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Maakt geld gelukkig?
U hoort het vaak genoeg, geld maakt gelukkig. Maar
is dat wel zo? Bij het Nibud (Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting) hebben we bewijs voor zowel het
een als het ander, dus een eenduidig antwoord kunnen
we niet geven. Wat we wel uit onderzoek weten: geen
grip op geld maakt ongelukkig. Herkent u dat? Hebt u
wel eens in een financiële tegenwind gelopen? Vliegt
het geld uw portemonnee uit? Wat zou het fijn zijn om
(weer) grip op uw geld te krijgen en te houden.
Grip op geld maakt wel
gelukkig!
Grip op geld krijgen, hebben,
houden en verstevigen.
Daar gaat deze krant van de
gemeente Stede Broec en
het Nibud over. Een speciale
editie voor alle inwoners van
deze gemeente; voor hen die
grip hebben en dat zo willen
houden. Maar ook voor hen

die -even- de grip kwijt zijn en
in de problemen zitten. In alle
gevallen voorziet deze krant
u van veel nuttige informatie.
Toegankelijk, praktisch en
stapsgewijs. Bijvoorbeeld hoe
u uw administratie op orde
krijgt en houdt en hoe u zelf
een begroting kunt maken.
Heerlijk toch, een goed inzicht
in uw eigen geldzaken?

Keuzes maken

Hulp en advies

Als u een goed inzicht in
uw geldzaken hebt, dan
kunt u verder kijken.
Hebt u bijvoorbeeld een
laag inkomen? Dan zijn er
misschien nog regelingen
waarop u aanspraak kunt
maken om uw inkomen
aan te vullen.

Wilt u meer informatie, hulp
of advies? U leest in deze
geldkrant waar u moet zijn.
U zult er van opkijken
waarvoor u deskundige
hulp en advies kunt krijgen.
Bijvoorbeeld met het
maken van een persoonlijk
budgetadvies, het invullen
van formulieren, het zoeken
naar juridisch advies, bij het
vinden van een regeling voor
het afbetalen van schulden
en nog veel meer. Deze
krant wijst u de weg, maak er
gebruik van.

U kunt ook keuzes maken.
Of u gaat sparen, besparen,
of juist een lening afsluiten.
Of, als daar sprake van is, hoe
u uw schulden gaat aflossen.
Op eigen kracht of met hulp
en advies van deskundigen.
De gemeente en het Nibud
helpen u met de informatie in
deze krant op weg.

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud): nibud.nl

Veel leesplezier en veel
geluk!

omdraaien is
geen schande
Ook ik heb periodes
in mijn leven gehad
waarin ik elk dubbeltje
moest omdraaien. Toen
ik tijdens mijn studie
in Amsterdam woonde
bijvoorbeeld. Ik kreeg
wel een studiebeurs,
maar ook toen was dat
geen vetpot.
Ook later, toen we jonge
kinderen hadden, was
het soms de eindjes
aan elkaar knopen.
Schoenen en winterjassen,
abonnementen van (sport)
clubs, een dagje uit; het
geld vloog er harder uit
dan het er in kwam.
Ik gebruikte in die jaren
vaak de tips van het Nibud.
De belangrijkste was:
schrijf op wat je uitgeeft.
Dat helpt echt! Opeens
zie je waar je geld naar
toe gaat. Maar vooral het
gevoel grip te hebben op
wat er binnen komt en er
weer uitgaat is belangrijk.
Samen met het Nibud
hebben wij deze Geldkrant
gemaakt. Hierin vindt
u regelingen waarvan
u mogelijk gebruik
kunt maken. Ik hoop
dat iedereen daar zijn
voordeel mee kan doen.
Bijvoorbeeld als de
schulden zijn opgelopen.
Hoe komt u daar weer uit
en hoe voorkomt u dat
het zo ver komt? Want het
is geen schande als u elk
dubbeltje moet omdraaien
en het is fijn dat er mensen
en organisaties zijn die
daarbij kunnen helpen.
Maak daar gebruik van!

gemeente Stede Broec: stedebroec.nl
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Eindelijk mijn administratie
op orde!
De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in een mijn-omgeving
(mijn-overheid, mijn-belastingdienst) en de volgende wordt automatisch
afgeschreven. Veel mensen zien daardoor belangrijke documenten wel eens over het
hoofd. Of vergeten dat abonnementen nog lopen. Hoe voorkomt u dat?
5 vuistregels van het Nibud:
1. Bewaar belangrijke documenten op een geordende manier.
Wilt u een document online of offline bewaren? Of op beide plekken? Bedenk welk
systeem het beste voor u werkt. Wilt u hulp bij het inrichten van uw administratie?
Meld u aan voor de gratis ‘e-mailcoaching Bewaar’ van het Nibud op
nibud.nl/bewaarcoach.

