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STAP 1

 Lees eerst dit
De oorzaak van armoede of schulden is meestal 
niet uw eigen schuld. Het kan iedereen overkomen. 
Er verandert iets in uw leven dat negatieve gevolgen 
heeft. Het geeft u zorgen. 

Wat kan ik doen?
Voor elke situatie is er iemand die u kan helpen.
Deze kaart helpt u bij het vinden van de juiste hulp. 
De sociale kaart biedt overzicht in de vele mogelijkheden 
van hulp bij geldzaken, zorg en werk.

•  Zoek op bij stap 2 (pagina 3) welke verandering
in uw leven of welke persoonlijke situatie bij u past.

•  Ga naar de pagina en kies het gevolg dat van toepassing is.
Hier kunt u zien wie u het beste kan helpen.

Ik kom er niet uit.
Iemand van Wegwijzer helpt u graag. 
Bel 0412-45 88 88 - Bezoekadres: De Misse 6 in Heesch 
www.bernheze.org/wegwijzer.nl

Voor wie is deze informatie bedoeld?
•  Inwoners met een hulpvraag
•  Iemand die geldzorgen bij een ander ziet Download hier de laatste versie van 

de sociale kaart. Scan de QR-code 
met uw telefoon.

www.bernheze.org
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Verandering in uw leven
Ik sta er alleen voor 04

Het gaat niet goed met mijn bedrijf 05

Mijn bedrijf is failliet verklaard 06

Ik word werkloos 07

Mijn WW-uitkering stopt en ik heb 
nog geen nieuw werk gevonden 07

Ik ga minder werken 08

Ik word 18 jaar 09

Ik studeer 09

Ik ga met pensioen 10

Ik ben statushouder 11

Persoonlijke situatie
Ik heb een (chronische) ziekte 
of een zorgvraag 12

Mijn kind heeft een (chronische) ziekte 
of een zorgvraag 13

Ik heb een verslaving 13

Ik heb psychische problemen 14

Ik weet niet hoeveel geld ik krijg 
of uitgeef 14

Ik verdien niet genoeg  
met mijn werk 15

Ik kan de rekeningen niet meer betalen 15

Ik heb moeite om formulieren 
te begrijpen 16

Ik heb moeite met lezen,  
schrijven en rekenen 16

Ik heb moeite met omgaan  
met een computer 16

Denk ook hieraan 
Algemene regelingen* 17

Maakt u gebruik van alle  
mogelijke regelingen? 
Controleer het hier. 17

*  Een regeling is een bijdrage  
die u positief kan helpen.

STAP 2 

Zoek op wat past bij uw situatie
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Ik sta er 
alleen voor

GEVOLG REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

Bijvoorbeeld door scheiding 
of overlijden partner.

Sociaal Raadslieden van 
ONS welzijn 088 374 25 25 / De Misse 6, HeeschIemand die met je meedenktWat staat me allemaal te wachten?

Algemene bijstand

Te weinig inkomen om van te leven

Kleding Kledingbank Bernhezer Pakhuijs Tramstraat 13, Nistelrode / open maandag 
10.00-13.00 en woensdag 18.00-20.00

schuldhulpmaatjebernheze@gmail.com
06 38 16 59 67Hulp van een vrijwilliger SchuldhulpmaatjeGeldzorgen of (beginnende) schulden

Grotere geldzorgen of schulden

Doe een online test voor advies www.geldfit.nl / 0800 8115Hoe financieel fit ben ik? Geldfit

www.bernheze.org / 0412 45 88 88Wegwijzer

Sam& voor alle kinderen www.samenvoorallekinderen.nl 
Te weinig geld voor schoolspullen, 
sport-, dans- of muziekles, dagje uit 
of verjaardagscadeau.

Vergoeding

Schuldhulpverlening

Ik voel me soms alleen Zoeken naar passende oplossing

Landelijk Bureau Inning 
Onderhoudsbijdragen (LBIO)Advies www.lbio.nl / 010 289 48 94Problemen met alimentatie

Laptop voor kinderen op school

www.bernheze.org / 0412 45 88 88Wegwijzer

Zorgverzekering

Zwemlessen voor kinderen

Wegwijzer op www.bernheze.orgVoedselbank Oss e.o.

