Wat betekent MDT voor
jongeren met betalingsproblemen en schulden?
Toenemende
betalingsproblemen
zijn steeds
zichtbaarder

“Jongeren hebben
het vaker over
prijsstijgingen, [dat ze]
meer moeten werken
en werk belangrijker
vinden dan school.”

Toenemende
betalingsproblematiek
onder jongeren:
herkenbaar?

Q05: Herken jij het beeld van een
toenemende betalings- en schuldenproblematiek onder jongeren
in onze maatschappij? (n=34)

MDT kan zowel op
preventief als op
curatief vlak een
rol spelen

“Wij kunnen informeren,
vroeg signaleren maar ook
doorverwijzen naar experts.”

30%
Rol voor MDT
weggelegd in
dit thema

Preventief
of curatief?

63%

15%

Ja, ik zie dit sterk terug
Ja, ik zie dit enigszins terug

Steeds meer jongeren hebben
betalingsproblemen. Betalingsproblemen en
schulden gaan vaak gepaard met stress en
zorgen ervoor dat het moeilijker wordt om mee
te doen in de maatschappij. In deze infographic
lees je wat MDT-organisaties al doen op het
gebied van schulden en welke rol
MDT-organisaties kunnen spelen.*

16%

9%

35%

Nee, ik herken dat beeld niet
Weet ik niet

41%

* Deze infographic is gebaseerd op een inventarisatie binnen het
MDT-netwerk via een chatdialoog, uitgevoerd in oktober 2022.
Meer dan dertig MDT-projectleiders hebben hieraan deelgenomen.

25%

59%

Ja, MDT kan hier zeker iets in betekenen
en moet die rol ook zeker pakken.
Ja, ik zie hierin misschien wel
een rol voor MDT.

Vooral preventief, gericht op
voorkomen en vroeg signaleren.
Vooral curatief, gericht op op
ondersteuning bieden bij
betalingsproblemen.
Op beide vlakken.

Nee, dat vind ik niet
de taak van MDT.

Q17: Op welk vlak zie je (misschien) een rol
weggelegd voor MDT? (n=27)

Q15: Z
 ie jij een rol voor het MDT-programma
weggelegd als het gaat om dit thema? (n=32)

Q18: W
 il je ons kort vertellen hoe je de rol
van MDT rondom betalingsproblemen
van jongeren voor je ziet? (n=26)

7%

Bijna de helft van
de ondervraagde
MDT-projecten
besteedt al aandacht aan betalingsproblematiek

Besteed je al aandacht
aan betalingsproblematiek
binnen het MDT-project?
Ja
Nee, maar thema speelt wel
Nee, thema lijkt ook niet te spelen
Weet ik niet

“We geven workshops
over geld en schulden,
daarnaast voeren we
preventief promotie
activiteiten om meer
inzicht te geven in het
omgaan met geld.”

De meeste MDT-
projecten weten
hoe zij financiële
problemen kunnen
herkennen en naar
wie zij door
kunnen verwijzen
Probleem herkennen

15%
6%
48%
30%

84% van de project
leiders merkt dat er een
taboe rust op dit thema

77% van de projectleiders
weet hoe ze hulp kunnen
krijgen voor jongeren met
betalingsproblemen.
Zij hebben daarvoor
direct contact bij…

29%

“Jongerenwerk,
welzijnswerk.”
“Sociale dienst en
sociaal wijkteam.”
“Budgetcoaches.”

71%

35%

70%

Ja, ik weet hoe ik deze signalen kan herkennen.

…de gemeente.

Nee, ik weet niet (zo goed) hoe ik
de signalen kan herkennen.

…een andere organisatie.

Q20: Weet jij hoe jij zulke problemen bij
jongeren kan herkennen? (n=31)

22%

Geen directe contacten
Q21: W
 eet jij wat je moet doen als je een jongere met
financiële problemen tegenkomt? (n=31)
Q22: Heb je hiervoor directe contacten bij hulpinstanties? (n=23)

