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Aanmelden?

Bezoek onze site of bel naar 070 850 05 66!

Findien regelt geldzaken

Betaalbaar

Findien *

Findien **

Findien ***

Hebt u al gehoord van Findien? Wij helpen cliënten hun geldzaken te regelen als ze dat zelf niet
meer kunnen of willen. Dat zonder winstoogmerk! Ons doel is dat zij uiteindelijk weer zoveel
mogelijk zélf hun financiën beheren. Daarom leren we hen ook vaardigheden aan die ze daarbij
kunnen gebruiken. Dát maakt ons bijzonder.

Wij helpen onze cliënten graag vooruit tegen een betaalbare prijs. Dat kan omdat Findien werkt
zonder winstoogmerk. Cliënten zijn allereerst welkom voor een kosteloos intakegesprek. Daarna
hangt de prijs af van het pakket: het basispakket Findien*, Findien** of Findien*** . Heeft
iemand een inkomen op bijstandsniveau, dan onderzoeken we of er bijzondere bijstand kan
worden aangevraagd voor de kosten van Findien.
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Findien levert diensten op het gebied van budget- en inkomensbeheer. Wij helpen de financiën
van onze cliënten op orde te brengen en dat zo te houden. Als het nodig is nemen we (tijdelijk)
taken en verantwoordelijkheden over, zoals met cliënten afgesproken in een financieel plan.
We zorgen bijvoorbeeld dat de belangrijkste vaste lasten op tijd betaald worden, zodat geen
schulden ontstaan.

Betrouwbaar

Wij beheren het inkomen van de cliënten op een bankrekening die aan hen is toegekend. Op een
volkomen transparante manier: via een betrouwbaar digitaal systeem hebben zij inzage in alles
wat wij voor ze doen. Zo geeft Findien rust op financieel gebied.

Voor wie?

Findien heeft hart voor mensen bij wie de financiële zorgen zwaar wegen. Cliënten of ex-cliënten
van de maatschappelijke opvang, maar ook particulieren met (acute) financiële hulpvragen,
of mensen die langduriger geholpen willen worden met hun geldzaken. We zijn er ook voor
huurders die tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben, voor ouderen die niet meer in
staat zijn zelf actief hun financiële huishouding te organiseren, en jonge mensen die in de stap
naar financiële volwassenheid hulp kunnen gebruiken. Werkgevers die actief hun werknemers
willen ondersteunen in financiële situaties, kunnen bij ons terecht; en organisaties, zoals
woningcorporaties of zorginstellingen die hun klanten een financieel traject van Findien willen
aanbieden.
Ook als iemand in een schuldhulpverleningstraject zit, is hij of zij welkom voor budgetbeheer.
Alleen bij onoplosbare schulden is het niet mogelijk gebruik te maken van Findien.

In samenwerking

Als een cliënt ook begeleiding krijgt van andere hulpverleners, dan stemmen we onze
begeleiding af op die van hen. En in samenwerking met hen. Op die manier kunnen we samen
maatwerk leveren.

Findien*
Dit is het basispakket. Wij zorgen ervoor dat de belangrijkste vaste lasten betaald worden. Welke
dat zijn, spreken we met de cliënt af in een financieel plan. Findien beheert het inkomen op een
bankrekening die aan de cliënt is toegekend.
Findien**
Nu worden niet alleen de vaste lasten betaald, maar ook de overige vaste betalingen. Dit kunnen
jaarlijkse of maandelijkse betalingen zijn met een vast bedrag. Met Findien** heeft de cliënt
de mogelijkheid om maximaal vijf reserveringen op te nemen in het financiële plan. Zo kunnen
zij sparen voor toekomstige uitgaven. Het bedrag dat overblijft, storten we (afhankelijk van de
voorkeur) maandelijks of wekelijks op de eigen leefgeldrekening. De besteding daarvan is vrij.
Findien***
Met dit pakket nemen we alle betalingen over. We voeren alle vaste betalingen uit zoals
huur of hypotheek, gas en licht, water, zorgverzekering, verzekeringen, (gemeentelijke)
belastingen, abonnementen (tv- en internetabonnement, kranten, mobiel, sporten etc.) en
aflossingsregelingen. Wij voeren ook incidentele betalingen uit wanneer het saldo dat toelaat.
Daarnaast kan de cliënt maximaal vijf reserveringen opnemen in het financiële plan. Zo kan hij/zij
sparen voor toekomstige uitgaven. Het bedrag dat overblijft, storten we maandelijks of wekelijks
op de eigen leefgeldrekening. De besteding daarvan is vrij.

Aanmelden
Aanmelden is gemakkelijk en kan via de website www.findien.nl of telefonisch 070 850 05 66.

Overmaken leefgeld

Maandelijks

Maandelijks of
wekelijks

Maandelijks of
wekelijks

