
Schulddienstverlening gemeente Krimpenerwaard
Adviseert en stelt samen met u een plan van 
aanpak op om uw geldzorgen op te lossen.
Contact: 
• telefoon 14 0182
• sdv@krimpenerwaard.nl
• www.krimpenerwaard.nl 

WelZijn Krimpenerwaard
Geeft advies en helpt bij aangifte
inkomsten belasting en aanvragen van huur-, 
zorg-, kinderopvangtoeslag, huurbevriezing 
en meedoenregelingen.
Contact:
• Inwoners Gouderak, Krimpen aan de Lek, 

Lekkerkerk en Ouderkerk aan den IJssel: 
telefoon 0180-52 20 45

• Inwoners Schoonhoven: 
telefoon 0182-38 12 27

• Inwoners Ammerstol, Bergambacht, 
Berkenwoude, Haastrecht, Stolwijk en Vlist: 
telefoon 0182-35 00 12

Stichting Budgethulp Krimpenerwaard / SchuldHulpMaatje
Helpt u met uw administratie, het maken van 
een budgetoverzicht of een aflossingsplan. 
Werkt samen met Schulddienstverlening 
gemeente.
Contact: 
• info@budgethulpkrimpenerwaard.nl
• www.budgethulpkrimpenerwaard.nl
• telefoon 06-24 67 99 76 
• of via WelZijn Krimpenerwaard

Humanitas Thuisadministratie 
Helpt u met uw administratie, het maken van 
een budgetoverzicht of een aflossingsplan. 
Werkt samen met Schulddienstverlening 
gemeente.
Contact: 
• ta@humanitas-MH.nl 
• www.humanitas.nl/afdeling/

midden-holland/
• telefoon 06-22 49 78 55
• of via WelZijn Krimpenerwaard

Kwadraad Maatschappelijk werk
Geeft inzicht in uw uitgaven en biedt hulp bij 
schulden. Verzorgt aanvragen voor Voedselbank en 
BlijeGift. Biedt ook hulp als u vastloopt in studie of 
werk. Geeft cursus Grip op je Knip.  
Contact: 
• telefoon 088-900 4000, www.kwadraad.nl

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk
Leert jongeren via coachingstrajecten 
omgaan met geld.
Contact: 
• telefoon 0182-64 06 94 
• info@stjjmh.nl, www.stjjmh.nl

Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard (SUN):
Helpt bij urgente geldnood waarvoor geen andere 
hulp beschikbaar is. Biedt hulp in de vorm van een 
financiële bijdrage via het Noodfonds en/of een 
renteloze lening via het Sociaal Leenfonds.
Contact: 
• Hulpverleners kunnen aanvraag doen via 

Kwadraad, gemeente, WelZijn Krimpenerwaard, 
Humanitas of SchuldHulpMaatje.

• telefoon 06-12 70 26 13 
• www.sunkrimpenerwaard.nl

Vluchtelingenwerk Krimpenerwaard
Helpt statushouders de eerste 2 jaar na vestiging in 
de gemeente met juridische, maatschappelijke- en 
geldzaken. Geeft voorlichting over omgaan met geld 
via de projecten Euro-Wijzer en Euro-Passie.
Contact: 
• telefoon 0182-38 72 36
• krimpenerwaard@vluchtelingenwerk.nl
• www.vluchtelingenwerk.nl (zoek: Krimpenerwaard)

Krimpenerwaard Intercultureel
Helpt (ex)statushouders en mensen met een 
migratieachtergrond bij sociale integratie en 
taalstages. Is intermediair voor minimaregelingen 
en geeft voorlichting bij geldzaken.
Contact: 
• telefoon 06-48 82 92 04 
• info@kicnetwerk.nl
• www.krimpenerwaardintercultureel.nl

TA/HULP BIJ GELDZAKEN

Hulp bĳ  geldzorgen
Komt u steeds vaker geld tekort? En lukt het u niet meer uw 
rekeningen te betalen? Zoek hulp voordat uw problemen groter 
worden. Onderstaande partijen bieden u passende hulp.
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Regelingen gemeente
• Baby- & peuterpakket: 

www.stichtingbabyspullen.nl
• Schoolspullen, computer, fiets: 

www.leergeldkrimpenerwaard.nl
• Sport en cultuur (ook diplomazwemmen): 

www.jeugdfondssportencultuur.nl
• Verjaardag vieren: 

www.stichtingjarigejob.nl
• Opgroeien: 

www.kinderhulp.nl

Regelingen Rijksoverheid
• Kinderbijslag: 

www.svb.nl
• Kindgebonden budget: 
 Belastingdienst Kindgebonden budget
• Kinderopvangtoeslag: 

www.toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag

• Humanitas Thuisadministratie Midden-
Holland of stichting Budgethulp 
Krimpenerwaard / SchuldHulpMaatje 

• WelZijn Krimpenerwaard
• VluchtelingenWerk en stichting 

Krimpenerwaard Intercultureel 
(voor statushouders)

*  Deze organisaties staan op 
de andere kant van deze kaart. 

Ik heb te weinig geld voor mijn kinderen.

Geen geld voor spullen
• Voedselbank IJssel en Lek en Blije Gift 

via www.kwadraad.nl
• Kringloopwinkels, zoals www.dorcas.nl
• Plaatselijke verkoop- of weggeefhoek 

op Facebook via www.facebook.com
• Repaircafé, zoals in Haastrecht 

www.repaircafe.org

Regeling Rijksoverheid
• Huurtoeslag:

www.toeslagen.nl

Ik heb geen geld voor vaste lasten en boodschappen.

Regelingen gemeente
• OV Meedoenpas:

Gratis openbaar vervoer voor ouderen
• Maatschappelijke deelname voor ouderen:

Hulp zodat ouderen ook mee kunnen 
doen aan activiteiten

• Maatschappelijke deelname en werk: 
Hulp bij het zoeken naar werk

Zie ook: 
www.krimpenerwaard.nl/laaginkomen

Ik houd geen geld over om mee te doen aan activiteiten.

Regelingen gemeente
• Gemeentepolis collectieve zorgverzekering:

www.gezondverzekerd.nl

Regeling Rijksoverheid
• Zorgtoeslag via www.toeslagen.nl

Ik heb te weinig geld voor de zorgkosten.

Regelingen gemeente
• Bijzondere bijstand: Uitkering waarmee u 

extra en bijzondere kosten kunt betalen 
waarvoor u niet heeft kunnen sparen.

• Individuele Inkomenstoeslag: 
Jaarlijkse toeslag als aanvulling op uw 
inkomen

Zie ook: 
www.krimpenerwaard.nl/laaginkomen

Ik heb geen geld voor onverwachte kosten.

Ik heb hulp* nodig bij het invullen van formulieren.

Regelingen
bĳ  geldzorgen

• www.krimpenerwaard.nl/laaginkomen
• www.kwadraad.nl/hulp-bij/geld-werk/
• www.berekenuwrecht.nl en www.nibud.nl
• www.wijzeringeldzaken.nl/rekenhulpen/
• www.startpuntgeldzaken.nl/krimpenerwaard

Handige websites


