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Hulpdienst In-Zicht
Een helpende hand als elke cent telt
Stichting Hulpdienst In-Zicht
helpt mensen in financiële en
materiële nood die geen beroep
kunnen doen op een diaconaal of
sociaal vangnet en in die gevallen
dat het vangnet niet in staat is de
hulpvraag te beantwoorden.

Achter veel hulpvragen gaat een wereld aan problemen
schuil en elke situatie staat weer op zichzelf. Daarom start
Hulpdienst In-Zicht elk hulpverleningstraject met een
uitgebreide intake. Hierbij wordt veel tijd en aandacht
besteed aan de persoonlijke situatie en omstandigheden
zodat de totale omvang van de hulpvraag goed ingeschat kan
worden.

Het werk van stichting bestaat
voor grootste deel van de tijd uit
de intensieve begeleiding van
mensen met complexe schuldenproblematiek. De activiteiten zijn
gericht op:

In overleg met de hulpvrager en in samenspraak met de
andere (soms al actieve) hulpverlenende instanties wordt
vervolgens een plan van aanpak opgesteld. Dit plan kan
bestaan uit het begeleiden van de hulpvrager bij een
specifieke instantie tot aan het opzetten en uitvoeren van
een intensief hulpverleningstraject.

 Schakelen en verbinden in de
hulpverleningsketen;
 Verlenen van acute hulp bij
financiële en materiële nood;
 Vroegtijdige signalering van
armoede;
 Preventie door begeleiding;
In Veenendaal zijn vijftien
onbetaalde vrijwilligers actief
betrokken bij het beantwoorden
van de hulpvragen. Voor de
financiering van de werkzaamheden is de stichting voor 100%
afhankelijk van sponsoring en
giften.

De stichting heeft de afgelopen jaren tientallen crisissituaties
kunnen oplossen waarbij ook gedwongen huisuitzettingen en
beslagleggingen konden worden voorkomen. Door de
intensieve begeleiding en het opstarten van een goede
hulpverleningsketen zijn de betrokken partijen in staat om
sneller te schakelen en in onderlinge afstemming te komen
tot een structurele oplossing voor de hulpbehoevende.

Help ook mee en steun ons werk!
Door het groeiende aantal hulpvragen, de toenemende complexiteit en een verder terugtredende
overheid nemen de kosten voor de stichting verder toe. Om het werk ook in 2015 voort te kunnen
zetten is de stichting op zoek naar nieuwe sponsoren en donateurs. Wilt u ons steunen? U kunt uw
gift overmaken op rekeningnummer NL13 INGB 0006 5530 09 t.n.v. Stichting Hulpdienst In-Zicht.

Soms lijken alle problemen zich op te stapelen
en trekken er tientallen instanties aan je. Maar
wat doe je als elke vorm van hulpverlening wel
lijkt op dweilen met de kraan open?

Een voedselpakket is een goede aanvulling op
je persoonlijke situatie. Maar wat doe je als
het niet genoeg is en je zevenjarige dochter
zonder brood naar school toe gaat?

Met een aanvulling uit de bijstand kan gelukkig
de kapotte koelkast worden vervangen. Maar
wat als morgen de deurwaarder op de stoep
staat?

Begeleiding en hulp in je financiële situatie is
meer dan welkom. Maar wat doe je als er niet
verder bezuinigd kan worden en je dreigt je
huis uitgezet te worden?

Je krijgt financiële ruimte door de gedeeltelijke
kwijtschelding van de gemeentelijke
belastingen. Maar wat doe je als je een week
later opeens je baan verliest?
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