Eten over? Bernheze / 06 18 24 50 98Burgerinitiatieven
Voedselpakket

Belastingsamenwerking
Oost-BrabantKwijtschelding belasting / heffing www.bs-ob.nl / 088 551 00 00

Vraag hulp met invullen bij Formulierenbrigade 
(Elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op kantoor ONS welzijn)

Bijzondere bijstand

Individuele inkomenstoeslag

Maatschappelijke participatie

https://www.ons-welzijn.nl/algemene-diensten/financieel-en-juridisch-advies
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/uitkering/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/bernheze/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/geldzaken/
http://www.lbio.nl/
www.bernheze.org
www.bernheze.org
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/formulierenbrigade/
http://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://www.bs-ob.nl/veelgestelde-vragen
https://geldfit.nl/
www.bernheze.org
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Het gaat 
niet goed met 

mijn bedrijf

REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENSGEVOLG

WegwijzerInkomensondersteuning of 
bedrijfskrediet (Bbz) www.bernheze.org / 0412 45 88 88Te weinig inkomen om van te leven

Kennisplatform voor zzp’ersLeren hoe andere ZZP’ers  
omgaan met ondernemen ZZP Boost Noordoost Brabant www.zzpnobboost.nl

Starterspodium Oss / Bernheze www.starterssucces.nlTraining ondernemerschapIk wil een betere ondernemer worden

Wegwijzer www.bernheze.org / 0412 45 88 88Geldzorgen of (beginnende) schulden Ondernemersteam Meierijstad

Geldfit www.geldfit.nl/zakelijk/ondernemers/
0800 8115Doe een online test voor adviesHoe financieel fit ben ik?

WegwijzerInkomensondersteuning om  
de zaak af te bouwen

www.bernheze.org / 0412 45 88 88

PIM Werkt www.pimwerkt.nu / 0413 39 30 00Heroriëntatie arbeidsmarkt

Sta op het punt om mijn bedrijf 
te beëndigen

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/ondernemen/financiele-ondersteuning/
http://www.zzpnobboost.nl/
www.bernheze.org
www.bernheze.org
www.bernheze.org
http://www.pimwerkt.nu/
www.geldfit.nl/zakelijk/ondernemers/
http://www.starterssucces.nl/
https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Coronavirus/Ondernemers_en_verenigingen/Ondersteuning_ondernemers_na_afloop_van_de_Coronamaatregelen
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Mijn bedrijf is 
failliet verklaard

GEVOLG

REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

Belastingsamenwerking
Oost-Brabant

Algemene bijstand

Individuele inkomenstoeslag

Kwijtschelding belasting / heffing www.bs-ob.nl / 088 551 00 00

www.bernheze.org / 0412 45 88 88Wegwijzer

Vraag hulp met invullen bij Formulierenbrigade 
(Elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op kantoor ONS welzijn)Te weinig inkomen om van te leven

Ondernemersteam Meierijstad www.bernheze.org / 0412 45 88 88WegwijzerGrotere geldzorgen of schulden

Doe een online test voor adviesHoe financieel fit ben ik? Geldfit www.geldfit.nl/zakelijk/ondernemers/
0800 8115

Maatschappelijke participatie

Laptop voor kinderen op school

Wegwijzer op www.bernheze.orgVoedselbank Oss e.o.

www.bernheze.org / 0412 45 88 88Wegwijzer

Eten over? Bernheze / 06 18 24 50 98Burgerinitiatieven

Zorgverzekering

Zwemlessen voor kinderen

Voedselpakket

Kleding Kledingbank Bernhezer Pakhuijs Tramstraat 13, Nistelrode / open maandag 
10.00-13.00 en woensdag 18.00-20.00

Bijzondere bijstand

Sam& voor alle kinderen www.samenvoorallekinderen.nl 
Te weinig geld voor schoolspullen, 
sport-, dans- of muziekles, dagje uit 
of verjaardagscadeau.

