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Klant heeft 
schulden of 

betalingsachterstanden?

Crisis? 
(aangezegde) woning  
ontruiming. Afsluiten  
energie of water?

Adviseer klanten om schuldeisers, zoals 
hypotheekverstekkers al aan te kondigen 
dat er een achterstand gaat ontstaan. Of 
verwijs hen naar www.berekenuwrecht.nl 
of een vrijwilliger voor het maken van een 
passend budgetplaatje voor nu en in de 
toekomst en doe en voorzieningencheck 
op het inkomen.

Verwijs naar:
Eigen bank voor financiering. 
Indien afgewezen: afdeling 
Bbz, ondernemersloket van de 
gemeente van de inwoning. 
Of www.mkbdoorgaan.nl 
Bij grote financiële problemen 
direct verwijzen naar gemeen-
telijke schuldhulpverlening.

Verwijs naar:
Zelfhulpsites zoals  
www.zelfjeschuldenregelen.nl  
voor berekeningen en treffen  
van betalingsregelingen,  
www.berekenuwrecht.nl voor  
voorzieningencheck.

Verwijs naar:
Zelfhulpsites zoals  
www.zelfjeschuldenregelen.nl  
voor berekeningen en treffen  
van betalingsregelingen,  
www.berekenuwrecht.nl voor  
voorzieningencheck.

Verwijs naar:
Sociaal Raadslieden, juridisch 
loket of vrijwilligers voor een 
voorzieningencheck. Verwijs 
naar financiële spreekuren 
voor ondersteuning of een 
budgetcoach voor check op 
inkomsten en uitgaven.

Verwijs naar:
Beschermingsbewind of 
budgetbeheerder om ernstige 
financiële problemen te 
voorkomen. Vrijwilliger om 
inkomsten op orde te brengen 
en te houden.

Verwijs naar:
Sociaal Raadslieden, juridisch loket of 
vrijwilligers voor een voorzieningen-
check en hulp bij betalingsregelingen. 
Een budgetcoach voor check op 
inkomsten en uitgaven. Of het volgen 
van een budgetcursus.

Verwijs naar:
Beschermingsbewind of budget-
beheerder om ernstige financiële 
problemen te voorkomen. Vrijwilliger 
om inkomsten op orde te brengen en 
te houden.

Verwijs naar:
Gemeentelijke schuldhulp- 
verlening, sociaal wijkteam, 
(gemeentelijke) kredietbank, 
voedselbank

Zelfstandig ondernemer 
(ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel, al dan 
niet met een bv)

 Mate van zelfredzaamheid

 Mate van zelfredzaamheid

Voldoende geld 
om van te leven?

Voldoende geld 
om van te leven?

  * Als uw client meer dan vijf jaar nodig heeft om zijn/haar schulden af te lossen verwijs dan door naar de  
 gemeentelijke schuldhulpverlening. De afbetaling van de hypotheekschuld, een persoonlijke lening of een 
 studieschuld tellen bij deze berekening niet mee.

Verwijs naar:
Gemeentelijke schuldhulpverlening, sociaal 
wijkteam, (gemeentelijke) kredietbank
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