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ARMOEDE EN SCHULDEN 7 JUNI 2022 15.00-18.00 UUR 
 

Hoe maak je contact bij verborgen en langdurige schulden? 
Perspectief op handelingsverlegenheid bij professionals 

 
Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden 

 

 
Dit leeratelier gaat over het doorbreken van handelingsverlegenheid bij professionals. Dit als aanzet 
tot het verhelpen van langdurige – en vaak verborgen - armoede bij mensen die zich langer dan vijf 
jaar in een wanbetalingsregeling bevinden. Bij gemeenten leeft al jaren de vraag hoe zij deze 
doelgroep kunnen bereiken. Vaak is er sprake van wantrouwen richting de gemeente zelf en andere 
instanties. Of hebben mensen het gewoonweg opgegeven. Hoe krijg je als outreachend hulpverlener 
toch een voet tussen de deur? En wat zijn eerste stappen die je kan zetten om mensen passende 
hulpverlening te bieden? 
 
De gemeente Den Haag heeft samen met Vitale Delta een project opgezet om een methodiek te 
ontwikkelen waarmee mensen met langdurige betalingsachterstanden beter bereikt kunnen worden. 
Toch blijkt het een behoorlijke uitdaging om vervolgens ook daadwerkelijk perspectief te kunnen 
bieden.  
 
Sprekers en programma 
Tijdens het leeratelier komen lectoraat-onderzoeker Catelijne Akkermans en projectleider & 
consulent geldzaken Nadia Bounid vertellen over de methodiek die zij ontwikkelen. Ze delen kennis 
en ervaringen over hoe ver ze zijn gekomen, en de uitdagingen die ze ervaren om perspectief te 
kunnen bieden aan de doelgroep. Vragen als: ‘hoe kunnen we binnen rigide systemen de betreffende 
mensen centraal blijven stellen?’ en ‘hoe kunnen we als professionals onderling op een effectieve 
manier met elkaar samenwerken?’ komen tijdens dit leeratelier aan bod.  
 
Naast informatieoverdracht hopen we ook de deskundigheid van alle aanwezigen in te zetten om 
samen verder te komen op de prangende vraagstukken waar we gezamenlijk voor staan als het gaat 
om langdurige armoede. 
 
De middag zal worden afgesloten met een borrel van 17:00 tot 18:00 uur. 
Verdere informatie over het programma volgt binnenkort. 
 
Voor wie? 
Dit leeratelier is bedoeld voor professionals, beleidsmedewerkers, vrijwilligers, studenten, docenten 
en andere geïnteresseerden in het onderwerp. 
 
Deelname 
Deelname is gratis. Je kan je nu al aanmelden door een mail te sturen onder vermelding van je naam, 
organisatie en  je functie. Dit mag naar Wendy van Lienden: lienden.van.w@hsleiden.nl  
 
Na aanmelding ontvang je zo snel mogelijk het programma en routebeschrijving. 
 
Meer informatie 
Het leeratelier wordt georganiseerd door de Werkplaats Sociaal Domein Leiden/ Den Haag. 
Contactpersoon: Ronald Schurer schurer.r@hsleiden.nl 
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