Financiële/administratieve begeleiding
Samen
met u

Grip op uw financiële huishouding

Voelt beter

Financiële/administratieve begeleiding
Heeft u problemen met het organiseren van uw
administratie of maakt u zich zorgen over uw
financiën en komt er geen verbetering in uw situatie?
Weet dat u dan een beroep kunt doen op de
budgetbegeleider van Thuiszorg Pantein.
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voorkomen dat u elke maand moet puzzelen

Situaties waarin we u begeleiding kunnen

om uw rekeningen te betalen.

bieden
U ervaart problemen op het gebied van:

Plan van aanpak

- ordenen van uw administratie;

De budgetbegeleider maakt bij aanvang een

- overzicht in uw financiën;

plan van aanpak dat afgestemd is op uw

- sparen of reserveren;

persoonlijke situatie. Dit kan variëren van

- betalingsachterstanden;

een éénmalig budgetadvies tot langdurige

- brieven te ordenen;

begeleiding.

- goede financiële basis voor uw kinderen;

Financiële/administratieve
Thuisbegeleiding aanvragen en kosten
Het aanvragen van een indicatie voor deze
vorm van thuisbegeleiding loopt via de WMO
van de gemeente. De gemeente bepaalt of u
een eigen bijdrage moet betalen.

Praktische
hulp

Meer informatie
Heeft

voor

Heeft u vragen of wilt u meer informatie,

begeleiding, dan kunt u deze vorm van

u

geen

geldige

indicatie

mail naar casemanagersgtb@pantein.nl of

budgetbegeleiding zelf inkopen bij Pantein

bel naar 0900-8803.

Extra.
Leden van Pantein Extra betalen per uur
€ 31,50 en niet leden € 35,00. Er wordt
geen BTW geheven.
Het lidmaatschap van Pantein Extra biedt gemaksdiensten aan huis en diverse kortingen.
Kijk voor alle voordelen van het lidmaatschap
op www.panteinextra.nl

Plan
van aanpak

Thuiszorg Pantein

• Eén adres voor alle zorg en hulpmiddelen.
• Uw wensen centraal.
• 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
• Ruim 100 jaar ervaring met professionele medewerkers.
• U kunt bij ons terecht voor:
- (Gespecialiseerde) Verpleging en Verzorging
- GespecialiseerdeThuisbegeleiding
- Service-organisatie Pantein Extra

Voor alle
zorgvragen
bel
0900 8803
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