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Waar kan het hebben
van schulden toe leiden?

De helf van de jongeren van
12 tot en met 18 leent op dit
moment geld, zo blijkt uit het

Het hebben van schulden heeft altijd gevolgen. De gevolgen kunnen heel

scholierenonderzoek van het

verschillend zijn. Zo kan een deurwaarder beslag leggen op je spullen waardoor je
ze kwijt raakt. Relaties met vrienden en familie kunnen verslechteren, omdat ze
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je niet langer geld willen lenen. Of omdat jij niet mee kan doen aan leuke dingen,

Voor Afdeling Budgetadvies en

omdat die dingen meestal geld kosten. Wanneer je langdurig financiële

Schuldbemiddeling (ABS) van de Sociale

problemen hebt, kan dit gevolgen hebben voor je gezondheid, zoals

Dienst Drechtsteden is dit één van de redenen

slapeloosheid en stress.
Kortom het hebben van schulden is geen pretje en kan vele gevolgen

om meer preventief te werk te gaan. Een onderdeel van de preventie

hebben!!

bestaat uit het geven van voorlichtingen op scholen en dan aan de
groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het
1e jaar van het MBO.
Door het geven van voorlichtingen wil ABS het onderwerp schulden
bespreekbaar maken en jongeren laten zien wat de eventuele gevolgen
van schulden kunnen zijn. Dit alles met als doel het terugdringen maar
vooral voorkomen van schulden onder jongeren.

Hoe kan je van
je schulden af
komen?
Het is beter om geen schulden te maken omdat het oplossen
van schulden vaak moeilijk is.
Maar wanneer je al schulden hebt en je zelf geen oplossing
meer kan vinden, zijn er verschillende mogelijkheden om er
iets te doen.

Wat zijn
schulden?

Wat is het gevaar
van schulden
hebben?

Schulden zijn alle diensten die je al ontvangen

Het gevaar van het hebben van schulden

zijn om eens te bekijken:

hebt of alle producten die je al in je bezit hebt,

is vooral het “drijfzandeffect”. Vaak wordt

*

www.nibud.nl

maar waar nog niet voor betaald is. Of dit

de ene schuld opgevuld met geld waarmee

*

www.JIP.org

nu geld is wat je van je beste vriend(in) hebt

eigenlijk een andere rekening betaald

*

www.nietmeerlenen.nl

geleend om een cd te kopen, of het een lening

had moeten worden. Daardoor ontstaat

Ook kan je terecht bij de afdeling Budgetadvies en

betreft die je bij de bank bent aangegaan.

vervolgens een nieuwe schuld en worden de

Schuldbemiddeling van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Beide zijn schulden: ook al voelt een schuld

financiële problemen

Hier kan je een (budget)advies krijgen om op die manier je

bij een vriend(in) minder belastend dan een

steeds groter.

financiële situatie weer op orde te krijgen. Voor een officiële

schuld aangegaan bij een instantie.

Het internet biedt veel mogelijkheden als het gaat om
schulden en het voorkomen van schulden. Speciaal voor
jongeren is er aantal internetsite’s die zeker de moeite waard

schuldregeling moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.
Je moet 18 jaar of ouder zijn, in het werkgebied van de Sociale
Dienst Drechtsteden wonen en een inkomen hebben (niet uit
studiefinanciering). Hulp via ABS kost niets.

Sociale Dienst
Drechtsteden
Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder
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Hoe kan je contact
opnemen met de
Afdeling Budgetadvies en
Schuldbemiddeling?
Ons adres is:
Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling,
Sociale Dienst Drechtsteden
Spuiboulevard 298
3311 GR Dordrecht
078-6398000
Het bureau heeft dagelijks van 09.00 uur tot
11.00 uur een inloopspreekuur. Er kan zonder
afspraak binnen gelopen worden voor een
advies of aanmelding.

Bezoekadres:
Werkboulevard
Spuiboulevard 298
www.socialedienstdrechtsteden.nl

In deze folderserie zijn ook verschenen:
Vergoedinsgregelingen voor ouderen
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Schuldbemiddeling
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Langdurigheidstoeslag

