
Heb je geldzorgen of ben je daar bang voor? Kan je moeilijk 

rondkomen? Er zijn verschillende organisaties en regelingen  

die je kunnen helpen bij:

• het inzicht krijgen in je geldzaken

• het zelf leren bijhouden van inkomsten en uitgaven

• ondersteuning bij een laag inkomen

• het aanpakken van schulden

• het aanvragen van vergoedingen en toeslagen

In deze folder lees je welke organisaties en regelingen er voor jou zijn  

en waar je meer informatie kunt krijgen. 

Rondkomen
in Katwijk



Zorg, opvoeden en meedoen 

Wijkteam
Het Wijkteam van de gemeente Katwijk is er voor vragen of pro-

blemen waar iedereen mee te maken kan krijgen. Het Wijkteam 

biedt hulp en ondersteuning bij vragen of zorgen over kinderen, 

relaties, je woonsituatie, geldproblemen of het vinden van werk.

Meer informatie:  katwijk.nl/wijkteam 

Telefoonnummer:  (071) 406 50 00

Centrum voor Jeugd en Gezin Katwijk
Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft hulp en advies over het 

opvoeden en opgroeien van kinderen in alle leeftijden. Daarnaast 

kunnen ze je advies geven op het gebied van geldzorgen of pro-

blemen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan je ook in contact 

brengen met meer gespecialiseerde hulp.

Meer informatie:  cjgkatwijk.nl

Telefoonnummer:  (088) 254 23 84

Welzijnskwartier
Welzijnskwartier zorgt ervoor dat je actief mee kunt doen in de 

samenleving. Hiervoor organiseren zij laagdrempelige en betaal-

bare activiteiten voor jong en oud. Je kunt bij Welzijnskwartier 

terecht om te ontmoeten, te sporten en voor vrijwilligerswerk of 

mantelzorg. 

Meer informatie:  welzijnskwartier.nl of doemeeinkatwijk.nl

Telefoonnummer:  (071) 403 33 23

Formulieren, brieven en aanvragen

Formulierenbrigade
De Formulierenbrigade helpt je bij het invullen van formulieren en 

het op orde brengen van je administratie. Samen wordt er geke-

ken of je recht hebt op toeslagen, bijzondere bijstand of andere 

regelingen. Je kunt langskomen tijdens het gratis spreekuur. 

Meer informatie:  katwijk.nl/formulierenbrigade 

Telefoonnummer:  (071) 406 50 00



DigiTaalhuis
Bij het digiTaalhuis van Bibliotheek Katwijk kan je terecht als je 

moeite hebt met lezen, schrijven of andere (digitale) vaardighe-

den. Je kunt deelnemen aan verschillende cursussen, workshops 

en taalactiviteiten. Voor vragen en ondersteuning kan je langsko-

men tijdens het (gratis) spreekuur.

Meer informatie:  bibliotheekkatwijk.nl/digitaalhuis

Telefoonnummer:   06 53 58 87 20 of (071) 402 19 83 (ma t/m vr)

Geldzorgen of schulden

Broodnodig
Broodnodig is onderdeel van het Wijkteam. Bij Broodnodig kan 

je gratis geholpen worden bij geldproblemen en schulden. Het 

Wijkteam kijkt samen wat er nodig is en welke hulp bij je past. 

Ook voor informatie over de Voedselbank of fondsen kan je bij 

Broodnodig terecht.

Meer informatie:  katwijk.nl/wijkteam 

Telefoonnummer:  (071) 406 50 00

Grip op de Knip Katwijk
Grip op de Knip Katwijk is een vrijwilligersorganisatie die is aan-

gesloten bij Schuldhulpmaatje Nederland. Begeleiders helpen je 

persoonlijk en gratis bij het opstellen van budgetten en het op 

orde brengen van je administratie. Grip op de Knip Katwijk helpt 

ook bij het oplossen van betaalachterstanden en biedt onder-

steuning met schuldhulpbemiddeling.

Meer informatie:  gripopdeknipkatwijk.nl

Telefoonnummer:  06 22 06 25 90

Budget Informatie Punt
Bij het Budget Informatie Punt (BIP) kan je terecht voor 

informatie, advies over allerlei geldzaken en hulp bij het regelen 

van schulden. Ze helpen je inzicht krijgen in je inkomsten en 

uitgaven. Ook bieden zij ondersteuning bij betalingsregelingen 

en inkomensondersteunende maatregelen. Je kunt langskomen 

tijdens het gratis spreekuur. 

