Intake financiën
- Specialistische hulp zelfstandig wonenFinanciële vragen ten behoeve van de intake
In aanvulling op het intakeformulier dat uw organisatie reeds gebruikt, kunt u deze financiële vragen
toevoegen. Dit betreft een uitgebreide financiële intake, uitgevoerd door de financieel specialist binnen de
opvangorganisatie.
Let tijdens deze intake ook op mogelijke LVB problematiek of problematiek met lezen/schrijven, rekenen en
digitale vaardigheden.

Let op: controleer eerst de Basis 6 (EHBA)
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.schuldenindeopvang.nl

Algemeen:
Bent u gescheiden?
Ja, staat de scheiding ingeschreven bij de gemeente?
Nee
Heeft u kinderen?
Ja
Nee
Is er sprake van alimentatieplicht jegens ex-partner of kind?
Ja
Nee
Participatie:
Heeft u hulp nodig bij het regelen van geldzaken?1
Ja
Nee
Heeft u een dagbesteding?2
Ja
Nee
Kunt u zelfstandig omgaan met een computer?1
Ja
Nee
Wonen:
Staat u ingeschreven bij Woningnet?
Ja
Nee. Kunt u zich inschrijven, of heeft u hier hulp bij nodig?
Uitgaven:
Heeft u betalingsachterstanden bij de vaste lasten? Denk aan de huur, energie, water en
zorgverzekering.
Ja, is er sprake van afsluiting of huisuitzetting?
Nee

1
2

Let op mogelijke laaggeletterdheid. Meer informatie op www.lezenenschrijven.nl
Let adhv antwoorden en gedrag op een mogelijke LVB. Meer informatie op www.MEE.nl
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Heeft u een zorgverzekering? Aanvullend?
Ja, welke?
Nee, kunt u deze aanvragen, of heeft u hier hulp bij nodig?
Heeft u een particuliere aansprakelijkheidsverzekering?
Ja
Nee
Heeft u een inboedelverzekering?
Ja
Nee
Schulden:
Zijn er schulden waar meteen actie op moet worden ondernomen (zoals CJIB boetes)?
Ja, Is er sprake van dreigende detentie?
Nee
Ligt er beslag op uw inkomen?
Ja, door:
Nee
Worden uw toeslagen verrekend, ligt er beslag op de toeslagen of gaat de zorgtoeslag naar het
CJIB?
Ja
Nee
Heeft u een bedrijf op naam (gehad)?
Ja, uitgeschreven KvK?
Nee
Heeft u een auto/motor/brommer op zijn naam staan?
Ja, gebruikt u deze zelf?
Nee
Heeft u fraudeschulden?
Ja
Nee
Mag u rood staan en/of is er sprake van een roodstand op uw privérekening?
Ja, is de rekening geblokkeerd?
Nee
Heeft u ooit in een schuldhulpverleningstraject gezeten?
Ja, was dit een WSNP?
Nee
Controlevragen:
Kunt u mij vertellen wat we zojuist hebben besproken? 2
…
Wat gaat u zelf doen de komende weken?2
…
Vervolg:
Stel samen met de cliënt een overzicht op van inkomsten en uitgaven en een schuldenoverzicht.
U kunt deze downloaden op www.schuldenindeopvang.nl
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