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Maakt geld gelukkig?
Sommigen zeggen van 
niet, anderen beweren 
van wel. Bij het Nibud 
hebben we geen bewijs 
voor het een of het ander. 
Maar uit onderzoek 
blijkt wel dat geen grip 
op geld hebben mensen 
ongelukkig maakt. En 
vaak staat dat de leuke 
en mooie dingen van het 
leven in de weg.

Grip op geld geeft rust. En 

rust geeft ruimte in uw leven 

en in uw hoofd. Dat helpt bij 

het maken van verstandige 

financiële keuzes. 

Kunt u wel wat slimme tips en 

adviezen hierbij gebruiken? 

Heeft u minder inkomen, 

maar zijn uw vaste lasten en 

uitgaven nog even hoog? Lees 

op uw gemak deze Geldkrant. 

Een gezamenlijke uitgave 

van de gemeente Rijswijk en 

het Nibud. Speciaal voor alle 

inwoners; van mensen die 

hun administratie eindelijk 

eens op orde willen hebben 

tot mensen met grote 

geldproblemen en schulden. 

En alles wat daartussen zit.

Hulp en advies
Financiële problemen 

beginnen vaak klein. Laat 

een eerste ongeopende 

brief niet het begin zijn van 

grote geldproblemen. U 

leest in deze krant hoe u zelf 

problemen kunt voorkomen 

of snel kunt oplossen. Komt 

u er zelf niet uit? Dan leest 

u ook waar u ondersteuning 

kunt vragen. Er is heel veel 

mogelijk. Bijvoorbeeld bij 

het op een rijtje zetten van 

uw inkomsten en uitgaven. 

Of voor het invullen van 

formulieren, het krijgen 

van juridisch advies of het 

treffen van regelingen voor 

het afbetalen van schulden. 

Schaam u niet en trek aan 

de bel bij het Financieel 

Servicepunt.  

 

Het Nibud wenst u veel grip,

rust en geluk. 

Contactgegevens:

Tel: 14 070

rijswijk.nl

fsprijswijk.nl

GeldKrant

We zijn er eigenlijk iedere 
dag wel mee bezig: geld. 
Van de boodschappen en 
de rekeningen die we elke 
maand moeten betalen, 
tot de onverwachte 
situaties die op ons pad 
komen. Juist daarom is 
het zo belangrijk om onze 
geldzaken bij te houden. 
Niet de leukste klus, maar 
mij persoonlijk geeft het 
altijd wel rust als ik weet 
waar mijn geld blijft. U 
misschien ook?

Er kan van alles gebeuren 

in ons leven. Zo ben ik 

afgelopen jaar de trotse 

moeder geworden van een 

zoon. Een kind krijgen zet 

niet alleen de dagen en 

nachten op zijn kop. Zo’n 

levensgebeurtenis verandert 

ook het maandelijkse budget. 

Net zoals dat gebeurt bij 

bijvoorbeeld een huwelijk, 

scheiding, overlijden, studie of 

werkloosheid. 

Daarom hebben wij samen 

met het Nibud deze Geldkrant 

voor u gemaakt. Om u tips 

en advies te geven over geld. 

Ook vertellen we u in deze 

krant meer over onze lokale 

regelingen; handig als u 

een laag inkomen heeft. En 

voor de jongere inwoners is 

er een speciale pagina met 

interessante informatie. Dus 

jong of oud, u kunt zelf aan de 

slag met uw financiën! 

Voordat u begint, geef ik u 

alvast een heel belangrijke 

tip. Heeft u hulp nodig? 

Vraag erom! Want hoe 

eerder u antwoord heeft op 

uw geldvragen, hoe beter. 

Zo voorkomt u dat kleine 

problemen groter worden. Eén 

van de plekken waar u hulp 

kunt vragen, is ons Financieel 

Servicepunt (FSP). Of het 

nu gaat om kleine vragen, 

overzicht krijgen over uw 

financiën of het niet kunnen 

betalen van rekeningen… 

Zij staan klaar voor al uw 

geldvragen. Twijfel niet en 

neem contact met hen op.

In de tussentijd hoop ik dat u 

veel handige tips uit deze krant 

haalt. Bewaar hem zodat u 

altijd een eerste hulpmiddel bij 

de hand heeft!

Larissa Bentvelzen
Wethouder Werk en Inkomen
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“Misschien heeft 

iemand in uw 

omgeving steun 

nodig. Let een 

beetje op elkaar 

en bied hulp als 

dat kan.”
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Check, Plan, Spaar, Bewaar!
Weet u wat een handig hulpmiddel is om grip te 
houden op uw geld? De Nibud-vuistregels Check, 
Plan, Spaar, Bewaar. De vuistregels zijn duidelijk en 
niet moeilijk uit te voeren. Voor u het in de gaten 
heeft is het al een gewoonte! Sommige dingen doet 
u misschien zelfs al. We zetten ze hier voor u op een 
rijtje. 