Vergoeding

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/uitkering/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
www.bernheze.org
www.bernheze.org
www.bernheze.org
www.bernheze.org
www.geldfit.nl/zakelijk/ondernemers/
http://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/formulierenbrigade/
https://www.bs-ob.nl/veelgestelde-vragen
https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Coronavirus/Ondernemers_en_verenigingen/Ondersteuning_ondernemers_na_afloop_van_de_Coronamaatregelen
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Ik word 
werkloos

GEVOLG REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

Sociaal Raadslieden van ONS welzijnIemand die met je meedenktEn nu? 088 374 25 25 / De Misse 6, 
Heesch

WegwijzerHulp bij opstellen bezwaarschriftMijn WW-aanvraag is afgewezen www.bernheze.org 
0412 45 88 88

UWV www.uwv.nl / 088 898 92 94Te weinig inkomen om van te leven WW-uitkering

GEVOLG

  Mijn WW-uitkering   
 stopt en ik heb 
nog geen nieuw 
werk gevonden

REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

Belastingsamenwerking
Oost-Brabant

Algemene bijstand

Bijzondere bijstand

Individuele inkomenstoeslag

Kwijtschelding belasting / heffing

Maatschappelijke participatie

Laptop voor kinderen op school

www.bs-ob.nl / 088 551 00 00

www.bernheze.org / 0412 45 88 88Wegwijzer

Wegwijzer op www.bernheze.orgVoedselbank Oss e.o.

www.bernheze.org / 0412 45 88 88Wegwijzer

Eten over? Bernheze / 06 18 24 50 98Burgerinitiatieven

Kleding

Vraag hulp met invullen bij Formulierenbrigade 
(Elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op kantoor ONS welzijn)

Zorgverzekering

Zwemlessen voor kinderen

Te weinig inkomen om van te leven
Voedselpakket

Kledingbank Bernhezer Pakhuijs Tramstraat 13, Nistelrode / open maandag 
10.00-13.00 en woensdag 18.00-20.00

(Her)oriëntatie arbeidsmarktIk zoek werk PIM Werkt www.pimwerkt.nu / 0413 39 30 00

Sam& voor alle kinderen www.samenvoorallekinderen.nl 
Te weinig geld voor schoolspullen, 
sport-, dans- of muziekles, dagje uit 
of verjaardagscadeau.

Vergoeding

https://www.ons-welzijn.nl/algemene-diensten/financieel-en-juridisch-advies
https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/index.aspx
https://www.ons-welzijn.nl/algemene-diensten/financieel-en-juridisch-advies
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/uitkering/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
www.uwv.nl
www.bernheze.org
www.bernheze.org
www.bernheze.org
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/formulierenbrigade/
https://www.bs-ob.nl/veelgestelde-vragen
http://www.samenvoorallekinderen.nl/
http://www.pimwerkt.nu/
www.bernheze.org
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Ik ga minder 
werken

GEVOLG

REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

Belastingsamenwerking
Oost-Brabant

Algemene bijstand

Individuele inkomenstoeslag

Kwijtschelding belasting / heffing www.bs-ob.nl / 088 551 00 00

www.bernheze.org / 0412 45 88 88Wegwijzer

Vraag hulp met invullen bij Formulierenbrigade 
(Elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op kantoor ONS welzijn)Te weinig inkomen om van te leven

Maatschappelijke participatie

Laptop voor kinderen op school

Wegwijzer op www.bernheze.orgVoedselbank Oss e.o.

www.bernheze.org / 0412 45 88 88Wegwijzer

Eten over? Bernheze / 06 18 24 50 98Burgerinitiatieven

Zorgverzekering

Zwemlessen voor kinderen

Voedselpakket

Kleding Kledingbank Bernhezer Pakhuijs Tramstraat 13, Nistelrode / open maandag 
10.00-13.00 en woensdag 18.00-20.00

Bijzondere bijstand

Sam& voor alle kinderen www.samenvoorallekinderen.nl 
Te weinig geld voor schoolspullen, 
sport-, dans- of muziekles, dagje uit 
of verjaardagscadeau.