2. Bekijk dagelijks of er (digitale) post is binnengekomen.
Als u dagelijks uw berichten bekijkt, loopt u het minste kans deze over het hoofd
te zien. Kom direct in actie als dat nodig is, of bewaar uw berichten voor een vast
moment in de week.

3. Werk de administratie wekelijks bij en betaal binnengekomen
rekeningen op tijd.
Werk uw administratie minstens eens per week bij. Betaal rekeningen of plan ze in,
in online bankieren, reageer op berichten en gooi weg wat weg kan.

4. Bekijk mijn-omgevingen zodra er een melding komt.
Zorg ervoor dat u meldingen krijgt van berichten in uw mijn-omgevingen. Als er een
melding is van een bericht bekijk het dan meteen. En bedenk of u daar nog iets mee
moet doen. Verwerk het tijdens uw wekelijkse administratiemoment.

5. Bespreek de gezamenlijke financiën maandelijks met uw partner.
Hebt u een partner, dan is het belangrijk dat u beiden op de hoogte bent van de
gezamenlijke financiën. Bespreek daarom eens per maand bijzonderheden op dit
gebied met elkaar. En weet van elkaar waar inlogcodes en wachtwoorden te vinden
zijn. Overkomt één van beiden wat, dan is de ander ook voldoende op de hoogte
om zaken over te nemen.

Vragen over geldzaken? Waar kan ik terecht?
Een SchuldHulpMaatje helpt

Inzicht in uw financiën

Heeft u af en toe moeite om de eindjes aan elkaar te
knopen? Overzicht op uw inkomsten en uitgaven is
vaak de eerste stap om hier weer uit te komen. Er zijn
verschillende instellingen die u helpen om (weer) grip
te krijgen op je inkomsten en uitgaven. De gemeente
werkt hiervoor samen met SchuldHulpMaatje WestFriesland. SchuldHulpMaatje helpt bij het op orde
krijgen van uw financiën en administratie.

Humanitas Thuisadministratie helpt u uw financiën en administratie op orde te
brengen én te houden. Door omstandigheden kunt u soms het overzicht kwijtraken.
Bijvoorbeeld als een partner overlijdt, als u gaat scheiden of wanneer u uw baan
kwijtraakt. Als u uw administratie nog nooit zelf heeft gedaan, kan het gebeuren
dat er schoenendozen vol bankafschriften op u wachten, of dat er rekeningen zijn
die allang betaald hadden moeten zijn. Blijf niet tobben en zoek hulp. Humanitas
Thuisadministratie is er voor u en het is gratis.
Deskundige hulp

Voorkomen
U kunt bij SchuldHulpMaatje ook aankloppen voordat u
financiële problemen heeft. Graag zelfs! Voorkomen is
namelijk beter dan genezen, ook op financieel gebied. Meer
informatie vindt u op schuldhulpmaatje-wf.nl.

De vrijwilligers krijgen scholing van Humanitas of hebben al administratieve ervaring. Omdat ze
met vertrouwelijke informatie werken, is er een zorgvuldige selectie. Ze komen regelmatig bij
elkaar om kennis uit te wisselen. Elke vrijwilliger heeft een geheimhoudingsplicht en moet een
Verklaring Omtrent het Gedrag hebben.

Thuisadministratie helpt met:
Beginnende schulden
Ook biedt SchuldHulpMaatje hulp aan iedereen die geen
problematische schulden heeft, dat wil zeggen schulden
die binnen 3 jaar afgelost kunnen zijn, waarbij rekening
gehouden wordt met inkomsten-uitgaven overzicht.

•
•
•
•
•
•

Inkomsten en uitgaven in kaart brengen
Brieven schrijven naar instanties
Tips voor zuiniger omgaan met geld
Advies bij ‘lastige’ rekeningen of brieven
De administratie ordenen
Het aanvragen van inkomensondersteuning of kwijtscheldingen

SchuldHulpMaatje is ook telefonisch te bereiken
Coördinatoren SchuldHulpMaatje West-Friesland:
Barbara Wiering: 06-45 92 15 29
Ilse de Bruin: 06-16 05 77 41

Aanmelden?
•
•

T: 06-13 298 307
E: ta.west-friesland@humanitas.nl

Na uw aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Daarna komt u in
contact met een deskundige vrijwilliger.
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Financiële hulp voor ouders en kinderen
Heeft uw gezin een laag inkomen? Om ervoor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen, heeft de gemeente
verschillende regelingen:

Kindpakket

Computer voor kinderen op

Inwoners met kinderen van 4 tot 18 jaar ontvangen een financiële bijdrage waardoor hun
kinderen kunnen meedoen in de samenleving. U kunt er de contributie van een (sport-)
vereniging mee betalen. Maar bijvoorbeeld ook schoolbenodigdheden en -activiteiten,
sportattributen en -kleding.

voortgezet onderwijs
Inwoners met kinderen op het voortgezet onderwijs
hebben mogelijk recht op een tegemoetkoming voor de
aanschaf van een computer (één per gezin).

