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en beweegt werkzoekenden

Samen werken
aan zelfstandigheid
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In dit
nummer
socialedienstdrechtsteden.nl/
vakantiemelding

Hoe meld ik dat ik op vakantie ga?
U kunt uw vakantie melden via het
vragenformulier op
www.socialedienstdrechtsteden.nl/
vragen.
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Ontvangt u van ons een uitkering
en wilt u op vakantie? Dan horen
wij dit graag van u. Er geldt namelijk
een meldingsplicht. Deze meldingsplicht geldt ook voor vakanties in
Nederland. U mag maximaal vier
weken per jaar op vakantie. Gaat u
langer? Houd u er dan rekening mee
dat uw uitkering wordt stopgezet.

info?

09
Aanvraag bijzondere
bijstand makkelijk
regelen via internet

Vakantiemelding
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U hoeft niet te wachten op een
akkoord of toestemming, het
melden is voldoende. Ook kunt
u telefonisch contact opnemen
met de klantenservice om uw
vakantie door te geven. Gaat u naar
het buitenland voor bijvoorbeeld
een feest of uitvaart? Dan bent u
verplicht om dat ook te melden.
Meld dus altijd als u naar het
buitenland gaat. Dit kan ook via
het vragenformulier.

socialedienstdrechtsteden.nl
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Verandering berekening
aanvulling op inkomen
Voor alle inwoners met een
aanvulling op hun inkomen
uit parttime werk zijn per
1 oktober 2017 de regels
veranderd. Per die datum
worden de inkomsten van
mensen met een uitkering een
maand achteraf verrekend.
Hierdoor hebben mensen
langer de tijd om een
loonstrook aan te leveren.
De verrekening is daardoor in
1 keer goed en dus duidelijker.
Alle mensen met een uitkering
die daarnaast inkomen uit
parttime werk hebben, zijn per
brief geïnformeerd.
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Vaarwel
balies,

hallo
gastvrijheid
Wie binnenloopt bij de sociale dienst wordt sinds
kort niet meer vanachter een balie geholpen.
De hal met balies is vervangen door een gastvrije
ontvangstruimte met informele zitjes en een
koffiebar.
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Hulp bij uw geldzaken
Verandert uw persoonlijke
situatie? Dan heeft dit
waarschijnlijk gevolgen voor
uw inkomsten. De Adviseur
Geldzaken kan u hierbij advies
geven. Zijn uw inkomsten en
uitgaven in balans? Weet u voor
welke toeslagen u in aanmerking
komt? Klopt de beslagvrije voet
of is er hulp nodig bij het invullen
van een kwijtscheldingsformulier
of het doen van aangifte? Voor
al deze vragen kunnen inwoners
van de Drechtsteden terecht bij
de Adviseur Geldzaken van de
Sociale Dienst Drechtsteden.
Vanaf half februari kunt u zonder
afspraak binnenlopen op dinsdag,
donderdag en vrijdag van 9.00 tot
13.00 uur. Vanaf 13.00 uur kunt u
op deze dagen met een afspraak
terecht. Een afspraak maken kan
via onze klantenservice. Kijk voor
de contactmogelijkheden op
socialedienstdrechtsteden.nl/
vragen.

