
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe om te gaan met weinig inkomen? 
 

 

Adres:  Dorpsstraat 38 in Woudenberg 

Telefoon:  085-0669700 

Email:  info@dekleineschans.nl 

Website:  www.dekleineschans.nl 

 

 

Er bestaan veel regelingen voor mensen met een laag inkomen.  

 

 

Of u in aanmerking komt voor onderstaande re-

gelingen, hangt af van uw inkomen. Hoe hoog 

uw inkomen maximaal mag zijn verschilt per re-

geling. De Kleine Schans kan u precies vertellen 

waar u voor in aanmerking komt. Neem gerust 

contact op. 

 

In het kort zijn er de volgende mogelijkheden: 

• Bijzondere bijstand - U ontvangt dan ex-

tra geld voor bijvoorbeeld de eigen bij-

drage rechtsbijstand of bewindvoerings-

kosten. Het moet gaan om kosten die u 

wel moet maken, die eenmalig zijn en 

door niemand anders vergoed worden. 

• Individuele inkomenstoeslag - Extra geld 

voor mensen die al 3 jaar of langer leven 

van een minimum inkomen. 

• Tegemoetkoming premie ziektekosten. 

• Hulp bij financiële schulden of zorgen.  

• Voedselbank, kledingbank, de speelgoed-

bank en dierenvoedselbank.  

• Minimaregeling voor volwassenen. 

 

Voor gezinnen met kinderen zijn er nog aan aan-

tal extra mogelijkheden: 

• Het kindpakket - Met dit geld kan uw kind 

bijv. op een sport of een mobiele telefoon 

kopen. 

• Computer - Een bijdrage voor de aan-

schaf van een computer. 

• Zwemmen - Geld voor zwemlessen voor 

het A / B diploma. 

 

Bijzondere Bijstand 

Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding 

voor extra kosten die u niet zelf kunt betalen. De 

regeling Bijzondere bijstand kan deze kosten 

(gedeeltelijk) vergoeden. Die kosten moeten dan 

wel aan een aantal voorwaarden voldoen: 

• Het zijn bijzondere kosten die u normaal ge-

sproken niet maakt, maar door omstandig-

heden nu wel; 

• Het zijn noodzakelijke kosten die u moet 

maken. Soms moet die noodzaak door een 

deskundige zijn vastgesteld; 

• De kosten mogen nergens anders vergoed 

worden. 

 

Voorbeelden van kosten zijn de eigen bijdrage 

voor rechtsbijstand en de eigen bijdrage voor be-

schermingsbewind. 

 

Vraag bijzondere bijstand altijd aan vóórdat u de 

kosten maakt. Wij kunnen anders niet meer goed 

beoordelen of de kosten echt noodzakelijk zijn. 

 

Iedereen met een laag inkomen en weinig ver-

mogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus 

ook als u een minimumloon of AOW heeft. Neem 

contact met ons op voor meer informatie over 

bijzondere bijstand of voor het aanvragen hier-

van.  
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Individuele inkomenstoeslag 

Heeft u 3 jaar of langer een minimum inkomen 

(uitgezonderd studiefinanciering)? Bent u tussen 

de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd? 

Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor 

een individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is 

bedoeld om extra uitgaven op te vangen en 

wordt één keer in het jaar uitbetaald. 

 

 

Schulden en/of financiële zorgen 

Lukt het u niet om uw schulden af te lossen of 

heeft u moeite om rond te komen? Een profes-

sionele schuldhulpverlener kan u helpen om een 

oplossing te vinden voor uw financiële proble-

men. Een schuldhulpverlener zoekt bijvoorbeeld 

samen met u naar de oorzaak van uw proble-

men en kan afspraken maken met schuldeisers. 

Spreekuur 

Iedere maandag van 9.00 tot 10.00 uur is er 

een telefonisch spreekuur schuldhulpverlening 

van Plangroep. U kunt daar zonder afspraak te-

recht met uw vragen en/of een aanvraag doen 

voor schuldhulpverlening. U kunt ook contact 

met ons opnemen voor het maken van een af-

spraak.  

Tegemoetkoming premie aanvul-

lende zorgverzekering 
U kunt een tegemoetkoming van de gemeente 

krijgen als u een aanvullende zorgverzekering 

heeft. De tegemoetkoming is € 100,- per meer-

derjarige verzekerde per kalenderjaar.  

 

Regelingen voor gezinnen 

Kindpakket 
Er is extra geld voor gezinnen met kinderen. Met 

dit geld kunnen kinderen vaker mee doen met 

bijv. sport, muziek of andere activiteiten. Het 

geld is bedoeld voor onder andere: 

 

• Sporten, muziekles, dansen, enz. 

• Sportkleding, sportschoenen of huur in-

strument 

• Allerlei schoolkosten, zoals tas, schrif-

ten, schoolreisjes, kampen, excursies, 

enz.  

• Fiets (ook reparatiekosten) 

• Mobiele telefoon vanaf 8 jaar (max.       

