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Terugkoppeling bijeenkomst  
‘Help mijn medewerker verzuipt’ 
 

26 oktober2022 

 

Beste relatie, 

 

Dank voor uw belangstelling of bijdrage aan onze bijeenkomst ‘Help mijn medewerker verzuipt’, van 

19 oktober j.l. We kijken terug op een inspirerende middag, mede dankzij uw inbreng.  

In de bijlage treft u een uitgebreid verslag aan van de bijeenkomst en de presentatie die tijdens de 

bijeenkomst gebruikt is. Van deelnemers en aanwezige organisaties hebben we nog aanvullende 

informatie toegevoegd, zoals brochures en verwijzingen naar websites. 

 

Met dit overzicht heeft u een indruk van wat er beschikbaar is aan hulp voor medewerkers met 

financiële vragen. Dat is uiteraard geen volledig beeld, er zijn in Venlo en de regio nog veel meer 

partijen actief op dit gebied. 

 

Als schakelpunt VenloSupport zijn we voor werkgevers vraagbaak én verwijsmogelijkheid. We 

denken mee over hoe medewerkers bereikt kunnen worden en welke mogelijkheden een werkgever 

heeft om hulp te bieden. Dit gaat niet alleen om vragen op het gebied van financiën, maar ook 

bijvoorbeeld over taalvragen, rouw en verlies of andere zaken die zich in het privé domein afspelen 

den en die medewerkers ‘meenemen’ naar de werkvloer. Hulpvragen die bij ons binnenkomen 

brengen we in contact met vrijwilligers die toegerust zijn om ondersteuning te bieden. Onze 

werkwijze lichten we kort toe in ons factsheet op pagina 8 van dit document of onze site 

www.venlosupport.nl.  

 

Nogmaals dank en wij kijken uit naar een verdere samenwerking. 

 

 

Mede namens het bestuur van VenloSupport, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marianne Steenmetz 

Projectleider 

  

http://www.venlosupport.nl/
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Inhoud ‘Help mijn medewerker verzuipt’ 

 

Onderstaande organisaties hebben een bijdrage geleverd aan de bijeenkomst: 

 

VenloSupport   www.venlosupport.nl 

Rabobank   Financieel gezond leven - Rabobank 

Moedige Dialoog  https://www.moedigedialoog.nl/ 

Gemeente Venlo  https://www.venlo.nl/hulp-bij-geldzorgen 

Stichting Groen Licht  https://www.groenlichtnml.nl 

Humanitas Noord Limburg https://www.humanitas.nl/afdeling/noord-limburg/ 

Schuldhulpmaatje  https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/venlo/ 

Moedige Dialoog  https://www.moedigedialoog.nl/themas/werkgevers-en-werknemers 

Incluzio     https://www.incluziosocialebasis.nl/ 

Voedselbank Venlo  https://voedselbankvenlo.nl/ 

BB&S Bewindvoerders  https://www.bewindvoerders.nl/ 

Jeugdfonds sport & cultuur  https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/venlo/ 

Stichting Leergeld   https://www.jeugdfondsenvenlo.nl/leergeld/ 

 

Verder danken wij Chantal Nijkerken als dagvoorzitter en Monique Billekens en Mark Zijlstra voor 

hun persoonlijke bijdrage aan de bijeenkomst.  

 

Inhoudsopgave          Pagina 
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Nadere informatie van deelnemende organisaties: 

VenloSupport          8 

Humanitas Noord Limburg        10 

Stichting Groen Licht         11 

Incluzio Sociale Basis         12 

Voedselbank Venlo         14 

BB&S Bewindvoerders         15 

 

De presentatie van de bijeenkomst is als aparte bijlage meegestuurd. 

