Dienstverleningskaart
Ter ondersteuning van professionals
Inkomen

Wie of wat

Wat houdt het in

Vindplaats

Geen of laag inkomen

Uitkering UWV

Deze site bevat informatie over uitkering of
aanvulling in het kader van WW, Ziektewet, AOW,
Wia, Wajong, en WZA of loondoorbetaling bij ziekte
door de werkgever.

uwv.nl/particulieren

Uitkering Participatiewet

Ondersteuning bij werk en inkomen.

uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt

Inkomensondersteuning

Wie of wat

Wat houdt het in

Vindplaats

Op welke tegemoetkomingen
heeft de hulpvrager recht?

Nibud

Bereken uw recht: Met deze rekentool kan worden
berekend of er recht is op toeslag en om welk
bedrag het dan gaat.

Bereken uw recht (nibud.nl)

Bijzondere uitgaven

Bijzondere Bijstand

Een uitkering voor extra en bijzondere kosten.
De gemeente bepaalt of iemand hier recht op
heeft. Hierbij kijkt de gemeente naar de individuele
omstandigheden en financiële situatie

Info: gemeente
Plus algemene informatie over
bijzondere bijstand van de
rijksoverheid.
Wanneer heb ik recht op bijzondere
bijstand? | Rijksoverheid.nl

Drie jaar of langer een laag inkomen

Individuele
inkomenstoeslag

Heeft de hulpvrager al langere tijd een laag inkomen
en wordt hierin geen verbetering verwacht? Dan
kan hij of zij misschien een aanvulling krijgen van de
gemeente. Deze individuele inkomenstoeslag is een
jaarlijkse toeslag als aanvulling op het inkomen.

Info: gemeente
Plus algemene informatie over
individuele inkomenstoeslag
Heb ik recht op de individuele
inkomenstoeslag? | Rijksoverheid.nl
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Collectieve aanvullende
ziektekostenverzekering

Collectieve zorgverzekering via gemeente.

Info: gemeente
Gemeentepolis - korting en hogere
vergoedingen op je zorgverzekering
(gezondverzekerd.nl)

De gemeente kan belastingen als de OZB,
afvalstoffenheffing en rioolrechten kwijtschelden.

Info: gemeente
Wanneer kom ik in aanmerking voor
kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen? | Rijksoverheid.nl

Toeslagen huur

Bijdrage in de huurkosten
Voorwaarden: naar verhouding hoge huur, laag
inkomen en geen vermogen hoger dan het vrij te
laten vermogen.

Huurtoeslag (belastingdienst.nl)

Toeslagen zorg

Bijdrage in de kosten van de zorgpremie.
Voorwaarden: laag inkomen, geen vermogen boven
het vrijgestelde vermogen, enkel bij Nederlandse
zorgverzekering.

Wat kan ik doen als ik veel zorgkosten
heb? | Rijksoverheid.nl
Zorgtoeslag (belastingdienst.nl)

Woonkostentoeslag

Bijzondere bijstand bij inkomstendaling wanneer
er geen recht is op huurtoeslag bijvoorbeeld door
scheiding, ziekte of werkloosheid. In beginsel voor
zes maanden.

Info: gemeente

Aanvullende inkomensvoorziening
ouderen (AIO)

Aanvulling op AOW indien het inkomen onder het
bestaansminimum ligt.

Kijk of u een AIO-aanvulling krijgt |
AIO-aanvulling | SVB

Samen voor alle kinderen

Voor aanvragen voor bijvoorbeeld een schoolreisje,
zwemles of andere sport, muziek, theater- of
dansles, een uitje of een verjaardagsbox.

Info: gemeente
Samen voor alle Kinderen

Lokale belastingen
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Meest gangbare voorzieningen
voor mensen met schulden

Wat houdt het in

Vindplaats

NSR Nederlandse Schuldhulp Route

NSR werkt gezamenlijk aan één centrale schuldhulproute volgens 4 afslagen:
zelfhulp, digitale vrijwilliger, lokale vrijwilliger, formele schuldhulp via gemeente
en sociaal-werkorganisaties.

Nederland zonder schuldzorgen |
De Nederlandse Schuldhulproute

Geldfit

Gratis financiële hulp om financieel fit te worden of te blijven
Landelijk telefoonnummer 0800-8115.

Welkom op Geldfit.nl - Geldfit
Heb je geldzorgen? Bel gratis en
anoniem 0800-8115

Geldfit zakelijk

Gratis financiële hulp voor ondernemers

Gratis financiële hulp voor
ondernemers | Geldfit Zakelijk

Wijkteams en maatschappelijk
werk

Geven ondersteuning bij lichte financiële problemen, vaak toegangspoort tot
schuldhulpverlening. Bieden meestal ook budgetcursussen aan

Info: gemeente

Budgetcoaching

Voorziet in hulp bij (globaal) in kaart brengen van de problematiek, de opstelling
van een eenvoudig budgetplan en de bepaling of er zwaardere hulp nodig is (zoals
schuldhulpverlening of beschermingsbewind).

Info: gemeente

Schuldhulpverlening

Biedt laagdrempelig advies bij schulden, stellen budgetplannen op en proberen
complexe schuldsituaties te stabiliseren.

