
Geldproblemen door het coronavirus? 
Er is hulp
We merken de gevolgen van de coronacrisis allemaal. Voor veel mensen heeft de crisis ook 
fi nanciële gevolgen. Zij zijn zzp’er of ondernemer en hebben in één klap geen inkomsten 
meer. Werknemers zitten noodgedwongen thuis, omdat er geen werk meer is. De overheid zal 
mensen en bedrijven helpen die door corona in de geldproblemen komen. Op de website van de 
Rijksoverheid staan alle maatregelen voor banen en economie op een rij. 
Ga naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-fi nanciele-regelingen

Ook het Nibud heeft een speciale website met informatie: 
www.nibud.nl/special/geldwijzer-corona

Ben je ondernemer of zzp’er? 
De Kamer van koophandel heeft een speciaal KVK Coronaloket geopend voor alle vragen. 
www.kvk.nl/corona

Kijk ook eens op www.woerden.nl/ondernemers/corona  en op www.fermwerk.nl voor 
informatie over extra regelingen voor ondernemers. 

ZZP’er en schulden

Is jouw inkomen gedaald? En heb je hulp 
nodig? Hier kun je terecht

Bijna 18? Dit moet je regelen

Blijf fi nancieel gezond
In de huidige tijden zijn er veel zzp’ers en 
ondernemers die minder of geen inkomen 
hebben. Jij ook? Dan kun je terecht bij Ferm 
Werk. Er is een speciale regeling, Tozo, waar je 
mogelijk recht op hebt. 
Als je langere tijd minder inkomen hebt, 
kunnen schulden ontstaan. Wat kun je als 
zzp’er dan doen? De eerste stap die je zet 
is contact opnemen met Ferm Werk. Daar 
onderzoeken ze of je recht hebt op hulp vanuit 
het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz). Op de website van Ferm Werk staat wat 

er mogelijk is. Het kan ook zijn dat je niet voor 
hulp via de Bbz in aanmerking komt. Sta je er 
dan alleen voor? Nee. De gemeente Woerden 
heeft daarvoor speciale afspraken gemaakt 
met Menzing en Partners. Zij kunnen helpen 
bij het oplossen van de schulden.

Meer weten over de Tozo-regeling, Bbz en 
hulp bij schulden? Kijk op de website van Ferm 
Werk www.fermwerk.nl, neem contact op via 
telefoonnummer 0348-497 000 of mail naar 
zelfstandigen@fermwerk.nl.

Geld, iedereen heeft ermee te maken. Of 
je nu net 18 bent, bijna met pensioen gaat, 
een uitkering hebt of werkt in loondienst of 
als zelfstandige. Heb je zorgen over je geld 
of heb je schulden? Heb je hulp nodig bij je 
administratie of bij de belastingaangifte of het 
aanvragen van toeslagen? Er zijn mensen die je 
willen helpen. Door de maatregelen in verband 
met het coronavirus kan het zijn dat de hulp 
iets anders gaat dan anders.

Thuisadministratie
Vrijwilligers helpen met:
• overzicht krijgen in inkomsten en uitgaven
• gebruik maken van regelingen
• contact leggen met instanties
• berekenen van je budget

Aanmelden kan bij Saskia Hijzelendoorn via 
s.hijzelendoorn@kwadraad.nl of 
bel 06-40 75 73 00 (ma-do)

Sociaal Raadsliedenwerk
Sociaal Raadslieden van Kwadraad zijn 

er voor alle inwoners die vragen hebben 
over uitkeringen, toeslagen en andere 
voorzieningen. Zij geven advies en helpen met 
praktische zaken. 
Maak je wel gebruik van alle regelingen 
en voorzieningen? Laat je inkomen en 
aanvullingen nakijken. Bel voor meer 
informatie met 088-90 04 000

Regelingen in de gemeente Woerden
Woon je in de gemeente Woerden en heb je 
een laag inkomen? Dan zijn er regelingen om 
je inkomen aan te vullen. Ferm Werk regelt 
dat. Voor meer informatie en de voorwaarden 
ga je naar: www.fermwerk.nl/jouw-inkomen/
extra-bij-laag-inkomen 

Hulp bij schulden of schulden voorkomen
Heb je (tijdelijk) minder inkomen, schulden of 
wil je schulden voorkomen? Neem dan contact 
op met WoerdenWijzer voor meer informatie 
over hulp bij fi nanciële problemen. Dat kan op 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur 
via telefoonnummer 0348-42 86 00.

