
Mesis 
Een screeningsinstrument voor het 

beschermingsbewind 



Agenda 

1.  Waarom screenen? 
2.  Doel instrument 
3.  Output Mesis beschermingsbewind 
4.  Wat levert Mesis op? 
5.  Inzetmogelijkheden Mesis 



Waarom screenen? 

!  Instroom in beschermingsbewind is groot 
!  Bewindvoerders, rechtbanken en gemeenten zijn 

zoekend 
! Wie heeft beschermingsbewind nodig? 
! Welke ondersteuning hebben onderbewindgestelden 

nodig? 
! Welke mogelijkheden zijn er voor uitstroom? 



Doel en functie Mesis 

!  Het maakt de voor iedere individuele burger relevante 
gedragsaspecten zichtbaar 

!  Het resultaat is een “zelfrapportage” 
!  Het biedt ondersteuning voor de professional bij het leveren 

van daadwerkelijk maatwerk 

!  Het levert daartoe een ‘dynamische’ gespreksagenda op 

!  Mesis is een wetenschappelijk onderbouwd 
assessmentinstrument dat een dynamische agenda 
oplevert voor het gesprek met de burger 



Doel nieuw instrument 

!  Screeningsinstrument beschermingsbewind moet 
ondersteuning bieden bij besluit om bewind aan te 
vragen alsmede om ondersteuningsplan op te zetten 

!  Screeningsinstrument Mesis is uitgangspunt 
! Gebruikt in zo’n 100 gemeenten 
! Gebaseerd op inzichten gedragsleer 
! Extern gevalideerd door Nibud 

"Na één gesprek weet 
ik nu wat ik vroeger na 
drie gesprekken wist" 



Schets instrument 

!  Motivatie(cirkel)  
!  Gedragsaspecten uit Mesis (gedrag-vaardigheden, 

overtuiging en zelfregie) 
!  Vaardighedentest: voorwaarden gezond financieel 

gedrag 
!  Leerbaarheidstest 
!  Mate van (sociale) steun 



Test Leerbaarheid  



Test vaardigheden 



Test vaardigheden/kennis 



Test vaardigheden/kennis 



Output: motivatiecirkel en gedrag 



Motivatie(cirkel) 

Mijn ex heeft die 
schulden gemaakt, hij 

mag ze oplossen 

Er moet wel wat 
gebeuren maar ik kan 

de kinderen hun 
pleziertjes toch niet 

ontzeggen? 

Ik moet rondkomen van 
40,- in de week. Hoe 

doe ik dat? 



Leerbaarheid en vaardigheden 



Schulden, inkomsten en omgeving 



De PLAAT (samenvatting) 



/ 



Waarde Mesis voor bewindvoerder 

!  Wat krijgt de professional daar (ook) mee: 
! Zelfrapportage cliënt  
! Afname weerstand 
! Basis voor gesprek en plan van aanpak 
! Basis voor inschatting (hoogst) haalbare  
! Gelijke situaties, gelijke aanpak & ongelijke 

situaties ongelijke aanpak 



Inzet Mesis beschermingsbewind 

!  Aanvraag beschermingsbewind 
!  Periodieke herijking beschermingsbewind  
!  Evaluatiemomenten (in overleg met rechters) 
en verder ….  
!  Poort schuldhulpverlening 
!  Start schuldregeling 
!  Einde schuldregeling 



Vragen? 



Contact en informatie 

Roeland van Geuns 
roelandvangeuns@mesis.nu  
06-24607492 

Nadja Jungmann  
Nadja.jungmann@socialforce.nl 
06-29229977 


