GELD

KRANT

Uitgave van het Nibud samen met gemeente Koggenland

Bewaarexe

mplaar

Eindelijk mijn administratie op orde!............................................................................ 2
Vragen over geldzaken? Waar kan ik terecht?........................................................... 2
Financiële hulp voor ouders en kinderen.................................................................... 3
Win Bijman, wethouder

Plan uw geld..................................................................................................................... 4
Inzicht in uw inkomsten en uitgaven........................................................................... 5
Regelingen in de gemeente Koggenland.................................................................... 6
Waar kunt u nog meer terecht?.................................................................................... 7
Geldkrant jongeren......................................................................................................... 8

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 wij hebben het antwoord ook
niet. Wat we wel uit onderzoek weten: geen grip op geld
maakt ongelukkig en onrustig. En vaak kan dat leuke en
mooie dingen in de weg staan.

Grip op geld maakt wel
gelukkig!
Grip op geld krijgen, hebben,
houden en verstevigen, dat
geeft rust en geluk. Daar gaat
deze krant van de gemeente
Koggenland 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.
Iedereen kan uit deze krant
veel nuttige informatie halen.
Toegankelijk, praktisch en
stapsgewijs. Bijvoorbeeld hoe
u uw administratie op orde
krijgt en houdt en hoe u zelf
een begroting kunt maken.
Rustige gedachte toch, een
goed inzicht in uw eigen
geldzaken?

kunt u verder kijken. Hebt
u bijvoorbeeld een laag
inkomen? Dan zijn er
misschien regelingen waarop
u aanspraak kunt maken om
uw inkomen aan te vullen. 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.

Hulp en advies
Wilt u meer informatie, hulp of advies dan deze krant u
biedt? Dat kan! Want u staat er niet alleen voor, er zijn zoveel
mogelijkheden om deskundige hulp en advies te vragen.
Bijvoorbeeld voor het op een rijtje zetten van uw inkomsten en
uitgaven en kijken naar wat u precies beschikbaar hebt. Of voor
het invullen van formulieren, het krijgen van juridisch advies,
het vinden van een regeling voor het afbetalen van schulden en
nog veel meer.

Deze krant wijst u de weg, maak er gebruik van.

Zoek hulp!
Soms gaat er meer geld
uit dan er binnenkomt.
Er gaat meer uit door de
geboorte van een kind
of hogere ziektekosten.
Of er komt bijvoorbeeld
minder binnen doordat
u uw baan kwijt bent
of gaat gescheiden.
Rekeningen landen als
een nare verrassing op
de deurmat of in de
mailbox.
Geld tekort is een grote
bron van stress. Het houdt
mensen continu bezig
en zorgt voor slapeloze
nachten. Hoe betaal ik al
die rekeningen? Hoe zorg
ik dat mijn kinderen niets
tekort komen?
In samenwerking met het
Nibud brengen we deze
Geldkrant uit. De krant
geeft informatie over
hoe u zelf orde op (geld)
zaken kunt stellen. Goed
zicht hebben op wat er
binnen komt en uit gaat,
voorkomt onverwachte
rekeningen en onnodige
schulden. Ook kunt u
in de krant lezen welke
regelingen er zijn binnen
de gemeente Koggenland
voor huishoudens met een
laag inkomen.
Lukt het niet alleen? Dan
is er hulp! Het Zorgteam
Koggenland is daarbij vaak
het eerste aanspreekpunt.
Ik hoop dat mensen hulp
durven vragen en niet (te)
lang blijven wachten op
betere tijden. Want lang
wachten zorgt vaak voor
grote(re) problemen. Ik
hoop dat mensen de stap
durven zetten naar hulp.

Keuzes maken
Als u een goed inzicht in
uw geldzaken hebt, dan

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud): nibud.nl

Geld tekort?

Met vriendelijke groet,
Win Bijman

gemeente Koggenland: koggenland.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?
Tips voor uw administratie:
1. Bewaar belangrijke documenten op een geordende manier.
Bewaart u het liefst uw belangrijke documenten op papier of vindt u digitaal wel zo
makkelijk? Of misschien wel allebei? In de Nibud-bewaarwijzer kunt u opschrijven
waar u uw documenten bewaart. Zo kunt u ze zelf makkelijk terugvinden. Kijk op:
nibudbewaarwijzer.nl.
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 mailbox checkt en uw berichten bekijkt, ziet u belangrijke post
minder snel over het hoofd. Kom direct in actie als dat nodig is, of bewaar uw
berichten voor een vast moment in de week waarop u de post afhandelt.

