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Gezamenlijke aanpak schuldenproblematiek
De schuldenproblematiek in Nederland neemt toe. We laten ons
makkelijk beïnvloeden door trends, reclame en sociale factoren
en één foutje op internet leidt al snel tot grote problemen. De weg
naar een oplossing is vaak complex en vraagt om deskundige
begeleiding en kennis. Zeker als ook verstandelijke beperkingen
een rol spelen bij de schulden.

Schulden belemmeren participatie
Schulden beïnvloeden namelijk niet alleen het leven van een
schuldenaar, maar ook de maatschappij. Zo kunnen schulden ervoor
zorgen dat het niet mogelijk is een baan te hebben of te houden,
kinderen een stabiele opvoeding te geven en maatschappelijk actief
te zijn. Een problematische schuld kan daardoor een belemmering
vormen om te participeren in de samenleving.

Mensen met verstandelijke beperkingen worden vaak niet
herkend door professionals. Terwijl die beperkingen juist heel
nauw kunnen samenhangen met de schuldenproblematiek.
De traditionele schuldhulpverlening werkt vaak ook slecht voor
mensen die bijvoorbeeld slecht informatie kunnen verwerken,
of de consequenties van hun gedrag slecht kunnen overzien.

 rofessionals rekening moeten kunnen houden met iemands
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mogelijkheden en beperkingen. We delen onze kennis daarover graag
met andere professionals.

Een compleet trainingspakket
Schuldhulpverlening sluit in de praktijk vaak onvoldoende aan op
de behoeften en mogelijkheden van mensen met een LVB. Soms is
de aanvraag te ingewikkeld of het lukt hen niet om zonder hulp de
juiste documenten aan te leveren. Speciaal voor professionals in de
uitvoering en beleidsmedewerkers ontwikkelden MEE NL en
Stimulansz met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid daarom een een compleet pakket van trainingen
en e-learning over LVB en schuldenproblematiek.

MEE voor jongeren
Preventie en vroeg-signalering zijn essentieel bij schuldenproblematiek.
Vandaar dat MEE in samenwerking met de Rabobank Foundation een
training heeft ontwikkeld speciaal voor jongeren, ouders en docenten
op praktijkscholen en VSO scholen. Dat doen we inmiddels bij 75 scholen
in Nederland.

Schulden en verstandelijke beperkingen
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben
relatief vaak problematische schulden. MEE heeft 60 jaar kennis in
het ondersteunen van deze kwetsbare groep op alle leefgebieden,
waaronder schulden. Daarom weten we dat financiële problemen
bijna nooit op zichzelf staan. MEE weet wat nodig is om de zelf
redzaamheid te verbeteren. Daar hoort in ieder geval bij dat
3

Smart met Geld
In de training Smart met Geld leren jongeren heel praktisch hoe ze
met geld om kunnen gaan. De nadruk ligt vooral op het vergroten
van bewustwording, slimme keuzes maken en weerbaarheid. Samen
maken we jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar financieel weerbaar,
om schulden in de toekomst te voorkomen.
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meedoen mogelijk maken

Contact
Als u deze problematiek herkent in uw regio en het zowel voor uw
professionals als uw jongeren wilt adresseren en aanpakken, neem
dan contact op met de MEE-organisatie in uw regio en vraag naar de
verschillende vormen van training, begeleiding en kennisdeling.

Meer weten?
Op www.mee.nl vindt u uitgebreide informatie en contactinformatie
van de MEE-organisatie in uw regio.

