geldzorgen?
samen komen
we er wel uit!

Even voorstellen
Werkplaats Financiën XL is dé plek bij
jou in de buurt waar je terecht kunt voor
hulp bij geldzorgen.
Stel, je hebt betalingsachterstanden.
Blijf er dan niet mee rondlopen, maar trek
bij ons aan de bel. Je bent niet de enige!
Samen zorgen we ervoor dat de
problemen niet erger worden. En jij weer
grip krijgt op je eigen portemonnee.

“ik vind het
gewoon moeilijk
om van zo
weinig geld rond
te komen.
aan het eind van
de maand is het bij
mij altijd op.”

Hoezo XL?
Werkplaats Financiën kende je misschien al. Sinds een paar jaar
kun je daar dicht bij huis binnenlopen. De meeste vrijwilligers weten
uit ervaring maar al te goed waar jij het over hebt.
XL wil zeggen dat de Werkplaats Financiën is gegroeid. Budgetcoaches
van de gemeente, Sociaal Raadslieden van Lumens en generalisten
van WIJeindhoven doen hier nu aan mee.
Je vindt er dus allerlei deskundigheid bij elkaar. Wij kunnen zo beter
met elkaar afstemmen. En jou sneller verder helpen.

Wat kun je zoal aan ons vragen?
▪ Ik snap deze brief niet, kunnen jullie
uitleggen wat er precies staat?
▪ Wat moet ik doen als ik mijn
rekeningen niet meer kan betalen?
▪ Zijn er nog potjes met geld waar ik
misschien recht op heb?
▪ Hoe moet ik dit aanvraagformulier
invullen?
▪ De deurwaarder heeft beslag gelegd
op mijn loon, wat nu?
▪ Kan ik leren om zelf mijn administratie
op orde te houden?

“ik zag geen
uitweg meer, werd
van het kastje naar
de muur gestuurd.
nu voel ik me niet
meer aan m’n lot
overgelaten.
we zijn samen gaan
kijken naar een
oplossing voor mijn
geldproblemen.”

Wat hebben wij jou te bieden?
▪ E
 en luisterend oor van vrijwilligers die
ervaringsdeskundig zijn als het over
geldzorgen of schuldproblemen gaat.
▪ Hulp bij het zoeken naar mogelijkheden
om een laag inkomen aan te vullen.
▪ Sociaal-juridisch advies over
regelingen, voorzieningen, toeslagen,
invorderingen enzovoort.
▪ Budgetbeheer: we zorgen dat de
vaste lasten worden doorbetaald.
▪ Budgetcoaching: we helpen je om grip
te krijgen én houden op je geldzaken.
▪ Ondersteuning bij vragen die te maken
hebben met financiële problemen.

“eindelijk
durfde ik erover
te praten...
achteraf gezien
was dat de eerste stap
om uit de schulden
te komen.”

Kijk voor informatie over de

locaties en openingstijden op

www.werkplaatsfinanciënxl.nl

