
Geldproblemen  
door de coronacrisis

Wat kunt u doen?



Geldproblemen door corona
Het zijn onrustige tijden. De coronacrisis 

raakt ons allemaal en zorgt bij veel mensen 

voor onzekerheid. Blijf ik gezond? Blijft het 

bedrijf waarvoor ik werk bestaan? Behoud 

ik mijn baan en inkomen? Of misschien 

verloor u als zelfstandig ondernemer uw 

werk en dus uw inkomen. Soms waren er 

voor de coronacrisis al geldzorgen en zijn 

die zorgen nu alleen maar groter gewor-

den. In deze folder leest u wat u kunt doen 

als u geldzorgen of geldproblemen heeft.

1. (Tijdelijk) geen werk
Bent u ontslagen of heeft u als onderne-

mer of zzp’er (tijdelijk) geen werk? Dan zijn 

er regelingen om u te ondersteunen.

Bijstandsuitkering
Bent u ontslagen en krijgt u geen WW-uit-

kering? Dan kunt u een bijstandsuitke-

ring aanvragen bij de gemeente Oss. Een 

bijstandsuitkering is er voor mensen die te 

weinig geld hebben om van te leven en ook 

geen andere uitkering kunnen krijgen. Met 

een bijstandsuitkering overbrugt u de peri-

ode tot u weer betaald werk vindt of geen 

uitkering meer nodig heeft. Hoe hoog de 

bijstandsuitkering is, ligt aan uw gezinssa-

menstelling, leeftijd, etc. Meer informatie 

leest u op: www.oss.nl/bijstand.

Bijstand voor zelfstandig onder-
nemers (TOZO)
De Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemersregering (TOZO) 

ondersteunt zelfstandig ondernemers, 

zoals zzp’ers, bij het voortzetten van uw 

bedrijf. Lees meer informatie over TOZO en 

de aanvraag op: www.oss.nl/tozo.

Tijdelijke Noodmaatregel Over-
brugging Werkgelegenheid 
(NOW)
Heeft u door de coronacrisis minder werk, 

maar wel medewerkers met een vast of 

flexibel contract? Dan kunt u de tijdelijke 

Noodmaatregel Overbrugging Werk-

gelegenheid (NOW) aanvragen bij het 

UWV. Deze regeling vervangt de regeling 

werktijdverkorting. NOW is bedoeld om 

tegemoet te komen in het omzetverlies van 

werkgevers. Met NOW kunnen werkgevers 

medewerkers met een vast en een flexibel 

contract doorbetalen. Meer informatie 

staat op de website van het UWV:  

www.uwv.nl/now. 

Meer informatie voor ondernemers
Op de website van de gemeente Oss vindt 

u een overzicht van zaken waar u rekening 

mee kunt houden en van instanties waar u 

terecht kunt voor informatie, advies, hulp 

en financiële steun.

Ga naar www.oss.nl/coronavirus voor 

meer informatie over coronavirus voor 

ondernemers.

2. Te weinig geld voor belangrijke 
kosten
Tijdens de coronacrisis is de kans op geld-

problemen groter. Daarom is het belang-

rijk om op tijd actie te ondernemen als u 

rekeningen niet kunt betalen.

http://www.oss.nl/bijstand
http://www.oss.nl/tozo
http://www.uwv.nl/now
http://www.oss.nl/coronavirus


Huur/hypotheek, gas, water en 
licht
Kunt u uw huur/hypotheek, gas, water of 

licht niet betalen? Neem zo snel mogelijk 

contact op met uw verhuurder/hypotheek-

verstrekker, energiebedrijf of Brabant Water. 

Dan kunt u samen bekijken wat er mogelijk 

is. Tijdens de coronacrisis worden mensen 

(in principe) niet uit hun huis gezet. Brabant 

Water geeft aan dat ze water niet afsluiten 

en energiebedrijven zijn heel terughoudend 

in het afsluiten van gas en licht. 

Mia Vervoort noodfonds biedt 
hulp voor mensen in nood!
Stichting Met Elkaar Oss, het Solidariteits-

fonds Oss en de Quiet Community Oss 

sloegen de handen ineen en richtten het 

Mia Vervoort noodfonds op. Met dit fonds 

helpen ze Osse inwoners die door het co-

ronavirus in acute geldproblemen komen. 

Dit kunnen ook ondernemers of zzp-ers 

zijn. Wilt u weten hoe ze u kunnen helpen 

en hoe u de hulp kunt aanvragen? Kijk dan 

op www.metelkaaross.com. 

