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Zorgen over geld? 

Vraag om hulp!

Houd je iedere maand 
geld over of kom  je 
(soms) geld te kort? 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 in de schulden 
raakt. 

Tymon de Weger, wethouder 

sociaal domein: “Op tijd om 

hulp vragen kan veel stress 

en problemen voorkomen. 

Gelukkig zijn er goede 

financiële regelingen voor 

wie dat (tijdelijk) nodig 

heeft. Een team van zowel 

professionele begeleiders 

als vrijwilligers adviseert en 

zoekt als het nodig is met je 

mee naar oplossingen. Dan 

sta je er niet alleen voor. 

Vraag vooral op tijd hulp, hoe 

eerder hoe beter!”

Deze Geldkrant maken we 

samen met het Nibud. Het 

Nibud is een onafhankelijke 

stichting die informeert en 

adviseert over financiën. In 

deze krant vind je informatie 

en handige tips voor de 

administratie en om meer 

geld over te houden. Ook 

lees je waar je terecht kunt als 

het even niet zo goed gaat.

In gemeente Woerden moet 

iedereen mee kunnen doen. 

George Becht, wethouder 

armoedebestrijding 

en inclusie: “Een laag 

inkomen mag daarin geen 

belemmering zijn. Denk 

aan de contributie van een 

sportvereniging en goede 

sportschoenen voor je kind. 

Als dat een probleem vormt, 

zijn er regelingen die dit toch 

mogelijk maken.”

Maakt geld gelukkig?

Nibud: nibud.nl          gemeente Woerden: woerden.nl en woerdenwijzer.nl

Grip op geld maakt wél 
gelukkig!
Grip op geld krijgen, houden 

en verstevigen draagt bij aan 

een gevoel van rust en geluk. 

Dat is waar de geldkrant van 

de gemeente Woerden en 

het Nibud over gaat. Dit is 

een speciale editie voor alle 

inwoners van deze gemeente; 

voor hen die grip op geld 

hebben en dat zo willen 

houden. Maar ook voor hen 

die - even - de grip kwijt zijn 

en in de problemen zitten. 

De geldkrant biedt voor 

iedereen nuttige informatie. 

Toegankelijk, praktisch en 

stapsgewijs. Bijvoorbeeld 

met tips over hoe je je 

administratie op orde krijgt en 

hoe je zelf een begroting kunt 

maken. 

Keuzes maken
Een goed inzicht in je 

geldzaken zorgt ervoor 

dat je weer plannen kunt 

Het is een gevleugelde uitspraak: ‘geld maakt niet 
gelukkig’. Maar is dat wel zo? Bij het Nibud (Nationaal 
Instituut voor Budgetvoorlichting) hebben we het 
antwoord op die vraag ook niet. Wat we wel hebben 
is kennis over geld en wat geld met mensen doet. Uit 
onderzoek blijkt dat geen grip op geld hebben, mensen 
ongelukkig en onrustig maakt. En vaak kan dat leuke en 
mooie dingen in de weg staan.

maken voor de toekomst. 

Heb je bijvoorbeeld een 

laag inkomen? Dan zijn 

er misschien regelingen 

waarop je aanspraak kunt 

maken om je inkomen 

aan te vullen. Het is ook 

belangrijk om keuzes te 

maken. Of je nu gaat sparen 

of besparen, schulden 

gaat aflossen of juist een 

lening gaat afsluiten: kies 

wat voor jou van belang is 

en schroom niet om hulp 

en advies van deskundigen 

te vragen als het je niet op 

eigen kracht lukt. 

Hulp en advies
Wil je meer informatie, hulp 

of advies dan deze krant 

je biedt? Dat kan! Want je 

staat er niet alleen voor. Er 

zijn zoveel mogelijkheden 

om deskundige hulp en 

advies te krijgen. Als je 

maar weet waar je terecht 

kunt. Bijvoorbeeld voor 

het op een rijtje zetten van 

je inkomsten en uitgaven. 

Of voor het invullen van 

formulieren, juridisch 

advies, regelingen voor het 

afbetalen van schulden en 

nog veel meer. Heb je extra 

hulp en ondersteuning 

nodig? Neem dan contact 

op met WoerdenWijzer, 

tel. 0348-42 86 00 of kijk 

op woerdenwijzer.nl.

Deze krant wijst u de weg, 
maak er gebruik van!
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In 5 stappen mijn
administratie op orde!
Waar is die rekening ook alweer gebleven? Had ik daar niet al een herinnering van 
gehad? Digitalisering heeft niet voor meer overzicht gezorgd. 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 veel 
mensen het overzicht kwijtraken of belangrijke documenten over het hoofd zien. 
Meer grip op je administratie? Volg deze 5 stappen!

