‘Het is een opening naar hulp die we bieden.
Om de drempel naar een oplossing te verlagen’

Op tijd erbij-team voorkomt
ergere problemen
In Lelystad is sinds kort het ‘Op tijd erbij-team’ actief. Mensen die bij
twee of meer instanties een betalingsachterstand hebben van tussen
de 25 en 100 dagen, krijgen bezoek met de simpele vraag ‘Kunnen
wij u ergens mee helpen?’ De gedachte is door er vroeg bij te zijn als
mensen in de schulden raken ergere problemen worden voorkomen.
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Het Op tijd erbij-team heeft op
dit moment in verband met de
coronamaatregelen de werkwijze
aangepast. Zij komen niet meer
bij u thuis. Wel wordt geprobeerd
telefonisch contact op te nemen
als die gegevens beschikbaar
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Dan kunt u contact opnemen
met MDF via telefoonnummer
0320-211700 of mailen naar
optijderbij@mdflevoland.nl.

Want dat is het: hulp aanbieden, waar dat kan en waar
mensen er behoefte aan hebben. ‘Wij dringen niks

ontzeggen. Iedereen kan wel eens hulp gebruiken. Als je
die dan krijgt aangeboden: maak er gebruik van!’ is het
pleidooi van Ellen.
Want even geen zicht meer hebben op je financiën of
een betalingsachterstand oplopen, is echt iets wat iedereen kan overkomen. ‘Je raakt je baan kwijt, je ligt in een
echtscheiding, je krijgt te maken met het overlijden van
een dierbaar iemand, de oorzaken zijn divers. Net als de
wijken waar we komen. Ook in de duurdere wijken van
Lelystad zitten mensen soms in de financiële problemen. Omdat de hypotheek van het huis zo hoog is, dat
er nauwelijks geld is voor andere levensbehoeften. De
problemen komen echt overal voor. Het is echt niets om
je voor te schamen,’ vindt Annemarie.
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De gedachte achter het project is dat als er in een vroegtij-

Heeft u betaalproblemen of geldstress? Wacht niet te lang! Zoek zelf
hulp. Bel 0320-211700 of mail naar
optijderbij@mdflevoland.nl
 www.lelystad.nl/optijderbij

De volgende partijen zijn betrokken bij en geven informatie door aan het Op tijd erbij-team: Centrada, Essent, Vitens, Centrale Zorgverzekeraars groep, Menzis Zorgverzekeraar. VGZ Zorgverzekeraar, Achmea Zorgverzekeringen en Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