3. Werk de administratie wekelijks bij, betaal binnengekomen
rekeningen op tijd.
Werk uw administratie minstens eens per week bij. Prik hiervoor een vast
administratiemoment, bijvoorbeeld op donderdagavond of zaterdagochtend. Betaal
rekeningen of plan ze in, via 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. Kom direct in actie of verwerk dit
tijdens uw wekelijkse administratiemoment.

5. Bespreek de gezamenlijke financiën maandelijks met uw partner.
Als u een partner heeft, bespreek dan 1 keer per maand uw gezamenlijk geldzaken.
Zorg ervoor dat u elkaars inlogcodes en wachtwoorden kunt vinden. Zo hoeven
er bijvoorbeeld geen betalingsachterstanden te ontstaan als u of uw partner iets
overkomt.

Lukt het niet alleen?
Dan is er hulp!
Overzicht over uw inkomsten en uitgaven helpt (nog grotere) financiële problemen
te voorkomen. Vindt u het lastig de boel op orde te krijgen en te houden? Er is hulp.
Zorgteam Koggenland
Het Zorgteam bestaat uit verschillende hulpverleners en medewerkers van de gemeente
Koggenland die samenwerken in één team, waaronder een armoederegisseur en
maatschappelijk werker. Het Zorgteam heeft ook eigen vrijwilligers die zijn geschoold in het
helpen bij geldzaken. Verder werkt het Zorgteam samen met andere partijen, zoals Stichting
Leergeld, SchuldHulpMaatje West-Friesland en Kredietbank Nederland.

Contact Zorgteam
Meer informatie vindt u via koggenland.nl/zorgteam.
U kunt op afspraak langskomen bij het Zorgteam in het
gemeentehuis in De Goorn. Of u kunt bellen of mailen
via:
T (0229) 54 83 70
E zorgteam@koggenland.nl
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Financiële regelingen speciaal voor kinderen
De gemeente heeft een aantal regelingen speciaal voor kinderen die opgroeien in een huishouden met een laag inkomen of schulden.

Sport en cultuur regeling schoolgaande kinderen

Peuteropvang regeling

Voor schoolgaande kinderen is er een vergoeding van € 150 per kind per jaar beschikbaar
om mee te kunnen doen aan sport en cultuur activiteiten.

Er is voor twee dagdelen een vergoeding voor de kosten
van peuteropvang. In sommige gevallen kan meer
dagdelen ook, maar dan moet er een indicatie worden
aangevraagd. Dit kan via het Zorgteam Koggenland of het
consultatiebureau.

Computerregeling
Voor gezinnen met schoolgaande kinderen wordt de aanschaf van een computer, laptop of
tablet met bijbehorende software en een printer vergoed.

Schoolkosten regeling schoolgaande kinderen
Voor schoolgaande kinderen is er een tegemoetkoming voor indirecte schoolkosten, zoals
de aanschaf van een boekentas en schoolmaterialen. Voor kinderen op de basisschool gaat
het om € 100 per kind per jaar. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs gaat het om
€ 150 per kind per jaar.

Zwemles
In het Koggenbad wordt schoolzwemmen gegeven aan
alle basisscholen vanaf groep 4. Wanneer tijdens het
schoolzwemmen blijkt dat kinderen (vanaf 6 jaar) geen
zwemdiploma hebben, worden vanuit het Koggenbad
kosteloos zwemlessen voor diploma A aangeboden.

Kinderkoggenfonds
Het Kinderkoggenfonds is een fonds speciaal bedoeld voor kinderen van 0-18 jaar die
opgroeien in armoede. Het Kinderkoggenfonds bestaat uit twee onderdelen:
1. Tegoedbonnen (VVV-cadeaukaarten) ter waarde van € 150 per kind per jaar. De
tegoedbonnen kunnen jaarlijks van 1 januari tot 1 mei worden aangevraagd via het
Zorgteam Koggenland.
2. Een maatwerkbijdrage: een bijdrage van maximaal € 500 per kind per jaar om specifieke
belemmeringen in ‘het kunnen meedoen’ op te lossen. Dit noemen we maatwerk omdat
dit voor ieder kind iets anders kan zijn. Voorbeelden zijn een bijdrage voor (sport)kleding,
een schoolreisje of een fiets. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden gedaan via het
Zorgteam Koggenland.

