
Bijzondere Bijstand 

Maak je door bijzondere omstandigheden extra noodzakelijke kosten, maar heb je niet 
genoeg inkomen of spaargeld om deze te betalen? 
Worden deze kosten ook niet door een andere organisatie vergoed? Wij snappen dat zorgen 
over geld heel vervelend zijn. Neem contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden 
zijn. Misschien heb je wel recht op Bijzondere bijstand.  

Wat is Bijzondere bijstand? 

Bijzondere bijstand is een vergoeding waarmee je noodzakelijke kosten die ontstaan zijn 
vanwege bijzondere omstandigheden, zoals een eigen bijdrage voor rechtsbijstand, kunt 
betalen. 

Heb je recht op Bijzondere bijstand? 

Om te bepalen of je recht hebt op Bijzondere bijstand, kijken we naar jouw persoonlijke 
situatie, je inkomen en je spaargeld. Je hebt waarschijnlijk recht op Bijzondere bijstand als: 

 Je alleenstaand bent, geen thuiswonend(e) kind(eren) hebt en je vermogen maximaal 
€ 6.505 is. 

 Je alleenstaand bent en thuiswonende kinderen hebt of je woont samen of je bent 
getrouwd en je vermogen is maximaal: € 13.010. 

 Je een inkomen hebt dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. Hieronder 
lees je wat de hoogte is van 110% van de toepasselijke bijstandsnormen. De 
bedragen die worden genoemd zijn netto-bedragen: 
 
Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd: 
€ 1.200,88 
Echtpaar van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: € 1.715,54 

Hoe vraag je Bijzondere bijstand aan? 

Tip: neem eerst contact op met jouw inkomensconsulent voordat je kosten maakt. Zo weet je 
wat de mogelijkheden zijn van een vergoeding. Wij helpen je graag verder!  

Heb je kosten gemaakt? Dan is het belangrijk dat je de aanvraag voor de Bijzondere bijstand 
doet binnen één maand nadat de kosten zijn gemaakt. Gaat het om kosten voor duurzame 
gebruiksgoederen, zoals een wasmachine of koelkast? Dan vraag je Bijzondere bijstand aan 
vóór je de kosten maakt. 

Ontvang je al een uitkering via Fijnder? Je kunt de Bijzondere bijstand aanvragen via het 
formulier ‘Aanvraagformulier Bijzondere bijstand met uitkering’. Ontvang je nog geen 
uitkering via Fijnder? Gebruik dan het formulier 'Aanvraagformulier Bijzondere bijstand 
zonder uitkering'.  Kom je er niet uit? Laat het ons weten. 

Wat gebeurt er met je aanvraag? 

Als wij je aanvraag voor de Bijzondere bijstand hebben ontvangen, gaan we ermee aan de 
slag! Binnen acht weken na jouw bijstandsaanvraag nemen wij contact met jou op.  Je 
ontvangt bericht met hierin het besluit of de bijstand wordt toegekend of niet, we noemen dit 
een beschikking. 

Heb je na acht weken nog geen beschikking ontvangen? Of heb je vragen? Neem dan 
contact met ons (Fijnder) op via 0544-47 42 00.  

https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Aanvraagformulier%20bijzondere%20bijstand%20met%20bijstandsuitkering%202022-01-25.pdf
https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Aanvraagformulier%20bijzondere%20bijstand%20zonder%20PW%20uitkeringversie%202022-01-25.pdf
https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Aanvraagformulier%20bijzondere%20bijstand%20zonder%20PW%20uitkeringversie%202022-01-25.pdf
tel:0544474200


Collectieve zorgverzekering 

Heb je een laag inkomen en hoge zorgkosten? Misschien kun je gebruik maken van de 

gemeentepolis. 

De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering van gemeente Berkelland, Oost Gelre 
of Winterswijk. 

Meer informatie over de gemeentepolis lees je op www.gezondverzekerd.nl. Op deze 
website vind je onder andere de digitale keuzehulp. De digitale keuzehulp helpt je bij het 
kiezen van de gemeentepolis die het beste bij jou past. Heb je recht op de gemeentepolis en 
wil je overstappen? Dan kan dat voor 1 januari van het nieuwe jaar. Een afspraak maken 
voor het overstapspreekuur kan via Menzis.nl/spreekuur. 
  

https://www.gezondverzekerd.nl/
https://menzis.nl/spreekuur


Meedoenregeling voor kinderen 

Heb je een of meerdere kinderen en een laag inkomen? Dan valt het niet mee om je 
kind(eren) overal aan mee te laten doen. 
Fijnder vindt het belangrijk dat kinderen wél mee kunnen doen, hiervoor is de 
meedoenregeling bedoeld. Hieronder leggen we uit wat deze regeling inhoudt en hoe je de 
regeling kan aanvragen.  

Wat is de meedoenregeling voor kinderen? 

Sommige basisvoorzieningen en activiteiten moeten voor iedereen, dus ook voor kinderen, 
beschikbaar zijn. Met de meedoenregeling voor kinderen krijg je per kind tot 18 jaar een 
vergoeding voor bijvoorbeeld een schoolreisje, sportactiviteiten, bezoek aan het theater of 
muziekles. Het kan ook gaan om een tegemoetkoming voor schoolkosten, zwemles of een 
huiswerkcomputer. 