Fashioncheque voor kinderen
Ieder kind in Stede Broec dat thuis wat minder te besteden heeft kan in 2018 een
fashioncheque krijgen om nieuwe kleren te kopen. Heeft uw kind een nieuwe winterjas
nodig? Of misschien nieuwe schoenen voor de winter? Met de fashioncheque kan ieder
kind, die tot de doelgroep behoort, tot € 200 kleren kopen bij allerlei winkels in de regio.

Op pagina 6 vindt u nog meer gemeentelijke regelingen. Kijk voor het complete overzicht op stedebroec.nl onder het kopje Werk, bijzondere bijstand en
minimaregelingen.

Waar kan ik nog meer terecht?
Tal van organisaties zetten zich in voor kinderen. Op kansenvoorallekinderen.nl vindt u een overzicht van de verschillende organisaties op
dit gebied en hun aanbod.

Babyspullen

Aan de zijlijn

Als het u door omstandigheden niet lukt om alle
benodigde (baby)spulletjes bij elkaar te krijgen, kan
Stichting Babyspullen hierbij helpen. Deze organisatie
zamelt gebruikte en nieuwe babyspullen in en maakt daar
startpakketten van. Deze pakketten geven zij gratis aan
aanstaande ouders die het financieel moeilijk hebben.
U kunt een pakket aanvragen via de verloskundige,
kraamzorgorganisatie of een andere hulpverlenende
instantie.

Stichting Leergeld West-Friesland wil dat alle kinderen kunnen meedoen met binnen- en
buitenschoolse activiteiten. In Nederland leven 421.000 kinderen in gezinnen met lage
inkomens. Voor hen is het niet vanzelfsprekend om mee te gaan op schoolreis, muziekles
te volgen of lid te worden van een sportvereniging. Zij staan letterlijk aan de zijlijn. Stichting
Leergeld West-Friesland biedt kinderen van 4 tot 18 jaar de kans om wel mee te doen. Meld
uw kind aan op leergeldwestfriesland.nl.
Meer informatie: leergeldwestfriesland.nl.

Meer informatie: stichtingbabyspullen.nl.

Kinderen en armoede
Kinderkledingbank
De Stichting Kinderkledingbank Stede Broec is er
voor kinderen van wie de ouders of verzorgers in de
schuldsanering zitten of een laag inkomen hebben. De
Kinderkledingbank werkt samen met een netwerk van
hulpverleners, zoals Plangroep, Stichting Welzijn, Bureau
Jeugdzaken en de gemeente. Om in aanmerking te komen
voor kinderkleding, kan een bewindvoerder of een van
deze instanties uw gezin aanmelden.

Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen die
in armoede opgroeien. Het fonds vindt dat zij er ook
bijhoren, maar helaas is dit voor 1 op de 9 kinderen niet zo
vanzelfsprekend. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen
mogelijk te maken, zoals zwemlessen, een dagje uit, een
fiets, opleiding, leesboek of een laptop.
Meer informatie: kinderhulp.nl.

Meer informatie: kinderkledingbankstedebroec.nl.

3

Plan uw geld
Het ene moment hebt u nog € 400 en ineens is er nog
maar €20 over. Waar is dat geld gebleven, hebt u enig
idee? Het is fijn om te weten waar u geld aan uitgeeft. U
ziet dan zo of u ergens op kunt besparen of dat u ruimte
hebt om geld opzij te zetten voor iets wat u graag wilt
hebben.
Onze tip: maak een begroting. Start meteen! Download een
jaarbegroting op nibud.nl/begroting, die u zelf kunt invullen.
Op de volgende pagina ziet u een voorbeeld met ingevulde
bedragen van een gezin met twee kinderen. U ziet dat veel
posten op deze begroting lijken op die van u, maar de bedragen
verschillen natuurlijk.
Loop deze begroting eens door, zet uw bedragen ernaast of vul
ze meteen in op uw digitale jaarbegroting. De jaarbegroting is
handig om overzicht te krijgen over het hele jaar, zo ziet u wat
dure en goedkopere maanden zijn, in welke maanden u meer
kunt sparen en in welke maanden u spaargeld kunt gebruiken.

