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Aanpak jongeren en schulden 

gemeente Arnhem

Jolanda van Scharenburg, projectleider



Verloop van project

2017 Gift vanuit de Dullertsstichting

2018 Thema voor gift bedacht - JONGEREN

1. Buddynetwerk (Opr€cht)

2. Preventie

2019 Onderzoeken  

2020 Opzetten 

2021 Uitvoeren



Jongeren en schulden

1. Preventie

2. Vroegsignalering

3. Schulden regelen

4. Nazorg

Arnhem januari 2020

3.400 jongeren 16-17 jaar

24.000 jongeren 18-27

1 op de 5 jongeren met financiële problemen



Preventie

0-18 jaar 

In armoede opgroeien, minder kansen voor later

Voor iedere leeftijd passend aanbod, komt ieder 

jaar iets voorbij, kunst van herhalen, financiële 

educatie zou zo gewoon moeten zijn als zwemles

Extra aandacht 16-17 jaar en overgang naar 18

Week van het geld als kapstok



Doelgroepen

Doelgroep: 0 tot 4 jaar

Doelgroep: 5 tot 12 jaar

Doelgroep: 13 tot 16 jaar

Doelgroep: 17 tot 18 jaar; 

Doelgroep: 18+ 



Gewenst aanbod



Concrete acties

1. Contact met Rijn IJssel College: jongeren die 

gebruik van maken van het noodfonds. Hoe 

zorgen we dat deze op 18 jaar financieel 

zelfstandig zijn

2. Gastlessen op school ieder jaar, mede door de 

Zorgverzekeringslijn, Belastingdienst en DUO

3. Onderwerp ieder jaar aandacht geven vanaf de 

peuterspeelzaal – basisschool - voortgezet 

onderwijs

4. Geheugensteun op 17 jaar wat ze moeten 

regelen als ze 18 worden

5. Extra aandacht tijdens de Week van het Geld

6. Geldplannen 18 jaar



Inzet communicatie

1) Website gemeente aanpassen

2) Foldermateriaal voor ketenpartners/ inwoners

3) Aansluiten bij landelijk nummer 08008115

4) Ontwikkelen online toolbox ketenparnters

5) Onderzoek Movisie klantreizen, n.a.v. concrete 

vindplekken bij life events

6) Campagne Arnhem; ben jij alert op geldzorgen? 



Vroegsignalering

Vroegsignalering door partners in de stad

Vanuit vertrouwen doorverwijzen

- Opr€cht - buddynetwerk

- op MBO op vaste momenten aanwezig

- aanwezig op de rechtbank

- actief actie n.a.v. signalen woningbouw en CAK

- Training en “praatkaart” ketenpartners (breed)

- Nauw contact W&I, RBL, Dak en thuislozen, 

Jonahuis, UWV, Huisartsen etc.



Communicatie middelen

Animatievideo

Training 

Praatkaart

Routekaart

Flyer inwoner 



liesbeth.gerritsen@arnhem.nl

Jolanda.van.scharenburg@arnhem.nl
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