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1. Aanleiding 
 

Project Jongeren met Toekomst 

De Kredietbank Midden-Groningen (KMG) heeft eind 2021 het project Jongeren met Toekomst 

opgestart dat loopt tot en met 2028. Het doel hiervan is om kwetsbare jongeren van 18 tot 27 jaar met 

problematische schulden binnen de gemeente een kans geven op een betere toekomst door de 

doelgroep eerder en effectiever hulpverlening te bieden en de opbouw van schulden en of terugval te 

voorkomen.  

 

De KMG heeft echter nog nauwelijks ervaring met deze specifieke doelgroep en tot dusver vooral 

reguliere schuldaflossingstrajecten geboden zonder onderscheid op leeftijd. Om het project een 

gefundeerde start te kunnen geven wil de KMG een eigen werkwijze ontwikkelen die aansluit op de 

context van Midden-Groningen op basis van twee soorten informatie. Het gaat in de eerste plaats om 

wetenschappelijke inzichten in de specifieke en kwetsbare doelgroep van jongeren met 

problematische schulden. Ten tweede betreft het bestaande werkwijzen ten aanzien van deze 

doelgroep in andere Nederlandse gemeenten. Het is in Nederland zo geregeld dat vanuit de Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening gemeenten veel eigen ruimte hebben om hun schuldhulpverlening 

voor jongeren vorm te geven. Zo hebben verschillende gemeenten hun eigen werkwijzen ontwikkeld 

en ervaring opgedaan met een tal van preventie-, schuldhulp- en nazorgmaatregelen (Vijlbrief & Van 

Mourik, 2020). De KMG zoekt hierbij in de eerste plaats naar bestaande mogelijkheden voor 

secundaire preventie: het vroegtijdig aanpakken van schuldenproblematiek bijvoorbeeld door middel 

van coaching, trajectbegeleiding en het bieden van een schuldregeling. Het doel hiervan is aflossen 

van schulden of stabiliseren van de situatie, zodat vaste lasten kunnen worden betaald zoals huur, gas, 

water, elektra, voeding en leefgeld. De jongeren met problematische schulden moeten dan wel eerst 

zijn gesignaleerd. Ook is de KMG geinteresseerd in bestaande mogelijkheden tot tertiaire preventie: 

nazorg gericht op het voorkomen dat een jongere terugvalt in de schulden. Dit kan worden gedaan 

door jongeren te monitoren. De groep met gebrekkige vaardigheden krijgt hier vanuit blijvend hulp 

(Waltz et al., 2011) en de groep die wel voldoende in staat om na een schuldhulpverleningstraject 

voldoende alles weer zelf te doen is krijgt vaardigheden en gedragsverandering aangeleerd.  

 

De KMG heeft het Lectoraat Leefomgeving in Tranisitie (LiT) van het Kenniscentrum NoorderRuimte 

van de Hanzehogeschool Groningen betrokken om de benodigde informatie middels onderzoek in 

kaart te brengen. In het voorliggend rapport staat een overzicht van literatuuronderzoek naar 

kwetsbare jongeren met schuldenproblematiek en een selectie van bestaande vormen van 

schuldhulpverlening die mogelijkheden bieden in de context van Midden-Groningen. Het rapport sluit 
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af met een aantal algemene aanbevelingen voor secundaire en tertiaire preventie, waaronder 

monitoring. 

 

Leeswijzer 

In paragraaf 2 staat kort toegelicht welke methode is gehanteerd om tot voorliggend rapport te komen. 

Paragraaf 3 betreft een literatuuroverzicht over kwetsbare jongeren met problematische schulden. De 

selectie van bestaande schuldpreventiemogelijkheden voor Midden-Groningen - waaronder 

secundaire en tertiare preventie en monitoring - staat in paragraaf 4. Tenslotte biedt paragraaf 5 

algemene aanbevelingen en paragraaf 6 de bronnenlijst. 
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2. Onderzoeksmethode 
 

Om meer inzicht te krijgen in kwetsbare jongeren met schuldenproblematiek is in de eerste plaats 

literatuuronderzoek uitgevoerd (zie paragraaf 3). Hierbij is gekeken naar wetenschappelijk onderzoek, 

vakliteratuur en websites van formele instanties en in de branche actieve organisaties die betrekking 

hebben op kwetsbare jongeren, schuldenproblematiek en voorwaarden voor effectieve hulp (zie 

bronnenlijst paragraaf 6). Daarnaast is desk research uitgevoerd naar bestaande vormen van 

schuldpreventie in Nederland. Dit laatste heeft een flinke lijst met potentiële aanpakken opgeleverd, 

die uiteindelijk in samenspraak met KMG is teruggebracht naar een selectie van opties die kunnen 

passen binnen de context van de gemeente Midden-Groningen (zie paragraaf 4). Bij deze filtering en 

toespitsing is onder andere rekening gehouden met mogelijkheden en belemmeringen vanuit de 

organisatiestructuur, het beschikbare aantal Fte, de beschikbare middelen en potentiële externe 

samenwerkingspartners.  
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3. Literatuuroverzicht: kwetsbare jongeren met problematische 

schulden 
 

De term ‘kwetsbare jongere’ betreft vaak de groep jongeren die problematische schulden heeft 

(Barendregt & Rodenburg, 2013). Het gaat hierbij om langdurige betalingsachterstanden, die niet 

zonder hulp kunnen worden afgelost. ‘Kwetsbare jongeren’ zijn ten eerste jongeren zonder 

startkwalificatie - diploma voor havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger (Rijksoverheid, 2013) - en met weinig 

tot geen werkervaring. Daarnaast wordt een kwetsbare jongere ook wel gedefinieerd als iemand die 

zonder hulp niet in staat is economisch zelfstandig te zijn en blijven (Waltz et al., 2011). Verder worden 

jongeren als kwetsbaar gezien wanneer zij problemen hebben op minimaal twee van de volgende 

primaire leefgebieden: huisvesting, gezondheid, inkomen, dagbesteding en gezinssituatie en -relaties 

(Barendregt & Rodenburg, 2013). Laagopgeleide jongeren hebben het over het algemeen financieel 

moeilijker dan hoogopgeleide jongeren (Kreetz & Lamers, 2008).  

