
Bent u vastgelopen in een doolhof van instanties? Durft 
u uw post niet meer te openen? Heeft u schulden waar 
u zelfstandig niet meer uitkomt of dreigt u uit huis te 
worden gezet vanwege een huurachterstand? 
Bij de afdeling Materieel Juridische Dienstverlening 
(MJD) kunt u terecht voor professionele hulp. Samen 
werken we aan rust en stabiliteit bij financiële zorgen.
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De eerste stap is uw situatie in kaart brengen. 

U kunt ons vertellen wat uw doelen en 

verwachtingen zijn en waar u hulp bij wenst. 

Wij bespreken met u wat haalbaar is en maken 

samen een plan om aan uw doelen te werken. 

Daarna begeleiden wij u bij de uitvoering van 

het opgestelde plan. Financiële zorgen leiden 

vaak tot stress. Dat kan een grote invloed 

hebben op uw dagelijkse leven. Tijdens onze 

gesprekken krijgt u ruimte dit te bespreken. 

 

Aanmelding 

U kunt door uw behandelaar of begeleider 

van Fivoor, of door uw reclasseringswerker 

aangemeld worden bij de MJD

De MJD biedt advies en begeleiding bij 

problemen op financieel gebied. Samen met u 

werken wij aan verbetering van uw situatie. 

Wat kan de MJD betekenen?

•	 	Ondersteuning	bij	het	aanvragen	van	een	

uitkering, zorgverzekering, toeslagen of 

kwijtscheldingen;

•	 	Helpen	meer	inzicht	te	krijgen	in	uw	

inkomsten en uitgaven;

•	 	Inventariseren	van	uw	schulden,	contact	

onderhouden met uw schuldeisers en 

betalingsafspraken maken;

•	 	Begeleiden	naar	gemeentelijke	

schuldhulpverlening of wettelijke 

schuldsanering (WSNP);

•	 	Adviseren	en	doorverwijzen	voor	

belastingzaken en juridische kwesties;

•	 	Ondersteunen	bij	aanvragen	

budgetbeheer, bewindvoering of curatele;

•	 	Helpen	bij	financiële	crisissituaties	zoals	

beslagleggingen, dreigende huisuitzetting of 

afsluiting van gas, water en elektriciteit.

Werkwijze

Voor de intakefase nodigen wij u uit op een 

van	onze	locaties.	Als	u	niet	naar	de	locatie	

kunt komen, bezoeken wij u thuis. 

Contact opnemen met MJD?

Den Haag         088 - 357 9900

Delft           088 - 358 3400

Gouda          088 - 358 3450

Haarlem         088 - 357 9484

Heerhugowaard       088 - 357 9494

Leiden         088 - 357 8520

Rotterdam         088 - 028 2200

Utrecht         030 - 230 8866

Zaandam         088 - 358 3751

Zoetermeer         088 - 357 6364
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