Schuldhulpverlening
Werk & Inkomen
Heeft u vragen of zorgen over geld, achterstand in betaling of schulden?

Wat kunt u zelf of met behulp van familie en/
of vrienden doen?

Schulden hoeven niet altijd een probleem te zijn.
Veel mensen hebben schulden. Zo is een lening
voor een huis ook een schuld. Schulden worden
pas een probleem wanneer u er niet meer in
slaagt uw rekeningen te betalen.
Schulden kunnen iedereen overkomen!
Ze kunnen op verschillende manieren ontstaan.
Bijvoorbeeld door omstandigheden van buitenaf
waardoor er tekorten kunnen ontstaan.
Denk aan ziekte, overlijden, echtscheiding of
werkloosheid waardoor er minder inkomsten of
juist meer uitgaven zijn.

De eerste stap om uit de schulden te komen maakt u door:
1. Een overzicht te maken van inkomsten en uitgaven en schulden.
Zet ook al uw schulden en aﬂossingen op een rijtje. Bewaar het overzicht
en ﬁnanciële gegevens in een ordner.
2. Probeer meer geld te verdienen. Zijn er mogelijkheden om uw inkomsten
te verhogen door (meer) te gaan werken, heeft uw recht op toeslagen of
bijzondere bijstand?
3. Probeer minder geld uit te geven. Als u meer uitgaven heeft dan
inkomsten, kijk dan naar kosten die u kunt verminderen of stopzetten.
4. Inzicht in de oorzaak van de schulden. Als u weet hoe het komt dat u
schulden hebt, bent u al een stapje dichter bij de oplossing.
5. Neem contact op met de schuldeisers. Leg uw situatie uit en vraag een
betalingsregeling voor een bedrag wat u kunt betalen. Maak nooit een
afspraak die u niet na kunt komen.
6. Vraag hulp bij Werk en Inkomen, schuldhulpverlening, als u er zelf niet
uitkomt.

Vraag hulp!
Hoe eerder u hulp inroept, hoe gemakkelijker de achterstand is op te lossen.
Vraag hulp aan zodra u een achterstand krijgt in betaling(en) en u niet weet
hoe dit op te lossen. In deze folder leest u wat u kunt doen om schulden te
voorkomen of op te pakken.
Werk en Inkomen biedt inwoners van de A2 gemeenten, Cranendonck,
Heeze-Leende en Valkenswaard, kosteloos schuldhulpverlening aan.
Werk en Inkomen ondersteunt u om het ‘weer zelf te kunnen’.

Kosten
Hulp bij ﬁnanciële vragen en problemen is gratis.
Zet daarom direct de eerste stap!

3

Hoe werkt schuldhulpverlening?
Als Werk en Inkomen u kan helpen wordt er na het eerste gesprek samen met
u een plan van aanpak gemaakt.
Soms is een schuldregeling nodig. Er zijn 2 soorten schuldregelingen.
De gemeente bepaalt welke van de 2 regelingen gekozen wordt. Dit hangt af
van verschillende factoren.
Kijk ook op:
• www.eerstehulpbijschulden.nl
• www.zelfjeschuldenregelen.nl
• www.nibud.nl

Aanmelding voor schuldhulpverlening
Voor aanmelding schuldhulpverlening kunt u bellen van maandag
tot donderdag van 13.00 - 14.00 uur naar 040-2083444.
Of mailen naar schuldhulpverlening@a2samenwerking.nl
Wij maken direct een afspraak met u voor een eerste gesprek.
In dit gesprek wordt samen met u uw ﬁnanciële situatie bekeken en op welke
manier wij u het beste kunnen helpen.

Tot slot
Werk en Inkomen, schuldhulpverlening kan u ook helpen door het geven van
advies, waarmee u weer verder kunt.
U ontvangt een brief waarin staat dat Werk en Inkomen, schuldhulpverlening
u wel of niet kan helpen.
Als de situatie heel dringend wordt en er een noodsituatie ontstaat, kunt u
direct contact opnemen met Werk en Inkomen, schuldhulpverlening.

U heeft in deze folder kunnen lezen welke
mogelijkheden er zijn om uw schulden op te
lossen. Het belangrijkste daarbij is, dat u actie
onderneemt en niet in deze vervelende situatie
blijft zitten.
De periode dat u uw schulden aﬂost, zal niet
altijd makkelijk zijn, maar houdt u zich voor ogen
hoe vervelend u zich voelt in de huidige situatie.

Kortom: pak uw schulden aan!
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Notities
Ik heb gesproken met:
Bereikbaar op:

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Telefoonnummer:

040-2083444

Telefonisch spreekuur: 13.00 – 14.00 uur
Ik heb de volgende afspraken gemaakt:
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