Soorten schulden 

Er bestaan verschillende soorten schulden waar kwetsbare jongeren mee te maken kunnen krijgen 

(Barendregt & Rodenburg, 2013), zoals: 

• overlevingsschulden: de vaste lasten voor het noodzakelijke levensonderhoud zijn hierbij 

hoger dan het inkomen 

• overbestedingsschulden: het inkomen is voldoende om de vaste lasten te kunnen betalen, 

maar er is tegelijk sprake van te veel andere uitgaven die niet noodzakelijk zijn voor het directe 

levensonderhoud  

• aanpassingsschulden: een ingrijpende verandering in het leven (bijvoorbeeld het bereiken van 

de leeftijd van 18 jaar) kan zorgen dat de jongere te weinig overzicht heeft over de nieuwe 

financiële situatie, waardoor de betaling van vaste lasten en noodzakelijke uitgaven in het 

geding komen. Voorbeelden hierbij zijn schulden aan DUO en de zorgverzekeraar. Een 

complicerende factor voor jongeren die lenen bij DUO en verder geen inkomen hebben is dat 

zij sinds 2021 op basis van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) geen 

aflossingscapaciteit meer hebben. Deze groep jongeren kan met name in de problemen komen 

wanneer schuldeisers er voor kiezen niet mee te werken met een schuldregelingstraject. Dit is 

het geval wanneer zij liever zien dat een jongere gaat werken en de schuld aflost, dan dat de 

jongere de studie voortzet. Het afbreken van een studie kan veel impact hebben op de 

toekomstkansen van deze groep (Van Loon, 2021; Stimulansz, 2021). 
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• compensatieschulden: er is sprake van overbesteding om bijvoorbeeld psychische klachten en 

eenzaamheid te compenseren. Hierbij gaat het vaak om aanschaf van alcohol, drugs of 

luxegoederen. 

Risicofactoren om in de schulden te raken 

Kwetsbare jongeren kunnen te maken hebben met verschillende risicofactoren om in de schulden te 

raken. Dit kan spelen op individueel, gezins-, groeps- en maatschappelijk niveau (Hoeve et al., 2011).  

Op individueel niveau kan het gaan om persoonlijke kenmerken en gedrag van een jongere. Zo 

kunnen een relatief lage intelligentie, laaggeletterdheid, het slecht kunnen omgaan met stress en het 

hebben van behoefte aan beloning samenhangen met schulden. Ook gebrekkige motivatie en 

vaardigheden voor een gezond financieel beheer kunnen zorgen dat een jongere in de problematische 

schulden raakt (Hoeve et al., 2011; Barendregt & Rodenburg, 2013). 

Op gezinsniveau kan het bijvoorbeeld gaan om jongeren waarvan de ouders ook financiële 

problemen hebben (Noorda & Pehlivan, 2009). Voor jongeren uit een omgeving met veel armoede 

geeft bezit vaak een hoger gevoel van eigenwaarde en status. Het aanschaffen van de gewenste 

spullen kan hier alleen door het aangaan van leningen (Hoeve et al., 2011).  

Op groepsniveau kan spelen dat de jongere in een omgeving zit waar ook vrienden schulden 

hebben en het lenen en aangaan van schulden als ‘normaal’ geldt (Barendregt & Rodenburg, 2013). 

Op maatschappelijk niveau kan bij kwetsbare jongeren het bereiken van de leeftijd van 18 jaar 

- de overgangstijd naar volwassenheid- een rol spelen bij het ontstaan van schulden. Jongeren tussen 

18 en 21 jaar die zelfstandig wonen hebben vaak weinig te besteden omdat hun inkomen vanuit 

studiefinanciering, bijstandsuitkering of het minimumloon laag is terwijl hun lasten relatief hoog zijn. 

Bij verandering van school of bij de omslag van school naar werk of uitkering, ontstaan problemen in 

de continuïteit van inkomen. Op zulke momenten ontstaan er eenvoudig betalingsachterstanden die 

slechts moeizaam kunnen worden weggewerkt (Barendregt & Rodenburg, 2013). Kwetsbare jongeren 

hebben vaak niet het vangnet van hun ouders voor het betalen van de zorgverzekering of de 

kamerhuur. Ook hebben ze veelal nog geen duidelijk idee over wat ze willen bereiken, zijn ze nog 

weinig financieel bewust en vooral op het hier en nu gericht (Blom et al., 2009). Hierdoor is het zonder 

hulp ook moeilijk om naar de toekomst te kijken en uit de schulden te raken (Shah et al., 2012).  

Stress als gevolg van schulden 

De ‘psychologie van schaarste’ (Mullainathan & Shafir, 2013) laat zien op welke manier geldgebrek op 

korte en lange termijn gevolgen kan hebben voor het denken en handelen van jongeren. In eerste 

instantie leidt het vaak juist tot alerter en efficiënter gedrag dan gebruikelijk. Na een poosje wordt 

echter de psychologisch belasting te zwaar en ontstaat er een tunnelvisie waardoor het niet lukt om 

op langere termijn doelen en taken te focussen. Hierdoor kan er onzorgvuldigheid, impulsiviteit, 
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kortzichtigheid en afwezigheid ontstaan, waardoor sneller fouten worden gemaakt. Dit leidt tot een 

negatieve spiraal waar het moeilijk uitkomen is (Verweij & Zuithof,, 2016). 

 

Er zijn verschillende strategieën om met stress om te gaan. Jongeren kunnen hulp nodig hebben om 

dit aan te leren (Jungmann & Madern, 2017).  

Ten eerste is er de probleemgerichte actieve coping, het direct zoeken van praktische 

oplossingen en verandering aan te brengen in de stresssituatie. Dit gedrag is over het algemeen het 

meest wenselijk, omdat jongeren die een probleem actief te lijf gaan nauwelijks een stressreactie 

vertonen. Actieve coping is echter niet mogelijk als er geen praktische oplossingen voorhanden zijn. 

Ten tweede is er de inschattingsgerichte coping, de manier waarop jongeren hun situatie 

inschatten. Bij stress schatten ze hun situatie eerder in als bedreigend. Hier is hulp nodig om een meer 

realistische en minder negatieve inschatting te kunnen maken en een acute stressreactie te 

voorkomen.  

Tenslotte is er emotiegerichte passieve coping, het vermijden, aanvaarden, ontkennen of 

onderdrukken van emoties tijdens stressvolle situaties. Deze vorm van coping speelt vooral als het 

probleem niet is op te lossen. 

 

Jongeren in een schuldsituatie ervaren vaak weinig sociale steun, terwijl dit juist belangrijk is bij het 

uitvoeren van financieel gezond gedrag (Madern, 2015). Het is daarom raadzaam om als onderdeel 

van een copingstrategie steun te zoeken bij vrienden, familie, lotgenoten of collega’s. Dit zorgt voor 

praktische hulp bij het oplossen van problemen (probleemgerichte actieve coping) en emotionele 

steun als het probleem niet kan worden opgelost (emotiegerichte passieve coping). Door meer 

voorlichting te geven aan de directe sociale omgeving van jongeren met financiële problemen, kan 

men bewuster worden van hun mogelijke ondersteuningsrol. 

