Het signaleren van financiële problemen
1. Zijn er problemen op financieel vlak?
Vraag bij een intake al naar de financiële
situatie.
Zie de toelichting in het blauwe kader.
Ja

Nee
E
Er is geen financiële
hulpverlening nodig

2. Zijn er dringende schulden waar gelijk
iets mee moet gebeuren?
Zie de toelichting in het blauwe kader.

Nee
E

Waarschuwingssignalen bij de cliënt:
- niet uitkomen met geld, vaak rood staan
- aanmaningen krijgen
- de huur, ziektekostenverzekering, energie,
waterrekening niet betalen
- post niet openmaken, deur niet opendoen
uit angst voor deurwaarders
- geld lenen van mensen om zich heen
- spullen op afbetaling bestellen

Vaak gaat dit samen met signalen op lichamelijk en
geestelijk functioneren:
- niet uit bed kunnen komen of stoppen met dagbesteding
- teveel alcohol of drugs gebruiken
- in de war zijn, dingen vergeten - maaltijden overslaan
- straatschulden
- criminele vrienden
- niet goed slapen
- sombere gevoelens
- zichzelf afzonderen
- stemmingswisselingen
- achterdochtig zijn
- ruzie maken

Dringende schulden, voorbeelden:
- Recente huurachterstand (dreigende huisuitzetting).
- Recente achterstand water, gas en licht (dreiging afsluiting).
- CJIB boetes (dreigende detentie).
- Recente achterstand ziektekostenverzekering (voorkomen inhouden van hogere premie direct op het inkomen).
- Schuldeisers leggen te hoog beslag op het inkomen of inboedelbeslag.

Ja
Onderneem actie, meld de cliënt aan bij het buurtteam of doe een spoedaanmelding bij het
crisisteam van de gemeente Utrecht, telefoon 030-2866112.
Voor cliënten in de maatschappelijke opvang of met OGGZ problematiek (spoed-)aanmelding
bij Stadsgeldbeheer, telefoon 030-2302987.

3. Worden alle mogelijke uitkeringen en
voorzieningen benut?
Zie de toelichting in het blauwe kader.

Nee
E

Ja

Onderneem actie om het inkomen
op niveau te krijgen. Schakel hulp
in waar nodig.
Zie de kaart doorverwijzen.

4. Zijn de schulden problematisch?
Zie de toelichting in het blauwe kader.
Nee
E

Ja

Schakel professionele
schuldhulpverlening in
Zie de kaart Doorverwijzen.

5. Kan de cliënt op dit moment zelf de
financiële problemen het hoofd bieden?
Zie de toelichting in het blauwe kader.
Zelfredzaamheid is:

Laag:
Bewindvoering of budgetbeheer.

Zie www.ugids.nl/checklist voor een overzicht van uitkeringen en voorzieningen.

Onderzoek de achterliggende problematiek, zoals:
- Welk gedrag/houding veroorzaakt schulden?
- Komt het budgetplaatje wel uit?
- Is er sprake van LVB of laaggeletterdheid?
- Is er sprake van verslaving?
- Is er sprake van persoonlijkheidsstoornissen?
Eventueel doorverwijzen.

Problematische schulden:
Schulden zijn problematisch als er meerdere schulden zijn die niet binnen 36 maanden afgelost kunnen
worden.
Een alleenstaande op bijstandsniveau heeft maar een afloscapaciteit van ongeveer € 50,- per maand. Een
schuldenlast boven € 1.800 is dus al problematisch.
Voor een inschatting van de afloscapaciteit: gebruik de calculator beslagvrije voet op www.schuldinfo.nl . Dit
is tevens een berekening van hoeveel iemand over moet houden als er beslag ligt op het inkomen.

Maak een inschatting van de zelfredzaamheid en de leerbaarheid van de cliënt
Financieel gezond gedrag = gedrag dat voorkomt dat er achterstanden in betalingen ontstaan, nu en in de
toekomst (Jungmann, 2012).
Laag zelfredzaam: onvoldoende inkomsten en/of spontaan of ongepast uitgeven. Groeiende schulden. De
cliënt is niet in staat zijn eigen financiën op een goede manier te regelen.
Beperkt zelfredzaam: Komt met inkomsten aan basisbehoeften tegemoet en/of gepast uitgeven. Eventuele
schulden zijn stabiel of bewind voering/inkomensbeheer. De cliënt is in staat om (met hulp) zijn eigen
financiën te beheren.
Hoog zelfredzaam: Komt aan basisbehoeften tegemoet zonder uitkering. De cliënt beheert schulden zelf en
deze verminderen. De cliënt spaart en kan zijn financiën goed regelen.

Beperkt:
Budgetbegeleiding. Streven naar grotere
zelfredzaamheid, bijvoorbeeld door kennis,
vaardigheden, houding en zelfvertrouwen
te stimuleren.

Hoog:
Geen financiële hulpverlening nodig:
www.zelfjeschuldenregelen.nl.

