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Grip op je geld

In Woerden kunnen alle inwoners, alle 
hulpverleners én alle vrijwilligers gratis 
gebruik maken van de online Geldplannen 
van het Nibud. Deze plannen zijn een handig 
hulpmiddel om grip te houden op je geld. Of 
om opnieuw grip te krijgen als je die even 
kwijt bent. 

Met een Geldplan loop je stap voor stap door 

jouw financiële situatie. Je ziet waar je financiële 

knelpunten zitten. Je leest tips om nóg handiger met 

je geld om te gaan. Je krijgt advies hoe je zelf aan 

de slag kunt. Of waar je terecht kunt voor hulp. En je 

krijg een actieplan. Daar staat alles overzichtelijk in. 

Je vult het Geldplan anoniem in. Er zijn 10 

verschillende Geldplannen. Bijvoorbeeld: Scheiden, 

ZZP en Bijna 18. In deze Geldkrant verwijzen we 

op verschillende pagina’s naar de Geldplannen. 

Als je de onderstaande QR-code scant of gaat 

naar startpuntgeldzaken.nl/woerden, zie je een 

overzicht van alle Geldplannen. Hulp nodig bij het 

invullen van jouw geldplan? Kijk op woerdenwijzer.nl.

GeldGeldKrantKrant
Een gezamenlijke uitgave van de gemeente Woerden en het Nibud

Doe de Check, 

Plan, Spaar, 

Bewaar-test
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Wat kan de 

gemeente voor 

je doen?
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Waar kun je 

nog meer 

terecht?
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Contactgegevens:
 

14 0348

woerden.nl

info@woerden.nl

Zorgen over geld? Vraag om hulp!

Houd je iedere maand geld over of kom 
je (soms) geld tekort? Goed uitkomen met 
geld is niet altijd even gemakkelijk. Door 
onverwachte uitgaven of een laag inkomen 
kan het zijn dat je maar net rond kunt 
komen, of zelfs in de schulden raakt. 

Victor Molkenboer, burgemeester van de gemeente 

Woerden: “Trek op tijd aan de bel als je financiële 

problemen hebt, blijf er niet alleen mee zitten. 

Hiermee kun je stress en problemen voorkomen. 

Financiële zorgen hebben invloed op je (gezins-)

leven en je gezondheid. Zeker als er kinderen bij 

betrokken zijn. We hebben in Woerden goede 

financiële regelingen voor wie dat nodig heeft. 

Daarnaast werken we hecht samen met organisaties 

en vrijwilligers die graag een handje helpen. Vraag 

vooral op tijd hulp; hoe eerder hoe beter!”

Dit is de 2e Geldkrant die de gemeente Woerden 

samen met het Nibud maakt. Het Nibud is een 

onafhankelijke stichting die informeert en adviseert 

over financiën. In deze krant vind je handige 

informatie over het bijhouden van je administratie en 

slimme tips om geld over te kunnen houden. Ook 

lees je waar je terecht kunt als het even niet zo goed 

gaat. 

“De 1ste Geldkrant was een succes waarmee we veel 

inwoners goed op weg hebben geholpen. In deze 

nieuwe versie geven we een update met de laatste 

stand van zaken over bijvoorbeeld onze regelingen. 

Hiermee willen we opnieuw iedereen steunen die 

dat nodig heeft. Alle mensen in Woerden moeten 

mee kunnen doen en financieel gezond zijn helpt 

daarbij enorm,” aldus Victor Molkenboer.

Doe je voordeel

In deze Geldkrant vind je verschillende links, voorbeelden en tips van het NIbud. 
Die helpen je bij het uitwerken van jouw persoonlijke financiële situatie. Het gebruik 
hiervan is gratis. Ze helpen je om bewust keuzes te maken. Doe er je voordeel mee!
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Check, Plan, Spaar, Bewaar!
Weet jij waar je geld blijft? Word je weleens overvallen 
door een rekening? Kun jij al je belangrijke papieren 
makkelijk terugvinden? Kortom: heb je grip op je geld? 
Of ben je het overzicht vaak kwijt? De 4 vuistregels van 
het Nibud helpen je. 

Onze vuistregels: Check, Plan, Spaar en Bewaar
• Check wekelijks je saldo en uitgaven

• Plan jaarlijks je inkomsten en uitgaven

• Spaar maandelijks 10% van je inkomen

• Bewaar je financiële administratie op een geordende manier

Je hebt een kleinere kans op geldproblemen als je: 
• inzicht hebt in je inkomsten en uitgaven,

• planmatig met geld omgaat, 

• spaargeld hebt, 

• een geordende administratie hebt. 

