De nieuwste smartphone, in het weekend naar een feestje en de nieuwste sneakers behoren voor
veel jongeren tot de standaard. Maar waar wordt dit van betaald? Uit een onderzoek van het
NIBUD in 2014 is gebleken dat veel jongeren van 12-14 heel anders met geld bezig zijn dan de
jongeren van 18-24. Deze groep ziet geld vooral als een middel om leuke dingen van te doen en
zijn een stuk minder bewust bezig met geld.
Maar 54% van de jongeren geeft aan voldoende inkomsten te hebben en hier ook tevreden mee te
zijn. Hoe ouder ze worden, hoe hoger de lasten en hoe hoger de druk wordt om elke maand rond
te komen. Vooral deze vaste lasten die betaald moeten worden en het willen van verschillende dingen, zorgen voor de problemen. Door het leren om te gaan met geld en het bewust te maken van
de gevolgen, speelt Euro Skills in op een probleem dat toeneemt met de leeftijd.

leerlingen van het voorgezet onderwijs in de leeftijd van 12-24 jaar. Het programma wordt aangepast op de leeftijd en vragen van de jongeren. Om een voorbeeld te geven is het voor een jongen
van 15 meer van toepassing om te weten waarom je een brommer verzekerd dan voor een meisje
van 18 die bijna op kamers gaat en vragen heeft over studiefinanciering.

Uit het onderzoek naar schulden blijkt dat 36% van de jongeren rond hun 18 e en 19e
levensjaar beginnen met het maken van schulden. In de leeftijd tussen 18-24 jaar heeft 39% een
betalingsachterstand. Daarvan is 7% licht, 14% heeft meerdere achterstanden en 18% heeft een
zware achterstand.
Het Jongerenwerk krijgt, o.a. van schuldhulpverlening, steeds meer signalen dat er jongeren in financiële problemen komen. Door het aanbieden van deze preventieve gastles maakt het
Jongerenwerk van Synthese jongeren ervan bewust hoe je op een verantwoorde manier met je
geld om kan gaan. De meeste schulden bij jongeren beginnen met het afsluiten van een telefoonabonnement, vaak met een bankrekening waar nauwelijks geld op staat. Daarnaast is er ook de
zorgverzekering, die vanaf het 18e levensjaar zelf betaald moet worden.
De grootste schuldeisers van (risico)jongeren zijn:
1. Zorgverzekering;
2. Telefoonabonnement;
3. Bank;
4. DUO;
5. CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau).
Tijdens een interactieve les van 50 minuten worden thema’s behandeld die voor de groep van toepassing zijn. De leerlingen krijgen o.a. informatie over het ontstaan van schulden, wat er allemaal
op je af komt als je 18 jaar wordt en wat je rechten en plichten zijn. Leerlingen leren een begroting
te maken, wat voor soorten verzekeringen er zijn en krijgen tips en trucs waar ze terecht kunnen
met vragen.