De administratie top-5:

1. Bewaar belangrijke documenten op geordende wijze
Sommige mensen zweren bij een papieren archief, terwijl anderen het liefst alles 

digitaal bewaren. Waar je ook voor kiest, zorg dat je een geordend systeem hebt 

zodat je je documenten snel weer terug kunt vinden. De Nibud-bewaarwijzer is 

een handig hulpmiddel om bij te houden waar je je documenten bewaart.

Kijk op: nibudbewaarwijzer.nl. 

Hulp nodig bij het inrichten van je administratie? Meld je aan voor de gratis 

‘E-mailcoaching Bewaar’ op nibud.nl/bewaarcoach.

2. Bekijk elke dag je (digitale) post
Als je dagelijks je mailbox checkt, zie je belangrijke post minder snel over het 

hoofd. Kom direct in actie als dat nodig is, gooi weg wat weg kan of kies voor een 

vast moment in de week waarop je je (digitale) post afhandelt.

3. Werk de administratie wekelijks bij
Om rekeningen op tijd te kunnen betalen is het belangrijk om wekelijks je 

administratie bij te houden. Prik een vast moment in de week om je rekeningen 

te betalen of in te plannen via online bankieren. Reageer op berichten en bewaar 

documenten in het juiste mapje. Een uurtje inplannen kan al voldoende zijn. 

4. Hou online klantportalen en mijn-omgevingen in de gaten
Omgevingen als mijn-overheid en mijn-belastingdienst plaatsen regelmatig 

belangrijke berichten en documenten online. Zorg ervoor dat je hier een melding 

van krijgt via de e-mail, zodat je gelijk actie kunt ondernemen als dit nodig is.

5. Bespreek de financiën met je partner
Als je een partner hebt, bespreek dan 1 keer per maand jullie gezamenlijke 

geldzaken. Twee weten meer dan één. Zorg ervoor dat je elkaars inlogcodes en 

wachtwoorden kunt vinden. Zo voorkom je betalingsachterstanden in het geval 

van onvoorziene omstandigheden.

Inloopspreekuur Sociaal 

Raadsliedenwerk

Inwoners van Woerden die wel wat hulp kunnen 

gebruiken rondom betalingen, schulden, uitkeringen 

en/of kwijtscheldingen zijn van harte welkom op het 

inloopspreekuur 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.

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

wel voldoende gebruik maakt van alle regelingen en 

voorzieningen? Loop gerust een keer binnen en laat je 

inkomen en aanvullingen daarop eens nakijken tijdens onze 

open spreekuren:

dinsdag 14.00 tot 16.00 uur 

donderdag  09.30 tot 11.30 uur

Adres: Derkinderenstraat 32, 3443 CZ in Woerden

Een sociaal raadsman is aanwezig.

Hulp is gratis.

Thuisadministratie

Geldzorgen? Vrijwilligers helpen bij je thuis.

Samen met jou nemen zij de post door en ordenen ze de 

administratie en financiën. 

Zij helpen met:

• overzicht krijgen in inkomsten en uitgaven;

• gebruik maken van regelingen;

• berekenen van je budget, om haalbare 

betalingsregelingen te kunnen 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 om je geldzaken weer zelfstandig te kunnen 

regelen. Hulp is gratis.

Aanmelden/informatie: Saskia Hijzelendoorn

E   s.hijzelendoorn@kwadraad.nl
T   06-40 75 73 00 (ma-do)

Belastingaangifte

Vrijwilligers helpen met de aangifte (inkomen tot 

toeslagennorm) en het aanvragen van toeslagen.

Aanmelden kan via: 

s.hijzelendoorn@kwadraad.nl
T 06-40 75 73 00 (maandag t/m donderdag) 

Met vragen over toeslagen kun je ook naar het 

inloopspreekuur van Kwadraad. Kijk voor adressen en 

spreekuurtijden op kwadraad.nl.

Adres: Derkinderenstraat 32, 3443 CZ Woerden

Inloopspreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag 09.00-10.00 uur

Telefonisch spreekuur op donderdag 09.00-10.00 uur 

T 088 900 40 00
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Regelingen in de gemeente Woerden

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

Rondkomen met weinig geld
Wie weinig te besteden heeft, weet hoe lastig het 
is om de touwtjes aan elkaar te knopen. Maar lang 
niet iedereen weet dat er in Nederland verschillende 
regelingen zijn waar mensen met een laag inkomen 
gebruik van kunnen maken. Je ontvangt dan 
ondersteuning in de vorm van een bijdrage, een 
vergoeding, toeslag, kwijtschelding of kosteloze hulp. 
Sommige regelingen komen van de rijksoverheid, 
andere van de gemeente. Op deze pagina zetten we alle 
landelijke en gemeentelijke regelingen overzichtelijk op 
een rijtje.