Vergoeding

(Her)oriëntatie arbeidsmarktIk zoek passend werk PIM Werkt www.pimwerkt.nu / 0413 39 30 00

www.bernheze.org / 0412 45 88 88WegwijzerAbonnementstarief
Moet de eigen bijdrage van het 
abonnementstarief betalen en ik heb 
een laag inkomen

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/uitkering/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
www.bernheze.org
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/formulierenbrigade/
www.bernheze.org
www.bernheze.org
https://www.bs-ob.nl/veelgestelde-vragen
http://www.samenvoorallekinderen.nl/
http://www.pimwerkt.nu/
www.bernheze.org
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Ik word 
18 jaar

GEVOLG
REGELING CONTACTGEGEVENS

   10 dingen die je moet regelen als je  
18 wordt. Bekijk ze op de website:   
wijzeringeldzaken.nl

ORGANISATIE

Iemand die met je meedenkt  
over aanvragen van een DigiD, 
(zorg)verzekering en (zorg)toeslag

En nu? 088 374 25 25 / De Misse 6, HeeschSociaal Raadslieden 
van ONS welzijn

www.geldfit.nl / 0800 8115Doe een online test voor adviesHoe financieel fit ben ik? Geldfit

Beter grip op mijn geldzaken

Geldzorgen of (beginnende) schulden

schuldhulpmaatjebernheze@gmail.com
06 38 16 59 67Hulp van een vrijwilliger Schuldhulpmaatje

Ik studeer

GEVOLG REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

Hulp nodig bij aanvragen studiefinanciering, bijstand of een andere regeling? 
Sociaal raadslieden staan voor je klaar. Bel 088 374 25 25

Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO)Studiefinanciering www.duo.nl / 050 599 77 55Te weinig inkomen om van te leven

Doe een online test voor adviesHoe financieel fit ben ik? Geldfit www.geldfit.nl / 0800 8115

schuldhulpmaatjebernheze@gmail.com
06 38 16 59 67Hulp van een vrijwilliger SchuldhulpmaatjeGeldzorgen of (beginnende) schulden

Individuele studietoeslag Wegwijzer www.bernheze.org / 0412 45 88 88Ik kan niets bijverdienen door een 
medische reden

Schuldhulpverlening www.bernheze.org / 0412 45 88 88WegwijzerGrotere geldzorgen of schulden

https://www.ons-welzijn.nl/algemene-diensten/financieel-en-juridisch-advies
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/bernheze/
https://www.duo.nl/particulier/geld-voor-school-en-studie/
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/bernheze/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/geldzaken/
www.bernheze.org
https://geldfit.nl/
www.duo.nl
www.bernheze.org
https://geldfit.nl/
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Ik ga met 
pensioen

GEVOLG REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

Informatie, ondersteuning,  
bemiddeling en adviesWat staat me allemaal te wachten? Ouderenadviseurs van 

ONS welzijn 088 374 25 25 / De Misse 6, Heesch

Pensioen aanvragen 
(na ontvangst brief SVB)

www.geldfit.nl / 0800 8115GeldfitDoe een online test voor adviesHoe financieel fit ben ik?

AOW-leeftijd, maar niet volledige 
AOW?

schuldhulpmaatjebernheze@gmail.com
06 38 16 59 67Hulp van een vrijwilliger Schuldhulpmaatje

Beter grip op mijn geldzaken

Geldzorgen of (beginnende) schulden

Iemand die met je meedenktTe weinig geld om van te leven Sociaal Raadslieden 
van ONS welzijn 088 374 25 25 / De Misse 6, Heesch

www.svb.nl / 024 343 10 10Sociale Verzekeringsbank

AOW

AIO

SchuldhulpverleningGrotere geldzorgen of schulden

Advies en hulpVerzekeren tegen hoge ziektekosten

Bijzondere bijstandOnverwacht hoge kosten

Hulp nodig bij het (langer) veilig en 
zelfstandig thuis blijven wonen

Hulp nodig bij het vinden van de 
juiste ondersteuning

Huishoudelijke verzorging

Hulp bij vervoer

Individuele begeleiding

www.bernheze.org / 0412 45 88 88

Abonnementstarief
Moet de eigen bijdrage van het 
abonnementstarief betalen en ik heb 
een laag inkomen