Doe de test
In deze geldkrant komen de Nibud-vuistregels op allerlei 

momenten aan bod. Eerst even kijken of jij ze al toepast? 

Doe de test op deze pagina! 

Uitslag:
Tel de subtotalen van checken, plannen, sparen en bewaren 

bij elkaar op en bekijk hieronder je score:

0-24 punten: onvoldoende

25-49 punten: matig

50-74 punten: voldoende

75-99 punten: goed

100 punten: uitstekend! 
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Check! Laag inkomen? Dit zijn de regelingen!

Voor mensen met een laag inkomen zijn er landelijke 
regelingen van de overheid én biedt de gemeente 
Woerden een aantal aanvullende regelingen voor 
haar inwoners. Op welke regelingen je recht hebt 
hangt onder andere af van je inkomen, je leeftijd, of 
je werk hebt en of je kinderen hebt. We zetten ze voor 
je op een rijtje.

Landelijke regelingen:
• huurtoeslag

• zorgtoeslag

• kinderbijslag

• kindgebonden budget

• kinderopvangtoeslag

• heffingskortingen

Zelf berekenen op welke regelingen je recht hebt? 
Ga naar www.berekenuwrecht.nl. Binnen 5 à 10 minuten kun 

je - kosteloos en anoniem - uitrekenen of je voor bepaalde 

regelingen in aanmerking komt.

Meer weten over deze regelingen of toeslag aanvragen? 

Ga naar www.toeslagen.nl.

Regelingen voor inwoners met een laag inkomen
Woon je in de gemeente Woerden en heb je een laag inkomen? Dan zijn er inkomensondersteunende regelingen. 

Ferm Werk voert veel van die regelingen uit. Voor meer informatie over de regelingen en de voorwaarden ga je naar: fermwerk.nl 
Uw inkomen  Formulieren Ferm Werk  Extra’s bij laag inkomen

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor kosten die je moet 

maken omdat er bijzondere omstandigheden 

zijn. Kosten die je niet zelf van je inkomen of 

spaargeld kunt betalen. En die ook niet door 

een andere organisatie worden vergoed. Als 

je een vergoeding aanvraagt, moet je kunnen 

aantonen dat je die kosten ook werkelijk maakt. 

Ferm Werk bekijkt dan of de vergoeding echt 

nodig is en kijkt daarbij naar je persoonlijke 

situatie.

Individuele 

inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is voor mensen 

die al lang een laag inkomen hebben. Je kunt 

de individuele inkomenstoeslag gebruiken voor 

bijvoorbeeld vervanging van noodzakelijke 

goederen zoals een wasmachine of koelkast. Je 

hoeft niet aan te tonen welke kosten je maakt.

Individuele studietoeslag

De overheid wil jonge mensen met een 

beperking aanmoedigen om een opleiding te 

volgen. Voor hen is het vaak moeilijk om een 

bijbaantje te nemen om hun studiefinanciering 

aan te vullen. Daarom is er voor hen een 

extraatje in de vorm van een individuele 

studietoeslag. Je hoeft hiervoor geen kosten aan 

te tonen.

Declaratieregeling

De declaratieregeling is bedoeld om mensen 

met een laag inkomen mee te laten doen 

aan verschillende activiteiten. Je kunt een 

vergoeding krijgen voor welzijnsactiviteiten, een 

abonnement op een krant/tijdschrift of internet 

en voor schoolbijdragen. Per kostensoort is een 

maximumbedrag vastgesteld.

Tegemoetkoming 

meerkosten zorg

Deze regeling is bedoeld voor chronisch zieken 

en gehandicapten met een laag inkomen, die 

extra kosten hebben door hun chronische 

ziekte of handicap. Je krijgt dan een financiële 

tegemoetkoming.

Hoe maak ik gebruik van de 

inkomensondersteunende 

regelingen?

Voor meer informatie over de regelingen en de 

voorwaarden ga je naar: 

 fermwerk.nl 

 Uw inkomen 
 Formulieren Ferm Werk 
 Extra’s bij laag inkomen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als je weinig of geen inkomen hebt kun je kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aanvragen. 

Kwijtschelding kun je aanvragen voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendzaakbelasting, 

maar niet voor hondenbelasting. 