Landelijke regelingen
• huurtoeslag • zorgtoeslag

• kinderbijslag • kindgebonden budget

• kinderopvangtoeslag • heffingskortingen

Kom je in aanmerking 
voor een landelijke 
regeling?
Op welke tegemoetkomingen 

je recht hebt hangt van het 

volgende af: je inkomen, je 

leeftijd, of je werkt of niet, 

en of je kinderen hebt. Op 

berekenuwrecht.nl van 

het Nibud en Stimulansz 

kun je zelf, binnen 5 à 10 

minuten, kosteloos en 

anoniem uitrekenen of je 

voor bepaalde landelijke 

regelingen in aanmerking 

komt. Het is dus zeker het 

uitzoeken waard!

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is voor kosten die gemaakt worden 

omdat er bijzondere omstandigheden zijn. Kosten die 

je niet zelf uit 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 echt hebt. Ferm Werk 

bekijkt dan of de vergoeding echt nodig is en kijkt daarbij 

naar je persoonlijke situatie.

Collectieve zorgverzekering
Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm 

Werk een collectieve zorgverzekering aan. De collectieve verzekering van Ferm Werk 

bestaat altijd uit een basis- en een aanvullende verzekering. Je kunt ook het verplicht eigen 

risico van € 385 meeverzekeren.

De collectieve zorgverzekering heeft een aantal voordelen:

• lage premie

• ruime keuze

• goede dekking, ook voor mensen met hoge zorgkosten

Tegemoetkoming meerkosten zorg
Tegemoetkoming meerkosten zorg is voor chronisch zieken en gehandicapten met 

een laag inkomen, die extra kosten hebben door hun chronische ziekte of handicap. De 

regeling valt onder de Wmo.

Je vraagt de tegemoetkoming aan bij Ferm Werk. Een medewerker van WoerdenWijzer 

onderzoekt of je meerkosten hebt vanwege een chronische ziekte of handicap en legt dit 

vast in een verklaring.

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.

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. Het is niet nodig dat je aantoont welke kosten je 

maakt.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
Voor zelfstandigen met financiële problemen of als je een 

eigen bedrijf wilt starten is er bijstand voor zelfstandigen. 

De regeling is er voor starters, gevestigde ondernemers 

en ondernemers die met hun bedrijf willen stoppen. 

Ondersteuning bij het starten en draaiende houden van je 

onderneming is een mogelijkheid. 

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

je aanvragen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing maar niet voor hondenbelasting. 

Kwijtschelding moet je aanvragen binnen 3 maanden na de datum die op de 

belastingaanslag staat. Je kunt de kwijtschelding aanvragen door naar de website van de 

gemeente te gaan: woerden.nl
Inwoners  Belastingen Kwijtschelding gemeentelijke belastingen



‘Ik ben blij dat ik 

hulp heb gezocht’

Bob kon altijd goed met geld om gaan. Hij en zijn 
vrouw werkten allebei en hadden samen een goed 
inkomen. Lees hier het verhaal van hoe Bob toch 
problemen met geld kreeg en hoe hij er weer uit 
kwam. 

‘Een paar jaar geleden werkte ik als 

vrachtwagenchauffeur. Ik was veel weg en mijn vrouw 

deed de administratie. Ik dacht dat alles goed ging. Toen 

raakte ik mijn baan kwijt door de crisis en was ik ineens 

elke dag thuis. Toen bleek dat er veel rekeningen niet 

betaald waren en er kwamen zelfs deurwaarders langs.

Dat gaf veel stress en daardoor kregen mijn vrouw en ik 

veel ruzie. We zagen door de bomen het bos niet meer. 

Een buurvrouw hoorde dat we veel ruzie hadden. Zij 

vertelde dat ze zelf bij een probleem goed was geholpen 

door WoerdenWijzer. Misschien was dat ook wel iets voor 

ons. We hebben gebeld en een afspraak gemaakt.

We hebben toen hulp gekregen bij hoe we het beste om 

kunnen gaan met stress. Voor de schulden kregen we 

hulp van iemand van Schuldhulpverlening van de

gemeente. We hebben samen de schulden op een 

rijtje gezet en we zijn geholpen bij het oplossen van de 

schulden.