 

  

 

 

  

http://www.venlosupport.nl/
https://www.rabobank.nl/over-ons/in-het-kort/waar-we-ons-op-richten/financieelgezondleven
https://www.moedigedialoog.nl/
https://www.venlo.nl/hulp-bij-geldzorgen
https://www.groenlichtnml.nl/
https://www.humanitas.nl/afdeling/noord-limburg/
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/venlo/
https://www.moedigedialoog.nl/themas/werkgevers-en-werknemers
https://www.incluziosocialebasis.nl/
https://voedselbankvenlo.nl/
https://www.bewindvoerders.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/venlo/
https://www.jeugdfondsenvenlo.nl/leergeld/
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Verslag bijeenkomst ‘Help, mijn medewerker verzuipt!' op 19 oktober 2022 

 

 

Inleiding 

De week van 15 tot 21 oktober is de internationale week van de Armoede. Een week waarin 

bewustwording centraal staat over wat armoede betekent. Vandaag wilden we met werkgevers 

kijken wat we kunnen betekenen voor medewerkers die het financieel lastig hebben.  

 

Met werkgevers hebben we verkend hoe we een dialoog op gang kunnen brengen: hoe ga je het 

gesprek aan met medewerkers die het financieel moeilijk hebben? En welke tools zijn er voorhanden 

die ik als werkgever kan inzetten om mijn medewerkers te helpen? Verder wilden we werkgevers in 

contact brengen met maatschappelijke organisaties die zich inzetten om inwoners te helpen hun 

financiële zorgen de baas te worden. 

 

De bijeenkomst is georganiseerd door VenloSupport, in samenwerking met Rabobank Venlo, 

Moedige Dialoog en gemeente Venlo. Aanwezig waren werkgevers uit de regio Venlo en een aantal 

Contactgegevens zijn als bijlage bij dit verslag toegevoegd.   

 

Het dagvoorzitterschap is in bekwame handen van Chantal Nijkerken, die als voormalig Tweede 

Kamerlid en bestuurder bekend is met sociale zaken en armoedebeleid. 

 

Welkom namens de Rabobank 

Eerst een welkomstwoord door Harry Lempens, directeur Midden-Limburg en zakelijk domein 

namens de Rabobank, waar we te gast zijn. De heer Lempens geeft aan hoe de Rabobank betrokken 

is bij diverse thema’s op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het 

versterken van lokale gemeenschappen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de aanpak financieel 

gezond leven. Dat doet de Rabobank door te inspireren en motiveren, mensen aan te zetten om 

meer over geld te praten en door inzicht en overzicht te geven met praktische tips en tools. 

 

Welkom namens de gemeente Venlo 

Erwin Boom, wethouder economie en sociale zaken, legt uit waarom het voor de gemeente 

belangrijk is om tijdig inwoners met mogelijke problemen te ondersteunen. Daarbij is samenwerking 

met werkgevers noodzakelijk, omdat ook medewerkers met een vast inkomen vragen kunnen 

hebben over financiën. Zeker door de inflatie en toegenomen energieprijzen komt het vaker voor dat 

medewerkers hun rekeningen niet kunnen betalen. Werkgevers kunnen dit signaleren en 

bespreekbaar maken. Daarvoor is het nodig dat ze weten waar ze terecht kunnen bij vragen.   

 

Welkom namens VenloSupport 

Vervolgens geeft Marianne Steenmetz een toelichting op het project VenloSupport.  

Onder de naam VenloSupport werkt een aantal vrijwilligersorganisaties samen met als doel het 

vrijwilligerswerk in Venlo te versterken: dus in essentie elkaar te versterken door samenwerking en 

uitwisseling van kennis.  

 

Een aantal aangesloten vrijwilligersorganisaties is actief op het gebied van financiën, 

taalvaardigheden, welzijn en psychische gezondheid. Het schakelpunt van VenloSupport brengt de 
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vragen van medewerkers en werkgevers in contact met hulpaanbod door vrijwilligers. Ook als we zelf 

niet de juiste hulp kunnen bieden, zorgen we dat de vraag wordt doorgeleid naar instanties die dat 

wel kunnen. 

 

Tot slot wil VenloSupport wederkerigheid bevorderen: de hulp door vrijwilligers is gratis, maar niet 

voor niks. Wij vragen werkgevers die deelnemen aan het schakelpunt om een tegenprestatie, 

namelijk het bevorderen, ondersteunen, promoten danwel faciliteren van vrijwilligerswerk. Dat kan 

op heel veel manieren. We vragen werkgevers het mogelijk te maken dat medewerkers 

vrijwilligerswerk doen. Bijvoorbeeld als vrijwilliger in ons project: de deelnemende organisaties 

kunnen vrijwilligers gebruiken die ingezet kunnen worden om financiële hulp te bieden.  

