SOCIALE
KAART
TEGEN
ARMOEDE
EN
SCHULDEN
GEMEENTE OSS

FINANCIEEL

KINDEREN & JONGEREN

HUISVESTING, ETEN,
KLEDING & HUISRAAD

ZORG, BEGELEIDING, WEGWIJS
& CONTACT

DIGITALE SOCIALE KAART GEMEENTE OSS
Wist je dat er voor de gemeente Oss een
handige digitale sociale kaart is? Het is een
website voor inwoners en professionals.
Je vindt er informatie over formele en
informele organisaties en activiteiten
rondom wonen, zorg & welzijn, werk &
inkomen en jeugd. Een handig hulpmiddel
om gemakkelijker je weg naar oplossingen
te vinden en de klant beter te helpen!
NIEUWSGIERIG? KIJK SNEL OP:
https://oss.socialekaartnederland.nl

FINANCIEEL

Wat is het probleem?

Wat kan je
helpen?

Waar kun je
terecht?

Waar moet je aan
denken?

Hoe kom je er?

Doolhof van voorzieningen,
regelingen en formulieren

Juridisch advies, hulp en
bemiddeling

Sociaal raadslieden werk,
ONS welzijn

www.ons-welzijn.nl

tel. 088 - 374 25 25

Geen of onvoldoende inkomen

Uitkering participatiewet,
IOAZ, IOAW, bijz. bijstand

Gemeente Oss
Bezoekadres:
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss,
www.oss.nl

Melden bij de gemeente
tel. 140412 en maak een afspraak

Gemeente Oss, afdeling Werk en
inkomen. Tel. 140412. Werkdagen
van 8.30 uur - 17.00 uur. Maak
altijd een afspraak.

Geen of onvoldoende inkomen
door ziekte of werkloosheid

Uitkering aanvragen:
WW, WIA

UWV Werkbedrijf.
Particulieren. Aanvragen
digitaal bij www.werk.nl

Geregistreerd als werkzoekende
bij het UWV. Twee weken voor
ontslag.

Digitaal bij www.werk.nl

Hoge vaste lasten

Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen en
Waterschap

Belastingsamenwerking
Oost-Brabant BSOB

Aanvragen binnen 6 weken bij de
BSOB.

Via de website: www.bs-ob.nl.
Telefonisch: 088-5510000

Ziektekosten

Collectieve aanvullende
verzekering AZOSS

Gemeente Oss
Bezoekadres:
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss,
www.oss.nl

Basisverzekering afgesloten bij CZ
of VGZ. Inkomsten tot 120% van
de bijstand.

Aanmelden via
www.gezondverzekerd.nl/oss.
Of via gemeente Oss afdeling
Werk en Inkomen, tel. 14 0412.
Werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Toeslagen ontvangen of terugbetalen

Huurtoeslag, zorgtoeslag,
kinderopvangtoeslag

Belastingdienst.
www. belastingdienst.nl

Aanvragen digitaal.
www.belastingdienst.nl.
Inloggen op mijn toeslagen

www.belastingdienst.nl.
Belastingtelefoon: 0800-0543.
Gratis. Werkdagen van 8.00 uur
tot 20.00 uur.

Schulden en geen grip op de financiën

Hulp bij schulden:
Budgetbegeleiding /
schuldhulpverlening,
informatie en advies en
coaching

Gemeente Oss
Bezoekadres:
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss,
www.oss.nl

Ingeschreven staan bij gemeente
Oss en legitimatiebewijs
meebrengen

Maak een afspraak vbij
Schuldhulpverlening via tel.
14 0412 of online via www.oss.nl

Beginnende schulden en
schuldpreventie

SchuldHulpMaatje.
Vrijwilliger die
ondersteunt

Met Elkaar Oss tegen
Armoede

Beginnende schulden,
gemotiveerd zijn.

