
IS IN ÉÉN VAN DE BOVENSTAANDE SITUATIES HET ANTWOORD NEE? DAN IS INZET VAN EEN FINANCIEEL VRIJWILLIGER NIET MOGELIJK

Is gemotiveerd Is voldoende 
leerbaar

Is in staat zelf  
verantwoordelijk 

te blijven

Heeft  
een veilige 

woonsituatie

Bevindt zich 
niet in een 

crisissituatie

Wil hulp  
bij privé-

administratie  
(niet zakelijk)

Heeft geen 
juridische  

vragen

HULPVRAGER

EEN FINANCIEEL VRIJWILLIGER KAN ONDERSTEUNING BIEDEN BIJ:
 (digitale) post ordenen
  inkomsten, uitgaven en schulden inzichtelijk maken
 budgetteren
 voorzieningencheck
 financiële zelfredzaamheid en zelfvertrouwen versterken
 voorbereiding schulddienstverlening
 contact met instanties 

Neem bij twijfel contact met ons op voor overleg

VRIJWILLIGERS UTRECHT
PLATFORM FINANCIEEL

WANNEER IS DE INZET VAN 
EEN FINANCIEEL VRIJWILLIGER 
MOGELIJK?



Onderstaande organisaties zetten gezamenlijk financieel vrijwilligers in en zijn 

verenigd in het Platform Financieel Vrijwilligers Utrecht. Het Platform wordt 

daarbij gesteund door Stichting Inspraakorganaan Turken in Nederland (IOT) 

en Stichting Marokkaanse Nederlanders (SMN). 

VRIJWILLIGERS UTRECHT
PLATFORM FINANCIEEL
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U CENTRAAL DE TUSSENVOORZIENING AL AMAL SCHULDHULPMAATJE HUMANITAS

Alle volwassenen, behalve  
dak- en thuislozen, mensen 
met psychiatrische en/of 
verslavingsproblematiek. 

Volwassenen die extra 
ondersteuning nodig hebben, 
zoals ex- dak en thuislozen, 
mensen met psychiatrische en/
of verslavingsproblematiek. Ook 
het oppakken van administratie 
na Stadsgeldbeheer of financieel 
beheer.

Alle volwassenen en jongeren,  
in het bijzonder migranten.

Volwassenen en jongeren  
(16-24 jaar) met schulden  
of risico op schulden.  
Geen dak- en thuislozen en/
of verslavingsproblematiek. 
In samenwerking met Exodus 
ook ex-gedetineerden. Ook 
vluchtelingen (statushouders).

Volwassenen en jongeren die 
door allerlei oorzaken (tijdelijk) 
in financiële problemen geraakt 
zijn en/of niet in staat zijn 
om hun financiën op orde te 
houden. Ook ondersteuning 
tijdens bewindvoering. Geen 
dak- en thuislozen en/of 
verslavingsproblematiek. 

Max. 1 jaar, verlenging mogelijk Max. 1 jaar, verlenging mogelijk Geen maximale trajectduur Geen maximale trajectduur Max. 1 jaar, verlenging mogelijk

06 - 10 78 11 54
 u-centraal.nl/vrijwilligerfinancien
 finan-admin@u-centraal.nl

030 - 275 96 45
 tussenvoorziening.nl
  financieelvrijwilligerswerk@

tussenvoorziening.nl

06 - 42 66 00 19
06 - 24 79 04 27
 al-amal.nl 
 aanmeldingen@al-amal.nl

06 - 21 96 78 60
 schuldhulpmaatjeutrecht.nl
 info@schuldhulpmaatje030.nl

030 - 252 40 30
06 - 13 29 88 73
 humanitas.nl/utrecht
   thuisadministratie.utrecht@

humanitas.nl
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