GEZINNEN MET EEN GEMIDDELD OF
HOOG INKOMEN
1. Algemeen
1.1 Situering
Overmatige schuldenlast is niet langer een probleem van de ‘minder begoeden’ in de
samenleving. Hulpverleners geven aan dat op heden binnen hun cliënteel met schulden ook
een groep mensen met een gemiddeld of hoog inkomen in overmatige schuldenlast terecht
komt ingevolge de confrontatie met onverwachte tegenslagen. De cijfers van het Vlaams
Centrum Schuldbemiddeling wijzen bovendien op ‘pechfactoren’ zoals scheiding,
werkloosheid en ziekte als een vaak voorkomende oorzaak van schulden.1 Met andere
woorden: het kan iedereen overkomen en er is dringend nood aan algemene bewustmaking.
Het preventief benaderen van deze doelgroep is een grote uitdaging. Velen realiseren zich
immers niet dat ook zij in een situatie van overmatige schuldenlast kunnen terecht komen.
Integendeel: de overtuiging dat een situatie van overmatige schulden voor mensen in
kansarmoede is weggelegd, leeft.
1.2 Gezinnen vs. algemene bevolking
Hoewel de overlappingen in beschrijving heel erg lijken op de doelgroep ‘algemene
bevolking’ willen we hier het onderscheid maken in aanpak. Daar waar we preventie bij de
algemene bevolking naar alle mensen willen richten, willen we ons hier richten naar de
gezinnen die het financieel goed hebben. Het is belangrijk om ook deze gezinnen bewust te
maken van risicofactoren waar ook zij op een bepaald moment onderhevig kunnen aan zijn.
Er kan gefocust worden op deze factoren:
- Licht mentale beperking
- Administratieve vaardigheden
- Scheiding
- Ziekte
- Werkloosheid
- Scharniermomenten (studerende kinderen, overlijden partner, pensioen, …)
- …
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Mensen aanzetten om een reserve op te bouwen teneinde in moeilijk financiële
periodes (ziekte, werkloosheid,…) een overbrugging te kunnen maken.
Duiden op bepaalde tegenslagen en scharniermomenten die financiële problemen
met zich kunnen meebrengen.
Het ontbreken van vaardigheden in het beheren van geld of in het bijhouden van
administratie kan bij deze gezinnen ook een knelpunt zijn wanneer het moeilijker
wordt.
Bewustmaking om snel hulp te zoeken bij kleine problemen.

Strategieën en acties




Acties via middenveldorganisaties als Gezinsbond, KAV, Markant, KWB, Vakbonden,
mutualiteiten,…
Informatie voor gezinnen verspreiden via gerichte kanalen zoals de gemeente,
huisartsen, zelfstandigen,…
In tijden van crisis zijn de mensen meer vatbaar voor dergelijke info.
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