Meer informatie:  katwijk.nl/bip

Telefoonnummer:  (071) 406 51 41



Startpunt Geldzaken
Wil je gratis tips om rond te komen of geld te besparen? Maak 

dan een geldplan op de website van Startpunt Geldzaken. De 

geldplannen zijn gemaakt voor verschillende typen huishoudens, 

leeftijden en inkomens.

Meer informatie:  startpuntgeldzaken.nl/katwijk

Bereken Uw Recht
Via Bereken Uw Recht kan je bekijken op welke landelijke toesla-

gen, tegemoetkomingen en heffingskortingen je recht hebt. Het 
gaat om kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, kinderbijslag, zorg-

toeslag, kindgebonden budget of heffingskortingen.

Meer informatie:  berekenuwrecht.nibud.nl

Dagelijkse boodschappen

Voedselbank Katwijk
De Voedselbank Katwijk verstrekt gratis voedselpakketten aan 

mensen die dit nodig hebben. Daarnaast kan je bij de Voedsel-

bank terecht voor gratis tweedehands kleding, een gratis kapper 

en andere soorten hulp.

Meer informatie:  voedselbankkatwijk.nl 

Telefoonnummer:  06 42 45 39 42 (do en vr van 8.00-18.00 uur)

De Voorraadkast
De Voorraadkast stelt boodschappen beschikbaar voor mensen 

die dit zelf niet kunnen betalen. De Voorraadkast heeft diverse 

dagelijkse boodschappen op voorraad. Binnen een week staat er 

een volle boodschappentas voor je klaar.

Meer informatie: facebook.com/groups/devoorraadkast

Spreekuur Geldzaken
Heb je vragen of zorgen over geld? Kom langs tijdens het Spreekuur Geldzaken. Mede-

werkers van het Wijkteam en Grip op de Knip Katwijk helpen je om je geldzaken op orde 

te krijgen. Het spreekuur wordt gehouden op dinsdag en wisselt per locatie. 

Lees meer op katwijk.nl/geldzaken.



 

Regelingen en toeslagen

Heb je een laag inkomen? Er zijn verschillende regelingen en toe-

slagen waar je gebruik van kunt maken. De Formulierenbrigade 

van de gemeente Katwijk kan je helpen met het aanvragen van 

deze regelingen.

Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst)
De kinderopvangtoeslag is een bijdrage voor ouders van wie 

de kinderen opvang nodig hebben door een geregistreerd 

kinderopvangcentrum omdat jij en je partner werken.

Meer informatie:  belastingdienst.nl/toeslagen

Telefoonnummer:  0800 05 43

Aanvulling op kinderopvangtoeslag 
(bijzondere bijstand)
Gaat je kind naar de (geregistreerde) kinderopvang of een gastou-

der? De kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst vergoedt 

niet alle kosten van kinderopvang. Is die toeslag niet voldoende 

of zijn er andere (medische) redenen dat je kinderopvang nodig 

heeft? Je kunt bij de gemeente een aanvulling op de kinderop-

vangtoeslag aanvragen. Die aanvulling vult de kinderopvangtoe-

slag aan tot 100% van de kosten van kinderopvang.

Meer informatie:  katwijk.nl/bijdrage-kinderopvang

Telefoonnummer:  (071) 406 50 00

Kinderopvang in verband met een sociaal-medische 
indicatie
Soms kan je geen beroep doen op de Wet Kinderopvang, bijvoor-

beeld omdat je geen werk hebt. Toch kan het noodzakelijk zijn dat 

je kind naar kinderopvang gaat. Bijvoorbeeld als je om medische 

of sociale redenen niet in staat bent voor je kind(eren) te zorgen. 

Je kunt hier een gemeentelijke bijdrage voor aanvragen via het 

Wijkteam.

Meer informatie:  katwijk.nl/bijdrage-kinderopvang

Telefoonnummer:  (071) 406 50 00



Onderwijs

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen met weinig geld bij de 

aanschaf van schoolspullen en andere voorzieningen voor kinde-

ren. Denk bijvoorbeeld aan een (tweedehands) fiets, laptop of een 
verjaardagsbox. Met de Kindpas en Schoolspullenpas kan je bij 

deelnemende winkels schoolspullen, kleding en boeken kopen.

Meer informatie:  elkkinddoetmee.nl/katwijk

Telefoonnummer:  (079) 316 23 84

Studietoeslag
Ontvang je studiefinanciering maar kan je door je beperking 
geen bijbaantje naast de studie hebben? Dan is Studietoeslag 

mogelijk. Je kunt deze regeling aanvragen als je vanwege een 

structurele medische beperking naast je studie geen inkomsten 

kan verwerven. Een medisch specialist beoordeelt of je niet kunt 

werken naast de studie.