Maak een afspraak via www.
schuldhulpmaatje.nl of loop
binnen bij inloopspreekuur
maandag 19.30 uur buurthuis
Kortfoort Oss

Problemen met financiën op orde
krijgen en houden

Thuisadministratie van
ONS welzijn

ONS welzijn
www.ons-welzijn.nl. Kijk
bij praktische diensten

Voor volwassenen en ouderen

ONS welzijn. info@ons-welzijn.nl
Tel. 088 374 25 25 of neem
contact op met het sociaal
wijkteam in uw wijk

Problemen met financiën
op orde krijgen en houden

Cursus Omgaan met geld

Gemeente Oss.
Bezoekadres:
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss,
www.oss.nl

Gratis cursus van 8 bijeenkomsten

Aanmelden kan door te mailen
naar wieducatie@oss.nl.
Of bel 14 0412 en vraag naar
Geertje Ruijs

Langdurig laag inkomen

Individuele
Inkomenstoeslag

Gemeente Oss
Bezoekadres:
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss,
www.oss.nl

Drie jaar of meer op
bijstandsniveau. Vast bedrag per
jaar. 23-65 jaar

Gemeente Oss afdeling Werk en
inkomen, tel. 14 0412. Werkdagen
van 9.00 uur - 17.00 uur.

KINDEREN &
JONGEREN

Wat is het probleem?

Wat kan je
helpen?

Waar kun je
terecht?

Waar moet je aan
denken?

Hoe kom je er?

Problemen met alimentatie

Kinderalimentatie tot 21
jaar

Landelijk Bureau Inning
Onderhoudsbijdragen
LBIO Rotterdam

Eerst zelf proberen alimentatie
te innen. Uitspraak van de
rechtbank nodig.

LBIO, tel. 010-2894894
werkdagen 9.00 - 12.00
en 13.00 - 16.00 uur.

Geen basisuitzet voor een baby

Een babystartpakket

Stichting Babyspullen

Voor (aanstaande) ouders die in
armoede leven

Babypakket kan alleen door
een hulpverlener worden
aangevraagd. Kijk op
www.stichtingbabyspullen.
nl/hulp-nodig/
hulpverleningsorganisaties

Schoolse of buitenschoolse kosten

Vergoeding kosten
van (buiten)schoolse
activiteiten

Stichting Leergeld Maas
en Leijgraaf
Kantoor Oss: Verdistraat 75
5343 VC Oss

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar.
Ouders hebben een inkomen tot
120% van de bijstand.

Ouders kunnen telefonisch of
per e-mail een aanvraag doen.
Tel. 06-13089599
Leergeldoss@gmail.com

Kosten voor sport kinderen van
4-18 jaar

Vergoeding kosten voor
sport en sportkleding

Jeugdfonds Sport en
Cultuur

Voorwaarden: voor kinderen van
4 tot 18 jaar. Ouders hebben een
inkomen tot 120%

Ouders kunnen telefonisch of
per e-mail een aanvraag doen.
Telefoon: 06-21440815.
Mail: jsfjcf.oss@gmail.com

Kosten voor culturele activiteiten
kinderen van 4 tot 18 jaar

Vergoeding kosten
voor theater, lessen en
instrumenten

Jeugdfonds Sport en
Cultuur

Voorwaarden: voor kinderen van
4 tot 18 jaar. Ouders hebben een
inkomen tot 120%

Ouders kunnen telefonisch of
per e-mail een aanvraag doen.
Telefoon: 06-21440815.
Mail: jsfjcf.oss@gmail.com

Kosten voor zwemles, sportclub
en vrije tijd kinderen 4 tot 18 jaar

De regeling Meedoen is
Belangrijk

Gemeente Oss
Bezoekadres:
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
www.oss.nl

Voorwaarden: voor ouders en
kinderen. Inkomen tot 120% van
de bijstand.

Gemeente Oss afdeling Werk en
inkomen, tel. 14 0412
Werkdagen van 9.00 uur - 17.00
uur.

Weinig geld om leuke dingen
te doen met de kinderen

KidzTaz Oss

Gratis activiteiten, zoals
sinterklaas, film- of
knutselmiddag.

Bestemd voor kinderen tot
13 jaar uit gezinnen met een
minimuminkomen

www.facebook.com/kidztaz/

Kosten voor studie studenten
MBO, HBO en WO 18+

Studiefinanciering en
leenstelsel 18+

Dienst Uitvoering
Onderwijs DUO
Groningen

MBO 1 en 2 basisbeurs, 3 en
4 prestatiebeurs. Aanvullende
beurs mogelijk.

