
 

 

Hulp bij schulden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u regelmatig meer uitgeeft dan u 

ontvangt, is het hoog tijd om uw 

inkomsten en uitgaven eens goed op een 

rij te zetten. Op internet zijn veel 

hulpmiddelen en tips te vinden. Kijk 

bijvoorbeeld eens op: 

 Almere.startpuntgeldzaken.nl 

 Nibud.nl 

 Wijzeringeldzaken.nl 

 Schulden.nl 

 

Afbetalen van schulden 

Als u een schuld niet op tijd kunt 

aflossen, neemt u dan contact op met de 

schuldeiser en vraag of u een 

afbetalingsregeling kunt treffen. Voor een 

huurschuld of energieschuld kunt u vaak 

iets regelen.  

 

Hulp vragen 

Het kan voorkomen dat het u niet lukt 

om zelf uit de financiële problemen te 

komen. Het is dan belangrijk dat u hulp 

gaat zoeken. Zeker als u te maken krijgt 

met aanmaningen, de deurwaarder of 

dreigende afsluitingen van gas of elektra. 

 

PLANgroep 

Heeft u financiële problemen en hulp 

nodig? Bij PLANgroep kunt u terecht 

voor professionele hulp. Aarzel niet en 

meld u gerust aan. Ook als u alleen advies 

nodig heeft. 

 

Wat doet PLANgroep voor u? 

Bij PLANgroep vult u een digitale 

vragenlijst in en voert u een 

intakegesprek. Vervolgens bepaalt 

PLANgroep of u een 

schulddienstverleningstraject kunt volgen.  

 

Als een schulddienstverleningstraject op 

dit moment (nog) niet mogelijk is, 

verwijst PLANgroep u door naar de 

maatwerker TOSS (Team Ondersteuning 

Schuld Stabilisatie). De maatwerker is 

bekend met het Almeerse zorgaanbod en 

overlegt met u welke vorm  van hulp 

passend is voor uw situatie.  

 

 

Om te bepalen of een 

schulddienstverleningstraject op dit 

moment geschikt voor u is, kijkt 

PLANgroep onder andere naar: 

 

 of u gemotiveerd bent om uw 

schuldenproblemen aan te pakken;  

 of u in staat bent om uw financiële 

situatie te veranderen;  

 hoe uw sociale netwerk eruitziet;  

 hoe stabiel uw inkomen is;  

 wat voor soort schulden u heeft. 

 

Wat moet u nog meer weten? 

De dienstverlening van PLANgroep is 

toegankelijk voor alle inwoners van 

Almere. Onze dienstverlening kost u 

niets. U bent verplicht om officieel 

ingeschreven te staan in de gemeente 

Almere en een geldig legitimatiebewijs te 

kunnen tonen.  

 

Let op: u blijft altijd zelf verantwoordelijk 

voor uw budget en uw financiële situatie. 

 
Aanmelden bij PLANgroep 

Meld u tijdig aan! Als u zich pas aanmeldt 

wanneer er een noodsituatie is ontstaan, 

is het moeilijker om u te helpen. Wacht 

dus niet te lang! Er is geen inkomensgrens 

en de dienstverlening is gratis. Er is geen 

wachtlijst.  

 

Wilt u zich aanmelden voor 

schulddienstverlening? Dat kan van 

maandag tot en met vrijdag tijdens de 

open inloopuren van 9.00 tot 11.30 uur 

en van 13.00 tot 15.30 uur. Het invullen 

van de digitale vragenlijst en het 

aansluitende gesprek duren samen 

gemiddeld 1,5 uur. Zorg er daarom voor 

dat u voldoende tijd heeft als u bij ons 

langskomt.  

 

U kunt zich ook aanmelden via het 

webloket: www.plangroeponline.nl/almere 

Vervolgens neemt PLANgroep binnen 

twee werkdagen contact met u op voor 

het maken van een afspraak.  

 

https://almere.startpuntgeldzaken.nl/
https://www.nibud.nl/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/
http://www.schulden.nl/
http://www.plangroeponline.nl/almere


 

 

Hulp bij schulden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonisch bereikbaar 

PLANgroep is iedere werkdag van 9.00 

tot 12.00 uur bereikbaar via 

telefoonnummer (036) 539 59 50.  

 

 
PLANgroep 

Stadhuisplein 1 

1315 HR Almere 

Telefoon: (036) 539 59 50 

E-mail: almere@plangroep.nl  

Internet: 

https://www.plangroeponline.nl/almere   

   

 
 

C o l o f o n 
Augustus 2016 

 

Dit informatieblad is een uitgave van de 

gemeente Almere. 

 

Postadres: Postbus 200, 1300 AE Almere 

Bezoekadres: balie Sociaal Domein, stadhuis 

Stadhuisplein 1, Almere 

Telefoon: 14 036 

 

Internet: www.almere.nl/werkeninkomen  

 

 Aan de tekst kan geen rechtskracht worden 

ontleend. 

https://www.plangroeponline.nl/almere
http://www.almere.nl/

