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Voorwoord

1. Jongeren, professionals en geld
 Stijn Verhagen

•	 Nadruk op preventie
•	 Focus op professionals om meer redenen
•	 Samenleving steeds consumptiever
•	 Hoe gaan mensen om met deze nieuwe maatschappij?
•	 Schuldpreventie minder in beeld dan schuldhulpverlening
•	 Primaire, secundaire en tertiaire preventie
•	 Opbouw van het boek

2. Hoe werkt financiële preventie?
 Pim van Heijst en Stijn Verhagen

•	 Het begrip financieel bewustzijn
•	 Drie voorwaarden voor financieel bewustzijn: kennis,  

vaardigheden en houding
•	 Succesfactoren van financiële preventieprogramma’s
•	 Aandacht voor specifieke situatie van jongeren

3. Roc-studenten
 Pim van Heijst

•	 Het financieel bewustzijn van roc-studenten
•	 Drie manieren om roc-studenten op weg te helpen
•	 Belang van uitproberen, evalueren en bijstellen
•	 Omgaan met geld als thema op de agenda gezet
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4. Hbo-studenten
 Kitty Jurrius

•	 Het financieel bewustzijn van beginnende  
hbo-studenten

•	 Vergroten financieel bewustzijn van studenten
•	 Uitproberen, evalueren en bijstellen
•	 Financieel bewustzijn van studenten in relatie tot  

de literatuur

5. Jongeren met een verstandelijke beperking
 Pauline Calkoen en Coriën Vugts

•	 Kenmerken van de doelgroep
•	 Financieel bewustzijn, financiële ondersteuning  

en verantwoordelijkheden
•	 Financieel bewustzijn van deze doelgroep vergroten
•	 Methoden voor primaire interventie, afgestemd  

op de doelgroep
•	 Onderzoek en interventies gecombineerd:  

cursus voor professionals 
•	 Eerste ervaringen en succesfactoren

6. Marokkaans-Nederlandse (risico)jongeren
 Kitty Jurrius

•	 Oorzaken voor crimineel gedrag en de rol van geld,  
status en schulden

•	 Het financieel bewustzijn van Marokkaans-Nederlandse  
(risico)jongeren

•	 Vergroten financieel realisme Marokkaans-Nederlandse  
(risico)jongeren

•	 Inzichten, succesfactoren en vervolgstappen

7. Vmbo-scholieren
 Pim van Heijst

•	 Het financieel bewustzijn van vmbo-leerlingen
•	 Financieel bewustzijn bij vmbo-jongeren bevorderen
•	 Taak voor scholen en ouders
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8. Professionals en financiële preventie: bevindingen en 
uitdagingen 

 Pim van Heijst en Stijn Verhagen
•	 Financiële alertheid belangrijk
•	 Verschillende jongeren, verschillende interventies
•	 Aansluiten bij jongeren en positieve insteek kiezen
•	 Uitdagingen: materialen, implementatie en evaluatie
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