CHECK: Houd uw uitgaven bij en check uw saldo minstens 

1x in de week. Gaan uw inkomsten omlaag? Check dan of 

u recht heeft op (meer) toeslagen om zo uw inkomen te 

vergroten. Gaat uw inkomen omhoog? Dan raakt u uw recht 

op toeslagen misschien kwijt. Vergeet niet om veranderingen 

snel door te geven aan de Belastingdienst.

PLAN: Maak een begroting (een overzicht) van uw inkomsten 

en uitgaven in uw nieuwe situatie. Kijk kritisch naar uw 

uitgaven. Wat levert het op als u overstapt naar een

andere energiemaatschappij of telefoonprovider? Hoeveel 

abonnementen heeft u en welke heeft u echt nodig?

SPAAR: Spaar 10% van uw maandinkomen voor uw buffer. 

Zo heeft u geld achter de hand als de auto of de wasmachine 

kapotgaat. Kunt u die 10% (nog) niet missen? Spaar dan zoveel 

als mogelijk is. En zet het meteen apart als uw inkomsten op 

uw rekening staan. Dan is de verleiding minder groot om er 

alsnog allerlei (onnodige) aankopen mee te doen.

BEWAAR: Bewaar al uw belangrijke documenten op een 

plek waar u ze makkelijk terug kunt vinden. In de Nibud-

Bewaarwijzer (op nibudbewaarwijzer.nl) kunt u opschrijven 

waar u uw documenten bewaart. Bekijk dagelijks of er 

(digitale) post is binnengekomen en neem één keer per week 

de tijd om uw administratie bij te werken.

Als u niet al uw rekeningen meer kunt betalen, 
dan geeft dat u waarschijnlijk geldstress. U kunt 
er ’s nachts van wakker liggen. Of u merkt dat u 
ineens dingen vergeet en moeilijker vooruit kunt 
denken.

Stress verlagen
Het is belangrijk om eventuele stress te verlagen, want 

we nemen niet altijd de juiste financiële keuzes als we 

gestresst zijn. Als u geen rust en ruimte in uw hoofd heeft, 

koopt u bijvoorbeeld vaker iets wat u eigenlijk helemaal 

niet nodig heeft. En dat kost weer extra geld.

Deel uw zorgen
Piekert u over geld? Er zitten, met u, veel mensen 

in dezelfde situatie. We kunnen elkaars steun goed 

gebruiken. Dus wees open over uw zorgen en deel ze. 

Bijvoorbeeld met mensen in uw omgeving of dierbaren. 

Of vind een luisterend oor en advies bij het Financieel 

Servicepunt. Samen kunnen we elkaar verder helpen en 

de stress verlagen.

Geldstress: 
wat doet het
met u?

Financieel Servicepunt:
uw hulp bij geldvragen
Het is u misschien weleens gebeurd: rood staan bij de 
bank. Als dat tijdelijk is, hoeft dat geen probleem te 
zijn. Maar wat als dit vaker gebeurt? Of als er iets in uw 
situatie verandert en u vragen over uw geld heeft? Kom 
voor (gratis) hulp naar het Financieel Servicepunt (FSP). 

Te besteden geld
Het leven is niet te 

voorspellen. Zo kan uw 

situatie opeens veranderen 

door het krijgen van kinderen 

of samenwonen, maar 

bijvoorbeeld ook door 

werkloosheid, pensionering 

of een scheiding. Dit kan 

gevolgen hebben voor de 

hoeveelheid geld die u iedere 

maand kunt uitgeven. Hoe 

eerder u dus uw financiën 

helder heeft, hoe eerder u 

eventuele problemen kunt 

voorkomen. 

FSP
Het FSP is speciaal opgericht 

om Rijswijkers te helpen 

bij allerlei vragen rondom 

geld. Maar ook om advies te 

geven bij geldproblemen of 

schulden. Mogelijk bent u 

(tijdelijk) het overzicht kwijt 

rondom uw geldzaken. Of 

loopt u achter met het betalen 

van rekeningen. Juist dan kan 

het fijn zijn als iemand met 

extra kennis van zaken met u 

meedenkt.

Het FSP verzorgt ook 

trainingen, zodat u leert 

hoe u zelf aan de slag kunt. 

Deze trainingen kunt u gratis 

volgen. Kom daarom langs bij 

één van de consulenten van 

het FSP.

Contact

070-32 61 955

fsprijswijk.nl
fsp@rijswijk.nl

Inloopspreekuur 
(maak een afspraak)

Wijkcentrum Stervoorde

Dr. H.J. van Mooklaan 1

2286 BA Rijswijk

Kijk voor de actuele 

openingstijden op 

fsprijswijk.nl.

Kantooradres
(langskomen alleen 

op afspraak):

Steenplaetsstraat 2B 

2288 AA Rijswijk

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag

9.00 tot 16.00 uur

“Door Check, Plan, 

Spaar, Bewaar 

weet ik hoe ik er 

financieel voorsta. 

Het geeft me 

veel rust.”
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Laag inkomen? Gemeente Rijswijk helpt! 
Heeft u een laag inkomen? Dan heeft de gemeente Rijswijk verschillende regelingen om u te helpen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw 
kinderen gratis laten sporten. En u kunt zich voordeliger verzekeren tegen zorgkosten. Hieronder vindt u een overzicht van de 
regelingen. 