Hoe kan je de meedoenregeling voor kinderen aanvragen? 

Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk met een laag inkomen, 
kunnen in aanmerking komen voor de meedoenregeling voor kinderen. Iedere aanvraag 
wordt apart beoordeeld. Toch zijn er algemene regels. Zo bepaalt de gezinssituatie en de 
hoogte van het inkomen of je in aanmerking komt. Meestal hebben alleenstaande of 
gehuwde ouders met een inkomen dat gelijk of iets hoger is dan het bijstandsniveau, recht 
op de meedoenregeling voor kinderen. 

Ontvang je een uitkering via Fijnder? Dan wordt de meedoenregeling voor kinderen 
automatisch toegekend. Hierover ontvang je een brief. 

Ontvang je geen uitkering via Fijnder? Gebruik dan het formulier 'Aanvragen Bijzondere 
bijstand zonder uitkering' om de meedoenregeling voor kinderen aan te vragen.  

Hoe hoog is de bijdrage van de meedoenregeling voor kinderen? 

Per gemeente zijn de bijdragen voor de meedoenregeling voor kinderen vastgesteld. 
Hieronder zie je een overzicht van deze bijdragen. 

Sociale, culturele en sportieve activiteiten. Denk hierbij aan het lidmaatschap van een sportvereniging of het 
meedoen aan de toneelclub. 

 

Gemeente Berkelland Gemeente Winterswijk Gemeente Oost Gelre 

Max. € 200,- per kind 
tot 18 jaar. 

Max. € 200,- per kind tot 
18 jaar. 

Max. € 350,- per kind tot 18 jaar (incl. schoolkosten voor de 
basisschool en het vervolgonderwijs). 

  

Schoolkosten: Denk hierbij aan de vrijwillige ouderbijdrage, de kosten van een schoolreisje/schoolkamp, een 
schooltas.  

Gemeente Berkelland Gemeente Winterswijk 

Basisschoolkinderen: € 175,- per kind 
Middelbare schoolkinderen: € 350,- per kind 

Basisschoolkinderen: € 125,- per kind 
Middelbare schoolkinderen: € 200,- per kind 

  

https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Aanvraagformulier%20bijzondere%20bijstand%20zonder%20PW%20uitkeringversie%202022-01-25.pdf
https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Aanvraagformulier%20bijzondere%20bijstand%20zonder%20PW%20uitkeringversie%202022-01-25.pdf


Zwemdiploma: Voor kinderen vanaf 4 jaar die nog geen zwemdiploma hebben, is een vergoeding beschikbaar 
voor het behalen van zwemdiploma A. 

Gemeente Berkelland Gemeente Winterswijk Gemeente Oost Gelre 

Max. € 300,- 
Het volledige bedrag voor het 
behalen van zwemdiploma A wordt 
vergoed. 

Het volledige bedrag voor het behalen van 
zwemdiploma A wordt vergoed. 

 

Computer 

Gemeente Berkelland Gemeente Winterswijk Gemeente Oost Gelre 

Max. € 500,- per 5 jaar voor één 
computer voor kinderen tot 18 jaar in 
het voortgezet- of beroepsonderwijs. 

Max. € 500,- per 5 jaar voor één 
computer voor kinderen tot 18 jaar in 
het voortgezet- of beroepsonderwijs. 

Max. € 20,- per maand voor een 
internetabonnement. 

Max. € 500,- per 5 jaar voor één 
computer voor kinderen tot 18 jaar in 
het voortgezet- of beroepsonderwijs. 

Meedoen-App 

Heb je recht op de meedoenregeling voor kinderen? Dan ontvang je een brief van Fijnder. In 
die brief staat een activatiecode. Met die code kun je direct inloggen in de webshop. Onder 
de knop ‘Aanbod’ vind je alle activiteiten en cursussen en kun je jouw tegoed zien. Jouw 
tegoed kun je ook vinden onder de knop ‘Mijn vouchers’ waar een persoonlijke QR-code 
staat. Met die QR-code betaal je de aanbieder waar je een activiteit wil doen. De QR-code 
kun je uitprinten, naar jezelf mailen of via je telefoon laten zien via de app ‘Me – Forus’. De 
app kun je downloaden in de Google Playstore (Android) of App store (iOS) via: forus.io 

 Ik woon in de gemeente Berkelland: je kunt inloggen op de webshop 
via: https://berkelland.forus.io/ 

 Ik woon in de gemeente Winterswijk: je kunt inloggen op de webshop 
via: https://winterswijk.forus.io/ 

 Ik woon in de gemeente Oost Gelre: je kunt inloggen op de webshop 
via: https://oostgelre.forus.io/ 

Meedoen in de samenleving? Wij helpen je! 

Ik wil een activiteit aanbieden in de Meedoen App. Wat nu? 

