
“Rondkomen in coronatijden: moeilijkheden en mogelijkheden”

Spelregels Webinar

• Zet uw microfoon uit (camera uit optioneel)

• Pas uw schermnaam aan als u anoniem wilt blijven

• Via de chatfunctie kunt u vragen stellen en opmerkingen plaatsen

• Dit webinar wordt opgenomen om later terug te kunnen kijken

• Op de website van het webinar (de inlogpagina) komt enige tijd na afloop een 
verslag van de voorlichting te staan

• Bij technische problemen kunt u via de chatfunctie contact zoeken met 
moderator Latifa

https://lumen-hollandrijnland.nl/rondkomen-in-coronatijden/


Rondkomen in coronatijden: 
moeilijkheden en mogelijkheden

Donderdag 15 oktober 2020, 16:00-17:30 uur



Welkom en Introductie

• Stichting Lumen Holland Rijnland

• Meedenkersnetwerk Duin- en Bollenstreek (HLT-N)

• Geldzorgen, schulden, armoede

• Stress door geldzorgen, geldzorgen door stress

https://lumen-hollandrijnland.nl/
https://www.meedenkersnetwerk.nl/


Hassan

ervaringsdeskundige voorlichter bij Lumen

“Als je aan het winnen bent, ben je toch aan het verliezen” – een 
ervaringsverhaal



Kimberly Varkevisser
Medewerker Vroeg Eropaf / Kwadraad

Wat is het Vroeg Eropaf-team (HLT) en hoe werkt het?

Contactgegevens

Kimberly Varkevisser: 0627319132

VroegEropaf@hltsamen.nl 



Ria van Dijk

SchuldHulpMaatje Noordwijk



Wie zijn wij
• SchuldHulpMaatje is een landelijk initiatief om mensen met financiële 

problemen of administratie bij te staan

• Regionaal opgepakt door de gezamenlijke kerken in de Bollenstreek 
door: Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk en Lisse 

• Vrijwilligers die belangeloos iets willen doen en betekenen voor een 
ander

• Iedereen is geschoold om het werk als maatje goed te kunnen doen



Wat doet SchuldHulpMaatje

• Wij zijn er voor iedereen met (dreigende) financiële problemen

• Doen alles samen met de hulpvrager

• Zetten de financiën op een rijtje

• Ordenen post en handelen die af 

• Maken een plan om eventuele schulden weg te werken

• Leren om uit te komen met het inkomen dat er is

• Helpen op weg om contact te leggen met de juiste instanties



Waarom doen we dat

• Niet rond kunnen komen met je geld geeft stress

• Relaties komen onder druk te staan

• Toekomst ziet er donker uit, kan leiden tot depressie of agressie

Wij willen  helpen om weer in een gezonde situatie terecht te komen 
waar de financiële problemen onder controle zijn en er zicht is op een 
goede toekomst voor iedereen



Voorwaarden?

Onze inzet kost de hulpvrager niets. 

Er zijn voor de hulpvrager en het maatje twee belangrijke voorwaarden 
voor onze inzet:

• Open en eerlijk naar elkaar toe en over de situatie

• Nakomen van de afspraken



Hoe zijn wij te bereiken?

• Via de mail: coordinator@stichtinghulpinnoordwijk.nl

• Telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur: 071-3612590

• Meer informatie op onze website www.stichtinghulpinnoordwijk.nl

mailto:coordinator@stichtinghulpinnoordwijk.nl
http://www.stichtinghulpinnoordwijk.nl/


Rondkomen in 
coronatijd
Gemeentelijke regelingen

Door: Marianne van Dockum

Beleidsmedewerker Armoede en Schuldhulpverlening, gemeenten 
Hillegom, Lisse en Teylingen 



Nieuw beleid

• Armoedebeleid Teylingen

• Vastgesteld in 2018

• Armoedebeleid Hillegom

• Vastgesteld in 2019

• Armoedebeleid Lisse

• Vastgesteld in 2020
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Gemeentelijke regelingen

• Voor kinderen tot 18 jaar (KIND Pakket) 

• Regelingen voor gezinnen met een inkomen tot 130% van wettelijk sociaal minimum 

• = inkomen van ongeveer € 1.307,90 per maand voor alleenstaande ouder

• = inkomen van ongeveer € 1.868,43 per maand voor samenwonende ouders

• Stichting Leergeld Leiden e.o.