 

Schuldpreventie: voorkomen, vroegsignalering, schuldhulpverlening en nazorg 

Bij de schuldhulpverlening kunnen drie fasen worden onderscheiden (Madern, 2015), waarbinnen 

gemeenten binnen de wettelijke kaders vrij zijn eigen maatregelen toe te passen.  

 

In de eerste plaats die van de primaire schuldpreventie: het inzetten op het voorkomen van 

financiële problematiek door jongeren tijdig financieel bewust, vaardig en gemotiveerd te maken hun 

financiën op orde te houden. Hierbij bestaat het onderscheid tussen materiële en immateriële 

schuldpreventie (Jungmann et al., 2012). Bij materiële schuldpreventie gaat het om maatregelen die 

zorgen dat jongeren voldoende middelen aangereikt krijgen voor gezond financieel gedrag, zoals 

bijvoorbeeld hulp bij inkomsten en uitgaven op orde te brengen en ondersteuning om onterechte 
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vorderingen aan te vechten. Bij immateriële schuldpreventie gaat het om interventies die gericht zijn 

op het beïnvloeden van gedrag, zoals lesprogramma’s op scholen waarbij jongeren in gesprek gaan 

jonge ervaringsdeskundigen die zelf schuldenproblematiek hebben ondervonden.  

 

In de tweede plaats die van secundaire preventie waarbij het gaat om vroegsignalering en 

schuldhulpverlening.  

Bij vroegsignalering gaat het om schuldenproblematiek in een vroeg stadium te ontdekken om het 

oplopen van schulden zo snel mogelijk te doorbreken (Madern, 2015). Van Loon (2021) onderscheidt 

hiertoe twee methoden: 

 

1. Intern verwijzen: jongeren met (dreigende) problematische schulden die in beeld zijn bij de 

gemeente (bijvoorbeeld vanuit jeugdzorg) door leiden naar schuldhulpverlening. 

2. Extern doorverwijzen: afspraken maken met instellingen en bedrijven zoals CJIB, 

zorgverzekeraars en telecomproviders dat zij bij een vermoeden van (dreigende) 

problematische schulden jongeren doorverwijzen naar de gemeente of de gegevens van de 

jongere delen met de gemeente zodat deze contact kan zoeken met de jongere. 

 

Vanuit de Wgs is het sinds 2021 verplicht dat gemeenten bij een signaal van betalingsachterstanden, 

hulp aanbieden. Hierbij spelen zes mogelijke signalen: achterstanden in huur, zorgverzekering, 

drinkwater, elektra, gas en warmte (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2019; VNG, 

2021). Bij jongeren zijn er echter ook andere signalen nodig, zoals het tegelijkertijd ontvangen van 

DUO-financiering en het niet naar school gaan en achterstallige telefoonrekeningen (Van Loon, 2021). 

De wet geeft daarom de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe signaalpartners wanneer die 

beter zicht geven op deze jongeren. Voor effectievere vroegsignalering bij jongeren is betere 

samenwerking tussen gemeenten, schuldhulpverleners, schuldeisers en de NVVK van belang. De focus 

en energie hierbij moeten vooral op de jongeren in kwestie gericht zijn en niet verloren gaan in interne 

en externe organisatorische rompslomp (Van Loon, 2021). Dit kan het best gerealiseerd worden door 

een facilitator aan te stellen die de samenwerking tussen de verschillende partners met verschillende 

rollen en verantwoordelijkheden richting geeft en begeleidt (Theisens, 2018).  

 

Bij schuldhulpverlening gaat het om de schulden te verminderen of te verzachten door middel 

van coaching, trajectbegeleiding en een schuldregeling. Het doel is aflossen van schulden of 

stabiliseren van de situatie, zodat vaste lasten kunnen worden betaald zoals huur, gas, water, elektra, 

voeding en leefgeld (Madern, 2015). Hierbij is vaak gedragsverandering nodig. 
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Figuur 1. Cirkel van gedragsverandering (Jungmann et al., 2014) 

 

In figuur 1 staat een cirkel met zes opeenvolgende fasen van gedragsverandering. Tijdens de eerste 

drie fasen (voorstadium, overpeinzing en voorbereiding) gaat het om het stimuleren en laten groeien 

van de motivatie om te veranderen. Bij de laatste drie fasen (actie, onderhoud en afsluiting) gaat het 

om het aanleren van een duurzame toepassing van het nieuwe gedrag. Schuldhulpverleners kunnen 

met deze cirkel bepalen in welke fase van verandering de jongere zit, zodat interventies en 

communicatie gericht kunnen worden ingezet (Verweij & Zuithof, 2016).  

 

Om preventie-interventies gerichter in te kunnen zetten, is het daarnaast zinvol om een onderscheid 

te maken tussen het weten, kunnen en handelen van jongeren (Madern, 2015). 

Bij weten is er aandacht nodig voor het verbeteren van de financiële geletterdheid; het 

vermogen om zelf financiële informatie te verwerven en geïnformeerde besluiten te nemen. 

Bij kunnen is er aandacht nodig voor het verbeteren van de financiële vaardigheden. Volgens 

het Nibud (2018) gaat het om de volgende: 1. voldoende inkomsten genereren, 2. geldzaken 

organiseren (in kaart brengen en overzicht maken), 3. verantwoord besteden (inzicht en keuzes), 4. 

voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen. 

Bij handelen is er aandacht nodig voor het verhogen van de motivatie en self-efficacy: het 

zelfvertrouwen van de jongere om bepaald gedrag uit te kunnen uitvoeren. Bij een lage self-efficacy is 

er geen vertrouwen in het kunnen realiseren van doelen, wat zich vertaalt in achterblijvende inzet. 

Ook het omgekeerde is aan de orde: het geloof in eigen kunnen heeft een positieve invloed op 

oplossingsgericht gedrag. Vanuit de schuldhulpverlening is eenvoudige communicatie hiertoe de 

sleutel: doordat het de jongere lukt de informatie te begrijpen, kan hij of zij er ook naar handelen 
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waardoor zijn of haar zelfvertrouwen groeit (Madern, 2015; Van der Laan et al., 2017). Een andere 

manier om self-efficacy te vergroten, is door te zorgen voor (kleine) succeservaringen (Madern, 2015; 

Van der Laan et al, 2017).  