Even voorstellen
Inge van der Meer - Preventiemedewerker Schuldhulpverlening
Inge van der Meer werkt bij de gemeente en helpt mensen om te
voorkomen dat zij in de schulden raken.

Wat houdt jouw werk in?
“Ik begeleid mensen die op het punt staan in financiële nood te raken. Daarbij richt ik me
vooral op mensen die nog geen grote schulden hebben, maar wel bijna. Doel is om te zorgen
dat ze inzicht krijgen in hun inkomsten en uitgaven. Bijvoorbeeld door te laten zien hoe je je
administratie op orde houdt. Verder geef ik voorlichtingsbijeenkomsten en budgetcursussen.
Ik werk samen met andere organisaties zoals de woningbouwvereniging.”

Hebben veel mensen moeite om met geld om te gaan?
“Er heerst een taboe op het onderwerp. Veel mensen praten er niet over. Of ze weten wel
dat het niet goed gaat, maar weten niet precies hoe ze er financieel voor staan. Omgaan met
geld zou veel meer besproken moeten worden. Het treft vaak mensen met een laag inkomen,
maar zeker ook mensen met een hoog salaris.”

Melden veel inwoners zich voor hulp?

Stel uw plan bij

“Dat kan beter, voor veel mensen is het een drempel om hulp te vragen. Daarom doe ik
hier een oproep: meld je aan voor een vrijblijvend en gratis gesprek als je meer inzicht
in je financiën wil hebben. Vaak kun je met een paar kleine acties al veel geld besparen.
Bijvoorbeeld door overbodige verzekeringen stop te zetten of abonnementen op te zeggen.”

Heb je veel ervaring in het helpen van mensen op financieel gebied?
Is uw situatie veranderd? Bent u bijvoorbeeld net
getrouwd, komt er gezinsuitbreiding aan of gaat u een
huis kopen? Of is er iets vervelends gebeurd, bent u uw
baan verloren? Of bent u gescheiden? Dan hebt u een
zogenaamd ’life-event’ meegemaakt. Er verandert na
zo’n life-event vaak veel aan zowel de inkomsten- als
de uitgavenkant. In zulke situaties is het extra belangrijk
een (nieuwe) jaarbegroting te maken! Zodat u het
overzicht houdt en weet wat u kunt verwachten.

“Ik ben begonnen bij een vrijwilligersorganisatie die mensen met schulden hielp. Daarna heb
ik ruim 3 jaar bij de gemeente Zaanstad gewerkt als schuldhulpverlener en nu werk ik in Stede
Broec, Enkhuizen en Drechterland als preventiemedewerker.”

Hoe kunnen inwoners met jou in contact komen?
“We hebben elke week een inloopspreekuur waar iedereen kan binnenlopen zonder afspraak.
Mensen kunnen mij ook telefonisch bereiken via 0228-51 01 11 of zij kunnen een mail sturen
naar schuldhulpverlening@sed-wf.nl.”

En zijn er, behalve de adviesgesprekken, nog meer projecten die je oppakt?
Tips na een life-event:
1. Check of u recht hebt op toeslagen
Check of u nu wel recht hebt op toeslagen, of juist niet meer.
Dit kunt u doen door naar berekenuwrecht.nl te gaan. Hebt u
recht op toeslagen? Vraag ze direct aan bij de juiste instantie.
Hebt u geen recht meer op toeslagen? Dan is het slim ze direct
stop te zetten, anders moet u later veel geld terugbetalen.

“Wij zijn bezig om contact te leggen met grote bedrijven in de regio. Werkgevers hebben het
vaak als eerste door als een werknemer in financiële problemen raakt. We willen samen kijken
hoe zij dit op tijd kunnen signaleren en hoe zij dan het beste handelen. Bijvoorbeeld door
het gesprek aan te gaan en de werknemer te wijzen op hulp van de gemeente. En we leggen
contact met het onderwijs. We willen op scholen voorlichting geven en willen weten waar
jongeren tegenaan lopen. Vanaf het moment dat ze een bijbaan krijgen, begint het omgaan
met geld pas echt.”

Wat adviseer je ouders van jongeren tussen de 12 en 18 jaar?
> Pas uw inkomsten aan in uw jaarbegroting!
2. Uitgavenpatroon aanpassen
Na een life-event verandert er vaak veel aan de inkomstenkant,
dat heeft gevolgen voor uw uitgaven. Hebt u minder
inkomsten dan voorheen, dan is het goed om te kijken waar u
kunt besparen in uw uitgaven. Loop uw abonnementen eens
door, zijn ze allemaal nog nodig? Kunt u bezuinigen op kleding
kopen of uitjes?