 

Dit duurde 3 jaar en was heel moeilijk, maar nu zijn we 

wel van de schulden af. En we hebben beter inzicht in de 

inkomsten en uitgaven. Door deze hulp maken we ook 

weer minder ruzie.'

Maak een persoonlijk geldplan
Met tips van Startpunt Geldzaken

Als inwoner van de gemeente Woerden kun je gebruik 
maken van persoonlijke geldplannen. Met deze 
geldplannen krijg en hou je je geldzaken op orde. Kies 
online een plan naar keuze, vul ‘m in, en je krijgt gelijk 
een actieplan in beeld. Zo zie je meteen wat je kunt 
doen om je situatie te verbeteren.

Beschikbare geldplannen en ervaringen:

Kim: ‘Met dit geldplan heb ik mijn administratie 

op orde gekregen. Super!"

Willem: ‘Besparen kost tijd, maar levert echt 

flink 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!'

Geldplannen
De geldplannen zijn een 

handig hulpmiddel om beter 

om te gaan met je geld. Je 

krijgt tips om je uitgaven te 

verminderen of je inkomsten 

te verhogen. Daarnaast krijg 

je inzicht in welke keuzes je 

kunt maken als je geld over 

hebt. En als je financiële 

zorgen hebt, wordt stap 

voor stap aangegeven hoe 

je daar weer uit kunt komen. 

De geldplannen zijn geschikt 

voor alle inkomens. Voor 

iedereen een goed geldplan!

Kom in actie, ga naar 

startpuntgeldzaken.nl/
woerden en kies daar je plan.

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 tot 12:30 uur via telefoonnummer 

0348-42 86 00.

Weet je waar jouw geld blijft?  
Wat?! Heb ik nog maar zó weinig op mijn rekening 
staan? En het duurt nog een week voordat mijn salaris 
of uitkering weer gestort wordt… Herkenbaar? Het 
overkomt iedereen wel eens.

Breng je inkomsten 
en uitgaven in kaart
Om te voorkomen dat je 

aan het eind van de maand 

moeite hebt om de touwtjes 

aan elkaar te knopen of dat je 

zelfs een tekort oploopt, kun 

je het beste in kaart brengen 

welke inkomsten en uitgaven 

je hebt. Tip: Hiernaast vind je 

een overzicht met inkomsten 

en uitgaven die voor de 

meeste mensen gelden.

Je uitgaven wisselen per 
maand 
De vaste lasten en de 

boodschappen zijn elke 

maand redelijk constant. 

Maar reserveringsuitgaven 

kunnen echter elke 

maand sterk wisselen. 

Reserveringsuitgaven zijn 

extra uitgaven die bovenop 

je vaste lasten komen, 

zoals kosten voor nieuwe 

kleding en schoenen. 

Sommige maanden geef 

je er niets aan uit, andere 

maanden honderden euro’s. 

Bijvoorbeeld wanneer je 

je vakantie gaat boeken of 

wanneer je auto een dure 

reparatie moet ondergaan. 

Het is daarom slim om die 

reserveringsuitgaven voor 

elke maand te begroten.

Rijke en arme maanden 

Vaak kan het in een jaar flink 

verschillen wat je per maand 

overhoudt. De maanden 

waarin veel overblijft, 

noemen we ‘rijke maanden’. 

Mei is voor veel mensen 

een rijke maand omdat het 

vakantiegeld dan gestort 

wordt. De maanden waarin 

je niets overhoudt of waarin 

je te kort komt, noemen we 

‘arme maanden’. September 

is voor veel mensen een 

arme maand. Vaak is er 

tijdens de vakantie al meer 

uitgegeven dan normaal, 

en dan komen daar ook 

nog eens de kosten voor 

nieuwe kleding en schoenen, 

schoolgeld en de contributies 

van (sport)verenigingen 

bovenop.

Geld over? Zet het opzij!
Tip: Heb je in een rijke maand 

geld over? Zet dit opzij 

op een spaarrekening. Zo 

bouw je in rijkere maanden 

een buffertje op, waarmee 

je de arme maanden kunt 

opvangen.
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Inzicht in je inkomsten en uitgaven

Persoonlijk 

Budgetadvies

Wil je een op maat gemaakt 

advies? Het Nibud Persoonlijk 

Budgetadvies laat zien waar je 

geld blijft. En hoe jij het doet 

in vergelijking met anderen. 

Je ontvangt tips die je helpen 

om betere geldkeuzes te 

maken.

