
Schulddienstverlening
Advies en hulp bij problematische schulden

Naar een financieel gezonde toekomst!

Workshop “Maatwerk in
groepsgerichte schulddienstverlening”



Even voorstellen…

Stijn Roes

Daan Appel



Programma workshop

Doelen en programma van de 

groepsgerichte budgettraining

Huisregels

Uitsprakenblad: ‘Wat vind jij?’

Diagnose: 

Mesis, klantprofielen en 3 homogene groepen

Keek op de Week

Het maken van een budgetplan

Kasboek bijhouden

Thuisopdracht



Doelen en programma
van de groepsgerichte budgettraining

Uw administratie is geordend

U heeft uw budgetplan opgesteld (overzicht van inkomen en uitgaven)

U houdt een kasboek bij van uw huishoudgeld

U kunt op een goede manier communiceren met uw schuldeisers

U weet wat uw beslagvrije voet is

U betaalt uw maandelijkse vaste lasten door

U heeft uw schuldenoverzicht opgesteld

U weet hoe u uw inkomen kunt verhogen en uw uitgaven kunt 

verlagen

U kent de voorzieningen in uw wijk



Doelen en programma van het stabilisatietraject

U komt uit met uw inkomen (zo hoog als de beslagvrije voet)

U maakt geen nieuwe schulden en u pleegt geen fraude

U treft regelingen voor uw primaire schulden

U kent de oorzaken van uw schulden, u kunt deze toelichten en u 

heeft de oorzaken weggenomen



Huisregels

 Koffie, thee, water en een koekje wanneer u wilt

 Toiletten om de hoek

 Roken alleen buiten (1e etage met de lift)

 Duur 1e bijeenkomst maximaal 3 uur

 Vervolgbijeenkomsten 2 uur

Huisregels

U bent op tijd aanwezig bij de workshop

Uw mobiele telefoon staat uit of stil

U voert de afgesproken taken uit

U behandelt elkaar met respect en begrip

Privacy: wat in de groep besproken wordt, blijft in de groep

U geeft openheid van zaken



Uitsprakenblad

‘Iedere maand is mijn geld op’ 

‘Mijn administratie is een rommeltje’  

‘Ik betaal mijn rekeningen op tijd’

Ja    Soms   Nee

X

X

X



Huisregels

 Koffie, thee, water en een koekje wanneer u wilt

 Toiletten om de hoek

 Roken alleen buiten (1e etage met de lift)

 Duur 1e bijeenkomst maximaal 3 uur

 Vervolgbijeenkomsten 2 uur

Ervaring uit de groep…

Verwachting vooraf

Persoonlijke aandacht

Onderwerpen

Motivatie

Individueel of groep?



Schulddienstverlening
Advies en hulp bij problematische schulden

Naar een financieel gezonde toekomst!Mesis
Screeningsinstrument
schulddienstverlening





Overtuigingen

• Schulden kunnen opgelost worden
• Schulden zijn te vermijden
• Veranderen heeft zin



Zelfregie

• Voelt verantwoordelijkheid om zelf schulden op te lossen
• Voelt dat schulden niet (alleen) aan anderen of omstandigheden 

liggen

Aandachtspunt: kán iemand ook zelf zijn schulden oplossen?



Concessiebereidheid

• Uitgaven beperken tot hoogst noodzakelijke
• Beperken tot eerste levensbehoeften

Aandachtspunt: Verdere bereidheid als iemand de genoemde zaken 
al niet meer doet



Financieel gedrag

• Administratie op orde
• Stabiel financieel gedrag
• Inzicht in balans inkomsten & uitgaven
• Inzet schulden oplossen of voorkomen
• Vaste lasten betalen
• Afspraken schuldeisers
• Zelfbeeld vaardigheden



Mesis vragenlijst
+

Intakegesprek

3 homogene groepen

Financieel FundamentGezond met Geld Beheers uw Beurs



Gezond met Geld

Kenmerken groep:
Sterke overtuiging, sterke zelfregie, sterke veranderingsbereidheid

Verwacht einddoel:
Binnen 3 maanden geadministreerd, gebudgetteerd en langdurig gestabiliseerd; 

klaar voor schuldsanering

Aantal bijeenkomsten: 4

Begeleiding: 
Schuldhulpverlener (4)

Maatschappelijk werker (2)
Sociaal raadsman/vrouw (1)
Participatiemedewerker (1)



Beheers uw Beurs

Kenmerken groep:
Sterke overtuiging, minder sterke zelfregie, veranderingsbereidheid en/of 

vaardigheden

Verwacht einddoel:
Binnen 3 maanden geadministreerd, gebudgetteerd en langdurig gestabiliseerd;  

schuldsanering haalbaar voor de meeste cliënten

Aantal bijeenkomsten: 8

Begeleiding: 
Schuldhulpverlener (8)

Maatschappelijk werker (5)
Sociaal raadsman/vrouw (1)
Participatiemedewerker (2)



Financieel Fundament

Kenmerken groep:
Geen sterke overtuiging

Verwacht einddoel:
Binnen 3 maanden geadministreerd en gebudgetteerd; blijvende

stabilisatiedoelen; schuldsanering niet haalbaar binnen 6 maanden

Aantal bijeenkomsten: 8

Begeleiding: 
Maatschappelijk werker (8)

Schuldhulpverlener (5)
Sociaal raadsman/vrouw (1)
Participatiemedewerker (2)



Keek op de Week

Mijn (financiële) meevaller van de afgelopen week is:

Dit heb ik de afgelopen week goed aangepakt.

Mijn tegenvaller van de afgelopen week is:

Mijn geldtip van de week is:

Ik heb me voorgenomen om………………………..



Het maken van een budgetplan



Kasboek – Wat geef je uit ?



Het maken van een 
budgetplanThuisopdracht

Thuisopdracht

1. Keek op de Week

2. Budgetplan

3. Kasboek

4. Neem uw ordner met uw administratie mee



Het maken van een 
budgetplanThuisopdracht

Vragen?



Bedankt voor uw aandacht!