 

Hierbij kunnen verschillende benaderingen ingezet worden die positief van invloed zijn, zoals het met 

meerdere jongeren tegelijk in groepen aan de slag gaan, het stimuleren van persoonlijke 

betrokkenheid van schuldhulpverleners, de inzet van motiverende gesprekstechnieken, het zorgen 

voor samenhangende maatregelen en de langdurige inzet met daarbij de ruimte voor jongeren om 

terug te mogen vallen (Jungmann et al., 2012; Verweij & Zuithof, 2016). Verdere blijkt dat jongeren 

meer aannemen van mensen die ze autoriteit toeschrijven of die op hen lijken (Jungmann & van Beek, 

2016). Hierdoor kan peer education, door bijvoorbeeld de inzet van ervaringsdeskundigen uit ongeveer 

dezelfde leeftijdscategorie, ook een effectief middel zijn om gedragsverandering in gang te zetten. De 

kans dat interventies en beleid jongeren beter in staat stellen om gezond financieel gedrag te vertonen 

wordt groter als deze zo makkelijk, aantrekkelijk en sociaal mogelijk zijn en er sprake is van een goede 

timing (Service et al., 2014).  

Bij kwetsbare jongeren met problematische schulden is er vaak meer aan de hand, zoals psychosociale 

en gezondheidsproblemen en een moeilijke gezins- of woonsituatie. In de complexere situaties met 

multi-problematiek verdient een integrale aanpak de voorkeur, om zo overbelasting vanuit 

uiteenlopende hulpverleningstrajecten en daardoor afhaken te voorkomen. Er spelen hierbij twee 

invalshoeken (Verweij et al., 2017):  

1. Vanuit de jongere: een holistische aanpak met aandacht voor alle problematiek in kwestie, ook 

vanuit de onderliggende samenhang.  

2. Vanuit de professionele organisaties: onderlinge samenwerking met afstemming van 

processen, werkwijzen en expertises om tot een gezamenlijk maatwerkplan te komen voor 

iedere hulpbehoevende.  

Professionele samenwerking kan op verschillende manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld door het 

vormen van een sociaal (wijk)team met professionals van verschillende instanties vanuit zorg, welzijn, 

jeugd, gemeente en andere sectoren zoals woningcorporaties (Van Arum & Schoorl, 2016). 

Samenwerking tussen verschillende domeinen in de praktijk is echter nog niet vanzelfsprekend 

vanwege verschillende wettelijke kaders met verschillende doelen, zoals de Wmo en de 

Participatiewet. Dit leidt vaak tot aparte budgetten, verordeningen, werkwijzen en inkoopafspraken. 

Dat maakt het voor wijkteams moeilijk om integrale ondersteuningsplannen op maat op te stellen per 

huishouden (Verweij et al., 2017).  
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Op de volgende punten is in ieder geval gerichte aandacht nodig (Verweij et al., 2017):  

• het vertrekpunt is de jongere en niet de organisatie 

• positieve houding en motivatie van de professional ten opzichte van de jongere 

• de instrumenten en vaardigheden die de professional tot zijn/haar beschikking heeft 

• de werkomgeving van de professional  

• het samenwerken: verbindingen leggen met andere gemeentelijke beleidsterreinen (vooral 

welzijn/Wmo, inkomen, werk, zorg en jeugd) en met andere partijen (vooral 

welzijnsorganisaties). 

• beleid en wet- en regelgeving van gemeenten en de rijksoverheid. 

Bij tertiaire preventie gaat het tenslotte om de jongere van wie de schulden zijn afbetaald de juiste 

nazorg te bieden, om te voorkomen dat hij of zij terugvalt. Dit kan bijvoorbeeld door jongeren te 

monitoren en blijvende hulp te bieden als zij hun problemen niet zelfstandig de baas kunnen. Bij 

jongeren die wel het potentieel hebben om het roer van hun eigen leven in handen te nemen, is het 

zinvol ze voldoende toe te rusten voor duurzame gedragsverandering (Madern, 2015). 
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4. Selectie van bestaande schuldpreventiemogelijkheden voor 

Midden-Groningen 
 

4.1 Secundaire preventie: signalering van schulden en schuldhulpverlening  
 

4.1.1 Mobility mentoring ® 

Mobility Mentoring® ondersteunt non-profit organisaties en gemeenten bij een effectieve aanpak 

van financiële en sociale problemen bij hun inwoners, gericht op het structureel verbeteren van hun 

(financiële) situatie. Met aandacht voor de samenhang tussen de verschillende leefgebieden van de 

inwoner, de effecten van stress en met oog voor de mens - hun leefsituatie en gedrag. In de aanpak 

zijn inzichten uit de (hersen)wetenschap en praktijkervaringen vertaald in uitgangspunten voor het 

begeleiden en coachen van inwoners en praktische hulpmiddelen.  

 

Met Mobility Mentoring® werken professionals samen met inwoners (en hun gezinnen) aan een 

structurele verbetering van hun leefsituatie. Daarin krijgt de deelnemer steeds meer eigen regie. De 

inwoner werkt bijvoorbeeld aan betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende 

opleiding en een goede gezondheid. In de begeleiding zet de professional de inwoner, hun 

leefsituatie, gedrag en vaardigheden, altijd centraal en er is specifiek aandacht voor de effecten van 

(ongezonde) stress. 

  

Meer informatie: https://mobilitymentoring.nl/  

 

4.1.2 Schuldhulpmaatje 

SchuldHulpMaatje is een landelijk netwerk voor schuldhulpverlening door vrijwilligers. Zij zijn 

professioneel getraind, gecertificeerd en in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. De lokale 

werkgroepen werken volgens de richtlijnen van het Landelijk Servicepunt SchuldHulpMaatje. Hun 

activiteiten zijn bedoeld als ondersteuning van de werkzaamheden van Sociale Diensten. De maatjes 

werken samen met lokale Diaconieën, Stadsbanken en Maatschappelijk werk. 

 

Integrale aanpak:  

1) Vinden middels Postcode Preventie Aanpak (PPA): Schuldhulpmaatje heeft op postcodeniveau 

inzicht hoe hoog het risico op schulden is in uw gemeente. Een index van 1 tot 10 geeft het risico 

weer 

https://mobilitymentoring.nl/
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2) Bereiken middels Google Adwords: Schuldhulpmaatje koopt gerichte Google Adwords 

Campagnes in op postcodeniveau. Wanneer een inwoner uit een betreffend postcodegebied in 

Google zoekt op termen als: schuldsanering, schuldhulpverlening, financiële hulp, geen geld, etc. 

krijgt hij of zij een advertentie te zien die naar deskundige en betrouwbare hulp leidt.  