Meer informatie:  katwijk.nl/studietoeslag

Telefoonnummer:  (071) 406 50 00

Sport en cultuur

Doe Mee!
De Doe Mee! regeling is er voor jong en oud. Je kunt een tege-

moetkoming voor de kosten krijgen voor activiteiten op het ge-

bied van sport, cultuur en recreatie.

Meer informatie:  katwijk.nl/doemee

Telefoonnummer:  (071) 406 50 00

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinde-

ren uit gezinnen met weinig geld, toch kunnen sporten en mee 

kunnen doen met culturele activiteiten. Je kunt onder andere een 

aanvraag doen via het Wijkteam, Welzijnskwartier of het Centrum 

Jeugd en Gezin.

Meer informatie:  jeugdfondssportencultuur.nl

Telefoonnummer:  (071) 406 50 00



Wonen en werken

Huurtoeslag (Belastingdienst)
Huurtoeslag is een bijdrage in je huurlasten. Als je in verhouding 

tot je inkomen te veel geld kwijt bent aan de huur, kan je voor 

huurtoeslag in aanmerking komen.

Meer informatie:  belastingdienst.nl/toeslagen

Telefoonnummer:  0800 05 43

Heffingskortingen (Belastingdienst)
Als je een laag inkomen hebt, kom je mogelijk in aanmerking voor 

de zogenaamde heffingskortingen. Je werkgever of uitkerende 
instelling verrekenen de meeste heffingskortingen automatisch 
met je loon of uitkering. Er zijn ook heffingskortingen die je apart 
moet aanvragen bij de Belastingdienst, zoals de inkomensafhan-

kelijke combinatiekorting en de algemene heffingskorting minst-
verdienende partner. De Belastingdienst betaalt deze heffingskor-
tingen maandelijks in de vorm van een voorlopige teruggaaf uit. 

Meer informatie:  belastingdienst.nl

Telefoonnummer:  0800 05 43

Individuele inkomenstoeslag
Je kunt individuele inkomenstoeslag ontvangen als je de 

afgelopen 3 jaar een laag inkomen had. Je kunt één keer per 

jaar een bijdrage aanvragen bij de gemeente. De hoogte van de 

individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van je gezinssituatie.

Meer informatie:  katwijk.nl/individuele-inkomenstoeslag

Telefoonnummer:  (071) 406 50 00

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Kan je je gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan kwijt-

schelding aan. Kwijtschelding betekent dat je de belasting niet 

hoeft te betalen. Je kunt kwijtschelding aanvragen voor onroe-

rende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Meer informatie:  bsgr.nl/kwijtschelding

Telefoonnummer:  (071) 525 62 00



Zorg en gezin

Zorgtoeslag (Belastingdienst) 
Zorgtoeslag is een bijdrage in de zorg- en ziektekosten. Hoeveel 

zorgtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen.

Meer informatie:  belastingdienst.nl/toeslagen

Telefoonnummer:  0800 05 43

Kindgebonden budget (Belastingdienst)
Het kindgebonden budget is een bijdrage voor ouders in 

de kosten van levensonderhoud van hun kinderen. Hoeveel 

kindgebonden budget je krijgt, hangt af van je inkomen en 

het aantal kinderen. Het ontvangen van kinderbijslag is een 

voorwaarde voor het krijgen van kindgebonden budget.

Meer informatie:  belastingdienst.nl/toeslagen

Telefoonnummer:  0800 05 43

Collectieve zorgverzekering
Voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente een 

collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. Hier kan je 

met korting gebruik maken van de aanvullende verzekering 

binnen de zorgverzekering van Zorg en Zekerheid.

Meer informatie:  gezondverzekerd.nl/katwijk

Telefoonnummer:  (071) 582 55 50

Bijzondere bijstand
Heb je door bijzondere omstandigheden (extra) noodzakelijke 

kosten die niet vergoed worden? Denk bijvoorbeeld aan de 

kosten voor het aanvragen van een ID-kaart, medische kosten 

of rechtsbijstand. Soms is het mogelijk om daarvoor bijzondere 

bijstand te krijgen. De gemeente kijkt daarbij altijd naar je 

persoonlijke situatie. Let op: je vraagt de bijzondere bijstand aan 

voordat je de uitgaven doet.

Meer informatie:  katwijk.nl/bijzonderebijstand

Telefoonnummer:  (071) 406 50 00

katwijk.nl


