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Heeft u behoefte aan
Persoonlijke Budget

Begeleiding?

Herkent u zich in één van
deze dingen:
l Ik kom niet uit met mijn inkomen.

l weet niet precies waar ik mijn

   geld aan uitgeef.

l Ik wil persoonlijke hulp bij mijn

   administratie.

l Ik heb veel of grote schulden.

l Ik zie er tegenop om hulp te vragen.

Dan geeft ISOFA hulp in de
vorm van raad en daad:
l Dit kan door:

   1. Begeleiding tijdens een spreekuur

   op afspraak.

   2. Persoonlijke hulpverlening bij u

   thuis (1 op 1) door een vast persoon.

l Een luisterend oor.

l Het op orde brengen van uw papieren.

l Het uitzoeken of u recht heeft op

   meer inkomen. 

l Maken van een lijst met uitgaven,

   inkomen en schulden.

l Het begrijpen van de oorzaak van de

   geldproblemen.

l Hulp vinden bij het oplossen van de

   geldproblemen.

l Het leren om later zelf het geld goed

   te beheren.

Persoonlijke Budget 
Begeleiding (PBB) is:
l Vrijwillig

l Aanvulling op professionele

   hulpverlening

l Tijdelijk (6 maanden)

l Hulp door raad en daad (geen geld)

l Gratis

Wat verwachten wij van u?
l U wilt beter leren met uw geld om 

   te gaan.

l U geeft alle informatie die nodig is.

l U komt afspraken na.

l U helpt zelf mee bij het oplossen van

   de problemen.

l Actieve inzet bij de hulpverlening.

Belangstelling?
U kunt zich aanmelden bij 

de coördinator van ISOFA,

   Hugo de Grootstraat 10, 

   2613 TV  Delft

   Tel. 06 -1900 4038

   E-mail: shm@isfdelft.nl

Wat gebeurt er na uw 
aanmelding?
l U wordt thuis bezocht door de

   coördinator van ISOFA.

l De coördinator neemt binnen een

   week een besluit of u in aanmerking

   komt voor begeleiding of persoonlijke

   hulpverlening.

l Zodra er een vrijwilliger beschikbaar

   is zult u daarvan telefonisch op de

   hoogte worden gesteld.