3. (Dreigende) schulden
Heeft u betalingsachterstanden of schul-

den? Wacht niet te lang en maak een 

afspraak met een schuldhulpverlener van 

de gemeente Oss. Bel hiervoor naar 14 

0412 (toets 2). U kunt ook via onze website 

een afspraak maken via www.oss.nl/

hulpbijschulden of stuur een e-mail naar 

schuldhulpverlening@oss.nl. Een consulent 

schuldhulpverlening neemt telefonisch 

contact met u op. In dat gesprek bespreken 

jullie welke geldproblemen er bij u spelen 

en welke oplossingen er zijn. Als het nodig 

is, zet de consulent meteen acties uit. 

Bijvoorbeeld richting schuldeisers. 

Kijk voor meer informatie op: www.oss.nl/

hulpbijschulden > Maatregelen corona-virus.

Schuldhulpmaatje Oss
Misschien vindt u het fijn om met een 

vrijwilliger over uw geldzorgen te praten. 

Schuldhulpmaatje Oss heeft vrijwilligers die 

een luisterend oor bieden en samen met u 

kijken waar u tegenaan loopt. De vrijwilliger 

geeft tips, advies, maar kijkt ook samen met 

u wat zelf kunt doen om uw geldzaken weer 

op orde te krijgen. En dat is vaak meer dan  

u denkt! Wilt u contact met Schuldhulp- 

maatje Oss? Stuur dan een e-mail naar  

schuldhulpmaatjeoss@gmail.com.  

Zet daarin uw naam en telefoonnummer. 

Een vrijwilliger belt dan terug. 

4. Wat kunt u nog meer doen?
U kunt ook zelf actie ondernemen om uw 

financiën op orde te krijgen. Kijk voor meer 

informatie op:

• www.schuldhulpmaatje.nl (voor  

maatjes en algemene informatie over hulp 

bij schulden) 

• www.uitdeschulden.nu (voor informa-

tie om uit de schulden te komen) 

• www.geldfit.nl (voor het voorkomen 

van geldproblemen) 

• moneyfit.nl (voor jongeren  

met geldvragen) 

• www.eerstehulpbijschulden.nl  

(voor herkennen van geldzorgen)

http://www.metelkaaross.com
http://www.oss.nl/hulpbijschulden
http://www.oss.nl/hulpbijschulden
http://www.oss.nl/hulpbijschulden
http://www.oss.nl/hulpbijschulden
mailto:schuldhulpmaatjeoss%40gmail.com?subject=
http://www.schuldhulpmaatje.nl
http://www.uitdeschulden.nu
http://www.geldfit.nl
http://moneyfit.nl
http://www.eerstehulpbijschulden.nl


Hulp nodig? Durf te vragen! 
Lukt het niet om overzicht te krijgen? 

Kunt u niet (meer) al uw rekeningen of 

boodschappen betalen? Heeft u betalings-

achterstand(en)? Vraag op tijd hulp om (er-

gere) schulden te voorkomen. Vaak vinden 

mensen dat moeilijk, maar uit ervaring 

weten wij dat hoe sneller u hulp vraagt, 

hoe sneller we een passende oplossing 

voor u vinden. En hoe sneller u dus van 

uw geldzorgen af bent. Maak daarom een 

afspraak met een schuldhulpverlener van 

de gemeente Oss. Bel hiervoor naar  

14 0412 (toets 2). U kunt ook via onze  

website een afspraak maken via  

www.oss.nl/hulpbijschulden. Of stuur een 

e-mail naar schuldhulpverlening@oss.nl. 

Een consulent schuldhulpverlening neemt 

telefonisch contact met u op.  

Praat u liever met een vrijwilliger van 

Schuldhulpmaatje? Stuur dan een mail 

naar schuldhulpmaatjeoss@gmail.com. 

Een vrijwilliger belt dan terug.

Meer informatie
Meer informatie over geldzaken vindt u 

op website van de gemeente Oss. Kijk op 

www.oss.nl/coronavirus,  

www.oss.nl/inkomen of  

www.oss.nl/hulpbijschulden.

Disclaimer
De informatie in deze folder stelden wij 

met veel aandacht samen. Aan de inhoud 

kunt u geen rechten ontlenen. Ziet u een 

fout? Geef dit dan door via  

communicatie@oss.nl. 
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