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Thuis Welzijn Dagbesteding Geldzaken 
Wonen Zorg voor anderen Gezondheid Vangnet Opleiding Tijdsbesteding Schulden Inkomen 

Ik heb een geschikte 
woning die binnen 
mijn budget past 
(maximaal 1/3e van 
het netto inkomen) 

De zorg voor anderen is 
geen probleem: Ik kan 
werk / thuis / studie 
prima aan. OF: Ik hoef 
voor niemand anders 
te zorgen 

Mijn (psychische) 
gezondheid is geen  
belemmering: Ik kan 
werk / thuis / studie 
prima aan 

Ik kan altijd op 
anderen rekenen om 
mij te helpen of te 
adviseren. Ik help ook 
anderen 

Ik heb een diploma 
MBO-3+ in een kansrijke 
sector en spreek 
uitstekend NL 

Ik heb een vaste 
volledige baan of 
een goed 
lopende eigen 
zaak 

Ik heb geen 
schulden (anders 
dan voor hypotheek 
of studie) 

Mijn inkomen is meer 
dan genoeg om voor 
mijzelf (en mijn gezin) 
te zorgen. Ik kan 
sparen voor grote 
uitgaven 

Ik heb een geschikte 
woning, alleen die 
past niet binnen 
mijn budget 
(maximaal 1/3e van 
het netto inkomen) 

De zorg voor anderen is 
nauwelijks een 
probleem: Ik kan werk 
/ thuis / studie 
grotendeels aan 

Mijn (psychische) 
gezondheid is bijna 
geen  belemmering: Ik 
kan werk / thuis / 
studie goed aan 

Ik kan meestal op 
anderen rekenen om 
mij te helpen of te 
adviseren 

Ik heb een diploma 
MBO-3+ met een 
redelijke kans op werk. 
Mijn NL is op gevorderd 
niveau 

Ik heb een 
tijdelijke 
volledige baan of 
een matig 
lopende eigen 
zaak 

Ik los al mijn 
schulden af en maak 
geen nieuwe 
schulden (anders 
dan voor hypotheek 
of studie) 

Mijn inkomen is 
voldoende om voor 
mijzelf (en mijn gezin) 
te zorgen. Ik heb een 
buffer voor 
onverwachte uitgaven 

Ik heb een woonplek 
maar moet op zoek 
naar iets anders 

De zorg voor anderen is 
een probleem: Ik kan 
werk / thuis / studie 
maar deels aan 

Ik kan werk / thuis / 
studie redelijk aan, 
ondanks lichamelijke of 
psychische klachten 

Ik kan soms op 
anderen rekenen om 
mij te helpen of te 
adviseren 

Ik heb een diploma 
MBO-2 of HAVO 
(startkwalificatie). Mijn 
NL is op basisniveau 

Ik heb een 0-
uren contract of 
ik werk in 
deeltijd 

Ik heb voor (bijna) 
alle schulden 
passende 
betalingsafspraken.  

Mijn inkomen is 
precies genoeg om 
voor mijzelf (en mijn 
gezin) te zorgen. Ik 
heb geen buffer 

Ik woon in de 
maatschappelijke 
opvang 

De zorg voor anderen is 
een groot probleem: Ik 
kan werk / thuis / 
studie nauwelijks aan 

Ik kan werk / thuis / 
studie nauwelijks aan, 
vanwege lichamelijke 
of psychische klachten 

Ik kan bijna nooit op 
anderen rekenen om 
mij te helpen of te 
adviseren 

Ik heb diploma’s en/of 
certificaten, maar nog 
geen startkwalificatie. 
Mijn NL is op beginnend 
basisniveau 

Ik doe 
vrijwilligerswerk 
of ik ga naar 
school 

Ik heb schulden en 
een overzicht van 
mijn schulden, 
inkomsten en 
uitgaven 

Mijn inkomen is te 
laag om voor mijzelf 
(en mijn gezin) te 
zorgen 

Ik heb geen vaste 
woonplek (dakloos) 

De zorg voor anderen is 
een heel groot 
probleem: Ik kan werk 
/ thuis / studie niet aan 

Ik kan werk / thuis / 
studie niet aan, 
vanwege lichamelijke 
of psychische klachten 

Ik kan nooit op 
anderen rekenen om 
mij te helpen of te 
adviseren 

Ik heb geen diploma’s of 
certificaten. Ik spreek 
geen NL 
 

Ik heb geen 
dagbesteding. 

Ik heb schulden en 
geen inzicht in mijn 
inkomsten, uitgaven 
en schulden.  

Ik heb geen inkomen  
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