3) Naar hulp leiden: spreekuur en laagdrempelige ontmoetingsplaatsen. Financiën op orde 

brengen, gedragsverandering en vicieuze cirkel van schulden doorbreken om zo uiteindelijk op eigen 

benen te kunnen staan.  

 

Meer informatie: https://schuldhulpmaatje.nl/  

 

4.1.3 Jongeren Perspectief Fonds (JPF) 

JPF is een stichting die een innovatieve aanpak biedt voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar die 

door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Het is een tweejarig 

begeleidingstraject met op maat samengesteld perspectiefplan. Niet de schuld, maar het 

toekomstperspectief van jongeren staat centraal. Jongeren krijgen een trajectbegeleider en 

schuldregelaar. Deze begeleiden hen door het proces en bij het aflossen van schulden. Daarnaast is 

er een grote focus op het opstellen van een perspectiefplan waarin doelen voor de komende jaren 

beschreven worden. 

De gemeente stelt een budget beschikbaar om schulden van jongeren af te betalen, de jongeren 

moeten hiervoor een op maat tegenprestatie leveren die past bij de jongeren. Tijdens het traject 

mogen jongeren geen nieuwe schulden maken en moeten zij zich voldoende inzetten. Wanneer de 

jongere zich niet inzet voor de tegenpresetatie wordt het project stopgezet en heeft hij/zij een 

schuld bij de gemeente. Een maatschappelijke stage, volgen van een opleiding of het houden aan 

afspraken kunnen zoals gezien worden als tegenprestatie.  

JPF Emmen zoekt zo bijvoorbeeld contact met jongeren via social media, hebben contact met de 

sociale teams en zijn aanwezig op scholen door te flyeren en trainingen te geven. Daarnaast is er 

het Loket Geldzaken: jongeren kunnen hier zo binnenlopen en terecht met hun vragen. Met het JPF 

kan de jongere zonder aflossingscapaciteit een hulpverleningstraject worden aangeboden, wat bij 

de normale schuldhulpverlening niet mogelijk is. In eerst instantie kost JPF de gemeente geld, maar 

het zal naar verwachting uiteindelijk besparingen opleveren.  

 

Meer informatie: https://www.jongerenperspectieffonds.nl/ 

 

https://schuldhulpmaatje.nl/
https://www.jongerenperspectieffonds.nl/
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4.1.5 Vroegsignalering en Vroeg-eropaf 

Zodra schuldeisers betalingsachterstanden melden zoals huur, zorgverzekering of energierekening, 

stappen hulpverleners direct op de betreffende jongeren af. Vervolgens kijkt men in samenwerking 

met andere hulpverleners op maat naar alle problemen en biedt men integrale professionele hulp. 

Op deze wijze worden ook jongeren die zich zelf niet melden bereikt. 

 

Meer informatie: https://www.vroeg-eropaf.nl/  

 

4.1.6 Doorbraakmethode  

De Doorbraakmethode is een beproefde methode van het Instituut voor Publieke Waarden, die 

professionals in het sociale domein de mogelijkheid biedt gelegitimeerd, onderbouwd en goedkoper 

maatwerk te leveren (Gleijsteen, 2021). Door deze navolgbaarheid en betrouwbaarheid gaat het 

overtuigen en verzamelen van draagvlak bij andere betrokken partijen makkelijker. De menselijke 

maat staat hierbij voorop.  

 

De Doorbraakmethode bestaat uit verschillende instrumenten: Het Grote Doorbraakboek, waarin 

informatie te vinden is over de wetenschappelijke theorieën achter deze methode, maar ook 

achtergrondinformatie rondom de decentralisaties, het sociaal domein en maatwerk. In het boek is 

te lezen hoe stap voor stap een doorbraakplan gemaakt kan worden. Ook kan gebruik gemaakt 

worden van de digitale Doorbraaktool en een digitale Leeromgeving. Daarnaast is er de ‘help-out’: 

een team ervaren professionals die kunnen meedenken en advies geven wanneer je vastloopt 

(Gelijsteen, 2021).  

 

Een Doorbreekplan bestaat altijd uit 6 processtappen (Gleijsteen, 2021):  

 

1. Situatieschets: huidige situatie van de jongere 

2. Toekomstperspectief: lange- en korte termijndoelen van de jongere zelf 

3. Overzicht: wat is er nodig om het toekomstperspectief te bereiken?  

4. Doorbraak: wat moet doorbroken worden om te kunnen werken aan het 

toekomstperspectief?  

5. Onderbouwen met de waardendriehoek:  

- Legitimiteit: beschrijven welke regels en wetten belangrijk zijn voor de doorbraak en 

toetsen van juridische legitimiteit 

https://www.vroeg-eropaf.nl/
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- Rendement: beschrijven van de gemaakte maatschappelijke kosten en baten rondom de 

jongere 

- Betrokkenheid: beschrijven hoe het maatwerk de kwaliteit van leven van de jongere 

beïnvloedt  

6. Actieplan: concreet maken van het plan, bijvoorbeeld door te beschrijven wie wat doet 

  

De crux van ieder maatwerkplan is de ‘doorbraak’: het uit de weg ruimen van een belemmering in 

het systeem, waardoor zinvolle stappen richting het perspectief van de inwoners gezet kunnen 

worden. De onderbouwing aan de hand van de waardendriehoek benadrukt dat de doorbraak niet 

alleen het individu helpt, maar ook de maatschappij (Canoy et al., 2021).  

 

Eenentachtig procent van de inwoners die zijn geholpen met de Doorbraakmethode geeft aan een 

betere kwaliteit van leven te ervaren en meer zelfwerkzaamheid te hebben gekregen na een 

doorbraak (Hogeschool van Amsterdam, 2020). Professionals geven aan meer autonomie en regie 

te hebben en sneller draagvlak voor integrale oplossingen te krijgen. Ten slotte heeft de methode 

een aantoonbaar positief effect op de gemeentefinanciën: de gemiddelde gevalideerde 

maatschappelijke opbrengst per maatwerkplan is tot nu toe meer dan twintigduizend euro in het 

eerste jaar na interventie (EY, 2020). Vooral op het gebied van Wmo en Jeugdwet worden die 

opbrengsten gescoord (Canoy et al., 2021).  
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4.2 Tertiaire preventie: nazorg  

4.2.1 Budgetbeheer 

Budgetbeheer is een goede tussenstap tussen het bewind en het volledig zelfstandig doen van de 

financiën. Bij budgetbeheer is er sprake van een beheer- en een leefgeldrekening. Op de 

beheerrekening komen de inkomsten binnen waarvan de vaste lasten betaald worden. Bij 

budgetbeheer ontvangt de cliënt de post thuis. Als er een nieuwe factuur binnenkomt of post wat 

te maken heeft met financiën, moeten ze zelf actie ondernemen. Hierdoor hebben ze meer 

financiële verantwoordelijkheid, maar ze kunnen wel terugvallen op hun budgetbeheerder als ze 

iets niet begrijpen. Ze kunnen daardoor zichzelf stapsgewijs beter ontwikkelen in hun financiële 

zelfredzaamheid en het risico op terugval in de schulden wordt dan verminderd.  

