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MEE Gelderse Poort
MEE maakt meedoen mogelijk
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  Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht 
te houden en wil geen schulden maken.

  Wie zorgt er voor mijn kind als ik er niet meer ben?
  Mijn aanvraag voor een uitkering, indicatie of een voorziening is 

afgewezen. Wat kan ik daaraan doen?
  Mijn aanvraag voor een woningaanpassing is afgewezen, kan 

iemand mij helpen met het schrijven van een bezwaarschrift? 

Wetten, regels en geldzaken zijn vaak ingewikkeld. Graag 
vertellen wij u wat uw rechten en plichten zijn. Als het nodig is 
kunnen wij u helpen bij een bezwaar- en beroepsprocedure.

Wat doet MEE? 
Wij kunnen u op verschillende manieren helpen. Hoe? Dat hangt af 
van uw situatie en behoefte. Wij kijken altijd eerst samen met u naar 
wat u, eventueel met de hulp van familie en vrienden, zelf nog kunt. 
Daarna kijken we of er nog andere voorzieningen nodig zijn, zodat u 
zo zelfstandig mogelijk weer verder kan. Soms is meer onderzoek 
nodig, of een cursus of training. Dit zijn de mogelijkheden op een rij: 

Regelgeving & Geldzaken

‘Er zijn zoveel regels waar ik mee 

te maken heb, wie wijst mij de weg?’ 
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Hulp bij regelingen
Regelingen zijn vaak ingewikkeld. Welke regels gelden voor u? 
Wij kennen alle regelingen en voorzieningen die u nodig heeft. 
Ook helpen wij u bij het aanvragen van indicaties, regelingen en 
uitkeringen. 

Hulp bij geldzaken
•  Lukt het u niet om uw geldzaken te regelen? Dan bieden wij 

hulp. Samen met u kijken we naar uw financiële situatie. We 
kijken naar de vaardigheden of hulp die u nodig heeft zodat u 
het overzicht houdt. Met een cursus of training leert u hoe u uw 
eigen administratie kunt doen.

•  Heeft u financiële problemen? Ook dan kunnen wij u helpen. 
Wij kennen instanties die u verder helpen om uw problemen 
aan te pakken. Als dat nodig is, helpen we bij het aanvragen 
van schuldhulpverlening.

•  We helpen om problemen te voorkomen. Daarvoor vertellen 
we u graag over de speciale (financiële) regelingen die er 
zijn voor mensen met een beperking. Wij weten waar u recht 
op heeft. Als u dat wilt, helpen we u bij het indienen van een 
aanvraag.

Juridische hulp
Twijfelt u over een beslissing van een instantie, dan kunt u 
bij ons terecht. Wij informeren u over uw rechten en geven 
juridisch advies. Zo nodig overleggen wij met de instantie. 
U kunt bij ons ook terecht voor hulp bij een bezwaar- of 
beroepsprocedure.

‘We zijn nu een jaar verder. Onze 

financiën hebben we weer helemaal 

op orde.’
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Meedoen aan een cursus
U kunt ook trainingen en cursussen bij ons volgen. Bijvoorbeeld 
over omgaan met geld. Vraag de MEE-organisatie in uw buurt 
naar meer informatie.

Hoe meld ik me aan bij MEE?
U belt een MEE-organisatie in uw buurt en maakt een afspraak. 
U heeft geen indicatie of verwijzing nodig van uw huisarts. Onze 
ondersteuning is voor u gratis.

Samen met anderen
MEE is onafhankelijk: als het nodig is werken we samen met 
verschillende organisaties. Bijvoorbeeld de gemeente, de 
Sociale Verzekeringsbank, UWV, schuldhulpverlening en de 
Belastingdienst. Maar bijvoorbeeld ook met advocaten, curatoren 
en de Stichting Mentorschap.

U heeft geen verwijzing nodig.

Onze ondersteuning is voor u gratis.

Roel (53) is arbeidsongeschikt. Hij had een eigen bedrijf, maar 
moest dit verkopen. Toen kwam hij terecht bij de sociale dienst. 
Roel: ‘Ik wilde wel werken, maar ik kon het niet.’ Toch werd hij 
niet volledig afgekeurd. MEE hielp Roel. ‘Ik moest bezwaar-
schriften schrijven en naar een hoorzitting bij het UWV. Daar 
heeft MEE me enorm bij geholpen. De consulent van MEE ging 
ook samen met mij naar het Centrum voor Werk en Inkomen. 
Nu werk ik weer voor drie dagen, met een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering. Gelukkig kom ik weer onder de mensen. Dat heb 
ik toch maar mooi aan MEE te danken.’

403774_LF_04_Regelg & Geldz.indd   1 23-01-13   09:56



U heeft geen verwijzing nodig.

Onze ondersteuning is voor u gratis.

Voor wie is MEE?
Voor mensen met: 
  een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
  een chronische ziekte
  niet-aangeboren hersenletsel
  autisme 

Meer weten?
MEE helpt u niet alleen met regelgeving en geldzaken, maar ook 
op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, leren & werken en 
samenleven & wonen. Denkt u dat wij iets voor u kunnen doen? 
Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.
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MEE Gelderse Poort
MEE maakt meedoen mogelijk 

Hoofd- en regiokantoor Arnhem 
Kadestraat 3 | 6811 CA Arnhem
Postbus 5232 | 6802 EE Arnhem 
T 088 633 00 00 | F 088 633 00 15
E infoarnhem@meegeldersepoort.nl

Regiokantoor Nijmegen
De Ruyterstraat 242 | 6512 GG Nijmegen 
Postbus 31140 | 6503 CC Nijmegen 
T 088 633 00 00 | F 088 633 00 16 
E infonijmegen@meegeldersepoort.nl 

Regiokantoor Tiel
Hertog Karellaan 142 | 4001 KR Tiel 
Postbus 47 | 4000 AA Tiel 
T 088 633 00 00 | F 088 633 00 17 
E infotiel@meegeldersepoort.nl

www.meegeldersepoort.nl

Openingstijden: werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

MEE Gelderse Poort is HKZ gecertificeerd 
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