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Inleiding

Het aantal huishoudens met schulden is vorig 
jaar fors gestegen. In 2010 meldden zich 80.000 
huishoudens bij de schuldhulpverlening, ruim 
25.000 meer dan een jaar eerder. De hoeveelheid 
kredieten die de gemeentelijke kredietbanken 
verstrekten nam toe van 44 miljoen euro in 2009 
naar 47 miljoen euro in 2010.
Dat heeft de Nederlandse Vereniging voor 
schuldhulpverlening en sociaal bankieren 
(NVVK) donderdag gemeld. De cijfers baren 
NVVK-voorzitter Joke de Kock zorgen. ,,De cijfers 
bevestigen opnieuw dat schulden een breed 
maatschappelijk probleem zijn. Schulden zijn 
inmiddels diep in de samenleving geworteld.’’

De trend dat steeds meer werkenden in de 
schulden raken, zet zich volgens de NVVK ook in 
2010 voort. Ook steeds meer jongeren onder de 
25 kloppen bij de gemeentelijke kredietbanken 
aan. In 2007 vormden zij 7 procent van het aantal 
schuldenaren. Inmiddels is dat opgelopen tot 12 
procent. ANP
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Cursusinhoud

Deze cursus biedt de cursist:
Inzicht in de omvang van de schuldproblematiek in Nederland;1. 
Inzicht in de impact van (dreigende) schuldproblematiek in 2. 
iemands leven;
Zicht op de unieke positie van de diaken;3. 
De vaardigheid om (mogelijke) schuldproblematiek te 4. 
signaleren;
Handvatten om (vermoede) schuldproblematiek bespreekbaar 5. 
te maken;
Een aanpak om de situatie van de hulpvrager adequaat te 6. 
inventariseren;
Handreikingen voor het begeleiden van hulpvragers in het 7. 
contact met de professionele schuldhulpverlener;
Aanwijzingen om de relatie buddy – professional te 8. 
optimaliseren;
Een reader met tips voor voegsignalering en preventie.9. 
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Wat deze cursus NIET doet

Wat deze cursus NIET doet is van de cursist een professionele 
schuldhulpverlener maken. Uw rol is vooral die van 
leidinggevende en buddy, die zich heeft verdiept in de wereld 
van de schuldproblemen en die naar vermogen als vrijwilliger de 
hulpvrager zelf bijstaat met raad en daad en morele steun of aan 
dit werk leiding geeft. Hier zit een stuk ontspanning in: er wordt van 
u niet iets gevraagd dat buiten uw mogelijkheden ligt.

Wat deze cursus ook NIET doet is u een model aanreiken dat u 
in staat stelt alle problemen, die u in dit veld kunt ontmoeten, 
op te lossen. De problematiek kan zo ingewikkeld zijn dat zelfs 
professionals er de handen vol aan hebben. Ook is het goed u 
vooraf te realiseren dat de schuldhulpverlening op zichzelf soms 
met behoorlijke kosten gepaard kan gaan. Het is een bedrijfstak op 
zich geworden. Kosten zijn helaas niet altijd te vermijden, maar in 
deze cursus wordt wel gestreefd naar een zoveel mogelijk beperken 
en waar mogelijk vermijden ervan.

Onderwerpen

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:
introductie• 
bewustwording• 
signaleren• 
inventariseren• 
analyseren• 
hulp zoeken• 
evaluatie• 
uitwisselen van ervaringen• 
vragen• 
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Cursus volgen

Hoe en waar is de cursus te volgen?
De in de ogen van SCS meest ideale situatie is, dat de cursus wordt 
verzorgd door het Diaconaal Platform, het samenwerkingsverband 
tussen diaconieën per burgerlijke gemeente. Het streven is om 
per Diaconaal Platform minimaal 2 trainers beschikbaar te hebben 
die de cursus kunnen verzorgen namens het Diaconaal Platform, 
zodat er voldoende continuïteit is om de cursus jaarlijks te draaien. 
Dat stelt de nieuwe diakenen en hen die de cursus nog niet 
hebben gevolgd in de gelegenheid de cursus (alsnog) bij te wonen 
en hiervan te leren. Op die manier kan de cursus een jaarlijks 
terugkerend onderdeel worden, zodat zoveel mogelijk diakenen 
zich in dit onderwerp kunnen verdiepen. Door de samenwerking 
is het voorts gemakkelijker een groep cursisten (ongeveer 12 per 
groep) bij elkaar te krijgen.

