MIEKE, JACQUELINE, HUGUETTE EN ROEL
ZIJN DE ADVISEURS VAN WELLER VOOR
DE VOORZIENINGENWIJZER.
EEN GESPREKJE MET HEN KAN DUS AL
EEN BESPARING VAN MEER DAN 500
EURO PER JAAR OPLEVEREN.

De cijfers spreken voor zich. 600.000 huishoudens in ons land hebben
‘geldstress’. Zij moeten iedere dag zuinig zijn om de rekeningen te kunnen
betalen. Maar, het is ook bekend dat veel mensen geld laten liggen.
Doordat zij té veel betalen voor hun vaste lasten en té weinig gebruik
maken van regelingen of toeslagen. Deze combinatie was voor Martijn
Boer de reden om De VoorzieningenWijzer te ontwikkelen. Weller zet dit
hulpmiddel, waarmee je écht kunt besparen, in.

Van boven naar beneden Jacqueline,
Mieke, Huguette en Roel.

Martijn werkte bij een woning-

En dat lukt goed! Martijn mag

corporatie in Drenthe toen hij op het

trots zijn op zijn initiatief. De Voorzie-

idee van De VoorzieningenWijzer

ningenWijzer is omarmd door

kwam. “Ik schrok van het aantal huis-

Schuldenlab.nl en wordt inmiddels in

houdens dat financieel op het randje

circa 40 gemeenten ingezet, omdat

leeft”, vertelt hij. “Deze mensen zijn

hij zo effectief is voor het voorkomen

‘onzichtbaar’ voor instanties, omdat

van schulden.

zij keurig hun rekeningen betalen.
Achter de voordeur is echter sprake

RUST

van (onbewuste) armoede.

In Parkstad Limburg is De

Zij hebben geleerd om elke euro tien

VoorzieningenWijzer opgenomen in

keer om te draaien. Daardoor lukt het

de Regio Deal. Dat is een pakket aan

om soms met minder dan het mini-

maatregelen waarmee de Parkstad-

mum rond te komen. Totdat er iets

gemeenten onder andere armoede

onverwachts gebeurt of, zoals nu, de

tegengaan. Mieke Offermans is één

kosten stijgen. Deze situatie zal in

van de vier medewerkers van Weller

veel huishoudens voor stress zorgen.”

die zijn opgeleid tot VoorzieningenWijzer-consulent. “Onze huurders

MARTIJN BOER

WIJ KUNNEN
U HELPEN MET
BESPAREN
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Nu de kosten voor energie zo
stijgen, wordt het leven voor
de meeste huishoudens veel
duurder. Daar blijft het niet bij:
de dagelijkse boodschappen,
de zorgverzekering… álle
prijzen lijken te stijgen.
Daar maken veel mensen zich
zorgen over. Wij willen u
helpen. Want bij woonplezier
hoort ook financiële rust.

EEN HANDIG PROGRAMMA

kunnen contact met ons opnemen

De VoorzieningenWijzer is een

om een adviesgesprek aan te vragen.

handig programma waarmee u samen

Dit gesprek is persoonlijk en vertrou-

met een consulent kunt uitpluizen

welijk en levert altijd iets positiefs

hoe u kunt besparen of onnodige

op. Alleen al omdat het rust brengt

risico’s wegneemt. Bijvoorbeeld door

om alle uitgaven eens onder de loep

over te stappen naar een andere

te leggen. Veel mensen kunnen ook

zorgverzekering. Ook bekijkt de

direct al besparen. Die besparing

consulent of u krijgt waar u recht op

regelen wij. En als dat niet direct

hebt. Denk aan zorg- of huurtoeslag.

mogelijk is, zorgen wij voor een

Het kan zijn dat u geld terugkrijgt als

warme overdracht naar de instantie

u aangifte inkomstenbelasting doet.

die het verder regelt.” <

En misschien komt u in aanmerking
voor gemeentelijke regelingen zoals
de langdurigheidstoeslag of bijzon-

adviesgesprek? Neem dan contact op

dere bijstand. Martijn: “Mensen weten

met Weller via 045 404 86 00. Op

vaak wel dat er mogelijkheden zijn.

www.wellernet.nl vindt u meer

Maar, de regels zijn ingewikkeld en

informatie.

de drempel om er gebruik van te
maken is hoog. Die drempel wil ik
verlagen.”
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Heeft u interesse in een gratis

27

