
 

 

 
 
 
 
 

Weert, 15 november 2021 
 
 
 

 

Thuisadministratie Weerterland (TAW) 
 
 
 
Aanleiding 

Oorspronkelijk heeft Punt Welzijn tijdelijk Thuisadministratie Weerterland opgezet en gecoördineerd. Voor 
2022 zouden we graag de coördinatie voort willen zetten zoals het nu loopt. En in 2022 beslissen of we dit 
continueren onder de algemene subsidie van Punt Welzijn. 

 
 
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 (budgetmaatjes) 
 
Geschat aantal cliënten op jaarbasis voor de drie product typen; 150  
Weert: 100 cliënten Nederweert: 15 cliënten SHV en 35 budget maatjes (met focus op groei budgetmaatjes voor 
Nederweert) 
 

 
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. (Producttype A: 
Aanvraagversneller) 
-ondersteuning van de burger bij het (beter) leren omgaan met geld. (Producttype B: budget coaching) 
-ondersteuning bij het op orde houden van zijn administratie. (Producttype C: Ondersteuning administratie 

en budgetvaardigheden) 
 
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 is binnen het team Samen Leven van Punt Welzijn ondergebracht.  
De welzijnswerker van Punt Welzijn is belast 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. 
 
Vanaf het begin was er een streven naar verzelfstandigen. Het wordt echter 
steeds duidelijker dat dit met de huidige groep vrijwilligers geen optie is. 
Daarnaast is er met geringe inzet van Punt Welzijn (inclusief faciliteiten) een 
situatie ontstaan die voor iedereen naar tevredenheid is. In 2022 zal er beslist 
gaan worden of we dit voort kunnen zetten en onder kunnen brengen in de 
jaarlijkse subsidie en niet meer de aparte projectsubsidie.  
 

 
Planning 2022 
 
Voortzetting activiteiten Thuisadministratie Weerterland  

• Continuering activiteiten 

• Coördinatie uren welzijnswerker, 2 uur per week 
• Uitbreiden budgetmaatjes 
• Kwartaal monitoring en evaluatie moment gemeenten 
• Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers 
• Scholing/training (nieuwe) vrijwilligers  
• Scholing/training vrijwilligers (soft skills door AMW) 
• Overleg momenten met vrijwilligers (inclusief waardering) 
• Uitbreiding zichtbaarheid Weert en Nederweert  

• Overleg lange termijn TAW onder Punt Welzijn 

• Evaluatie gemeenten, beslismoment voortgang op welke wijze? 
• Voorbereiding op 2023 

 

 
Begroting 2022 
 

Kostenpost 
 

   

Welzijnswerker tbv de 
algehele coördinatie. 

€ 6.000,- Ureninzet 2022: 100 
 À € 60,-- /uur  

 

 

Vrijwilligerskosten 
-aanvraag VOG 
-waardering 
-deskundigheidsbev.* 
-reiskosten tbv act. 
-facilitair (huur/ ict) 

 
€       --- 
€ 1.500,- 
€ 1.000,-  
€ 1.000,- 
€ 1.000,-*  

 
gratis 
waardering is €50,- pp 
 
Obv €0.29 per km  
Betreft werkplek en 
ICT (telefoons, laptop, 
printer) vrijwillige 
coördinatoren 

 
 
Uitgaande van 30  
vrijwilligers  
 
 
Reiskosten woon-
werk worden niet 
vergoed (conform 
vrijwilligersbeleid 
Punt Welzijn) 

 
 
 
 
* aanname is dat 
vrijwilligers gebruik 
kunnen blijven maken van 
een ruimte in Cwartier, 
bekostigd door gemeente 
en/of partners  

PR kosten** €      500,-     

Onvoorzien €   1.000,-     

Totaal 12 maanden:  € 12.000,-     
 
*door  verloop en aanwas  van nieuwe vrijwilligers blijft deskundigheidsbevordering aandacht 
vragen 
**om de zichtbaarheid te vergroten wordt PR materiaal ontwikkeld en verspreid  
 
 


