GOW Welzijnswerk Thuisadministratie is voor mensen die:





Ondersteuning nodig hebben om de administratie te ordenen;
Behoefte hebben aan overzicht en inzicht in eigen inkomsten en uitgaven;
Door omstandigheden (privé, maar ook door derden) moeite hebben om de
administratie zelf te beheren of, nog erger, het overzicht kwijt zijn;
Een schuldhulpverleningstraject willen voorbereiden;

Werkwijze
Heb je hulp nodig? Hoe gaat GOW Welzijnswerk dan precies aan de slag?






Doe een aanvraag voor hulp bij GOW Welzijnswerk per telefoon (via nummer 0497514746) of via het aanmeldformulier, stuur dit dan naar ta@gowwelzijnswerk.nl, we
sturen het aanvraagformulier graag naar je toe.
Een van onze medewerkers neemt contact met je op en voert een startgesprek.
Hij of zij kijkt wat we voor je kunnen betekenen.
Kunnen we helpen dan leggen we de afspraken vast in een
samenwerkingsovereenkomst.
We koppelen vervolgens een vrijwilliger aan je, deze neemt contact met je op voor
verdere afspraken en begeleiding.

Wat doet een vrijwilliger?











De vrijwilliger ruimt samen met je je papieren op;
Een vrijwilliger maakt samen met je een overzicht van de financiële situatie;
De vrijwilliger neemt met je de post door en ordent die;
Je vult samen met de vrijwilliger je acceptgiro’s of bankoverschrijvingen in;
De vrijwilliger helpt je bij het invullen van formulieren;
De vrijwilliger neemt samen met je ingewikkelde brieven door;
Je krijgt informatie over regelingen en voorzieningen die voor je van belang kunnen
zijn (bijvoorbeeld kwijtschelding belastingen, huur – zorgtoeslag, subsidies etc.);
Met jouw toestemming kan hij overleggen met instanties die voor je van belang zijn;
De vrijwilliger leert je jouw administratie (weer) zelfstandig te doen.
De vrijwilliger zorgt ervoor dat de schuldhulpverlening kan starten (indien van
toepassing)

Resultaat!







Je hebt grip op je financiële situatie;
Je hebt inzicht in inkomsten en uitgaven;
Je kunt zelf je toeslagen aanvragen;
Je weet waar je informatie kunt vinden op Internet;
Een vrijwilliger helpt je je financiën zelfstandig te beheren: het doel is dat je na
afloop van de begeleiding je financiën zelf kunt beheren. Hoe lang dat duurt zal per
persoon verschillen;
Ongelofelijke trots dat je het zelf kunt!

De vrijwilligers worden in hun ondersteuning begeleid door GOW Welzijnswerk.
Doel
Preventie & vroeg signalering: voorkomen van problemen


voorkomen van grotere (financiële) problemen

Op weg naar zelfstandigheid: zorgen dat je het zelf kunt




ordenen (financiële) administratie
overzicht inkomsten en uitgaven
maken van een huishoudboekje

Nazorg: het steuntje in de rug als dat nog eens nodig is.



vinger aan de pols houden, bijvoorbeeld na een schuldsanering
gemotiveerd blijven om iets aan de eigen situatie te doen

Verder



We streven er naar dat je binnen één jaarzelf je financiën kunt regelen;
De kosten zijn nihil, behoudens een map van € 7,50 (eenmalig), voor zover ISD de
Kempen deze niet vergoedt.