Je kunt de kwijtschelding aanvragen door naar de website van de gemeente te gaan: 

 woerden.nl

 Inwoners 

 Belastingen 

 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding 

waterschapsbelasting

Als je in aanmerking komt voor kwijtschelding 

van gemeentelijke belastingen, kom je mogelijk 

ook in aanmerking voor kwijtschelding van 

waterschapsbelasting. 

Je regelt dit bij de Bghu: 

bghu.nl/particulieren/kwijtschelding-

aanvragen



MAAND:

INKOMSTEN

nettosalaris of uitkering ,

nettosalaris of uitkering partner ,

vakantiegeld , 

13e maand/eindejaarsuitkering ,

kinderbijslag ,

zorgtoeslag ,

huurtoeslag ,

kindgebonden budget ,

kinderopvangtoeslag ,

voorlopige aanslag Belastingdienst ,

alimentatie , 

kostgeld inwonende personen ,

gemeentelijke ondersteuning ,

overige inkomsten ,

TOTAAL INKOMSTEN ,

MAAND:

Inkomsten: € 

Uitgaven:    €   _

Over/te kort:  €

MAAND: 

VASTE LASTEN

huur/hypotheek ,

servicekosten ,

energie (gas/elektriciteit/water) ,

onroerende zaakbelasting ,

reinigingsheffing ,

rioolheffing ,

overige lokale lasten ,

telefoon, televisie en internet ,

zorgverzekering ,

aansprakelijkheidsverzekering ,

inboedelverzekering ,

overige verzekeringen ,

onderwijs ,

kinderopvang ,

abonnement krant/tijdschrift ,

contributie (sport)vereniging ,

motorrijtuigenbelasting ,

autoverzekering ,

afschrijving auto ,

benzine ,

onderhoud auto ,

openbaar vervoer/fiets ,

alimentatie ,

afbetalingen ,

Totaal vaste lasten ,

RESERVERINGSUITGAVEN

kleding en schoenen ,

inventaris ,

onderhoud huis en tuin ,

niet-vergoede ziektekosten ,

vrijetijdsuitgaven ,

extra sparen ,

Totaal reserveringsuitgaven ,

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

voeding ,

was- en schoonmaakartikelen ,

persoonlijke verzorging ,

huishoudelijke hulp ,

huisdieren ,

roken  ,

zakgeld ,

diversen ,

Totaal huishoudelijke uitgaven ,

TOTAAL UITGAVEN ,
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Plan! Weet je waar je geld blijft?
WAT?! Heb ik nog maar zó weinig op mijn rekening 
staan? En het duurt nog een week voor er weer geld 
wordt gestort... Herkenbaar? 
Het overkomt iedereen wel eens. Het is slim om je 
inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten. Om te 
voorkomen dat je aan het eind van de maand moeite 
hebt om de eindjes aan elkaar te knopen of zelfs een 
tekort oploopt. Maak eens een maandbegroting.

De vaste lasten en de boodschappen zijn elke maand 

redelijk constant, maar andere uitgaven wisselen per maand, 

bijvoorbeeld als je een nieuwe winterjas nodig hebt of de auto 

gerepareerd of gekeurd moet worden. Er zijn zogenaamde 

‘rijke’ en ‘arme’ maanden. In de ‘rijke’ maanden komt er meer 

geld binnen dan normaal. De maanden waarin je bijvoorbeeld 

vakantiegeld of kinderbijslag ontvangt. ‘Arme’ maanden zijn 

maanden waarin je niets overhoudt of geld tekort komt. 

September kan zo’n maand zijn: je moet allerlei nieuwe 

school-, sport- en winterspullen aanschaffen en de vakantie is 

ook niet goedkoop geweest. Dus is het slim om bij het maken 

van je maandbegroting ook te kijken naar de ‘rijke’ en ‘arme’ 

maanden. 

Tip: Houd je in een rijke maand geld over? Zet dit opzij op 

een spaarrekening. Zo bouw je in rijkere maanden een buffer 

(zie ook pagina 5) op, waarmee je de armere maanden kunt 

opvangen.

Inzicht in je inkomsten en uitgaven

Maandbegroting 

Zet met deze maandbegroting 
op een rij welke inkomsten en 
uitgaven je hebt.

