
Hulp met mijn fi nanciën 
Wat kan de gemeente Dalfsen 

voor mij betekenen?

Contactgegevens Samen Doen in Dalfsen

U kunt:
•  bellen met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen van de gemeente Dalfsen 

via telefoonnummer 14 0529

•  een e-mail sturen naar samendoenindalfsen@dalfsen.nl

Ik dacht dat ik het zelf wel kon regelen
“Ik wilde het eerst zelf allemaal regelen, dacht dat het wel lukte. 

Toch liepen de achterstanden steeds meer op en was ik het 

overzicht helemaal kwijt. Vrienden en familie hadden het niet door, 

want ik praatte er niet over. Ik schaamde me. Tot het niet meer kon. 

Ik heb een gesprek aangevraagd met een medewerker van Samen 

Doen in Dalfsen. Samen hebben we een plan gemaakt. Ik merk dat 

ik het fi jn vind dat ik nu hulp krijg. Het gaat inmiddels gelukkig weer 

wat beter met mij. De fi nanciën krijg ik steeds beter onder controle.”

Manon, 48 jaar, woont in de gemeente Dalfsen

Bent u het overzicht over uw fi nanciën kwijt? Lukt het 

niet alle betalingen op tijd te doen? Of heeft u schulden 

die u niet meer kunt betalen? Wij helpen u graag!



2. Oplossen schulden

Heeft u schulden? Dan kijken we samen naar uw huidige 

fi nanciële situatie. Zodra we dit in kaart hebben gebracht, 

zoeken we naar een blijvende oplossing die het beste bij u past. 

Daarin zijn er verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van uw 

situatie kan dit uiteenlopen van een paar gesprekken tot een 

traject van meerdere jaren. Iedere situatie is anders, dus tijdens 

het gesprek zal duidelijk worden wat voor u van toepassing is. 

Daarin bent u vrij te bepalen welke stappen u wel of niet 

wilt zetten.

We helpen u graag!  
Misschien twijfelt u nog om contact met de gemeente 

op te nemen. “Is mijn vraag wel voldoende? Waarvoor 

kan ik bij de gemeente terecht? En is dat ook voor mij 

bedoeld?” Maar wij kunnen u helpen!

Hiermee helpen we u bijvoorbeeld:

• Voorkomen van schulden.

• Uitzoeken van de oorzaak van geldproblemen.

•  Maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven.

• Oplossen van schulden. 

•  Adviseren hoe u extra inkomsten krijgt / hoe 

u bezuinigt.

• Uw fi nanciën tijdelijk overnemen.

Heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met 

ons op. Dan bespreken we het samen.

Hoe werkt schuldhulpverlening
in de gemeente Dalfsen? 
U kunt bij ons een gesprek aanvragen voor fi nanciële hulp. 

Op de achterkant van deze folder leest u hoe u dit doet. 

Samen kijken we waar u tegenaan loopt en maken we een plan 

van aanpak. Dit is afhankelijk van uw vraag. Een gesprek is gratis 

en u zit nergens aan vast als u dat niet wilt.

Wat voor hulp kan ik krijgen?
1. Hulp van een vrijwilliger

Misschien zijn enkele tips of ondersteuning 

bij uw fi nanciële vragen al voldoende. De 

gemeente kan u vrijblijvend in contact brengen 

met een vrijwilliger. Hij of zij helpt u met uw 

vragen, zolang als u wilt en nodig heeft. 

3. Inkomensbeheer

U kunt hulp krijgen bij het beheren van uw inkomsten en uitgaven. 

Bijvoorbeeld als het lastig is elke maand met uw geld uit te 

komen. Uw vaste lasten worden dan elke maand voor u betaald 

en u  ontvangt wekelijks een bedrag voor andere uitgaven, zoals 

boodschappen en kleding. Zo weet u zeker dat uw vaste lasten 

betaald worden. Inkomensbeheer is niet verplicht.


