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Uw aanspreekpunt in de gemeente Vught op het gebied van werk en inkomen, begeleiding en wonen, jeugd en gezin, zorg en hulp. 
Bel of mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

GRIP OP GELD IN TIJDEN VAN CRISIS GEEFT 
RUST

Op dit moment is veel onzeker. Door de uitbraak van het Coronavirus leven we met 
z’n allen in een rare en vervelende tijd. We kijken naar nieuwsberichten en persconfe-
renties en zijn benieuwd naar de nieuwe maatregelen. In deze periode maakt u zich 
misschien zorgen over uw gezondheid en wellicht ook over uw financiële situatie. 

Vandaag nog aan de slag
Coronacrisis overkomt ons allemaal. U bent 
afhankelijk van beslissingen die de overheid 
neemt. Genomen keuzes die ook gevolgen kun-
nen hebben voor uw portemonnee. Mogelijk 
nu al of over enkele weken of maanden, als u 
door uw reserves heen bent. Daarom vinden 
wij het belangrijk om u handvatten te geven die 
u op dit moment en voor de toekomst kunt 

gebruiken. 
Op deze pagina informeren we u over organi-
saties en instanties waar u terecht kunt als u er 
zelf even niet uitkomt of hulp nodig hebt. Maar 
ook over wat u zelf kunt doen en waar u ande-
ren kunt helpen. Daarnaast geven we u tips om 
weer controle te krijgen en te houden op uw 
geld. Hoe eerder u grip hebt op uw geldzaken, 
hoe beter het is.

ALS U (TIJDELIJK) NIET KUNT BETALEN 
Hebt u 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 
boetes en grotere geldproblemen. Wat kunt u doen?

➢  Bel met het betreffende bedrijf: woonstichting, bank, etc. Leg uw situatie uit en kijk samen naar 
een oplossing, zoals betalen in termijnen of uitstel van betaling. Denk hierbij aan huur, hypotheek, 
energie, zorgverzekering, etc.

➢  Vraag schriftelijk uitstel van betaling aan. Zie een voorbeeldbrief op www.nibud.nl
➢  Vermijd stress en vraag hulp bij financiële problemen en schulden. U kunt gratis advies en 

ondersteuning krijgen bij de (schuld)hulpcoaches van Vincentiusvereniging Vught tijdens het 
inloopspreekuur elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het Vincentiushuis aan de 
Ketting 20. U kunt ook contact opnemen voor een afspraak via hulpverlening@vincentiusvught.
nl of bellen naar 06 30 02 70 73 op dinsdag- en donderdagochtend 

➢  Hebt u betalingsachterstanden of andere beginnende geldproblemen? Neem dan contact op met 
Wegwijs+. Samen met u kijkt Wegwijs+ wat u kunt doen om grotere problemen te voorkomen. 
Meer informatie vindt u op www.wegwijsplus.vught.nl/hulp-bij-schulden

WAAROP KAN IK BESPAREN? 
De corona-uitbraak betekent voor u misschien een ingrijpende inkomensdaling. Bekijk 
welke uitgaven noodzakelijk zijn en welke u, misschien tijdelijk, kunt schrappen?

Persoonlijk budgetadvies Nibud
Het Nibud persoonlijk budgetadvies geeft u 
in drie stappen inzicht in uw inkomsten en 
uitgaven. Daarnaast vindt u op website tips die 
u helpen om goede, eigen geldkeuzes te maken 
en praktische bespaartips. Meer informatie 
vindt u op de website van Nibud.

Tien geldtips
Op de website van Wijzer in Geldzaken staan 
tien geldtips om eventuele geldzorgen te voor-
komen. 

(Schuld)Hulpcoach 
Wilt u in een persoonlijk gesprek een budget-
plan opstellen of hebt u vragen over financiën? 
Kom dan naar het inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het 
Vincentiushuis aan de Ketting 20. Vrijwilligers 

zitten voor u klaar! U kunt ook een afspraak met 
een (schuld)hulpcoach van Vincentiusvereniging 
Vught maken op het gebied van financiën via tel. 
06 30 02 70 73 op dinsdag- en donderdagoch-
tend. Of mailen naar hulpvincentius@vught.nl.

RECHT OP INKOMENSONDERSTEUNING?
Als (een deel) van uw werk door deze crisis tijdelijk ophoudt, hebt u mogelijk recht op tijdelijke 
inkomensondersteuning. Hebt u een arbeidscontract? Uw werkgever kan bij de overheid hulp 
vragen zodat hij/zij uw salaris door kan betalen. Als zzp’er regelt u dit zelf. Er zijn verschillende 
regelingen:

Landelijke regelingen voor ondernemers

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)
• Tijdelijke ondersteuning aan bedrijven om werknemers door te betalen 
• Meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
• TOZO wordt verwerkt door de gemeente Vught
• U doet een aanvraag bij Wegwijs+ via wegwijsplus.vught.nl/bijstand-voor-ondernemers
• Meer informatie op www.krijgiktozo.nl

Bedrijfslening
• Een lening met een lager rentepercentage dan normaal
• Meer informatie op www.kvk.nl

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
• Een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
• Meer informatie op www.rvo.nl

Zorgverzekeraars Nederland
• Continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland voor zorgaanbieders 
• Meer informatie op www.zn.nl 

Belastingdienst
• De Belastingdienst biedt ook coronamaatregelingen
• Uitgebreide informatie vindt u op www.belastingdienst.nl

Regelingen Gemeente Vught
Kijk voor alle regelingen die de gemeente Vught heeft op www.wegwijsplus.vught.nl/weinig-inkomen

‘Ik ben in loondienst. Ik maak me zorgen over de toekomst. Met wie kan ik praten?’

