


Coachend ondersteunen van de Amsterdammer met

de financiële thuisadministratie bij zijn/haar thuis.

Het versterken van de eigen oplossingsvermogen en

de financiële zelfredzaamheid ten behoeve van de

knelpunten in de thuisadministratie.

Het opzetten van een efficiënte en duurzame

werkwijze bij veel voorkomende vragen van cliënten

die nu bij het buurtteam binnenkomen.

individueel traject bij de Amsterdammer thuis met

zijn/haar financiële ondersteuningsvragen

offline en/of online financieel educatieve

begeleiding en coaching

BUURTTEAMS, EEN NIEUWE REALITEIT

Een succesvolle verandering vereist flexibiliteit en

veerkracht van zowel de professional als de

Amsterdammer. Voor een soepele overgang vanuit de

'oude' situatie naar de 'nieuwe' situatie, willen de

buurtteams Nieuw-West de Sterk met Geld trajecten

ondersteunend inzetten. Het Budgethelden Traject

biedt hiervoor een oplossing.  

Aanleiding

Per 1 oktober aanstaande vindt er een overdracht plaats

van 180 Amsterdammers (inclusief casuïstiek) van

netwerkpartners aan de buurtteams Nieuw-West. Het is

bekend dat deze groep Amsterdammers een groot

behoefte hebben aan steun bij hun thuisadministratie en

het vergroten van hun financiële zelfredzaamheid.

Het doel is

Het Budgethelden traject is een combinatietraject

bestaande uit een:

Wordt bewust van de eigen

oplossingsvermogen en is geactiveerd

om de eerste stappen zelf te zetten bij

(toekomstige) financiële hulpvragen

Duurzame financiële ondersteuning is

gewaarborgd.

Amsterdammers hebben snel en

effectief aandacht gekregen voor hun

actuele hulpvraag.

Een efficiënte en effectieve werkwijze

is opgezet bij veel voorkomende

financiële ondersteuningsvragen.

Een blijvende verlaging van de inloop

frequentie doordat de Amsterdammer  

bij toekomstige financiële

ondersteuningsvragen minder snel

aanklopt bij de buurtteams.

Het vertrouwen van de

Amsterdammer is versterkt in de

buurtteams. 

De Amsterdammer Is een

ervaringsdeskundige en een

ambassadeur van de buurtteams in

het eigen netwerk.

BEOOGDE RESULTATEN

Amsterdammer

Buurtteam
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Aan de hand van de casuïstiek omschrijving

nog voor het eerste contact,

Bij het eerste contact of

Bij het vraagverhelderend gesprek

Toegang Budgethelden traject

De netwerkpartner draagt de Amsterdammer over

aan de buurtteam met een korte casuïstiek

omschrijving. De (regievoerende)

buurtteammedewerker beslist welke van deze

overgedragen Amsterdammers het traject

Budgethelden aangeboden krijgen. 

Bij een duidelijke financiële ondersteuningsvraag

kan het organiseren van de toegang op

verschillende momenten plaatsvinden:

Communicatie

De buurtteammedewerker geeft tijdens het

contact met de Amsterdammer aan dat er een

Budgetheld erbij gehaald wordt om financiële

ondersteuning te bieden. 

WAT IS EEN BUDGETHELDEN TRAJECT

T O E G A N G
B U D G E T H E L D E N

BUDGETHELDEN TRAJECT - BUURTTEAMS NIEUW-WEST - STERK MET GELD ACADEMIE

Toegang en aanmelding Amsterdammer

Via een digitale aanmeldpagina kan de

buurtteammedewerker de Amsterdammer

aanmelden voor het Budgethelden traject.

www.sterkmetgeldacademie.nl/buurtteam-NW

Budgetheld komt in beeld

Zodra de aanmelding voltooid is, zal de

Budgetheld binnen 1 werkdag contact opnemen

met de Amsterdammer voor het inplannen van een

kennismakingsgesprek. 

Aan de hand van het kennismakingsgesprek zal er

een duurzame en gemotiveerde

budgetheldentraject vanuit het perspectief van de

Amsterdammer opgestart worden. 

Terugkoppeling

De voortgang en de resultaten worden

teruggekoppeld aan de regievoerende

buurtteammedewerker

Het budgethelden traject is een financieel ondersteunende voorziening waarbij

financiële educatie centraal staat. Bestaande uit een individuele begeleidings- en

coachingstraject gecombineerd met een financiële leerprogramma op maat.

 

De Amsterdammer wordt zijn eigen Budgetheld


