Geld

Persoonlijke
hulp bij vragen
over geld

U staat er niet
alleen voor
Heeft u te weinig geld of geldzorgen? Misschien bent u onlangs uw
baan verloren. Of gaat u scheiden. Er zijn verschillende oorzaken voor
geldproblemen. Het is belangrijk om hier niet mee te blijven zitten.
Schakel op tijd hulp in. Zo kunt u erger voorkomen. Het buurtteam
helpt daarbij. Zo zijn er bijvoorbeeld vergoedingen en regelingen
waar u misschien recht op heeft. Het buurtteam kan daar meer
over vertellen. Dat doen wij gratis.

Wat is een buurtteam?
Buurtteam Amsterdam helpt gratis bij

in de buurt. U kunt bij een buurtteam

vragen over zorg, geld, wonen, gezond-

binnenlopen of een afspraak maken.

heid, werk, ontmoeten of veiligheid.

U kunt ook bellen of een e-mail sturen

Samen kijken we wat u nodig heeft,

voor een afspraak bij u thuis, of bij

zodat u zelf weer verder kunt. Overal in

het buurtteam op locatie. U kunt

de stad zijn buurtteams. Ook bij u

bij ons terecht met vragen over:

Zorg

Werk

Geld

Ontmoeten

Wonen

Veiligheid

Gezondheid

Hoe helpt het buurtteam
bij geldzaken?
De werkwijze hangt af van uw vraag en uw persoonlijke situatie.
Onze medewerkers kijken samen met u wat er aan de hand is en
wat er nodig is. Zij denken met u mee en bieden praktische hulp.
Bijvoorbeeld uitzoeken bij welke instanties u terecht kunt. Of hulp
bij het invullen van formulieren of belastingaangifte. Of uw oude en
ongeopende post doorlopen.

Geldproblemen

Administratie

Bij geldproblemen is het belangrijk dat

Heeft u steun nodig bij uw admini

u snel hulp inschakelt. Om ergere

stratie? Heeft u veel ongeopende

problemen te voorkomen. Samen met

post? Of is het niet duidelijk wat

u kijken we naar uw geldzaken en naar

instanties van u vragen? Samen met

de mogelijkheden. Soms blijkt dat u

u brengen we uw administratie en

recht heeft op een aanvulling op uw

post op orde. Het buurtteam helpt

inkomen. Ook bij het aanvragen van

u ook om een overzicht te maken

voorzieningen, helpt het buurtteam u.

van uw financiën.

Te laat met betalen van de huur

Schulden

Bent u te laat met betalen van uw huur?

In elke wijk is een buurtteam voor hulp

Het is belangrijk om snel actie te onder-

bij schulden. Onze schuldhulpverleners

nemen. Om te voorkomen dat de schuld

helpen u om verder te kunnen. Ook is er

hoger wordt en dat u uw huis uit gezet

speciale hulp voor ondernemers, zzp’ers

wordt. Samen kijken we wat er als

en jongeren. Wanneer u schulden heeft,

eerste moet gebeuren en wat u daarna

bekijken we eerst samen wat uw situ-

kunt doen. Ook als u te laat bent met

atie is. Heeft u inkomsten zoals salaris,

betalen van andere rekeningen, kunt u

uitkering of toeslagen? Welke schulden

bij het buurtteam terecht.

moeten als eerst betaald worden?
We kijken of schulden misschien
kwijtgescholden kunnen worden.

Buurtteam
Amsterdam,
altijd hulp
dichtbij

Meer informatie
U vindt ons in heel Amsterdam, er is altijd een buurtteam bij u in
de buurt. Heeft u een vraag of wilt u gewoon een keer kennismaken?
U bent van harte welkom. U kunt ons bellen, e-mailen of langskomen
bij een van onze buurtteams. Op de website vindt u het adres en
telefoonnummer van uw buurtteam. Voor direct contact met
de buurtteamorganisatie:

Centrum

020 557 33 38

West

020 618 49 52

Noord

020 435 45 55

Zuidoost

020 314 16 18

Zuid

020 235 91 20

Oost

020 462 03 00

Nieuw-West 020 667 51 00

www.buurtteamamsterdam.nl  

