Heeft u zorgen over geld?
Kunt u daardoor niet op tijd
uw rekeningen betalen?
De gemeente kan u helpen.

Ik maak mij
zorgen over geld

Gemeente
Haarlem

Ik kan mijn
rekeningen niet
betalen

De gemeente
kan mij helpen ...

Ik moet er wel
wat voor doen ...
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Ik zoek hulp.

... om weer
overzicht te krijgen
in mijn geldzaken.

... maar met hulp van
de gemeente kan ik de
draad weer oppakken.

Bel naar de
gemeente en
vraag om hulp
De gemeente kan op
verschillende manieren
helpen. Hiernaast ziet
u hoe de gemeente u
kan helpen als u
zorgen heeft over
geldzaken.

Budgetondersteuning op maat
U wilt weten hoe u uw geldzaken beter
kunt regelen. Daarvoor kunt u gebruik
maken van Budgetondersteuning
op Maat (BooM). U krijgt een
persoonlijke coach toegewezen.
Deze persoon neemt contact met u
op. De coach is er om u te helpen.
Samen kijkt u wat u elke maand aan
inkomsten heeft. Ook kijkt u naar de
bedragen die u elke maand moet
betalen aan vaste lasten, zoals huur,
gas en elektra. Als u de inkomsten en
uitgaven naast elkaar legt, kan u zien
wat elke maand overblijft.
De coach kijkt ook samen met u of
u recht heeft op regelingen van de
gemeente of toeslagen (bijvoorbeeld
huurtoeslag).
Als u schulden of achterstanden
heeft, kan de coach helpen
betalingsregelingen af te spreken met
uw schuldeisers.
Ik wil me graag aanmelden
Op www.haarlem.nl/
hulp-bij-geldzorgen staat alle
informatie over aanmelden.
Op werkdagen kunt u ook bellen
naar 14023. U vraagt naar een
budgetcoach.
Een e-mail sturen kan ook:
budgetcoaching@haarlem.nl
3

Schulddienstverlening
U heeft schulden en u wilt een
plan om uw schulden op te lossen.
U kunt een gesprek aanvragen
met een medewerker van Schulddienstverlening. U kunt ook naar het
Sociaal Wijkteam bij u in de buurt.
Samen met de medewerker van
Schulddienstverlening of van het
Sociaal Wijkteam, kijkt u wat u elke
maand aan inkomsten heeft. Ook kijkt
u naar de bedragen die u elke maand
moet betalen aan vaste lasten,
zoals huur, gas en elektra. Als u de
inkomsten en uitgaven naast elkaar
legt, kan u zien wat elke maand
overblijft. Daarna maakt u samen
een plan. Dat plan kan voorkomen
dat uw schulden groter worden, of
dat u nieuwe schulden maakt.

Als u schuldeisers heeft
De medewerker schulddienstverlening gaat in gesprek met de
schuldeisers. Sommige schuldeisers
willen meewerken aan een regeling
om uw schuld af te betalen. Als een
schuldeiser niet wil meewerken, kan
de gemeente u helpen om naar de
rechter te stappen. De rechter moet
dan beslissen of de schuldeiser wel
of niet moet meewerken aan de
regeling.

Ik wil mij aanmelden voor
schulddienstverlening
U kunt zich direct aanmelden voor
schulddienstverlening. Of u gaat naar
een Sociaal Wijkteam in uw buurt.
Hier vindt u de adressen:
www.sociaalwijkteamhaarlem.nl

Op www.haarlem.nl/
hulp-bij-geldzorgen staat meer
informatie over aanmelden.
Op werkdagen kunt u ook bellen
naar 14023. U vraagt naar
team Schulddienstverlening.
Een e-mail sturen kan ook:
schulddienstverlening@haarlem.nl
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NewFuture
helpt jongeren met schulden

Cursus Grip op geld

Je hebt schulden en je bent nog geen
27 jaar? NewFuture kan je helpen uit
de schulden te komen. De eerste stap
is je aanmelden voor NewFuture. Dan
volgt een gesprek bij het Centrum
Jeugd & Gezin (CJG) of Leger des
Heils. Je krijgt een coach toegewezen.
Samen met de coach ga je kijken hoe
je je leven weer op de rit kan krijgen.