Individuele inkomenstoeslag
Moet u langere tijd van een lager inkomen leven? Doet u er alles aan om een betaalde baan 

te vinden, maar ziet u uw inkomen niet snel groeien? Dan komt u wellicht in aanmerking 

voor de individuele inkomenstoeslag. De toeslag is belastingvrij en wordt één keer per 

jaar uitbetaald. De hoogte van het bedrag hangt af van uw gezinssituatie. Op rijswijk.nl/
inwoners/producten/individuele-inkomenstoeslag-aanvragen ziet u of u de toeslag kunt 

krijgen en hoe hoog deze is.

Wet maatschappelijke ondersteuning
We willen ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Dit kan met 

hulp van uw omgeving, maar ook de gemeente kan u waar nodig mogelijk helpen. Dit 

gebeurt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Denk hierbij aan hulp 

in het huishouden, een scootmobiel of dagbesteding. U kunt de Wmo aanvragen bij de 

gemeente. Kijk voor meer informatie op rijswijk.nl/inwoners/leven/zorg/wmo.

Geen gemeentelijke belastingen
Met een inkomen op of onder bijstandsniveau hoeft u misschien een deel van de 

gemeentelijke belastingen niet te betalen. Dit geldt voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing, 

hondenbelasting (alleen de eerste hond) en onroerendezaakbelasting. Kijk op rijswijk.nl/
inwoners/producten/kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen voor meer informatie.

Collectieve zorgverzekering
Een basiszorgverzekering is verplicht in Nederland. De basis dekt de kosten voor de zorg 

van bijvoorbeeld de huisarts, psychiater, apotheek of het ziekenhuis. Voor medische kosten 

buiten dit basispakket kan iedereen een aanvullende verzekering afsluiten. Maar voor wie 

een lager inkomen heeft, is zo’n extra verzekering vaak te duur. Via de gemeente kunt u 

daarom een collectieve basisverzekering afsluiten. Ook kunt u zich goedkoper aanvullend 

verzekeren. De gemeente betaalt dan mee aan de premie, de verzekeraar geeft korting en u 

krijgt hogere vergoedingen. Dat scheelt u weer geld. 

Bekijk de voorwaarden op rijswijk.nl/inwoners/producten/collectieve-zorgverzekering.

Ooievaarspas
Met de gratis Ooievaarspas kunnen kinderen gratis 

zwemles volgen of lid worden van een sport- of culturele 

vereniging. Volwassenen krijgen 50% korting. Ook kunt u 

met/zonder kind(eren) gratis of met korting meedoen aan 

activiteiten en uitjes (zie hieronder). Meer weten of de pas 

aanvragen? Ga naar ooievaarspas.nl.

Regelingen voor kinderen
Met een Ooievaarspas kunt u bepaalde spullen aanvragen 

als u die zelf niet kunt kopen.  

• Computerregeling. U krijgt voor uw schoolgaande 

kind een computer, laptop of tablet inclusief 

computerspullen (zoals een printer), met een 

maximale waarde van € 400.

• Schoolspullenpas. U kunt schoolspullen aanschaffen 

bij geselecteerde winkels.

• Schoolreisregeling. U krijgt een bijdrage in de kosten 

van een schoolreis, kamp of werkweek. 

• Fietsregeling. U krijgt een fiets waarmee uw kind 

naar school, de opvang, de sportclub, vriendjes etc. 

kan fietsen. 

 

Meer informatie? Aanvragen?
Stichting Kei Rijswijk behandelt de aanvragen namens de 

gemeente. Kijk op keirijswijk.nl/regelingen en kies de 

regeling waar u graag gebruik van wilt maken. 

Of bel Emma Kager: 06 44 55 84 41.

Individuele studietoeslag
Wilt u graag studeren en heeft u een beperking? Dan 

kan het lastig zijn om geld te verdienen naast de studie. 

De individuele studietoeslag geeft een steuntje in de 

rug, zodat u toch een opleiding kunt volgen. De toeslag 

bedraagt € 150 per maand. Bekijk de voorwaarden 

op rijswijk.nl/inwoners/producten/individuele-
studietoeslag-aanvragen.

Bijzondere bijstand
Heeft u opeens kosten die dringend gemaakt moeten worden? Zoals een advocaat of 

een schoolcomputer voor uw kind? En heeft u niet voldoende inkomen om de rekening 

te betalen? Dan kan de gemeente eventueel bijzondere bijstand verlenen en u zo helpen 

bij de betaling. Kijk voor de voorwaarden op rijswijk.nl/inwoners/producten/bijzondere-
bijstand-aanvragen. 

Wie weinig te besteden heeft, weet hoe lastig het is 
om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar lang niet 
iedereen weet dat er in Nederland verschillende 
regelingen zijn waar mensen met een laag 
inkomen gebruik van kunnen maken. U ontvangt 
dan ondersteuning in de vorm van een bijdrage,  
vergoeding, toeslag, kwijtschelding of kosteloze hulp.
Sommige regelingen komen van de Rijksoverheid, 
andere van de gemeente. Op deze pagina zetten we alle 
landelijke en gemeentelijke regelingen op een rijtje.

