
Webinar  
Schuldhulp: Van stuwmeer naar 
soepele doorstroom? 



Informatie vooraf 

• Standaard staat het geluid van het webinar uit, 
let er op dat je deze zelf luider zet. 

• De chat is open. Een vraag (standaard anoniem) 
kan via de optie ‘comment’ gesteld worden. 

• Om naar het ‘comment’ deel te gaan even naar 
beneden scrollen. 

• De antwoorden volgen schriftelijk tijdens de duur 
van het webinar. 

 



  
 Hans van der Meulen  
 (Algemeen  directeur KBNL)  
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Bespreekbaar maken 

van geldzorgen en 

betalingsachterstanden 
 



Vroegtijdig signaleren, juist nu 



Juist nu snel bespreken financiën  

 Aantal huishoudens met dalend/gedaald inkomen neemt 

vanaf nu snel toe 

 Veel huishoudens die daar niet eerder mee te maken hadden 

 Menselijk gedrag: problemen ontkennen/negeren 

 Bewustwording helpt bij zoeken oplossingen 

 Helpen en steunen door maken budgetoverzicht en 

optimaliseren inkomen 

 

 Financiële signaallijst is hulpmiddel voor gesprek en 

bewustwording 



De Financiële signaallijst 



De Financiële signaallijst 

 12 korte vragen 

 Eerste indruk of er sprake is van financiële 

problemen 

 Wordt online afgenomen door de hulpverlener 

 De vragen zijn bedoeld om een gesprek te kunnen 

starten. 



De signaallijst: introductie 



Alle inhoudelijke vragen 



De signaallijst: uitkomst 



Differentiatie in uitkomsten 

Groen: U heeft uw geldzaken op orde! 

Oranje: Af en toe lukt het u niet om alle rekeningen te 

betalen. Het kan helpen om samen met iemand 

anders te kijken hoe dat opgelost kan worden om 

weer geldzorgenvrij te leven. 

Rood: U komt vaak geld tekort en het is moeilijk alle 

rekeningen op tijd te betalen. Zoek meteen hulp om 

een oplossing te vinden. 

 

 

 



Hulpaanbod afhankelijk van uitkomst 

 Hulpaanbod kan bestaan uit: 

 Geven budgetadvies (rondkomen met minder geld) 

 Optimaliseren inkomen (regelen toeslagen en 

aanvullende gemeentelijke regelingen) 

 Hulp bij regelen betalingsachterstanden 

 Betalingsregelingen treffen 

 Ondersteuning met administratie (vrijwilliger, beheer, 

bewind) 

 Bij grote achterstanden: schuldhulp 



Bespreken financiën  



Basishouding 

 Begrip tonen voor ingewikkelde situatie, luisteren en 

niet oordelen 

 Verken of financiële knelpunt erkend wordt, zo niet 

probeer het inzichtelijk te maken 

 Help bij oplossen acute en direct oplosbare zaken 

 

 Want: vertrouwen, zelfwaardering en positiviteit 

bevorderen dat inwoner weer toegang krijgt tot zijn 

probleemoplossend vermogen. 



Gespreksagenda 

1. Toelichting op het beeld dat uit de vragenlijst komt aan de hand van 

concrete vragen  

2. Toets bij de inwoner of deze het algemene beeld herkent  

3. Is er al hulp/ondersteuning voor handen en hoe passend is die?  

4. Welke aanvullende financiële ondersteuning zou iemand graag krijgen 

gezien het beeld dat uit de vragenlijst komt?  

5. Bespreek met de inwoner wie die aanvullende hulp kan verlenen (zie 

hiervoor) 

 

NB: bij grote schulden verken of inwoner daarbij geholpen wil worden en 

regel afspraak met schuldhulpverlening en/of sociaal raadslieden (warme 

doorverwijzing, niet koud!!) 



Nogmaals: mogelijkheden tot hulp 

 Hulp bij de administratie (vrijwilligers) 

 Hulp bij het op orde krijgen (en houden) van het 

inkomen (sociaal raadslieden, budgetbeheer, 

bewind) 

 Hulp bij het stabiliseren of oplossen van grote 

schulden (schuldhulpverlening)  

 Aanpalende hulp om gedrag en uitgavenpatroon te 

leren aanpassen en beheersen (maatschappelijk 

werk)  



Informatie en contact 

 

 www.mesis.nu 

 Informatie@mesis.nu 

 

 

 



  
 Jacqueline Zuidweg  
 (Directeur Zuidweg & Partners) 
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 Petra Koppe  
 (Klantmanager Kredietbank Nederland) 



 
 
 
 
  
 
 
 
  
 Anneke Suvee (Hoofd Advies) 
 
 Léon van den Broeck (Hoofd Advies) 
 
 Peter de Winter (Hoofd Advies) 
 



Tot slot 

• Hartelijk dank voor het kijken!  

• Je ontvangt een e-mail met een link naar de 
stream om deze nog terug te kijken. 

• Dit event wordt zo afgesloten, hiermee sluit ook 
de chat. 

• Graag tot ziens! 

 


