
Ben je het overzicht verloren
in je financiële situatie?
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Als je door je slachtofferschap in de financiële
problemen raakt, ben je niet altijd geholpen
met een financiële bijdrage. Vaak is er juist
behoefte aan praktische hulp om de financiën
weer op orde te krijgen. Bijvoorbeeld wan-
neer je het overzicht bent verloren in jouw
financiële gezinssituatie, of er grote schulden
zijn ontstaan door verlies van inkomen.

Om die reden werken het Fonds Slachtoffer-
hulp en ABN-AMRO samen op het gebied van
‘financial coaching’. Hierbij worden slachtof-
fers gekoppeld aan medewerkers van deze
bank.

Wat is een financial coach?
Een financial coach is een medewerker van de
ABN AMRO die op vrijwillige basis deelneemt
aan dit initiatief. De bankmedewerker is
getraind in het begeleiden van slachtoffers
en nabestaanden. Door het hele land zijn
financial coaches actief.

Wat kan een financial coach
voor mij betekenen?
In maximaal vijf gesprekken bij jou thuis, helpt
de financial coach je om jouw financiële
situatie zo begrijpelijk mogelijk in kaart te
brengen. Zo maak je bijvoorbeeld samen met
de coach een inventarisatie van je financiële
huishouding en een analyse van je inkomsten
en uitgaven. Of hij helpt bij het opstellen van
een stappenplan met betrekking tot het
afbetalen van opgelopen schulden. Je krijgt
begeleiding bij het oppakken van achterstallige
rekeningen en bij het benaderen van instanties
zoals verzekeringen en de Belastingdienst.

Tegelijk met het creëren van inzicht in je
huidige financiële situatie, wordt nagedacht
over de mogelijkheden op langere termijn.

Dit alles doet de coach kosteloos. Na het
begeleidingstraject ben je in staat om zelf
weer je financiën te beheren en op orde te
houden.

Ik meld me aan, en dan?
Indien je gebruik wilt maken van de hulp van
een financial coach, kan je dit aangeven bij
jouw belangenbehartiger. Hierna vullen jullie
samen het aanvraagformulier in en sturen
dit toe aan het Fonds Slachtofferhulp. Als
je aan de voorwaarden voldoet wordt er een
coach toegewezen. De belangenbehartiger
informeert je hierover.

Omdat dit traject maatwerk is, vragen we in
het aanvraagformulier ook om de gegevens
van eventuele hulpverleners die jou al bijstaan.
Voor de voortgang en het goed verlopen van
een coachingstraject is dit nodig. Bovendien
kan je coach zo nog beter worden ingelicht
over jouw situatie. De eerste en laatste afspraak
met een financial coach vinden altijd plaats
onder begeleiding van een hulpverlener of
belangenbehartiger.

Vragen
Voor meer informatie en vragen, ook tijdens
een coaching traject, kan je terecht bij je
belangenbehartiger.

Breng je financiën op orde
met behulp van een financial coach
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