Schuldhulpverlening voor ondernemers

Wie Doet Wat?
Financiële problemen en schulden komen vaak voor. En met de
corona-crisis is de verwachting dat er meer mensen en ondernemers in financiële problemen zullen komen en dat bestaande
problemen groter worden.
Ondernemers hebben het zwaar in deze periode. ‘t Baken is ook
voor hen het centrale punt waar ze terecht kunnen als ze financiële
problemen of schulden hebben.

’t Baken
wwww.bakenlochem.nl
info@bakenlochem.nl
0573-289290

Financiële problemen komen voor in heel veel soorten en maten en
ze hebben invloed op veel aspecten in het leven. Daarom werken
we nauw samen met een aantal partners. Samen met hen hebben
we een goed en betrouwbaar netwerk voor onze klanten en zorgen
we er voor dat iedereen de hulp krijgt die nodig is.
Maar wie doet nu precies wat?

Centraal punt voor alle vragen rondom schuldhulpverlening
en de effecten van schulden. ’t Baken kijkt naar het bredere plaatje:
financieel, sociaal, psychisch, praktisch. Want financiële problemen
hebben vaak invloed op veel meer aspecten in het leven. Door al
deze aspecten te betrekken bij de oplossing, zorgen we voor een
duurzame situatie in de toekomst.

Hans is voor de gemeente Lochem de verbinder tussen
ondernemers en de gemeente. Doordat hij precies weet wat er
speelt binnen de gemeente Lochem, kan hij ook ondernemers
aan elkaar verbinden. Hans biedt praktische hulp en inzichten
op bedrijfs-economisch gebied.

ROZ
www.rozgroep.nl
info@rozgroep.nl
074 - 24 15 100

www.stadsbankoostnederland.nl
info@stadsbankoostnederland.nl
088 - 766 3666

www.lochem.nl/ondernemen
mkbmanagers@lochem.nl
06 -13 33 28 53

ROZ helpt ondernemers in opdracht van de gemeente.
Deze hulp is dus vaak kosteloos. Ondernemers kunnen bij het
ROZ terecht voor onder anderen: financiering (bbz, besluit
bijstand zelfstandigen), trainingen en schuldhulpverlening.

Het BEL is een onderdeel van Stichting Welzijn Lochem.
Vrijwilligers helpen om wegwijs te worden in de eigen
financiën, maar ook helpen ze bij het aanvragen van
voorzieningen, leggen ze contacten met instanties en
bewaken ze dat de procedures zorgvuldig verlopen.

Stadsbank
Oost Nederland

MKB-manager
Hans Wennekes

B€L
www.welzijnlochem.nl/
budgetadviescentrum
budgetadviescentrum@welzijnlochem.nl
0573 - 29 70 00

De Stadsbank Oost Nederland helpt om de beste financiële
oplossing te vinden. Inzicht krijgen, prioriteiten bepalen,
een plan maken en eventueel schulden aanpakken.

