
Je hebt 
minder 
inkomen

Het kan iedereen overkomen …

• Je verliest je baan en krijgt eventueel een uitkering vanuit de Werkloosheidswet 

(WW-uitkering)

• Je gaat van een WW-uitkering naar een uitkering vanuit de Participatiewet (PW-

uitkering) 

• Je gaat met pensioen en krijgt een uitkering vanuit de Algemene Ouderdomswet 

(AOW-uitkering) 

• Je bent langdurig ziek

• Je krijgt te maken met echtscheiding of overlijden

Op de website van de Belastingdienst kun je jouw toeslagen berekenen, opnieuw 

uitrekenen of aanpassen: www.belastingdienst.nl.

https://www.belastingdienst.nl


Je hebt minder inkomen

Hulp nodig?

Geldcheck

In Nederland, en dus ook in de 

gemeente Doetinchem, bestaan veel voorzieningen op het 

gebied van geld. Misschien kom jij daarvoor in aanmerking. 

De geldcheck zoekt het voor je uit. Doe daarom eerst de 

check op: www.buurtplein.nl en zoek op geldcheck. 

Misschien heb je ook nog recht op een aanvulling op je 

inkomen of andere regelingen.

Vaste lasten

Als je inkomen lager wordt, is het verstandig om te kijken of de vaste lasten nog 

passen binnen je budget. Op de website van Buurtplein (www.buurtplein.nl) 

vind je gemakkelijke hulpmiddelen om een budgetoverzicht te maken. Zoek op: 

‘huishoudboekje’ en leer in een paar eenvoudige stappen inzicht te krijgen in je 

financiële situatie. Heb je door omstandigheden meer uitgaven en past dat niet in je 

budget, neem direct contact op met een buurtcoach of Sociaal Raadslieden of ga 

naar het Formulieren Café. Zij kunnen je ondersteunen. 

Het Formulieren Café 

Het Formulieren Café is er voor iedereen die moeite heeft met het invullen van 

formulieren of met het indienen van aanvragen. 

Voor meer informatie kijk op  www.buurtplein.nl onder ‘Formulieren Café’. 

Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden kunnen je helpen met kennis van de wet- en regelgeving in 

Nederland. Bijvoorbeeld met: brieven schrijven, invullen van formulieren of het 

opstellen van een bezwaarschrift.  

Kijk op www.buurtplein.nl onder ‘Sociaal Raadslieden’ of bel: 0314-341919.

Buurtcoach

De buurtcoach is het aanspreekpunt in de wijk voor iedereen die ondersteuning 

nodig heeft. Wil je graag contact met een buurtcoach? 

Vul dan het contactformulier in op: www.buurtplein.nl. 

.

https://www.buurtplein.nl/voorzieningencheck/
https://www.buurtplein.nl/
https://www.buurtplein.nl/diensten/formulieren-caf%C3%A9/
https://www.buurtplein.nl/diensten/sociaal-raadslieden/
https://www.buurtplein.nl/