 

Meer informatie:  

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/omgaan-met-geld-en-schulden/budgetbeheer  

 

4.2.3 Cursussen over financiële zelfredzaamheid  

Cursussen aanbieden aan cliënten die weer financieel zelfredzaam kunnen worden. Met behulp van 

cursussen zal de cliënt leren hoe ze met geld om moeten gaan, hoe ze kunnen sparen, hoe ze 

financiële voorzieningen kunnen aanvragen, etc. De cursussen bieden een extra ondersteuning om 

de financiële zelfredzaamheid te bevorderen. Deze cursussen kunnen ook aangeboden worden 

wanneer iemand nog niet het traject schuldhulpverlening heeft afgerond. Zie ook deel 1 voor 

cursussen/lesprogramma’s over financiële zelfredzaamheid.  

 

Meer info: 

https://www.zelfmagazine.nl/artikelen/voor-mij-geen-schulden-meer-volgens-de-cijfers-van-het-

centraal-bureau-voor-de-statistiek/  

 

4.2.4 Contact blijven houden 

Cliënten vinden het fijn als ze nog een periode na einde bewind de mogelijkheid hebben om contact 

op te nemen met hun voormalige bewindvoerder. Wanneer zij vragen hebben over hun financiële 

situatie, willen zij de mogelijkheid hebben om die vragen te stellen. Ook stellen ze het op prijs als 

de voormalige bewindvoerder eens in een bepaalde periode contact met hen opneemt met de vraag 

hoe het met hun gaat. De geïnterviewde bewindvoerders vinden dit ook een goede vorm van 

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/omgaan-met-geld-en-schulden/budgetbeheer
https://www.zelfmagazine.nl/artikelen/voor-mij-geen-schulden-meer-volgens-de-cijfers-van-het-centraal-bureau-voor-de-statistiek/
https://www.zelfmagazine.nl/artikelen/voor-mij-geen-schulden-meer-volgens-de-cijfers-van-het-centraal-bureau-voor-de-statistiek/
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dienstverlening. De periode waarover dat contact moet worden onderhouden, moet uit de praktijk 

naar voren komen. Het zal per cliënt verschillend zijn, omdat de ene cliënt minder vragen zal hebben 

dan de andere cliënt. Nazorg is maatwerk. 

 

Meer info: 

https://www.zelfmagazine.nl/artikelen/voor-mij-geen-schulden-meer-volgens-de-cijfers-van-het-

centraal-bureau-voor-de-statistiek/  

 

4.2.5 Beoordelingsformulier voor financiële zelfredzaamheid 

Nadat het traject schuldhulpverlening is afgerond, kan er een eindgesprek plaatsvinden. Tijdens dat 

eindgesprek kan een beoordelingsformulier voor zelfredzaamheid doorgenomen worden. Deze kan 

opgesteld worden aan de hand van de competenties die het Nibud heeft gesteld voor financiële 

zelfredzaamheid. Met behulp van het formulier kan de bewindvoerder beter beoordelen wat een 

goede vervolgstap kan zijn voor het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid. Voor de cliënt 

zelf is het ook een goed hulpmiddel om te zien waarin hij wel zelfredzaam is en waarin nog niet. Het 

formulier kan dan gedeeltelijk motiverend zijn om een vorm van nazorg te volgen zodat zijn 

zelfredzaamheid bevorderd wordt. 

 

Meer info: https://www.zelfmagazine.nl/artikelen/voor-mij-geen-schulden-meer-volgens-de-

cijfers-van-het-centraal-bureau-voor-de-statistiek/  

 

4.2.6 Wat werkt in de nazorg?  

Klanten een duurzame uitweg uit de schulden bieden vraagt om een intensieve inzet op het gebied 

van nazorg. Onderzoekers bestudeerden de praktijk bij de drie Kredietbanken en de zes gemeenten. 

Op verschillende plekken is sprake van vernieuwend beleid via pilots, om de nazorg op een hoger 

peil te brengen. Voor beleidsmedewerkers bevat het onderzoek waardevolle observaties om de 

nazorg te verbeteren. Op basis van hun waarnemingen noteren de onderzoekers deze drie 

oplossingsrichtingen: 

1. Vaardigheden bijbrengen (leren budgetteren op de basisschool, leren je weg te vinden in 

inkomensondersteunende regelingen, volwassenen tools aanreiken om zelf hun financiën 

te kunnen beheren) 

2. Gedragsverandering bereiken (goed luisteren hoe de hulpvrager eraan toe is, werken aan 

motivatie en wilskracht, tijdig nieuwe stappen maken, lotgenotencontact organiseren) 

https://www.zelfmagazine.nl/artikelen/voor-mij-geen-schulden-meer-volgens-de-cijfers-van-het-centraal-bureau-voor-de-statistiek/
https://www.zelfmagazine.nl/artikelen/voor-mij-geen-schulden-meer-volgens-de-cijfers-van-het-centraal-bureau-voor-de-statistiek/
https://www.zelfmagazine.nl/artikelen/voor-mij-geen-schulden-meer-volgens-de-cijfers-van-het-centraal-bureau-voor-de-statistiek/
https://www.zelfmagazine.nl/artikelen/voor-mij-geen-schulden-meer-volgens-de-cijfers-van-het-centraal-bureau-voor-de-statistiek/
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3. Samenwerking in de keten (wijkteams, vrijwilligers, maatschappelijk werk, en ook goede 

aansluiting op de informatiestroom vanuit vroegsignalering).  