> Pas uw uitgaven aan in uw jaarbegroting!
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“Vooral dat ze zelf het goede voorbeeld geven. Dat is heel belangrijk. Laat zien dat je
weloverwogen geld uitgeeft en dat je moet sparen om iets te kunnen kopen. En als je kind
zelf geld verdient, kijk dan mee met de inkomsten en uitgaven. Je hoeft niet overal wat van
te zeggen, maar door mee te kijken zie je of het goed gaat en kun je het gesprek aangaan als
dat nodig is.”

De inloopspreekuren zijn:
Woensdag van 10.00-12.00 uur, gemeentehuis Drechterland
Donderdag van 13.00-15.00 uur, gemeentehuis Stede Broec
Donderdag van 17.00-19.00 uur, stadskantoor Enkhuizen
U bent op alle spreekuren welkom.

Inzicht in uw inkomsten en uitgaven

Weet u niet
waar uw geld
blijft?

MAAND: MAART

Samenstelling huishouden:
2 volwassenen en 2 kinderen

INKOMSTEN

(1 kind op de basisschool,
1 kind op het voortgezet onderwijs)

€

1.827

netto salaris ouder 2

€

1.136

vakantiegeld

€

182

kinderbijslag
kindgebonden budget

€
€

178
127

Totaal inkomsten

€

3.450

UITGAVEN

Inkomenssituatie:
inkomen ouder 1: € 25.000 bruto per jaar
(€ 5.000 boven minimumloon)
inkomen ouder 2: € 15.000 bruto per jaar

netto salaris ouder 1

INKOMSTEN

VOORBEELD MAANDBEGROTING

Woonsituatie:
tussenwoning met huur van € 650 per maand
1 auto, compacte middenklasse

Wat u zo ongeveer aan
vaste lasten uitgeeft,
weet u waarschijnlijk wel.
Maar waar blijft de rest
van uw geld? Wat zijn de
dingen waar u, bij elkaar
opgeteld, onbewust veel
geld aan uitgeeft? Denk
aan een broodje op uw
werk, koffie op het station
of een flesje water in de
kantine.
Kies voor een kasboek
Gebruik eens een poosje een
kasboek. Alles wat u uitgeeft
kunt u daar in bijhouden. Er
zijn kasboeken te koop, u
kunt het ook op de computer
doen en natuurlijk werkt een
gewoon schriftje ook.

UITGAVEN

INKOMSTEN

Onbewust wordt bewust

VASTE LASTEN
huur
gas
elektriciteit
water
lokale lasten
telefoon, televisie, internet

650
86
66
21
59
98

onderwijs
kinderopvang
contributies en abonnementen
vervoer

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal vaste lasten

€

1.916

zorgverzekeringen
overige verzekeringen

289
88
35
0
124
400

RESERVERINGSUITGAVEN
kleding en schoenen

U zult zien: als u al die
onbewuste uitgaven over
een heel jaar bij elkaar
optelt, komt u tot een
aardig bedrag. Zo worden
onbewuste uitgaven bewuste
uitgaven en weet u meteen
dat u nog behoorlijk wat
besparingsmogelijkheden
hebt.

198
143
38
10
64

vrijetijdsuitgaven

€
€
€
€
€
€

Totaal reserveringsuitgaven

€

886

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
voeding
overige huishoudelijke uitgaven

€

186

Persoonlijk

Totaal huishoudelijke uitgaven

€

648

Budgetadvies

TOTAAL UITGAVEN

€

3.450

inventaris
onderhoud huis en tuin
zelfzorgmiddelen
eigen risico zorgverzekering

€

433

462

MAAND: MAART
Inkomsten: € 3.450
€ 3.450
Uitgaven:
Over/tekort: €

0

Het Persoonlijk Budgetadvies
is een handig en compleet
online hulpmiddel waarmee u
inzicht krijgt in uw inkomsten
en uitgaven. Wat geeft u
iedere maand uit? En is dat
veel of weinig, als u het
vergelijkt met uw buren?
Check het op
persoonlijkbudgetadvies.nl

COLOFON
© Nibud, oktober 2018
Deze krant is ontwikkeld door
het Nibud in opdracht van
de gemeente Stede Broec.
Aan de teksten in deze krant
kunnen geen rechten worden
ontleend. Niets in deze uitgave
mag u reproduceren zonder
schriftelijke toestemming van het
Nibud.
Projectverantwoordelijke:
Anne-Mart Kuipers, Nibud,
nibud.nl
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Wat kan de gemeente nog meer voor u doen?
Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen?
Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk
is om rond te komen. Omdat de gemeente
Stede Broec vindt dat iedereen mee moet kunnen
doen, zijn er verschillende regelingen die het
rondkomen wat makkelijker kunnen maken.