 

In onze rol als schakelpunt hebben we vandaag een bijeenkomst waarin we partijen bij elkaar 

brengen om mensen te helpen om te gaan met hun financiële vragen. We zijn hierin vooral ook aan 

het leren, we weten dat de behoefte er is maar hoe pakken we dat aan? We merken dat de ‘taal’ in 

het economisch domein (van economie, ondernemen, werkgevers) verschilt van het sociaal domein 

(redzaamheid, hulpverlening, begeleiding): hoe leren we elkaar te begrijpen? Verder zien we dat er 

bij werknemers een hoge drempel is om hulp te vragen bij de werkgever. En tot slot weten we dat er 

geen ‘one size fits all’ is: het is belangrijk om van elkaar te weten wie wat doet en waar je terecht 

kunt.  

 

Moedige Dialoog over de rol van de werkgever voor medewerkers met geldzorgen 

In het inhoudelijk deel van de bijeenkomst neemt Reggy Schutte van Moedige Dialoog aanwezigen 

mee in welke signalen er zijn dat medewerkers het financieel moeilijk hebben, hoe je hiermee in 

gesprek komt en wat je dan als werkgever te bieden hebt.  

 

Nederland kampt met een ongekende inflatie. Energie en voedsel worden in hoog tempo duurder. 

Dat brengt steeds meer gezinnen in de problemen en ook mensen met middeninkomens raken door 

hun reserves heen. Dat is slecht nieuws voor hun werkgevers. Immers: medewerkers met geldstress 

zijn minder productief en minder loyaal aan de organisatie waarvoor ze werken. 

Jaren geleden al maakte Nibud de berekening: een medewerker met schulden kost de werkgever 

gemiddeld zo’n €13.000 per jaar. Dat komt door extra verzuim, verlies van arbeidsproductiviteit en 

kosten die te maken hebben met het verwerken van een loonbeslag. Het aantal medewerkers met 

loonbeslagen stijgt deze dagen razendsnel. Maar dat is de top van de ijsberg als het om geldzorgen 

gaat. Die beginnen voor de werknemer immers niet pas op het moment dat er beslag wordt gelegd 

op het loon. Die zijn er al veel eerder. En die hebben ook al veel eerder impact op het werk. 

 

Als werkgever is het dus belangrijk een rol te pakken in het voorkómen en verminderen van de 

negatieve impact van geldzorgen op het werk. Veel werkgevers zijn hiertoe bereid maar worstelen 

met de vraag: hoe dan. Niet zelden is er best een ondersteuningsaanbod, maar is de klacht: niemand 

maakt er gebruik van. Cruciaal daarbij is de vraag: hoe zorg je voor een klimaat waarin geldzorgen 

bespreekbaar zijn? Daarover, en over vertrouwen, signaleren, bespreekbaar maken en 

doorverwijzen, ging de presentatie van Reggy Schutte van Moedige Dialoog.  

Wil je meer weten, bel dan met Moedige Dialoog op telefoonnummer 06 - 23 24 60 58 of kijk op 

 

https://www.moedigedialoog.nl/themas/werkgevers-en-werknemers 

https://www.moedigedialoog.nl/themas/werkgevers-en-werknemers
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Pitches 

Tot slot een aantal pitches, waarin we een tip of een inzicht mee willen geven.  

 

Voedselbank Venlo 

Namens de Voedselbank Venlo licht voorzitter Mirjam Krijnsen toe hoe de Voedselbank inwoners 

een steun in de rug geeft. Van het uitdelen van voedselpakketten is de Voedselbank nu een winkel, 

waarin inwoners zelf hun keuzes kunnen maken uit het aanbod van levensmiddelen. De Voedselbank 

kan alle donaties én hulp door vrijwilligers hard gebruiken, zeker nu de vraag om hulp sterk 

toeneemt.  

 

Monique Billekens 

Zij vertelt over haar ervaringen als werkgever, waarbij ze financieel advies voor medewerkers 

organiseerde.  

 

“De afgelopen 24 jaar ben ik werkzaam op het vlak van werk en gezondheid. 

