedefinieerd. Een grachtengordelbewoner en een sociale huurder hebben nu
eenmaal een verschillende belevingswereld en worden getriggerd door verschillende
boodschappen vanuit verschillende zenders. Hiermee wordt rekening gehouden in de
onlinebenaderingsstrategie in zowel Geldfit.nl (preventie) als via Moneyfit.nl (preventie /
jongeren) en offline in de flyers, folders en andere uitingen.
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