De vernieuwde inrichting sluit beter aan bij onze nieuwe manier van
werken. “De balies zorgden voor een te grote afstand, terwijl onze
dienstverlening er juist op gericht is om op een ontspannen manier
samen te werken aan oplossingen”, vertelt projectleider Janneke Beek,
verantwoordelijk voor de nieuwe inrichting van de ontvangstruimte.
We werken al enige tijd aan het vernieuwen van de dienstverlening.
Zo kunnen sinds een half jaar veel aanvragen ook digitaal worden
gedaan, bijvoorbeeld voor bijzondere bijstand of voor een
keukentafelgesprek met een Wmo-consulent. “Maar voor advies over
omgaan met schulden of hoe je weer snel een baan vindt, is een
persoonlijk gesprek voor veel mensen juist fijner”, legt Beek uit.
“We zorgen dat dat in een gastvrije omgeving gebeurt.”
Iedereen kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
terecht in de ontvangstruimte voor vragen over werk, bijstand,
schuldhulpverlening of Wmo. Er zijn werkplekken met gratis wifi
of computers om informatie op te zoeken. Ook werkgevers en
maatschappelijke organisaties kunnen de ruimte gebruiken als
tijdelijke werkplek. Verse koffie wordt geserveerd door medewerkers
met een verstandelijke beperking van stichting Philadelphia.
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Aanvraag bijzondere bijstand
makkelijk regelen via internet
fraude?
Hulp bij uw administratie
Is uw administratie niet
op orde? Dan kan het
A-team van de sociale
dienst u helpen.
De medewerkers van dit
team gaan samen met u
aan de slag om uw
papieren uit te zoeken.
Dit noemen we een
‘ordengesprek’. We laten u
zien hoe u zelf uw admini
stratie kunt bijhouden.
En we maken een map
waarin u alles goed kunt
opbergen. De hulp van het
A-team is gratis.

Misbruik melden?
Denkt u dat iemand in uw
omgeving ten onrechte een
uitkering ontvangt? Meld dit bij ons.
U kunt een e-mail sturen naar
fraudesignaal@drechtsteden.nl
of bellen met het meldnummer
(078) 770 89 30.
Of vul het formulier in via
socialedienstdrechtsteden.nl/fraude
Wij gaan zorgvuldig met uw
melding om en als u wilt, blijft u
anoniem.

U kunt via onze website makkelijk een aanvraag doen voor
bijzondere bijstand. U kunt snel zien of u in aanmerking komt,
op een moment dat het u het beste uitkomt. U heeft alleen
uw DigiD nodig.
U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor zaken die u écht nodig heeft, maar niet
zelf kunt betalen. U kunt via de website een aanvraag doen voor de volgende kosten:
rechtsbijstand, alarmering, eigen bijdrage CAK, maaltijdvoorziening en het
persoonlijk minimabudget.

vragen?
Kunt u de aanvraag niet digitaal doen? Of heeft u
vragen? Neem contact op met onze klantenservice.
Zij helpen u verder.

Zo werkt het
Ga naar
socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand

1
Check
Ga naar de website en
check of u in aanmerking komt.

2
Log in met DigiD

De consulent meldt u
aan voor een ordengesprek als dit voor u
nodig is. Als u begeleid
wordt door bijvoorbeeld
maatschappelijk werk,
verslavingszorg of een
andere hulpverlenende
instantie, kan uw begeleider u ook aanmelden.

Meer weten?
Neem contact met
ons op. Kijk hiervoor op
www.socialedienst
drechtsteden.nl/vragen
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Komt u in aanmerking? Log in

Inkomstenverrekening

3
Besluit

Vanaf oktober 2017 verrekenen wij de inkomsten van de meeste klanten een maand
achteraf. In de maand oktober is eenmalig een volledige uitkering uitbetaald.
Daarnaast ontvingen deze klanten ook loon van hun werkgever. Zowel de Sociale Dienst
Drechtsteden als de werkgever hebben over deze bedragen heffingskorting toegepast.
Het is mogelijk dat hierdoor in 2017 in totaal meer heffingskorting is toegepast dan
maximaal is toegestaan. De Belastingdienst kan hiervoor een aanslag naar de klant
sturen. Geldt dit voor u? En ontvangt u in 2018 een aanslag van de Belastingdienst
hiervoor? Stuur dan de aanslag én uw jaaropgave over 2017 van uw werkgever naar
ons op. Wij beoordelen dan of wij de aanslag (gedeeltelijk) voor u betalen.
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U krijgt meestal binnen
15 werkdagen bericht of u de
bijzondere bijstand krijgt.

Wordt de bijzondere bijstand
toegekend?
U ontvangt binnen een paar dagen
het geld op uw rekening.
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Op zoek naar werk? Dan ondersteunen we u.
Ook als u moeilijk werk kunt vinden of geen uitkering
heeft. Lukt betaald werk niet? Dan is een participatieplek
of vrijwilligerswerk misschien iets voor u. Wist u dat
u in aanmerking kunt komen voor een participatie- of
vrijwilligersbonus?