Info: gemeente
Hoe werkt schuldhulpverlening van
gemeente? | Het Juridisch Loket

Nibud

Uitleg over hoe schuldhulpverlening in Nederland is georganiseerd

Hoe werkt schuldhulpverlening?
- Zelf je schulden regelen.nl

Wettelijke schuldhulpverlening
(WSNP)

Slaagt de gemeente er niet in om een schuldregeling te treffen, dan
kunnen mensen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de rechter.
Als ze worden toegelaten, krijgen ze een driejarige schuldregeling met
kwijtschelding

https://rechtwijzer.nl/schulden/
schuldsanering-wsnp/wat-is-de-wsnp

Budget-/inkomensbeheer

Deze voorziening wordt door zelfstandige (commerciële) budgetbeheerders
aangeboden, maar vaak ook door organisaties voor schuldhulp. Het inkomen van de
hulpvrager gaat dan naar de budgetbeheerder en die betaalt de vaste lasten.
De klant krijgt leefgeld voor de boodschappen.
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Sociale raadslieden en
juridisch loket

Gratis persoonlijk juridisch advies

Schulden en Incasso | Het Juridisch
Loket

Vrijwilligers

Wat houdt het in

Vindplaats

Humanitas

Hulp bij financiële administratie en ondersteuning bij aanpak schuldenproblematiek
door vrijwilligers

Vereniging Humanitas

Humanitas; Get a Grip

Wil je meer grip op je geld? Hulp voor jongeren van 16 tot 24 jaar over geldzaken
(Bekijk het filmpje)

Humanitas Get a Grip
Meer Grip op je Money? Get a Grip
helpt je snel en gratis met je geldzaken
https://www.youtube.com/
watch?v=LUFOYmrKlu0
SchuldHulpMaatje - Samen lukt ‘t.

Schuldhulpmaatje
Moneyfit

Hulp voor jongeren van 16 tot 26 jaar met vragen over geld

Over ons - MoneyFit

Overige hulp om naar
door te verwijzen

Wat houdt het in

Vindplaats

Formulierenbrigade

Hulp bij het invullen van formulieren, het ordenen van de thuisadministratie,
aanvragen van toeslagen. Per gemeente is dit anders ingericht.

Info: gemeente

Financiële educatie

Budgetcursus

Info: gemeente

Nibud persoonlijk budgetadvies

Voor inzicht in inkomsten en uitgaven

Nibud Persoonlijk Budget Advies

Nibud Zelf je schulden regelen

Zelf aan de slag

In 6 stappen schuldenvrij! - Zelf je
schulden regelen.nl

Taalpunt Bibliotheek

Voor taallessen en taalcoaching

Info: bibliotheek

Steffie.nl

Steffie.nl legt moeilijke onderwerpen op een gemakkelijke manier uit

Steffie helpt je verder! - Steffie.nl
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Wilsbekwaamheid

Wat houdt het in

Vindplaats

Wilsbekwaamheid

Stappenplan vaststellen wilsbekwaamheid

Handreiking-toetsing-wilsbekwaamheid
-voor-orthopedagogen-enpsychologen.pdf (psynip.nl)

Beschermende maatregelen

Wat houdt het in

Vindplaats

Bancaire volmacht

Een bancaire volmacht is tijdelijk en geldt alleen voor bankproducten

Levenstestament notaris

Een notariële akte waarin iemand een aantal zaken regelt voor het geval er tijdens
zijn leven iets gebeurt waardoor hij, al dan niet tijdelijk, niet meer zelf kan of wil
handelen.

brochure-wie-geeft-u-hetvertrouwen.pdf (notaris.nl)
Checklist levenstestament (notaris.nl)

Mentorschap

Mentoren helpen mensen om de regie over hun eigen leven te houden.

Home - Mentorschap

Bewindvoering

Een bewindvoerder beheert de geldzaken en helpt deze weer op orde te krijgen

Bewindvoering en bewindvoerder |
Rechtspraak

Curatele

De curator is een wettelijke vertegenwoordiger en neemt beslissingen over de
financiële zaken en de persoonlijke verzorging

Curatele, bewind en mentorschap |
Rijksoverheid.nl

Wat houdt het in

Vindplaats

Landelijk Kenniscentrum LVB

Informatie over mensen met een licht verstandelijke beperking in allerlei te
downloaden publicaties. Wat het is? Hoe kan het worden herkend? Hoe kun je
er op aansluiten?

Wat is LVB? - Kenniscentrum LVB
Aansluiten bij een lvb, hoe doe je dat?
Andere relevante publicaties

Expertisepunt Verstandelijke
Beperking

Informatie over een LVB

Expertise Licht Verstandelijke
Beperking (expertisepuntvb.nl)

Stichting MEE

MEE zet zich in voor mensen met een beperking. Op alle levensgebieden en in
alle levensfasen. Onafhankelijke cliëntondersteuning voor een steuntje in de rug
bijvoorbeeld met betrekking tot geldzaken.

0900-999 888
Onafhankelijke cliëntondersteuning MEE NL
MEE in je buurt - MEE NL

Instanties voor kennis en
ondersteuning
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