We hebben al veel gehoord van de vorige sprekers en jazeker er zit achter de persoon die zich zorgen 

maakt vaak een heel gezin, met kinderen. Omdat schaamte een grote rol speelt bij armoede of 

dreigende armoede of financiële vragen, is het in veel gevallen ook bij familie en vrienden niet 

bekend. U hoorde al dat het gemiddeld 1-5 jaar duurt voordat iemand zich meldt. Mensen proberen 

het toch eerst zelf op te lossen en dat mag natuurlijk. 

 

Omdat een financiële administratie binnen een bedrijf weet als er sprake is van een loonbeslag geef 

ik u het dringend advies deze loonbeslagen te laten controleren. Soms is de berekening die is 

gemaakt door organisaties die zich melden bij een werkgever voor een loonbeslag, niet correct 

uitgevoerd waardoor de kans bestaat dat medewerkers helemaal niets uitbetaald krijgen! Tevens 

wordt in deze bijeenkomst ook aangegeven dat een werkgever vaak in actie komt op het moment 

het loonbeslag binnen komt. Dan zijn we dus altijd te laat. 

 

Om veiligheid bij medewerkers te garanderen is mijn ervaring een andere dan de vorige sprekers. 

Zeker is in situaties sprake van schulden maar dat is niet bij elke werknemer die vragen heeft het 

geval. Heel vaak zijn er vragen die een antwoord behoeven om te voorkomen dat dit ontstaat. Om 

die veilige setting te regelen heb ik in elk geval al bij diverse organisaties een andere inrichting 

gekozen. Geen grote posters waar het woord schulden of armoede of geldzorgen op voor komt. 

Probeer u voor te stellen hoeveel medewerkers hierop gaan reageren via een leidinggevende of 

afdeling P&O. Zou u zelf met die tekst bij iemand naar binnen stappen ? We hebben al gehoord dat 

maar een heel klein percentage gebruik maakt van datgene wat er tot nu toe wordt aangeboden. 

Indien je dit inricht binnen je organisatie hoort dit neutraal te zijn. Op integere wijze en respectvol.  

 

Door een externe binnen de organisatie te halen met veel ervaring op het vlak van geldzaken in de 

volle breedte en een duidelijk beeld van de sociale kaart van een gemeente kan er veel worden 

opgelost. Er zijn namelijk ook vragen over wat het betekent voor een zorgtoeslag als een kind 18 

wordt, of vragen hoe je een duur abonnement moet wijzigen etc etc. Heel simpel heb je het dan over 

een financieel adviseur voor medewerkers. Noem dit dan ook zo. Leg uit wat die persoon wel en wat 

die persoon niet oppakt (belastingpapieren dus niet). Het is ook niet de bedoeling dat er een 

caseload ontstaat maar een soort doorverwijs loket wat neutraal is. Datgene wat er wordt besproken 
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blijft binnen die setting en een medewerker kan er een afspraak maken zonder tussenkomst van de 

leidinggevende of P&O. Iemand die zich veilig genoeg voelt en de keus maakt kan tenslotte altijd het 

besluit nemen het wel te delen met leidinggevende of P&O medewerker. 

 

Deze werkwijze heeft bij 1 van de organisaties waar het is ingericht in elk geval in 1 jaar 25 

loonbeslagen voorkomen. In deze setting ontstond er ook vertrouwen om elkaar door te verwijzen. 

Op het moment dat het loket is ingericht met schulden of armoede loop je ook nog eens het risico 

dat er op dit vlak pestgedrag kan ontstaan! Terwijl het zoals gezegd helemaal niet allemaal over 

schulden gaat. 

Cruciaal nog:  zoek niet de publiciteit op omdat je het goed geregeld hebt. Dit kan reden zijn dat er 

niemand meer naar het loket gaat. Als je er al over praat benoem dan uitsluitend financieel advies. Ik 

werd ooit benaderd door een krant met het verzoek een en ander toe te lichten. Op de tekst had ik 

inspraak maar op de titel boven het artikel niet. Dus dat was een no-go voor mij. 

 

Omdat er ook diverse aannames worden gemaakt door veel mensen kan ik iedereen aanraden het 

boekje ‘beledigende broccoli’ te lezen van Tim ‘S Jongers. Dit is te bestellen bij onze lokale 

boekhandel.” 

