Herkenbaar?
• Onbehandelde formulieren stapelen zich
op en geven mij stress
• Ik heb nooit de administratie gedaan,
mijn partner deed dat altijd
• Liever val ik mijn kinderen niet lastig met
mijn administratie
• Ik wil niet afhankelijk zijn van vrijwilligers of
familieleden

Vertrouwd contactpersoon
Een vertrouwd contactpersoon in de eigen
omgeving. Zelfstandig datgene doen wat nog
kan en vragen kunnen stellen wanneer het
nodig is. Dit alles binnen de mogelijkheden.
Om zo zelfstandig te leven en te wonen en
deelnemer te zijn in de samenleving. Met
meer levensplezier door het vertrouwen
dat de administratie op orde is, voor nu
en voor de toekomst, voor u en voor uw
nabestaanden.

Inzicht en overzicht
Ontspannen kunnen zijn waar u bent.
Met rust in uw hoofd omdat u inzicht en
overzicht hebt. Omdat u uw inkomsten
en uitgaven in beeld heeft en weet wat er
overblijft voor leuke dingen. Er wordt een
beroep gedaan op uw zelfredzaamheid en er
komt nadrukkelijk meer aandacht voor
uzelf. Daarmee ontstaat er ruimte in uw
leven om te doen wat u graag doet.

Betrouwbaar
Authentiek
Samen
Ieder individu
heeft recht op een
zelfredzaam leven
binnen zijn of haar
mogelijkheden en zo
een deelnemer
te zijn in de
samenleving.

Een warm Welkom!
Wilko Knol is mijn bedrijf, gevestigd in Lelystad. Het is
erop gericht u op weg te helpen naar ﬁnancieel
welbevinden. Dat gaat vaak verder dan alleen het
verzorgen van de administratie! Mijn onderneming is
ontstaan vanuit mijn passie; betrokkenheid bij u als
mens en het willen bijdragen aan uw levensplezier. Met
17 jaar ervaring in de ﬁnanciële wereld en recent genoten
opleidingen, doe ik wat ik het liefste doe.
2018: Bedrijf Wilko Knol; Uw coach voor het creëren
van ruimte en rust vanuit uw ﬁnanciën
2017: Gecertiﬁceerd KIWA (NEN 8048); professioneel met
erkenning voor vakbekwaamheid
2017: Gecertiﬁceerd Coach Inzetbaarheid; voor het
objectiveren en stimuleren voor blijvend werkplezier
2010: NLP-practitioner; begrijpen waarom je doet wat
je doet voor meer levensplezier

Hoe het werkt

Diensten

Vrijblijvend kennismaken

Coaching

Tijdens een gesprek leren we elkaar kennen
en brengen we in kaart welke ondersteuning
voor u wenselijk is. Als blijkt dat er meer
gesprekken nodig of gewenst zijn, dan
kunt u gebruikmaken van het introductie
abonnement:

Kortdurend of een doorlopend traject, maatwerk
gericht op uw situatie en uw wensen.
• Inzicht en overzicht in uw gehele administratie
• Formulieren invullen en verwerken
• Zorgaanvragen en toeslagen behandelen
• Structureren van betalingen, belastingpapieren en
opvolgen van post

Introductie abonnement

Beheer

Een 2- of 3-tal momenten verspreid over
maximaal 3 maanden, waarin we samen uw
situatie en wensen in kaart brengen en de
eerste stappen zetten. We richten ons op
het heden en leggen met coaching de basis
voor een andere toekomst. Neem contact op
voor meer informatie.

Zelf de regie en verantwoordelijkheid behouden en
toch hulp op weg naar ﬁnancieel welbevinden.
• De (gedeeltelijke) rekeningen worden voldaan
• Verruiming van inkomsten en verkleining van uitgaven
• Werken volgens een afgesproken budgetplan

06 - 201 53 168
Info@wilkoknol.nl
www.wilkoknol.nl

Met Wilko Knol op
weg naar ﬁnancieel
welbevinden en
levensplezier.

