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Geld & Gezondheid

Stress door schulden heeft een enorme impact op het functioneren van mensen.  

De invloed op het brein is inmiddels wetenschappelijk aangetoond. 

Terwijl voor het aanpakken van de financiële problemen juist deze capaciteiten van belang zijn, 

reageren mensen impulsief waardoor de situatie kan verslechteren. Ook andere gezondheidsproblemen 

kunnen optreden bij het hebben van problematische schulden. Het is daarom van belang om ook 

samenwerkingsrelaties op te zoeken met huisartsen, overige medische professionals en om de 

gespreksvoering hierop aan te passen 

  Samenhang tussen gezondheid en schulden: Weten is nog geen doen

  Herkennen signalen van schulden 

  Schulden en stress: Nadja Jungmann over Stress sensitieve dienstverlening  

https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen/Samenvatting-WRR-rapport-Weten-is-nog-geen-doen.pdf
https://eerstehulpbijschulden.nl/top-10-hoe-herken-je-schulden
https://www.schuldenindeopvang.nl/assets/documents/3-a-artikel-nadja-jungmann-dubbelzijdig.pdf
https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen/Samenvatting-WRR-rapport-Weten-is-nog-geen-doen.pdf
https://www.schuldenindeopvang.nl/assets/documents/3-a-artikel-nadja-jungmann-dubbelzijdig.pdf
https://eerstehulpbijschulden.nl/top-10-hoe-herken-je-schulden
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Geld & Opvoeding

Kinderen die opgroeien in armoede en niet op jonge leeftijd leren om met geld om te gaan komen later vaker 

in financiële problemen.  Het is daarom van belang om de ouders op alle financiële aanvullingen te wijzen en 

tegelijkertijd het belang van een financiële opvoeding te onderstrepen. 

  Financiële opvoeding

  Financiële hulp ouders

  Life events: een kind krijgen of een kind dat 18 jaar wordt

https://www.nibud.nl/consumenten/financiele-opvoeding
https://www.schuldenindeopvang.nl/financiele-hulp/specialistische-hulp-bij-administratie-vrouwenopvang-vrouwen-met-kinderen-in-mo-bw
https://www.schuldenindeopvang.nl/financiele-hulp
https://www.nibud.nl/consumenten/financiele-opvoeding
https://www.schuldenindeopvang.nl/financiele-hulp/specialistische-hulp-bij-administratie-vrouwenopvang-vrouwen-met-kinderen-in-mo-bw
https://www.schuldenindeopvang.nl/financiele-hulp
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Geld & Participatie

Mensen met schulden zitten vaak in een sociaal isolement en ervaren grote stress. Door een combinatie van 

hulp op het financiële gebied en participatie in de samenleving kunnen ze grote stappen vooruit zetten. 

  Participatie bevorderen bij mensen met schulden

  Participeren naar vermogen 

https://gemeenten.movisie.nl/doel/participatie-bevorderen/beleid/armoede-en-schulden
https://www.movisie.nl/participeren-naar-vermogen
https://gemeenten.movisie.nl/doel/participatie-bevorderen/beleid/armoede-en-schulden
https://www.movisie.nl/participeren-naar-vermogen
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Geld & Veiligheid

Huiselijk geweld gaat vaak samen met financieel geweld. Ook financieel misbruik door bijvoorbeeld loverboys 

of financieel misbruik van ouderen verstaan we onder financieel geweld. De financiële gevolgen hiervan zijn 

enorm. 

  Geld en Geweld 

  Financieel misbruik ouderen

https://www.fier.nl/fieracademy/trainingen/geld-en-geweld
https://vooreenveiligthuis.nl/ik-maak-me-zorgen-om-iemand/ik-ben-ouder-dan-18-jaar/ik-maak-me-zorgen-over-een-oudere/financiele-uitbuiting
https://www.fier.nl/fieracademy/trainingen/geld-en-geweld
https://vooreenveiligthuis.nl/ik-maak-me-zorgen-om-iemand/ik-ben-ouder-dan-18-jaar/ik-maak-me-zorgen-over-een-oudere/financiele-uitbuiting
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Geld & Financiële zelfredzaamheid