Rondkomen met weinig geld 
Komt u in aanmerking voor een landelijke regeling?
Op welke tegemoetkomingen u recht heeft, hangt af van uw 

inkomen, uw leeftijd, of u werkt of niet, en of u kinderen hebt. 

Op berekenuwrecht.nl van het Nibud en Stimulansz

kunt u zelf, binnen 5 à 10 minuten, kosteloos en anoniem 

uitrekenen of u voor bepaalde landelijke regelingen in 

aanmerking komt. Het is dus zeker het uitzoeken waard! 

En heeft u liever hulp bij het uitzoeken, dan helpt 

het FSP u graag!

Landelijke regelingen:

• huurtoeslag

• zorgtoeslag

• kinderbijslag

• kindgebonden budget

• kinderopvangtoeslag

• heffingskortingen
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Weet u waar uw geld blijft?
WAT?! Heb ik nog maar zó weinig op mijn rekening 
staan? En het duurt nog een week voor er weer geld 
wordt gestort... Herkenbaar? Het overkomt iedereen 
wel eens. Het is slim om uw inkomsten en uitgaven 
op een rijtje te zetten. Om te voorkomen dat u aan 
het eind van de maand moeite heeft om rond te 
komen of dat u zelfs geld te kort komt. Maak eens een 
maandbegroting.

De vaste lasten en de boodschappen zijn elke maand 

redelijk constant, maar andere uitgaven wisselen per maand. 

Bijvoorbeeld als u een nieuwe winterjas nodig heeft of de auto 

gerepareerd of gekeurd moet worden. Er zijn zogenaamde ‘rijke’ 

en ‘arme’ maanden. In de ‘rijke’ maanden komt er meer geld 

binnen dan normaal. Bijvoorbeeld in mei als het vakantiegeld 

gestort wordt, of de maanden waarin u kinderbijslag ontvangt. 

‘Arme’ maanden zijn maanden waarin u niets overhoudt of geld 

te kort komt. September kan zo’n maand zijn; u moet allerlei 

nieuwe school-, sport- en winterspullen aanschaffen en de 

vakantie is ook niet goedkoop geweest. Dus is het slim om bij 

het maken van de maandbegroting ook te kijken naar de ‘rijke’ 

en ‘arme’ maanden. 

Tip: Houdt u in een rijke maand geld over? Zet dit opzij op een 

spaarrekening. Zo bouwt u in rijkere maanden een buffer op (zie 

ook pagina 5), waarmee u de armere maanden kunt opvangen.

4

Inzicht in uw inkomsten en uitgaven

MAAND:

INKOMSTEN

nettosalaris of uitkering ,

nettosalaris of uitkering partner ,

vakantiegeld , 

13e maand/eindejaarsuitkering ,

kinderbijslag ,

zorgtoeslag ,

huurtoeslag ,

kindgebonden budget ,

kinderopvangtoeslag ,

voorlopige aanslag Belastingdienst ,

alimentatie , 

kostgeld inwonende personen ,

gemeentelijke ondersteuning ,

overige inkomsten ,

TOTAAL INKOMSTEN ,

Maandbegroting 

Check met deze maandbegroting
welke inkomsten en uitgaven
u heeft.

U kunt de maandbegroting ook 
digitaal invullen via nibud.nl. 
Maakt u liever een jaarbegroting? 
Dat kan via nibud.nl/begroting.

MAAND:

Inkomsten: € 

Uitgaven:    €   _

Over/te kort:  €

MAAND: 

VASTE LASTEN

huur/hypotheek ,

servicekosten ,

energie (gas/elektriciteit/water) ,

onroerende zaakbelasting ,

reinigingsheffing ,

rioolheffing ,

overige lokale lasten ,

telefoon, televisie en internet ,

zorgverzekering ,

aansprakelijkheidsverzekering ,

inboedelverzekering ,

overige verzekeringen ,

onderwijs ,

kinderopvang ,

abonnement krant/tijdschrift ,

contributie (sport)vereniging ,

motorrijtuigenbelasting ,

autoverzekering ,

afschrijving auto ,

benzine ,

onderhoud auto ,

openbaar vervoer/fiets ,

alimentatie ,

afbetalingen ,

Totaal vaste lasten ,

RESERVERINGSUITGAVEN

kleding en schoenen ,

inventaris ,

onderhoud huis en tuin ,

niet-vergoede ziektekosten ,

vrijetijdsuitgaven ,

extra sparen ,

Totaal reserveringsuitgaven ,

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

voeding ,

was- en schoonmaakartikelen ,

persoonlijke verzorging ,

huishoudelijke hulp ,

huisdieren ,

roken  ,

zakgeld ,

diversen ,

Totaal huishoudelijke uitgaven ,

TOTAAL UITGAVEN ,



Abonnementen:

de ‘onzichtbare’ 

vaste lasten

Films, series, muziek, telefoon, internet, bloemen, 
boodschappenbox, overal kunt u een abonnement 
op nemen. Fijn toch? Maar ondertussen zijn al die 
losse abonnementen gewoon vaste lasten. Dat wil 
zeggen dat u er een bepaalde tijd aan vastzit en er 
niet zomaar vanaf kunt. Ook al zijn het allemaal 
kleine bedragen, bij elkaar opgeteld loopt ‘t al 
snel flink op. En weet u eigenlijk wel hoeveel 
abonnementen u heeft? Weet u zeker dat u er nu 
niet een aantal vergeet? 

