Quickscan Beschermingsbewind
Een eerste inschatting bij de doorverwijzing naar beschermingsbewind en financiële ondersteuning door gemeente.

Start

Inwoner met schulden zoekt hulp bij beheer en op orde krijgen financiën.

1
Is er sprake van een
crisissituatie?
Kenmerken van een crisis:
NEE
a. Dreigende huisuitzetting
b. Afsluiten gas/water/licht
c. Dreigende gijzeling
JA

2

3

Wat is de oorzaak van de
schulden? En speelt dit nu
nog steeds?
NEE
a. Blijvende geestelijke/
psychische problematiek
b. Verstandelijke beperking
c. Ernstige multi-problematiek
d. Verslaving
JA

Beschikt de inwoner over de
benodigde vaardigheden?
a. Financiële vaardigheden
NEE
b. Basisvaardigheden zoals
lezen en schrijven
c. Sociale vaardigheden
d. Weerbaar tegen zichzelf en
anderen
JA

4
Is de inwoner leerbaar en
gemotiveerd om aan de
benodigde vaardigheden
te werken?

JA

NEE

Neem contact op met de
gemeente of het Wijkteam

Beschermingsbewind1

Hoe gebruik je deze Quickscan?
Deze Quickscan geeft inzicht in welke factoren van
belang zijn bij het maken van de afweging tussen bewind
en gemeentelijke ondersteuning. De ondersteunende
vragen en tips helpen bij het maken van een eerste
inschatting van de ondersteuningsbehoefte van een
inwoner. Het doel is de inwoner naar de juiste hulpverlening toeleiden.
Let daarbij op: Het een sluit het ander niet uit. beschermingsbewind, financiële dienstverlening en schuldhulpverlening kunnen ook in combinatie ingezet worden.

Twijfel je bij een van de stappen?
Raadpleeg dan eerst:
− Een collega
− De gemeente of het Wijkteam
− Indien mogelijk gebruik een screeningsinstrument
Tips m.b.t. bespreken financiële situatie
– Bij schaamte/taboe:
- Vraag of het lukt om rond te komen, en/of hoe het
lukt om rond te komen.
- Normaliseer door bijv. aan te geven dat andere
mensen in deze situatie daar ook last van hebben.
– Vraag naar het inkomen: ontvangt de inwoner
toeslagen et cetera.

Inzicht krijgen in de vaardigheden (bij stap 3)
– Zorgt de inwoner ervoor dat altijd zijn vaste lasten
betaald zijn?
– Heeft de inwoner voldoende kennis om zijn huishoudboekje op orde te brengen/houden?
– Hoe werden de financiën georganiseerd voordat het
fout ging? Wie deed dat?
– Kan de inwoner bv. afspraken maken met de gemeenten, schuldeisers of andere (overheids)organisaties?

1) Bewind is een wettelijke beschermingsmaatregel uitgesproken door de kantonrechter. De bewindvoerder neemt dan de verantwoordelijkheid over het geld en de goederen van de inwoner.
Er kan ook gekeken worden of het eigen netwerk voldoende ondersteuning bij de financiën kan bieden.

Financiële dienstverlening
en schuldhulpverlening
vanuit de gemeente

Inzicht krijgen in leerpotentieel en motivatie (stap 4)
– Is de inwoner in staat om nieuwe kennis te verwerken
en toe te passen in verschillende situaties?
– Leert de inwoner van zijn fouten?
Motivatietips:
– Stel de schaalvraag: Hoe belangrijk vindt u het om van
uw schulden af te komen op een schaal van 0 tot 10?
Vervolgvraag: Waarom geeft u geen lager cijfer?
– Stel de wondervraag: Stel je wordt wakker en alle
schulden zijn verdwenen, wat is er dan anders?
Wat zou dat mogelijk maken?
Meer weten over motivatietips? Kijk hier