Bijzondere bijstand
In bijzondere omstandigheden kunnen er kosten zijn die u niet zelf kunt betalen. Een greep
uit de kosten waarvoor Bijzondere bijstand mogelijk is:
• Kosten die ontstaan bij een onverwachte verhuizing
• Gebruiksgoederen waar u niet buiten kunt die kapot gaan. Denk aan een wasmachine of
koelkast
• Bijzondere extra kosten die u heeft als gevolg van een ziekte, kosten voor rechtshulp
(bijvoorbeeld kosten van een advocaat) en voor kinderopvang met een medische reden

Collectieve zorgverzekering
Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente
Stede Broec een collectieve zorgverzekering. Deze geeft
extra dekking bovenop de aanvullende verzekering.
Bovendien krijgt u € 10,- korting per maand. Dit is een
vorm van Bijzondere bijstand.

Individuele inkomenstoeslag
Inwoners met een laag inkomen die door omstandigheden
(bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid) niet in staat
zijn het inkomen te verhogen, komen in aanmerking voor
een inkomenstoeslag.

Meedoen-

Kwijtschelding gemeentelijke

regeling

belastingen

Deze regeling zorgt ervoor
dat inwoners ouder dan
18 jaar kunnen meedoen
in de samenleving.
Denk daarbij aan het
lidmaatschap van een
vereniging, de bibliotheek
of een sportclub of een
NS-kortingskaart.

Kwijtschelding is mogelijk van: OZB
(onroerendezaakbelasting), afvalstoffen- en rioolheffing.

Individuele studietoeslag
Studerende inwoners die door een beperking het
minimumloon niet kunnen verdienen, kunnen aanspraak
maken op de individuele studietoeslag.

Financiële tegemoetkoming

Hoe maak ik hier gebruik van?

zorgkosten

Op de website van de gemeente Stede Broec (stedebroec.nl) vindt u de verschillende
regelingen. Kijk hiervoor onder het kopje “Werk, bijzondere bijstand en minimaregelingen”.
Ook ziet u hier per regeling de geldende inkomens- en vermogensvoorwaarden.

Inwoners met hoge zorgkosten hebben recht op een
tegemoetkoming van € 250,- per kalenderjaar per
persoon. Heeft u het volledige (wettelijk) eigen risico van
de zorgverzekering verbruikt, dan is er sprake van hoge
zorgkosten.

Wilt u meer informatie?
Iedere dinsdag en donderdag, van 9.00 tot 12.00 uur, is er een inloopspreekuur in het
gemeentehuis. U kunt zich melden bij de balie, u hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Kunt u niet naar het spreekuur komen, belt u dan met de gemeente, 0228-51 01 11.

U staat er niet alleen voor
We hebben allemaal wel eens een rekening die langer
blijft liggen. Of een hoge creditcard-afrekening die
we eigenlijk niet kunnen betalen. Uitgaven aanpassen
of spaargeld overboeken is vaak de oplossing. Maar
wat als onbetaalde rekeningen zich opstapelen?
Hebt u schulden? Daarmee moet u echt aan de slag.
Onderstaande informatie helpt u op weg, en bedenk:
u hoeft het niet alleen te doen!

Rood staan
Rood staan doet bijna iedereen wel eens. En als het u helpt
een krappe periode even te overbruggen, dan geeft dat
meestal geen problemen. Het kost wel wat: u betaalt rente
over het bedrag dat u rood staat. Controleer vooral ook of uw
rekeningen wel worden afgeschreven. Als u maximaal rood
staat, kunnen rekeningen niet worden afgeschreven en loopt u
betalingsachterstanden op.

Betalingsachterstanden
Als u betalingsachterstanden hebt, is het belangrijk om hier
meteen mee aan de slag te gaan. Zodat de achterstanden niet
oplopen tot problematische schulden. Maak een overzicht van
al uw schulden. Bij het BKR kunt u één keer per jaar gratis zo’n
overzicht opvragen. En zet uw inkomsten en uitgaven op een rij.
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Zo ziet u welke ruimte u hebt
om uw schulden af te lossen. U
kunt dit doen met behulp van
zelfjeschuldenregelen.nl.

schuldeisers. Om zo een
afbetalingsregeling af te
spreken.