Helaas heeft (nog) niet iedere burgerlijke gemeente een Diaconaal 
Platform. SCS is graag bereid mee te helpen alsnog een dergelijk 
platform in het leven te roepen en is van mening dat dit het lokale 
diaconale werk zeker ten goede zal komen. Bij het ontbreken van 
een platform kan op iedere willekeurige wijze een cursus worden 
verzorgd, waarbij de SCS-trainers eventueel zouden kunnen 
worden ingezet of een of meerdere trainers eerst worden getraind 
door SCS. Om de kosten zoveel mogelijk te drukken is het van 
belang zoveel mogelijk cursisten te interesseren. Dat neemt niet 
weg dat in kleine gemeenten de cursus ook moet kunnen worden 
gevolgd. Hierin denken wij graag met u mee.
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De kosten

Op de website treft u de kosten van de cursus aan. De 
cursusmappen zijn ook los verkrijgbaar via SCS. Bovendien geldt bij 
samenwerkingsvormen een korting.
Op het adres http://www.stichtingscs.nl/scs-producten treft u de 
basisrichtprijzen aan.

Contactgegevens
Stichting Christelijke Schuldhulppreventie (SCS)

Postbus 225
8000 AE  ZWOLLE

Telefoon 038 – 82 00 111
www.stichtingscs.nl
info@stichtingscs.nl



Van de schrijver

‘Steeds meer Nederlanders in de financiële problemen’
Zomaar een krantenkop, maar wel een die ook de deur van uw (kerkelijke) 
gemeente niet overslaat.
Bent u zich hier van bewust? In de kerk zijn de diakenen de ambtsdragers die in 
beeld komen als er geldproblemen dreigen of zijn.
Maar bent u toegerust om de noodzakelijke hulp te bieden? Of doet u, naar eer 
en geweten, maar wat uw hand vindt om te doen? Weet u wat er komt kijken 
bij het aanpakken van dreigende financiële problematiek? Of denkt u wellicht: 
bij ons zal het - een incidenteel financieel te hulp schieten daar gelaten - zo’n 
vaart niet lopen. Maar wist u dat verreweg de meeste schuldproblematiek door 
de slachtoffers wordt verborgen of ontkend? Heeft u zich ooit verdiept in de 
sociale gevolgen van financiële problematiek? En hoe weet u of geld geven dé 
oplossing is in de situaties waar u mee in aanraking komt? Hoe luidt de wetgeving 
op dit terrein en wat is de insteek van uw plaatselijke overheid? U bent in goed 
gezelschap wanneer u de antwoorden op deze vragen niet paraat hebt. De 
overgrote meerderheid van de diakenen moet hier passen. En daarmee is een 
grote behoefte onder de Nederlandse diakenen aangewezen.

Zo’n anderhalf jaar gelden kwam ik in aanraking met het werk van SCS, de 
Stichting Christelijke Schuldhulppreventie.
Er ging een wereld voor me open.
Van het een kwam het ander. Samen met anderen heb ik mogen helpen een 
cursus te ontwikkelen die u in twee dagdelen op een interactieve manier van 
praktische kennis op dit terrein voorziet. U zult beslist geen spijt krijgen van deze 
tijdsinvestering.
Ik heb in elk geval in deze periode meer geleerd over schuldhulp dan in alle andere 
jaren van mijn werk in de kerk.
 
Van harte aanbevolen!
 
Ds. Adrian Verbree
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