
P rofessionals van MeerWaarde zien dat jongeren zich 
vaak pas melden als schulden hoog opgelopen zijn, 
soms wel tot wel meer dan 10.000 euro. Praten over 

schulden is nog steeds een taboe. Bovendien blijkt uit onder-
zoek dat steeds meer jongeren schulden of ernstige geldpro-
blemen hebben en Haarlemmermeer is één van de gemeen-
ten die economisch hard is geraakt door de coronapandemie. 

Genoeg aanleiding voor Hogeschool Inholland, MeerWaarde, 
Nova College, Plangroep en gemeente Haarlemmermeer om 
de handen ineen te slaan en te onderzoeken hoe professionals 
om kunnen gaan met vraagverlegenheid onder jongeren. Dit 
onderzoek levert meer inzicht in wat jongeren nodig hebben 
om op tijd (preventief) ondersteuning in te schakelen bij 
(beginnende) schulden.  

Inmiddels is het onderzoek in volle gang en zijn er diverse 
interviews afgenomen. We zijn echter nog op zoek naar meer 
jongeren uit Haarlemmermeer die mee willen doen aan het 
onderzoek.

Ben jij tussen de 16-27 jaar en weet jij hoe het is om geldstress 
en schulden te hebben? Of iemand in je directe omgeving? 
Doe dan mee! Je kunt bijdragen door je te laten interviewen. 
Dit vraagt ongeveer 30 minuten van je tijd. Als dank krijg je een 
waardebon van 10 euro.

Meedoen? Stuur een appje naar:

Is uw organisatie geïnteresseerd om mee te doen aan het 
onderzoek of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op 
met: Paula Smith paula.smith@inholland.nl

Zelf ondersteuning nodig?
Ook voor ondersteuning bij schulden kun je bij MeerWaarde 
terecht. Onze sociaal werkers ondersteunen bij het treffen van 
betalingsregelingen met schuldeisers, het overzicht krijgen 
op je fi nanciële situatie en het samen verkennen van mogelijk-
heden om meer inkomsten te genereren.

Doe mee aan een interview 
(+- 30 minuten) en 
ontvang een waardebon 
van 10 euro!

Geldstress??

Hoe maak je schulden en geldstress 
bij jongeren bespreekbaar?
Onderzoek naar vraagverlegenheid onder jongeren 
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Doe 
mee!


