Opzet stappenplan financiën op orde brengen
Met dit stappenplan kan je, je financiën op orde brengen. Als je financiën op orde zijn, zorgt dit voor duidelijkheid. Hiermee kan je eventuele financiële
problemen in kaart brengen, aan deze problemen werken of ze voorkomen. Daarnaast geeft het een beeld voor de toeko mst.

1.Administratie doen

Schaf administratiemappen aan.
Begeleiders kunnen deze
aanvragen voor clienten bij de
Frontoffice.
frontoffice@pameijer.nl

Vul de mappen zoals op de
tabbladen staat beschreven.

Check www.pameijer-geldtelt.nl
'administratie':
- hoe houd je overzicht
- hoe doe je je administratie
- hoe lang bewaar je wat
- hoe ga je met instanties om

2. Begroting maken
Maak een maandbegroting.
Gebruik het voorbeeld formulier
maandbegroting van
www.pameijer-geldtelt.nl of
maak gebruik van de begroting
in Plancare 2.

Bekijk de begroting:
- Bij een tekort; ga na waarop
bezuinigd kan worden.
- Wanneer je overhoudt; zet
elke maand een vast bedrag op
een spaarrekening.

Denk aan de toekomst door een
spaarpot op te bouwen. Via de
BufferBerekenaar van het Nibud
kan je dit berekenen.

Check www.berekenuwrecht.nl
en ga na waar je re cht op hebt.,
zoals huurtoeslag,
heffingskortingen e.d.
Zo voorkom je dat je iets
misloopt. *

*

3. Schulden in kaart
brengen
Maak een overzicht van alle
schulden.
Gebruik hiervoor het format
van www.pameijer-geldtelt.nl.

Neem contact op met alle
schuldeisers en deurwaarders:
- Ga na of er nog een bedrag
open staat
- Leg je situatie uit.
-Vraag de schulden te bevriezen.

Wanneer je weet waar je
schulden hebt en hoe hoog deze
schulden zijn, kijk dan of je dit
zelf kan aflossen of dat je hier
hulp bij nodig hebt. Check
www.zelfjeschuldenregelen.nl

Heb je veel schulden?
Dan is aanmelden bij
schuldhulpverlening verstandig.
Neem contact op met Pameijer
Plus. Zij kunnen hierbij
ondersteunen.

4. Financiën op orde
houden
Zorg ervoor dat je je betalingen
op tijd doet..
Bijvoorbeeld door:
- automatisch afschrijvingen of
- standaard dag plannen om te
internetbankieren.

Zorg er voor dat je wekelijks
post opent, doorneemt en
netjes opbergt in je
administratiemappen. Klopt er
iets niet? Neem dat z..s.m.
contat op met het bedrijf / de
instantie.

Wanneer er iets wijzigt in je
persoonlijke situatie, geef dit
dan z.s.m. door aan de
uitkerende instantie en / of
belastingdienst.

Lukt het niet om zelf de betaling
op tijd te doen, dan heb je
mogelijk ondersteuning nodig
vanuit een budgetbeheerder of
een bewindvoerder. **

LET OP: bereken alle bedragen nog na op de echte site van de betreffende instantie zoals de site van de belastingdienst.

** Er zijn verschillende organisaties die dit aanbieden. Pameijer werkt samen met het CAV. Heb je vragen of wil je je aanmelden bij het CAV dan kan dit via pameijer@stichting-cav.nl

Meer informatie via www.pameijer-geldtelt.nl
Contact team Geld Telt: geld.telt@pameijer.nl of 010-2710000

