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Jouw begeleiding bij de afdeling Materieel Juridische Dienstverlening loopt 
ten einde. Het kan zijn dat je de komende tijd nog vragen hebt over jouw 
financiën. In deze folder worden instanties genoemd die jou kunnen helpen bij 
je vraag over jouw financiële situatie. Zij kunnen je na onze begeleiding verder 
helpen. 
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Belastingaangift e 

Bel met de Belastingdienst en vraag om een afspraak om hulp bij het doen 
van de belastingaangift e en/of vraag een machtigingscode aan. Ook kun je 
hier wijzigingen doorgeven. Wijzigingen kunnen ook doorgegeven worden 
met jouw DigiD via onderstaande website. 

Telefoonnummer: 0800-0543
Website: www.belastingdienst.nl
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Juridisch Loket

Heb je juridische problemen op het gebied van bijvoorbeeld ontslag, 
wonen, een echtscheiding, justitie of over de opzegging van de huur? Het 
Juridisch Loket is er voor mensen met een laag inkomen en weinig 
vermogen. Zij kunnen je doorverwijzen naar een advocaat waarbij de 
overheid een deel meebetaalt. Kijk voor meer informatie op de 
onderstaande website.

Telefoonnummer: 0900-8020
Website: www.juridischloket.nl
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Het Algemeen Maatschappelijk Werk 

Het Algemeen Maatschappelijk Werk biedt bewoners van verschillende 
gemeenten hulp en ondersteuning bij allerlei problemen. Vaak zijn zij te 
vinden in de wijkcentra. Je kunt hulp krijgen van een maatschappelijk werker 
als je problemen hebt met instanties, werkeloosheid of dagbesteding. Ook 
krijg je hulp als je persoonlijke of psychische problemen hebt. Wil je meer 
weten over deze mogelijkheden? Neem contact op met je eigen gemeente 
of kijk op onderstaande website. 

Website: www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/maatschappe-
lijk-werk

Sociaal Raadslieden 

Heb je juridische problemen of vragen? Bijvoorbeeld over belastingen, 
toeslagen of uitkeringen? Dan is het mogelijk om juridische hulp te krijgen 
tijdens het spreekuur van de Sociaal Raadslieden van de gemeente.
Hiervoor kun je een afspraak maken. Een gesprek bij de Sociaal Raadslieden 
is gratis en vertrouwelijk. Neem contact op met jouw eigen gemeente voor 
meer informatie of kijk op onderstaande website.

Website: www.sociaalwerknederland.nl/sociaal-raadslieden
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SchuldHulpMaatje 

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met 
(dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet. 
Deze hulp wordt aangeboden door getrainde vrijwilligers, die deskundig 
en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Kijk 
voor meer informatie over de mogelijkheden bij jou in de buurt op 
onderstaande website. 

Website: www.schuldhulpmaatje.nl

6MJD6.1 | Nazorg



Krijgt u opnieuw problematische schulden?

Als het beginnende financiële problemen zijn ben je misschien al geholpen 
wanneer je deze website bezoekt: www.zelfjeschuldenregelen.nl. Hier wordt 
in een paar stappen uitgelegd welke acties je kunt uitzetten. Ook zijn er 
handige tools te vinden op de website van het Nibud: www.nibud.nl.

Kom je er alleen niet uit?
Als je in behandeling bent bij een instantie die kan doorverwijzen naar ons, 
kun je bij hen aangeven dat je opnieuw hulp nodig hebt van de afdeling MJD. 
Als zij niet kunnen doorverwijzen, is het mogelijk om naar het Algemeen 
Maatschappelijk Werk te gaan. Dit kan ook met een doorverwijzing via de 
huisarts. 

In geval van crisis
Dreig je uit huis gezet te worden? Of dreigt de energie of het water binnenkort 
afgesloten te worden door nieuwe betalingsachterstanden? Je kunt je dan 
melden bij de Advies- en Informatiebalie van jouw gemeente. Het is belangrijk 
om de brief mee te nemen waarin de datum van de afsluiting of ontruiming 
staat. Zij helpen je verder. 
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De locaties van Fivoor

Meer informatie over de 
locaties van Fivoor? 
Ga naar www.fivoor.nl/locaties