Duo infolijn: tel. 050-5997755,
op werkdagen van 9.00 uur tot
17.00 uur. Kijk op www.duo.nl.
Inloggen met DiGid

Jongeren tot 27 jaar zonder
studie of baan

Hulp bij het vinden van
de juiste studie of leerwerktraject.

Jongerenloket van de
gemeente.

Toeleiding naar school, werk
of leerwerktraject. Aanvragen
aanvullende bijstandsuitkering.

Maak een afspraak met
een medewerker van het
jongerenloket. Tel. 140412 of
mail: jongerenloket@oss.nl

Studenten ROC met geldvragen

advies , ondersteuning en
verwijzing bij geldvragen

Spreekuur ROC De
Leijgraaf Oss

Student bij ROC De Leijgraaf in
Oss, 16-24 jaar

afspraak via coach/docent ROC
of rechtstreeks bij ONS welzijn
per mail (info@ons-welzijn.nl) of
telefoon 088-3742525

Jongeren met schuldenproblemen

Hulp en advies bij
financiële problemen

Schuldhulpmaatje Jong en
Schuldhulpverlening

Beginnende schulden,
gemotiveerd zijn.

SchuldHulpMaatje Jong Oss. Kijk
ook op www.moneyfit.nl
of gemeente Oss,
Schuldhulpverlening via 14 0412

HUISVESTING
ETEN, KLEDING
& HUISRAAD

Wat is het probleem?

Wat kan je
helpen?

Waar kun je
terecht?

Waar moet je aan
denken?

Hoe kom je er?

Geen huis, onderdak

Crisisopvang en
woonbegeleiding

Het Verdihuis Kardinaal
De Jongstraat 17, 5348
BG Oss

Bij huisuitzetting of als je op straat
leeft. Dag- nacht- en crisisopvang.
Max. 3 maanden.

Hulp nodig: Tel. 0412-636251. Of
stuur een mail vanuit de website
www.verdihuis.nl

Geen of onvoldoende eten

Voedselpakket

Stichting Voedselbank Oss
en Omgeving Oss
www.oss.
voedselbankennederland.nl

Aanvragen bij ONS welzijn.
info@ons-welzijn.nl
Tel. 088 374 25 25.
Maximaal 3 jaar

Verstrekking elke donderdag
van 15.30 uur tot 18.00 uur.
Rossinistraat 3 Oss.
info@voedselbank-oss.nl

Geen of onvoldoende eten

Etenswaren die elders
'over' zijn

Stichting Eten Over regio
Oss

Brood en diverse etenswaren.

Word lid van Eten Over regio Oss
op de besloten Facebookpagina
Eten Over Oss. Je kunt elke week
meeloten voor etenswaren

Niet genoeg geld voor kleding

Gratis kleding, schoenen
en bedtextiel

Stichting Kledingbank
Oss en Omstreken.
Berghemseweg 8A
www.kledingbankoss.nl

Aanvraag indienen bij ONS
welzijn. info@ons-welzijn.nl
Tel. 088 374 25 25

Om de 3 maanden 6 stuks
kleding. Halen van kleding
woensdag van 9.30 - 12.00 en
13.00 - 16.00 uur.
Tel. 06-42861225

Geen meubelen of huisraad

Tweedehands meubelen,
kleding, huisraad,
speelgoed, boeken

Kringloopbedrijf Oss
Maaskade 32 Oss
Tel. 0412-626111
www.kringloopbedrijfoss.nl

Regelamatig acties. Kijk op:
www.kringloopbedrijfoss.nl
Nieuws.

Openingstijden winkel: ma. t/m
vr. 9.30 - 17.30 uur. za . 9.30 17.00 uur

Kleine benodigdheden

Tweedehands huisraad,
speelgoed, boeken

Ruilwinkel Oss,
Schadewijkstraat 4b Oss
www.ruilwinkeloss.nl

Ruilen van goederen en diensten
met behulp van CrOssjes. Gratis
inschrijven

Openingstijden: Di. 9.30 tot
12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur.
Woensdag t/m vrijdag 13.00 uur
tot 16.00 uur.
Telefoon: 06-83 666 338.

