
FINANCIËLE 
WEGWIJZER
Deze financiële wegwijzer geeft een overzicht van landelijke, regionale en lokale 

inkomensondersteunende regelingen en dienstverlening. 

Per regeling worden de voorwaarden kort benoemd. Om te weten of u recht heeft op 

een bepaalde regeling kunt u contact opnemen met de desbetreffende organisatie. 



Beste inwoner van gemeente Vijfheerenlanden,

Voor u ligt de financiële wegwijzer van de gemeente Vijfheerenlanden. Na 

de Geldkrant, die u eerder dit jaar al in de brievenbus ontving, geeft deze 

financiële wegwijzer een handig en beknopt overzicht van alle beschikbare 

hulp en dienstverlening op het gebied van werk, participatie, inkomen en 

schulden. 

Het aanbod van hulp en ondersteuning is groot. Er zijn veel organisaties 

actief op dit gebied. Maar de ervaring leert ons dat veel inwoners niet van 

het bestaan van deze regelingen afweten. En daardoor dus geen gebruik 

maken van de hulpmogelijkheden of aanspraak maken op de regelingen 

waar men recht op heeft. Een gemiste kans wat mij betreft!

Ik hoop dat u, aan de hand van deze 

financiële wegwijzer, beter zicht krijgt 

op de mogelijkheden. En neem vooral 

contact op met de gemeente of een 

van de genoemde organisaties. Wij zijn 

er voor u!

Met vriendelijke groet,

Wethouder Cees Taal



IK HEB OP DIT MOMENT GEEN WERK  
OF OPLEIDING, WAAR KAN IK TERECHT?

AVRES 

Avres is de instantie waar u terecht kunt voor de aanvraag van een 

bijstandsuitkering of aanvullende bijstand, bijzondere bijstand, 

minimaregelingen en hulp bij schulden. Avres biedt ondersteuning  

bij het vinden van werk voor bijstandsgerechtigden en jongeren. 

Contactgegevens: 0183 - 650 200 

 info@avres.nl

 www.avres.nl 

Avres kent minimaregelingen voor:

• Sport, cultuur en onderwijs

• Chronische ziekte of beperking

• Collectieve zorgverzekering

• Inkomenstoeslag

JONGERENLOKET VIJFHEERENLANDEN 

Het Jongerenloket is er voor iedereen tussen de 18 en 27 jaar met vragen 

over werk, inkomen, onderwijs of schulden. 

Het Jongerenloket biedt onder andere ondersteuning bij:

• Het vinden van werk

• Advies over omgaan met geld en rondkomen

• Advies over scholing en studiekeuze

• Informatie aan voortijdig schoolverlaters

• Studiekeuze tips

• Inzet studie-/loopbaankeuzetesten

• Advies over werken en leren

Contactgegevens: 0183 - 650 200 (dinsdag en donderdag 13.00 - 16.00 uur)  

 jongerenloket@avres.nl 

 06 - 3095 6379 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur) 

 www.avres.nl (klik op Avres voor jongeren)



IK HEB EEN LAAG INKOMEN, WAAR KAN IK TERECHT?

UWV

Uitkering of aanvulling in het kader van de WW, Ziektewet, WAO, WIA, WAZ 

of loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever.

Contactgegevens: 0900 - 9294 

 www.uwv.nl

BELASTINGDIENST 

• Huurtoeslag 

• Zorgtoeslag

• Kindgebonden budget

• Kinderbijslag

• Kinderopvangtoeslag

Contactgegevens: 0800 - 0543 

 www.belastingdienst.nl

GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN

Kwijtschelding belastingen – gemeentelijke belastingen en BSR. 

Contactgegevens: 088 - 599 7000 

 info@vijfheerenlanden.nl

  www.vijfheerenlanden.nl (klik op Belastingen en daarna op 

Kwijtschelding gemeentebelastingen)

SOCIALE VERZEKERINGSBANK

Via de Sociale verzekeringsbank kunt u na het bereiken van uw pensioenleeftijd een  

AOW-uitkering en aanvulling AIO ontvangen. Heeft u geen of geen volledige AOW?  

Dan kunt u een aanvulling krijgen als u weinig of geen inkomsten (pensioen) of vermogen 

heeft. Deze aanvulling noemen we Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).

 

Contactgegevens: 030 - 264 9010 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00  

 en 13.00 - 16.00 uur)

 www.svb.nl



WIE KAN MIJ HELPEN BIJ HET INVULLEN 
VAN FORMULIEREN OF AANVRAGEN?

WIJKWINKEL VIANEN

De Wijkwinkel is een steunpunt voor alle inwoners van Vianen, 

Hagestein, Everdingen en Zijderveld.

U kunt hier op afspraak terecht met de meest uiteenlopende vragen over: uitkeringen, 

toeslagen, belastingen, regelingen voor mensen met een laag inkomen, leergeld, 

voedselbank, kwijtscheldingen, het uitleggen van een officiële brief of het invullen van een 

formulier.

De Wijkwinkel behandelt alle vragen zorgvuldig en met de grootste privacy en werkt met

veel organisaties in Vianen samen. Ze vormen als het ware een keten, waardoor u zo min

mogelijk wordt doorgestuurd en zo direct mogelijk wordt geholpen.