Op pagina 6 staan nog meer gemeentelijke regelingen
voor huishoudens met een laag inkomen. Kijk voor het
complete overzicht op:
koggenland.nl/financieleondersteuning.

Waar kan ik nog meer terecht?
Landelijk zijn er verschillende stichtingen en verenigingen
die zich inzetten voor kinderen die opgroeien in armoede.
Op kansenvoorallekinderen.nl vindt u een overzicht. U
kunt denken aan de Stichting Babyspullen, het Nationaal
Fonds Kinderhulp, Stichting de jarige Job, Stichting
Leergeld en de bibliotheek. Met de laatste twee werkt de
gemeente Koggenland binnen Westfriesland veel samen.
Lees hiernaast wat zij u kunnen bieden. U kunt ook bij hen
terecht voor meer informatie en met vragen.

Stichting Leergeld West-Friesland
Stichting Leergeld West-Friesland wil dat alle kinderen kunnen meedoen met de activiteiten
op en rondom school. Zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van
een sport- of scoutingvereniging. Ouders kunnen hun kinderen zelf aanmelden. Wel kijkt
Leergeld altijd eerst of er bij de gemeente een pot is waaruit er ook vergoeding mogelijk
is. In Koggenland is dat vaak zo vanuit het Kinderkoggenfonds. Meer informatie staat op
leergeldwestfriesland.nl. Of neem contact op via:
T 06 38 92 08 86
E info@leergeldwestfriesland.nl

Bibliotheek
Voor kinderen is een abonnement bij de Bibliotheek gratis. Een jeugdabonnement betekent:
•
•
•

materialen lenen en terugbrengen in elke Westfriese Bibliotheek, elke 4 weken tot 8
materialen tegelijk lenen;
gratis online reserveren;
keuze uit duizenden e-books; elke 3 weken tot 10 e-books tegelijk lenen.
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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
Even voorstellen: preventiemedewerker financiën
Jaap Boskamp is preventiemedewerker financiën bij de
gemeente Koggenland. Jaap helpt inwoners met (het
voorkomen van) financiële problemen en schulden.

Wat houdt je werk in?

Uw leven verandert?
Uw uitgaven ook!
Staat uw leven op z’n kop? U bent bijvoorbeeld net
getrouwd, krijgt een kindje of gaat een huis kopen. Of
u bent net gescheiden, heeft uw partner verloren of
bent uw baan kwijt.
In zulke situaties verandert er vaak veel, zowel aan de
inkomsten- als de uitgavenkant. Dan is het zeker belangrijk
om een overzicht van uw uitgaven en inkomsten te maken. Zo
weet u wat u kunt verwachten.

“Als preventiemedewerker financiën ben ik bezig
met ‘preventie en vroegsignalering’ van financiële
problemen. Ik bied onze inwoners hulp bij bijvoorbeeld
het aanvragen van inkomensondersteuning, het ordenen
van de administratie of het regelen van betalingsregelingen. Het doel is om
zo snel mogelijk de lopende rekeningen te betalen en een oplossing te vinden voor
betalingsachterstand(en). Achterliggende problemen pak ik ook op. Samen met de inwoner
kijk ik naar de oorzaken van de problemen en hoe deze op te lossen.”

Vragen er veel mensen hulp?
“Ja, maar lang niet iedereen en vaak (te) laat. Er heerst een taboe op dit onderwerp. Mensen
moeten echt over een drempel heen voordat ze hulp vragen. En dat is zonde. Te lang
wachten, zorgt voor grotere problemen. Ik zou heel graag willen dat mensen sneller hulp
inschakelen, niet te lang twijfelen. Dit geldt ook voor mensen die al schulden hebben en er
niet meer uitkomen. Een eerste gesprek is geheel vrijblijvend, inwoners zijn tot niets verplicht.
En hulp is gratis beschikbaar.”

Zijn er nog meer projecten die je oppakt?
Tips
1. Check of u recht heeft op toeslagen
Ga naar berekenuwrecht.nl. Als u recht hebt op toeslagen,
vraag ze dan direct aan bij de juiste instantie. Heeft u geen
recht meer op toeslagen, zet ze dan direct stop, anders
moet u ze later terugbetalen.
2. Pas uw uitgavenpatroon aan
Heeft u minder inkomsten dan voorheen, dan is het goed
om te kijken op welke uitgaven u kunt besparen. Loop uw
abonnementen eens door: wilt u ze nog wel? Of kunt u
bezuinigen op kleding of uitjes?

