DE BETAALBARE METHODE VOOR VROEGSIGNALERING VAN SCHULDEN

Een gratis
huishoudboekje
voor iedereen
Sinds 2018 is iedere Nederlandse gemeente
verantwoordelijk voor het organiseren van een sluitende
aanpak van armoede.
Vaak zijn gemeenten en wijkteams zeer gemotiveerd om het op te pakken, maar komen ze
handen, kennis en ervaring tekort om een integrale en betaalbare aanpak te ontwikkelen.
Daarom is er nu de Huishoudboekje methode;
een eenvoudig, gratis en veilig digitaal huishoudboekje op app en web
een compacte training voor professionals
een kant en klare, eenvoudig per wijk aan te passen wervingscampagne
raad en daad op afroep

Eenvoudige implementatie
U kunt het huishoudboekje eenvoudig aanbieden aan alle inwoners van uw gemeente.
We maken een aparte pagina voor u aan in de huisstijl van de gemeente of wijkorganisatie,
die u op de website van de gemeente of wijkorganisatie laat plaatsen.
Vervolgens trainen we professionals en vrijwilligers van
wijkorganisaties om kwetsbare burgers te bereiken en
begeleiden, en uiteindelijk grip te krijgen
op hun bestedingsgedrag.

NEDERLAND SCHULDENVRIJ

Vaste prijzen
Implementatie van huishoudboekje web+app
€ 0,25 per inwoner met een minimum van € 5.000,- inclusief
klantenservice voor bewonersvragen.
Training in drie dagdelen voor professionals en vrijwilligers.
€ 3450,- voor maximaal 10 deelnemers, inclusief 1 jaar
begeleiding op afstand door de trainer.
Het huishoudboekje zelf is en blijft gratis voor iedereen.

Download nu de gratis app

Effectieve werving
Wilt u bekend maken dat het gratis huishoudboekje beschikbaar is
voor alle inwoners, dan hebben we de campagne voor u klaarliggen.
persberichten
posters en flyers voor het wijkteam
tekst en beeld voor op website en gemeentelijke publicaties
merchandise voor vrijwilligers van het wijkteam
Slimme monitoring
Hoe gaat het met armoede in uw gemeente?
Middels een eigen account krijgt u inzicht in hoe uw inwoners er voor staan.
Veilig en compliant
AVG compliant maakt gebruik van versleutelde opslag van gegevens en is beveiligd
tegen hacks. Het risico van datalekken wordt daardoor beperkt tot een minimum.
Maak een afspraak
Wilt u meer weten of een demonstratie op eigen locatie, maak dan nu een afspraak
met Jeroen Busse van MariënburgGroep op
06-119 20 119 of email j.busse@marienburggroep.nl.
Kunt u niet wachten?
Probeer het huishoudboekje alvast zelf op www.huishoudboekje.com
of download de app.

Het is een goedkope manier om binnen de wijk veel mensen
te bereiken en vinger aan de pols te houden.
David Forbes, programmaleider Delfshaven, wmo radar Rotterdam
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Huishoudboekje is een initiatief van MarienburgGroep opleidingen en KennisToegepast.

