
 

 
 
 
Contact: 
Vul het aanmeldformulier schuldhulpverlening in, dat u 
kunt aanvragen bij MDF of downloaden op de website.  
 
Adressen: 
MDF Lelystad  : Meenthoek 10,  

 8224 BS Lelystadstad 
     0320 - 211 700 
 
MDF Dronten  : De Helling 15 
     8251 GH Dronten 
    0321 - 319 522 
 
MDF Zeewolde  : Stevinweg 2 
    3891 EA Zeewolde 
    0320 – 211 700 
 
Website   : www.mdflevoland.nl  

 
MDF biedt meer hulp- en dienstverlening, zoals 
algemeen maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, 
ouderenadviseurs en schoolmaatschappelijk werk. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schuldhulpverlening 
 
Deze informatie is bestemd voor mensen uit de 
gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde, die een 
beroep willen doen op de diensten van de afdeling 
schuldhulpverlening van MDF. 
 

http://www.mdflevoland.nl/


 

Financiële problemen? Trek aan de bel! 
U hebt geprobeerd uw geldproblemen zelf op te 
lossen, maar u komt er niet meer uit. Het kan ook zijn 
dat u uw grip op uw financiën bent kwijtgeraakt. 
Als u hierbij hulp wilt, kunt u zich aanmelden bij de 
afdeling schuldhulpverlening van MDF. 
 
U kunt bij MDF een aanmeldformulier vragen of deze 
downloaden via www.mdflevoland.nl.  
 
Wat gebeurt er met uw aanmelding? 
Als MDF uw volledig ingevulde aanmeldformulier heeft 
ontvangen wordt u binnen vier weken uitgenodigd 
voor een screeningsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt 
besproken en beoordeeld of u aan de voorwaarden 
voor schuldhulpverlening voldoet.  
 
Als u (nog) niet in aanmerking kunt komen voor 
schuldhulpverlening dan ontvangt u een advies welke 
stappen u zelf kunt zetten of op welke hulpverlening u 
wel een beroep kunt doen. 
 
Als u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening 
wordt u uitgenodigd  voor een intakegesprek.  
 
 
 

Wat kan schuldhulpverlening voor u doen? 
Tijdens de intake wordt uw persoonlijke en financiële 
situatie in kaart gebracht. Naar aanleiding daarvan 
wordt samen met u een plan van aanpak opgesteld. 
 
Aan de hand van uw gegevens wordt berekend wat u 
maximaal per maand kunt aflossen. Vervolgens 
bemiddelt MDF tussen u en de schuldeisers. Pas als de 
schuldeisers meewerken met de regeling en dus 
akkoord gaan, is de schuldenregeling geslaagd.  
 
Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken kan ter 
ondersteuning onder andere budgetbeheer en 
budgetcoaching worden ingezet.  
 
Deze dienstverlening is voor u kosteloos. 
 
Wat wordt van u verwacht? 
Het slagen van deze dienstverlening hangt af van uw 
persoonlijke inzet en motivatie.  Wij vragen van u om 
alle informatie te verstrekken die nodig is voor een 
schuldhulpverleningstraject.  
 
U mag geen nieuwe schulden maken. U dient zich 
zoveel mogelijk in te spannen om gedurende 36 
maanden maximaal terug te betalen aan de 
schuldeisers.  

http://www.mdflevoland.nl/
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