 

Meer info: 

https://www.nvvk.nl/page/1439/2020/12/17/Goede-nazorg-voorkomt-herhaling  

 

https://www.breuerintraval.nl/wp-content/uploads/2020/12/Passende-nazorg-en-voorkomen-

terugval-schulden.pdf  

 

 

 

  

https://www.nvvk.nl/page/1439/2020/12/17/Goede-nazorg-voorkomt-herhaling
https://www.breuerintraval.nl/wp-content/uploads/2020/12/Passende-nazorg-en-voorkomen-terugval-schulden.pdf
https://www.breuerintraval.nl/wp-content/uploads/2020/12/Passende-nazorg-en-voorkomen-terugval-schulden.pdf
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4.3 Tertiaire preventie: monitoring 

4.3.1 Zelfredzaamheid-Matrix  

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) kan gezien worden als de Nederlandse versie van de Self-

Sufficiency Matrix (Fassaert et al., 2014). De matrix toetst de zelfredzaamheid op het gebied van 

inkomen, werk en opleiding, tijdsbesteding, gezinsrelaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke 

gezondheid, huisvesting, middelengebruik, vaardigheden van activiteiten in het dagelijks leven, 

sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie (Movisie, 2018, Zelfredzaamheid-Matrix, 

2019). Onder zelfredzaamheid wordt verstaan ‘het realiseren van een acceptabel niveau van 

functioneren op de belangrijke domeinen van het dagelijks leven, indien nodig door de juiste hulp 

te organiseren op het moment dat een daling van het functioneringsniveau dreigt of plaatsvindt, die 

de persoon niet zelf kan voorkomen of verhelpen’ (Flinterman et al., 2019). Daarnaast wordt er 

aangegeven per leefgebied welke feitelijke omstandigheden bij welke mate van zelfredzaamheid 

horen. Het instrument kan worden ingezet bij de intake, de voortgang en de afsluiting van een 

ondersteuningstraject (Lauriks et al., 2017). Aan de hand van deze matrix kan de vraag van een 

inwoner geanalyseerd worden en het ondersteuningstraject gemonitord door een hulpverlener. Het 

ZRM-instrumentarium bestaat uit een ZRM voor volwassenen, voor jongeren (12-18) en voor 

huishoudens. De ZRM is gratis te downloaden, onder voorwaarde van inachtneming van 

gebruiksvoorwaarden. Ook zijn er verschillende trainingen te volgen voor het toepassen van ZRM 

(Zelfredzaamheid-Matrix, 2019).  

 

 

Figuur 3. Voorbeeld van ZRM-scores van een cliënt bij instroom en bij uitstroom uit een interventie 

(Zelfredzaamheid-Matrix, 2019).  
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4.2.3 Bridge to Self-Sufficiency  

The Bridge to Self-Sufficiency is een instrument om de weg naar economische zelfredzaamheid in 

kaart te brengen, ontwikkeld door EMpath en ondersteund door opkomende hersenwetenschappen 

(EMPathways, 2021; Jungmann & Wesdorp 2017). Deze methode is onderdeel van Mobility 

Mentoring, en brengt de wetenschappelijke inzichten van de Schaarste-theorie in de praktijk. De 

wetenschap verklaart gedragspatronen zoals het vergeten of niet nakomen van afspraken, het snel 

boos worden of snel opgeven, waardoor professionals met meer compassie naar hun cliënten 

kunnen kijken. Het doel is om deelnemers te prikkelen lange termijndoelen te stellen en hen te 

ondersteunen in het bereiken van deze doelen. De brug compenseert allereerst de beperkingen in 

het probleemoplossend vermogen van deelnemers. Later fungeert de brug als een belangrijk 

coachingsinstrument en als instrument dat vooruitgang inzichtelijk maakt. De brug biedt structuur, 

ordent en helpt bij het prioriteren van doelen (Jungmann & Wesdorp, 2017). Hierbij moet de 

deelnemer op vijf domeinen stappen zetten:  

 

1. Familiestabiliteit  

2. Welzijn  

3. Onderwijs en training  

4. Financieel management  

5. Werk en carrièremanagement  
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Figuur 1. Weergave van het proces waarin een doel-actie plan wordt opgesteld aan de hand van 

Bridge to Self-Sufficiency. Een doel-actieplan maakt inzichtelijk welke (kleine) stappen er gezet 

moeten worden in het behalen van (grotere) doelen (Jungmann & Wesdorp, 2017, uit: EMPathways, 

2021). 
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Figuur 2. Voorbeeld van de manier waarop de vooruitgang van de deelnemer inzichtelijk wordt 

gemaakt (Jungmann & Wesdorp, 2017, uit: EMPathways, 2021).  

 

4.3.3 Mijn Positieve Gezondheid  

Mijn Positieve Gezondheid (MPG, 2019) is een gespreksinstrument waarmee gewerkt kan worden 

binnen een zorgcontext om het gesprek aan te gaan over de brede gezondheid van cliënten. Het 

doel is om hen zoveel mogelijk te activeren, regie te geven en bewust te maken van de eigen 

gezondheid, kracht en kwetsbaarheden. Aan de hand van indicatoren, gecategoriseerd in zes 

dimensies die onderling verbonden zijn wordt nagegaan hoe het met de gezondheid van de cliënt 

gesteld is. Hierbij ligt de focus op wat de cliënt zelf vindt van zijn of haar functioneren en wat hij of 

zij anders wil (MPG, 2019).  

 

 

 

Figuur 4. Mijn Positieve Gezondheid (Flinterman et al., 2019). 
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Verschillen tussen bovenstaande monitoringsmogelijkheden  

Bovenstaande instrumenten geven allen een indicatie van het functioneren van mensen op een brede 

set gezondheidsdimensies of levensdomeinen (Flinterman et al., 2019). De Zelfredzaamheid-Matrix 

(ZRM) en Self-Sufficiency Matrix zijn objectieve, normatieve meetinstrumenten. De Self-Sufficiency 

Matrix valt binnen een groter pakket samengesteld door EMPath (EMPathways, 2021), waarbinnen 

ook Mobility Mentoring hoort. De ZRM wordt ook wel gezien als de Nederlandse versie van de Self-

Sufficiency Matrix.  

Mijn Postieve Gezondheid (MPG) daarentegen, is een instrument om een gesprek op gang te brengen 

over de subjectieve ervaring en intrinsieke motivatie voor verandering. Flinterman et al. (2019) 

bevelen aan om beide instrumenten naast elkaar te gebruiken. De MPG kan de ZRM bijvoorbeeld 

aanvullen om aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van cliënten. De ZRM geeft enkel aan hoe het 

gesteld is met een jongere op een bepaald moment. Wensen, doelen en behoeften komen bij ZRM dus 

niet aan bod. Mijn ZRM, een zelfbeoordelingsinstrument, is wél aangevuld met vragen over wensen 

(Flinterman, 2019). De Self-Sufficiency Matrix is ietwat breder en geeft ook de mogelijkheid om 

bijvoorbeeld een doel-actieplan op te stellen.  

