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Kun jij rondkomen?

SCAN ME

Bewaarboekje met handige én 
nuttige informatie om rond te 

komen voor nu en later.





Kun jij rondkomen? 
Het kan je zomaar overkomen dat je (tijdelijk) moeilijk rond kunt komen. 
Misschien is er iets gebeurd in je leven waardoor je inkomen anders is 
geworden, of kom je voor grote uitgaven te staan. Gelukkig zijn er allerlei 
manieren om hiermee om te gaan en om je geldzaken weer op orde te 
krijgen. In deze folder lees je welke mogelijkheden er zijn als je moeilijk rond 
kunt komen. 

Informatie via QR-code
In deze folder zie je een QR-code staan. Deze code kun je 
scannen met de camera van je smartphone. Na het scan-
nen van de QR-code kom je automatisch op de website 
laarbeek.nl/rondkomen. Je kunt ook zonder het scannen 
van de QR-code kijken op laarbeek.nl/rondkomen. Op deze 
website kun je meer informatie vinden over de verschil-
lende regelingen die je in deze folder leest. Heb je na het 
lezen van de folder óf de informatie op de website nog 
vragen, dan kun je altijd contact opnemen met het Sociaal 
Team Laarbeek, 

Mail naar sociaalteam@laarbeek.nl,
of bel (0492) 469 707

Gemeentelijke inkomensverklaring 
Als je gebruik wilt maken van een voorziening omdat je niet goed rond kunt 
komen, dan heb je soms een ‘inkomensverklaring’ nodig. Deze verklaring is 
handig omdat je dan niet altijd en overal je financiële gegevens hoeft te laten 
zien. Je ontvangt automatisch een inkomensverklaring van de gemeente als je 
een bijstandsuitkering ontvangt of gebruik maakt van de Bijdrage maatschap-
pelijke participatie.  

De inkomensverklaring kun je gebruiken bij Kledingbank Laarbeek, Stichting 
Leergeld, de Super Sociaal en bibliotheek De Lage Beemden. 



 Individuele inkomenstoeslag
Als je moeilijk rond kunt komen en een grote uitgave moet doen, dan 
kun je de ‘Individuele inkomenstoeslag’ aanvragen. Dat is bijvoorbeeld 
handig als je wasmachine of koelkast kapotgaat en je een nieuwe 
moet kopen. Je kunt deze toeslag één keer per jaar aanvragen en deze 
is vrij te besteden. Gezinnen met kinderen komen hier eerder voor in 
aanmerking. Ook als je na een uitkering aan het werk bent en je kunt 
tóch moeilijk rondkomen dan kun je in aanmerking komen voor deze 
toeslag.

 Bijzondere bijstand 
Kun je moeilijk rondkomen en krijg je te maken met bijzondere 
noodzakelijke kosten? Je kunt bijvoorbeeld denken aan kosten die je 
moet maken voor rechtsbijstand of als je wasmachine plotseling kapot 
gaat. Dan kun je in aanmerking komen voor ‘Bijzondere bijstand’. 
Het kan gaan om eenmalige kosten, maar ook om kosten die vaker 
terugkomen. We bekijken per situatie om wat voor kosten het gaat
en hoe we hierbij kunnen helpen. 

Financiële ondersteuning

 Bijdrage maatschappelijke participatie
Speciaal voor als je moeilijk rond kunt komen is er een bijdrage om 
contributies of abonnementen van te betalen. Dit heet de ‘Bijdrage 
maatschappelijke participatie’. Je kunt deze bijdrage jaarlijks aanvragen.

 Individuele studietoeslag 
Ben je student en kun je vanwege je arbeidshandicap of een 
langdurige medische beperking niet bijverdienen, dan kun je 
‘Individuele studietoeslag’ aanvragen. 
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SCAN ME
Tegemoetkoming 
en kortingen

 Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag  
Ontvang je een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ 
of ANW en volg je een traject naar werk en/of scholing of een 
inburgeringscursus? 
Dan kun je naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst een 
tegemoetkoming krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage. 
Dit is de Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.

 Zorgverzekering  
Als je moeilijk rond kunt komen, kun je gebruik maken van de (collectie-
ve) zorgverzekering van de gemeente Laarbeek. Als je hier gebruik van 
maakt krijg je korting op de premie en je bent tóch goed verzekerd.

 Gemeentelijke belastingen  
Als je moeilijk rond kunt komen, kan het gebeuren dat je sommige 
rekeningen niet kunt betalen. Bijvoorbeeld de rekening van de 
afvalstoffenheffing of de rioolheffing. Voor dit soort rekeningen 
(van de gemeentelijke belastingen) kun je kwijtschelding aanvragen. 
Dat betekent dat je de rekening niet hoeft te betalen.

 Compensatieregeling eigen bijdrage  
Als je een laag inkomen hebt, hoef je in sommige gevallen de eigen 
bijdrage voor Wmo-voorzieningen (het zogenaamde ‘abonnements-
tarief’) niet te betalen.