Het Persoonlijk Budgetadvies 

is een handig en compleet 

online hulpmiddel waarmee 

je in slechts 3 stappen inzicht 

krijgt in je inkomsten en 

uitgaven. Wat geef je iedere 

maand uit? En is dat veel of 

weinig, als je het vergelijkt 

met je buren?

Check het op 

persoonlijkbudgetadvies.nl

Wat je zo ongeveer aan 
vaste lasten uitgeeft, weet 
je waarschijnlijk wel. Maar 
waar blijft de rest van je 
geld? Wat zijn de dingen 
waar je onbewust veel 
geld aan uitgeeft? Denk 
aan koffie op het station, 
een broodje in de kantine 
of een flesje water uit een 
automaat.

Kies voor een kasboek
Gebruik eens een poosje 

een kasboek. Alles wat je 

maandelijks uitgeeft kun je 

daar in bijhouden. En waar 

je dit precies in bijhoudt, 

dat maakt niet uit. Of het 

nu een ‘echt’ kasboek, een 

simpel schriftje of een digitaal 

document is: alles voldoet. 

Simpel, maar effectief.

Onbewust wordt bewust
Je zult zien: als je al die 

onbewuste uitgaven over een 

heel jaar bij elkaar optelt, kom 

je tot een aardig bedrag. Zo 

worden onbewuste uitgaven 

bewuste uitgaven en weet je 

meteen dat je nog behoorlijk 

wat besparingsmogelijkheden 

hebt.

En nu: besparen maar!
Het bedenken van goedkope 

alternatieven is een leuke 

sport: neem zelf brood en 

een thermoskan mee in 

plaats van een duur broodje 

en koffie te kopen op het 

station. Wees creatief! Wat 

zou je op jaarbasis kunnen 

besparen?

Let op 

de kleintjes!

Hulp nodig bij het invullen 

van de maandbegroting?

Neem dan contact op met 

Saskia Hijzelendoorn

E   s.hijzelendoorn@kwadraad.nl

T   06-40 75 73 00 (ma-do)

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 ,

MAAND:

INKOMSTEN

netto salaris of uitkering ,

netto salaris of uitkering partner ,

vakantiegeld , 

13e maand/eindejaarsuitkering ,

kinderbijslag ,

zorgtoeslag ,

huurtoeslag ,

kindgebonden budget ,

kinderopvangtoeslag ,

voorlopige aanslag Belasting ,

alimentatie , 

kostgeld inwonende personen ,

gemeentelijke ondersteuning ,

overige inkomsten ,

TOTAAL INKOMSTEN ,

Maandbegroting 

Check met deze maandbegroting

welke inkomsten en uitgaven

je hebt.

Wil je een digitale 

jaarbegroting maken?

Ga naar nibud.nl/begroting.

Over/tekort:



Je staat er niet alleen voor
We hebben allemaal wel eens een rekening die langer 
blijft liggen. Of een hoge creditcard-afrekening die je 
gelijk in het rood doet belanden. Uitgaven aanpassen of 
spaargeld overboeken is vaak de oplossing. Maar wat als 
onbetaalde rekeningen zich opstapelen? Waak ervoor 
dat een klein probleem niet ongemerkt overgaat in een 
groot probleem. Onderstaande informatie helpt je op 
weg, en bedenk: je hoeft het niet alleen te doen!

De gevaren van rood staan
Rood staan doet bijna iedereen wel eens. En als het je helpt 

een krappe periode even te overbruggen, dan is dat meestal 

geen probleem. Het kost wel wat: je betaalt rente over het 

bedrag dat je rood staat en op jaarbasis kan dit bedrag flink 

oplopen. Hou goed in de gaten of je rekeningen wel worden 

afgeschreven. Als je maximaal rood staat, kunnen rekeningen 

niet worden afgeschreven en loop je betalingsachterstanden 

op.

Betalingsachterstanden
Als je betalingsachterstanden hebt is het belangrijk om hier 

gelijk mee aan de slag te gaan, zodat de achterstanden niet 

oplopen tot problematische schulden. Maak een overzicht 

van al je schulden. Bij het BKR kun je één keer per jaar zo’n 

overzicht gratis opvragen. En zet je inkomsten en uitgaven 

op een rij. Zo zie je welke ruimte je hebt om je schulden af te 

lossen.

Hoe eerder hoe beter
Hoe eerder je contact opneemt met je schuldeisers, hoe beter. 

