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Wijzer met je geld in Westerveld
COLUMN

Er zijn in Westerveld veel regelin-

gen voor onze inwoners die met 

weinig geld moeten rondkomen. 

Al deze regelingen samen noemen 

we het minimabeleid. Te weinig 

mensen weten dat ze hier gebruik 

van kunnen maken. 

Om hier meer aandacht aan te 

geven, heeft de gemeente in 

samenwerking met de leden van 

het kernteam armoedepreventie en 

met ervaringsdeskundigen uit onze 

gemeente de folder: ‘Wijzer met je 

geld in Westerveld’ ontwikkeld.  

In deze folder staan alle regelin-

gen overzichtelijk bij elkaar. Deze 

regelingen zijn er zodat iedereen 

mee kan doen, van jong tot oud. 

Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage 

als uw wasmachine stuk gaat, een 

tegemoetkoming in zorgkosten of 

het betalen van de contributie voor 

de sport van uw kind. Wanneer 

u geldproblemen heeft en aan 

de voorwaarden voldoet kan de 

gemeente u ondersteunen in uw 

dagelijkse, noodzakelijke uitgaven. 

Als u financiële problemen heeft, 

dan heeft u misschien het idee dat 

u er alleen voor staat. Houdt goed 

voor ogen dat dit niet het geval 

is. Hulp is vaak dichterbij dan u 

denkt. Vind steun in het ervarings-

verhaal van Karin of haal inspiratie 

uit de tips van Joost. Door de folder 

maakt de gemeente u wegwijs met 

de regelingen die misschien ook 

voor u gelden.

Wethouder De Haas

Joost kan het weten
Joost is door de gemeente Westerveld  gevraagd mee te denken en te schrijven 

over het leven met minder geld. Joost schrijft vanuit zijn eigen ervaring en geeft 

creatieve  tips om anders tegen dingen aan te kijken. Want Joost kan het weten 

hoe het is om met weinig geld rond te moeten komen. 

“Kijk heel goed wie u kent en in uw vriendenkring zit. Hier bedoel ik 

het volgende mee: Ik heb een kennis die een goede functie heeft bij een 

grote kledingketen. Door open en eerlijk te vertellen over mijn huidige 

situatie, heeft hij geregeld dat we met regelmaat kleding mogen kopen. 

Denk aan een nieuwe spijkerbroek voor 2 euro of een winterjas voor 

7 euro.

Nu heeft u misschien geen kennis die in een kledingwinkel werkt, 

maar bijvoorbeeld wel een buurman die fietsenmaker is, een vriendin 

is kapster is, of een bekende die werkt in een bakkerij.

Een gesprek hierover beginnen is niet altijd makkelijk, dat weet ik als 

geen ander. Maar soms moet u de schaamte voorbij. En geloof me, ik 

heb nog nooit een rare opmerking gekregen. Echt alleen maar posi-

tieve reacties. Hulp is dichterbij dan u denkt.

Schaam u nooit voor uw hulpvraag. Als mensen niet weten wat uw situ-

atie is, hoe kunnen ze dan helpen?“

Heeft u ook een tip om creatief te leven met minder geld? mail dan naar info@

gemeentewesterveld.nl

“Ik schaamde me en was trots tegelijk” 
Ervaringsdeskundige Karin (56)

“Na jarenlang ploeteren en het 

hoofd boven water proberen te hou-

den heb ik hulp gezocht. Eerst wist 

ik niet waar ik moest zijn. Uiteinde-

lijk ben ik bij de schuldhulpverle-

ning van de Gemeentelijke Krediet-

bank (GKB) terecht gekomen. Die 

eerste stap zetten vond ik erg moei-

lijk. Ik schaamde me en ik was trots 

tegelijk. Er was eindelijk iemand 

die samen met mij mijn financiële 

plaatje in kaart bracht. Dat gaf mij 

toen een heel rustig gevoel. Omdat 

mijn situatie vrij ingewikkeld was 

hebben we besloten om de Wette-

lijke Sanering Natuurlijke personen 

(WNSP) aan te vragen. Dit is een 

regeling die het mogelijk maakt om 

na 36 tot 60 maanden schuldenvrij 

te zijn. het was een heftige en moei-

lijke tijd. Ik kreeg weekgeld waar ik 

van moest leven. De rest werd voor 

mij geregeld, ook dat gaf mij weer 

een rustig gevoel. Het hele traject 

heeft in totaal vier en een half jaar 

geduurd. In deze periode hebben 

meerdere mensen mij begeleid, van 

bewindvoerder tot schuldhulpverle-

ner. Zij hebben me allemaal enorm 

geholpen. Ik heb toen besloten dat 

ik iets wil doen om mensen die in 

eenzelfde situatie zitten te helpen.