Gebruik de handige online Abonnementenlijst 

van het Nibud, daar kunt u ze zó invullen. 

Ga naar nibud.nl/abonnementenlijst.

Kies voor een kasboek
Gebruik eens een poosje een kasboek. Alles wat u maandelijks 

uitgeeft, kunt u daarin bijhouden. En of het nu een ‘echt’ 

kasboek, een simpel schriftje of een digitaal document is: alles 

voldoet. Het belangrijkste is dat u uw uitgaven op een rijtje ziet.

Onbewust wordt bewust
U zult zien: als u al die onbewuste uitgaven over een heel jaar 

bij elkaar optelt, komt u tot een aardig bedrag. Zo worden 

onbewuste uitgaven bewuste uitgaven en weet u meteen wat 

uw besparingsmogelijkheden zijn.

Wat u zo ongeveer aan vaste lasten uitgeeft, weet u 
waarschijnlijk wel. Maar waar blijft de rest van uw 
geld? Wat zijn de dingen waar u onbewust veel geld 
aan uitgeeft? Dagelijks een beker koffie op het station, 
een broodje in de kantine of een blikje cola uit een 
automaat? 

Bewust van onbewuste uitgaven

Het bedenken van goedkope 

alternatieven is een leuke 

sport: neem zelf brood en 

een hippe thermosbeker 

mee in plaats van een duur 

broodje en koffie te kopen. 

Wees creatief! Wat zou u op 

jaarbasis kunnen besparen?

Zorg voor een appeltje voor de dorst
Raakt u meteen in paniek als u een hoge rekening 
krijgt? Voor de reparatie aan de wasmachine of de 
auto? Of het eigen risico van uw zorgverzekering? Of 
heeft u voor dit soort onverwachte uitgaven wat geld 
opzij gezet? 

Sparen, ook bij een lage rente
Ook als de rente op een spaarrekening laag is, is het altijd 

slim om wat geld apart te hebben staan. Zo bent u namelijk 

voorbereid op onverwachte tegenvallers of wisselende 

inkomsten. Een kapotte koelkast bregt u dan niet meteen in 

de financiële problemen. Dat is een rustgevend idee. Heeft u 

maandelijks wat meer over, dan kunt u sparen voor later of voor 

bijzondere wensen zoals een reis.

Een buffer
Het eerste en belangrijkste doel om geld opzij te zetten, is dus 

om een buffer te hebben. Een buffer helpt u bij het betalen van 

onverwachte, hogere en noodzakelijke kosten. Denk aan het 

vervangen van apparaten, onderhoud aan uw huis en/of uw 

auto of het betalen van het eigen risico van uw zorgverzekering. 

Om u hierbij te helpen heeft het Nibud een handige online tool 

ontwikkeld, waarmee u kunt uitrekenen hoe hoog uw buffer zou 

moeten zijn. Kijk op bufferberekenaar.nl.

Hoeveel geld kunt u opzij zetten?
Om uw buffer op te bouwen en daarna op peil te houden, 

adviseert het Nibud elk huishouden om 10% van het 

maandelijkse inkomen opzij te zetten. Als u dat elke maand 

automatisch doet, is het niet erg om (een deel van) uw buffer 

te gebruiken om bijvoorbeeld een reparatie te betalen. U vult 

het bedrag tenslotte elke maand weer aan. Als het u (nog) 

niet lukt om 10% te sparen, kies dan het bedrag dat voor u het 

hoogst haalbaar is. En misschien kunt u ook nog op uw uitgaven 

besparen. 

Heerlijk! In 5 stappen mijn 
administratie op orde!
Waar is die rekening ook alweer gebleven? Had ik daar niet al een herinnering van
gehad? De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in een online
klantportaal of mijn-omgeving en de volgende wordt automatisch afgeschreven.
Geen wonder dat u soms het overzicht kwijtraakt of belangrijke documenten over
het hoofd ziet. Volg deze 5 stappen en uw administratie is zo weer op orde.

Bewaar uw administratie op een geordende manier en houd het bij:

• eenmalig: administratie inrichten;

• dagelijks: (digitale) post openen;

• wekelijks: administratie bijwerken en betalingen doen;

• maandelijks: bijzonderheden doornemen (met partner);

• jaarlijks: administratie grondig opruimen.

Wilt u weten hoe u de stappen kunt uitvoeren? Ga dan op nibud.nl naar Administratie op orde. 