 

 

Tabel 1. Vergelijking van MPG en ZRM (Flinterman et al., 2019). 
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5. Integrale hulpverlening voor kwetsbare jongeren: aanbevelingen 
 

Hieronder vindt u een overzicht met algemene aanbevelingen voor een integrale aanpak van de 

hulpverlening aan kwetsbare jongeren. Anders dan bij de reguliere schuldhulpverleninng staat hierbij 

de kwetsbare jongere centraal en niet zijn of haar schuld en/of leeftijd: het oplossen van schulden is 

‘slechts’ een onderdeel van het aanpakken van meerdere leefgebieden tegelijk. De jongere zelf en zijn 

of haar wensen en behoeften voor de toekomst staan voorop. Het voortdurend blijven betrekken van 

jongeren en hun ouders bij het beleid en de uitvoering van deze aanpak is ook essentieel: zij kennen 

hun eigen situatie immers als geen ander (Kennisbundel Schouders Eronder, 2022)1. 

 

De eerste stap van de KMG is -in overeenstemming met het projectplan Jongeren met Toekomst- af te 

wegen en te kiezen welke beschreven aanpakken van secundaire en tertiaire schuldenpreventie en 

monitoring -of een combinatie ervan- binnen de context van gemeente Midden-Groningen het meest 

haalbaar en wenselijk zijn voor uitvoering. Het is hierbij belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen 

van hoe groot de doelgroep is en om welke problemen en oorzaken bij wie het precies gaat. Dit kan 

ook door met jongeren en hun omgeving zelf in gesprek te gaan (Kennisbundel Schouders Eronder, 

2022).  

 Vervolgens verdient het aanbeveling om een inventarisatie te maken van alle mogelijke 

samenwerkingspartners (Kennisbundel Schouders Eronder, 2022) van zowel binnen als buiten de 

gemeente, zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg, leerplichtambtenaar, Jongerenwerk en BWRI.  

 Een zinvolle stap daarna is om de samenwerkingspartners een gezamenlijk gedragen visie op 

te stellen over de voorgestane samenwerking. Dit om vooraf goed helder te krijgen wat het 

gezamenlijke doel is en tot waar het gedeelde eigenaarschap en ieders rollen en taken precies 

strekken. Het is hierbij raadzaam samen vast te stellen aan welke kwaliteitseisen diensten en 

resultaten moeten voldoen en deze duidelijk en meetbaar te maken. Ook is het van belang om het 

samenwerkingsproces tussen de verschillende partners en de resultaten ervan actief te monitoren. 

Door regelmatig gezamenlijk overleg in te bouwen kan hier vanuit gezamenlijk worden gereflecteerd 

over welke acties nodig zijn om de integrale aanpak te verbeteren (Kennisbundel Schouders Eronder, 

2022).  

 Daarnaast is het ook zaak de voortgang van iedere jongere door monitoring zorgvuldig bij te 

houden. Het verdient hierbij voorkeur om een holistische benadering toe te passen waarbij aandacht 

uitgaat naar alle leefgebieden, ook in onderliggende samenhang (Verweij et al., 2017). Op individueel 

 
1 ) Geïnitieerd door Divosa, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG en 
gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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niveau wordt samen met de betreffende jongere en ouders op maat een integraal en haalbaar plan 

gemaakt voor de jongere in kwestie. Dit gebeurt bij voorkeur middels heldere en eenvoudige taal die 

aansluit bij de motivatie en leefwereld van de jongere (Madern, 2015; Van der Laan et al., 2017). Het 

plan gebruikt en versterkt ook zoveel mogelijk zijn of haar de eigen kracht en neemt daarbij alle 

leefgebieden mee: inkomen, studie, gezondheid, wonen, vrije tijd en relaties (Verweij et al., 2017). 

 Verder is het van belang te inventariseren of de voorzieningen, het beleid en activiteiten in de 

gemeente aansluiten bij de gewenste doelen om waar nodig belemmeringen in het systeem uit de weg 

te kunnen ruimen (zie ook doorbraakmethode, 3.1.9). Immers, de jongere staat centraal, niet het 

systeem (Kennisbundel Schouders Eronder, 2022).  

 Als laatste onderstreept men het belang van het creatief benutten van de beleidsruimte in de 

wet- en regelgeving. Kennisbundel Schouders Eronder (2022) geeft hierbij vijf tips die helpen om 

wetten te vertalen naar de situatie van een individuele jongere in de overgang van jeugd naar 

volwassenheid. Ten eerste kan het voor en jongere handig en prettig dat hij of zij de hulp via de 

Jeugdwet prettig ook blijft krijgen na de 18e verjaardag. De gemeente kan hiervoor gericht beleid 

maken voor zogenaamde verlengde jeugdhulp. Ten tweede kan de gemeente voor integrale inkoop 

van Wmo-ondersteuning en jeugdhulp zorgen. Dit maakt doorlopende hulp aan jongeren na hun 18e 

eenvoudiger. Ten derde is mentorschap een wettelijke maatregel om jongeren te ondersteunen die 

niet voor hun eigen belangen kunnen opkomen, dit kan bijvoorbeeld door de inzet van een 

schuldhulpmaatje of een buddy ook in het nazorgtraject. Pas daarnaast vanuit de ruimte die de 

participatiewet daartoe biedt ook maatwerk toe in de financiële ondersteuning van jongeren. Zo 

kunnen jongeren die bijvoorbeeld dreigen uit te vallen op school een bijstandsuitkering krijgen 

toegekend, voordat ze daadwerkelijk op zoek gaan naar werk of een andere opleiding. Ook is het 

raadzaam om waar aan de orde vanuit het budget voor onderwijs of de Participatiewet jongeren van 

16-17 jaar begeleiding te geven naar werk.  

 

Naast dit alles kan ook nagedacht worden over de inzet van studenten van de Hanzehogeschool bij het 

bieden van ondersteuning aan jongeren bij relatief eenvoudige en omlijnde activiteiten, zoals 

bijvoorbeeld het invullen van DUO-formulieren. Doordat de leefwereld van studenten beter aansluit 

bij jongeren dan die van professionals, speelt er mogelijk ook het voordeel dat de drempel voor 

jongeren lager wordt om hulp te zoeken (Jungmann & van Beek, 2016). Bijkomend voordeel is dat het 

ook aankomende professionals de kans biedt in aanraking te komen met hun mogelijke toekomstige 

werkveld. 
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