
15 punten die het CDA wil meegeven voor het nieuwe beleidsplan 
Schuldhulpverlening

1. Jongeren: zet actief in op preventie en vroegsignalering. Breng jongeren 
financiële vaardigheden bij en begeleid hen bij grote gebeurtenissen, zoals op 
zichzelf gaan wonen, omdat hier de grootste schulden ontstaan. Zet ook 
ervaringsdeskundigen in. Dit blijkt door jongeren zeer te worden gewaardeerd.

2. Ook voor andere groepen geldt: blijf inzetten op vroegsignalering en blijf 
doorgaan met de Eerste Hulp bij Geldzorgen.

3. Zorg dat de toegang tot hulp laagdrempelig is. Houd rekening met mensen die 
niet digitaal vaardig zijn of die simpelweg niet de hele tijd achter hun laptop of 
telefoon zitten!

4. Schulden veroorzaken veel stress. Zet daarom in op het creëren van rust.
5. Introduceer hiertoe een pauzeknop, zoals in Amsterdam gebeurt.
6. Wijs mensen actief op de mogelijkheid van een pauzeinlas van max. 2 

maanden.
7. Hanteer net als Leiden een beslagvrije voet van 95% van de bijstandsnorm.
8. Zet vaker saneringskredieten in en begeleid cliënten hier ook actiever naartoe 

en ondersteun hen hierbij. Gemeenten schieten hierin volgens de Nationale 
Ombudsman nog vaak tekort.

9. Werk toe naar collectief schuldregelen. Schulden oplossen gaat sneller als 
vooraf afspraken zijn gemaakt met schuldeisers.

10. Breng het aantal mensen dat al bij de intake voor een 
schuldhulpverleningstraject buiten boord valt drastisch naar beneden.

11. Blijf samenwerken met Leiden en maak bij het opstellen van het nieuwe 
beleidsplan ook gebruik van het plan dat recent in Leiden aan de Raad is 
aangeboden.

12. Blijf aangesloten bij de bewindvoerdersdesk.
13. Zoek bij de vroegsignalering de samenwerking met incassobureaus en 

deurwaarders, zij weten vaak als eerste dat er geldproblemen zijn. En zoek 
ook het contact met de kerken. Ook daar is veel kennis aanwezig. Veel 
Leiderdorpers kerken in Leiden of Zoeterwoude, dus kijk ook buiten onze 
gemeentegrens.

14. Ga door met de briefjes in de bus. Dit blijkt, ook elders in het land, een zeer 
effectieve methode om mensen te bereiken. En de tekst mag wat ons betreft 
nóg eenvoudiger dan de versie zoals opgenomen in de evaluatie. Zeker voor 
laaggeletterden of mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, is 
dit nog best een lange en lastige brief.

15. Blijf vooral het beleid continu ontwikkelen. Houd ogen en oren open voor wat 
er in andere gemeenten gebeurt. Het domein is volop in ontwikkeling en we 
kunnen veel van elkaar leren.