Ja, zeker. Soms sta ik onaangekondigd bij mensen op de stoep. Als gemeente ontvangen we
van nutsbedrijven overzichten van betalingsachterstanden. Ik ga dan kijken wat er aan de hand
is. Het kan zijn dat er (bijna) niets aan de hand is en de betaling er eenmalig bij in is geschoten.
Maar het kan ook zijn dat er sprake is van financiële zorgen. Dan bied ik hulp aan.
De gemeente is bezig met het aansluiten bij de aanpak ‘Vroeg Eropaf!’. Deze aanpak loopt
al in sommige andere gemeenten. Er worden dan afspraken gemaakt met partijen, zoals
nutsbedrijven, woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars om betalingsachterstanden door
te geven in één systeem. Dit systeem zorgt dan dat beter in beeld is wanneer er meer dan één
achterstand is of achterstanden zich vaker voordoen. Dan sta ik minder snel ‘voor niets’ op de
stoep.

Hoe kunnen inwoners in contact komen met jou?
“Mensen kunnen mij bereiken via het Zorgteam Koggenland.”
Zie pagina 2 van deze Geldkrant.

Heeft u voldoende
achter de hand?
U kent het wel: er gaat een apparaat kapot, een dure
reparatie aan uw auto, verzin maar. Onverwachte grote
uitgaven die noodzakelijk zijn. En dat komt nooit uit. Tenzij
u een buffer hebt: een reservepotje om dit soort uitgaven
direct te kunnen betalen. Hoeveel heeft u nodig? Bereken
het met de gratis Nibud-Bufferberekenaar.
Kijk op nibud.nl/bufferberekenaar
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Inzicht in uw inkomsten en uitgaven

Weet u niet
waar uw geld
blijft?

MAAND: APRIL

Samenstelling huishouden:
2 volwassenen en

INKOMSTEN

2 kinderen op de basisschool (4 en 8 jaar oud)

inkomen ouder 2: € 15.500 bruto per jaar
Woonsituatie:
eigen woning met een hypotheek van € 200.000

€

1.850

netto salaris ouder 2

€

1.050

teruggave belasting
kinderbijslag

€
€

325
397

kindgebonden budget

€

82

Totaal inkomsten

€

3.704

UITGAVEN

Inkomenssituatie:
inkomen ouder 1: € 31.000 bruto per jaar

netto salaris ouder 1

INKOMSTEN

VOORBEELD MAANDBEGROTING

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
Hypotheek
Gas
Elektriciteit
Water
Lokale Lasten
Telefoon, televisie, internet

900
100
65
20
95
90

Verzekeringen
Onderwijs
Contributies abonnementen
Vervoer

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal vaste lasten

€

2.190

370
15
85
450

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.

Inventaris
Onderhoud huis en tuin
Niet-vergoede ziektekosten
Vrijetijdsuitgaven
Sparen voor vakantie

€
€
€
€
€
€

250
140
150
50

Totaal reserveringsuitgaven

€

840

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
voeding
overige huishoudelijke uitgaven

€

180

Persoonlijk

Totaal huishoudelijke uitgaven

€

640

Budgetadvies

TOTAAL UITGAVEN

€

3.670

€

150
100

460

MAAND: APRIL
Inkomsten: € 3.704
€ 3.670
Uitgaven:
Over:

€

34

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

Tip: Reserveer dit
voor een dure maand
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Regelingen in de gemeente
Koggenland
In Koggenland zijn er verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen.
Op deze pagina vindt u een overzicht. Op pagina 3 vindt u de financiële regelingen
speciaal voor kinderen.
Collectieve zorgverzekering / gemeentepolis
De gemeente biedt via Univé een collectieve zorgverzekering aan. De gemeente betaalt
mee aan de premie van de zorgverzekering. Hierdoor hebben de pakketten een ruime
dekking tegen een relatief lage premie. Aanvragen kan van half november tot 1 januari via het
Zorgteam Koggenland of via Univé.
Meer informatie vindt u via gezondverzekerd.nl/koggenland.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Inwoners met een inkomen op bijstandsniveau kunnen kwijtschelding aanvragen van
de gemeentelijke belastingen. U kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen via
telefoonnummer (0229) 54 83 10.

Koggenfonds
Het Koggenfonds is een extraatje in de dure decembermaand voor huishoudens met een
inkomen op bijstandsniveau in de vorm van VVV-cadeaukaarten. Aanvragen gaat via het
Zorgteam Koggenland. Dit moet ieder jaar voor 1 december. Inwoners die een uitkering
ontvangen via WerkSaam Westfriesland of periodieke bijzondere bijstand krijgen, ontvangen
automatisch bericht.

