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Thuisadministratie

Ondersteuning aan huis bij uw
dagelijkse administratie.
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Thuisadministratie
Door verschillende oorzaken kunnen mensen het overzicht
over hun administratie kwijtraken. Als iemand een tijdje ziek
is, stapelen de papieren zich al snel op. Als de partner, die
de administratie deed, wegvalt is het een hele toer om te
weten hoe alles moet. En soms zijn dingen gewoon erg
ingewikkeld. De Thuisadministratie kan u helpen om weer
orde te scheppen.

Voor wie is de Thuisadministratie?
Voor mensen die door omstandigheden
(bijvoorbeeld ziekte of ouderdom), niet goed
in staat zijn hun dagelijkse huishoudelijke
administratie op orde te brengen of te houden.

Hoe werkt het?
Wanneer u hulp zoekt bij de Thuisadministratie belt u met ONS welzijn.
De coördinator zoekt een vrijwilliger die bij u past. Deze komt op afspraak aan
huis en gaat samen met u aan de slag, bijvoorbeeld post doornemen, ordenen
van de administratie, invullen van formulieren, contact opnemen met
instanties etc.
U blijft zelf de baas. De vrijwilliger ondersteunt u, zodat u zelf na een tijdje de
administratie weer bij kunt houden. Mocht dat niet lukken, dan blijven we u
helpen.
De vrijwilligers zijn deskundig en werken onder de verantwoordelijkheid van
ONS welzijn. Ook hebben de vrijwilligers geheimhoudingsplicht. Alles wat er
besproken wordt is vertrouwelijk en blijft binnenskamers. De diensten van de
Thuisadministratie zijn gratis.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen naar ONS welzijn via telefoon
088 374 25 25 of per email info@ons-welzijn.nl

Over ONS welzijn
ONS welzijn is er voor iedereen met een vraag op het gebied van meedoen,
opvoeden en opgroeien, wonen, financiën of zorg die deze niet alleen kan
beantwoorden. Ook zijn we er voor mensen die hun talent willen ontdekken
en inzetten voor hun omgeving. Ieder mens doet mee en telt mee.
ONS welzijn werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss,
Uden en Veghel. Daarnaast voeren we diensten uit in Nuland, Vinkel,
Grave en Sint Oedenrode.
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