Participatie-/vrijwilligersbonus
ontvangen? Zo werkt het!
Werkt u op een participatieplek?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor
een participatiebonus. Dit is een bonus
van € 250,- per jaar die verder geen
gevolgen heeft voor uw bijstandsuitkering.
Gewoon een leuk extraatje dus!

info?

Voor een vrijwilligersbonus komt u in
aanmerking als u, tijdens uw zoektocht
naar een baan, vrijwilligerswerk doet bij

Voor meer informatie
kunt u terecht op
socialedienstdrechtsteden.nl.
Zoek op participatiebonus
of vrijwilligersbonus en
vind meer informatie over
de twee bonussen.

een maatschappelijke instelling en uw
vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan
€ 1.250 per jaar. Zo doet u niet alleen
nuttige werkervaring op, maar bent u de
samenleving ook dienstbaar. Win-win dus.
Ook de vrijwilligersbonus bedraagt € 250,per jaar en heeft verder geen gevolgen
voor uw bijstandsuitkering.

Heeft u geen geld om uw huisdier
eten te geven? Dan kunt u terecht bij
een van de voedselbanken speciaal
voor dieren in de Drechtsteden. In
Papendrecht is er naast de reguliere
Voedselbank ook een voedselbank voor
dieren; in Dordrecht is ‘Wie vult mijn
bak’ actief.

Voedselbank voor dieren

Wie vult mijn bak
Voedselbank voor dieren
De voedselbank voor dieren in
Papendrecht is in november 2015
opgestart door Christiaan en Anneke
Helweg. Deze is bedoeld voor mensen met
een minimum inkomen in Papendrecht,
Dordrecht en Alblasserdam. Anneke:
“Bij aanmelding stel ik drie vragen…
Waar kom je vandaan, uit hoeveel
gezinsleden bestaat het gezin en wat is je
netto gezinsbudget per week?” Op basis
hiervan wordt bepaald of de aanvrager in
aanmerking komt voor voedsel voor hun
dier(en). De voedselbank voor dieren is
gevestigd aan de Louis Couperusstraat 5,
3351 CR in Papendrecht. Anneke is te
bereiken op 06 207 757 42.
Wie vult mijn bak
Wie vult mijn bak is de landelijke non-
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profit stichting die huisdieren helpen,
waarvan hun baasjes in financiële
problemen zijn gekomen. Het initiatief
voor deze voedselbank werd in 2015
genomen en intussen zit Wie vult
mijn bak op 14 locaties in Nederland.
Ook in Dordrecht kunt u terecht voor
hondenbrokken, kattenvoer, maar ook
voor bijvoorbeeld hondenspeelgoed.
Wie vult mijn bak is gevestigd aan
de Camphuijzerstraat 74, 3314 ZB in
Dordrecht. U kunt Wie vult mijn bak
bereiken via e-mailadres
wievultmijnbak@hotmail.com
of door het contactformulier op de
website www.wievultmijnbak.nl/
contact. Houd u er rekening mee
dat Wie vult mijn bak informatie
nodig heeft over uw financiële
situatie.

meer
weten?

www.wievultmijnbak.nl
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Geldzorgen?
Blijf er niet mee zitten!

