WAT VOOR HULP
BIEDEN WIJ



Onderhandelen met schuldeisers



Hulp bij het budgetteren



Betalingsregelingen treffen



Een overzicht maken van de
bestaande schulden



Een luisterend oor



Meegaan naar een schuldhulpbureau



Financiële administratie op orde
te krijgen



Indien nodig doorverwijzen naar
professionele hulp



Bemiddelen met schuldeisers



Nazorg

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Oranje
Fonds en het Skanfonds

SCHULDHULP
VERLENING

FRIES SAMENWERKINGSVERBAND
UITKERINGSGERECHTIGDEN
KEETWALTJE 1
8921 EV LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2139992
E-mail: fsu@fsufriesland.nl

BIEDT HULP EN ADVIES

tel: 058-2139992

SCHULDEN?
Er zijn mensen die denken dat je
alleen in de schulden raakt als je
een drank of drugs probleem hebt,
maar dit is natuurlijk
niet waar. Het kan
namelijk
iedereen overkomen.
Heeft u schulden? Bedenk dat u
niet de enige bent, want er zijn
heel veel mensen die in de schulden zijn geraakt. Schaam u niet en
schakel zo snel mogelijk hulp in!
Wanneer u schulden heeft is het
belangrijk om er zo snel mogelijk
iets aan te doen. Negeer uw schulden niet, want op die manier
wordt de schuld alleen maar hoger
en duurt het nog langer voordat u
ervan af bent. Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU kan u hierin ondersteunen.

DOE ER WAT AAN!
FSU EN DE SCHULDHULPVERLENING
De meeste mensen kennen FSU van de
spreekuurpunten. Sinds april 2011 is het
FSU gestart met een nieuw project en nu
bieden we ook schuldhulpverlening aan.
We hebben vrijwilligers die u willen helpen om uw administratie weer op orde te
krijgen. Ze maken een overzicht van uw
schulden en indien nodig wordt er geprobeerd een betalingsregeling te treffen met
schuldeisers. Dit allemaal natuurlijk in
overleg met u.

Het FSU heeft een samenwerkingsverband met :
SCHULDHULPMAATJESPROJECT en
HUMANITAS THUISADMINISTRATIE

De vrijwilliger kan, als u dat prettig vindt,
bij u thuis komen, maar u kunt ook op het
kantoor van het FSU langskomen.
NAZORG
Nazorg houdt in dat we, nadat uw schuld is
afbetaald, zo nu en dan contact met u opnemen om te kijken of uw financiële situatie goed blijft. Dit uiteraard in overleg.
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