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Gemeente Amsterdam
-

Werk en inkomen: een overzicht van waar je binnen de gemeente Amsterdam terecht kunt indien je geen werk
hebt, onvoldoende inkomen of schulden

Bij een laag inkomen:
-

Pak je Kans: een overzicht van voorzieningen die helpen bij een laag inkomen.
De Stadspas: een overzicht van wat je allemaal met korting kunt doen in Amsterdam met je stadspas.
Bijzondere Bijstand: financiële ondersteuning van de gemeente als je extra kosten maakt door bijzondere
omstandigheden.
Kwijtschelding Gemeentelijke belastingen (o.a. rioolheffing, afvalstoffenheffing en de drie
waterschapsbelastingen)
Collectieve Zorgverzekering: korting op je zorgverzekering (zowel basis als aanvullend).
Woonkostentoeslag: tijdelijke hulp bij het betalen van huur of hypotheek als er plotseling een verandering in het
inkomen is.
Kredietbank: op een verantwoorde manier geld lenen.

Financiën
-

Toeslagen belastingdienst: een overzicht van aanvullingen op het inkomen (huurtoeslag, zorgtoeslag,
kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget).
Bij de Sociale Verzekeringsbank kun je Kinderbijslag of AIO (een aanvulling op de AOW) aanvragen.
Vroep Eropaf: aanpak om mensen met problematische betalingsachterstanden bij de woningcorporatie tijdig toe
te leiden naar hulpverlening.
Bereken uw recht: handige tool van het NIBUD om te bekijken op welke tegemoetkomingen je recht hebt en
een indicatie van de bedragen.

Voedsel, kleding & reiskosten
-

De Voedselbank
Clothing4u kledingpakketten voor kinderen en volwassenen
Kledingbank Amstelland (Amstelveen)
Kledingbank Hebben en Houwen (Noord)
Vintage-kledingwinkel van de Volksbond. Adres: Haarlemmerstraat 146-148.
Stichting Jurk: nieuwe kleding voor kinderen van 0 tot 14 jaar.
Reiskostenvergoeding voor mensen in re-integratietraject
Gratis OV-abonnement voor ouderen
Pantar verstrekt tweedehands fietsen voor gereduceerd tarief met stadspas

Chronisch Zieken en Gehandicapten
-

-

Helpdesk Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) / tel. 0800 0643 (gratis): info over waar je terecht
kunt voor zorg en ondersteuning en het aanvragen van voorzieningen (zoals: vervoerspas voor het Aanvullend
Openbaar Vervoer, een rolstoel, scootmobiel, verhuiskostenvergoeding en woningaanpassing).
Regeling tegemoetkoming Meerkosten (RTM): extra geld voor chronisch zieken of gehandicapten met een
laag inkomen.
Dubbele kinderbijslag voor kinderen met intensieve zorg.
Stichting de Lichthoeve: “een handicap…maar toch met vakantie”.
Zonhove.nl Voor een overzicht op fondsen voor rolstoelen en andere individuele voorzieningen.
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Scholing/onderwijs/solliciteren
-

-

Voor schoolgaande kinderen: scholierenvergoeding (extra geld ten behoeve van school, sport en cultuur) en
een gratis laptop of tablet
De Cyberbank helpt mensen aan laptops en digitale ondersteuning
Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS): een geldbedrag vanaf moment dat je
ouders geen kinderbijslag meer ontvangen (voor 18 tot 30 jarigen). Bedoeld voor het betalen van boeken, een
bus-of treinabonnement en eventueel lesgeld.
Scholingslening: een verantwoorde lening bij de Kredietbank om kosten voor de studie te betalen.
Voordelige Studieboeken
Dress for success: passende kleding voor een sollicitatie.
Betsy Perk Opleidingsfonds (BPO): financiële ondersteuning in studiekosten voor vrouwen.
Nel Voltelen Fonds: financiële ondersteuning in bijscholing of (vervolg)opleiding voor Nederlandse vrouwen.

Jeugd
-

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur
Het Jongerencultuurfonds
Het Jongerenloket: hulp bij het vinden van werk of een opleiding of hulp bij geldzaken.
Nationaal Fonds Kinderhulp
Stichting Leergeld (voor kinderen en gezinnen): ondersteunt in kosten om deel te kunnen nemen aan binnenen buitenschoolse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
Fonds Kind en Handicap: biedt ondersteuning aan kinderen met een handicap die hulp erg hard nodig hebben.
Denk daarbij aan spelmateriaal, laptop, tovertafel of andere hulpmiddelen die deze tijd draaglijker maken.

Jonge gezinnen
-

Stichting Babyspullen: verstrekt babystartpakketten gratis aan (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk
hebben.
Stichting Jarige Job voor klanten van de Voedselbank
Studerende moeders, tips & adviezen
Cursussen rondom de geboorte
Stichting Sina voor het luierfonds en bijdragen zwemles

Vakantie
-

Reis met je Hart: een dagje uit of een vakantie voor mensen die hier zelf de financiële middelen niet voor
hebben.
De Vakantiebank: een verzorgde vakantieweek voor gezinnen op of onder het bijstandsniveau.
Stichting Weekjeweg: sociale vakanties tijdens de zomervakantie voor economisch kansarme
(eenouder)gezinnen en vluchtelingengezinnen.
MEE vakantiewijzer: een lijst van organisaties die vakanties aanbieden voor gezinnen/jongeren/kinderen met
een kleine beurs. De meeste organisaties uit de lijst richten zich specifiek op mensen met een beperking.

Overig
-

Stichting Waarborgfonds Quidem Carus: helpt wanneer je huisdier onverwacht medische hulp nodig heeft.
Stichting Hulp aan dieren in nood helpt minima bij incidentele hoge kosten voor huisdieren