Hoe kom ik uit de geldzorgen?
Ruim 1 op de 3 mensen in de Drechtsteden heeft te maken met
schulden of financiële problemen. Dat blijkt uit een onderzoek dat
de sociale dienst heeft laten doen onder inwoners van de gemeenten
Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht en Alblasserdam. De meeste mensen zoeken eerst hulp
bij vrienden of familie. Veel mensen wachten te lang met het zoeken
van professionele hulp, waardoor de problemen vaak groter worden
dan nodig.
Wij bieden hulp aan iedereen met geldzorgen of die het moeilijk
vindt om met geld om te gaan. De hulp loopt uiteen van praktische
tips tijdens een budgetcursus tot het tijdelijk overnemen van het
beheer van uw financiën.
Persoonlijk advies
Als u financiële problemen heeft, kan de sociale dienst u advies
op maat geven. In één of meer gesprekken brengen we uw situatie
in kaart en stellen samen met u een plan van aanpak op. We kijken
welk schuldhulpverleningstraject het beste bij u past. En welke
stappen we gaan nemen om uw financiën op orde te krijgen.
Minnelijke schuldregeling
Heeft u problematische schulden, dan kan de sociale dienst voor
u een regeling treffen met schuldeisers waarbij u een deel van uw
schulden in 3 jaar aflost en de rest wordt kwijtgescholden. Dit heet
een minnelijke schuldregeling.
Wettelijke schuldsanering
Gaan niet alle schuldeisers akkoord met een minnelijke
schuldregeling? Dan kan de sociale dienst u helpen om bij de
rechtbank een aanvraag in te dienen voor schuldsanering. De rechter
beslist of u wordt toegelaten en na hoeveel jaar de rest van uw
schuld wordt kwijtgescholden. Dit is meestal een termijn van 3 jaar.
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Budgetbeheer
De sociale dienst kan tijdelijk uw
financiën voor u beheren. Dit noemen we
budgetbeheer. De sociale dienst zorgt dan
voor de betaling van uw vaste lasten (zoals
huur, water, energie, zorgverzekering).
U krijgt dan weekgeld of maandgeld
op uw rekening gestort, waarmee
u boodschappen kunt doen. Tijdens
budgetbeheer coachen we u om zelf
weer uw financiën te kunnen beheren.
Budgetcursus
Om te zorgen dat u beter rond kunt
komen, kunt u bij de sociale dienst een
budgetcursus volgen. Hierin leert u
uw post te ordenen en een financiële
administratie bij te houden.
Digitaal geldplan
Om snel advies op maat te krijgen
en te kunnen zien voor welke

schuldhulpverlening u in aanmerking
komt, kunt u op internet het digitale
geldplan ‘Kom uit de geldzorgen’ invullen.
Eventueel kunt u bij het invullen van het
geldplan hulp krijgen van een vrijwilliger
via het sociaal wijkteam.

info?
socialedienstdrechtsteden.nl/
geldplan

Alblasserdam
Vivenz Alblasserdam
06 2066 4045

Hendrik-Ido-Ambacht
Sociaal Wijkteam
Ambacht
078 682 2416

Zwijndrecht
Sociaal Wijkteam
Zwijndrecht
078 770 8787

Papendrecht

Sociaal Team Hardinxveld-Giessendam
14 0184
Sociaal Team Sliedrecht
0184 495 835

Sterk Papendrecht
078 644 5200

HardinxveldGiessendam

Sociale Dienst Drechtsteden
078 770 8910

Sliedrecht
Sociaal Wijkteam Centrum
078 221 0200

Sociaal Wijkteam Krispijn
078 221 0007

Sociaal Wijkteam Wielwijk
078 221 0003

Sociaal Wijkteam Stadspolders-Dubbeldam
078 221 0201
Sociaal Wijkteam Crabbehof
078 617 0016

