Rondkomen met weinig geld
Met weinig inkomen of hoge kosten is het niet altijd makkelijk om rond te komen. Sommige kosten
lopen al snel op. Of u hebt uitgaven die u niet zag aankomen. Als de koelkast stukgaat bijvoorbeeld
of als u naar het ziekenhuis moet. Of als de kinderen weer nieuwe kleren nodig hebben. In Enschede
zijn er diverse regelingen die mensen met een laag inkomen ondersteunen.

Moeite met het betalen van rekeningen?
Wacht niet te lang, kom in actie!

Kindpakket: ieder kind moet
gewoon mee kunnen doen!
Alle kinderen in Enschede moeten mee kunnen doen aan leuke en belangrijke
dingen. Bijvoorbeeld sporten of meegaan op schoolreisje. Ook als ouders hiervoor geen of te weinig geld hebben. In Enschede zijn veel organisaties die
kinderen en hun ouders hierbij helpen. De mogelijkheden voor hulp en de
organisaties die helpen staan overzichtelijk op de pagina enschede.nl/kindpakket.
Een smartphone, zwemlessen of
gratis activiteiten
Op deze pagina staat informatie
voor kinderen en hun ouders over de
verschillende hulp die er mogelijk is. Zo
worden voor het ene kind bijvoorbeeld
de kosten voor lidmaatschap van een
sportclub of zwemlessen betaald.
Voor een ander kind is er mogelijk
een nieuwe ﬁets, smartphone, laptop
of het geld voor een schoolreisje.
Daarnaast zijn er nog diverse andere
mogelijkheden die kinderen helpen om
mee kunnen te doen. Van ﬁnanciële
bijdrage, gratis spullen tot leuke
activiteiten.

Bij gezinnen waar financiële problemen ontstaan biedt het team Vroeg Eropaf van
Wijkteams Enschede en de gemeente - eerder dan voorheen - hulp.
Hiervoor is onlangs een project gestart.
Het gaat om een samenwerking tussen
de Wijkteams Enschede, de gemeente,
zorgverzekeraars, energiebedrijven,
waterleveranciers en woningcorporaties.
Team Vroeg Eropaf gaat eropaf
Door actief contact te zoeken met
inwoners met betalingsachterstanden,
willen de Wijkteams en de gemeente
zorgen voor meer bekendheid van
het probleem en voorkomen dat
achterstanden oplopen. Als u het team
Vroeg Eropaf op bezoek krijgt dan is
het belangrijk om te weten dat u niet
verplicht bent om mee te werken.
Hulp zoeken is niet makkelijk
Voor veel mensen is het zoeken van
hulp moeilijk. De drempel is hoog.
Mensen melden zich pas als de situatie

al uit de hand gelopen is. Het hebben
van schulden gaat namelijk bijna altijd
gepaard met gevoelens van schuld en
schaamte. Deze gevoelens blokkeren
vaak de eerste stap richting de
oplossing.
Zet zelf de eerste stap
Heeft u zelf geldproblemen en wilt u hier
vanaf? Het begint met hulp zoeken. In
Enschede zijn verschillende instanties
die u kunnen helpen.
Neem vandaag nog contact op met
de Stadsbank voor advies of hulp via
stadsbankoostnederland.nl of bel
088-766 3666.
Meer informatie over geldzaken vindt u
op wijkteamsenschede.nl/geld of lees
hoe anderen hun schulden hebben
overwonnen op komuitjeschuld.nl

Krijg grip op uw financiën met
Startpunt Geldzaken
Er zijn veel mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Soms
is het overzicht helemaal weg, en stapelen de rekeningen zich op. Beginnende
schulden lopen dan snel uit de hand. Om mensen zelf (weer) grip op hun financiën
te geven is de Stadsbank Oost Nederland aangesloten bij Startpunt Geldzaken.
Met de geldplannen van Startpunt
Geldzaken kan iemand snel zijn of haar
eigen ﬁnanciën op een rij zetten en op
orde krijgen. Kijk hiervoor op de website
startpuntgeldzaken.nl/oostnederland. U
vindt daar ook plannen om grip te krijgen
op een spaarplan, zoals sparen voor
kinderen of voor uw pensioen.