Rondkomen met
weinig geld?
Dat valt soms niet mee. Lang niet iedereen weet dat
er in Nederland verschillende regelingen zijn, waar
mensen met een laag inkomen gebruik van kunnen
maken. Misschien u ook niet. Zo’n ondersteuning kan
bijvoorbeeld een bijdrage, een vergoeding of toeslag,
kwijtschelding of kosteloze hulp zijn. Sommige
regelingen komen van de rijksoverheid, andere van de
gemeente. Op deze pagina en pagina 3 zetten we voor
u zowel de landelijke als gemeentelijke regelingen op
een rijtje.

Landelijke regelingen
Dit zijn:
• huurtoeslag
• kinderbijslag
• kinderopvangtoeslag

• zorgtoeslag
• kindgebonden budget
• heffingskortingen

Komt u in aanmerking voor zo’n regeling?
Wie weet, het is in elk geval het uitzoeken waard. Op welke
tegemoetkomingen u recht heeft, hangt onder andere af van
uw inkomen, uw leeftijd, of u werkt of niet, en of u kinderen
heeft.
Op berekenuwrecht.nl van het Nibud en Stimulansz kunt u
zelf, binnen 5 á 10 minuten, kosteloos en anoniem uitrekenen
of u voor bepaalde landelijke regelingen in aanmerking komt.

Bijzondere bijstand
De gemeente voert de bijzondere bijstand uit. Dit is bijstand bedoeld voor bijzondere,
noodzakelijke, kosten die u zelf niet kunt betalen. Aanvragen gaan via het Zorgteam
Koggenland. Een onderdeel van de bijzondere bijstand is een jaarlijkse inkomenstoeslag voor
inwoners die meer dan 3 jaar van een inkomen op bijstandsniveau rond moeten komen.

Hoe maak ik hier gebruik van?
Kijk voor een compleet overzicht op koggenland.nl/financieleondersteuning

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.

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. De tool maakt
voor u een aflosplan en geeft
u voorbeeldbrieven die u kunt
opsturen naar uw schuldeisers.
Om zo een afbetalingsregeling
af te spreken.

Hoe eerder hoe beter
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? U bent niet de
enige. Jaarlijks zijn er zo’n
100.000 Nederlanders die
zich melden bij gemeenten
met betalingsachterstanden.
Schuldenproblemen zijn
ingewikkeld en het is niet
vreemd om hulp te vragen.
Gemeente Koggenland
kan u helpen. Wacht niet,
maar neem zo snel mogelijk
contact op via het Zorgteam
Koggenland (zie pagina 2
voor contactgegevens).

Waar kunt u nog meer terecht?
Ook bij onderstaande organisaties kunt u terecht voor hulp:

WerkSaam Westfriesland

Hulp bij

Wijkleercentrum Avenhorn

De gemeente Koggenland werkt op gebied van werk en
inkomen samen via WerkSaam Westfriesland. Inwoners
die geen inkomen hebben, kunnen via WerkSaam een
bijstandsuitkering aanvragen. WerkSaam helpt dan ook bij
het zoeken van een baan.

schulden

Gratis beschikbare hulp bij het dagelijks leven, door
studenten.

Verder doet WerkSaam de bemiddeling en begeleiding van
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan zijn
naar regulier werk, maar ook naar beschut werk als dat
nodig is.
Zelfstandigen kunnen bij WerkSaam terecht voor
ondersteuning op grond van het Besluit bijstandsverlening
zelfstandigen (Bbz).

Voor budgetbeheer en
schuldhulpverlening werkt
de gemeente samen met
Kredietbank Nederland.
De toegang tot deze hulp
loopt via het Zorgteam
Koggenland. Deze hulp
is gratis beschikbaar voor
inwoners voor wie dit
nodig is.

koggenland.nl/
zorgteam

In Avenhorn is een wijkleercentrum van het ROC Horizon
college gevestigd. Studenten van de MBO-opleiding
helpende zorg & Welzijn bieden in de vorm van ‘wijk-leren’
extra helpende handen in de wijk. De studenten bieden
gratis ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben.
Ze helpen bijvoorbeeld met boodschappen doen, een
maaltijd bereiden of kunnen samen met iemand naar
buiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de projectleider Claudia Heerens via:
T: 06 46 84 37 13
E: M.L.Heerens@horizoncollege.nl