Sociaal Wijkteam Sterrenburg
078 221 0005

Dordrecht
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In memoriam:
Gerard Bosma
Na ruim 34 jaar vrijwilligerswerk -34 jaar inzet voor mensen
die het minder hadden- hebben wij op 11 juni 2017, volkomen
onverwacht, afscheid moeten nemen van ons oudste lid
Gerard Bosma (76 jaar). Gerard was altijd geïnteresseerd
in en geïntrigeerd door de diversiteit aan mensen in de
samenleving. Hij heeft in 1982 aan de wieg gestaan bij de
opzet van het 1e Sociale Centrum in Dordrecht dat voor
iedereen toegankelijk was; “De Buitenwacht”. Begin jaren ‘90
is Gerard ook bij de Arme Kant Zuid-Holland (en Nederland),
de Communicatie Oriëntatiedagen (eerst Sjakuus en nu Clip)
en de Sociale Alliantie betrokken geraakt. In die tijd werden
er al met een groepje ‘Sociale Vraagstukken’ besproken.
Begin jaren ‘90, heeft de Sociale Dienst/ Gemeente Dordrecht
verschillende organisaties benaderd voor medewerking bij
het Minimabeleid. In 1993 is Gerard hier met nog een aantal
personen aan begonnen en heeft met de oprichting van
de Stichting Cliëntenraad Dordrecht aan de Vrieseweg te
Dordrecht hier verder gestalte aan gegeven.
De Cliëntenraad
Regio Drechtsteden
streeft ernaar
het gedachtegoed
van Gerard,
met dezelfde
passie, inzet en
gedrevenheid
voort te zetten.

Dit alles gebeurde met de volle mede
werking en samenwerking van de Sociale
Dienst Drechtsteden, die een onafhankelijke
organisatie wilde. In 2011 kreeg hij zijn
beloning in de vorm van de Johan de Witt
speld van de gemeente Dordrecht. Apetrots
was hij, maar wel beduusd over de grootte
van het speldje. Het was maar goed dat hij
een bril droeg, anders had hij hem zelf niet
eens kunnen zien zei hij weleens.
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Voortaan sturen wij een e-mail als wij een
betaling aan u overmaken. Meestal staat
het geld op dezelfde dag aan het eind van
de middag op uw rekening. Het kan per
rekeningnummer en per bank verschillen
hoe laat het geld precies op uw rekening
staat. Dit kan ook ‘s avonds zijn.
U kunt het bedrag terugvinden op
MijnSDD. MijnSDD heeft een hoop
verbeterde mogelijkheden zodat we u
nog beter digitaal van dienst kunnen
zijn. Via MijnSDD vindt u makkelijk
informatie over uw uitkering, Wmo-

info?

www.crdrechtsteden.nl

voorziening of schuldhulptraject. U kunt
MijnSDD 24 uur per dag gratis gebruiken
met uw DigiD inloggegevens. Ga naar
socialedienstdrechtsteden.nl en klik
rechtsboven op de rode knop MijnSDD.
Klopt uw e-mailadres?
Zorg ervoor dat uw juiste e-mailadres bij
ons bekend is. U kunt dit zelf wijzigen in
MijnSDD of neem contact met ons op.
Kijk hiervoor op
socialedienstdrechtsteden.nl/contact en
klik rechtsboven op de rode knop MijnSDD.

Wist u dat...

Al die jaren heeft hij zijn taken als
vrijwilliger voor het sociale gedreven en
met passie uitgevoerd. Altijd op pad met de
trein om maar op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen te blijven.
St. Cliëntenraad Regio Drechtsteden

Gerard was, naast bovenstaande, ook in
de Kerk actief in diverse organisaties. Als
collega kon hij weleens knorrig overkomen,
maar hij was rechtdoorzee, eerlijk, koppig,
lachte veel, maakte graag grapjes en was
altijd te verleiden met gebak. Gerard was
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bloedserieus als het ging om het schrijven
van adviezen of een column voor de Info
krant van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Bekijk uw betaling
makkelijk en snel
in de vernieuwde
omgeving van
MijnSDD

Wanneer wordt
mijn uitkering
betaald?

...het aan het einde van
de ochtend en halverwege de
middag de beste tijd is om te bellen.
Tussen 10 - 11 uur en 13 - 14 uur is
het erg druk aan de telefoon.
...u uw vraag ook via
Whatsapp kunt stellen?
Het telefoonnummer is
06 - 362 416 62. Dit nummer wordt
alleen gebruikt voor WhatsApp en is
daarom niet telefonisch of per sms
te bereiken.