Hoe eerder hoe beter
Zelf uw schulden
aanpakken
Bij kleinere schulden
kunt u terecht op
zelfjeschuldenregelen.nl.
Deze site biedt in 6 stappen
hulp bij het aanpakken van
uw schulden. Ook vindt u
achtergrondinformatie over
het oplossen van schulden,
over de werkwijze van
schuldeisers, voorbeeldbrieven
en verhalen van anderen
over hoe zij hun schulden
hebben opgelost. Lukt het
u niet, dan wijst deze site u
naar deskundige hulp. De tool
maakt voor u een aflosplan
en geeft u voorbeeldbrieven
die u kunt opsturen naar uw

Hoe eerder u contact
opneemt met uw schuldeisers,
hoe beter. Vaak staan
schuldeisers open voor een
afspraak over het terugbetalen
van het openstaande bedrag.
Als eenmaal een afspraak
is gemaakt, stoppen zij de
incassokosten, en loopt uw
schuld niet verder op.
Vindt u het toch te spannend
om contact op te nemen
met een schuldeiser, vraag
dan hulp, van bijvoorbeeld
vrienden of familie of iemand
bij u in de buurt.

Het lukt niet
Houdt u geen geld over om
achterstallige betalingen in te

lopen? Of lukt het toch niet
om zelf afspraken te maken
met de instanties die nog geld
van u krijgen?
Neem dan direct contact
op met de gemeente Stede
Broec, 0228-51 01 11 of
loop binnen op één van de
inloopspreekuren (zie blz 4
voor de inloopspreekuren).
Zij kunnen u advies geven
bij het oplossen van uw
geldproblemen.
Jaarlijks zijn er zo’n 100.000
Nederlanders die zich
melden bij de gemeente met
betalingsachterstanden, u bent
echt niet de enige!

Waar kunt u nog meer terecht?
Behalve de gemeente zijn er ook andere organisaties waar u terecht kunt voor hulp.

Welzijn Stede Broec

Suks of Suks

Voedselbank West-Friesland

Bent u op zoek naar informatie en advies over zorg en
welzijn? Stichting Welzijn is hiervoor de centrale plek in
Stede Broec. Een team van professionals biedt hulp en
ondersteuning, zowel persoonlijk als via groepsactiviteiten.
Houd voor het actuele overzicht de website in de gaten:
welzijnstedebroec.nl.

Heeft u een laag inkomen
of dreigt u tussen de wal
en het schip te raken? Kom
dan eens kijken bij Suks
of Suks. Bij dit winkeltje
annex leerbedrijf vindt u
tweedehands kleding voor
lage prijzen. U vindt de
winkel in de praktijkschool
van West-Friesland,
Annie MG. Schmidtweg
1, Grootebroek. Open
op maandag, dinsdag
en woensdag van 9.4511.00 uur en op vrijdag
van 9.45-12.00 uur. In de
schoolvakanties gesloten.
Kijk voor meer informatie
op onze website.

De voedselbank West-Friesland voorziet mensen met een
minimuminkomen (of minder) van een voedselpakket.
Inwoners van Stede Broec kunnen het voedselpakket
ophalen bij het uitdeelpunt aan de Murillostraat 22 in
Bovenkarspel. Het uitdelen van de pakketten vindt plaats
op vrijdag.

U bent van harte welkom bij het inlooppunt in de
bibliotheek van Stede Broec, Stationslaan 2. Een afspraak
maken is niet nodig. Bellen kan via 0228-51 15 28 of mail
naar: info@welzijnstedebroec.nl. Alle hulpverlening is
gratis.

welzijnstedebroec.nl

Jongerenwerk in Stede Broec
De jongerenwerker zet activiteiten op voor en door
jongeren. De jongerenwerker ondersteunt ook bij het
zoeken naar werk, door bijvoorbeeld samen naar het
gebouw Werk & Inkomen te gaan of door samen een
baantje te zoeken. Bel de jongerenwerker op:
0228-51 15 28 of e-mail naar: info@welzijnstedebroec.nl.

Weer aan het werk

suksofsuks.nl

Voedselbank West-Friesland
Verlengde Lageweg 9, 1628 PM Hoorn
T: 0229-50 48 21 (op werkdagen van 9.00-12.00 uur)

voedselbankwf.nl

Bibliotheek
Jeugdabonnement: kinderen tot en met 17 jaar kunnen
gratis lid worden.
• gratis online reserveren
• 4 weken uitleentermijn
• maximaal 8 materialen in bezit, zonder jaarmaximum
• materialen lenen en terugbrengen in elke Westfriese
Bibliotheek
• onbeperkt e-books lenen
• keuze uit duizenden e-books
• leen elke 3 weken 10 e-books tegelijk

westfriesebibliotheken.nl

WerkSaam West-Friesland begeleidt en bemiddelt
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.
Regulier waar het kan en beschut waar het moet. Inwoners
die echt niet aan het werk kunnen, kunnen (tijdelijk) een
uitkering krijgen.

Ondernemer in financiële nood?
Via het besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) kunt
u mogelijk aanspraak maken op verschillende vormen van
ondersteuning.