‘Ik ben ondernemer/ zzp’er? Ik kan mijn rekeningen niet meer betalen. Bij wie kan ik terecht?’

‘Ik ben uitzendkracht. Ik word door instanties zoals uitzendbureaus en UWV van het kastje 
naar de muur gestuurd. Herkent u dit ook?’ 

‘Ik heb een nul uren contract. Wat nu?’

GRIP OP UW 
GELDZAKEN 

‘Ik heb door de crisis meer tijd gekregen en wil anderen helpen, kan dat ook?’

OOK U KUNT HELPEN! 
Vught heeft een groot sociaal kapitaal, u dus ook. Dit zijn namelijk de mensen en mid-
delen om ons heen waarmee we samen onze sociale gemeenschap bouwen, op basis 
van vertrouwen en gunnen. Sociaal kapitaal is van onschatbare waarde. 

In deze tijd is het juist belangrijk om elkaar te 
helpen. De één heeft een vraag, de ander de 
oplossing. Vraag en bied hulp, leen uit waar een 
ander om zit te springen en wat u zelf niet 
direct nodig hebt. 
Bundel krachten met andere ondernemers 
door online te netwerken en deel uw zorgen, 
inspiratie en successen.

Voorbeelden
Een boekhouder die de kapper helpt om de 
financiën goed in kaart te brengen, zodat deze 

zich kan richten op het veilig knippen van klan-
ten én de boekhouder. Of een restauranthou-
der die gezonde maaltijden verzorgt voor het 
verpleeghuis. De buurvrouw die boodschappen 
doet voor haar bejaarde buurvrouw. Geef bij-
voorbeeld uw yoga- of schilderles online. Geef 
vouchers uit. Koop nu en geniet later. Koop 
lokaal en steun de lokale ondernemers.

Ga hiervoor naar Vught Voor Elkaar Helpt! via 
www.vughtvoorelkaar.nl/corona

‘Ik ben 75 jaar en durf niet meer naar buiten te gaan. Wie wil boodschappen voor 
mij doen?’

HULP NODIG BIJ UW GELDZAKEN?
Neem contact op met Wegwijs+: budgetbeheer/coaching
Ik wil mijn leven weer op orde krijgen. Ik heb geen overzicht meer van mijn financiële 
situatie. Hoe kan ik beter met mijn geld omgaan? Ik wil niet meer in de problemen 
komen, hoe voorkom ik dat? Ik wil weer vertrouwen krijgen in mijzelf. Kortom u kunt 
ondersteuning gebruiken. Wegwijs+ is er om u te helpen. Wij denken en kijken graag 
met u mee.

U bepaalt wat er gebeurt
Bij budgetbeheer/coaching maken we eerst uw 
financiële situatie inzichtelijk en overzichtelijk. 
Daarna kijken we samen welk traject we gaan 
inzetten. Dit kan coaching zijn. Komt u zelfstan-
dig niet meer uit uw financiële problemen en 
is het beter voor u om voorlopig de financiën 
uit handen te geven, dan is budgetbeheer een 
oplossing. Het kan ook zijn dat u andere hulp 
nodig hebt of dat uw probleemvraag vrij snel 
opgelost kan worden. Welke weg we ook 
inslaan, u bepaalt de richting. Samenwerking is 
daarbij zeer belangrijk.

Meer informatie
Hebt u vragen, betalingsachterstanden of ande-
re beginnende geldproblemen? Zoek dan pre-
ventief hulp bij een maatschappelijk werker 
of schuldhulpverlening. Hoe eerder u aan de 
bel trekt, hoe beter. Meer informatie over de 
mogelijkheden van budgetbeheer/coaching bij 
de gemeente Vught vindt u op www.wegwijs-
plus.Vught.nl. U kunt mailen naar wegwijs@
vught.nl of bel tel. 073 65 80 750.

BIJ WIE KAN IK TERECHT?
Hebt u behoefte aan een luisterend oor of maakt u zich zorgen? Dan kunt u contact opnemen met: 

Vught voor elkaar: Voor een helpende hand en een luisterend oor
06 518 666 60 (op werkdagen van 10:00 tot 15:00 uur) en via www.vughtvoorelkaar.nl/corona

Wegwijs+: Voor ondersteuning en advies 073 65 80 750 en via www.wegwijsplus.vught.nl

INTERESSANTE WEBSITES

www.nibud.nl   informatie, advies en tools over financiën, zoals een persoonlijk 
budgetadvies en begrotingstools

www.coronageldhulp.nl  informatie voor ondernemers en werknemers over overheidsregelingen, 
andere maatregelen en instanties waar u terecht kunt in uw gemeente

www.wijzeringeldzaken.nl  informatie over mogelijke geldzorgen en tips, zoals een digitaal
huishoudboekje met allerlei toepassingen

www.zelfjeschuldenregelen.nl  informatie en advies voor als u zelf aan de slag wil gaan met uw schulden
www.belastingdienst.nl  actuele informatie over de genomen maatregelen om de gevolgen voor 

de ondernemers te verzachten, zoals het vragen om bijzonder uitstel van 
betaling of om uw voorlopige aanslag aan te passen

www.uwv.nl  actuele informatie en veelgestelde vragen over de TOZO-regeling voor 
zzp’ers, de NOW-regeling voor werkgevers en informatie voor 
leveranciers

www.kvk.nl/coronaloket  loket voor alle ondernemersvragen door het Coronavirus en actuele 
informatie over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving

www.rivm.nl  actuele informatie over het Coronavirus in Nederland
www.rijksoverheid.nl  informatie over de Nederlandse aanpak over het Coronavirus
www.zn.nl  actuele informatie nieuwsberichten over de Corona effecten in de zorg 

en de continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland
www.rvo.nl  actuele informatie, vragen en antwoorden over de Tegemoetkoming 

Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) 


