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Werkafspraken financieel 

ontzorgen

• Doel: deze publieksversie van het werkafspraken financieel 

ontzorgen is opgesteld door Laborijn om werkafspraken met BvFO, 

Figulus en VluchtelingenWerk inzichtelijk te maken

• Doelgroep: het werkafspraken financieel ontzorgen wordt 

opgevolgd voor statushouders (alleen de asielstatushouders, niet de 

gezins- en overige migranten) die vanaf 1 januari 2022 verblijfstatus 

krijgen en worden gehuisvest in de gemeenten Aalten en 

Doetinchem



Werkafspraken financieel 

ontzorgen
• Werkwijze:

o Ter voorbereiding werden verkennende gesprekken gevoerd met 

BvFO, Figulus en VluchtelingenWerk: inzicht krijgen in de 

werkwijzen van verschillende partijen

o Vervolgens werd een driepartijengesprek gevoerd tussen BvFO-

Figulus-Laborijn (voor statushouders die gevestigd worden in de 

gemeente Aalten), en tussen BvFO-VluchtelingenWerk-Laborijn 

(voor statushouders die gevestigd worden in de gemeente 

Doetinchem): afspraken maken over werkafspraken 

financieel ontzorgen

o Tot slot werd op basis van deze gesprekken het werkafspraken 

financieel ontzorgen uitgewerkt: inzichtelijk maken van het 

nieuwe werkafspraken financieel ontzorgen



Werkafspraken financieel 

ontzorgen I/II
Binnen 1 werkdag: 

2 weken voor huisvesting
Maximaal 3 werkdagen na Regeldag Maximaal 5 werkdagen na Regeldag

Regeldag

• VW of FIG

• Controleren of er een ING-
bankrekening is; indien niet, 
dan inregelen door VW of 
FIG -> doorgeven aan 
Laborijn 
(inkomens-consulent)

• Controleren of toeslagen 
goed zijn aangevraagd

• Aanvragen inrichtingskrediet

• Aanvragen uitkering en 
overbruggingskrediet

• Aanmelden financieel 
ontzorgen

• Maken van budgetschema 
van de inkomsten en 
uitgaven (dit gebeurt kort na 
de Regeldag) -> doorgeven 
aan BvFO

Uitkering en 
overbruggings-
krediet toekennen

• Laborijn 
(inkomensconsulent)

• Bij BvFO aanvragen wat het 
budget-
begeleidingsrekeningnummer 
is -> hierop het geld 
overmaken

• Controleren compleetheid 
aanvraag en bewijsstukken

• Rapporteren, beschikken en 
verwerken van uitkering en 
overbruggings-krediet 
-> doorgeven aan BvFO, VW 
of FIG en Laborijn (regisseur)

Opstarten budgetbeheer

• BvFO

• BvFO start het budgetbeheer 
op en doet de verplichte 
betalingen op huur, gas, 
water, licht en 
zorgverzekering

• BvFO verstrekt 
inrichtingskrediet in delen 
(enkel voor Doetinchem; FIG 
doet dit voor Aalten) en 
leefgeld

• Alle betalingen lopen via de 
ING-rekening van de 
statushouder



Werkafspraken financieel 

ontzorgen II/II
Binnen 10 weken na huisvesting Binnen 10 weken na huisvesting

Afstemmingsoverleg 
organiseren

Financieel ontzorgen 

en financiële 

zelfredzaamheid

Budgetbeheer en 
budgetcoaching

• BvFO

• Maakt een individueel 
plan voor de 
statushouder m.b.t. 
financieel ontzorgen 
en financiële 
zelfredzaamheid

• Deelt dit plan met VW 
en FIG, zodat 
maatschappelijk 
begeleider op de 
hoogte is

• Deelt dit plan met 
Laborijn (regisseur) 
t.b.v. PIP

• Alle partijen

• Stemmen af welke 
ondersteuning de 
statushouder nodig 
heeft en maken op 
basis daarvan 
vervolgafspraken  
(wenselijk is om 
tussentijdse 
contactmomenten 
te hebben tussen 
verschillende 
partijen)

Vanaf huisvesting minimaal 6 maanden

• BvFO
• Beheert inkomsten en 

uitgaven en draagt zorg 
voor inzicht

• Regelt vervolg-strekkingen 
en controleert 
inrichtingskosten

• Informeert Laborijn 
(regisseur) over voortgang 
van budgetbeheer (enkel 
voor Doetinchem!)

• Coacht statushouder op 
financiële zelfredzaamheid

• Informeert Laborijn 
(regisseur) over voortgang 
van budgetcoaching

Na 6 maanden na huisvesting

Nazorg 
budgetbeheer en 
budgetcoaching

• BvFO

• Stelt een 
eindevaluatie op 
met nazorgadvies 
m.b.t. budgetbeheer 
en budget-coaching

• Eindevaluatie 
bespreken met 
Laborijn (regisseur)


