
 

 

 

 

 

IVO 

Wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise 

en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving 

en daaraan gerelateerde maatschappelijke 

ontwikkelingen 

 

Het IVO verdiept zich al bijna 25 jaar in verslaving, 

leefwijzen en aanverwante terreinen. Wij willen als 

bureau niet alleen kennis 'vermeerderen', maar ook een 

brug slaan tussen ons onderzoek en de praktijk van 

hulpverlening en beleid. Eén van de manieren waarop 

het IVO haar maatschappelijke betrokkenheid tot 

uitdrukking brengt, is door het organiseren van deze 

gratis toegankelijke seminars. De seminars worden 

enkele malen per jaar georganiseerd voor iedereen die 

affiniteit heeft met ons werkveld. 

 

 

 

IVO 

Heemraadssingel 194  

3021 DM Rotterdam  

Telefoon:  010 – 425 33 66 

E-mail:  secretariaat@ivo.nl 

Internet:  www.ivo.nl 

UITNODIGING 
 

IVO Seminar 

 

Donderdag 10 oktober 2013 

14:30 – 17:00 uur 

(inloop vanaf 14:00 uur) 

 

Schuldenproblematiek bij 

kwetsbare jongeren 
 

 

Sprekers: 

Pim van Heijst, senior onderzoeker in het  

lectoraat Participatie en Maatschappelijke  

Ontwikkeling van de Hogeschool Utrecht 

 

Frank Schutte, projectleider kwetsbare jongeren 

en problematische schulden, gemeente 

Rotterdam 

 

Cas Barendregt, senior onderzoeker, IVO 

 

Voorzitter: 

Dike van de Mheen  

Directeur onderzoek & onderwijs, IVO  

Hoogleraar Verslavingsonderzoek Erasmus MC 

 

Locatie: WTC, Rotterdam  



Jongeren en schulden 
 
Uit cijfers van het Nibud blijkt dat o.a. onder jongeren sprake 
is van een toenemende schuldenproblematiek. Een kwart 
van de Nederlandse jongeren heeft moeite financieel rond te 
komen, vooral als ze laagopgeleid zijn en zelfstandig wonen. 
De kwetsbare jongeren onder hen zijn extra gevoelig voor 
het maken van (problematische) schulden. 
 

Het IVO deed onderzoek naar hoe schulden bij kwetsbare 
jongeren ontstaan. Ook is nagegaan welk hulpaanbod er is 
voor kwetsbare jongeren met schulden en of dat aanbod 
aansluit op de leefwereld en behoefte van de jongeren. Uit 
interviews met professionals en kwetsbare jongeren met 
schulden kwam naar voren dat jongeren schulden 
aanpakken ingewikkeld vinden en daarom 
vermijdingsstrategieën inzetten die schulden doen 
toenemen. Er is een sterke wisselwerking tussen de 
motivatie om schulden aan te pakken en de vaardigheid om 
dat te doen. Praktische en morele ondersteuning bij de 
aanpak van schulden is nodig. Het Rotterdamse project 
“Kwetsbare jongeren met problematische schulden” biedt die 
ondersteuning.  
 
In dit seminar gaan we in op kwetsbare jongeren met 
schulden. Hoe kunnen hun schulden het beste aangepakt 
worden en hoe kunnen we het ontstaan van schulden bij 
deze kwetsbare groep proberen te voorkomen?  
 
Drie sprekers gaan hier vanuit hun eigen expertise verder op 
in: 
 
Cas Barendregt presenteert de resultaten van het IVO-
onderzoek onder kwetsbare jongeren met schulden.  
 
Pim van Heijst publiceerde over de rol van professionals bij 
de financiële bewustwording van jongeren. Daarnaast doet 
hij promotieonderzoek naar samenwerking tussen onderwijs 
en zorg met betrekking tot de financiële gezondheid van 
studenten. In zijn presentatie gaat hij o.a. in op de financiële 

spreekuren die op ROC’s in de regio Utrecht 
worden georganiseerd. 
 
Frank Schutte presenteert de aanpak en de 
voortgang van het Rotterdamse project waarbij 
jongeren worden gekoppeld aan financiële 
dienstverleners, een beheerrekening wordt 
geopend en (woon)begeleiders een belangrijke 
rol spelen bij de motivatie van kwetsbare jongeren 
om aan hun schulden te werken. 

 
Datum en tijd 
Donderdag 10 oktober 2013 van 14:30 – 17:00 
uur (inloop met koffie en thee vanaf 14:00 uur). 

 
Locatie  
Het seminar wordt gehouden in het  
WTC gebouw bij Beurs, in Rotterdam.  
Zie voor route: http://www.wtcrotterdam.nl/ 

 
Aanmelden 
De toegang is gratis. 

 
U wordt vriendelijk verzocht om u  
aan te melden bij ons secretariaat 
(010-4253366 of via: secretariaat@ivo.nl).  

 
Wij stellen het op prijs als u anderen, die 
geïnteresseerd zijn in het onderwerp, op dit 
seminar attent wil maken. Alvast bedankt. 
 
Met dank aan 
Dit seminar is mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van de gemeente 
Rotterdam. Het IVO-onderzoek over kwetsbare 
jongeren en schulden is gefinancierd door de 
Stichting Volksbond Rotterdam en de 
gemeente Rotterdam. 


