Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie jaarbericht 2015
Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) informeert, adviseert en stimuleert gemeenten, lokale organisaties,
bedrijven, hulpvragers en vrijwilligers op het gebied van ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers.

Nieuwe website LSTA
Het LSTA heeft met de website
www.lsta.nl een belangrijk inhoudelijk
Kenniscentrum gecreëerd.
De landkaart is gevuld met alle bij het LSTA
bekende lokale organisaties die Thuisadministratie aanbieden, een inloopspreekuur en/of groepswerk.
Inmiddels zijn er 255 organisaties
vermeld op de website, waarvan 79 van
Humanitas.

3.567 bezoekers bezochten de website van het LSTA 4.579 keer




4 nieuwsbrieven verstuurd aan 404 adressen!
Resultaat: toename website bezoek
3 factsheets:
fraude
financiële uitbuiting
projectplan

Telefoon/mail contact
100-120 mensen belden in het
eerste half jaar van 2015. In de
tweede helft 60-80 mensen

Stimuleringsfonds
Meedenken
Het LSTA denkt mee
in Klank-/Expertgroepen:
-Nibud 3e geldplan
-MOgroep
-Kenniskring HU
-Movisie

- Opzetten of uitbreiden projecten
- Budgetmaatjes 010 gesteund
- Ontwikkelingskosten Mijn Budgetster
Bijdragen aan ontwikkeling en
beschikbaar maken van Mijn BudgetSter.

Het LSTA is gestart met een onderzoek,
samen met HVA en Radboud Universiteit
naar het effect van Thuisadministratie
met de inzet van vrijwilligers op de
financiële zelfredzaamheid en het welzijn
van hulpvragers.
10 organisaties doen mee:
1. Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
2. Humanitas Twente
3. Stichting Pulse IJsselstein
4. Wijkracht Hof van Twente
5. Samen 010 Rotterdam
6. Centrum voor Dienstverlening
Rotterdam
7. Humanitas Amsterdam
8. Stek Den Haag
9. Stichting Stuw Elst (gld)
10.Vitis Welzijn Naaldwijk
In 2015 verscheen het tussenrapport
met de resultaten van de vragenlijst
verstuurd naar 166 lokale organisaties
zonder landelijke koepel, waarin o.a.
gevraagd werd naar doel, doelgroep,
intake, methode, trainingen, knelpunten
en dilemma’s van het project.

Aanvraag SZW goedgekeurd
Start oktober 2015
Handreiking lokale
organisaties
Model kosten en baten
Thuisadministratie
Sturen op zelfsturing
(train-de-trainers
trainingen)
Landelijk symposium in
2017 (resultaten delen)

Stakeholdersbijeenkomst
25 deelnemers bezochten de stakeholdersbijeenkomst op 30 juni 2015.
O.a. het Nibud, Stimulansz, de Effectenster, Ouderenfonds.
Voor meer informatie over de stakeholdersbijeenkomst zie het verslag.
-Bijdrage Vrijwilligersbijeenkomst in Rotterdam
(1.4.2015)
-Workshop kwaliteitsborging op Vrijwilligersdag
Nibud-Humanitas (10.10.2015)

@netwerkthuisadm
Het team LSTA bestaat uit 7 personen, waarvan 2 nieuw