Je kunt de maandbegroting ook 
digitaal invullen via nibud.nl/een-

maandbegroting-maken/. Maak je 
liever een jaarbegroting? Dat kan 
via nibud.nl/begroting.
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Spaar! Zorg voor een appeltje voor de dorst
Raak je meteen in paniek als je onverwachte kosten 
hebt? Door een kapotte wasmachine, reparatie aan 
je auto of de betaling van je eigen risico van de 
zorgverzekering? Of heb je voor dit soort onverwachte 
uitgaven een financiële buffer opgebouwd? 

Sparen, ook bij een lage rente
Ook als de rente op een spaarrekening laag is, is het altijd 

slim om wat geld apart te hebben staan. Zo ben je namelijk 

voorbereid op onverwachte tegenvallers of wisselende 

inkomsten. Een kapotte koelkast brengt je dan niet meteen in 

de financiële problemen. Dat is een rustgevend idee. Heb je 

maandelijks wat meer over, dan kun je sparen voor later of voor 

bijzondere wensen zoals een reis.

Een buffer
Het eerste en belangrijkste doel om geld opzij te zetten, is dus 

om een buffer te hebben. Een buffer helpt je bij het betalen van 

onverwachte, hogere en noodzakelijke kosten. Denk aan het 

vervangen van apparaten, onderhoud aan je huis en/of je auto 

of het betalen van het eigen risico van je zorgverzekering. Om 

je hierbij te helpen heeft het Nibud een handige online tool 

ontwikkeld, waarmee je kunt uitrekenen hoe hoog je buffer zou 

moeten zijn. Kijk op bufferberekenaar.nl.

Hoeveel geld kun je opzij zetten?
Om je buffer op te bouwen en daarna op peil te houden, 

adviseert het Nibud elk huishouden om 10% van het 

maandelijkse inkomen opzij te zetten. Als je dat elke maand 

automatisch doet, is het niet erg om (een deel van) je buffer 

te gebruiken om bijvoorbeeld een reparatie te betalen. Je vult 

het bedrag tenslotte elke maand weer aan. Als het je (nog) niet 

lukt om 10% te sparen, kies dan het bedrag dat voor jou het 

hoogst haalbaar is. En misschien kun je ook nog op je uitgaven 

besparen. 

Abonnementen:

de ‘onzichtbare’ 

vaste lasten

Films, series, muziek, mobiel internet, bloemen, 
boodschappenbox, overal kun je een abonnement 
op nemen. Fijn toch? Maar ondertussen zijn al die 
losse abonnementen gewoon vaste lasten. Dat 
wil zeggen dat je er een bepaalde tijd aan vast 
zit en er niet zomaar van af kunt. Ook al zijn het 
allemaal kleine bedragen, bij elkaar opgeteld loopt 
‘t al snel flink op. En weet je eigenlijk wel hoeveel 
je er hebt? Weet je zeker dat je er niet een aantal 
vergeet? 

Gebruik de handige online abonnementenlijst van het 

Nibud, daar kun je ze zó invullen. 

nibud.nl/grip-op-abonnementen. 

Sparen en besparen
Minder geld uitgeven, soms moet het. Omdat je minder te besteden hebt en niet 
in de problemen wil komen. Maar soms wil je zelf minder geld uitgeven. Omdat je 
bijvoorbeeld ergens voor wil sparen, een nieuwe televisie of een mooie vakantie. We 
geven je drie slimme tips om te sparen of besparen. 

1. Maak een boodschappenlijstje
Ga altijd met een boodschappenlijstje naar de winkel of de markt. Het klinkt misschien ouderwets, 

maar het is de bekendste techniek om niet méér uit te geven dan je van plan bent. 

2. Maak ‘potjes’
Je kunt wat je maandelijks te besteden hebt ook over potjes verdelen. Een potje voor de huur, 

voor zorgverzekering, voor kleding, enzovoort. Je ziet dan meteen hoeveel je aan verschillende 

uitgaven besteedt. En ook waar nog bespaarmogelijkheden liggen. Er zijn verschillende (bank)

apps waarin je dit heel makkelijk kunt doen. 

3. Wees bewust van verleidingen
Stel, die leuke blouse van € 39,- kun je nu bestellen zonder € 7,95 verzendkosten te

betalen. Heel verleidelijk. Maar heb je dan € 7,95 verdiend of € 39,- te veel uitgegeven? Met 

andere woorden: heb je een koopje of heb je een kat in de zak? 

Bewaar! In 5 stappen mijn 
administratie op orde!
Waar is die rekening ook alweer gebleven? Had ik daar niet al een herinnering van

gehad? De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in een online

klantportaal of mijn-omgeving en de volgende wordt automatisch afgeschreven.