Vaak staan zij open voor een afspraak over het terugbetalen 

van het openstaande bedrag. Als er een afspraak is gemaakt, 

stoppen zij de incassokosten, zodat je schuld niet verder op 

kan lopen. Vind je het toch te spannend om contact op te 

nemen met een schuldeiser, 

vraag dan hulp aan familie, 

vrienden of iemand bij je in 

de buurt.

Wanneer het niet lukt
Hou je geen geld over om 

achterstallige betalingen in te 

lopen? Of lukt het toch niet 

om zelf afspraken te maken 

met de instanties? Je bent niet 

de enige. Jaarlijks zijn er zo’n 

100.000 Nederlanders die 

zich melden bij gemeenten 

met betalingsachterstanden. 

Schuldenproblemen zijn 

ingewikkeld. De gemeente 

kan je helpen. Wacht 

niet, maar neem zo snel 

mogelijk contact op met 

WoerdenWijzer (zie pagina 4 

voor contactgegevens).

Iemand anders helpen
Help je iemand anders  met 

financiële problemen?  Het 

Nibud kan je hierin  bijstaan. 

Op de site 

zelfjeschuldenregelen.nl  
kun je bij het kopje ‘help  een 

ander’ uitgebreide  adviezen 

vinden over hoe 

je dit het beste aan kunt  

pakken.

Samen Vooruit!
Soms geven geld of schulden heel veel stress. Zo 
veel, dat het moeilijk wordt om door de bomen 
het bos nog te zien. Je lijkt voor je gevoel klem te 
zitten en kan geen kant op.

Gemeente Woerden is daarom gestart met Samen 

Vooruit! Hier krijg je begeleiding van een professional. 

Samen kijk je wat je als eerste aan wil pakken. Daarna 

maak je samen een stappenplan. Ook helpt de 

professional je om de stappen uit te voeren.

Heb je ook veel stress over financiën en wil je 
samen met iemand je geldprobleem oplossen? 

Bel dan nu met Samen Vooruit, via telefoonnummer 

0438-42 86 00.

In 6 stappen schuldenvrij!
Als je kleine of beginnende schulden hebt, is het 
belangrijk om dit gelijk aan te pakken. Zo voorkom 
je dat deze schulden je letterlijk boven het hoofd 
groeien. En je bent niet de enige: ruim 15.000 
Nederlanders hebben beginnende schulden. Met een 
goed plan ben je snel weer schuldenvrij.

Aflosplan
Iedereen weet dat aflossen 

de enige manier is om van 

je schulden af te komen. 

Maar wat is hierbij de 

beste aanpak? Op de site 

zelfjeschuldenregelen.nl 
kun je zelf een aflosplan 

maken. Dit bestaat uit 

een handige invultool, 

met 6 duidelijke stappen 

waarmee je inzicht krijgt 

in je situatie, uitgaven 

en welke aflosruimte er 

beschikbaar is. De laatste 

stap is het maken van een 

actieplan, zodat je gelijk 

aan de slag kunt. 

Stap 1: overzicht
Maak in deze stap een 

overzicht van al je 

schulden en huidige 

maandelijkse aflossingen.

Stap 2: Je situatie
In deze stap vul je anoniem 

enkele gegevens in over 

jouw situatie, zoals je gezin 

en je woning. Dit helpt om 

in stap 3 je maandelijkse 

uitgaven op een rij te krijgen.

Stap 3: Uitgaven
Deze stap biedt je een 

overzicht van maandelijkse 

voorbeelduitgaven, 

gebaseerd op jouw 

huishoudtype. In dit 

overzicht kun je de 

bedragen invullen die 

voor jouw situatie van 

toepassing zijn. 

Stap 4: Aflosruimte
Na het invullen van je 

maandelijkse uitgaven, zie 

je bij stap 4 direct wat voor 

aflosruimte er nog over blijft.

Stap 5: Aflosvoorstel
Op basis van de 

beschikbare aflosruimte, 

wordt er een voorstel 

gedaan welk bedrag je per 

maand aan je schuldeiser(s) 

kunt aflossen. Dit bedrag 

kun je zelf aanpassen.

Stap 6: Actieplan
Maak een actieplan 

om op basis van het 

aflosvoorstel een (nieuwe) 

regeling te treffen met je 

schuldeiser(s). Op de site 

staan voorbeeldbrieven die 

je hiervoor kunt gebruiken.

Snel weer uit de 
problemen
Op de website kun je ook 

achtergrondinformatie 

vinden over het oplossen 

van schulden. Bijvoorbeeld 

over de werkwijze van 

schuldeisers en verhalen van 

anderen over hoe zij hun 

schulden hebben opgelost. 

Lukt het je niet zelf, dan 

wijst deze site je de weg 

naar deskundige hulp.

