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Wist u dat?
Steeds meer Nederlanders hebben uitzichtloze geldproblemen. Het aantal verzoeken voor
schuldhulp steeg in 2010 met 20%. Helaas kampen ook senioren met deze problemen.
Bijvoorbeeld door de overgang naar een pensioen, vanwege een chronische ziekte of het verlies
van een partner. Het Ministerie van SZW verzocht ANBO om ondersteuning bij de gemeentelijke
schuldhulpverlening om de wachtlijsten te verkorten. Waarom ANBO? Omdat onze leden over
een schat aan levenservaring en kennis beschikken die hierbij van grote waarde is.

Kies uw rol
ANBO is voor het project Financiën
in Balans op zoek naar gemotiveerde
vrijwilligers die mensen met geldproblemen
tijdig signaleren, weer op weg kunnen
helpen en begeleiden. Dit vraagt naast
affiniteit met financiële zaken vooral om vrije
tijd en inlevingsvermogen. Daarbij spreekt
één of meer van de volgende rollen u aan:
vroegsignalering van financiële problemen,
ondersteuning bij thuisadministratie en
activiteiten in het kader van gemeentelijke
schuldhulpverlening.

1 Vroegsignalering

financiële problemen
U bent alert op mogelijke geldproblemen
bij mensen in uw omgeving en
maakt deze bespreekbaar. In de

basistraining ‘vroegsignalering’ van
de ANBOacademie leert u op welke
signalen u alert moet zijn, hoe u
kunt werken met budgetten binnen
de huishoudadministratie en hoe
de schuldhulpverlening lokaal is
georganiseerd.

2 Ondersteuning

thuisadministratie
U ondersteunt cliënten bij het
budgetteren en op orde brengen van
hun financiële administratie, waar nodig
met ondersteuning van professionele
schuldhulp. Voor deze rol volgt u de
training ’helpen grip op geld te krijgen’.

3 Gemeentelijke

schuldhulpverlening
U ondersteunt de cliënt bij het
doorlopen van het professionele
schuldhulpverleningstraject, van
het invullen van intakeformulieren
tot het begeleiden van gesprekken
met schuldhulpverleners. U volgt
bij de ANBOacademie de Nibudtrainingen ‘helpen grip op geld te
krijgen’ en ‘helpen in het veld van de
schuldhulpverlening’.

Nooit te oud om
(anderen iets) te leren
Senioren beschikken over een schat aan
kennis en ervaring. Daar maken wij als
ANBO graag gebruik van. Maar we geven
er ook iets voor terug. Met het brede
opleidingsprogramma van de ANBOacademie
leren wij senioren hun talenten te ontwikkelen
en toe te passen op nieuwe terreinen. ANBOleden kunnen gratis zo´n opleiding volgen.
Op deze manier kunnen senioren iets voor
anderen betekenen en blijven zij meetellen in
de maatschappij.

Spreekt het u aan om uw
talenten te benutten of te
ontwikkelen en wilt u meer
weten over het cursusaanbod
van de ANBOacademie?
Kijk op
www.anbo.nl/anboacademie

Meer weten over de cursussen in het kader van het project
Financiën in Balans? Kijk op www.anbo.nl/schuldhulpverlening

ANBO komt op voor senioren
ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland. Namens
onze achterban van bijna 400.000 senioren maken wij ons in politiek Den Haag sterk voor een
goed ouderenbeleid. Niet alleen in Den Haag, maar ook lokaal bij gemeenten. Sinds 2009 is
ANBO onderdeel van FNV en heeft een zetel in de Sociaal Economische Raad. We zijn daarmee
de meest invloedrijke seniorenorganisatie in Nederland.
Leden kunnen bij ANBO terecht voor persoonlijk advies en ondersteuning. Van het behoud
van pensioen tot de betaalbaarheid en toegankelijkheid van openbaar vervoer, zorg en
woonvoorzieningen. Daarnaast biedt ANBO zijn leden ook ontspanning. Meer dan 480 lokale
afdelingen verspreid over Nederland organiseren reizen, wandeltochten en leesclubs. Daarnaast
komen ANBO-leden in aanmerking voor veel voordeel en korting. Bovendien biedt ANBO leuk en
zinvol vrijwilligerswerk en opleidingen aan de ANBOacademie.

Meer weten over ANBO?
Kijk op www.anbo.nl
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