Daar vindt u tips om uw administratie in te richten en bij te houden. 

Komt u er niet uit? Het FSP helpt. 
Kijk voor alle contactgegevens op pagina 2 van deze Geldkrant.
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Zelf uw geldproblemen 
aanpakken
Weet dat u niet de enige bent met geldproblemen. Bijna 800.000 Nederlandse 
huishoudens hebben beginnende schulden. Kleinere schulden kunt u zelf 
aanpakken; met een goed plan bent u snel weer schuldenvrij. 

Aflosplan
Op de website zelfjeschuldenregelen.nl van 

het Nibud kunt u zelf een aflosplan maken. 

Met een handige invultool ziet u in zes stappen 

bijvoorbeeld welke ruimte u heeft om af te 

lossen. Het einddoel is dat u een concrete 

actielijst heeft, waarin per schuldeiser staat wat 

u kunt doen om de achterstand weg te werken. 

U vindt hier ook informatie over de werkwijze 

van schuldeisers, voorbeeldbrieven om 

regelingen te treffen en verhalen van andere 

mensen. 

Vragen of hulp nodig?
Dat is geen enkel probleem, want het FSP helpt 

u graag. Aarzel niet om met het FSP contact 

op te nemen. De contactgegevens vindt u op 

pagina 2 van deze Geldkrant.

 “Als je stress hebt door geldproblemen, is 

het heel handig als je een kant-en-klare 

voorbeeldbrief kunt gebruiken. Dan weet je 

dat je niets vergeet te melden.”   

Als u niet kunt 
betalen
Heeft u nu (tijdelijk) minder inkomen en niet genoeg 
geld om uw rekeningen te betalen? Wacht niet tot u
herinneringen of aanmaningen krijgt, maar kom in 
actie. Daarmee voorkomt u onnodige of veel te hoge 
boetes en grotere geldproblemen. Wat kunt u doen?

Praat u wel eens met een familielid, vriend of kennis over geldzaken? Of vindt u het een té gevoelig onderwerp? Zou u er eigenlijk wat opener 
over willen praten, omdat u zeker weet dat we er toch allemaal dagelijks mee te maken hebben? Misschien kunt u wat met de volgende tips.

Praten over geld: doe het gewoon

Bellen
Bel met het bedrijf waar u betalingsachterstanden heeft. Leg uw 

situatie eerlijk uit en wees niet bang dat ze u zullen veroordelen. 

U bent echt niet de enige. Zij kijken samen met u naar een 

oplossing, zoals betalen in termijnen of uitstel van betaling. 

Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van de gemaakte 

afspraken.

Liever schriftelijk?
Het Nibud heeft een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken 

om uitstel van betaling te vragen. Vul hem aan met uw eigen 

gegevens zoals adres, klant- of dossiernummer. Pas de inhoud 

aan op uw eigen situatie en onderteken de brief. Bewaar 

altijd een kopie of maak een foto. Dat is uw bewijs. U kunt de 

voorbeeldbrief downloaden op nibud.nl/consumenten/als-u-
tijdelijk-niet-kunt-betalen/.

Vermijd stress, vraag hulp aan FSP
Piekeren (vooral ’s nachts) geeft u meestal nog meer zorgen. 

Of erger nog: financiële stress. Dat vermindert uw vermogen om 

goede beslissingen te nemen. Een van de manieren om stress 

te verminderen, is erover praten met dierbaren of professionele 

hulpverleners. Aarzel niet en klop aan bij het FSP, zij staan voor u 

klaar. Alle contactgegevens van het FSP vindt u op pagina 2 van 

deze Geldkrant. 

Toon interesse. Vertel hoe belangrijk geld is in uw leven en vraag ernaar bij anderen. 

Staan zij er hetzelfde in of juist heel anders? Hoe hebben zij dat van huis uit meegekregen? 

Hebben ze weleens zorgen of zien ze wel hoe het loopt?

Leer van elkaar. Hoe makkelijk is het om tips waarmee u geld kunt besparen te delen met 

anderen? En hoe leuk is het om tips van anderen te krijgen?

Oordeel niet te snel. Inkomsten en uitgaven kunnen 

per huishouden enorm verschillen. Naast persoonlijke 

voorkeuren bepalen die verschillen voor een belangrijk 

deel de keuzes die mensen maken, hoe onbegrijpelijk ze 

soms ook lijken.

Steun elkaar. Vermoedt u dat iemand in uw naaste 

omgeving geldzorgen heeft? Kijk niet weg, maar 

informeer ernaar. Kom met een voorbeeld uit uw eigen 

leven. Wanneer lag u ’s nachts wakker door geldzorgen? 

En hoe is het weer goed gekomen? Een klein beetje 

begrip kan zo veel betekenen.  

Begrijp elkaars keuzes. Waar geeft u makkelijk geld aan uit en waaraan niet? Denk 

bijvoorbeeld aan vakantie, sporten, hobby’s of uw huis. Heeft u er het geld niet voor of 

heeft u het er niet voor over? Vraag eens rond in uw omgeving, puur uit interesse, niet om 

te oordelen.
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De hulp en het advies van het FSP zijn gratis en 
onafhankelijk. Kijk op pagina 2 voor alle contactgegevens.

