
Het jongerenschuldhulpverleningstraject in het kort 

Aanmelding/Aanmeldgesprek 

Aanmelden kan telefonisch, via de mail of persoonlijk op kantoor tijdens het Financieel 

Café, in dat geval wordt er meteen een aanmeldgesprek gevoerd. Het kan ook zijn dat je 

door jouw begeleider wordt/bent aangemeld. Wanneer jij je niet bij het Financieel Café 

hebt aangemeld wordt je gevraagd om die op de eerstvolgende donderdag bij te wonen of 

er wordt een afspraak voor een andere dag gemaakt om het aanmeldgesprek te voeren. 

Financieel café  

Hier vul je samen met een schuldhulpverlener het aanmeldingsformulier in en wordt er 

een kort gesprek gevoerd over het schuldhulpverleningstraject. Je krijgt hier hulp bij het 

sorteren van jouw papieren, het is dus belangrijk dat je al jouw papieren meeneemt. Ook 

zal er worden gecontroleerd of je al de toeslagen van de Belastingdienst ontvangt, neem 

daarom ook jouw DigiD code mee. Het Financieel Café is elke donderdag. 

Intake gesprek 

Binnen een week nadat je naar het financieel café bent geweest word je uitgenodigd voor 

een intakegesprek. Dit is een individueel kennismakingsgesprek met een 

jongerenschuldhulpverlener. Het aanmeldingsformulier wordt besproken, er wordt 

gekeken naar jouw situatie en je krijgt informatie over de trajecten. 

Stabiliseren 

Met stabiliseren wordt er bedoeld: het stabiel krijgen van jouw situatie. Er wordt aandacht 

besteed aan verschillende aspecten, maar vooral aan de schulden. Er wordt onder andere 

contact opgenomen met de schuldeisers, er worden schuldopgaven opgevraagd en er 

wordt een schuldenoverzicht gemaakt. Dan wordt er gekeken welke traject het beste bij 

jouw situatie past: een schuldregeling of een saneringskrediet.  

Budgetbeheer 

Budgetbeheer houdt in dat jouw inkomen op een speciale rekening wordt gestort. Daarvan 

worden maandelijks jouw vaste lasten en overige rekeningen betaald. Jij krijgt elke 

maand een bedrag (leefgeld) op jouw eigen rekening gestort waar jij boodschappen mee 

kan doen. Het geld dat er op de speciale rekening overblijft, wordt gespaard voor 

onverwachte betalingen. 

Begeleiding 

Wij kijken naar welke begeleiding jij nodig hebt naast de hulp bij jouw schulden. Dit kan 

hulp zijn bij het zoeken naar een woning, werk of kiezen van een studie, hulp om van een 

verslaving af te komen of hulp bij jouw thuissituatie. Dit doen wij zodat de problemen op 

alle leefgebieden worden aangepakt en jij een frisse start kan maken. 

Schuldregeling 

Samen met de jongerenschuldhulpverlener ga je kijken hoeveel geld je per maand kan 

gebruiken voor de aflossing van de schulden. Dan wordt er contact opgenomen met de 

schuldeisers en worden er betalingsregelingen getroffen. Deze moet je elke maand 

aflossen. 

Saneringskrediet 

Alle documenten die voor de aanvraag nodig zijn worden verzameld. Zodra het ‘pakketje’ 

compleet is, kan de aanvraag worden ingediend bij de Kredietbank. Als deze wordt 

toegewezen, betaal je gedurende drie jaar de schuld bij de Kredietbank af. Mocht de 

aanvraag worden afgewezen, dan kan er contact worden opgenomen met schuldeisers om 

hen alsnog te overtuigen om mee te werken. In sommige gevallen kan er een 

dwangakkoord worden ingezet. De rechter kan de schuldeiser dan dwingen om toch mee 

te werken.  
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Je meldt je aan. 

 

Je gaat naar het 

Financieel Cafe. 

Je hebt een 

Intakegesprek. 

Je hebt het tweede 

gesprek waarin een 

Plan van Aanpak 

wordt gemaakt. 

Contact schuldeisers 

Schuldopgaven opvragen 

Schuldoverzicht opstellen 

Inkomen in orde? 

 

Schuldregeling Saneringskrediet 

GKA 

We berekenen wat je per maand 

kan aflossen aan jouw schulden. 

We treffen betalingsregelingen met de 

schuldeisers. 

Je schrijft een toelichting voor 

de GKA aanvraag. Daarin 

beschrijf je de oorzaak van de 

schulden en jouw motivatie om 

uit de schulden te komen.  

De 

jongerenschuldhulpverlener 

schrijft een begeleidende 

brief om de aanvraag te 

onderbouwen.  

Aanvraag indienen.  

Contact schuldeisers? 

Dwangakkoord? 

WSNP? 

Begeleiding nodig? 

Er wordt gekeken wat 

er nodig is om jouw 

situatie stabiel te 

krijgen. 
Budgetbeheer nodig? 

Solliciteren
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School 
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Relaties  

Is jouw situatie stabiel? 

BKR opvragen 

Nazorg  

Je blijft in beeld bij de 

jongerenschuldhulpverlener. 

Deze houdt gedurende drie 

jaar in de gaten of jij jouw 

afspraken nakomt. 


