)
Geluk(t
t een
e
m
n
e
sam
oach
c
r
a
a
p
s
be

BESPAREN MET DE VOORZIENINGENWIJZER
‘ZIE HET ALS EEN CADEAUTJE’
Trea van Groningen is vanaf begin dit jaar bespaarcoach voor
de gemeente Stadskanaal. In deze functie helpt ze huurders
om optimaal gebruik te maken van bestaande regelingen en
voorzieningen, zodat de vaste lasten lager kunnen worden.
Hiervoor gebruikt ze De VoorzieningenWijzer. Dit is een tool die
wordt aangeboden door Woonservice, in samenwerking met de
gemeente, woningcorportie Lefier en Welstad, een organisatie
voor maatschappelijk werk. Bespaarcoach Trea vertelt hoe het
werkt en hoe je een afspraak maakt.
“De VoorzieningenWijzer is er voor
iedereen. Mensen kunnen kosteloos
bij ons langskomen. Vaak krijgen
we de aanmeldingen voor een
gesprek via een woningcorporatie
of de gemeente, maar mensen
kunnen ook zelf contact opnemen.
De VoorzieningenWijzer kan voor
iedereen voordeel opleveren.
Als je van het minimuminkomen

moet rondkomen, is het goed om te
weten waar je recht op hebt. Aan de
hand van De VoorzieningenWijzer
bekijken we samen de gemeentelijke
minimaregelingen en de landelijke
fondsen, de toeslagen (huur en zorg)
en of het scheelt om over te stappen
naar een andere energieleverancier.
We geven advies over een passende
zorgverzekering en we bekijken of
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het gunstig is om belastingaangifte
te doen. Normaal gesproken komt
een bespaarcoach bij mensen thuis,
maar nu in deze coronatijd is de
afspraak bij ons op kantoor. Mensen
kijken op anderhalve meter afstand
met ons mee op het scherm en zien
meteen wat ze kunnen besparen.
We geven er een duidelijke uitleg bij
en bieden hulp bij de overstap of de
aanvraag.”
“De VoorzieningenWijzer is bedoeld
om samen te kijken waar je gebruik
van kunt maken, om goed uit te
leggen hoe het zit met de regelingen
en om te voorkomen dat mensen
in de problemen komen. Sommige
mensen zijn onderverzekerd of juist
dubbel verzekerd. Elke situatie is
weer anders en er wordt in een

persoonlijk gesprek advies
op maat gegeven. Als we de
minimaregelingen bespreken
en iemand heeft een kind, dan
attendeer ik op de kindpakketten
die er zijn en wat er mogelijk
is in de toekomst. Soms is het
een drempel voor mensen om
te komen, maar je moet De
VoorzieningenWijzer zien als een
cadeautje. Een mooi cadeautje,
waarmee je meer geld kunt
overhouden voor leuke dingen.”

Het werkgebied van Trea is de
gemeente Stadskanaal, maar De
VoorzieningenWijzer wordt ook
in de gemeenten Borger-Odoorn
en Coevorden aangeboden.
Naast Trea zijn ook Ruurd
Post en Jerremy Groenendal
werkzaam als bespaarcoach in
de gemeente Stadskanaal. Heb
je belangstelling of vragen over
De VoorzieningenWijzer, neem
dan gerust contact op met één
van de bespaarcoaches in jouw
gemeente. Kijk hiervoor op
website van jouw gemeente.

“Voor de een is er veel winst
te behalen en de ander komt
erachter dat hij of zij de zaakjes
best goed op orde heeft. Veel
mensen vinden het fijn om hulp
te krijgen bij het zoeken naar een
zorgverzekering die past bij hun
wensen. Hoe dan ook, het is altijd
fijn om De VoorzieningenWijzer
door te nemen. Na afloop van het
gesprek mogen mensen altijd
bellen of mailen met vragen.”

“Een bezoekje
is echt de
moeite waard”

ZZP’er Thea heeft een consult
gehad bij bespaarcoach
Trea en raadt het anderen
zeker aan. “Het is mij goed
bevallen. Het was een duidelijk
gesprek. Ik vond het niet
gemakkelijk omdat je jouw
hele financiële hebben en
houden op tafel legt, maar
het is echt de moeite waard.
Je kijkt gewoon wat mogelijk
is en daarbij, je hoeft je
nergens voor te schamen.
Trea heeft mij geholpen
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met waterschapheffingen
en gemeenteregelingen en
ik krijg een uitnodiging om
de zorgverzekering over te
sluiten. Het is fijn om daar
hulp bij te krijgen en bewuster
te worden van de kosten. Ik
vind het ook een prettig idee
dat je contact kunt opnemen
als je ergens mee zit. Naar
mijn mening gaat zo’n consult
daarom nog wel iets verder
dan alleen besparen, als je
daarvoor open staat.”