Geld bespreekbaar maken

Geld is een lastig onderwerp om te bespreken. Toch 
is het goed om hierover te praten. 

4 tips als je praat over geld:

Hoe denk jij over geld? Stel elkaar vragen, praat 

over of je zuinig bent of juist niet. En over wat je 

belangrijk vindt om geld aan uit te geven.

Leer van elkaar. Wat je goed met elkaar 

kunt delen zijn tips om meer geld te besparen. 

Misschien kan je een ander daarmee helpen of zelf 

juist inspiratie opdoen.

Let samen op je uitgavenpatroon. Als je over 

geld kan praten met je vrienden of familie, is 

het voor hen beter te begrijpen als je thuis wil 

afspreken in plaats van in een restaurant. Of zoek 

samen naar leuke uitjes die niet veel geld kosten.

Iedereen is anders. De één verdient veel geld, 

terwijl de ander de eindjes  aan elkaar moet 

knopen. Accepteer dat een ander daardoor 

misschien anders tegen geld aankijkt dan jijzelf.

Het kan iedereen gebeuren dat je te maken krijgt met 
geldproblemen. Dat is niet raar of slecht. Zorg ervoor dat 
je niet te lang wacht met hulp zoeken.
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Waar kun je nog meer terecht? 

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.

Digisterker

Wie?  Iedereen die wil leren hoe je een DigiD aanvraagt en deze gebruikt bij websites 

zoals MijnOverheid, de gemeente en de Belastingdienst. 

Wat?  Een cursus van 4 weken. Elke bijeenkomst duurt 2 uur en aan het eind krijg je een 

certificaat. Het cursusboek van € 15,- kan eventueel via de Declaratieregeling van 

Ferm Werk vergoed worden.

Hoe?  Voor meer informatie: bel 0348-41 83 54, kijk op 

 regiobibliotheekhetgroenehart.nl, e-mail naar digitaal@bibliotheekhgh.nl
 of ga naar je Bibliotheek. Of bezoek de inloop van het Digi-taalcafé, elke 

woensdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur in Bibliotheek Woerden 

 (Meulmansweg 27). 

Rekencursus in de bibliotheek

Wie?  Iedereen die moeite heeft met rekenen. 

Wat?  Eén op één begeleiding van een rekenmaatje. 

Deze kan jou helpen met situaties die jij lastig 

vindt, zoals hoofdrekenen bij het boodschappen 

doen, op de juiste tijd in de bus zitten of je 

uitgaven bijhouden. 

Hoe?  Voor meer informatie: bel 0348-41 83 54. 

 Of bezoek het spreekuur, elke woensdagmorgen 

van 10:00 tot 12:00 uur in Bibliotheek Woerden 

(Meulmansweg 27). Je kunt ook een e-mail 

sturen naar taalhuis@bibliotheekhgh.nl.

Taalcursus

Wie? Iedereen die moeite heeft met lezen of schrijven. 

Wat?  Vind je lezen of schrijven lastig? Daarvoor bieden we begeleiding of scholing aan. 

Elke woensdagmorgen kun je tijdens het spreekuur van het Taalpunt terecht voor 

een gesprek met een taalspecialist. Deze kan je koppelen aan een taalmaatje of 

een cursus.

Hoe?  Voor meer informatie: bel 0348-41 83 54. Of bezoek het spreekuur, elke 

woensdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur in Bibliotheek Woerden 

 (Meulmansweg 27). Je kunt ook een e-mail sturen naar taalhuis@bibliotheekhgh.nl.

Speelgoedbank Woerden

Wie?  Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Wat?  Ouders kunnen met hun kind(eren) vier 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.

Kerk in de Buurtwinkel

Wie?  Volwassenen en/of kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Wat?  Kledingwinkel waar je gratis moderne en leuke kleding kan uitzoeken voor een 

klein prijsje (let op: als je in aanmerking wil komen voor gratis kleding, vraag dat 

dan na bij de kassa). 

