
SAMENWERKINGSPARTNERS

SAMEN WERKEN 
AAN EFFECTIEVE 
ONDERSTEUNING

FINANCIËLE
REDZAAMHEID

IEDERE INWONER VAN WESTLAND FINANCIEEL FIT! 
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85% bereikt niet 
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HUISHOUDENS

20% VAN DE HUISHOUDENS 
HEEFT RISICOVOLLE 

PROBLEMATISCHE SCHULDEN

SIGNALEN 
HERKENNEN 

JONGEREN

KENNIS 
VERGROTEN

40% VAN DE JONGEREN
IS ONVOLDOENDE
 FINANCIEEL FIT

productiviteitsafname 20%
toename ziekteverzuim 7 dagen
verwerken loonbeslag 3 uur

€13.000 
PER JAAR

VINDEN EN 
ONDERSTEUNENKOSTEN 

WERKGEVER:

WERKNEMERS
WERKNEMER

MET FINANCIËLE 
PROBLEMEN

FINANCIEEL 
FIT 

WESTLAND



*) Financieel Fit Westland is een initiatief van: Bibliotheek Westland, Diaconaal Platform Westland, Gemeente Westland,  JGZ Zuid-Holland West, 
Rabobank Westland, Schuldhulpmaatje, Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn.

Donderdag 9 mei 2019
14:00 – 18:00 uur
De Kiem 
Koningin Julianaweg 91 
2691 GC ’s-Gravenzande

UITNODIGING

14:30 uur Introductie door Nathalie Boerebach – Directeur Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN)
Nathalie Boerebach heeft in haar loopbaan op uiteenlopende gebieden gewerkt, o.a. in het onderwijs, de zorg, de asielketen, 
de corporatiesector en de filantropie. De rode draad in haar loopbaan: publiek-private samenwerking binnen het sociale 
domein, landelijke belangenbehartiging en lobby, een stem geven aan kwetsbare doelgroepen, slimme en innovatieve 
oplossingen zoeken voor complexe maatschappelijke vraagstukken en integraal kijken naar wat er speelt in alle leefdomeinen 
van mensen. 

15.00 uur Inspiratiedialoog
Gelijkwaardig samenwerken gaat verder dan met elkaar praten. Wij delen onze dromen en ambities en hopen ook naar die 
van u te mogen luisteren tijdens de Inspiratiedialoog.

17.15 uur Netwerkborrel

Stelt u zich eens voor: iedere inwoner van Westland financieel fit! 
Sinds 2018 werken verschillende organisaties* aan het bereiken van dit doel. 

Samen bereiken we meer en we willen het netwerk dan ook graag uitbreiden. 
Volgens ons bent u een belangrijke partner in dit netwerk en biedt deelname 
aan Financieel Fit Westland kansen voor uw organisatie. Daarom nodigen wij 

u graag uit voor een Inspiratiedialoog. Wat kunnen we samen doen om alle 
inwoners van Westland financieel fit te maken?

Gaat u de dialoog met ons aan?

PROGRAMMA (inloop vanaf 14.00 uur)

Wij zien er naar uit u op 9 mei te ontmoeten en met u te praten over een financieel fit Westland.
Meld u vóór woensdag 1 mei aan door een mail te sturen naar: financieelfit@bureau-akkermans.nl.