Wegwijzer

ThuisadministratieMoeite met de huishoudelijke 
administratie

Dagbesteding

Woningaanpassing

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/geldzaken/
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/bernheze/
https://www.ons-welzijn.nl/algemene-diensten/financieel-en-juridisch-advies
https://www.svb.nl/nl/aow
https://www.svb.nl/nl/aow/hoeveel-AOW-en-andere-pensioenen/lagere-aow-en-aio-aanvulling
https://www.ons-welzijn.nl/CmsData/Documents/Downloads/Folders/folder-ouderenadvies-def---febr-2022.pdf
www.svb.nl
https://geldfit.nl/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.ons-welzijn.nl/algemene-diensten/individuele-ondersteuning
www.bernheze.org
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/maatschappelijke-ondersteuning-wmo/begeleiding/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/maatschappelijke-ondersteuning-wmo/vervoer/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/maatschappelijke-ondersteuning-wmo/huishoudelijke-verzorging/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/maatschappelijke-ondersteuning-wmo/aanpassingen-aan-uw-woning/
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Ik ben 
statushouder

GEVOLG REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

Vluchtelingenwerk
Hulp bij huisvesting, inkomen, 
medische voorzieningen en 
sociale activiteiten

0412 45 69 09
bernheze@vluchtelingenwerk.nl

Ik wil graag meedoen in de 
samenleving

WegwijzerHulp bij geldzaken en 
juridische problemen

www.bernheze.org 
0412 45 88 88

Ik heb juridische problemen

Ik begrijp de brieven niet 
die ik ontvang

https://www.ons-welzijn.nl/algemene-diensten/financieel-en-juridisch-advies
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/wat-wij-doen/begeleiding-naar-werk?gclid=EAIaIQobChMIpLyC8sOJ-AIVg49oCR2jsQswEAAYASAAEgKfavD_BwE
www.bernheze.org
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Ik heb een 
(chronische) ziekte 
of een zorgvraag

GEVOLG REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

Advies en hulpVerzekeren tegen hoge ziektekosten

Bijzondere bijstandOnverwacht hoge kosten

Onafhankelijke cliëntondersteuningHulp nodig bij het vinden van de 
juiste ondersteuning

Huishoudelijke verzorging

Dagbesteding

Woningaanpassing

Hulp bij vervoer

Individuele begeleiding

Hulp nodig bij het (langer) veilig en 
zelfstandig thuis blijven wonen www.bernheze.org / 0412 45 88 88Wegwijzer

Abonnementstarief
Moet de eigen bijdrage van het 
abonnementstarief betalen en ik heb 
een laag inkomen

Individuele studietoeslagKan niet werken naast mijn studie

Sociaal Raadslieden van 
ONS welzijn

088 374 25 25 / De Misse 6, HeeschHulp bij opstellen bezwaarschriftMijn WIA-aanvraag is afgewezen

www.uwv.nl / 088 898 92 94UWVLoondoorbetaling, Ziektewet- of 
WIA-uitkering

Kan niet / gedeeltelijk werken

Te weinig inkomen om van te leven

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
www.bernheze.org
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/maatschappelijke-ondersteuning-wmo/huishoudelijke-verzorging/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/maatschappelijke-ondersteuning-wmo/vervoer/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/maatschappelijke-ondersteuning-wmo/begeleiding/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/maatschappelijke-ondersteuning-wmo/aanpassingen-aan-uw-woning/
https://www.ons-welzijn.nl/algemene-diensten/individuele-ondersteuning
https://www.ons-welzijn.nl/algemene-diensten/financieel-en-juridisch-advies
www.uwv.nl
https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/index.aspx
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GEVOLG
ORGANISATIEREGELING CONTACTGEGEVENS

www.uw-mantelzorgmakelaar.nl
06 36 30 45 03Regelzus

Hart voor Mantelzorg www.miriamdemol.nl / 06 29 23 06 50
MantelzorgmakelaarsHulp nodig als mantelzorger