De geldplannen kunnen zelf ingevuld
worden of samen met een familielid of
hulpverlener. De gegevens blijven volledig
anoniem en vertrouwelijk

Op Startpunt Geldzaken staan
verschillende online geldplannen.

1. Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’
2. Geldplan ‘Beter rondkomen’
3. Geldplan ‘Sparen, aﬂossen of
beleggen’
4. Geldplan ‘Rondkomen met kinderen’
5. Geldplan ‘Studie (klein)kinderen’
6. Geldplan ‘Bijna 18’
7. Geldplan ‘Pensioen’

Er zijn 7 geldplannen voor speciﬁeke
situaties. Kies het plan dat bij u past en
krijg grip op uw ﬁnanciën:

U kunt ook terecht bij het wijkteam
in uw buurt. Alle wijkteams houden
inloopspreekuren, u kunt dan zonder
afspraak terecht voor een gesprek.
Op wijkteamsenschede.nl onder het
kopje ‘mijn wijk’ vindt u de tijden van het
inloopspreekuur in uw wijk. Lukt het u
niet om via de computer een aanvraag
te doen? Dan krijgt u hulp. U kunt bellen
op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur
via 053 - 481 7800.

Wanneer komt een kind in
aanmerking?
De meeste organisaties kijken naar het
inkomen van de ouders. In veel gevallen
komt een kind in aanmerking als het
gezinsinkomen lager is dan 120% van
het bijstandsniveau. Maar dit kan per
organisatie verschillen.
Op enschede.nl/kindpakket verwijzen
we per regeling door naar de
organisatie die hierbij helpt.
Meer informatie
Wilt u meer weten?
Kijk op enschede.nl/kindpakket.
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Een extraatje voor mensen met een
langdurig laag inkomen
De individuele inkomenstoeslag is
een geldbedrag voor mensen die vijf
jaar of langer van een laag inkomen
moeten leven. Een inkomen op het
bijstandsniveau (uit werk of een
uitkering) wordt gezien als een laag
inkomen.
Eén keer per 12 maanden aanvragen
Individuele inkomenstoeslag kunt u op
ieder moment van het jaar aanvragen,

maar maximaal één keer per
12 maanden. Dus is het 12 maanden of
langer geleden is dat u een aanvraag
heeft gedaan? Dan kunt u direct een
aanvraag doen. Wilt u weten wanneer
uw laatste aanvraag was? Neem dan
contact met ons op via 053 - 4817800.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen
09.00 uur en 17.00 uur.
Voor meer informatie of een aanvraag
gaat u naar enschede.nl/iit

Bijzondere bijstand: waarvoor is het
en hoe vraagt u het aan?
Als u een laag inkomen heeft en
te maken krijgt met onverwachte
kosten die u niet kunt betalen, dan
kunt u misschien een (gedeeltelijke)
vergoeding krijgen van de gemeente.
U kunt hierbij denken aan de kosten
voor rechtsbijstand of de inrichting van
uw woning. Deze vergoeding heet
bijzondere bijstand.
Als u voldoet aan een aantal voorwaarden kunt u bijzondere bijstand
digitaal aanvragen. Digitaal aanvragen

voorkomt dat u onnodig moet wachten.
U kunt namelijk direct thuis, en op
het moment dat het u uitkomt, uw
aanvraag doen via enschede.nl/
bijzonderebijstand. Op deze pagina
leest u ook alles over de voorwaarden
en bijzonderheden.
Wat als het online niet lukt?
Lukt het u niet om uw aanvraag via de
computer te doen? Dan krijgt u hulp.
Neem in dat geval contact met ons op
via 053 - 4817800

Wilt u weten welke regelingen en voorzieningen Enschede nog meer heeft voor mensen met een kleine portemonnee? Kijk op enschede.nl/rondkomen of neem contact met ons op via 053 - 4817800