• Schoolspullen voor kinderen tot 18 jaar (laptop, excursies, fiets)

• Aan te vragen via info@leergeldleidenenomstreken.nl of 0252 278 308

• Jeugdfonds Sport en Cultuur

• Bijdrage van max € 225,- voor sport

• Bijdrage van max € 450,- voor cultuur

• Kijk ook op www.jeugdfondssportencultuur.nl

• Aan te vragen via info@leergeldleidenenomstreken.nl of 0252 278 308
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http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/
mailto:nfo@leergeldleidenenomstreken.nl


Gemeentelijke regelingen

• Voor volwassenen vanaf 18 jaar: Sport en Cultuur
• Regelingen voor mensen met een inkomen tot 130% van wettelijk sociaal minimum 

• = inkomen van € 1.307,90 per maand voor alleenstaande, 

• = gezamenlijk inkomen van € 1.868,43 voor echtparen

• Teylingen: Sport en Cultuurregeling

• Bijdrage van maximaal € 150,-

• Aan te vragen via Welzijn Teylingen, kijk op www.welzijnteylingen.nl of bel 0252 23 18 05

• Hillegom: Volwassenfonds Sport en Cultuur

• Bijdrage van max € 250,- voor sport

• Bijdrage van max € 350,- voor cultuur

• Aan te vragen via het lokaal loket Hillegom (gemeentehuis) : 14 0252

• Kijk ook op www.volwassenenfonds.nl
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http://www.welzijnteylingen.nl/
http://www.volwassenenfonds.nl/


Minima regelingen
• Individuele inkomenstoeslag

• Inkomensondersteuning voor inwoners 21- 65 jaar die langdurig leeft van weinig geld. In Lisse en Teylingen 
hebben ook ouderen recht op inkomenstoeslag.  

• Bedragen: 400 euro alleenstaanden, 800 euro samenwonend/getrouwd. 

• Bijzondere Bijstand
• Vergoeding voor speciale noodzakelijke kosten die je niet zelf kunt betalen en die niemand anders vergoed

• Individuele studietoeslag
• Soort bijzondere bijstand, wanneer het voor jou niet mogelijk is een studie te combineren met een bijbaan 

vanwege een bepaalde arbeidshandicap

• Collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid
• Korting op de maandelijkse zorgpremie

• Folder “Extra geld, meer zelfstandigheid” (www.isdbollenstreek.nl)

• Kom je er niet uit? Ga naar het sociaal team, bel 14 0252
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http://www.isdbollenstreek.nl/


Noodfondsen

In alle HLT gemeenten is er een Noodfonds

• Het Noodfonds is bestemd voor inwoners/huishoudens met financiële problemen 
waar sprake is van een acute noodsituatie. Het gaat altijd om een beperkte financiële 
bijdrage (maximaal € 1.500,=) in de vorm van een lening.

Teylingen: neem contact op met Welzijn Teylingen. 

• Website: www.welzijnteylingen.nl

• Telefoonnummer: 0252 - 231805.

Hillegom en Lisse: neem contact op met de ISD Bollenstreek.

• Website: www.isdbollenstreek.nl

• Telefoonnummer: (0800) 95 67 000 

Fonds voorkomen huisuitzettingen (via corporatie /Vroegeropaf)
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http://www.isdbollenstreek.nl/


Schuldhulpverlening
• Cijfers: 1 op de 5 huishoudens heeft problematische schulden. 

• Advies: zoek snel hulp, die is er! 

• Waar? Bij ISD Bollenstreek (www.isdbollenstreek.nl) 

• Wanneer? 
• Bij geldproblemen en schulden

• Wat?
• Informatie en advies

• Budget-coaching

• Betalingsregeling

• Herfinanciering

• Het minnelijk schuldregelingstraject met eventueel budgetbeheer

• De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
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http://www.isdbollenstreek.nl/


Andere organisaties voor hulp bij 
administratie/hulp bij schulden

Schuldhulpmaatjes Lisse : 

www.schuldhulpmaatje.nl; tel 06-23942226

Humanitas: 

www.humanitas.nl

• Hanneke Kuipers, h.kuipers@humanitas.nl, tel. 06-82012869. Contact leggen kan ook via de ISD Bollenstreek

Rondkomen in coronatijd: gemeentelijke regelingen 19

http://www.schuldhulpmaatje.nl/
http://www.humanitas.nl/
mailto:h.kuipers@humanitas.nl


Vragen?



Panelgesprek

• Hassan

• Kimberly

• Ria

• Marianne

• John (Lumen)

• Maaike (MEE)

• Tessel (ISD Bollenstreek)

• Lizanne (Plusmaatje in de buurt)



Stelling 1

“Alleen mensen met onderliggende problemen komen in de schulden”

EENS / ONEENS



Stelling 2

“In de schulden komen gebeurt je maar één keer in je leven”

EENS / ONEENS 



Samenvatting & Afsluiting

• Houdt de website in de gaten: Verslag van de bijeenkomst, 
aanvullende informatie, extra artikelen etc.

• Voordat u uitlogt: Evaluatie Enquête

• Dank u voor uw aanwezigheid!

https://lumen-hollandrijnland.nl/rondkomen-in-coronatijden/