Onverwacht hoge ziektekosten Bijzondere bijstand

Mijn kind heeft een 
(chronische) ziekte 
of een zorgvraag

Verzekeren tegen hoge ziektekosten Zorgverzekering

Hulp nodig bij het vinden van de 
juiste ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

www.bernheze.org / 0412 45 88 88Wegwijzer

ORGANISATIEREGELING CONTACTGEGEVENSGEVOLG

www.bernheze.org / 0412 45 88 88WegwijzerIndividuele begeleiding
Mijn verslaving oplossen

Ik word behandeld voor mijn  
verslaving maar heb thuis extra 
begeleiding nodig

Ik heb een 
verslaving

schuldhulpmaatjebernheze@gmail.com
06 38 16 59 67Hulp van een vrijwilliger SchuldhulpmaatjeGeldzorgen of (beginnende) schulden

Schuldhulpverlening www.bernheze.org / 0412 45 88 88WegwijzerGrotere geldzorgen of schulden

Huishoudelijke verzorging

Hulp bij vervoer

Individuele begeleiding

Hulp nodig bij het (langer) veilig en 
zelfstandig thuis blijven wonen Dagbesteding

Woningaanpassing

www.miriamdemol.nl
https://uw-mantelzorgmakelaar.nl
www.bernheze.org
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/maatschappelijke-ondersteuning-wmo/huishoudelijke-verzorging/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/maatschappelijke-ondersteuning-wmo/vervoer/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/maatschappelijke-ondersteuning-wmo/begeleiding/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/maatschappelijke-ondersteuning-wmo/aanpassingen-aan-uw-woning/
https://www.ons-welzijn.nl/algemene-diensten/individuele-ondersteuning
https://www.ons-welzijn.nl/algemene-diensten/individuele-ondersteuning
www.bernheze.org
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/geldzaken/
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/bernheze/
www.bernheze.org
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Ik heb psychische 
problemen

GEVOLG REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

www.bernheze.org / 0412 45 88 88Wegwijzer

Individuele begeleiding

Zorgverzekering

Bijzondere bijstand

Hulp in huis nodig

Verzekeren tegen hoge ziektekosten

Onverwacht hoge (ziekte)kosten

Ik weet niet 
hoeveel geld ik 
krijg of uitgeef

GEVOLG REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

www.bernheze.org / 0412 45 88 88WegwijzerSchuldhulpverleningGrotere geldzorgen of schulden

schuldhulpmaatjebernheze@gmail.com
06 38 16 59 67Hulp van een vrijwilliger Schuldhulpmaatje

Beter grip op mijn geldzaken

Geldzorgen of (beginnende) schulden

www.geldfit.nl / 0800 8115GeldfitDoe een online test voor adviesHoe financieel fit ben ik?

https://www.ons-welzijn.nl/algemene-diensten/individuele-ondersteuning
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
www.bernheze.org
https://geldfit.nl/
www.bernheze.org
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/geldzaken/
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/bernheze/
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Ik verdien niet 
genoeg met 
mijn werk

GEVOLG

REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

Algemene bijstand

Bijzondere bijstand

Individuele inkomenstoeslag

Maatschappelijke participatie

www.bernheze.org / 0412 45 88 88Wegwijzer

Wegwijzer op www.bernheze.orgVoedselbank Oss e.o.

