
Trainingen en workshops op maat

Schuldhulpverlening  
en Preventie



Schuldhulpverlening en Preventie

Lumens is gespecialiseerd in Schuldhulpverlening en Preventie. Schulden 
hebben een enorme impact op mensen. Ze kunnen allerlei psychosociale 
problemen veroorzaken. Daarom is Lumens actief op het gebied van  
preventie. Om te voorkomen dat mensen in de schulden komen of  
de schulden verder toenemen, biedt Lumens diverse trainingen aan,  
zowel voor inwoners als voor professionals.

De trainingen van Lumens geven mensen inzicht in hun financiële 
situatie en bieden handvatten om  verantwoord om te gaan met geld 
en met het aangaan van financiële verplichtingen. In alle trainingen 
wordt veel beeldend materiaal gebruikt, zodat deze ook geschikt zijn 
voor anderstaligen, jongeren en kinderen. De trainingen zijn altijd op 
maat en volledig afgestemd op de vraag van de deelnemers. 

Trainingen worden in groepen vanaf 5 personen aangeboden op 
diverse locaties in de stad. Na elke bijeenkomst krijgen de cursisten 
huiswerk om hun eigen situatie inzichtelijk te maken. Aan het eind 
van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat, mits alle 
trainingsdagen zijn bijgewoond. Voor de inwoners van Eindhoven zijn 
er geen kosten aan verbonden.



Basistraining “Rondkomen met inkomen”
In deze training leer je een budgetplan maken. Doel hiervan is inzichtelijk 
te krijgen welke inkomsten je hebt, waar deze vandaan komen en waar ze 
voor bedoeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan toeslagen, bijzondere bijstand, etc. 
Daarnaast krijg je inzicht in jouw uitgaven. Welke vaste maandelijkse lasten 
heb je en hoeveel geld heb je elke maand of week over om van te leven? 
Je leert hoe je een kasboek bijhoudt om inzicht te krijgen waaraan je jouw 
leefgeld uitgeeft en hoe je kunt besparen. Het uiteindelijke doel is het voor-
komen dat er (extra) schulden ontstaan.
Duur: 3 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Vervolgtraining “Rondkomen met inkomen 2”
Nu je de basis van een budgetplan en kasboek beheerst, gaan we dieper in 
op regelingen, toeslagen en mogelijkheden om geld te besparen. Je krijgt 
uitleg over DigiD, mijn overheid en diverse toeslagen (huurtoeslag, kinder-
bijslag, etc.). Hoe kan ik sparen? Hoe stel ik een spaarplan op? Waar geef ik 
wijzigingen door als er iets in mijn inkomen verandert? Hoe ga ik om met 
verleidingen, collectes en verkopers aan de deur?
Duur: 4 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Omgaan met leefgeld
In deze training leer je hoe je kunt rondkomen met jouw leefgeld. Hoe maak 
je verstandige keuzes? Wat moet je van je geld kopen en waar mag je het 
aan uitgeven? Hoe bied je weerstand aan verleidingen en reclames?  
Je leert inzicht te krijgen in de uitgaven van je leefgeld door het bijhouden 
van een kasboek.
Duur: 3 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Workshop Budgetteren 
Inzicht krijgen in jouw financiële situatie en rondkomen met jouw inkomen. 
Hoe krijg je overzicht en inzicht in jouw inkomsten en uitgaven? Hoe stel je 
een begroting op? Wat is een kasboek? Hoe kun je berekeningen maken?
Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur.

Workshop Signaleren financiële problemen (voor professionals)
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op wat vroegtijdig signaleren betekent. 
Welke signalen kunnen wijzen op financiële zorgen? Hoe kunnen we dit be-
spreekbaar maken? Hoe kun je iemand doorverwijzen en naar wie verwijs je 
door als er daadwerkelijke zorgen zijn? Je wordt bewust van de signalen die 
kunnen wijzen op financiële problemen.
Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur.



Lumens biedt ook professionele 

schuldhulpverlening aan parti-

culieren en bedrijven. Informeer 

naar de mogelijkheden.

Lumens 
Postbus 2077

5600 CB Eindhoven

Don Boscostraat 4

5611 KW Eindhoven

040 219 33 00

info@lumenswerkt.nl

www.lumenswerkt.nl

Contact
Wil je meer weten over de trainingen 

kijk op www.lumenswerkt.nl/aanbod 

voor een actueel overzicht. Interesse in 

een training op maat? Neem contact 

op via preventie@lumenswerkt.nl of  

bel 040 219 33 00.

Volg ons op Facebook.


