Humanitas Budgetmaatjes
Contact over Budgetmaatjes?
Secretariaat (ma, di, do, vrij):
06 351 179 56
budgetmaatje.almere@humanitas.nl

Humanitas
Afdeling Almere/Zeewolde
Busplein 26
1315 KV Almere
036 539 70 40

Humanitas Almere
biedt ondersteuning bij:
●

Opvoeden

●

Opgroeien

●

Verlies

●

Eenzaamheid

●

Geldzaken

●

Detentie

●

Taal

●

Levensboek

●

Scheiding

●

Nieuw in Almere

www.humanitasalmere.nl

Steun bij geldzaken
en (dreigende) betalingsachterstanden

Veronica Stutvoet,
projectcoördinator

Humanitas Almere
Humanitas Almere is een
professionele vrijwilligersorganisatie. We bieden
tijdelijke ondersteuning
bij opvoeden, opgroeien,
detentie, eenzaamheid,
rouw en thuisadministratie.
Belangrijke waarden in ons
werk zijn gelijkwaardigheid,
regie over eigen
leven, betrokkenheid,
vraaggerichtheid en
verantwoordelijkheid
voor jezelf en voor een
ander. We zijn er voor alle
Almeerders, ongeacht
hun levensovertuiging,
leeftijd en cultuur.

Voor wie?
Inwoners van Almere van 18 jaar en ouder die:
• Complexe schulden hebben en hier iets aan willen
doen;
• Naar TOSS (Team Ondersteuning Schuld Stabilisatie)
zijn verwezen maar daar niet zijn aangekomen;
• Bij TOSS zijn geweest maar niet bij Plangroep zijn
aangekomen;
• Dreigende schulden of betalingsachterstanden hebben
en hier iets aan willen doen.

Budgetmaatjes zijn er voor:
• Versterken en stimuleren van financiële vaardigheden;
• Positief steuntje in de rug;
• Voorbereiden van gesprekken en zonodig meegaan
naar instanties;
• Samen met de deelnemer aanbrengen van regelmaat
en structuur in de financiële huishouding;
• Geven van advies over regelingen en voorzieningen;
• Wegwijs maken van de deelnemer binnen de sociale
kaart van Almere.

Als een inwoner van Almere betalingsachterstanden heeft of schulden,
dan kan een Budgetmaatje ondersteuning bieden. Door samen aan de
slag te gaan om duidelijkheid en structuur aan te brengen in de financiële
zaken. Door de financiële vaardigheden van de deelnemer te versterken
en bijvoorbeeld mee te gaan naar afspraken met instanties. En zonodig
kan het budgetmaatje intensieve ondersteuning bieden tijdens het traject
schuldhulpverlening.
Ook als er geen schulden zijn kan een Budgetmaatje veel betekenen.
Want hoe eerder je erbij bent hoe beter! Het budgetmaatje helpt dan om
orde en overzicht in de financiële administratie aan te brengen en kan
zonodig een bemiddelende rol vervullen. Zo kunnen betalingsproblemen
en/of schuldenproblematiek vaak worden voorkomen.

Aandacht en tijd
Een budgetmaatje heeft verstand van administratie en financiële zaken maar is
ook en misschien wel vooral een coach. Hij of zij heeft tijd en aandacht voor de
deelnemer, kan goed luisteren en heeft geen oordeel.

Hoe werkt het?
Aanmeldingen verlopen (vooralsnog) via:
• De wijkwerker
• Plangroep
• TOSS/Maatwerker
De verwijzer kan een deelnemer aanmelden met behulp
van het aanmeldformulier Budgetmaatje, op te vragen via:
budgetmaatje.almere@humanitas.nl of
tel. 06 - 35117956.
Als de aanmelding is ontvangen, krijgt de deelnemer een
intakegesprek met de coördinator van het project. Dit
gebeurt bij de deelnemer thuis of bij Humanitas. Hierna
gaat de coördinator op zoek naar een passende koppeling
tussen deelnemer en maatje. Er vindt een zogenaamd
koppelingsgesprek plaats en de afspraken tussen
deelnemer en maatje worden gemaakt. De ondersteuning
van een Budgetmaatje duurt maximaal een jaar.

