
Waarom De VoorzieningenWijzer?
De VoorzieningenWijzer zorgt dat de basis bij een huishouden weer op 
orde komt, door betere benutting van de voorzieningen. Hiervoor voert 
de gecertifi ceerde consulent een persoonlijk gesprek bij mensen thuis of 
kunnen mensen zelf de online modules raadplegen. De basis hiervoor is 
een applicatie die alle lokale en landelijke voorzieningen, vergoedingen, 
energie- en zorgverzekeringcontracten en regelingen van de gemeente 
en woningcorporaties in beeld heeft. Teveel mensen maken te weinig 
gebruik van de mogelijkheden: 

 83%  maakt geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke 
 voorzieningen.

 69% heeft geen passende zorgverzekering.
 27% is beter af met een ander energiecontract.
 16% van de groep die geen IB-aangifte doet, zou daar fi nancieel 

baat bij hebben.
   8% weet niet dat ze in aanmerking komt voor toeslagen.

Dat moet en kan anders
Met De VoorzieningenWijzer zorgt u ervoor dat huishoudens optimaal 
gebruik maken van het sociaal vangnet dat er is. De VoorzieningenWijzer 
levert hiervoor -zowel persoonlijk als online, advies en hulp bij uitvoering 
op zes thema’s: minimaregelingen gemeente, toeslagen Rijksoverheid, 
aangifte inkomstenbelasting, energieleverancier, zorgverzekering en hulp 
van de woningcorporatie.

Dat geldt voor mij
De aangesloten gemeenten zijn vindbaar via de website 
www.datgeldtvoormij.nl. Hier kunnen deelnemers een adviesgesprek 

aanvragen, maar ook zelf online een adviesmodule 
doorlopen. De VoorzieningenWijzer stelt alle
communicatiemiddelen die verwijzen naar deze website 
voor u ter beschikking. In al deze uitingen is ruimte voor 
uw eigen logo.

“Tijdens de pilot onder 96 inwoners bleek 
dat vier huishoudens zelfs recht hadden op 
€2.000,- per jaar die ze nu lieten liggen.”
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Wie geldzorgen heeft of in armoede leeft, kan 
terugvallen op een gigantisch vangnet. Alleen 
hebben veel mensen geen idee welke fondsen, 
toeslagen en regelingen er zijn. Laat staan dat 
ze weten hoe ze hier gebruik van kunnen 
maken. Dit zorgt voor stress en onnodige 
armoede. Daarom is De VoorzieningenWijzer 
ontwikkeld. De VoorzieningenWijzer is een 
slimme aanpak voor gemeenten, woning-
corporaties en welzijnsorganisaties om 
armoede te bestrijden en te voorkomen.

Behalve dat het gemiddeld €500,- netto per jaar 
oplevert voor de huishoudens, is de indirecte 
winst nog groter. Minder betalingsrisico’s, minder 
schuldhulp, meer rust in het hoofd en meer zin 
om mee te doen als actieve inwoner in de buurt.



Kijk online mee! 
Met regelmaat verzorgt De VoorzieningenWijzer 

vrijblijvende online kennismakingen. 

Hoe werkt u met 
De VoorzieningenWijzer?
Uitgangspunt van De VoorzieningenWijzer is dat het 
integraal onderdeel uitmaakt van uw totale pakket aan 
maatregelen. Wij geloven in de kracht van uw lokale 
netwerk. Daar moet de kennis over de huishoudens blijven 
en die gezichten moeten vertrouwd zijn bij de doelgroep. 
Daarom leiden we bij voorkeur lokale consulenten op die 
al contact hebben met de doelgroep. 

De aanpak bestaat uit twee onderdelen: persoonlijk 
contact met een onafhankelijke, gecertificeerde consulent 
en een applicatie die laat zien wat er mogelijk is. 

De applicatie wordt op maat ingeregeld met de 
gemeentelijke regelingen en specifi eke fondsen. 
Daarnaast geeft de applicatie zicht op de toeslagen, een 
passende energieleverancier en zorgverzekering, de 
mogelijkheden voor de aangifte inkomstenbelasting en 
regelingen van de lokale woningcorporaties. 

Voor inwoners die het zelf kunnen of willen doen, 
zijn delen van de applicatie ook online te vinden op 
www.datgeldtvoormij.nl. Zij kunnen daarbij ondersteuning 
via chat of telefoon vragen bij De VoorzieningenWijzer en 
uiteraard ook alsnog een persoonlijk adviesgesprek 
aanvragen.  

“De VoorzieningenWijzer gaat voor de beste“De VoorzieningenWijzer gaat voor de beste
oplossing voor een specifi ek huishouden. Hetoplossing voor een specifiek huishouden. Het
advies is soms letterlijk de toeslagen stop te advies is soms letterlijk de toeslagen stop te

zetten, omdat iemand daar geen recht meer op
heeft. Dit is op het dashboard niet dat mooie 

besparingscijfer, maar het voorkomt welbesparingscijfer, maar het voorkomt wel
dat een gezin zich in de schulden werkt.”dat een gezin zich in de schulden werkt.”

Welzijn Hoogeveen, welzijnswerkWelzijn Hoogeveen, welzijnswerk

Wat levert 
De VoorzieningenWijzer op?
Resultaat voor het huishouden:

    Gemiddeld 500 euro meer te besteden per jaar.

    Financiële basis op orde en dus minder risico op
         schulden.

    Ruimte/rust in het hoofd om mee te blijven doen.

Resultaat voor de gemeente, woningcorporatie en
welzijnsorganisatie:

    Betere benutting van bestaande (gemeentelijke) 
         regelingen.

    Minder mensen in de schuldhulpverlening.

    Minder huurachterstanden of zelfs huisuitzettingen.

    Inwoners die weer actief bijdragen aan de
         lee�aarheid in de buurt.

    Een bredere blik achter de voordeur.

Wat kost 
De VoorzieningenWijzer?
Voor het opleiden van uw medewerkers tot gecertifi ceerd 
consulent werken we met een basisopleiding en 
opleidingsmodules. De licentiekosten zijn a� ankelijk van 
het aantal inwoners van uw gemeente. Benieuwd naar de 
kosten voor de verschillende opleidingsmodules en de 
licentiekosten?

Mail naar info@devoorzieningenwijzer.nl voor het 
informatiepakket.

“We hebben inmiddels via De VoorzieningenWijzer 
ruim 1.400 huurders geholpen aan gemiddeld €50

extra bestedingsruimte per maand. Dit is veel geld als je 
rond moet komen van slechts enkele tientjes per maand.”
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