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Begeleiding bij financiële zorgen 
 

 “Ik ben bang dat mijn moeder niet meer zelf haar financiën kan 
verzorgen. Wat kan ik voor haar doen ?” 

“Klopt de eigen bijdrage van het CAK wel, en betaal ik niet te veel ?” 
“Ik heb schulden en kom er zelf niet meer uit, wie kan me helpen ?” 

 “ Ik heb aan het eind van mijn geld nog een stuk maand over ?” 
 
Wellicht herkent u de hulpvragen die door uw cliënten / leden of hun naasten aan u 
of uw organisatie worden gesteld.  
 
Wat voor soorten hulp bij financiële zorgen bestaan er eigenlijk ?  
En welke hulp past er goed bij de situatie van de hulpvrager ? 
 
Workshop Begeleiding bij financiële zorgen 
 
Informatie over de soorten hulp en begeleiding is vaak op versnipperde wijze 
beschikbaar. Dat maakt dat de afweging voor een keuze naar het juiste type 
hulpverlening voor de hulpvrager of zijn/haar naasten vaak lastig is.  
 
Wij bieden u geheel vrijblijvend en kosteloos aan om een ochtend, middag of avond te 
organiseren binnen en voor uw organisatie, uw cliënten en beoogde hulpverleners 
waarin deze thematiek wordt behandeld. 
 
Tijdens deze interactieve sessie (met maximaal 15 deelnemers per keer) behandelen 
we op zeer toegankelijke wijze wat de ins- en outs zijn van de typen hulpverlening bij 
financiële zorgen. 
 
Samen met de deelnemers definiëren we de hulpvragen en probleemstellingen.  
 
We lichten de verschillen tussen de typen hulp toe, en we geven aan waar de 
hulpverlener allemaal rekening moet mee houden.  
Bij de uitleg van de verschillende onderdelen maken we gebruik van voorbeelden uit 
onze eigen praktijk, en we verwerken uiteraard de input vanuit de zaal.  
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Het doel van de workshop is dat de mensen na afloop in staat zijn de weloverwogen 
keuze te maken of en welke begeleiding het beste past bij hun financiële zorgvraag. 
 
De workshop voor uw organisatie en cliënten/ leden is zoals gezegd kosteloos.  
We vragen slechts tijd en ruimte.  
 
Voor meer informatie over de workshop en aanmelding voor een workshop kunt u 
ons bereiken 
per email via  : informatie@vhbudgetadvies.nl 
en per telefoon : 06-21220270 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cees Cnossen 
 
VH Budget Advies is een maatschappelijk betrokken bewindvoerderskantoor dat is gevestigd in 
Vleuten. Wij staan vanuit ons kantoor al geruime tijd diverse mensen bij met raad en daad in hun 
uiteenlopende financiële zorgen en problemen. Denk hierbij aan mensen die door hun geestelijke of 
lichamelijke toestand niet langer zelf in staat zijn om hun administratie goed te verzorgen, mensen 
die het niet lukt om zelfstandig uit de schulden komen, dak- en thuislozen en andere 
hulpbehoevenden.  
 