Niet voldoende geld voor kleding,
speelgoed, verjaardagen etc.

Gratis kleding, speelgoed,
huisraad, verjaardagsbox.

Helpende Handen Oss

Lid worden van de Facebookgroep

Meld je aan bij:
helpendehandenoss@gmail.com

Noodsituatie, incidenteel

Hulp van het
Solidariteitsfonds Oss

Solidariteitsfonds van Met
Elkaar, de kerken en de
Seniorenraad

Via verwijzing intermediairs
van Met Elkaar, de kerken,
seniorenraad of ONS welzijn

www.metelkaaross.com.
tel. 06-15661413.
Stuur een mail naar:
solidariteit.oss@gmail.com

Kapotte fiets, huisraad, gereedschap

Repair café Oss

www.repaircafe-oss.nl

Voor informatie
g.rutten28@gmail.com

Elke laatste woensdag van de
maand in de Bonte hoef. Elke
laatste vrijdag van de maand in
wijkcentrum Schadewijk

ZORG BEGELEIDING WEGWIJS
& CONTACT

Wat is het probleem?

Wat kan je
helpen?

Waar kun je
terecht?

Waar moet je
aan denken?

Hoe kom je er?

Begeleiding (voor 18+)

Hulp in Natura of Persoonsgebonden Budget PGB

Thuiszorgorganisaties of
particuliere instellingen

Indicatie voor begeleiding;
verplichte eigen bijdrage CAK

Gemeente Oss afdeling Zorg Tel. 14 0412
Werkdagen van 9.00 uur - 17.00 uur.

Ziektekosten

Collectieve aanvullende
verzekering AZOSS

Gemeente Oss Bezoekadres: Basisverzekering afgesloten bij
CZ of VGZ. Inkomsten tot 120%
Raadhuislaan 2 5341 GM
van de bijstand.
Oss www.oss.nl

Aanmelden via www.gezondverzekerd.
nl/oss. Of via gemeente Oss afdeling
Werk en Inkomen, tel. 14 0412.
Werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Verzorging of verpleging

Hulp in Natura of
Persoonsgebonden Budget
PGB

Thuiszorgorganisaties of
particuliere instellingen

Indicatie verzorging/ verple
ging door wijkverpleegkundige.
Betaling ZVW

Aanmelden via het sociaal wijkteam of
de huisarts of rechtsstreeks

Jeugdzorg

Hulp in Natura of Persoonsgebonden Budget PGB

Jeugdzorginstellingen

Indicatie voor jeugdzorg via de gemeente. Geen eigen bijdrage.

Aanmelden via Centrum Jeugd en Gezin,
ONS welzijn of de gemeente

Problemen met relatie,
werk of financiën

Advies en begeleiding

ONS welzijn.
Schadewijkstraat 6 5348 BC
Oss www.ons-welzijn.nl.

Er zijn geen kosten aan
verbonden.

ONS welzijn. info@ons-welzijn.nl Tel.
088 374 25 25 of neem contact op met
het sociaal wijkteam in uw wijk

Behoefte aan contact, gratis
activiteiten en zelfontplooiing

Inloop, gratis koffie en
thee, activiteiten. Ontdek je
talent!

Talentcentrum Linkensweg
1b te Oss

Sluit je aan bij b.v. taalles,
open atelier, kookclub of
reparatieworkshop

Loop eens binnen. Voor informatie ONS
welzijn. E-mail info@ons-welzijn.nl Tel. 088
374 25 25. Facebook @Talentcentrum.

Verzachten van armoede,
lotgenoten, ontmoeting

Stichting Quiet Community
Oss

Ons Huis van de Wijk.
Coornhertstraat 3 Oss.
Ruwaard.

Word gratis lid en ontvang
regelmatig een aanbod b.v.
bezoek kapper, fiets, etentje.

Vraag een inschrijfformulier aan op
info@quietoss.nl en kom op dinsdag
tussen 13.00 en 15.00 uur naar Ons Huis
van de Wijk.