Sinds september 2019 is het Financieel Servicepunt (FSP) in Rijswijk te vinden. 
Hier kunt u als inwoner van de gemeente terecht voor advies en hulp rondom uw 
geldzaken. Jasmina Summerville is één van de consulenten die voor u klaarstaat. Zij 
vertelt graag meer over haar werk en het FSP.  

Waarom een Financieel Servicepunt? 
“Net als in de rest van het land hebben ook inwoners van Rijswijk het niet allemaal even breed. Uit 

onderzoek blijkt dat mensen niet altijd weten waar ze heen kunnen met hun hulpvragen of zorgen 

rondom geld. Terwijl grotere zorgen juist voorkomen kunnen worden als mensen op tijd zien en 

toegeven dat de financiën niet meer helemaal op orde zijn. Daarom is het FSP er. Hier kunnen 

inwoners terecht met hun hulpvragen en problemen rondom geld.”

Waarvoor kan ik terecht bij het FSP?
“Dat is behoorlijk divers. Ieders situatie kan veranderen. Denk aan een scheiding: je hebt mogelijk 

een gezamenlijke koopwoning of je krijgt te maken met alimentatie. Of stel: je jongste kind wordt 

18 jaar. Welke gevolgen heeft dit dan voor het inkomen van een alleenstaande ouder en het 

jongste kind? Of misschien ga je binnenkort genieten van een welverdiend pensioen? Dit heeft 

allemaal effect op wat je per maand uit kunt geven. Het is fijn om zo snel mogelijk te weten wat 

deze veranderingen betekenen voor jouw geldzaken. Wij helpen dit helder te krijgen en kunnen 

ook zorgen voor eventuele doorverwijzingen.” 

En wat als ik nou echt al in de problemen zit?
“Het kan inderdaad voorkomen dat de geldzorgen groter zijn. Dat het maandelijkse budget al te 

krap is en dat schulden op de loer liggen of zelfs al groeien. Het FSP is er ook voor die inwoners. 

Het is al heel goed als mensen bij ons aankloppen. Want toegeven dat het financieel niet lukt, is 

lastig. Maar door erover te praten en hulp te vragen, kunnen we erger voorkomen. We starten met 

Jasmina werkt bij het FSP
een adviesgesprek, inwoners zitten dan nog nergens aan vast. 

We schrijven eerst het verhaal in stappen op. Zo krijgen we een 

beter beeld van wat er speelt en kunnen we zo goed mogelijk 

advies geven.”

En wat doe jij als consulent?
“Klopt iemand bij ons aan, dan ben ik één van de consulenten 

die helpt. Zoals gezegd kunnen de vragen heel divers zijn. Dat 

maakt mijn werk ook heel leuk. Soms krijg ik hulpvragen die 

klein lijken, maar als ik dan verder met mensen praat, kan het 

toch zijn dat er meer aan de hand is. En soms komen er mensen 

binnen die niet meer weten hoe ze hun rekeningen moeten 

betalen. Dan luister ik en kijk ik samen met hen stap voor stap 

naar hun situatie. Daarna pakken we samen de problemen aan. 

Het geeft mij echt een goed gevoel als ik een inwoner na een 

tijdje weer op weg heb geholpen.”

Waar kunt u nog meer terecht?

Weggeefwinkel
In de weggeefwinkel kunnen volwassenen en 

gezinnen gratis spullen halen, zoals speelgoed, 

kleding, huishoudelijke artikelen/apparaten, 

meubels enz.. De weggeefwinkel is er voor 

mensen die al klant zijn bij de Voedselbank, 

in het bezit zijn van de Ooievaarspas of 

hulpverlening ontvangen. Kijk voor meer 

informatie op weggeefwinkelrijswijk.nl.

Voedselbank
De Voedselbank heeft twee doelen. Aan de ene 

kant de bestrijding van voedseloverschotten 

en voedselverspilling. Aan de andere kant het 

helpen van huishoudens met weinig geld. 

Zij kunnen -voor bepaalde tijd- 1x per week 

met een medewerker een voedselpakket 

samenstellen. Kijk voor meer informatie op 

kringlooprijswijk.nl.

Kringloopwinkel
Kringloop Rijswijk zamelt spullen in die nog 

bruikbaar zijn. Die worden geselecteerd, 

gesorteerd en gerepareerd. De meest geschikte 

spullen kunt u voor een goede prijs kopen. Kijk 

voor meer informatie op kringlooprijswijk.nl.
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“Er kwam een moment dat ik moest 

toegeven: ik red het niet alleen. Ik ben blij 

dat ik toch naar een instantie ben gegaan. 

Het is hard, je moet met je billen bloot. 

Maar mijn bel staat weer aan. Ik durf 

weer visite te ontvangen. Ik maak mijn 

brievenbus weer open. Als je er doorheen 

bent, voel je je de koning te rijk.”

COLOFON © Nibud, september 2020

Deze krant is een gezamenlijke uitgave van het Nibud en gemeente Rijswijk. 

