Belangrijke en relevante organisaties en adressen
Sociaal team
Het Sociaal team is er voor alle inwoners van Beverwijk en
Wijk aan Zee die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Samen met deze inwoners zoekt het Sociaal team naar
oplossingen voor eenvoudige en meervoudige problemen
op het gebied van werk, geld, opvoeding, relatieproblemen,
onderwijs, gezondheid, verslaving, veiligheid en wonen.

MEE & de Wering
MEE & de Wering is er voor inwoners met een
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een
chronische ziekte. Niet-aangeboren hersenletsel, autisme.
Laan van Assumburg 97, 1962 TL HEEMSKERK
Contact 088 0075 000, info@meewering.nl

Schuldhulpmaatje
Begeleiding inwoners met schulden om weer orde
op zaken te stellen m.b.v. vrijwilligers.
Elbestraat 16, 1966 XJ Heemskerk
Contact 06 107 897 71, shmijmond@gmail.com

Sociaal team
info@sociaalteam.nl
Contact 06 110 353 27
Sociaal team Oost
Wijkcentrum Prinsenhof,
Beatrixlaan 2 in Beverwijk
Sociaal team West
Buurthuis Wijk aan Duin,
Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk

155 help
een bedrijf
Over bijvoorbeeld financiën,
belastingzaken, administratieve

Sociaal.nl

zaken, organisatiezaken, conflict

Sociaal.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering van
vrijwillige of wettelijke schuldregelingen.
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Ook kunt u een e-mail zenden aan schuldhulp@sociaal.nl.
Contact 088 sociaal (088 762 42 25).

met derden, een commercieel
probleem of andere kwesties.
155 is op maandag t/m vrijdag
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.
Contact 088 9990 155, info.155.nl

Overige sites voor zelfhulp
nibud.nl: website voor inzicht in geldzaken.
nibud.nl/berekenuwrecht: kijken waar u recht op
heeft aan toeslagen, subsidies etcetera.
rechtwijzer: advies over wat u in uw situatie kunt doen
en wie u daarbij kunnen helpen.
jip.org en jipsite.nl: Jongeren Informatie Punt, op
wisselende locaties (dinsdagochtend Kennemer College).
zelfjeschuldenregelen.nl: bij beginnende schulden.
toeslagen.nl: berekent op welke toeslagen u recht heeft.
beverwijk.startpuntgeldzaken.nl

Socius
Maatschappelijk werk en
sociaal raadslieden en FAT
Trijntje Kemp-Haanstraat 37,
1941 HB Beverwijk
Contact 088 8876 900,
info@socius-md.nl

geld
zorgen

Leren omgaan met geld
Er zijn diverse cursussen. De cursussen zijn gericht op het leren uitkomen
met het beschikbare geld. Deze trainingen worden verzorgd door Socius en
MEE & de Wering.

Hulp zoeken voor het ordenen van de administratie
Hulp nodig bij het ordenen van uw financiën thuis? Neem dan contact op met
Socius. Zij bieden vrijwilligers aan via Financiële Administratie Thuis.

Schulden kunnen snel ontstaan. Dit kan als er

Ook Schuldhulpmaatje kan om hulp gevraagd worden. Zij werken met vrijwilligers
als maatje om te ondersteunen bij het ordenen van uw financiën.

een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
Te denken valt aan het verliezen van een baan,

Inloopspreekuur Geldzaken

een scheiding of andere gebeurtenissen. Het

dan naar het inloopspreekuur geldzaken bij de gemeente. Dat kan elke vrijdag van

Mogelijk is er sprake van een schuldensituatie waar u zelf niet meer uitkomt. Kom

komt er op neer dat u meer geld uitgeeft dan dat

10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. Aan het inloopspreekuur wordt deelge-

er binnenkomt. Het is belangrijk dat u dan in

schuldhulpverlening organisatie Sociaal.nl. Tijdens het spreekuur wordt bekeken

actie komt.

bij u thuis of op locatie.

nomen door maatschappelijk werk Socius, Sociaal Team en door
wat de situatie is. Als het nodig is, wordt een vervolgafspraak gemaakt. Dat kan

Breng uw financiële situatie in kaart

Samenwerking

Om te beginnen maakt u een overzicht van alle inkomsten en

De gemeente werkt samen met verschillende organisaties in

uitgaven. Kijk bijvoorbeeld eens op beverwijk.startpuntgeldzaken.nl.

het ondersteunen bij geldzorgen. Afhankelijk van uw situatie

Hier vindt u allerlei handige tips om beter uit te komen met uw geld.

kan doorverwijzing plaatsvinden. Bijvoorbeeld voor intensieve

Heeft u een eigen bedrijf of bent u zelfstandige? Dan is 155.nl

begeleiding via trajecten uitgevoerd door Socius of

wellicht een goede site voor informatie en advies.

MEE & de Wering.