 

Stichting Groen Licht Noord- en Midden Limburg 

Bart Kuntzelaers van Stichting Groen Licht vertelt hoe de stichting met vrijwillige docenten 

taalonderwijs biedt, zowel aan anderstaligen als laaggeletterden. Zij hebben moeite met het 

verwerken van schriftelijke informatie, dit is ook op de werkplek een obstakel. Vaak gaat 

laaggeletterdheid samen met financiële zorgen. Door medewerkers te helpen hun taalvaardigheid te 

vergroten hebben werkgevers minder verzuim, minder fouten en medewerkers meer 

zelfvertrouwen, trots en plezier.  

 

Mark Zijlstra 

Mark Zijlstra is als eigenaar van Collectione ondernemer en heeft in het televisieprogramma Steenrijk 

Straatarm kennis gemaakt met een gezin dat rond moest komen met 40 euro leefgeld per week. 

Mark: “Het gaat nogmaals niet om hoe je iemand helpt maar dat je in ieder geval wel je best doet om 

op welke manier dan ook die andere persoon een zetje in de rug te geven. Kijk eens om je heen of je 

een familielid, kennis, oude of jonge buurman of buurvrouw kent die een beetje extra aandacht 

verdient. Helemaal met de dure december in het vooruitzicht. Koop eens een keer spontaan een 

tasje met lekkere boodschappen voor de feestdagen voor een buurman of buurvrouw die het goed 

kan gebruiken. Uiteraard alleen wanneer je het zelf wel kan missen, hé. Ik kan je nu al één ding 

beloven, de glimlach die je bij die andere persoon ziet is onbetaalbaar.” 
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Informatiemarkt 

Een aantal organisaties die actief zijn op het gebied van medewerkers met financiële vragen 

presenteren zich tijdens de informatiemarkt. Er zijn contacten gelegd en er is informatie 

uitgewisseld.  

 

De volgende organisaties waren aanwezig, van de dikgedrukte organisaties is hierna aanvullende 

informatie te vinden: 

 

Schakelpunt VenloSupport 

Stichting Groen Licht 

Humanitas Noord Limburg 

Schuldhulpmaatje 

Moedige Dialoog, Geldzorgen de Baas 

Incluzio 

Voedselbank Venlo 

BB&S Bewindvoerders 

Jeugdfonds sport & cultuur en Stichting Leergeld 

Gemeente Venlo 
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Schakelpunt VenloSupport 

Voor welke vragen kunnen mijn medewerkers bij het schakelpunt terecht? 

Het betreft vragen die zich in de privé situatie voordoen en die ook effect (kunnen) hebben op de 

werk situatie. Denk aan vragen over financiën en schulden, problemen thuis die te maken hebben 

met rouw en verlies, scheiding of psychisch en sociaal welbevinden. Maar ook voor vragen over 

taalvaardigheid, zowel medewerkers die wel Nederlands spreken als medewerkers die de taal nog 

niet (goed genoeg) machtig zijn.  

 

Hoe werkt het schakelpunt? 

De werkgever maakt bekend bij de medewerkers dat men gebruik kan maken van het schakelpunt. 

Bijvoorbeeld door de folders op een zichtbare plek in de organisatie te verspreiden (prikbord, 

koffieruimte, mail en intranet) of aan te reiken aan medewerkers die aangeven een hulpvraag te 

hebben. Een medewerker kan zich, zonder dat dat aan de werkgever meegedeeld hoeft te worden, 

bij VenloSupport melden via mail of Whatsapp. Door VenloSupport wordt binnen een aantal dagen 

contact opgenomen om na te gaan op welk gebied de vraag zich afspeelt. De medewerker wordt dan 

doorgeleid naar de vrijwilligersorganisatie waar de vraag het beste opgepakt kan worden. De 

medewerker bepaalt zelf of en wanneer de werkgever wordt geïnformeerd.  

 

Wat zijn de voordelen voor mij als werkgever als ik deelneem aan de pilot? 

