
 

 

 
 
 
 
 
Februari 2020  

Thuisadministratie 
april 2020 tot en met december 2020 

 
 

Aanleiding 
Op verzoek van de gemeenten Weert en Nederweert is aan Punt Welzijn en het Algemeen Maatschappelijk 
Midden-Limburg de vraag gesteld of zij- al dan niet tijdelijk- de activiteit Thuisadministratie willen 
opzetten. De huidige aanbieder van deze activiteit stopt en beide gemeenten willen deze 

ondersteuningsvorm blijven bieden aan haar burgers.  

 
Doelgroep 
Iedereen, woonachtig in de gemeenten Weert of Nederweert, die ondersteuning kan gebruiken bij zijn/ 
haar administratie. 

 
Gewenste vorm /activiteiten Thuisadministratie 

Handhaven van het huidige aanbod welke verdeeld kan worden in 3 product typen: 
A. Aanvraagversneller  
B. Budget coaching 
C. Vrijwillige ondersteuning bij administratie en budgetvaardigheden 
 
Ruimte voor aanvullende opties/ activiteiten op termijn (groeiambitie) zoals bijvoorbeeld budgetmaatje. 
Geschat aantal cliënten op jaarbasis voor de drie product typen: 
Weert: 50 cliënten  via SDV (afspraak oude aanbieder), 50 vanuit andere verwijzers 
Nederweert: 15 cliënten via SHV (afspraak oude aanbieder) 

 

Organisatie   
Thuisadministratie is een activiteit waarbij de gemeenten Weert en Nederweert, in het bijzonder de 
afdelingen schulddienst- en schuldhulpverlening, Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en Punt 
Welzijn nauw samenwerken.  
De activiteiten richt zich op; 
-ondersteuning bij een traject (aanvraag) bij afdeling schulddienst of schuldhulpverlening, 

-ondersteuning van de burger bij het (beter) leren omgaan met geld, 
-ondersteuning bij het op orde houden van zijn administratie. 
 
Uitgangspunten hierbij zijn 
-ondersteuning is zo licht als kan en zo zwaar als nodig 
-ondersteuning is altijd tijdelijk 
-ondersteuning is gericht op zelfredzaamheid 

-ondersteuning is gericht op duurzame ontwikkeling en gedragsverandering 
 
Taken en verantwoordelijkheden 

De activiteit Thuisadministratie wordt binnen het team Samen Doen van Punt Welzijn ondergebracht.  
De welzijnswerker van Punt Welzijn zal belast worden met de coördinatie van deze activiteit en dient 
daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van vrijwillige coördinatoren voor de feitelijke uitvoering.  
 

Samenwerking gemeenten en AMW 
De samenwerking zal bestaan uit periodiek overleg over stand van zaken en signalen, monitoring en 
evaluatie. Op termijn samen de groeiambitie verkennen en gebruik maken van elkaars kennis en kunde ten 
behoeve en bevordering van de deskundigheid van vrijwilligers. 
 
 
Op termijn streven beide gemeenten en Punt Welzijn er naar deze activiteit te verzelfstandigen. Dwz een groep burgers 
neemt deze activiteit over in eigen beheer en rechtsvorm. Dit heeft vooralsnog geen prioriteit maar is wel doel en zal 
daarom openlijk worden aangegeven bij de vrijwilligers. 

 



 

 

 

 
 
 
Planning 
Fase 0: heden – 1 april 2020 

- Voorbereiding op activiteit Thuisadministratie 

 Gesprekken met gemeenten en AMW t.b.v. overnemen activiteit (actie: allen) 
 Gesprekken met vrijwilligers die willen ‘’ overstappen’’ (actie: gemeenten) 

Fase 1: 1 April 2020 – 1 juni 2020 
 Uitwerking en concretisering Plan van aanpak  

 Communicatieplan maken 
 Start activiteiten  
 Opzet monitoring & evaluatie van activiteit 
 Tussentijds overleg over stand van zaken met gemeente en AMW M-L 
 Overleg momenten met vrijwilligers 
 scholingsbehoefte vrijwilligers onderzoeken 

Fase 2: juni 2020 – 1 augustus 2020 
- Continuering activiteit 
- 1e monitoring en evaluatie moment 
- Overleg momenten met vrijwilligers  
- Scholingsplan vrijwilligers gereed  

Fase 3: Augustus 2020- december 2020 
- Continuering activiteit 
- 2e monitoring en evaluatie moment en aanbevelingen voor 2021 
- Overleg momenten met vrijwilligers  
- Scholingsplan uitvoeren 

- Voorbereiden op 2021 

 

 

Begroting 2020 (april t/m december) 
 

Kostenpost     

Welzijnswerker tbv de 
algehele coördinatie. 

€ 9.606,25 Inzet 6 uur per week a 
€58,-per uur 

In Fase 3 zal 
opnieuw de 
ureninzet voor jaar 
2 bekeken worden. 
Streven is de 
professionele uren 
te verminderen. 
Eea is afhankelijk 
van de situatie op 
dat moment. 

 

Vrijwilligerskosten 
-aanvraag VOG 
-waardering 
-deskundigheidsbev. 
-reiskosten tbv act. 
-facilitair  

 
€    --- 
€ 1.000,- 
€ 2.000,- 
€ 1.500,- 
€     500,- 

 
gratis 
waardering is €50,- per 
pp 
 
Obv €0.29 per km  
Betreft telefoons en 
laptops vrijwillige 
coördinatoren 

 
 
Uitgaande van 20  
vrijwilligers. 
 
 
Reiskosten woon-
werk worden niet 
vergoed (conform 
vrijwilligers-beleid 

PW). 

 
 
 
 
 

PR kosten €   1.000,-    

Onvoorzien €   1.000,-    

Totaal 9 maanden:  €16.606,25    
 
Werkplek: iov is een werkplek voor de vrijwillige coördinatoren gerealiseerd binnen een bestaand project van de 
gemeente Weert 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