Contactgegevens: 0347 - 344 365

 wijkwinkel@welzijnvianen.nl

 www.welzijnvianen.nl/wijkwinkel

  Wijkwinkel Vianen (maandag, dinsdag en donderdag  

09.30 – 12.30 uur en 13.30 – 15.00 uur. Hiervoor moet u  

vooraf een afspraak maken via telefoon of e-mail)

SAMENDOEN

SamenDoen is een welzijnsorganisatie die inwoners ondersteunt bij diverse 

vragen. Belangrijk onderdeel van deze ondersteuning is de hulp bij administratie 

en financiële problemen in Leerdam, Schoonrewoerd, Oosterwijk, Kedichem, 

Ameide, Meerkerk, Tienhoven aan de Lek, Hei-en Boeicop, Leerbroek, Lexmond en Nieuwland. 

Een team van vrijwilligers kan u helpen bij het in kaart brengen van inkomsten en uitgaven 

en hulp bieden bij eventuele schulden. Op vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur is op afspraak een 

administratief spreekuur in Sociaal Lokaal (Industrieweg 16, Leerdam). Daar wordt u geholpen 

met invullen van formulieren, aanvragen van toeslagen of kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen.

Contactgegevens: 0345 - 637 363

 info@samendoen.expert

 www.samendoen.expert



IK HEB (BEGINNENDE) SCHULDEN, 
WAAR KAN IK TERECHT VOOR HULP?

MAATJE VIJFHEERENLANDEN

Maatje Vijfheerenlanden helpt bij het op orde brengen 

van de thuisadministratie en het oplossen van eventuele 

schuldenproblematiek.

Contactgegevens: 06 - 2819 3674 (maandag - vrijdag 09.00 t/m 12.00 uur)

 administratie@maatjevijfheerenlanden.nl

 www.maatjevijfheerenlanden.nl

  

AVRES

Avres kan u op meerdere manieren ondersteunen bij schulden:

Team vroeg erbij 

Heeft u een of meerdere betalingsachterstanden? Neem dan contact op met Team vroeg 

erbij. Zij denken met u mee en geven advies. Avres wil inwoners met achterstanden eerder 

te bereiken, en voorkomen dat kleine betalingsachterstanden grote financiële problemen 

worden. 

Contactgegevens: 0183 - 650 200

 vroegerbij@avres.nl 

 www.avres.nl (klik op Team Vroeg Erbij)



Schulddienstverlening Avres 

Heeft u geldzorgen door inkomstendaling of schulden? Wilt u met iemand praten over een 

mogelijke oplossing? Meld u dan aan voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. Ook 

als u schulden wilt voorkomen. 

Contactgegevens: 0183 - 650 200

 info@avres.nl

 www.avres.nl (klik op Schulddienstverlening)

Adviespunt zelfstandigen 
Bent u ondernemer en kunt u hulp gebruiken bij de voortzetting van uw onderneming? Bij het 
Adviespunt zelfstandigen van Avres kunt u onder andere terecht voor vragen over tijdelijke 
inkomensondersteuning, het aanpakken van uw eventuele schulden en informatie over het 

vinden van ander werk en/of omscholing.

Contactgegevens: 0183 - 650 200

 zelfstandigen@avres.nl

 www.avres.nl (klik op Adviespunt Zelfstandigen)

 

IK HEB KINDEREN EN EEN LAAG INKOMEN, 
WAAR KAN IK TERECHT VOOR HULP?

STICHTING LEERGELD
Heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar? En heeft u een laag inkomen? 
Kinderen kunnen met hulp van de stichting Leergeld bijvoorbeeld meegaan op 
schoolreis, gaan sporten of op muziekles. Daarnaast kan een vergoeding voor  
de eigen bijdrage peuterspeelzaal, babyzwemmen of peutergym bij Leergeld 

worden aangevraagd.

Contactgegevens: 0183 - 764 707 (maandag t/m donderdag 10.00 - 12.00 uur)

 info@leergeldav.nl

 www.leergeldav.nl



IK HEB VRAGEN OVER ZORG EN ONDERSTEUNING, 
WAAR KAN IK TERECHT?

SOCIAAL LOKET GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN

Medewerkers van het Sociaal Loket geven u informatie en advies over de juiste hulp of 

ondersteuning. Zij vertellen u, als dat nodig is, bij welke instanties of welk Sociaal Team u 

met uw hulpvragen terechtkunt.

Het Sociaal Team Vijfheerenlanden ondersteunt inwoners die dat niet zelf of met hulp 
van anderen kunnen regelen. Een medewerker van het Sociaal Team nodigt u uit voor een 
persoonlijk gesprek om samen met u te kijken wat u nodig heeft.

Contactgegevens: 0800 – 5016 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur)

 sociaalloket@vijfheerenlanden.nl

 www.vijfheerenlanden.nl/sociaalloket

FONDSEN EN VOEDSELBANK

Via het Sociaal Loket kunt u een aanvraag doen bij onderstaande organisaties.  

Het Sociaal Loket informeert u verder over de voorwaarden en hulpverlening.

• Voedselbank Vijfheerenlanden

• Stichting Urgente Noden Lekstroom (SUN)

• Parochiële Caritas Instelling 

Deze financiële wegwijzer is mogelijk gemaakt door gemeente Vijfheerenlanden.

Op de websites van de verschillende organisaties staan de actuele contactgegevens en 

voorwaarden vermeld. 

Aan deze financiële wegwijzer zijn geen rechten te ontlenen. 

De financiële wegwijzer is ook online te vinden op www.vijfheerenlanden.nl 


