
Schuldhulpverlening

Juist nu weer actueel. Hoe krijg je inzicht in de 
schuldenproblematiek? Wat zijn de oorzaken en 
hoe doorbreek je patronen? Voorkomen is beter 
dan genezen, wat betekent dit concreet?

Workshop 10   



Schuldhulpverlening

✓ Kennismaking SVF

✓ Actualiteiten Schuldhulpverlening

✓ Bespreking casuïstiek in groepjes

✓ Centrale bespreking

✓ Vragen en afsluiting

Agenda



SVF Bergambacht
Andre van Voorden



SVF Bergambacht

✓ Opgericht maart 2004

✓ Gevestigd in Bergambacht (gem. Krimpenerwaard)

✓ Specialist in Budget- en inkomensbeheer

✓ Ook zakelijke schulden (ZZP-ers)

✓ Lid van Coöperatie SVF Nederland

✓ Lid NVVK 

De organisatie



SVF Bergambacht
Doelstelling organisatie

➢ Waar staan we voor:

✓ Het helpen van mensen en ZZP-ers met financiële problemen 

met als doel een gezonde financiële toekomst te bieden

✓ Ondersteuning bieden bij ingewikkelde wet- en regelgeving



SVF Bergambacht

✓ We komen bij de mensen thuis

✓ Bespreken uitgebreid de oorzaken en gevolgen 

van de financiële problemen

✓ Hebben oog voor onderliggende problematiek

✓ Niemand wordt uitgesloten van hulp

Hoe doen we dat?



SVF Bergambacht

✓ Eenmalige adviezen

✓ Budgetcoaching

✓ Budget- of Inkomensbeheer

✓ Beschermingsbewind / Bewindvoering

✓ Betalingsregelingen of schuldhulpverlening

Verschillende vormen van financiële hulp



SVF Bergambacht

✓ Eenmalige adviezen

✓ SVF ondersteunt diaconieën bij (ingewikkelde) diaconale 

vraagstukken (vaak kortlopend en niet voor lange termijn)

✓ Budget- of Inkomensbeheer (Begeleiding Langdurend en preventief)

✓ Betalingsregelingen of schuldhulpverlening

Ondersteuning bij diaconale vraagstukken



dddsfdsf



dddsfdsf



SVF Bergambacht

✓ Het aflopend energiecontract

✓ Prijsstijgingen in de supermarkt

✓ Brandstof aan de benzinepomp

Gedragsveranderingen blijven achterwege

Waar wordt de ‘pijn’ het meest gevoeld?



dddsfdsf

Beste heer/mevrouw, 

Bijbetalen op je jaarnota is niet fijn. Daarom kijken we tussentijds met je mee of je termijnbedrag 

nog bij je past. Helaas zien we dat je termijnbedrag voor uw adres op dit moment te laag is. Dit 

komt door de gestegen energieprijzen óf door een hoger energieverbruik. 

Om een flinke bijbetaling op je jaarnota te voorkomen, hebben we je termijnbedrag verhoogd. 

We hebben daarbij ook rekening gehouden met het feit dat je variabele tarieven hoger kunnen 

worden voordat je je jaarnota in juni ontvangt.

 Je nieuwe termijnbedrag  

 

 

We hebben je termijnbedrag verhoogd van € 485,00 naar € 925,00. Zo voorkom je 

een bijbetaling van € 3960,00 op je jaarnota in juni.  

    

 

 

 

Deze aanpassing is voor de maanden tot aan je jaarnota. Op je 

jaarnota krijg je een nieuw termijnbedrag voor het jaar erna, op 

basis van je energieverbruik en de dan geldende tarieven.  