WerkSaam
Dampten 26
1624 NR Hoorn
T: 0229-25 87 58
(op werkdagen van 9.00-12.00 uur)
E: info@werksaamwf.nl

werksaamwf.nl

Vrijwilligerspunt
Vrijwilligerspunt is de centrale plek in Westfriesland voor
vrijwilligerswerk. Hier worden vraag en aanbod bij elkaar
gebracht en worden vrijwilligers geschoold. Kijk voor meer
informatie op onze website of bel met: 0229 - 21 64 99.

vrijwilligerspunt.com
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Zakgeld, hoeveel?

Extra geld met een bijbaantje

Leeftijd

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!

Zakgeldbedrag
per week

5 jaar......................................................€ 0,50
6 jaar................................................ € 1 - € 2
7 jaar................................................ € 1 - € 2
8 jaar................................................ € 1 - € 2
9 jaar.......................................€ 1,20 - € 2
10 jaar................................... € 1,70 - € 2
11 jaar................................... € 2 - € 2,30

Leeftijd

Zakgeldbedrag
per maand

12 jaar..................................... € 15 - € 20
13 jaar..................................... € 15 - € 20
14 jaar..................................... € 18 - € 20
15 jaar..................................... € 20 - € 22
16 jaar..................................... € 20 - € 25
17 jaar..................................... € 22 - € 26

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.

Kansen voor jongeren

Wat doen anderen?

Woon je in West-Friesland? Ben je tussen de 16 en 27 jaar oud? Is naar school
gaan of werk vinden lastig? Heb je geen vaste plek om te wonen of niet genoeg
geld om van te leven? En kom je er alleen niet meer uit? Dan ben je welkom bij
het Jongerenloket. Samen bespreken we wat jij kunt doen om aan je toekomst te
werken.
Jongeren, ouders en schoolbegeleiders kunnen zonder afspraak binnenlopen
voor een gesprek met de medewerkers van het loket. Zij geven advies over de
stappen die je kunt nemen. En ze brengen je in contact met de juiste personen
of instanties. Bijvoorbeeld voor een opleiding, een baan, of aanvullende hulp.

Hieronder zie je de top 3 populairste baantjes voor
jouw leeftijd. En wat je met die baantjes ongeveer per
uur verdient. Deze bedragen hebben jongeren zelf
opgegeven.

Jongens - 16 jaar

Meisjes - 16 jaar

Onderwerp

Onderwerp

bedrag
per uur

bedrag
per uur

Krant bezorgen....................... € 5,00

Krant bezorgen...................... € 5,00

Werken in de horeca......... € 3,70

Babysitten....................................... € 3,50

Werken
in de supermarkt....................€ 3,50

Werken in de horeca........ € 3,50

Kom langs
Het Jongerenloket bevindt zich aan het Grote Noord 20 in Hoorn. Je kunt
binnenlopen op maandag tot en met vrijdag van 13.00-16.00 uur.

Werken in winkel..................€ 3,00

Stel je vraag
Je kunt bellen of appen naar 06-11 393 818. Buiten de openingstijden kun je de
voicemail inspreken. E-mailen kan naar jongerenloket@hoorn.nl.

Studeren, wat
komt er financieel
bij kijken?

Facebook & Instagram
Meer informatie en actuele vacatures vind je op de Facebookpagina van
Jongerenloket West-Friesland. Het Jongerenloket is ook te volgen op Instagram
via @jongerenloketwestfriesland.

Word je 18? Of ben je het al?
Laten we eens op een rijtje zetten wat moet en mag:

Moet
Contracten, (telefoon-) abonnementen en overeenkomsten
afsluiten op je eigen naam
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Mag
x

Een zorgverzekering afsluiten

x

Beslissen of je een aanvullende zorgverzekering wilt

x

Zorgtoeslag op je naam aanvragen, via toeslagen.nl

x

Bekijk alle kosten van studeren in de
Geldwzijzer Studenten. Deze vind je in de
winkel.nibud.nl/consumenten.

Zelf alimentatie ontvangen

x

Rood staan, een lening afsluiten

x

Checken of je een aansprakelijkheidsverzekering hebt

x

Zelf aansprakelijk zijn voor betalingsachterstanden, boetes en
leningen

x

Bankrekening en spaarrekening op je naam afsluiten

x

Of het is al zover, of het zit eraan te komen;
je sluit de middelbare school af en wilt verder
studeren. Op het mbo, hbo of de universiteit.
Je kiest een opleiding waar je voor wilt gaan,
maar hoe zit dat financieel? Wat kost zo’n studie
eigenlijk? Bijvoorbeeld collegegeld en boeken?
En hoe komen de kosten eruit te zien als je op
kamers gaat wonen? Of als je thuis blijft? Wie
betaalt eigenlijk wat?

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

