Problemen met r egelingen
en voorzieningen?
Los ze op!

Jerry (43)
uit de Haagse
Beemden,
Breda

‘Vorig jaar raakte ik ineens mijn baan kwijt. Ik heb
nooit eerder zonder werk gezeten, en ik vond dat heel
moeilijk. Ik ben blij dat ik hulp heb gevraagd. Ik bleek
recht te hebben op een WW-uitkering. En op huur- en
zorgtoeslag. Nu werk ik weer. Ook regel ik zelf mijn
zaken met instanties. Gewoon thuis, op mijn laptop.
Dat geeft een gevoel van vrijheid en zekerheid.’

Heb jij problemen met de overheid of andere instanties
waar je zelf niet uitkomt? Heb je moeite met brieven en
formulieren? Lukt het je niet om een uitkering, toeslag
of kwijtschelding aan te vragen? Laten we dan samen
bekijken hoe jij deze problemen kunt aanpakken.
Iedereen in Nederland heeft te maken met instanties. Denk aan
de woningbouw, je zorgverzekeraar, het UWV of de gemeente.
Brieven en formulieren van instanties zijn soms moeilijk.
Zeker als je moeite hebt met lezen, of nog niet zo goed
Nederlands spreekt. Dan kunnen er problemen ontstaan.
Je krijgt opeens een aanmaning of een boete. Of je moet geld
terugbetalen. Maar het kan ook zijn dat je ergens recht op
hebt maar dat niet weet.
Herken je deze problemen? Kom jij er niet uit met een instantie,
ook niet met hulp uit je omgeving? Dan kunnen wij je helpen.
Onze sociaal raadslieden weten alles over wetten,
voorzieningen en regelingen. Ze kunnen je helpen bij het
invullen van formulieren of de aanvraag van een uitkering of
toeslag. Samen bekijken we waar jij recht op hebt en hoe je
problemen met instanties kunt aanpakken.
Voorbeelden van zaken waarmee wij je kunnen helpen:
• Aanvragen van een uitkering, zoals een bijstandsuitkering
of  WW-uitkering
• Aanvragen van toeslagen, zoals huurtoeslag of kinderbijslag
• Bezwaar maken tegen beslissingen,
zoals van de Belastingdienst Toeslagen
• Aanvragen van kwijtschelding,
zoals voor de gemeentelijke belastingen
• Invullen van formulieren
• Lezen en beantwoorden van brieven
• Aanvragen van een verblijfsvergunning.

Gratis en onpartijdig
Voor onze hulp hoef je niet te
betalen. Onze sociaal raadslieden
zijn onpartijdig en gaan zorgvuldig
om met je privacy. Kom je er niet
uit? Maak dan gerust een afspraak:
076 524 08 20
srw@imwbreda.nl
chat via: www.imwbreda.nl

IMW Breda

Willemstraat 20
4811 AL Breda
076 530 58 88
info @ imwbreda.nl

Ons privacy- en klachtenreglement
vind je op onze website: www.imwbreda.nl
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Het Sociaal Raadsliedenwerk wordt gesubsidieerd
door de gemeente Breda, Alphen-Chaam.