Geen wonder dat je soms het overzicht kwijtraakt of belangrijke documenten over

het hoofd ziet. Volg deze 5 stappen en je administratie is zo weer op orde.

Bewaar je administratie op een geordende manier en houd het bij:

• eenmalig: administratie inrichten;

• dagelijks: (digitale) post openen;

• wekelijks: administratie bijwerken en betalingen doen;

• maandelijks: bijzonderheden doornemen (met partner);

• jaarlijks: administratie grondig opruimen.

Wil je weten hoe je de stappen kunt uitvoeren? Ga dan naar nibud.nl en klik onder Grip op geld 

op Administratie. Daar vind je tips om je administratie in te richten en bij te houden.
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Het verhaal van Frits: samen sta je sterker

Als kind werd Frits ziek waardoor hij 
geheugenproblemen kreeg en op school 
niet makkelijk mee kon komen. Lange tijd 
wist hij zich daarna door zijn leven heen te 
bluffen. Maar op een gegeven moment raakte 
hij zijn baan kwijt en kwam hij bij het UWV 
terecht. Daar moest hij zijn sollicitaties via 
de computer invoeren. Omdat Frits dat lastig 
vond, vroeg hij om hulp. Maar het UWV nam 
zijn vraag niet serieus en zei: “Je kunt het 
best.” Toen het Frits niet lukte, vond het UWV 
dat hij niet genoeg zijn best had gedaan. Frits 
moest de uitkering terugbetalen.

Daarmee begonnen voor Frits de geldproblemen. 

Die werden zo groot dat de schulden zich 

opstapelden en hij zijn huis kwijtraakte. Frits 

was trots en wilde zelf een oplossing vinden. Hij 

schaamde zich dat dat niet lukte en wilde anderen 

niet belasten met zijn problemen. Na een aantal 

jaar kreeg hij een woning in Woerden. Dat was het 

moment waarop Frits dacht: “Nu moet ik iets doen 

zodat ik mijn leven weer kan opbouwen.” En dat 

betekende hulp vragen om de schulden weg te 

kunnen werken, want in zijn eentje redde Frits het 

niet. 

Hij nam contact op met de gemeente om te 

vragen wie hem kon helpen. Zo kwam hij bij de 

afdeling Schuldhulpverlening terecht. Daar werd hij 

fantastisch geholpen door zijn consulent. Frits zegt:

“Het moment dat ik bij Schuldhulpverlening kwam, 

kon ik een nieuwe start maken en kreeg ik rust. Een 

heel bevrijdend gevoel.”

Nu er een regeling is voor de schulden, heeft Frits 

de cursus ‘Omgaan met geld’ gevolgd. Hij is hiermee 

begonnen omdat er niets mis mee is om jezelf te 

ontwikkelen en om dingen te leren. Ook is het fijn 

om er achter te komen dat je niet de enige bent die 

geldzaken lastig vindt. Je ontmoet lotgenoten en dat 

zijn de mensen waar je veel van kunt leren. Frits: “ Zij 

weten hoe het is om geldproblemen te hebben. Je 

leert dat je realistisch moet zijn en moet leven naar 

je inkomen. Er kan nou eenmaal niet meer uit dan 

dat er binnen komt.”

Tip van Frits: “Praat met anderen over je geldzaken. 

Samen weet je meer en kun je stappen ondernemen. 

Samen sta je sterker. En zoek hulp, dat geeft rust.”

Aanmeldgesprek schuldhulpverlening
Heb je schulden of wil je schulden voorkomen? 

Neem dan contact op met WoerdenWijzer 

voor het inplannen van een ‘aanmeldgesprek 

schuldhulpverlening’. Dat kan op maandag t/m 

vrijdag van 8.30-12.30 uur via 0348 428 600.

Beginnende 

betalingsachterstanden 

vroeg in beeld

Om te voorkomen dat beginnende betalingsachterstanden oplopen tot problematische 
schulden, maakt de gemeente Woerden gebruik van de zogenoemde ‘Vroegsignalering’. Hierbij 
krijgt de gemeente een bericht als een inwoner een termijnbedrag voor huur, gas, water, elektra 
of de zorgpremie niet heeft betaald. De gemeente biedt dan de mogelijkheid om een gesprek 
aan te gaan over de financiële situatie. 

Hiervoor ontvang je een kaart in de brievenbus met een telefoonnummer. Maak een afspraak door het 

nummer te bellen. Het gesprek voer je met een vrijwilliger van Thuisadministratie of Schuldhulpmaatje. 

