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Terugkeer naar de maatschappij (TNM)

Heb je vragen over jouw geldzaken of weet jij nog

Als je in een (beschermende) woonvorm woont en

leuke tips voor onze nieuwsbrief of onze website, dan

weer zelfstandig gaat wonen, kan de hoge eigen

horen wij die heel graag van je! Je kunt ze mailen

bijdrage voor maximaal het laatste jaar dat je in de

naar fobc@pameijer.nl

(beschermende) woonvorm woont, omgezet worden

Neem ook eens een kijkje op onze website

in een lage eigen bijdrage. Zo kun je vast sparen om

www.pameijer-geldtelt.nl

weer zelfstandig te gaan wonen. Om TNM aan te
vragen, moet je begeleider aan de afdeling

Weet je dat…

Clientenadministratie doorgeven vanaf wanneer de

- … er weer een nieuwe enquête op de website

TNM ingaat. Zij sturen dan de juiste

www.pameijer-geldtelt.nl staat?

gegevens door naar het Zorgkantoor.

- …je met de Rotterdampas gratis een keer naar de
film kunt bij LantarenVenster?

LET OP: Als achteraf blijkt dat je toch in de

Zie www.rotterdampas.nl

(beschermende) woonvorm bent blijven wonen of

- …de belastinginvulactie van Pameijer 1 oktober van

wanneer je binnen een jaar zelfstandig wonen weer

start gaat? In 7 dagen tijd zullen 3 medewerkers van

terug gaat naar een (beschermende) woonvorm,

de belastingdienst voor ruim 400 cliënten van

wordt alsnog de hoge eigen bijdrage in rekening

Pameijer (die zich eerder opgegeven hebben) de

gebracht.

belastingaangifte doen.

LET OP:
Je kan TNM ook met terugwerkende kracht achteraf

Handige websites

aanvragen. Dit om te voorkomen dat je terug moet

www.schuldinfo.nl

betalen.

Mensen met schulden hebben goede ondersteuning

LET OP: Wanneer je een zak- en kleedgeldregeling

nodig door hulpverleners met kennis van zaken en

via de bijstand hebt, moet je GEEN ‘terugkeer naar de

deze website kan daarbij de hulpverlening

maatschappij’ aanvragen.

ondersteunen. Je vindt hier informatie over onder
andere beslagleggingen, kosten van schulden

Pameijer Woonkaart

(hoeveel incassokosten er berekend mogen worden) ,

Wanneer je bij Pameijer komt wonen, krijg je een

en rekenprogramma’s voor bv. de beslagvrije voet.

aantal zaken vanuit de AWBZ vergoed. Deze worden

Een website met veel nuttige informatie!

in de Pameijer Woonkaart beschreven. De Pameijer

www.nationaleombudsman.nl

Woonkaarten kun je terugvinden op de website van

Als je er samen met een overheidsinstantie niet

Pameijer en op de website www.pameijer-geldtelt.nl

uitkomt, dan kun je de nationale ombudsman

(kijk bij ‘Pameijer en financiën’ en dan bij ‘wonen bij

inschakelen. In een paar stappen kun je op de site

Pameijer’). Het beleid en de richtlijnen die bij de

checken of de nationale ombudsman jou kan helpen,

woonkaart horen, zijn terug te vinden in ZIAG:

waarna je direct je klacht kunt indienen.

- Voor jongeren: doc.nr. 2028 en 2029
- Volwassenen: doc.nr 1468 en 2004

www.pameijer-geldtelt.nl

fobc@pameijer.nl

