Zo werkt schuldhulpverlening aan jongeren
Aanmelding
Aanmelden kan telefonisch, via de mail, de website of persoonlijk op kantoor. Als je langs komt
voeren we meteen een gesprek en nemen we de tijd voor je.
Financieel café
Het Financieel Café is elke maandag en donderdag. Je kan hier terecht om je aan te melden maar ook
om je papieren te sorteren, te bellen met instanties of schuldeisers, je DigiD of toeslagen aan te
vragen. Als je hulp nodig hebt, dan zijn we er voor je.

Heb je schulden?
Kom je er zelf niet meer uit?
Kom naar Dynamo

Intake
Binnen een week nadat je je hebt aangemeld, nodigen we je uit voor een uitgebreid gesprek. We
willen dan weten hoe je situatie is, waar je woont, of je naar school gaat of werk of dat je iets anders
doet. En we kijken naar je financiële situatie. We informeren je, aan de hand van een schema, welke
stappen je met je schuldhulpverlener zet om je schulden op te lossen. Samen maken we een plan van
aanpak. Er volgen diverse gesprekken, telefoontjes en acties.
Begeleiding
We weten dat veel jongeren niet alleen last hebben van hun schulden. Er zijn vaak ook andere
problemen. Misschien heb je problemen thuis of met vrienden, ben je op zoek naar woonruimte, zoek
je werk of een studie of heb je hulp nodig om van een verslaving af te komen. Al deze zaken
bespreken we met je. We zoeken naar goede begeleiding bij je andere problemen.
Stabiliseren
We kijken met jou hoe je inkomen en je uitgaven zo goed mogelijk op elkaar kunnen aansluiten. Het is
belangrijk dat er niet meer geld uit je portemonnee gaat dan er binnenkomt. Misschien kom je in
aanmerking voor regelingen zodat je inkomen omhoog gaat. Je neemt contact op met schuldeisers en
we helpen daarbij als dat nodig is. Samen maken we een schuldenoverzicht. Dan kijken we welke
oplossing voor jouw schulden het beste past. We kunnen regelingen treffen, een sanering aanvragen of
bemiddelen. We leggen je dit allemaal goed uit.
Budgetbeheer
Om je schulden opgelost te krijgen kan het belangrijk zijn dat je in budgetbeheer gaat. Je inkomen
gaat naar een speciale rekening die op jouw naam staat. Daarvan worden maandelijks jouw vaste
lasten en overige rekeningen betaald. Jij krijgt elke week een bedrag (leefgeld) om je boodschappen
te doen. Het geeft rust in je hoofd dat je even niet aan het betalen van rekening hoeft te denken.
Betalingsregeling of saneringskrediet
Als we een overzicht hebben van al je schulden, je inkomsten en je uitgaven en je situatie is rustig (je
hebt een inkomen, werk of studie, woonruimte etc) dan gaan we samen kijken hoeveel geld je per
maand kan gebruiken voor de aflossing van de schulden. We treffen betalingsregelingen met
schuldeisers en jij betaalt elke maand een bedrag.
Soms is je schuldenpakket te groot. Dan dienen we met jou een aanvraag voor een saneringskrediet in
bij Kredietbank. De GKA (Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam) onderhandelt met al je schuldeisers
om akkoord te gaan met betaling van een deel van je schuld en om de rest kwijt te schelden. De
Kredietbank betaalt al je schuldeisers dit deel en jij betaalt gedurende drie jaar de lening bij de
Kredietbank af. Na 3 jaar ben je van je schulden af, heb je geen stress meer en weet je hoe je met je
geld moet omgaan.

Dynamo helpt jongeren met geldproblemen!
dienstencentrum Oosterpark, ´s Gravesandeplein 19
jongerenschuldhulpverlening@dynamo-amsterdam.nl
bel jongerenschuldhulpverlener 020 46 20 370 / 06 58 83 25 79
www.dynamo-amsterdam.nl/jongerenschuldhulpverlening

Hoe werkt jongerenschuldhulpverlening bij Dynamo?
→ 4-12 maanden
Saneringskrediet of
schuldbemiddeling
bij de
GKA

Betalingsregeling
OF
Je meldt je aan.

Binnen
één
week

Je gaat naar het
Financieel Cafe.
Sorteren, bellen,
digitale zaken
regelen

We berekenen wat je per maand
kan aflossen aan jouw schulden.

We vullen een formulier in,
stellen een schuldenoverzicht
op, je schrijft een toelichting
met de oorzaak van de schulden
en wat jij er aan doet om uit de
schulden te komen.

Is jouw situatie stabiel?
We treffen betalingsregelingen met de
schuldeisers.

Ook wij beschrijven wat je
situatie is en wat je al hebt
gedaan om je schulden op
te lossen.

Je hebt een
Intakegesprek.

Aanvraag indienen.
Je hebt meerdere
gesprekken en we
maken een Plan van
Aanpak.

Toegewezen?

Contact schuldeisers
Schuldenoverzicht opstellen

We kijken wat nodig
is om je situatie
stabiel te krijgen.
Gesprekken, acties.

Inkomen op orde?

Uitgaven aanpassen?
Budgetbeheer nodig?

Solliciteren,
uitkering regelen,
opleiding volgen

Begeleiding nodig?

BKR opvragen

Huisvesting
Begeleid wonen
Verslaving
studie
Werk
Zorg
Relaties

Nazorg
Wij houden contact
gedurende drie jaar om evt
problemen op te lossen en
met je te kijken of het lukt
om je aflossingen te
betalen.

Afgewezen?
Contact schuldeisers?

Dwangakkoord?

WSNP?