Hoe?  In de winkel op de Havenstraat 6 in Woerden. Of stuur een e-mail naar  

kidbwinkel@gmail.com

COLOFON
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Jongeren

Checklist Bijna 18, regel het nu
dit MOET je dit MAG je

DigiD aanvragen Bankrekening & 

spaarrekening 

afsluiten

Zorgverzekering 

afsluiten 

Zorgtoeslag 

aanvragen

Checken of je een 

aansprakelijkheids-

verzekering hebt 

Zelfstandig 

autorijden

Huurtoeslag 

aanvragen

Abonnementen 

& contracten 

afsluiten

Verzekeringen 

afsluiten

Studiefinanciering 

& reisproduct 

aanvragen

Rood staan &

een lening 

afsluiten

Extra geld met een bijbaantje

Vanaf je 13e mag je officieel gaan werken. Wel zo handig: zo heb je wat extra 
te besteden. Maar hoe kom je aan een baantje en waar moet je zoal rekening 
mee houden? Hoe werkt dat precies? En hoeveel houd je eigenlijk over aan 
je bijbaan? Als je weet wat je wil en waar je op moet letten, haal je meer uit je 
bijbaan!

Wat verdien je? 
Wat je verdient hangt onder andere af van je leeftijd, het soort werk, op welk moment van 

de dag je werkt en hoeveel verantwoordelijkheid en ervaring je hebt. Maar je hebt altijd 

recht op het minimumloon. Kijk voor meer informatie over bijbaantjes op: 

scholieren.nibud.nl/bijbaanregels.

Luna is 17 jaar. Zij zit in het tweede jaar van het mbo Rijnland in Woerden. In haar 
vrije tijd sport ze vier keer in de week. Hoe gaat Luna om met haar geld?

Hai Luna, hoe kom jij aan je geld?
Van mijn ouders krijg ik per maand een bedrag voor zak- en kleedgeld. Grotere uitgaven voor 

kleding zoals een jas, schoenen en sportkleding betalen mijn ouders nog. Sindskort heb ik een 

bijbaantje voor 10 uur in de week. Ik ben net begonnen dus ik heb nog geen salaris gekregen.

En vaak krijg ik voor mijn verjaardag geld van familie. Dat zet ik op mijn rekening zodat ik het 

kan gebruiken als ik het nodig heb.

En waar geef je je geld aan uit?
Ik vind het leuk om naar de bioscoop te gaan of naar concerten. En koffie drinken met 

vriendinnen in de stad. Daar gaat veel geld aan op. En ook aan kleding, want daar is het ook 

voor bedoeld. 

Vind je het lastig om met je geld uit te komen?
Ja, want eigenlijk wil ik vaker leuke dingen doen. En als mijn geld bijna op is, dan kan het niet. 

Daarom heb ik een bijbaantje gezocht!

Spaar je ook?
Soms wil ik graag iets kopen wat duur is en dan spaar ik 

daarvoor. Dan vind ik het makkelijker om minder geld uit 

te geven. Want dan weet ik dat ik sneller kan kopen wat ik 

graag wil. En iedere maand gaat automatisch een klein deel 

van mijn zak- en kleedgeld naar een spaarrekening.

Vind je geld hebben belangrijk?
Ik vind het belangrijk om geld te hebben om de dingen te 

kunnen betalen die nodig zijn. Maar ik hoef niet per se heel 

rijk te worden. Als ik later mijn vaste lasten kan betalen en 

geen schulden heb, dan ben ik tevreden.

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. Kijk voor meer informatie op

woerdenwijzer.nl. WhatsApp: 06-20 09 47 36.

Kijk voor de zaken 

die je moet regelen op de 

website bijna-18.nl!

Als je 18 wordt ben je 

voor de Nederlandse wet 

officieel meerderjarig en 

volwassen. Meerderjarig 

is ook financieel redzaam 

zijn. Zodra je 18 wordt zijn 

er een paar dingen die je 

persoonlijk moet regelen, 

bij verschillende instanties. 

Dat kost even tijd, maar het 

is echt niet moeilijk. 

Jij kunt het ook. Bijna alles 

kun je eenvoudig online 

aanvragen.

‘Ik probeer te sparen, maar wil 

ook graag nu leuke dingen doen’

GELD KRANT
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Je middelbareschooltijd zit erop! Op naar 
het mbo, hbo of de universiteit! Je kiest een 
opleiding waar je voor wilt gaan, maar wat komt 
daar financieel allemaal bij kijken? Wat kost zo’n 
studie eigenlijk? En hoe komen de kosten eruit te 
zien als je op kamers gaat wonen? Of als je thuis 
blijft? Wie betaalt eigenlijk wat? Wel fijn om van 
tevoren te weten toch!

Bekijk alle kosten van studeren in de Geldwijzer 
Studenten. Deze vind je in de webwinkel van het Nibud 
winkel.nibud.nl/consumenten. 

Wil je weten of het in jouw situatie nodig is om te 
lenen? Bereken het met de ‘Rekenhulp berekening 
studiefinanciering’ via duo.nl.

Studeren, wat komt er 
financieel bij kijken?