Aan de teksten in deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in 

deze uitgave mag u reproduceren zonder schriftelijke toestemming van het 

Nibud. Het gaat hierbij om druk, film, fotokopie of andere manieren.



DigiD aanvragen
Een DigiD is een elektronische handtekening. Die heb je nodig om 

belangrijke zaken te regelen. Het duurt ongeveer een week voordat je 

je inloggegevens ontvangt. Vraag je DigiD dus op tijd aan!

Bankrekening & spaarrekening openen
Je hebt een bankrekening nodig om je geldzaken te regelen. Als je nog 

geen rekening hebt, open die dan zo snel mogelijk. Het is ook handig 

om een spaarrekening te openen.

Zorgverzekering afsluiten
Als je 18 bent, moet je je eigen zorgverzekering hebben. Sluit hem af in 

de maand voordat je 18 wordt.

Zorgtoeslag aanvragen
Vraag de zorgtoeslag aan 2 maanden voordat je 18 wordt. 

Zorgtoeslag aanvragen doe je op mijn.toeslagen.nl.

Check of je een aansprakelijkheidsverzekering hebt
Het is wettelijk niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af 

te sluiten, maar we adviseren je dit wél te doen. Schadekosten kunnen 

namelijk hoog oplopen, ook al heb je iets niet expres kapot gemaakt. 

Voor een paar euro premie per maand voorkom je onverwachte 

hoge kosten. Check eerst even of je misschien nog onder de 

aansprakelijkheidsverzekering van je ouders valt.

3. Gamen 
 Ben jij ook een gamer? Doe je 

ook mee aan game-marathons? 

Pre-order jij ook nieuwe games? 

Voor je het weet sla je flink wat euro’s stuk 

door gadgets, loot boxes en andere extra’s te 

kopen. Laat ze niet met jou spelen. Stel voor 

jezelf een maximum vast en ga daar ook echt 

niet overheen.

GeldKrant
Jongeren

Checklist Bijna 18; 
wat moet je regelen? 
Op je 17de kan je bijna niet wachten om 18 te worden. Je mag dan van 
alles wat je nu nog niet mag. Maar wat je misschien nog niet wist, is dat 
je dan ook opeens van alles moet. Wat verandert er als je 18 wordt?

18 = volwassen
Als je 18 wordt, ben je voor de Nederlandse wet officieel meerderjarig en 

volwassen. Van de ene op de andere dag ben je zelf aansprakelijk voor financiële 

verplichtingen zoals betalingsachterstanden, leningen waarvoor je hebt getekend, 

boetes, aankopen waarvoor je akkoord hebt gegeven, rood staan bij de bank of 

schulden op je creditcard. Gaat er iets mis, dan draai je er zelf voor op.

Even regelen
Vóór je 18 wordt zijn er een paar dingen die je zelf moet regelen, bij verschillende 

instanties. Het Nibud heeft een handige tool gemaakt die je snel en gemakkelijk 

een overzicht geeft van wat je al hebt gedaan en wat je nog moet regelen. Dat kan 

je zelf, maar je kunt ook iemand vragen je daarbij te helpen. Als het maar geregeld 

wordt! Ga naar bijna-18.nl.

Geldvragen? Geldzorgen? 

Ga naar het FSP! 

Het Financieel Servicepunt in Rijswijk is er ook voor jongeren. 
Heb je bijvoorbeeld overal rekeningen liggen en ben je het 
overzicht kwijt? Groeien de geldproblemen je boven je hoofd? 
Het FSP is er voor je.  Wacht niet te lang, maar bel het FSP of 
stuur een mail.

070 32 61 955 

fsprijswijk.nl
info@fsprijswijk.nl 

Zie ook pagina 2 van deze Geldkrant voor meer contactgegevens. 

Dit MOET je...

Wat mag je? 
Best wel veel. We noemen hier een paar dingen:

• Je inschrijven bij Woonnet Haaglanden

• Zelfstandig autorijden

• Zelf abonnementen en contracten afsluiten

• Studiefinanciering en een reisproduct aanvragen

• Kijk verder op bijna-18.nl.
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Top 3 kostenposten

1. ‘Verweneten’
 Met stip op de eerste plaats: 

comfortfood. Daar geven we veel geld 

aan uit. Lekker, gezellig en makkelijk, 

pizza, sushi of hamburger. Hoe makkelijk en 

snel ook, dat kan jou pijnlijk veel geld gaan 

kosten. ‘Kleine’ uitgaven lopen heel snel op, als 

je ze vaak doet. Geniet, maar bestel met mate!

2. Superkoopjes 
 Elke dag stroomt je mailbox vol 

met berichten van je favoriete 

winkels en webshops. Korting! Geen 

verzendkosten! Je wordt er meteen vrolijk van, 

zo’n voordelige aankoop. Maar stel, je koopt 

die broek. Een superkoopje van € 39, zonder 

 € 7,95 verzendkosten. Heb je dan € 7,95 

verdiend of heb je € 39 te veel uitgegeven? 


