
Adressen en telefoonnummers

Formulierenbrigade

Sociaal Team

Bureau Minimaregelingen

Schuldhulpmaatje

Budgetloket Gemeente Veenendaal

Inloopspreekuur Rhenen: 
Donderdag 9.00 - 12.00 uur in De Westpoort, Veerweg 1, Rhenen
Inloopspreekuur Elst:
Woensdag 9.30 - 11.30 uur in Het Bestegoed, Tabaksweg 22, Elst (U)

Inloopspreekuur Rhenen: 
Donderdag 10.00 - 11.00 uur in De Westpoort, Veerweg 1, Rhenen
Inloopspreekuur Elst:
Woensdag 10.00 - 11.00 uur in Het Bestegoed, Tabaksweg 22, Elst (U)

Advies en begeleiding bij financiële problemen voor 
inwoners van Renswoude, Rhenen en Veenendaal. 
Budgetloket@veenendaal.nl
0318 - 538 830

https://rhenen.minimaregelingen.nl
033 - 30 35 460 
(werkdagen van 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur)

info@shmrhenen.nl
06 - 26 36 61 31
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Wat kun je doen als je 
weinig geld hebt?
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Veel mensen in Nederland hebben weinig geld. Ze maken zich hierover 
zorgen. Ze krijgen weinig betaald. Ze hebben soms helemaal geen werk. 
Of ze hebben schulden. 
Vaak schamen mensen zich daarvoor. Dat hoeft niet! Je kunt beter om 
hulp vragen. Liefst zo snel mogelijk!

Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers die alles weten over geld en 
schulden. Ze kunnen geen oplossing voor je schulden regelen. 
Wat kunnen zij voor je doen?
- Ze kunnen je helpen met het uitzoeken van je post. 
- Ze kunnen met je meegaan naar afspraken bij de gemeente. 
- Heb je nog geen schulden? Maar ben je wel bang dat je die misschien 
 krijgt? Schuldhulpmaatjes helpen je ook hoe je goed met je geld om 
 kunt gaan. Dan hoef je minder bang te zijn voor schulden. 

Wil je een afspraak maken? Je kunt ze bellen via 06 - 26 36 61 31.

De gemeente kan wél een oplossing voor je schulden regelen. 
Het Budgetloket geeft je advies. Het Budgetloket kan je ook helpen je 
schulden te betalen. Het Budgetloket is van de gemeente Veenendaal. 
Gemeente Veenendaal helpt ook de inwoners van Rhenen en Renswoude 
met hun schulden. Dat is gratis, je hoeft niet te betalen voor hun hulp. 
Op de website van het Budgetloket staat wat zij allemaal doen.

Hoe: Bel met 0318 - 538 830 om een afspraak te maken.

De gemeente kan mensen die weinig geld hebben helpen. Je kunt dan 
gaan sporten. Of iets leuks doen. Dit kun je aanvragen met de “minima-
regeling”. De organisatie die dat regelt heet Bureau Minimaregelingen.

Heb je kinderen? Dan kun je met deze hulp spullen voor school en 
kleren voor hen kopen. 

Ga op internet naar Rhenen.minimaregelingen.nl.

Je kunt ook toeslagen aanvragen. Een toeslag is extra geld om je 
huur te kunnen betalen. Of je zorgverzekering. Je krijgt toeslagen 
van de belastingdienst. Om toeslagen aan te vragen ga je naar 
www.belastingdienst.nl. 

Wil je graag eerst uitleg hoe toeslagen werken? 
Ga dan naar https://oefenen.nl/programma/toeslagen.

Wil je weten hoe je minimaregelingen en toeslagen kunt aanvragen? 
De Formulierenbrigade kan je daarbij helpen.

Heb je schulden? Of ben je bang dat je schulden krijgt? Dat is niet raar. 
Veel mensen hebben schulden. En veel mensen zijn daar bang voor. 

Het is heel belangrijk dat je snel hulp vraagt! Dan krijg je niet méér 
schulden. Je kunt hulp vragen aan Schuldhulpmaatje of aan de gemeente.

Soms verandert er iets in je leven. Dat kan moeilijk zijn, maar soms 
ook leuk. Je kunt je baan kwijt raken of gaan scheiden. Dan heb je vaak 
minder geld. Dat snapt iedereen. Maar dat kan ook als je gaat trouwen 
of als je een baby krijgt.

Je moet veel formulieren invullen voor hulp. Vaak op internet. Dat vinden 
veel mensen moeilijk. In Rhenen is er een organisatie die je kan helpen. 
Die organisatie heet De Formulierenbrigade. De Formulierenbrigade helpt 
je met invullen. Je kunt ook hulp vragen aan het Sociaal Team van de 
gemeente.

Hoe krijg je problemen met geld of schulden?

Heb je weinig geld?

Heb je schulden?

Zoveel formulieren! Wie helpt mij?

Rhenen?Spreekuur

Elst?Spreekuur

Waar

Waar

Wanneer

Wanneer

Afspraak

Afspraak
Woensdag 9.30 - 11.30 uur
De Formulierenbrigade is in Het Bestegoed, Tabaksweg 22, Elst

Je hoeft geen afspraak te maken.

Je hoeft geen afspraak te maken.

Donderdag 9.00 - 12.00 uur
De Formulierenbrigade is in De Westpoort, Veerweg 1, Rhenen

WIL JE HULP MET HET INVULLEN VAN JE FORMULIEREN?

Schuldhulpmaatje

Gemeente
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