 

   

 





SVF Bergambacht

✓ Fam. Grootjan met meerdere problematiek in het gezin

✓ Bakker Boon met een slecht lopende onderneming

✓ Mevr. Van Dam met een gokverslaafde man

Drie casussen ter bespreking



SVF Bergambacht

Tijdens een huisbezoek stelt de familie Grootjan een vraag of ze wat hulp kunnen krijgen bij de financiën. De fam. Grootjan is 

een jong gezin met drie kinderen, waarvan 1 kind meervoudig gehandicapt. Door deze handicap was men genoodzaakt te 

verhuizen naar een aangepaste woning. Ze hebben een ander huis gekocht en opnieuw moeten inrichten. Deze inrichting is 

geheel verzorgd door “een woninginrichter die vaak in het RD adverteert” en hier is niet op bezuinigd. Via de WMO zijn alle 

kosten die voor de aanpassing van de woning aangeschaft dienden te worden, betaald. Voor de inrichting van de woning was 

geen geld meer en dit is geleend bij de (schoon)ouders. Deze lening ter hoogte van € 20.000,00 is hun best wel een last. Niet

dat hun (schoon)vader nu elke keer om het geld vraagt, maar elke keer als ze komen voelen ze dat er iets tussen zit. Men wil 

hier graag vanaf, maar ze krijgen het geld niet bij elkaar gespaard. Voor de buitenkant ziet er allemaal prima uit. Het huis is 

groot en licht; er staat een grote auto voor de deur, maar achter de deur wordt nogal flink gezucht over de financiën.

Men vraagt de kerkenraad om raad. De ouderling kijkt direct naar de diaken met een blik van ‘zeg het maar’. Koortsachtig 

denkt de diaken na… “Wat nu, hoe ga ik dit aanpakken?” (Hij is nog maar een half jaar diaken.)

Casus familie Grootjan



SVF Bergambacht

Op de laatstgehouden diaconievergadering is de situatie van de familie Boon wederom besproken. Er is al een 

aantal keren ondersteund met een gift maar men ziet wel in dat dit het probleem niet structureel oplost. De 

heer Boon is bakker. De klandizie liep de laatste jaren al langzaam terug maar nu zijn de energiekosten 

verdrievoudigd. De bank had dhr. Boon een tijdlang een krediet verstrekt, maar de rente-en aflossingen die 

daaraan gekoppeld zijn worden steeds meer een probleem. Het vermogen van het gezin is opgegaan in de 

zaak. Men heeft een huurwoning. Voor de komende weken kunnen ze eigenlijk geen boodschappen meer 

kopen. Het was al maanden krap, maar nu is het echt op.

Nu klopt de familie opnieuw bij de diaconie aan. De heer Boon vraagt om een lening van € 6.000,00, want er 

dreigt huisuitzetting. De situatie bij deze familie staat weer op de agenda. De diakenen zijn bij elkaar en 

bespreken de situatie. Wat wordt de hulp?

Casus bakker Boon



SVF Bergambacht

De Oase in Ouddorp is inmiddels in onze gezindte een bekend begrip. Mevr. Van Dam (46 jaar, moeder van 9 

kinderen) kon het thuis niet meer aan. Er zijn huwelijksproblemen, kinderen met autisme problematiek en alles 

kwam op haar aan. Ze moest tijdelijk elders rust vinden. Tijdens de gesprekken in de Oase komt alles eruit. De 

grote spanningen in het huwelijk, haar man is gokverslaafd en kijkt niet naar het gezin om. Bijna het gehele 

gezinsbudget verdwijnt via internetgokken. Ze heeft altijd de schijn opgehouden dat het goed ging, maar ze is 

nu helemaal op.

Na toestemming van mw. Van Dam neemt de coördinator van de Oase contact op met de plaatselijke 

predikant. Er moet pastorale ondersteuning komen. De Vluchtheuvel wordt ingeschakeld. De predikant, hoewel 

hij erg tegen het bezoek op ziet, gaat samen met een ouderling met vader in gesprek. Vader ziet zijn fouten in 

en wil hulp. Wat wordt het advies?

Casus mevr. Van Dam



SVF Bergambacht

➢ Opstellen budgetplan

(Hoe ver gaat uw diaconie in dit onderzoek?)



SVF Bergambacht

➢ Betalingsregelingen of schuldhulpverlening?



SVF Bergambacht

➢ Budgetbeheer samengevat

- Verzorgen alle inkomsten en uitgaven op beheerrekening

- Doel is stabilisatie, geen nieuwe achterstanden/ schulden

- Overzicht door budgetplan

- Online inzage

- Ook voor zakelijke cliënten



SVF Bergambacht

Neem telefonisch contact met ons op: 0182-351557

Wij bezoeken uw (diaconie)vergadering

Hoe kunnen wij u helpen?


