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Lichamelijk Stevige basis InkomenOntwikkeling Omgaan
met geld

Beroeps-
ontwikkeling

Werk/dag-
besteding

Toekomst 
voor je kind

Grip op 
je geld

Werken aan 
je toekomst

Lekker in 
je vel

Een fijn 
huis

Huis

Wij hebben een fijn huis dat wij 
goed kunnen betalen (niet meer 
dan een derde van ons netto 
inkomen).

Wij hebben een geschikt huis, het 
past alleen niet in ons budget 
(meer dan een derde van netto 
inkomen). 

Wij hebben een eigen woonplek, 
maar moeten iets anders zoeken. 
Wij hebben een eigen woonplek, 
maar de huur is veel te hoog 
(meer dan de helft van ons 
netto-inkomen). Wij hebben 
problemen met de verhuurder.

Wij wonen in een maatschappelij-
ke opvang. 
Wij wonen niet zelfstandig.
Wij hebben geen huurcontract 
of heb ernstige problemen 
met verhuurder.

Wij hebben (binnenkort) geen 
onderdak meer.

Huishouden

Ons huis is schoon en opgeruimd. 
Wij hebben de huishoudelijke 
taken goed verdeeld over de 
gezinsleden.

Ons huis is meestal opgeruimd en 
schoon. De huishoudelijke taken 
kunnen wij wel beter verdelen over 
de gezinsleden. 

Wij maken soms schoon en 
ruimen wel eens op.

Ons huis is niet opgeruimd. Wij 
kunnen het huishouden niet goed 
aan. Met de noodzakelijke spullen 
in ons huis kunnen wij ons net 
redden.

Ons huis is niet schoon en niet 
opgeruimd. Noodzakelijke spullen 
ontbreken in ons huis.

Wij voelen ons goed. Wij hebben 
zelfvertrouwen en kunnen omgaan 
met tegenslagen. Wij doen 
regelmatig leuke dingen.

Wij voelen ons meestal goed. 
Soms niet, maar dat lossen wij zelf 
op. Wij doen soms leuke dingen.

Wij kunnen moeilijk met tegensla-
gen of stress omgaan. Soms voelt 
iemand zich alleen en somber. Wij 
doen weinig leuke dingen.

Wij hebben veel zorgen en stress. 
Dagelijkse dingen zijn moeilijk. De 
behandeling die wij krijgen helpt 
niet (genoeg). 

Wij hebben erg veel zorgen en 
stress. Er komen steeds meer 
problemen. Iemand in ons gezin is 
een gevaar voor zichzelf of 
anderen.

Wij zien er netjes en schoon uit. 
Wij hebben een vast dagritme. Wij 
eten gezond en doen aan sport. 
Iedereen voelt zich gezond en 
heeft geen klachten.

Wij hebben een dagritme. Wij zien 
er meestal netjes en gezond uit. 
Soms eten wij gezond en 
bewegen wij, maar soms ook even 
niet. Wij hebben wel eens lichte 
lichamelijke klachten, maar dit 
lossen wij zelf op.

Ons gezin heeft niet veel dagritme. 
Wij hebben regelmatig lichamelijke 
klachten. Wij eten niet zo gezond 
en bewegen weinig, dit proberen 
wij te verbeteren.

Ons gezin heeft nauwelijks een 
dagritme. Iemand heeft regelmatig 
ernstige klachten of is verslaafd. 
Wij krijgen geen hulp of behande-
ling. Dit zorgt voor problemen.

Iemand in ons gezin heeft direct 
medische hulp nodig: ernstige 
medische klachten / een 
verslaving die voor problemen 
zorgt.

Ons gezin is veilig, gezellig en 
liefdevol. Wij praten ruzies uit en 
hebben duidelijke regels. 

Ons gezin is veilig en gezellig. Wij 
hebben weinig ruzie. Als er ruzie 
is, praten wij dat niet altijd uit. De 
regels in ons gezin zijn niet zo 
duidelijk. 

Ons gezin is soms veilig en 
gezellig. Wij hebben vaak ruzie en 
praten dit niet uit. De zorg voor het 
gezin is ons soms te veel. Er is 
weinig aandacht voor elkaar. De 
regels zijn onduidelijk. Wij willen 
dit veranderen. 

Ons gezin is vaak niet veilig. Wij 
hebben veel ruzie en praten dit 
niet uit. Wij kunnen de zorg voor 
het gezin niet aan. Wij hebben 
weinig aandacht voor elkaar. Er 
zijn geen regels. Ons gezin heeft 
niet genoeg hulp.

Ons gezin is niet veilig. Er is 
sprake van (lichamelijk of 
geestelijk) geweld. Er is veel ruzie 
en wij praten dit niet uit. Wij 
hebben dringend hulp nodig. 

Om de brug naar een positieve en stabiele 
toekomst over te kunnen steken, moeten 
alle pijlers stevig zijn. Daar is een stevige 
basis voor nodig.

Naam:
Datum:

Brug naar 
positieve 
toekomst

Wij helpen ons kind. Wij leren ons 
kind nieuwe dingen die bij de 
leeftijd passen. Wij vinden sport en 
spel belangrijk. Wij leren ons kind 
over zichzelf en omgaan met 
anderen. Wij hopen dat ons kind 
later het net zo doet als wij.

Wij helpen ons kind nieuwe dingen 
te leren, maar dit past niet altijd bij 
de leeftijd. Sport en spel vinden wij 
leuk. Wij leren ons kind over 
zichzelf en omgaan met anderen. 
Wij hopen dat ons kind het later 
ongeveer zo doet als wij.

