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CONFERENTIE 

ARMOEDE EN SCHULDEN

STADSBANK LEIDEN

SCHULDHULPVERLENING

PREVENTIEPLAN

Asmae Noura en Gabriëlle van der Loo



PROGRAMMA

▪ Traject Schuldhulpverlening

▪ Preventieplan 2018-2021
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EEN PAAR VRAGEN VOORAF

▪ Ga naar www.menti.com en vul de code 70 57 98 in
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http://www.menti.com/


TABOES/BELEMMERINGEN

▪ Ik wil geen schuldhulpverlening want dan heb ik geen 

zeggenschap over mijn geld. 

▪ In de schuldhulpverlening hou ik altijd minder geld 

over dan als ik geen hulp zoek. 

▪ Als ik de schuldhulpverlening in ga moet ik mijn auto 

wegdoen. 

▪ Ik mag niet meer roken / moet mijn huisdier wegdoen 

als ik in de schuldhulpverlening ga. 

▪ Ik kan beter de WSNP in dan in een minnelijke 

regeling. 
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Traject schuldhulpverlening 

▪ Aanmelding

▪ Toelating (iedereen)

▪ Afwijzing 

▪ Geen inwoner gemeente Leiden/Leiderdorp

▪ Onder de 18 jaar

▪ Intake

▪ Plan van Aanpak

▪ Stabilisatie

▪ Budgetbeheer
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Traject schuldhulpverlening 

▪ Schuldregeling (evt. in combinatie met budgetbeheer)

▪ Minnelijk traject (vrijwillig)

▪ Wettelijk traject (via de Rechtbank, WSNP)

▪ Nazorg
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Het belang van Preventie

▪ Met hoeveel punten daalt het IQ als je stress ervaart 

door schulden?

▪ https://www.youtube.com/watch?v=Ycmo6S94UZI

▪ Hoeveel jaar verstrijkt er tussen de eerste schuld en 

het beroep op schuldhulpverlening. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ycmo6S94UZI
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PREVENTIE

▪ Wat verstaat u onder preventie?

▪ Wat doet uw organisatie al aan preventie?

▪ Waaraan kan uw organisatie een bijdrage leveren om 

schulden te voorkomen?
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Stadsbank

Preventieplan 2018-2021
Plan van aanpak voor het voorkómen

van (escalatie van) schulden



Indeling preventieplan

Risicodoelgroepen:

▪ Jongeren

▪ Laaggeletterden

▪ Statushouders

▪ Uitkeringsgerechtigden 

▪ Mensen met licht verstandelijke beperking

▪ Mensen in de maatschappelijke opvang

▪ Zelfstandigen
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Jongeren

▪ Peer to peer op Voortgezet onderwijs en MBO

▪ “MoneyWays” van Diversion

▪ “ Your Message Money” van TeamAlert

▪ Voor ouders met schoolgaande kinderen

▪ Workshop “ Ik krijg noooit wat” 

▪ Geldplan “ Rondkomen met kinderen

▪ Kwikstart app
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Laaggeletterden

▪ Filmpjes en eenvoudige taal

▪ Cursus vanuit Stichting Lezen en Schrijven voor 

professionals en vrijwilligers 

▪ Hulp bij thuisadministratie vanuit Humanitas en 

Schuldhulpmaatje
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Statushouders

▪ Project Eurowijzer

Dit project gaat lopen via Stichting

Vluchtelingenwerk
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Uitkeringsgerechtigden

▪ Outreachende aanpak bij beslag op de uitkering van 

Werk & Inkomen

▪ 3-gesprekken tussen klant, klantmanager en 

schuldhulpverlener

▪ Automatische doorbetaling vaste lasten

▪ Informatie aan uitkeringsgerechtigden over Stadsbank
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Mensen met een 
licht verstandelijke beperking

▪ Training “ Smart met geld”  

http://smartmetgeld.nl

▪ Signaleren LVB problematiek

▪ Kennis-app LVB
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http://smartmetgeld.nl/


Mensen in de 
maatschappelijke opvang

▪ Budgetbeheer, informatie en advies aan St. Binnenvest

▪ Website: https://www.schuldenindeopvang.nl/
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https://www.schuldenindeopvang.nl/


Zelfstandigen

▪ Budgetcoaching voor ondernemers

▪ https://www.ondernemersklankbord.nl/

▪ https://www.kvk.nl, geldboek voor ondernemers
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https://www.ondernemersklankbord.nl/
https://www.kvk.nl/


Financiele voorlichting 
en Opvoeding

▪ (online) zelfhulp en informatie

▪ Bv; Communicatie via de website, stadskrant

▪ Informatiebijeenkomsten schuldhulpverlening

aan klanten

▪ Geldplannen: https://www.startpuntgeldzaken.nl/leiden

De volgende geldplannen zijn beschikbaar:

▪ Kom uit de geldzorgen

▪ Beter rondkomen

▪ Rondkomen met kinderen

▪ Bijna 18

▪ Sparen, aflossen of beleggen

▪ Studie (klein) kinderen
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https://www.startpuntgeldzaken.nl/leiden


Financiele voorlichting 
en Opvoeding

▪ Cazis

belastingadvies aan klanten schuldhulpverlening

▪ Cursus rondkomen (voor alle inwoners van Leiden en 

Leiderdorp)

▪ Begeleiding door vrijwilligers

Humanitas

Schuldhulpmaatje
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Vroegsignalering

▪ Snelle Hulp Bij Schulden (SHBS)

▪ Presentaties aan ketenpartners in de stad

▪ Financiele check WW-ers

▪ E-learing voor sociale professionals
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Nazorg

▪ Nazorg omvat het geheel van activiteiten dat 

plaatsvindt na beëindiging van schuldhulpverlening en 

budgetbeheer en dat gericht is op het voorkomen van 

recidive

▪ Nabellen klanten na drie maanden die uitstromen 

uit budgetbeheer of schuldhulpverlening

▪ Aanbieden cursus “Rondkomen”
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Contactgegevens

▪ Stadsbank Leiden

Langegracht 72

Postbus 11300

2301 EH Leiden

Telefoonnummer: 14-071 keuze 1

Telefonisch spreekuur: 9.00-11.00

Mail adres algemeen:

infostadsbank@leiden.nl

Mail adres budgetbeheer: 

infobudgetbeheer@leiden.nl
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mailto:infostadsbank@leiden.nl
mailto:infobudgetbeheer@leiden.nl


VRAGEN
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