€ 250,-) 

• Abonnement voor internet en/of (mo-

biele) telefoon  

• Dagje uit naar dierentuin, pretpark of 

bioscoop (incl. reiskosten) 

• Abonnement voor zwembad 

• Kosten voor ID bewijs of paspoort en de 

pasfoto’s hiervoor 

 

 

 
 

 

Extra vergoedingen 
 

Computer 

Een gezin met schoolgaande kinderen van 8 tot 

16 jaar kan één keer per vijf jaar één computer 

vergoed krijgen tot maximaal € 400,-. 
 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwissMOF_e_XAhUFPRQKHVH5BWEQjRwIBw&url=https://kindpakketwestland.nl/mijn-kindpakket/schoolspullen/&psig=AOvVaw3eGFm5Wt2ndNA5pSLwNyeb&ust=1512463843103832
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSi-D2--_XAhXCa1AKHRwvB3EQjRwIBw&url=https://www.trouw.nl/home/scholen-durven-zwemles-niet-meer-aan~acb2bf77/&psig=AOvVaw1r97YXuJAEcn2RlNu2DLZp&ust=1512463531079155


 

 

 

 

Zwemmen 

Kosten van een zwemdiploma A kunnen worden 

vergoed voor kinderen vanaf 6 jaar en volwasse-

nen. 

 

Vergoedingen voor         

volwassenen 

 

Verenigingsactiviteiten 
U kunt per jaar € 215,- per persoon aanvragen 

om bijvoorbeeld te sporten of het lidmaatschap 

van een vereniging te betalen. Bovenop dit be-

drag kan een vergoeding worden verstrekt voor 

vrij zwemmen (maximaal 2 x 12 badenkaart 

gebaseerd op de tarieven van zwembad Octo-

pus). Neem contact op met De Kleine Schans 

om te kijken of deze regeling voor u geldt. 

Culturele activiteiten 

U kunt per jaar € 390,- aanvragen voor muziek-

les. Daarnaast kunnen de kosten voor een mu-

seumjaarkaart en het lidmaatschap van de bi-

bliotheek vergoed worden. Neem contact op 

met De Kleine Schans om te kijken of deze re-

geling voor u geldt. 

 

 

Extra mogelijkheden 
 

Voedselbank 

Voedselbank Amersfoort heeft een uitdeelpunt in 

Woudenberg. Elke vrijdag van 13.00 – 13.30 uur 

worden bij de Eben Haëzer, Schoutstraat 8a (in-

gang aan achterzijde via de Middenstraat), voed-

selpakketten uitgedeeld. Voor meer informatie of 

aanmelden kunt u contact opnemen via de web-

site www.voedselbankamersfoort.nl. 

 

Klanten van de voedselbank kunnen ook terecht 

bij de kledingbank in Amersfoort, tel. 06-

48800201, de speelgoedbank in Amersfoort, tel. 

06-49937783 en de dierenvoedselbank in 

Amersfoort, tel. 06-55142780. 

 

Jeugdfonds De Boom 

Heeft u een kind tussen de twee en vier jaar en 

heeft u een laag inkomen? Dan kunt u bij Jeugd-

fonds De Boom een vergoeding aanvragen om 

uw kind twee dagdelen per week naar de peuter-

speelzaal te laten gaan. Woudenberg werkt sa-

men met Leusden. Voor meer informatie kunt u 

terecht op de website van het Sociaal Plein Leus-

den;  

https://sociaalplein-leusden.nl/locaties/jeugd-

fonds-de-boom/. 

 

Vakantiekamp 

Een keer per jaar kunt u voor uw kind een ver-

goeding aanvragen voor een vakantiekamp. om 

Dit kan gaan om een zeilkamp, ruiterkamp, voet-

balkamp, actiekamp etc. Woudenberg werkt sa-

men met Leusden. Voor meer informatie kunt u 

terecht op de website van het Sociaal Plein Leus-

den;  

https://sociaalplein-leusden.nl/locaties/jeugd-

fonds-de-boom/. 

 

Stichting Burgerinitiatief  

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg is er voor 

mensen die in (verborgen) armoede leven. Ze 

stellen levensmiddelen beschikbaar en werken 

nauw samen met ondernemers, organisaties en 

fondsen. Meer informatie over de stichting via 

https://stichtingburgerinitiatiefwoudenberg.nl/ 

 

Onafhankelijk clientondersteuning  

U kunt voor gratis onafhankelijke hulp terecht bij 

MEE. De cliëntondersteuners van MEE die in 

Woudenberg werkzaam zijn, zijn: Lieuwkje 

Vlasma, Marlies Dellevoet en Nona de Kloe. Zij 

denken mee, staan naast de inwoner, geven in-

formatie en advies op maat over bijvoorbeeld 

zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen, werk 

of inkomen. Samen met de cliëntondersteuner 

wordt gezocht naar de beste oplossing voor de 

vraag of het probleem dat de inwoner ervaart. 

T 033 303 43 54 

woudenberg@mee-ugv.nl 

 

Formulierenbrigade  

De formulierenbrigade is er voor iedereen die wel 

wat hulp kan gebruiken bij het invullen van for-

mulieren of het lezen van brieven. Op vrijdagen 

tussen 10.00 uur tot 11.00 uur kunt u terecht bij 

het bij De Kleine Schans (Dorpsstraat 38). Maakt 

u van te voren wel even een afspraak?  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie en het doen van een aan-

vraag kunt u terecht bij De Kleine Schans. Wij 

zijn dagelijks geopend van 8.30 tot 12.00 uur. U 

kunt ook telefonisch contact opnemen. 

 

Adres:         Dorpsstraat 38 in Woudenberg 

Telefoon:     085-0669700 

Email:         werkeninkomen@dekleineschans.nl 

Website: www.dekleineschans.nl/onder   

werp/werk-en-geldzaken 
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