Verwijzen bij financiële problemen in Utrecht
Kennis en advies
Informatie en advies op internet

Spreekuur, advies of informatie

Cursus of workshop

berekenuwrecht.nibud.nl bereken op
welke inkomensvoorzieningen iemand
recht heeft .
utrecht.startpuntgeldzaken.nl brengt
het bestedingspatroon in beeld.
www.geldwijzer030.nl van U Centraal
over levensgebeurtenissen en
schuldhulp.
U wijzer is een uitgave van U Centraal
en Stadsgeldbeheer voor
hulpverleners over
inkomensbestanddelen.
www.ugids.nl de sociale kaart van
Utrecht.

Informatie & advies teams van U
Centraal bieden in ieder buurtteam
advies en hulp bij sociaal juridische
problemen. Kijk voor contactgegevens op
www.buurtteamsutrecht.nl/contact.
Maandelijks spreekuur voor
ondernemers van Over Rood, Menzing &
Partners, het buurtteam en de gemeente
Utrecht, voor ondernemers die financieel
in zwaar weer zitten www.overrood.nl .
Wegwijs Tussenvoorziening sociaal
juridisch advies voor cliënten uit de
aanvullende zorg:
www.tussenvoorziening.nl/hulpnodig/geld/budgetbeheer.

Cursussen U Centraal voor cliënten Grip
op financiën en Voor ’t zelfde geld
www.u-centraal.nl/groepen-en-cursussen.
Budgetcursus van de buurtteams, voor
mensen met schulden.
Cursus Geld Telt een praktische cursus
van Stichting MEE voor jongeren in het
praktijkonderwijs. Ze leren hoe ze hun
grip houden op inkomsten en uitgaven.
Geschikt voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Workshop levensgebeurtenissen een
informatiebijeenkomst van U Centraal.
Doel: mensen voorbereiden op onder
meer financiële veranderingen bij
ontslag, scheiding, arbeidsongeschiktheid, pensioen of kind dat 18 jaar wordt.

Hulp bij de administratie

Maatje of vrijwilliger die persoonlijk
advies geeft

Individuele begeleiding
maatschappelijk werk

U map van U Centraal. Ordner met
tabbladen voor de eigen administratie.
Ophalen bij het buurtteam.
Sorteergroepen van U Centraal in de
Buurtteams, zelf aan de slag gaan en
leren hoe je je administratie bij moet
houden.

Schuldhulpmaatje tel. 06-21967860/
info@schuldhulpmaatjeutrecht.nl
Humanitas Thuisadministratie
utrecht@humanitas.nl.
U2bHeard voor jongeren tussen 18 en 27
jaar oud. info@u-2bheard.nl.
Financieel vrijwilliger thuis vrijwilliger
van U Centraal die ondersteunt bij
financiën en administratie. Telefoon 0610781154/ finan-admin@u-centraal.nl.
Financieel maatje Tussenvoorziening
financieel Vrijwilliger voor cliënten van
de Tussenvoorziening die ondersteunt bij
financiën en administratie.
www.tussenvoorziening.nl.

Buurtteams begeleiding bij houding en
gedrag, aanpakken van achterliggende
problemen waardoor schulden ontstaan,
administratie op orde en
budgetbegeleiding.

Hulp bij leren zelf doen

Overname van financiën
Inkomensbeheer

Hulp bij schulden

Beschermingsbewind voor kwetsbare
mensen (mensen met lichamelijke of
psychische problemen of
problematische schulden) die zelf hun
inkomen niet kunnen beheren. Voor
minimaal vijf jaar.
Stadsgeldbeheer inkomensbeheer
voor mensen in de maatschappelijke
opvang en (ex-)dak- en thuislozen
(OGGz doelgroep) met problemen op
het gebied van het zelfstandig beheer
van inkomen en/of schulden.

Schulddienstverlening gemeente
Utrecht voor inwoners van de gemeente
Utrecht met schulden Aanmelding via het
buurtteam.
Stadsgeldbeheer schuldhulpverlening
voor de OGGZ doelgroep.
www.tussenvoorziening.nl.