Telefonische bereikbaarheid
Klantenservice

Rustig

Druk

Ochtend
10.00 tot 10.30 uur
10.30 tot 11.00 uur
11.00 tot 11.30 uur
11.30 tot 12.00 uur

...u de Sociale Dienst
Drechtsteden ook op Facebook vindt?
facebook.com/
socialedienstdrechtsteden

Middag
13.00 tot 13.30 uur
13.30 tot 14.00 uur
14.00 tot 14.30 uur
14.30 tot 15.00 uur
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Schuldhulpverlening

hulp?

Wilt u hulp bij schulden?
Bel onze klantenservice
via telefoonnummer
078 770 89 10.
Of bezoek het Wijkteam
in uw buurt.

“Blij dat ik dat
meteen gedaan heb”
Wat doe je als je plotseling ontdekt dat je schulden hebt? “Je schrikt je kapot.
Dat is zeker.” , vertelt Stella. We ontmoeten Stella in de nieuwe ontvangstruimte van
het gebouw van de Sociale Dienst Drechtsteden. Naast haar zit Marian.
Eén van de medewerkers van de sociale dienst, die Stella tot een paar maanden geleden
begeleidde. Stella werd ruim 3 jaar geleden weduwe. Nog diezelfde week kreeg ze in de
gaten dat er schulden waren, waarvan zij niets afwist.
Ik wist niet wat me overkwam
Stella: “Ik kreeg een brief over een bedrag
dat nog betaald moest worden. Toen ik
verder ging zoeken, kwam ik nog veel
meer aanmaningen en brieven tegen.
Van bestellingen bij postorderbedrijven,
van bedrijven waarmee mijn man zaken
had gedaan en meer. Ik wist niet wat me
overkwam.”

Naar de sociale dienst
Stella besloot er meteen mee naar de
sociale dienst te gaan. “Ik ben nu nog blij
dat ik dat gedaan heb.” zegt ze. “Ik was
tot die tijd eigenlijk nooit met geldzaken
bezig en deed ook zelf de administratie
niet. Het ging allemaal goed, dacht ik.
Dat was dus niet zo. Toen ik hier voor het
eerst kwam, was ik behoorlijk van streek.”

Voor het eerst inzicht in mijn financiën
Stella vertelt wat er vanaf dat moment gebeurde.
“Ik had een paar keer een gesprek met Marian.
Ik heb in die tijd alle papieren die ik thuis kon vinden
bij elkaar geraapt en meegenomen. Al vrij snel had
Marian een overzicht van wat ik aan inkomsten had,
wat voor vaste lasten en hoeveel mijn schuld bedroeg.
Ik kreeg toen eigenlijk voor het eerst in mijn leven zelf
ook inzicht in mijn financiën. Tot die tijd wist ik niet
wat er precies inkwam en uitging.”
Minder schuld, lagere lasten en gespreid betalen
Marian ging daarna met de schulden van Stella aan
de slag: “Het lukte om ervoor te zorgen dat Stella
alleen haar eigen deel van de schuld moest afbetalen.
Dat van haar overleden man werd kwijtgescholden.
Stella kijkt Marian aan: “Ik ben er nog steeds blij mee.
Zelf had ik dat nooit kunnen regelen.”
Daarna ging een collega van Marian praten met
alle schuldeisers. Hij maakte een afspraak over
afbetalen in 3 jaar tijd. Stella: “Ik voelde me
opgelucht. Zeker toen ik hoorde dat ik, met mijn lage
inkomen, 3 jaar geen gemeentelijke belastingen en
waterschapsbelasting hoefde te betalen. Mensen
klagen soms over wat er allemaal niet kan, maar ik
ben ontzettend goed geholpen.”

