
Vertrouwen opbouwen is belangrijk
De coördinator van Thuisadministratie kijkt wat je 
precies nodig hebt en welke vrijwilliger daarbij past. 
De persoonlijke klik en vertrouwen zijn daarbij heel 
belangrijk. Na de kennismaking maak je afspraken met 
de vrijwilliger over de ondersteuning.

Hoe kun je aanmelden?
Als je gebruik wilt maken van deze service dan kun je 
(of iemand namens jou) je aanmelden bij SWO.

Medewerkers van SWO zijn graag bereid je verder te 
informeren. Na je aanmelding neemt de coördinator 
van Thuisadministratie contact met je op en maakt 
een afspraak.

SWO werkt met het geldplan 
“Kom uit de geldzorgen!” 
van het Nibud.

SWO Drimmelen
Het Vierendeel 6
4921 LC  Made
0162-45 18 94
info@swodrimmelen.nl
www.swodrimmelen.nl
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Thuisadministratie
HULP BIJ JE ADMINISTRATIE



De vrijwilliger controleert ook of je mogelijk recht hebt op 
aanvullende financiële regelingen. Als blijkt dat er schulden 
zijn, dan schakelt Thuisadministratie in overleg met jou  
Schuldhulpverlening in. Thuisadministratie kan in principe twee 
jaar ondersteuning geven. We brengen de administratie op orde 
maar stimuleren je ook zelfstandig de administratie op te pakken. 
Mocht dit niet lukken dan gaan we opzoek naar een blijvende 
oplossing.

Heb je behoefte aan ondersteuning 

bij administratieve zaken maar kun je 

hiervoor geen beroep doen op familie of 

kennissen, dan kun je terecht bij SWO. 

Thuisadministratie is bedoeld voor 

inwoners van Drimmelen van alle leeftijden.

Uitgangspunt is dat je zélf 

verantwoordelijk bent én blijft 

voor je eigen administratie.

Hulp nodig bij je administratie?
Soms gebeuren er onverwachte dingen in je leven die grote 
gevolgen hebben. Wellicht heb je hierdoor niet voldoende aandacht 
voor je administratie en raak je de grip en het overzicht kwijt. 
Formulieren en rekeningen stapelen zich op en je weet niet meer 
waar je moet beginnen. Brieven vragen om een tijdige reactie maar 
je weet niet hoe. Sommige zaken dienen digitaal geregeld te worden 
maar je kunt niet goed overweg met de computer. Wat dan?

Wat kan Thuisadministratie voor je betekenen?
De mate van ondersteuning is afhankelijk van wat je wilt en nodig 
hebt. Een vrijwilliger van SWO komt in deze periode geregeld bij je 
langs om te helpen bij bijvoorbeeld het sorteren van de post, het 
ordenen van de administratie, overzicht maken van in- en uitgaven, 
uitleg geven over ontvangen brieven, begeleiden bij betalen van 
rekeningen en te helpen bij vragen.


