Budgetbeheer
Zoals beloofd in de vorige column, zullen we het deze keer hebben over budgetbeheer.
Budgetbeheer is één van de trajecten die we inzetten na het intakegesprek.
Budgetbeheer wordt, indien nodig, ingezet om ondersteuning te bieden bij het betalen van de
vaste lasten. Het heeft als doel om rust te creëren en overzicht te verkrijgen over de financiën.
Budgetbeheer kan voor de duur van maximaal 1,5 jaar worden ingezet.
Zodra uw werknemer overzicht heeft over zijn/haar financiën en rust ervaart, gaat de
consulent uw medewerker coachen naar zelfredzaamheid. Dit wordt onder andere gedaan
door:
 het voeren van voortgangsgesprekken;
 het inrichten van de betalingen van de vaste lasten;
 het leren sparen;
 het kijken naar de toekomst met betrekking tot de financiën;
 het leren ordenen en op orde houden van de administratie;
 het leren maken van keuzes met betrekking tot de uitgaven.
Naast het coachen geven we gedurende het budgetbeheer ook veel tips en adviezen.
Wanneer blijkt dat het behalen van zelfredzaamheid niet mogelijk is, zal uw medewerker
worden doorverwezen naar langdurig budgetbeheer of beschermingsbewind. Beide trajecten
worden echter niet door team Schulddienstverlening uitgevoerd. Uw medewerker zal dan
worden doorverwezen naar een externe organisatie.
De medewerkers van team Schulddienstverlening die budgetbeheer uitvoeren, worden
jaarlijks geschoold in onder andere gespreks- en coachingstechnieken. Daarnaast is ons team
altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op alle vlakken die ons werk beslaat.
Tijdens het budgetbeheer wordt, wanneer dit nodig is, ook de samenwerking met
ketenpartners gezocht. Denk hierbij aan maatschappelijk werk, ambulante begeleiding en
psychische ondersteuning.
In de meeste situaties kunnen de mensen na 1,5 jaar weer volledig zelf hun financiën beheren.
Ze zijn dan weer stressbestendig en een stuk zelfverzekerder, met betrekking tot hun
financiën.

Vragen? Mail naar Kim de Mik of Hanneke Gortmaker via schulddienstverlening@emmen.nl of
bel 14 0591 en vraag naar Kim of Hanneke.