Niet meer uitgeven dan je hebt
“Ook is het belangrijk dat je niet meer uitgeeft dan je
hebt.”, zegt Marian. “In de schuldhulpverlening weet
je wat je iedere week uit mag geven. Daar moet je
niet overheen gaan. Anders ontstaan er weer nieuwe
schulden. Als je dat moeilijk vindt, dan kan het helpen
om iedere week je geld in een envelop te bewaren.
Als dat op is, ga je niet opnieuw pinnen, maar stop je
met uitgeven. Natuurlijk houden we vanuit de sociale
dienst een vinger aan de pols, zolang het traject loopt.
Stella mag trost op zichzelf zijn. Ze heeft er van het
begin af aan alles aan gedaan om eruit te komen en is
niet bij de pakken neer gaan zitten.”
Klaar met afbetalen
Een paar maanden geleden lag er bij Stella een brief op
de mat waar ze helemaal blij van werd: “Ik was klaar met
afbetalen! Toch ben ik sinds die tijd zuinig blijven leven.
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Hulp bij mijn administratie
Mijn schoonzus is van onschatbare waarde. Zij helpt
me om de map op orde te houden, die ik nu thuis heb.
Mijn map met rekeningen en brieven. Van de bank
is er ook iemand bij me thuis langs geweest. Ik deed
nooit iets op de computer. Hij heeft me geleerd hoe je
moet internetbankieren. Mooi, hè?”
Marian vult aan dat de sociale dienst altijd samen
optrekt met anderen bij schuldhulpverlening:
“Met de klant zelf natuurlijk en het liefst ook met een
familielid of een goede bekende die kan helpen.
Maar niet iedereen kan een beroep doen op zo’n eigen
netwerk. Weet je je met brieven en rekeningen geen
raad? Dan helpt ook het Wijkteam je aan overzicht.”
Meewerken voor de volle 100%
Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder. Stella is
uit de schulden. “Ik kom in die situatie ook nooit
meer terecht, dat weet ik zeker.” Marian vertelt dat
het vooral belangrijk is, dat mensen voor de volle
100% meewerken aan het traject. “Anders lukt het
niet. Eerlijk zijn dus over je schulden, je uitgaven en
inkomsten. Pas als we alles weten, kunnen we goede
afspraken maken met schuldeisers.”

Het is een soort sport geworden. Wat ik nu uitspaar, dat
houd ik apart in een ‘leuke-dingen-potje’. Bijvoorbeeld
voor een uitstapje of voor het opknappen van dingen in
mijn huis. Sinds ik mijn schulden heb aangepakt, ben ik
overal wat zekerder in geworden.
Ik wil zoveel mogelijk zelf bepalen.”
Doe er iets mee
Heeft Stella nog een tip voor mensen die schulden
hebben? Stella: “Ja… doe er meteen iets mee! Stop
vervelende brieven niet weg, maar ga ermee naar
iemand die kan helpen. Het is helemaal niet zo erg
om minder geld uit te geven, als je weet dat je op weg
bent om je probleem op te lossen. Natuurlijk is het
mooier als je het helemaal niet nodig hebt, maar ik kan
schuldhulpverlening echt aanbevelen.”
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DeBroekriem
inspireert en beweegt
werkzoekenden
Vind snel uw baan, verbeter uw sollicitatievaardigheden en vergroot uw netwerk
met hulp van DeBroekriem. DeBroekriem heeft de ambitie om werkzoekenden
te inspireren en te bewegen. Dit doen zij via een activiteitenplatform dat
ontmoetingen tussen collega baanzoekers ondersteunt. DeBroekriem gelooft in de
kracht van een positieve denkwijze en de meerwaarde van actief netwerken. Met
inspirerende ontmoetingen en cursussen vergroot DeBroekriem het netwerk en
de sollicitatievaardigheden van hoger opgeleide starters en personen die (tijdelijk)
zonder werk zitten. Interesse? Ga naar de website van DeBroekriem en ontdek wat
zij voor u kunnen betekenen: www.debroekriem.nl. Kijk voor de evenementen
die DeBroekriem, in de regio, organiseert: www.debroekriem.nl/events.

info?

Deze informatiekrant is een uitgave van de Sociale Dienst Drechtsteden.
De Sociale Dienst Drechtsteden is de regionale sociale dienst voor de gemeenten
Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht en Zwijndrecht.
Contact met de Sociale Dienst Drechtsteden
078 770 8910 op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur
06 362 416 62 (WhatsApp) op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur
socialedienstdrechtsteden.nl/vragen

Samen werken
aan zelfstandigheid

