
Aanmelden? 
Aanmelden kan door het formulier op de 
website in te vullen. Ga www.trajekt.nl of 
scan de QR-code hiernaast.

Na aanmelding nemen wij contact met u 
op voor een kennismakingsgesprek. Aan de hand van 
dit gesprek kijken wij wat wij voor u kunnen betekenen. 
Indien nodig kunnen wij u ook doorverwijzen.

Coördinatoren Schuld & Budget Buddy 
Maastricht 
Voor vragen kunt u ons altijd benaderen via e-mail. 
Ons gezamenlijk e-mail adres is: 
sbbmaastricht@trajekt.nl   
Harrie Lamers E: harrie.lamers@trajekt.nl 
T: 06 - 15 33 69 41 
Saskia Vossen E: saskia.vossen@trajekt.nl 
T: 06 - 20 70 38 86


Voel jij je onzeker met betrekking 

tot je financiële administratie?
 

Ben je het overzicht over 
je financiën kwijt? 


Zijn er (dreigende) schulden? 


Heb je een steun in de rug nodig 

om weer verder te komen? 

Samen zoeken we 
naar een oplossing!  



Wie zijn onze buddy’s 
Onze buddy’s zijn geschoolde vrijwilligers, die een 
intensieve training bij het Nibud hebben gevolgd. Omdat 
onze vrijwilligers te maken krijgen met privacygevoelige 
informatie vragen wij van elke vrijwilliger een ‘Verklaring 
Omtrent Gedrag’.   

U mag van onze buddy’s verwachten dat zij: 
betrouwbaar en zorgvuldig zijn, discreet omgaan met 
privacygevoelige informatie en hun afspraken nakomen.  
 
Voor wie? 
Ondersteuning van onze buddy’s is er voor iedereen 
vanaf 18 jaar, woonachtig in de gemeente Maastricht.  
Wij verwachten van u dat u gemotiveerd bent, 
samenwerkt met onze vrijwilligers en uw afspraken 
nakomt. Mocht u verhinderd zijn tijdens een afspraak 
met onze vrijwilligers; meldt u dan tijdig bij uw buddy af.

Schuld & Budget Buddy is een initiatief dat al sinds 
2011 bestaat in Maastricht. Sinds 2017 is Schuld en 
Budget Buddy ondergebracht bij Trajekt. Daarnaast werkt 
Schuld en Budget Buddy, indien nodig, nauw samen 
met andere organisaties op het gebied van financiën en 
welzijn. 
 
Onze buddy’s: 
  helpen u met  het terugkrijgen van overzicht over uw 

financiën; 
  bieden u een steun in de rug en een luisterend oor; 
  leren u hoe u kunt budgetteren; 
  geven u tips om slim om te gaan met geld;  
  helpen u om de papieren voor het schuldhulptraject bij 

elkaar te krijgen; 
  zijn er voor u wanneer u het door de financiële 

rompslomp even niet meer ziet zitten.


