COACHING
Informatie voor cliënten
Als wij jouw coach worden, dan helpen wij jou om jouw financiële zaken op orde
te krijgen en houden. Wij helpen jou om een systeem neer te zetten die je bij kan
houden, zodat jij altijd overzicht hebt. Hoe wij werken leggen wij in deze folder uit.

Coaching bieden wij aan cliënten van
18 jaar of ouder. Wij bieden alleen
financiële coaching.

Wij stellen dan samen een contract
op, waarin we al onze afspraken
netjes vastleggen.

Het is dus bedoeld om jou te helpen
met jouw financiën. Dit kan alleen
als jij veel zelf kunt.

De eerste stap is om een goed
budgetplan op te stellen. Dit doen
wij tijdens een intakegesprek.

Wij starten altijd met een
kennismakingsgesprek. Zo leren wij
jou beter kennen.

Wij kijken dan naar alle inkomsten
en uitgaven. Wij kunnen dan ook
uitrekenen hoeveel geld er overblijft.

Wij bespreken dan of coaching
voldoende is om jou te helpen.
Soms is bewindvoering beter.

Wij kijken ook of het mogelijk is
ergens te besparen, zoals op
internet, telefoon of verzekeringen.

Wij kijken ook vast naar de financiën,
zodat wij weten wat er binnenkomt
en uitgaat en of er schulden zijn.

Daarnaast kijken we ook of je recht
hebt op bijvoorbeeld toeslagen of
andere regelingen.

Bij dit gesprek mogen jouw ouders,
begeleiders of andere familieleden
aanwezig zijn.

De afspraak om alles in kaart te
brengen duurt 1 of 2 bezoeken.
Vaak zoeken wij nog dingen uit.

Als wij na dit gesprek allebei willen
dat wij jouw financiële coach worden
dan gaan we samen verder.

Als wij alles compleet hebben dan
komen wij weer langs om alles met
je te bespreken.
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De volgende stap is het opzetten
van een goede administratie die
past bij jou.

Op onze website staan de tarieven
van coaching. Soms zijn
vergoedingen mogelijk.

Wij kijken wat bij jou past, dus
bewaar jij alles op papier, in mapjes,
op de computer....wat jij wil!

Wij helpen jou, maar jij blijft
verantwoordelijk voor jouw geld. Wij
kunnen dus niet bij jouw financiën.

Nu is de basis klaar en is het een
kwestie van goed bijhouden. Dit is
voor veel mensen nog lastig.

Naast de gewone bezoeken komen
wij ook graag langs als je jarig bent.
Dat vinden wij leuk!

Belangrijk is dat je je post altijd
netjes openmaakt en zo snel
mogelijk verwerkt.

Verder maken wij een nieuwsbrief
met allerlei informatie uit de regio.
Die sturen we je iedere maand toe.

Je moet rekeningen op tijd betalen
en op post reageren binnen de
aangegeven tijd.

Als er wijzigingen zijn in jouw situatie
dan willen wij dat graag weten. Dan
passen wij dit overal aan waar nodig.

Wij kunnen jou hierbij blijven
helpen. Hiervoor bieden wij een
aantal coachingsabonnementen.

Tot slot is het belangrijk dat je weet
dat jouw omgeving ons altijd mag
bellen als er vragen zijn.

Wij blijven dan meekijken of alles
goed gaat en komen op afgesproken
tijden langs.

Zij mogen niet meebeslissen over
ons werk, maar ze mogen altijd met
ons praten of vragen stellen.

Tussen de bezoeken door mag je
altijd bellen om vragen te stellen.

Dit zijn wij! Heb je nog vragen? Bel
ons dan of kijk op onze website. We
helpen je graag!
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Wat doet Jouw Geld, Onze Zorg nog meer?
Bewindvoering

Coaching

PGB-Beheer

Hierbij zorgen wij voor de
financiële en bijbehorende
administratie van mensen die
het niet zelf (of niet goed)
kunnen.

Soms hebben mensen genoeg
aan een coach om alles zelf te
kunnen regelen, met een klein
beetje begeleiding.

Soms hebben cliënten een
pgb-budget om zorg in te
kopen. Wij kunnen zorgen
voor de administratieve
afhandeling hiervan.

Ik heb een klacht

Ik vind lezen lastig

Dat vinden wij heel vervelend! En die gaan wij zo
goed mogelijk met jou oplossen. Wij hebben een
klachten regelement waar in staat hoe wij dit
doen. Deze wordt jaarlijks gecontroleerd om te
zien of wij goed ons werk doen. Op onze website
kun je het regelement vinden.

Dat snappen wij. Het is ook heel veel informatie.
Om je te helpen hebben wij van deze folder (en
onze andere folders) ook een animatiefilm
gemaakt. Wij hebben nog veel meer filmpjes met
informatie. Kijk snel op onze website om ze
allemaal te bekijken!

Hoe kan ik Jouw Geld, Onze Zorg bereiken?

Per e-mail

info@jouwgeldonzezorg.nl

Per telefoon

06-16 15 40 25

Wij zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar van
9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden reageren wij zo snel
mogelijk. Je mag dus altijd bellen, mailen of appen!

Via de website

www.jouwgeldonzezorg.nl

Volg ons ook op
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Meer weten?
Griegstraat 25
6661 CB Elst (Gld)
06-16 15 40 25
info@jouwgeldonzezorg.nl

WWW.JOUWGELDONZEZORG.NL

