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Financiële begeleiding

bij betaald werk

 

Het doel van financiële begeleiding bij betaald werk is het voorkomen van belemmeringen en
financiële problemen wanneer mensen vanuit een uitkeringssituatie starten met betaald
werk. Met het verkrijgen van betaald werk ontstaan nieuwe regels en administratieve
handelingen, en een veranderde inkomenssituatie heeft in veel gevallen op diverse gebieden
gevolgen. Vaak ontstaat deze situatie nadat de maatschappelijke begeleiding door
VluchtelingenWerk al is afgerond zodat er weinig vangnet is voor deze kwesties. Specifieke
begeleiding is dan gewenst.
 

RESULTAAT De vluchteling weet welk

effect betaald werk heeft op de uitkering,

toeslagen en eventuele andere regelingen,

en welke acties daarin door hem of haar

opgepakt moeten worden. De vluchteling

kan zelf de benodigde acties uitvoeren óf

weet waar hij of zij terecht kan om

hierbijondersteund te worden.

 

HOE Er zijn veel handelingen, zoals het

tijdig doorgeven van wijziging in inkomen

aan de Belastingdienst in verband

met de toeslagen, regelen van

loonheffingskorting, doen van

belastingaangifte en het regelen van

kwijtscheldingen, waarin eigen initiatief en

inzicht wordt verwacht bij werkenden. Met

beperktere taalvaardigheden en vaak ook

beperktere digitale vaardigheden kunnen

dit forse belemmeringen zijn voor

vluchtelingen die betaald werk hebben

gevonden. De financiële begeleiding bij

betaald werk duurt 6 maanden en omvat in

totaal ongeveer 15 uur. De coach is een

 

 

 

opgeleide vrijwilliger die onder

supervisie van een betaalde kracht werkt.

Hij of zij geeft individuele begeleiding met

betrekking tot administratieve en

financiële onderwerpen. De financiële

begeleiding is in eerste instantie gericht op

zelfredzaamheid. Op onderdelen die de

vluchteling niet geheel zelfstandig kan

uitvoeren leren ze gebruik te maken van

aanvullende ondersteuning.

WAT komt er in de Financiële begeleiding

bij betaald werk aan bod:

1.Toeslagen, belastingen en uitkering

2.Loonheffingskorting, belastingaangifte

doen

3.Kwijtscheldingen en bijzondere bijstand

4.Aaandacht voor specifieke financiële

zaken die het werk met zich mee brengt

zoals reiskostendeclaraties,

onregelmatigheidstoeslag, werkkleding,

kinderopvang etc.

 

De meerwaarde van de financiële

begeleiding bij betaald werk is het

verkleinen van de drempel om betaald werk

aan te nemen en om financiële problemen

te voorkomen. Er is minder weerstand en

angst voor de financiële en administratieve

veranderingen die komen kijken bij betaald

werk en het effect van de financiële

begeleiding is het grootst als deze direct

wordt ingezet nadat de vluchteling op een

werkplek is aangenomen. De begeleiding
voorkomt financiële problemen en de

daaruit voortvloeiende kosten die dat met

zich mee brengt. Het behoud van betaald

werk is groter als de vrijwilliger

ondersteuning biedt bij financiële

vraagstukken.
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