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

Wijkcontactpersonen
Gratis beschikbare hulp bij het dagelijks leven, door vrijwilligers.
Voor elke wijk is er een wijkcontactpersoon. Dit is eigenlijk een soort schakel tussen
inwoners en gemeente. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen met het zoeken van een vrijwilliger
in de buurt. Voor geldzaken, maar ook voor hulp bij andere dagelijkse bezigheden. De
wijkcontactpersonen zijn:

Avenhorn en De Goorn:

SchuldHulpMaatje Westfriesland

Anneke Koopmans, (072) 50 222 54

Berkhout:
Jack Sjerps, (0229) 55 19 62

U kunt bij SchuldHulpMaatje aankloppen als u rekeningen
niet meer kunt betalen of schulden begint te maken en
er zelf niet meer uitkomt. U mag ook voordat er echt
schulden zijn al aankloppen. Graag zelfs! Ook bij financiële
problemen geldt: voorkomen is beter dan genezen! Meer
informatie vindt u op schuldhulpmaatje-wf.nl.

Obdam:
Cora Schreuder Goedheijt-Prosée, (0226) 45 33 23

Scharwoude:
Tine Hoekstra-Lebbing, (0229) 85 11 80

Spierdijk:
Trudy Boersma, (0229) 55 19 70

Ursem:
SchuldHulpMaatje is ook telefonisch te bereiken via de
coördinatoren:
Barbara Wiering: 06 45 92 15 29
Ilse de Bruin: 06 16 05 77 41

schuldhulpmaatje-wf.nl

Olga Lemminga, (072) 50 219 06

Zuidermeer:
Serviceloket Zuidermeer,
Dorpshuis, Zuidermeerweg 56A
1652 CV Zuidermeer,
(0229) 56 11 11
Dinsdag 09:00 - 10:00 uur
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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
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar

€ 0,50
€ 1 - € 1,40
€1-€2
€1-€2
€ 1,10 - € 2
€ 2 - € 2,30
€ 2,30 - € 3

Leeftijd

Zakgeldbedrag
per maand

12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar

€ 15 - € 20
€ 15 - € 20
€ 18 - € 20
€ 20 - € 22
€ 20 - € 25
€ 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. Kijk voor meer informatie over bijbaantjes op:
scholieren.nibud.nl/bijbaanregels.

Jongerenloket
Koggenland werkt met het Jongerenloket in Hoorn. Het loket is bedoeld voor
jongeren tussen de 16 en 27 jaar oud. Het loket helpt je op weg wanneer je er zelf
niet uitkomt. Is naar school gaan of werk vinden lastig? Heb je geen vaste plek
om te wonen? Heb je niet genoeg geld om van te leven? Kom dan langs bij het
jongerenloket. Jongeren zelf, maar ook ouders en schoolbegeleiders, kunnen
zonder afspraak binnenlopen.
Kom langs
Het Jongerenloket bevindt zich aan het Grote Noord 20 in Hoorn. Je kunt altijd
binnenlopen op maandag tot en met vrijdag van 13.00-16.00 uur.

Stel je vraag
Je kunt bellen of whatsappen naar 06 11 39 38 18. Buiten de openingstijden kun
je de voicemail inspreken. E-mailen kan naar jongerenloket@hoorn.nl.

Studeren, wat komt
er financieel bij
kijken?
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?
Bekijk alle kosten van studeren in de
Geldwijzer Studenten. Deze vind je in de
winkel.nibud.nl/consumenten.

Volg het Jongerenloket op Facebook en Instagram
Meer informatie vind je ook op de Facebookpagina van Jongerenloket
Westfriesland. Het Jongerenloket is ook te volgen op Instagram via
@jongerenloketwestfriesland.

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

Checklist Bijna 18, regel het nu
dit MOET je
DigiD aanvragen

Bestel dit handige boekje
op winkel.nibud.nl en
kijk voor de zaken die
je moet regelen op de
website bijna-18.nl!
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dit MAG je
Bankrekening &

Abonnementen

Studiefinanciering

spaarrekening

& contracten

& reisproduct

afsluiten

afsluiten

aanvragen

Zorgverzekering

Zorgtoeslag

Verzekeringen

Zelfstandig

afsluiten

aanvragen

afsluiten

autorijden

Checken of je een

Betalingsachter-

Huurtoeslag

Rood staan &

aansprakelijkheids-

standen, boetes &

aanvragen

een lening

verzekering hebt

leningen betalen

afsluiten

