Formulierenteam Etten-Leur
Laag inkomen? Administratie een puinhoop? Dat kan beter!

Omschrijving
Aanvragen toeslagen en financiële regelingen:
Het formulierenteam in Etten-Leur is een team dat bestaat uit goed opgeleide vrijwilligers, die
worden ondersteunt door 2 beroepskrachten De medewerkers van het Formulierenteam
komen bij mensen in Etten-Leur op huisbezoek. Daar hebben mensen alle papieren bij de
hand (hoogte inkomen, huurprijs woning, premie zorgverzekering enz.). Het formulierenteam
bekijkt of men gebruik maakt van alle regelingen. Samen wordt bekeken of er toeslagen en
regelingen zijn waar iemand mogelijk recht op heeft. Samen met de klant vullen ze de
formulieren in: op papier of digitaal ( bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag,
heffingskortingen, bijzondere bijstand, studiefinanciering, kwijtschelding gemeentelijke
heffingen, kindgebonden budget).

Workshop thuisadministratie:
Wanneer de administratie een rommeltje is, is er geen overzicht. Het Formulierenteam biedt
een workshop thuis aan: thuisadministratie ordenen. De workshop bestaat uit 5
huisbezoeken. De vrijwilligers van het Formulierenteam leren mensen de papieren en post
op te bergen, om zo weer een overzichtelijke administratie te krijgen.

Voor wie is het formulieren team bedoeld?
Voor alle inwoners van Etten-Leur. Vooral mensen met een laag inkomen hebben er baat bij.
Voor hen zijn vaak allerlei toeslagen en regelingen mogelijk. Maar ook mensen met een iets
hoger inkomen, kunnen bijvoorbeeld baat hebben bij de workshop. Iedereen mag contact
opnemen

Indicatie nodig?
Nee, u heeft geen indicatie nodig om gebruik te maken van het formulierenteam.

Eigen bijdrage?
Nee, de dienst is gratis.

Aanmeldingsprocedure:
Aanmelden kan via het telefoonnummer 076-5016450 of via email:
formulierenteam@surpluswelzijn.nl
Door middel van een voorzieningencheck brengt de medewerker de financiële situatie in
beeld, zodat deze vervolgens kan adviseren en informeren of u eventueel in aanmerking
komt voor een inkomstondersteunende maatregel. Vervolgens biedt de medewerker hulp bij
het aanvragen van regelingen en voorzieningen.
De medewerker vult samen met u de formulieren in.
Zo nodig zijn ze ook behulpzaam bij het op orde brengen van de administratie.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl
Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen.
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Locatie Etten-Leur
Loket:
Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. In de middag werken wij op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. In de middag werken wij op
afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl

Leverancier
Surplus Welzijn – Formulierenteam Etten-Leur
Adres:
Kerkwerve 46
4873 CJ Etten-Leur
Telefoon;
076-5016450
Email:
formulierenteam@surpluswelzijn.nl
Internet:
www.surpluswelzijn.nl
Folder aanwezig:
ja

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen.
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