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Hulp van andere organisaties

U heeft een plan van aanpak van de GKB ontvangen. In dit plan
staat dat u naast onze hulp ook hulp nodig heeft van een andere
organisatie. In deze folder leest u hier meer over.

Hulp van andere organisaties?
De GKB biedt de diensten informatie en advies,
budgetbeheer, schuldregeling en beschermings
bewind. Daarnaast kunt u bij ons een aanvraag
indienen voor een sociaal krediet. Soms heeft u
daarnaast ook nog andere hulp nodig. Welke hulp
dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Vinden
wij dat u ook hulp kunt gebruiken van een andere
organisatie? Dan vermelden wij dat in uw plan van
aanpak. In deze folder leest u meer over de organi
saties waar wij het meest mee samenwerken.

Hulp bij uw thuisadministratie
Wat is het?
Veel schulden worden veroorzaakt doordat er geen
overzicht (meer) is over de financiën. Veel mensen
kunnen wel wat hulp gebruiken bij het op orde krijgen
en houden van de financiële administratie. Bijvoor
beeld hulp bij het overzichtelijk bewaren van papieren.
Maar ook hulp bij het aanvragen van toeslagen of
andere aanvullingen op uw inkomen. Verschillende
vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas Thuisadmini
stratie of Stichting Budget Support kunnen u hierbij
ondersteunen.

Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)
Wat is het?
Vaak spelen bij schulden achterliggende problemen.
Andersom veroorzaakt het hebben van schulden
vaak ook weer problemen. Denk bij achterliggende
problemen aan relatieproblemen, een depressie,
opvoedingsproblemen, een verslaving of problemen
met het omgaan met instanties. Het Algemeen
Maatschappelijk Werk (AMW) kan u ondersteunen
bij het oplossen van deze problemen. Vindt het AMW
dat u aanvullende hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld
een verslaving of psychische problemen? Dan zorgen
zij voor een verwijzing.
Begeleiding
Staat in uw plan van aanpak dat wij begeleiding
van het AMW nodig vinden? Dan neemt het AMW
automatisch contact met u op. Welke organisatie
dit is, hangt af van waar u woont. U krijgt een aantal
gesprekken met een maatschappelijk werker.
Uiteraard is wat u bespreekt met de maatschappelijk
werker vertrouwelijk. Wel ontvangt de GKB een
rapportage over de hulpverlening. U betaalt niets
voor deze hulpverlening.

Begeleiding
Staat in uw plan van aanpak dat wij begeleiding bij de
thuisadministratie nodig vinden? Dan staat in de brief
welke vrijwilligersorganisatie u hierbij gaat helpen.
Vaak moet u zich zelf bij deze organisatie aanmelden.
Dit staat dan in de brief vermeld. Ook vindt u hier de
contactgegevens van de organisatie die u gaat
ondersteunen. Een deskundige vrijwilliger komt bij u
thuis om u te helpen met uw financiële administratie.
U geeft uw geldzaken niet uit handen. De hulp is
tijdelijk. Zodra u uw geldzaken weer zelf kunt regelen,
stopt de hulp. De vrijwilligersorganisatie houdt de GKB
op de hoogte van de hulp. U betaalt niets voor deze
ondersteuning.
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Verslavingszorg

Juridisch Loket

Wat is het?
Iedereen die problemen heeft met betrekking tot
alcohol, drugs, medicijnen, of gokken, maar ook
iedereen met een eet-, koop- of een gameverslaving,
kan terecht bij Verslavingszorg. Hulp wordt gegeven
door artsen, psychiaters, psychologen, verpleeg
kundigen en maatschappelijk werkers. Welke hulp
wordt geboden, hangt af van uw persoonlijke situatie.
Hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit (groeps)gesprek
ken, maar ook uit een langdurige interne opname of
woonbegeleiding.

Wat is het?
Het Juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie
waar iedereen terecht kan voor gratis juridisch advies.
Het Juridisch Loket helpt iedereen die bij hen komt
met een juridische vraag. Denk bijvoorbeeld aan
advies over een echtscheiding of ontslag. Maar ook
kunt u juridisch advies vragen bij problemen met
een uitkeringsinstantie of als u het niet eens bent
met een schuld.

Begeleiding
Hebben wij een vermoeden dat er sprake is van een
verslaving? Dan verwijzen wij u eerst naar het
Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Zij bekijken
dan samen met u of hulp van Verslavingszorg nodig is.
U kunt ook zelf direct contact opnemen met
Verslavingszorg. In de provincies Groningen en
Drenthe kunt u hiervoor terecht bij Verslavingszorg
Noord Nederland (VNN), www.vnn.nl. Woont u in
Overijssel of Flevoland? Dan kunt u contact opnemen
met Tactus Verslavingszorg, www.tactus.nl.
Zij kunnen u vertellen hoe de aanmelding in zijn werk
gaat en of u bijvoorbeeld een verwijzing van uw
huisarts nodig heeft. Ook kunnen zij u informeren
over de eventuele kosten.

Begeleiding
Staat in uw plan van aanpak dat u misschien juridisch
advies kunt gebruiken? Dan verwijzen wij u in de
brief naar het Juridisch Loket. U moet zelf contact
met hen opnemen. In veel plaatsen is een Juridisch
Loket waar u op werkdagen terecht kunt. U krijgt gratis
advies en informatie van goed opgeleide juridische
medewerkers.
Kijk voor de contactgegevens van het Juridisch
Loket op hun website www.juridischloket.nl.
Op deze website vindt u ook veel informatie waarmee
u zelf aan de slag kunt. Heeft u hulp nodig van een
advocaat? Dan verwijst het Juridisch Loket u door
en vertelt u over de kosten hiervan. Voor advies en
informatie van het Juridisch Loket betaalt u niets.
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