Op dit moment volg ik met veel 

enthousiasme de MBO opleiding 

ervaringsdeskundige in generatie-

armoede en sociale uitsluiting. Na 

deze opleiding ben ik, als ervarings-

deskundige,  de vertaler tussen de 

cliënt en professional. 

Ik merk dat veel mensen niet weten 

welke instanties ze kunnen bena-

deren. Daarom vond ik het ook fijn 

dat de gemeente mij heeft gevraagd 

om mee te denken met de folder: 

Wijzer met je geld in Westerveld en 

zo mijn steentje bij te dragen. Ie-

dereen kan in mijn situatie terecht 

komen. Ik weet ook dat er altijd 

hulp is, maar dan moet u wel weten 

waar u deze hulp kunt vinden.”

Zit u in eenzelfde situatie? Heeft 

u behoefte om eens met Karin te 

praten? Geef dit dan door bij de 

kleding- en speelgoedbank. Karin 

neemt dan contact met u op.

www.kledingbankwesterveld.nl

Welzijn MensenWerk – hoe werkt dat?
Geldzorgen staan vaak niet op 

zichzelf. Vaak zijn er ook andere 

problemen. Welzijn MensenWerk 

kan u hierbij op verschillende ma-

nieren ondersteunen.

Trek op tijd aan de bel als u (drei-

gende) geldproblemen heeft. Juist 

bij beginnende geldproblemen is 

het belangrijk om met professio-

nals in gesprek te gaan om erger 

te voorkomen. Hiervoor kunt u 

terecht bij Welzijn MensenWerk. 

Het Centraal Meldpunt kan u 

koppelen aan een vrijwilliger die 

u helpt bij het op orde brengen 

van uw administratie, belasting of 

andere financiële zaken. Daar-

naast werken onze sociaal werkers 

(waaronder maatschappelijk werk) 

in de verschillende dorpen binnen 

de gemeente Westerveld. Onze me-

dewerkers staan open voor vragen 

en behoeften en bieden ondersteu-

ning aan mensen die een extra 

steuntje in de rug nodig hebben. 

Vanuit de scholen werken we met 

school maatschappelijk werkers 

die contact hebben met kinderen, 

ouders en leerkrachten. Zij leggen 

ook verbinding met onze jongeren-

werkers, zodat vroegtijdig signalen 

kunnen worden opgepakt. 

Onze sociaal werkers bieden onder-

steuning in bijvoorbeeld: een luiste-

rend oor, stabiliteit in uw situatie, 

grip op uw geld, het gezamenlijk 

vinden van passende woonruimte 

en bespaartips. Daarnaast hebben 

wij goede en betrouwbare contac-

ten met organisaties die u verder 

kunnen helpen. Allemaal handvat-

ten om te voorkomen dat het erger 

wordt of dat het in de toekomst 

nog eens gebeurt. Ook als u andere 

vragen of problemen heeft, kunt u 

bij Welzijn MensenWerk terecht. 

Heeft u naar aanleiding hiervan be-

hoefte aan een gesprek? Neem dan 

contact met Welzijn MensenWerk 

op via T 085 273144 of  

info@welzijnmw.nl.
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Meer informatie

Soms is het moeilijk om rond te komen. U komt misschien 
in aanmerking voor ondersteuning.  

We helpen u graag met regelingen, toeslagen en tegemoetkomingen 

in Westerveld, zodat u wijzer met uw geld om kunt gaan!

Toeslagen

Wijzer met je geld in Westerveld is een verza-

melfolder met landelijk, gemeenschappelijke en 

overige regelingen, waar mensen die met weinig 

geld moeten rondkomen, aanspraak op kunnen 

maken.

De folder is onder andere op te halen bij super-

markten, scholen en het gemeentehuis. U kunt 

de folder ook downloaden op:

www.gemeentewesterveld.nl/wijzermetgeld

Zoek mee en win!

De woorden zijn horizontaal, verticaal en dia-

gonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 

Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende let-

ters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

Stuur deze oplossing vóór 10 oktober naar 

info@gemeentewesterveld.nl en maak kans op 

een VVV-bon t.w.v. €25,-