Verschillende factoren werken door op de financiële zelfredzaamheid van mensen; dus de mate waarin ze 

financiële zaken zelf kunnen oppakken. Het is van groot belang om de financiële zelfredzaamheid accuraat in 

te kunnen schatten, omdat anders taken niet opgepakt zullen worden. Er zijn hierbij een aantal factoren waar 

we extra aandacht aan willen besteden: 

  Vroegsignalering van een Licht Verstandelijke Beperking 

  Opleiding tbv vergroten kennis over mensen met een LVB en schulden

  De relatie tussen laaggeletterdheid en geld

  De 7 Signalen voor een niet-aangeboren hersenletsel die wijkprofessionals kunnen oppikken

https://www.kenniscentrumlvb.nl/kennis-delen/publicaties/product/12-handreiking-vroegsignalering-van-een-lvb-2017
https://www.mee.nl/lvb-en-schulden
https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/themas/armoede-en-schulden
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Verdieping-Clientgroep-Niet-aangeboren-hersenletsel/verdieping-7-signalen-nah-wijkverpleegkundige.html
https://www.kenniscentrumlvb.nl/kennis-delen/publicaties/product/12-handreiking-vroegsignalering-van-een-lvb-2017
https://www.mee.nl/lvb-en-schulden
https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/themas/armoede-en-schulden
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Verdieping-Clientgroep-Niet-aangeboren-hersenletsel/verdieping-7-signalen-nah-wijkverpleegkundige.html
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Geld & Inkomen

Mensen die leven op of rond een minimum inkomen hebben recht op verschillende bronnen van inkomsten 

en ook nog verschillende voorzieningen waardoor zij minder hoeven te betalen zoals kwijtscheldingen. Het is 

van groot belang dat er een overzicht komt van de inkomsten en uitgaven en dat daarbij nagekeken wordt of 

alle bronnen van inkomsten aangevraagd zijn. 

  Eerste Hulp Bij Administratie

  Specialistische hulp bij Administratie 

  Checklist Geldzaken op orde 

  Een geldplan maken 

  De eindjes aan elkaar knopen: Gids met antwoorden op cruciale vragen bij financiële   

 problematiek in de wijk 

https://www.schuldenindeopvang.nl/financiele-hulp/ehba-begeleid-wonen-omklapwoning-zelfstandige-woning-met-begeleiding
https://www.schuldenindeopvang.nl/financiele-hulp/specialistische-hulp-bij-administratie-zelfstandig-wonen-met-begeleiding
https://www.wijzeringeldzaken.nl/geldzaken-op-orde/checklist-geldzaken-op-orde
https://www.startpuntgeldzaken.nl/lsta/alle-geldplannen/geldplan-kom-uit-de-geldzorgen
https://www.platform31.nl/publicaties/vernieuwde-editie-de-eindjes-aan-elkaar-knopen
https://www.platform31.nl/publicaties/vernieuwde-editie-de-eindjes-aan-elkaar-knopen
https://www.schuldenindeopvang.nl/financiele-hulp/ehba-begeleid-wonen-omklapwoning-zelfstandige-woning-met-begeleiding
https://www.schuldenindeopvang.nl/financiele-hulp/specialistische-hulp-bij-administratie-zelfstandig-wonen-met-begeleiding
https://www.wijzeringeldzaken.nl/geldzaken-op-orde/checklist-geldzaken-op-orde
https://www.startpuntgeldzaken.nl/lsta/alle-geldplannen/geldplan-kom-uit-de-geldzorgen
https://www.platform31.nl/publicaties/vernieuwde-editie-de-eindjes-aan-elkaar-knopen
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Geld & Schuldhulpverlening

Teveel mensen met schulden komen niet terecht bij de schuldhulpverlening. Het is daarom van belang 

om mensen tijdig door te verwijzen, maar ook om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op het 

schuldhulpverleningstraject.  

  Voorwaarden en verloop schuldhulpverlening

  Oorzaken van schulden herkennen

  Wanneer doorverwijzen naar bewindvoering 

https://www.nvvk.eu/minnelijke-schuldhulpverlening
https://eerstehulpbijschulden.nl/oorzaken
https://www.platform31.nl/publicaties/quickscan-beschermingsbewind
https://www.nvvk.eu/minnelijke-schuldhulpverlening
https://eerstehulpbijschulden.nl/oorzaken
https://www.platform31.nl/publicaties/quickscan-beschermingsbewind
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