Problemen in de buurt,
isolement, eenzaamheid

Buurtbemiddeling,
Ondersteuning
bewonersinitiatieven

ONS welzijn.
Schadewijkstraat 6 5348 BC
Oss www.ons-welzijn.nl.

Neem contact op met de
buurtopbouwwerker bij u in de
wijk of het dorp

ONS welzijn. info@ons-welzijn.nl Tel.
088 374 25 25 of neem contact op met
het sociaal wijkteam in uw wijk

Behoefte aan gezelschap
en ontmoeting

Een leuke groep voor
gezelligheid, eten en
uitstapjes (geen dating)

Waarom Alleen (Oss en
omgeving)

Samen wordt besloten welke
activiteit wordt ondernomen.
Lowbudget.

Aanmelden als lid op de besloten
Facebookpagina 'Waarom alleen' (Oss
en omgeving)

Vluchtelingen
Vluchtelingen

Educatie, eet- en fietsprojecten

Thuis in Oss

www.thuisinoss.nl

info@thuisinoss.nl

Begeleiding en integratie o.a. Vluchtelingenwerk Zuid
hulp bij inburgering
Nederland locatie Oss

www.vluchtelingenwerk.nl

e-mail: Oss@vluchtelingenwerk.nl.
Tel. 0412-648664. Voor (juridisch)
spreekuur, maak een afspraak. Adres:
Sterrebos 35 Oss.

Ouderen 55+

Hulp, advies, activiteiten
voor ouderen van af 55 jaar.

ONS welzijn
Schadewijkstraat 6 5348 BC
Oss www.ons-welzijn.nl

ONS welzijn. info@ons-welzijn.
nl Tel. 088 374 25 25 of sociaal
wijkteam in uw wijk

Ouderenadviseur geeft advies op het ge
bied van zorg, welzijn, financiën en wonen.
Tel 088 374 25 25. info@ons-welzijn.nl

Mensen met een beperking

Aanbod en hulp bij wonen,
werken en vrije tijd

Dichterbij - Uniek of andere
zorgaanbieders

Indicatie voor hulp via WMO of
Jeugdwet of CIZ

Info: ONS welzijn. info@ons-welzijn.nl
Tel. 088 374 25 25 of neem contact op
met het sociaal wijkteam in uw wijk

Niet aangeboren hersenletsel

Ontmoetingsplek voor
mensen met NAH

www.nah-cafebrabant.nl.

www.nah-cafebrabant.nl.

In Oss Buurthuis Kortfoort op donder
dagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur

Behoefte aan een praatje
en ondersteuning

Ontmoeting met koffie
of deelname aan diverse
activiteiten

Ons Huis van de Wijk.
Coornhertstraat 3 Oss.
Ruwaard.

Voor alle bewoners van de
Ruwaard maar ook daarbuiten

Inloop maandag, woensdag, vrijdag van
10.00 uur tot 16.00 uur en rooster van
activiteiten

Diverse hulp in huis: klusje,
boodschappen, uitgaan, maaltijd.

Praktische diensten van ONS
welzijn

ONS welzijn www. Onswelzijn.nl. Kijk bij praktische
diensten

Voor volwassenen. Soms alleen
voor 55+

ONS welzijn. info@ons-welzijn.nl Tel.
088 374 25 25 of neem contact op met
het sociaal wijkteam in uw wijk

Tijdelijk overbelaste gezinnen

Ontlasting door een
steungezin op vrijwillige
basis

Buurtgezinnen Oss www.
buurtgezinnen.nl/oss

Voor overbelaste gezinnen met
kinderen

Kijk op: www.buurtgezinnen.nl/oss
of bel direct met de coördinator
tel. 06-22722853

VOORZIENING TOEVOEGEN
Mist u een voorziening en wilt u die graag op de
sociale kaart Oss tegen Armoede terugzien? Geef
dit dan door via: info.metelkaaross@gmail.com.
DISCLAIMER
De informatie in deze brochure is zorgvuldig
samengesteld. Aan de inhoud kunt u geen rechten
ontlenen. Ziet u toch een fout? Geef dit dan door
via info.metelkaaross@gmail.com.
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