Medewerkers worden geholpen door vrijwilligers, uit onderzoek blijkt dan men hier gemakkelijker 

(en dus eerder) hulp vraagt dan bij ‘officiële’ instanties. Daarmee kan een medewerker eerder 

geholpen worden en minder of korter problemen op de werkplek ervaren. Er is minder uitval, er zijn 

minder gevaarlijke situaties en er is hogere productiviteit. Vaak kan een loonbeslag of 

schuldhulptraject voorkomen worden.  

Door het gerichte hulpaanbod kunt u medewerkers behouden voor uw organisatie die anders zouden 

uitvallen of wellicht helemaal uit beeld verdwijnen.  

Door het promoten en bevorderen van vrijwilligerswerk zullen meer medewerkers (een vorm van) 

vrijwilligerswerk oppakken. Mensen die vrijwilligerswerk doen, voelen zich nuttig en betrokken, doen 

vaardigheden op die ze ook in de werksituatie kunnen toepassen, en presteren ook op hun werkplek 

beter.  

U maakt deel uit van een netwerk van organisaties die zich inzetten voor de Venlose samenleving. U 

wordt uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten en we delen kennis en ervaringen. 

Door te laten zien deel te nemen aan VenloSupport draagt u als werkgever uit dat u de Venlose 

samenleving wilt helpen versterken. U geeft hiermee invulling aan het begrip ‘maatschappelijk 

verantwoord ondernemen’ en de sustainable development goals. 17 werelddoelen voor duurzame 

ontwikkeling die door de Verenigde Naties zijn geformuleerd. Voor veel (toekomstig) medewerkers is 

dit een USP om bij u te willen (blijven) werken. 

Werknemers blijven behouden voor het arbeidsproces, werknemers floreren op het werk omdat het 

thuis goed gaat en zijn trots op hun werkgever omdat ze een bijdrage kunnen leveren aan de 

samenleving: daarmee draagt u als werkgever bij aan een aantrekkelijke arbeidsmarkt en sterke 

regionale economische ontwikkeling.  
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Op welke manier kan ik het vrijwilligerswerk als werkgever ondersteunen? 

We vragen aan u dat u verklaart dat u vrijwilligerswerk steunt en zult bevorderen. Deze verklaring 

leggen we vast in een pact. Dat kan op verschillende manieren, in het pact wordt aangegeven wat 

voor u van toepassing is. In ieder geval spreken we af dat u: 

- Vrijwilligerswerk in brede zin onder de aandacht brengt bij uw medewerkers; 

- Het hulpaanbod van VenloSupport onder de aandacht brengt; 

- Binnen uw organisatie een contactpersoon aanwijst die als vraagbaak voor VenloSupport kan 

dienen voor de eigen medewerkers; 

- Kenbaar maakt dat u deelnemer bent van VenloSupport (en wij dit ook mogen vermelden via 

onze kanalen); 

- Ons in contact brengt met werkgevers uit uw netwerk die zich ook bij VenloSupport willen 

aansluiten; 

- Ervaringen met ons deelt om VenloSupport te ontwikkelen en verbeteren. 

 

Verder maken we maatwerkafspraken over: 

- Inzet van medewerkers als vrijwilliger onder werktijd via VenloSupport (dat kunnen ook 

andere taken zijn dan het schakelpunt); 

- Ter beschikking stellen van andere resources via VenloSupport om vrijwilligersorganisaties te 

ondersteunen (bv transport, opslag, uitleen apparatuur of inventaris); 

- Financiële ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een fee per traject of een 

abonnementstarief gerelateerd aan de omvang van het personeelsbestand. 

 

Op welke manier kan ik input leveren om de werkwijze van het schakelpunt te verbeteren? 

In 2022 loopt de pilot van het schakelpunt. Wij stellen het op prijs als u – gevraagd en ongevraagd – 

advies en feedback wil geven over onze dienstverlening. In de loop van het jaar gaan we input 

ophalen over de werkwijze en over de effecten van het schakelpunt. Fontys Hogeschool doet 

onderzoek naar de doelmatigheid van het project. De resultaten van dit onderzoek zullen eind 2022 

gedeeld worden.  

 

Wie is VenloSupport? 