U vindt met geld omgaan moeilijk.
Misschien geeft u soms geld uit
terwijl u niet weet of u wel genoeg
geld heeft. De cursus Grip op geld kan
u helpen. In deze korte cursus krijgt u
tips hoe u uw inkomsten en uitgaven
overzichtelijk houdt. U krijgt tips om
te bezuinigen. En u krijgt tips hoe u
schulden voorkomt.

NewFuture vraagt ook wat van jou.
Je kiest om weer naar school te gaan
of aan het werk. Als je samen met de
coach een goed plan hebt gemaakt,
dan word je samen met jouw coach
bij de gemeente uitgenodigd voor
een intakegesprek. De gemeente
gaat afspraken maken met jouw
schuldeisers. Dat betekent dat de
gemeente jouw (enige) schuldeiser is.
In drie jaar betaal je je schuld af.
Ik wil me graag aanmelden
bij NewFuture
Op NewFuture-Haarlem.nl staat alle
informatie over aanmelden.
Je neemt contact op met
NewFuture via WhatsApp
06 187 15113 of

Ik wil graag een
cursus Grip op geld volgen
U kunt u aanmelden voor de cursus
Grip op geld door een e-mail te
sturen naar
gripopgeld@haarlem.nl

e-mail newfuture@haarlem.nl
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Sociaal Wijkteam in de buurt
Wilt u eerst eens met iemand praten
over wat het beste bij u past? Bij het
Sociaal Wijkteam in uw buurt of wijk
kunt u een gesprek aanvragen met
een consulent.
U kunt ook een afspraak maken
met een medewerker van team
Schulddienstverlening bij de
gemeente.

Ik wil graag een gesprek
bij het Sociaal Wijkteam
U kunt naar een loopspreekuur van
het Sociaal Wijkteam, bellen
of een e-mail sturen.
Kijk op
www.sociaalwijkteamhaarlem.nl
waar voor u het dichtstbijzijnde
Sociaal Wijkteam is.
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Bespaar op uitgaven met
regelingen van de gemeente
De gemeente biedt ook hulp in de
vorm van regelingen en toeslagen.
U kunt deze regelingen vinden op
de website van de gemeente
www.haarlem.nl/laag-inkomen.
Met een HaarlemPas kunt u deze
regelingen snel en eenvoudig
aanvragen.

Waar kan ik
hulp vinden?
In het kort

Sociaal Wijkteam

Inloopspreekuren: kijk op de website voor de tijden
www.sociaalwijkteamhaarlem.nl

Budgetondersteuning op Maat

www.haarlem.nl/hulp-bij-geldzorgen
bel 14023,
vraag naar een budgetcoach of
mail naar budgetcoaching@haarlem.nl

NewFuture

www.newfuture-haarlem.nl
WhatsApp 06 1871 5113 of
mail naar newfuture@haarlem.nl

Cursus Grip op geld

Mail naar gripopgeld@haarlem.nl

Schulddienstverlening

Maak een afspraak met een medewerker
van team Schulddienstverlening of kijk op
www.haarlem.nl/hulp-bij-geldzorgen
Bel 14023,
vraag naar team Schulddienstverlening of
mail naar schulddienstverlening@haarlem.nl

Gemeente Haarlem

Regelingen bij een laag inkomen:
www.haarlem.nl/laag-inkomen
Telefoon: 14023
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Dit is een uitgave van gemeente Haarlem.
Gemeente Haarlem voert voor
schulddienstverlening ook taken
uit voor de IASZ gemeenten.
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