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adres

tel

mail
internet

Balade 1
5142 WX  Waalwijk
0416 33 34 45 (algemeen)
0416 76 0 1  60 (Wij(k)diensten)
infowaalwijk@contourdetwern.nl
www.contourdetwern.nl

“Waar had ik mijn
huurcontract nu gelaten?”

“Heb ik die rekening
al betaald of niet?”

“Een Burgerservicenummer?
Heb ik dat dan?”



Aanmelden
Heeft u hulp nodig bij uw administratie? Of wilt u zich 
aanmelden als vrijwilliger voor de Thuisadministratie? 
Neem dan contact op met de Wij(k)diensten van 
ContourdeTwern Waalwijk via 0416 76 01 60. 
Van maandag t/m vrijdag is er telefonisch spreekuur van 
9.00 tot 12.00 uur. Langskomen kan natuurlijk ook.

Wij(k)diensten Balade
Balade 1, Waalwijk:
Maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

Wij(k)diensten Zanddonk
Willaertpark 2a, Waalwijk:
Donderdag van 13.00 tot 16.00 uur

Wij(k)diensten Bloemenoord
Bloemenoordplein 3, Waalwijk:
Woensdag van 18.30 tot 20.30 uur

Wijk(k)diensten Den Bolder
Schoolstraat 19, Waspik:
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Donderdag van 13.00 tot 15.00 uur

Wat is de Thuisadministratie?
Wie graag hulp wil bij het op orde krijgen en houden 
van de administratie, kan een beroep doen op de 
Thuisadministratie. De Thuisadministratie is er voor alle 
inwoners van de gemeente Waalwijk van 18 jaar of ouder, 
en die gemotiveerd zijn om grip te krijgen op de eigen 
administratie.  

Waarvoor kunt u de Thuisadministratie inschakelen?
U kunt de Thuisadministratie benaderen als u hulp nodig 
heeft bij:
•  Het ordenen van de administratie.
•  Het maken van een budgetoverzicht.
•  Het maken van een overzicht van de schulden en 

schuldeisers.
•  Het treffen van betalingsregelingen.
•  Aanvragen van subsidies en kwijtscheldingen.
•  Aanvragen van huur- en/of zorgtoeslag.
•  Aanvraag schuldhulpverlening.
•  Het invullen van formulieren.
•  Coaching om de eigen administratie te voeren.

Hoe werkt de Thuisadministratie?
De Thuisadministratie werkt met gemotiveerde en 
betrokken opgeleide vrijwilligers. Coördinatoren van 
ContourdeTwern sturen de vrijwilligers aan. Om uw 
vraag te verhelderen voeren de coördinatoren een 
intakegesprek bij u thuis. Indien uw vraag geschikt is voor 
ondersteuning vanuit de Thuisadministratie, komt er een 
vrijwilliger. Hoe vaak en hoe lang, dat bepaalt u samen 
met de vrijwilliger. Hierbij geldt wel: de ondersteuning is 
voor maximaal een jaar en gratis. 
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