Als je meer betalingsachterstanden hebt, kan de gemeente ook voor een huisbezoek kiezen. 

Medewerkers van WoerdenWijzer komen dan bij jou langs. 

Door Vroegsignalering zijn we er snel bij en kunnen we je helpen om grotere financiële problemen te 

voorkomen. Bel het telefoonnummer op de kaart als je deze in de brievenbus vindt! 

Thuisadministratie

Heb je geldzorgen? En kom je er zelf niet 

meer uit? 

Een vrijwilliger van Thuisadministratie komt bij 

je thuis tot je weer overzicht hebt. 

Je krijgt hulp bij:

• overzicht krijgen in inkomsten en uitgaven;

• gebruik maken van regelingen;

• achterstanden van betalingen op een rijtje 

zetten;

• haalbare betalingsregelingen treffen;

• contact leggen met instanties.

Zijn de schulden te groot om samen een 

oplossing te vinden? Dan kunnen zij helpen 

bij een aanvraag voor schuldhulpverlening. 

Het doel is dat je daarna je geldzaken weer 

zelfstandig kunt regelen. 

Aanmelden voor een gesprek/informatie: 

Saskia Hijzelendoorn

E s.hijzelendoorn@kwadraad.nl

T 06 40 75 73 00 (ma-do)

Raadsliedenwerk

Inwoners van Woerden die hulp kunnen gebruiken 

rondom betalingen, schulden, uitkeringen en/

of kwijtscheldingen zijn van harte welkom bij de 

Sociaal Raadslieden.

De Sociaal Raadslieden Woerden zijn er voor alle 

inwoners die vragen hebben over o.a. uitkeringen, 

toeslagen en andere voorzieningen. Wij geven 

advies en helpen met praktische zaken. Daarnaast 

helpen wij bij vragen over wetten en regelgeving.

Vraag je je af of je geen geld laat liggen? Of je 

wel voldoende gebruik maakt van alle regelingen 

en voorzieningen? Of kom je er niet uit met een 

andere instantie? 

Loop gerust een keer binnen en laat je inkomen 

en aanvullingen daarop eens nakijken tijdens onze 

open spreekuren:

dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur of 

donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Een sociaal 

raadsman is aanwezig. Hulp is gratis.

Bezoekadres:

Derkinderenstraat 32, 3443 CZ in Woerden

Belastinghulp
(bij aangiftes en toeslagen)

Vrijwilligers helpen je met je aangifte 

inkomstenbelasting als je een laag inkomen 

hebt.

Ook bieden wij je hulp bij het aanvragen en 

wijzigen van toeslagen. Twijfel je of jouw 

belastinggegevens goed zijn ingevuld? Dan 

kijken we graag met je mee.

E belastinghulp.woerden@kwadraad.nl 

T 06 40 49 46 26
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Grip op geldstress
Heb je wel eens moeite met rondkomen? Voelt een cadeautje voor een verjaardag of een 
bruiloft soms als een aanslag op je portemonnee? Kom je elke maand maar nét rond en lig je 
daar ’s nachts wel eens wakker van? Dan kan dat veel stress geven. 

Heb jij hier last van?
Als je dit herkent, heb je misschien last van geldstress:

•  Je komt vaak geld te kort, betaalt rekeningen niet op tijd.

•  Je hebt geen geld meer voor dingen die echt nodig zijn.

•  Je vindt het lastig om over andere dingen na te denken dan je geldzaken.

•  Je bent alleen bezig met wat je nú moet betalen, de rest zie je later wel.

Stress verlagen
Als je gestrest bent, neem je niet altijd de juiste financiële beslissingen. Als je geen rust en ruimte in je hoofd 

hebt, doe je ook vaker een impulsaankoop. Zulke aankopen zijn doorgaans niet noodzakelijk, en kunnen je 

nog meer financiële stress bezorgen. Het helpt dus echt als je je stressniveau kunt verlagen. 

Deel je zorgen
Je bent niet de enige met geldzorgen. Er zitten echt heel veel mensen in hetzelfde schuitje. Weet je dat er 

ieder jaar 100.000 mensen met financiële problemen hulp vragen bij hun gemeente of een hulporganisatie? 

Dus blijf er niet alleen mee rondlopen maar praat erover. Met iemand in je naaste omgeving. Of klop aan bij 

WoerdenWijzer voor een luisterend oor.