Eten over? Bernheze / 06 18 24 50 98Burgerinitiatieven

Zorgverzekering

Individuele studietoeslag

Te weinig inkomen om van te leven

Voedselpakket

www.bernheze.org / 0412 45 88 88Wegwijzer

Kleding Kledingbank Bernhezer Pakhuijs

Tramstraat 13, Nistelrode 
open maandag 10.00-13.00 
en woensdag 18.00-20.00

Belastingsamenwerking
Oost-Brabant www.bs-ob.nl / 088 551 00 00

Vraag hulp met invullen bij Formulierenbrigade 
(Elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op kantoor ONS welzijn)

Minder werken door langdurige ziekte UWV www.uwv.nl / 088 898 92 94

(Her)oriëntatie arbeidsmarktIk zoek werk PIM Werkt www.pimwerkt.nu / 0413 39 30 00

Hulp bij opstellen bezwaarschriftMijn WIA-aanvraag is afgewezen Wegwijzer www.bernheze.org / 0412 45 88 88

Sam& voor alle kinderen www.samenvoorallekinderen.nl 
Te weinig geld voor schoolspullen, 
sport-, dans- of muziekles, dagje uit of 
verjaardagscadeau.

Vergoeding

Ik kan de 
rekeningen niet 
meer betalen

GEVOLG REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

schuldhulpmaatjebernheze@gmail.com
06 38 16 59 67Hulp van een vrijwilliger SchuldhulpmaatjeGeldzorgen of (beginnende) schulden

www.bernheze.org / 0412 45 88 88WegwijzerOndernemersteam MeierijstadGrotere geldzorgen of schulden

www.geldfit.nl / 0800 8115GeldfitDoe een online test voor adviesHoe financieel fit ben ik?

Kwijtschelding belasting / 
heffing

Loondoorbetaling, Ziektewet- of 
WIA-uitkering

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/uitkering/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/
www.bernheze.org
www.bernheze.org
www.bernheze.org
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/formulierenbrigade/
https://www.bs-ob.nl/veelgestelde-vragen
http://www.samenvoorallekinderen.nl/
www.uwv.nl
http://www.pimwerkt.nu/
www.bernheze.org
https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/index.aspx
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/bernheze/
https://geldfit.nl/
www.bernheze.org
https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Coronavirus/Ondernemers_en_verenigingen/Ondersteuning_ondernemers_na_afloop_van_de_Coronamaatregelen
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Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op kantoor 
ONS welzijn (De Misse 6, Heesch)

Formulierenbrigade

Ik heb moeite 
om formulieren 

te begrijpen

GEVOLG REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

AdviesHulp nodig met het invullen of begrijpen 
van formulieren / brieven

Ik heb moeite met 
lezen, schrijven 

of rekenen

GEVOLG REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

Bijvoorbeeld: 
kosten boodschappen uitrekenen, 
brief gemeente

Hulp
Wegwijzer www.bernheze.org / 0412 45 88 88

Problemen bij alledaagse situaties

TrainingBeter kunnen lezen, schrijven en rekenen

Ik heb moeite 
met omgaan met 

een computer

GEVOLG REGELING ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

Hulp
Wegwijzer www.bernheze.org / 0412 45 88 88

Training

Digitale vaardigheden verbeteren

Problemen met omgaan met een computer

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/formulierenbrigade/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/formulierenbrigade/
www.bernheze.org
www.bernheze.org
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Algemene regelingen
Naast gemeentelijke regelingen zijn er ook regelingen die landelijk geregeld zijn.
Heeft u bijvoorbeeld gedacht aan:

De Bernhezer sociale kaart is mede mogelijk gemaakt door de Klankbordgroep Armoedebestrijding

Belastingdienst www.belastingdienst.nl / 0800 0543

Hulp nodig bij aanvragen toeslagen? 
Sociaal raadslieden staan voor je klaar. Bel 088 374 25 25

Een bijdrage voor de zorgverzekering Zorgtoeslag

Heeft u een huurwoning? Huurtoeslag

Gaat uw kind naar de opvang? Kinderopvangtoeslag

Hebt u kinderen onder de 18 jaar? Kindgebonden budget

REGELINGGEVOLG ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS

Maakt u gebruik van alle mogelijke regelingen? 
Controleer het op deze twee websites.

Lokale regelingen:
https://www.berekenuwrechtplus.nl/

Algemene regelingen:
https://berekenuwrecht.nibud.nl/

https://www.ons-welzijn.nl/algemene-diensten/financieel-en-juridisch-advies
www.belastingdienst.nl
https://berekenuwrecht.nibud.nl/
https://www.berekenuwrechtplus.nl/
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