Wij proberen ons kind te helpen. Wij 
vinden het lastig ons kind nieuwe 
dingen te leren die bij de leeftijd 
passen. Wij doen weinig aan sport 
en spel., maar willen dat wel. Wij 
leren ons kind weinig over zichzelf 
en omgaan met anderen. Wij hopen 
dat ons kind niet alles doet zoals wij.

Wij hebben weinig tijd ons kind te 
helpen. Wij leren ons kind geen 
nieuwe dingen die passen bij de 
leeftijd. Wij doen niet aan sport en 
spel. Wij leren ons kind te weinig 
over zichzelf en omgaan met 
anderen. Wij zijn geen goed 
voorbeeld.

Wij weten niet hoe we ons kind 
kunnen helpen bij het leren van 
dingen die bij de leeftijd passen. 
Ons kind (4+) gaat niet naar 
school. Wij zijn een slecht 
voorbeeld voor ons kind. 

Wij hebben genoeg geld om alles 
te betalen wat wij nodig hebben. 
Wij sparen voor extra dingen of 
onverwachte kosten. Wij 
ontvangen onze toeslagen.

Wij hebben genoeg geld om 
rekeningen en boodschappen te 
betalen. Wij houden geld over voor 
onverwachte kosten. Wij 
ontvangen onze toeslagen.

 
Wij hebben niet genoeg geld om 
onze rekeningen en boodschap-
pen te betalen. Het lukt ons niet 
een uitkering en toeslagen aan te 
vragen of de toeslagen worden 
ingehouden.

Wij hebben geen geld, maar wij 
mogen wel een uitkering 
aanvragen. Wij weten niet of wij 
recht hebben op toeslagen.

Wij hebben geen inkomen en geen 
toeslagen. Wij hebben geen recht 
op een uitkering of ander inkomen. 

Wij weten hoeveel geld wij binnen 
krijgen en uitgeven. Wij hebben 
geen schulden (behalve 
hypotheek of studie). Wij betalen 
alle rekeningen en houden geld 
over. Wij hebben spaargeld waar 
wij drie maanden van kunnen 
leven. 

Wij weten ongeveer hoeveel geld 
wij binnen krijgen en uitgeven. Bij 
een schuld praten wij over een 
oplossing. Wij hebben geen 
schulden of lossen deze af en 
maken geen nieuwe schulden. Wij 
hebben spaargeld waar we een 
maand van kunnen leven.

Wij weten niet goed hoeveel geld 
wij binnen krijgen en uitgeven en 
hebben schulden. Wij hebben hulp 
nodig deze op een rijtje te zetten 
en op te lossen. Wij hebben 
spaargeld maar kunnen hier geen 
maand van leven. 

Wij weten niet hoeveel geld wij 
binnen krijgen en uitgeven en 
hebben hoge schulden. Wij praten 
hier niet over en weten niet wat we 
kunnen doen. Er komen nieuwe 
schulden bij. Wij hebben geen 
spaargeld. 

Wij openen onze post niet. Wij 
hebben hoge schulden die steeds 
hoger worden. Wij weten niet wat 
wij moeten doen. Wij raken ons 
huis en spullen kwijt. Wij hebben 
geen spaargeld. 

Ik heb een opleiding afgemaakt 
met grote kans op een baan. Ik 
leer altijd bij. Ik kan goed leren. Ik 
spreek en schrijf goed Nederlands. 

Ik heb een opleiding afgemaakt 
met goede kans op een baan. Ik 
kan best goed leren. Ik spreek 
best goed Nederlands maar schrijf 
minder goed.

Ik heb een opleiding afgemaakt 
met kans op een baan. Ik probeer 
bij te leren. Om mijn kans op werk 
te vergroten doe ik vrijwilligers-
werk. Ik vind leren lastig. Ik spreek 
voldoende Nederlands. 

Ik heb geen opleiding of weinig 
kans op een baan. Ik leer niet bij 
en heb weinig ervaring. Ik spreek 
en schrijf niet goed Nederlands. 

Ik heb geen opleiding en geen 
werkervaring. Ik heb geen kans op 
een baan. Ik spreek en schrijf 
geen Nederlands. 

Ik heb een vaste baan waar ik 
tevreden over ben. Of ik heb een 
eigen zaak waarmee ik voldoende 
geld verdien.

Ik heb een tijdelijke of vaste baan 
waar ik best tevreden over ben. Of 
ik heb een eigen zaak die redelijk 
loopt. 

Ik heb een tijdelijke of vaste baan, 
maar ben er niet tevreden mee. Of 
een eigen zaak waarvan de 
toekomst onzeker is. Ik heb 
problemen met elke dag naar mijn 
werk gaan. Ik probeer dit op te 
lossen. 

Ik werk zwart of doe vrijwilligers-
werk. Of ik heb een eigen zaak die 
verlies lijdt. Door problemen lukt 
het mij niet om naar mijn werk te 
gaan of te leren. 

Ik heb geen werk en zit thuis. Ik 
kom op illegale manieren aan 
geld. Door problemen lukt het mij 
niet om in actie te komen en iets te 
gaan doen. 

De basis: Denk, Zoek, Plan, Doe, Hulp
Zie achterkant

Zelfstandig, positief en stabiel – Inspiratie

Positief, redelijk stabiel, steun – Cursus of training

Kantelpunt, instabiel – Preventieve coaching

Instabiel, problemen – Hulpverlening

Veel problemen, crisis – Spoed, (specialistische) hulp 
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