Woerden Wijzer is van maandag tot en met vrijdag 

tussen 8.30 en 12.30 uur te bereiken via 

0348 428 600. Je kan ook een e-mail sturen naar 

info@woerdenwijzer.nl. 

Steun aan 

zelfstandig 

ondernemers 

en zzp’ers

Zelfstandig ondernemers en zzp’ers met 

geldzorgen of schulden kunnen ook bij de 

gemeente terecht voor ondersteuning. Voor het 

draaiende houden van je bedrijf of financiële 

ondersteuning voor je gezin kun je een beroep 

doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De Bbz 

is er voor starters, gevestigde ondernemers en 

ondernemers die met hun bedrijf willen stoppen.

Voor ondersteuning bij schulden maakt de 

gemeente Woerden gebruik van gespecialiseerde 

bureaus. ‘Over Rood’ ondersteunt ondernemers 

bij de administratie en/of boekhouding. ‘Menzing 

& Partners’ bij complexe schulden. 

Aanmelden kan bij Ferm Werk. Voor meer 

informatie en de voorwaarden ga je naar de 

pagina Bijstand 

voor zelfstandigen 

(Bbz) op: 

fermwerk.nl. 

Waar kun je terecht voor hulp en ondersteuning? 

Stichting Leergeld 

Het Groene Hart

Wie?  Schoolgaande kinderen en jeugd van 

4 tot 18 jaar, uit gezinnen met een laag 

inkomen.

Wat?  Dingen die je nodig hebt voor school, 

bijvoorbeeld een laptop of fiets. Ook kan 

Stichting Leergeld je helpen bij het betalen 

van het schoolreisje of de ouderbijdrage.

Hoe?  Kijk op leergeld.nl/groenehart voor 

meer informatie of om een aanvraag in te 

dienen.

Speelgoedbank Woerden

Wie?  Kinderen uit gezinnen met een laag 

inkomen.

Wat?  Ouders kunnen met hun kind(eren) 4 keer 

per jaar gratis speelgoed ophalen. Een 

kind mag zelf 2 stuks speelgoed per keer 

uitzoeken.

Hoe?  Kijk op speelgoedbankwoerden.nl voor 

meer informatie of mail naar 

 info@speelgoedbankwoerden.nl.

Voedselbank Woerden

Wie?  Inwoners die in ernstige financiële 

problemen zijn geraakt.

Wat?  Wekelijks een gratis voedselpakket.

Hoe?  Kijk op voedselbankwoerden.nl voor 

meer informatie of om een aanvraag in te 

dienen.

Cursus ‘Omgaan met geld’ 

Wie?  Iedereen die beter met geld om wil gaan.

Wat?  Deelnemer Lucinda: “Ik heb echt geleerd 

om op papier te zetten hoeveel geld er 

maandelijks inkomt en uitgaat. Dat geeft 

gewoon heel veel rust in je hoofd en het 

maakt mij sterker voor de toekomst.”

Hoe?  Bel de Bibliotheek 0348 418 354 of e-mail 

naar taalhuis@bibliotheekhgh.nl.

Hulp bij computers, lezen, 

schrijven of rekenen

Wie?  Iedereen die moeite heeft met lezen en 

schrijven. Net zoals 2.5 miljoen andere 

mensen in Nederland.

Wat?  Gratis begeleiding en cursussen bij de 

Bibliotheek. 

Hoe?  Bel 06 57 95 36 44 (maandag-, dinsdag- 

en woensdagmiddag), stuur een e-mail 

naar taalhuis@bibliotheekhgh.nl of kom 

langs in de Bibliotheek (Meulmansweg 27, 

Woerden). Neem gerust iemand mee. 

Schuldhulpmaatje Woerden

Wie?  Iedereen met geldproblemen kan voor 

gratis hulp en een deskundig advies 

aankloppen bij Schuldhulpmaatje.

Wat?  Samen met een vrijwilliger alle geldzaken 

op een rijtje zetten en een planning 

maken. Daarna ga je samen aan het werk 

voor de oplossing.

Hoe? Aanmelden voor een gesprek of 

informatie kan bij de coördinator van 

Schuldhulpmaatje, Ellie Muis: 

 ellie@maatjesvoorwoerden.nl of bel: 

 06 18 14 93 06
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Vormgeving en opmaak:

Verf en de Buuf

Jongeren

GeldGeldKrantKrant
Voorkom crisis op je bankrekening! 
Door de lockdown kwamen we allemaal veel meer thuis te zitten. Lessen waren online, 
festivals gingen niet door en de horeca was beperkt open. Vaak hoor je mensen zeggen dat ze 
daardoor ook steeds minder zijn gaan uitgeven. Is dat voor jou ook zo? Of ben je ongemerkt 
meer kosten gaan maken dan daarvoor? Herken jij deze top 3 van thuiszit-kostenposten?

