Vouw dit huis als een cilinder en plak aan deze strip een plakbandje (X) zodat hij blijft staan.

KANSENKAART WIJKTEAMS
Geld & Gezondheid

Geld & Opvoeding

Stress door schulden heeft een
impact op het functioneren van
mensen en kan zorgen voor
gezondheidsproblemen:
 Pas je gespreksvoering hierop aan
 Zoek samenwerkingsverbanden
met bijvoorbeeld huisartsen
 Pas je dienstverlening en
formulieren aan, bijvoorbeeld
een herinneringsbericht van
een afspraak of een vriendelijke
spreekkamer.

Kinderen die opgroeien in armoede
komen later vaker in financiële
problemen.
 Onderstreep het belang van
financiële opvoeding.
 Kijk na of de ouders alle regelingen
en kortingen voor bijvoorbeeld
schoolboeken en sport kennen.
 Wanneer iemand een kind krijgt of
een kind 18 wordt gaat er financieel
veel veranderen. Maak hiervoor
een plan van aanpak.

Geld & Schuldhulp
verlening

 www.wrr.nl
 www.schuldenenincasso.nl

Geld & Financiële
zelfredzaamheid
Het is van groot belang om de
financiële zelfredzaamheid accuraat
in te kunnen schatten. Er zijn hierbij
een aantal factoren:
 Let op laaggeletterdheid
 Laat mensen het gesprek voor
je samenvatten en vraag om
een terugkoppeling
 Let op mensen met een licht
verstandelijke beperking.

Te weinig mensen met
schulden komen terecht bij de
schuldhulpverlening.
 Verwijs mensen met schulden door
naar de schuldhulpverlening; ook
bij twijfel.
 Help bij het opstellen van een
schuldenlijst
 Vraag om een terugkoppeling
van het intakegesprek bij de
schuldhulpverlening.

 www.nibud.nl

Geld & Veiligheid

 www.nvvk.eu
 www.platform31.nl

Huiselijk geweld gaat vaak samen
met financieel geweld.
 Let ook op financieel misbruik
van ouderen.
 Er zijn een aantal specifieke
financiële problemen waar
slachtoffers van financieel geweld
mee te maken hebben.
 www.fier.nl

 www.mee.nl
 www.lezenenschrijven.nl

Geld & Inkomen

Geld & Participatie

Schulden ontstaan vaak door life events
als scheiden of verlies van een baan.
 Maak een overzicht van inkomsten
en uitgaven
 Check dat alle bronnen van
inkomen aangevraagd zijn
 Gebruik bij life events een checklist
van de financiële taken.

Mensen met schulden zitten vaak in een
sociaal isolement. Door een combinatie
van hulp op het financiële gebied en
participatie in de samenleving kunnen
ze grote stappen vooruit zetten.
 Bevorder maatschappelijke
participatie bij mensen met
schulden.
 let op participeren naar vermogen.

 www.schuldenindeopvang.nl
 www.wijzeringeldzaken.nl

 www.movisie.nl

