
 

10-puntenplan schuldhulpverlening  

 
Schuldhulpverlening is een belangrijk aandachtspunt van de ChristenUnie – SGP Leiderdorp omdat 
armoede diep ingrijpend is en consequenties heeft voor de gezondheid en het sociale leven. 
Dit 10-puntenplan is het resultaat van onze gesprekken met deskundigen in voorbereiding op de 
evaluatie van schuldhulpverlening in het Politiek Forum en dient als inspiratie voor het toekomstige 
schuldhulpverleningsbeleid in Leiderdorp. 
 

1. Schuldpreventie werpt in Leiderdorp zijn vruchten af. Wij pleiten voor een continuering van het 
project  ‘Eerste Hulp Bij Geldzorgen’ en benadrukken daarbij een persoonsgerichte aanpak. 
 

2. Mensen met schulden hebben soms negatieve ervaringen met zorgverleners van bekende 
organisaties. Om de drempel voor schuldhulpverlening te verlagen stellen wij voor mo de inzet van 
andere (vrijwilligers) organisaties te overwegen. 
 

3. Circa 50% van de mensen in de schuldhulpverlening is laaggeletterd. Extra aandacht voor 
laaggeletterdheid in Leiderdorp zal bijdragen aan het voorkomen en verminderen van schulden. 
 

4. Een stevig sociaal netwerk draagt bij aan het voorkomen van schulden. Betrek daarom stevige 
netwerken als buurthuizen, kerken en (sport)verenigingen bij het schuldhulpverleningsbeleid. 
 

5. Na een intake voor een schuldhulpverleningstraject bij de Stadsbank, vallen alsnog 50% van de 
mensen uit. Dit is zorgelijk en daarom adviseren wij het college om zich aan te sluiten bij het 
onderzoek in Leiden dat zich richt op deze groep. 
 

6. De kosten van commerciële bewindvoering stijgen de laatste jaren in Leiderdorp. Wij verzoeken het 
college te sturen op deze kosten aan de hand van het opgestelde convenant. 
 

7. Schulden gaan gepaard met schaamte en daarom is het onderwerp een taboe. De marketing van 
schuldhulpverlening moet er op gericht zijn dit taboe te verkleinen. Corona kan hierbij als kans dienen 
omdat iedereen daarmee te maken heeft. 
  

8. Tijdens bepaalde gebeurtenissen (18+, scheiding, etc.) in een leven, kunnen de risico’s op schulden 
toenemen. Voorlichting over de risico’s tijdens deze ‘life events’ kan bijdragen aan de preventie van 
schulden.  
 

9. Schulden kunnen gepaard gaan met een (gok)verslaving. Bij het voorkomen van schulden denkt onze 
fractie ook aan het niet toestaan van reclames voor gokken, en het plaatsen van loterijproducten 
achter de rolluiken met rookwaar in de supermarkt. 
 

10. Impulsieve beslissingen vormen een risico voor schulden. Door op alle vlakken in te zetten op 
impulsbeheersing, zullen schulden worden voorkomen en/of verminderd. 


