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Zo meldt u zich aan:

Thuisadministratie

Telefonisch door contact op te nemen met MEE & de Wering en
te vragen naar een van de ouderenadviseurs. Vervolgens wordt er
een afspraak voor een intakegesprek gemaakt bij u thuis.
Wij zijn dagelijks bereikbaar via telefoonnummer 088 - 0075 000 of
via het e-mailadres: ouderenadviesalkmaar@dewering.nl
MEE & de Wering Alkmaar
Muiderwaard 432
1824 XT Alkmaar
Tel: 088 - 0075 000

Voor ouderen in Alkmaar
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Uw administratie overzichtelijk maken?
Hulp bij bankzaken nodig?
Maakt u zich zorgen over uw financien?
Staat u er alleen voor?
Stapelen rekeningen zich op en wilt u dat de betalingen op tijd de
deur uit gaan? Bent u alleenstaand of plotseling alleen komen te
staan en weet u niet hoe u uw financiele zaken moet regelen?
Dan is de administratieve dienstverlening van MEE & de Wering
misschien iets voor u!

Wat houdt de administratieve dienstverlening in?
Zo werkt het:
U meldt zich aan bij de ouderenadviseur en maakt een afspraak
voor bezoek aan huis. In een eerste gesprek wordt duidelijk welke
hulp u nodig heeft. Als blijkt dat het gaat om het ondersteunen
bij de dagelijke administratie, wordt een vrijwilliger aan u
gekoppeld. Deze vrijwilligers worden zorgvuldig door MEE & de
Wering gescreend, van hen wordt o.a. een bewijs van goed gedrag
gevraagd.
Wanneer u en de vrijwilliger een samenovereenkomst met elkaar
willen aangaan, komt de vrijwilliger vervolgens op afspraak bij u
thuis.

De client:
•
•
•
•

blijft zelf verantwoordelijk;
kan de vrijwilliger niet machtigen;
houdt de regie over de administratie;
voorziet de vrijwilliger van informatie.

De vrijwilliger:
• respecteert uw
zelfstandigheid;
• behandelt uw zaken
vertrouwelijk;
• neemt bevoegdheden niet
over

MEE & de Wering zorgt voor
instructie en begeleiding van
de vrijwilligers