VenloSupport is het ‘merk’ van het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV). PVOV blijft op de 

achtergrond als formele stichting. De activiteiten in het kader van het schakelpunt en andere vormen 

van dienstverlening voor en door vrijwilligersorganisaties worden ontplooid en gecommuniceerd 

onder de vlag VenloSupport. Een aantal beroepsorganisaties in zorg, welzijn en onderwijs heeft zich 

middels het Pact van Venlo aan elkaar en aan ons verbonden. Ook werkgevers en ondernemers 

verbinden zich aan VenloSupport en we vormen daarmee een krachtig netwerk om de sociale basis 

laagdrempelig vorm te geven. Zo bouwen we samen aan een sterke samenleving onder het motto: 

wij steunen Venlo. Wij zijn VenloSupport.  

 

Naast het schakelpunt heeft VenloSupport nog een aantal andere activiteiten, gericht op het 

ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en daarmee de samenleving als geheel.  

Meer informatie is te vinden via www.venlosupport.nl. 

 

VenloSupport is een non-profitorganisatie en ontvangt subsidie voor het ontplooien van activiteiten. 

Het schakelpunt heeft voor 2022 subsidie gekregen van Fontys Hogeschool en de gemeente Venlo.  

http://www.venlosupport.nl/
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Stichting Groen Licht 
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Humanitas Noord Limburg 

Door uiteenlopende omstandigheden kan iemand het overzicht over zijn administratie en geldzaken 

kwijtraken. Denk hierbij aan verlies van inkomen, stijgende kosten, overlijden partner, echtscheiding 

etc. Vaak blijven brieven ongeopend liggen, het hoofd zit vol. 

 

Humanitas Thuisadministratie is er speciaal voor Een vrijwilliger helpt om de financiële zaken op orde 

te brengen en op orde te houden. We zetten samen met de deelnemer de inkomsten en uitgaven op 

een rij, gaan na waar iemand recht op heeft en maken een overzichtelijk huishoudboekje. 

De ondersteuning is er op gericht dat de deelnemer zelfstandig de weg in zijn Thuisadministratie 

weer weet te vinden. Doorgaans starten we met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bepalen we 

welke manier van ondersteuning het best past bij de hulpvraag. 

 

Aanmelden kan op diverse manieren; 

Via onze site Thuisadministratie (humanitas.nl) 

Via mail noordlimburg@humanitas.nl 

Telefonisch 06 236 02 863 of 077-351 81 51. 

  

mailto:noordlimburg@humanitas.nl
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Incluzio Sociale Basis 
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Voedselbank Venlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag voedselhulp bij Voedselbank Venlo 

Iedereen in de gemeenten Venlo en Beesel kan een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor 

hulp van de voedselbank. Er wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof, geslacht of leeftijd. Wel 

zijn er financiële voorwaarden. Alleenstaanden, ouders met kinderen en met een uitkering, ouders 

met een laag inkomen, langdurig werklozen, mensen met een schuldsanering, zijn voorbeelden van 

onze huidige klanten. 

Bij de beoordeling gaat de voedselbank uit van het bedrag dat de aanvrager aan het eind van de 

maand overhoudt voor het huishouden, na aftrek van vaste lasten als huur, gas, water, elektra en 

verzekeringen, schulden etc. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de persoonlijke 

omstandigheden. 

 

Wanneer het besteedbaar bedrag voor de huishouding (leefgeld) lager is dan de volgende bedragen 

komt iemand in aanmerking voor toelating tot de voedselbank: 

1-persoonshuishouden  €300 per maand 

2-persoonshuishouden  €410 per maand 

3-persoonshuishouden  €520 per maand 

4-persoonshuishouden  €630 per maand 

5-persoonshuishouden  €740 per maand 

6-persoonshuishouden  €850 per maand 

 

Als de aanvrager in aanmerking denkt te komen voor toelating tot de voedselbank, moet het 

aanmeldformulier op onze website www.voedselbankvenlo.nl worden ingevuld. 

We nodigen de aanvrager dan zo spoedig mogelijk uit voor een intakegesprek bij onze voedselbank, 

Kaldenkerkerweg 55, Venlo. 

 

Als iemand geen e-mail heeft kan er informatie ingewonnen worden op t. 077 2340844 

Dit kan alleen op woensdag en donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur. 

Tijdens het intakegesprek zal de financiële situatie worden getoetst. 

 

  

http://www.voedselbankvenlo.nl/
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BB&S Bewindvoerders 
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