1. ‘Verweneten’
Met stip op de eerste plaats: 

comfortfood. Daar geven we 

veel geld aan uit. Lekker, gezellig 

en makkelijk, pizza, sushi of hamburger. Hoe 

makkelijk en snel ook, dat kan jou pijnlijk veel 

geld gaan kosten. ‘Kleine’ uitgaven lopen heel 

snel op, als je ze vaak doet. Geniet, maar bestel 

met mate!

2. Superkoopjes 
 Elke dag stroomt je mailbox vol met 

berichten van je favoriete winkels 

en webshops. Korting! Geen 

verzendkosten! Je wordt er meteen vrolijk van, 

zo’n voordelige aankoop. Maar stel, je koopt 

die broek. Een superkoopje van € 39, zonder € 

7,95 verzendkosten. Heb je dan € 7,95 verdiend 

of heb je € 39 te veel uitgegeven? 

3. Gamen 
 Ben jij ook een gamer? 

Doe je ook mee aan game-

marathons? Pre-order jij ook 

nieuwe games? Voor je het weet sla je flink 

wat euro’s stuk door gadgets, loot boxes en 

andere extra’s te kopen. Laat ze niet met jou 

spelen, stel voor jezelf een maximum vast en 

ga daar ook echt niet overheen.

Kom in actie! 

Heb je geldproblemen of schulden? Praat er over met iemand in je omgeving en 
kom in actie! Neem contact op met WoerdenWijzer, zij kunnen je verder helpen. 

WoerdenWijzer is bereikbaar via telefoonnummer 0348 428 600 op maandag t/m vrijdag van 

8.30 tot 12.30 uur. Spreek buiten die tijden gerust een voicemail in. Je kunt ook een e-mail 

sturen naar info@woerdenwijzer.nl. Je krijgt binnen één werkdag bericht terug. 

Sparen voor een reis? Wel of geen bijbaantje?

Merijn en Fenna zitten allebei op het voortgezet onderwijs. Merijn 
doet dit jaar eindexamen, Fenna zit in de 4e. 

Merijn en Fenna, hoe komen jullie aan je geld?
Merijn: “Ik krijg van mijn ouders iedere week zakgeld en daarnaast werk ik 7 uur 

per week bij de supermarkt. Mijn ouders betalen alle grote uitgaven zoals kleding 

en een telefoon.” 

Fenna: “Ik krijg ook zakgeld van mijn ouders en als ik jarig ben vraag ik om 

geld. Ik heb geen bijbaantje omdat ik het druk genoeg heb met school en mijn 

hobby’s.”

Waar geven jullie je geld aan uit?
Merijn: “Op zaterdagavond ga ik vaak naar mijn vrienden. Dan nemen we zelf 

eten en drinken mee en soms bestellen we wat. Pizza ofzo.”

Fenna: “Als ik een tussenuur heb, ga ik wel eens naar de supermarkt om wat 

lekkers te kopen. Of ik ga met vriendinnen na schooltijd de stad in.” 

Vinden jullie het lastig om met je geld uit te komen?
Merijn: “Ik vind het geen probleem. Meestal hou ik geld over. Dat zet ik op mijn 

spaarrekening. Ik ben aan het sparen voor een tussenjaar na mijn examen. Dan 

wil ik een mooie reis maken.” 

Fenna: “Ik heb weinig uitgaven. Eigenlijk spaar ik altijd.”

Hebben jullie het met vrienden wel eens over geldzaken?
Merijn: “Nee, we hebben het er eigenlijk nooit over. Al mijn vrienden hebben net 

als ik een bijbaantje. Als ik geld voorschiet, krijg ik het altijd via een Tikkie terug.”

Fenna: “Over geldzaken heb ik het eigenlijk nooit met vriendinnen. Wel over 

werk en bijbaantjes. De meeste vriendinnen hebben een bijbaantje. Ik heb nooit 

van vriendinnen gehoord dat ze problemen hebben met geld. Soms schiet ik 

kleine bedragen voor, maar dat krijg ik altijd snel weer terug. Ik zal niet zo snel 

grote bedragen uitlenen.”