We helpen om schulden te voorkomen
Mensen met geldproblemen of schulden 
wachten vaak lang met het zoeken van hulp. 
Omdat ze zich schamen of niet weten waar 
ze hulp kunnen vragen. Dat is jammer, want 
hoe eerder je erbij bent, hoe sneller je van de 
schulden af bent. Daarom gaat de gemeente 
aan de slag met vroegsignalering.

Wat is vroegsignalering?
De gemeente maakt afspraken met de 
woningbouwvereniging, zorgverzekeringen, 
energiebedrijven, de waterleidingmaatschappij 
en de gemeentelijke belastingen. Als mensen 
deze vaste lasten niet betaald hebben, dan 
krijgt de gemeente een signaal. Zijn er 2 of 
meer signalen op jouw adres? Dan kan het 

zijn dat je het lastig vindt om je geldzaken 
op orde te houden. Twee medewerkers van 
WoerdenWijzer komen dan bij je langs. Als 
jij dat wil, gaan ze met je praten. Dit kan 
over geldzaken gaan, maar ook over andere 
dingen. Misschien heb je andere problemen 
waardoor je geldzaken soms vergeet. De 
medewerkers helpen jou om een oplossingen 
te vinden.

Op deze manier probeert de gemeente 
mensen te helpen die wel hulp bij hun 
schulden willen, maar het nog niet durven 
vragen of niet weten aan wie ze hulp moeten 
vragen. Vroegsignalering start in de tweede 
helft van 2020. 

Als je 18 wordt, ben je offi cieel meerderjarig en volwassen. Meerderjarig betekent ook fi nancieel 
redzaam zijn. Zodra je 18 wordt, zijn er een paar dingen die je moet regelen. Dat kost tijd, maar 
het is echt niet moeilijk. Jij kunt het ook. Bijna alles kun je eenvoudig regelen via internet.

Dit MOET je:
✓ DigiD aanvragen
✓ Zorgverzekering afsluiten
✓ Checken of je een aansprakelijkheidsverzekering hebt
✓ Bankrekening & spaarrekening afsluiten
✓ Zorgtoeslag aanvragen

Dit MAG je:
✓ Abonnementen & contracten afsluiten
✓ Verzekeringen afsluiten
✓ Huurtoeslag aanvragen
✓ Studiefi nanciering & reisproduct aanvragen
✓ Zelfstandig autorijden
✓ Rood staan & een lening afsluiten

Krijg je geldzaken op orde met een 
persoonlijk geldplan
Is je inkomen gedaald door de coronacrisis? En wil je je geldzaken op orde brengen?  Maak 
dan een persoonlijk geldplan. De geldplannen helpen je om beter om te gaan met je geld. Je 
krijgt tips en inzicht in welke keuzes je kunt maken als je geld te kort hebt of over hebt. En als je 
geldzorgen hebt, staat er hoe je daar weer uit kunt komen. 
 

Kim: ‘Met dit geldplan heb ik mijn administratie op orde gekregen. Super!’
 

Willem: ‘Besparen kost tijd, maar levert echt fl ink wat op. Mooi zo!’
 

Jeffrey: ‘Ik wil mijn rekeningen op tijd betalen, ook als mijn inkomen wisselt.’
 

Emily: ‘Straks ben ik opeens zelf verantwoordelijk. Goed om te weten!’

Alle inwoners van de gemeente Woerden kunnen gebruikmaken van de geldplannen. 
Ze zijn geschikt voor alle inkomens.

Zo regel je het:
• ga naar www.startpuntgeldzaken.nl/woerden
• kies een geldplan
• vul je gegevens in (niemand anders kan dat zien)

Kom in actie! En zie meteen wat je kunt doen om je situatie te verbeteren.