Goedkoop eten, 
drinken & winkelen 

 Kledingbank Laarbeek
Kleding kopen is niet zo makkelijk als je weinig te besteden hebt. 
Je kunt met je inkomensverklaring terecht bij de Kledingbank Laarbeek 
of een verwijzing van een professionele schuldhulpverlenings-
organisatie/bewindvoering.

 Maaltijdregeling
Speciaal voor mensen met een laag inkomen is er de ‘Maaltijdregeling’. 
Met deze regeling kun je korting krijgen voor maaltijden aan huis.

 Super Sociaal
De Super Sociaal is dé supermarkt voor als je moeilijk rond kunt
komen. Je kunt hier boodschappen doen met flinke korting en dus 
goed en gezond eten. Wil je gebruik maken van de Super Sociaal dan 
heb je de inkomensverklaring nodig of een verwijzing van een 
professionele schuldhulpverleningsorganisatie/bewindvoering.

 Bibliotheek De Lage Beemden
Lees je graag een boek of een tijdschrift? Of vind je het leuk om de 
krant te lezen, maar heb je geen geld voor een abonnement? 
Bibliotheek De Lage Beemden heeft een gratis abonnement ‘Voordelig 
Ontdekken’. Zo kun je lezen, ook als je minder te besteden hebt. 



 Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld is er speciaal voor kinderen van ouders die 
moeilijk rond kunnen komen. Als je weinig te besteden hebt, is er 
misschien geen ruimte om mee te doen aan sport of muziekles. 
In dat geval kun je contact opnemen met Stichting Leergeld voor 
ondersteuning.

 Subsidie kunst en cultuur
Kunst en cultuur is belangrijk voor kinderen omdat ze daarmee hun 
creativiteit ontwikkelen. Wil jouw zoon of dochter graag op tekenles 
of dansen maar heb je moeite om deze lessen te betalen? 
Je kunt in dat geval een bijdrage ontvangen via de subsidie ‘Kunst en 
Cultuur’. Zo kan je kind toch kennis maken met kunst en cultuur.

Stichting Jarige Job
Je wilt je kinderen op hun verjaardag natuurlijk een beetje 
verwennen. Als je moeilijk rond kunt komen kan dit lastig zijn. 
Stichting Jarige Job is er om te helpen. 

Speciaal voor kinderen 
tot 18 jaar
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 LEV Laarbeek
LEV Laarbeek helpt je als je een vraag hebt over omgaan met geld of 
als je moeilijk rond kunt komen. Ook als je gebruik wilt maken van een 
regeling of hulp nodig hebt om een formulier in te vullen kun je 
terecht bij LEV Laarbeek.

 Onafhankelijke cliëntondersteuning
Een clientondersteuner is iemand die je kan adviseren of helpen in 
bepaalde situaties. Stel dat je bijvoorbeeld een gesprek hebt bij de 
gemeente, maar je vindt het moeilijk om dit alleen te doen? 
Dan kan deze persoon je helpen. Je kunt gratis gebruik maken van 
een onafhankelijk clientondersteuner. 

Hulp met rondkomen

 Taalhuis Laarbeek
Wil je leren omgaan met de computer en internet? Bijvoorbeeld om 
te mailen, formulieren te downloaden of te internetbankieren. 
Of wil je beter leren lezen, schrijven of rekenen, zodat je beter inzicht 
krijgt in je inkomsten en uitgaven? 
Dan kun je terecht bij het Taalhuis Laarbeek. 
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SCAN MEHulp bij werk & geldzaken

 Ondernemerspunt
Ben je ondernemer en heb je het financieel zwaar? Dan kun je terecht 
bij het Ondernemerspunt van Senzer. Een deskundige kan je helpen 
bij al je vragen, adviseren en ondersteunen.

 Regionaal Mobiliteitsteam
Heb je moeite met het vinden van een baan? Dan kun je terecht bij 
het regionaal mobiliteitsteam. Zij kijken naar je situatie om te bepalen 
wat er nodig is om je aan een (nieuwe) baan te helpen.

 Uitkering aanvragen
Als je werkloos wordt kun je een WW-uitkering aanvragen bij het 
UWV. Als je niet genoeg geld hebt om dagelijkse dingen te betalen zo-
als boodschappen en kleding en je komt niet in aanmerking voor een 
andere uitkering dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. 

Met een bijstandsuitkering kun je een periode overbruggen totdat je 
weer betaald werk hebt gevonden. Senzer helpt bij het vinden van 
geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is. 

 Hulp nodig bij werk vinden?
Heb je een uitkering en wil je weten wat het (financieel) betekent 
als je de overstapt van een uitkering naar werk? 
Gebruik dan de rekenhulp van de rijksoverheid.



Notities





Vragen? Neem contact op met Sociaal Team Laarbeek.
Mail naar sociaalteam@laarbeek.nl, of bel (0492) 469 707

www.laarbeek.nl/rondkomen