Wat fijn dat je een activiteit wil aanbieden in de Meedoen App! Sinds januari 2020 bieden we 
activiteiten digitaal aan met een automatische betalingsverwerking. Je kunt jouw organisatie 
aanmelden via: https://forus.io/provider/sign-up?tag=sdoa. In de handleiding lees je stap voor 
stap hoe je kunt aanmelden. Loop je toch ergens tegenaan? Neem dan contact op met onze 
applicatiebouwer Forus via telefoonnummer 085 - 004 33 87.  

  

https://forus.io/DL
https://berkelland.forus.io/
https://winterswijk.forus.io/
https://oostgelre.forus.io/
https://forus.io/provider/sign-up?tag=sdoa
https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Instructie%20aanmelden%20voor%20leveranciers.pdf
https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Instructie%20aanmelden%20voor%20leveranciers.pdf
tel:0850043387


Meedoenregeling voor volwassenen uit gemeente Berkelland 

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in de gemeente Berkelland? En heb je een laag inkomen 

(tot 110% bijstandsnorm)? 

Dan heb je misschien recht op de meedoenregeling voor volwassenen.  

Wat is de meedoenregeling? 

Als je recht hebt op de meedoenregeling voor volwassenen ontvang je een bedrag van € 
300,- per jaar. Dit bedrag kun je besteden in de webshop. In de webshop staan verschillende 
activiteiten en producten die worden aangeboden door verenigingen en ondernemers. 

Hoe kan je de meedoenregeling aanvragen? 

Om de meedoenregeling aan te vragen, vul je het aanvraagformulier 'Meedoenregeling 
volwassen gemeente Berkelland'. Om gebruik te maken van de meedoenregeling, geldt een 
aantal voorwaarden. 

Voorwaarden 

Je komt in aanmerking voor de meedoenregeling als: 

 Je staat ingeschreven in de gemeente Berkelland. 
 Je inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. 

 Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: 
 Alleenstaande: € 1.200,- 
 Alleenstaande ouder: € 1.200,- 
 Gehuwd/samenwonend: € 1.715,- 

 Vanaf pensioengerechtigde leeftijd: 
 Alleenstaande: € 1.334,- 
 Alleenstaande ouder: € 1.334,- 
 Gehuwd/samenwonend: € 1.806,- 

 Je vermogen niet hoger is dan de vermogensgrens die voor jou geldt.    
 Alleenstaande: € 6.505,- 
 Alleenstaande ouder: € 13.010,- 
 Gehuwden/samenwonenden: € 13.010,- 

Meedoen-App 

Kom je in aanmerking voor de meedoenregeling dan ontvang je een brief van Fijnder. In die 
brief staat een activatiecode. Met die code kun je direct inloggen in de webshop 
via https://berkelland.forus.io/. 

Onder de knop ‘Aanbod’ vindt je alle activiteiten en cursussen en kun je jouw tegoed zien. 
Jouw tegoed kun je ook vinden onder de knop ‘Mijn vouchers’ waar een persoonlijke QR-
code staat. Met die QR-code betaal je de aanbieder waar je een activiteit wil doen. De QR-
code kun je uitprinten, naar jezelf mailen of via je telefoon laten zien via de app ‘Me – Forus’. 
De app kun je downloaden in de Google Playstore (Android) of App store (iOS) 
via: https://forus.io 

De meedoenregeling loopt van 1 juni 2021 tot 1 juni 2022. 

  

https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Aanvraagformulier%20meedoenarrangement%20volwassenen.pdf
https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Aanvraagformulier%20meedoenarrangement%20volwassenen.pdf
https://berkelland.forus.io/
https://forus.io/DL


Ik wil een individuele studietoeslag aanvragen 

Ben je student, maar kun je door een beperking naast je studie niet bijverdienen? Vaak kun 
je dan een individuele studietoeslag aanvragen. 

De individuele studietoeslag is bedoeld om jou te ondersteunen bij het volgen van een 
studie. De regeling is bedoeld om je te stimuleren toch de stap te zetten om naar school te 
gaan of een studie te (blijven) volgen.   

Hoe vraag je een individuele studietoeslag aan? 

Om de individuele studietoeslag aan te vragen, moet je aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Je kunt de toeslag aanvragen als: 

 Je niet in aanmerking komt voor de Wajong. 
 Je in de gemeente Berkelland, Winterswijk of Oost Gelre woont. 
 Je studiefinanciering ontvangt volgens de Wet Studiefinanciering 2000 WSF of 

financiële steun ontvangt volgens hoofdstuk 4 uit de Wet Tegemoetkoming 
Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS). 

 Je wel kunt werken, maar je langdurig niets kan bijverdienen naast je voltijdstudie. 

Voldoe je aan bovenstaande eisen? Dan kun je jouw aanvraag doen via het formulier 
‘Aanvraagformulier individuele studietoeslag’. Je stuurt dan ook aantal bewijsstukken mee 
met het aanvraagformulier: 

 Een beschikking van de toekenning van jouw WTOS of studiefinanciering van DUO.  
 Een deskundigenverklaring (bijvoorbeeld van een arts) waarin staat waarom je niet 

kunt werken naast je studie. 
 Heb je deze verklaring niet of is deze onvoldoende? Dan kunnen wij een onderzoek 

laten uitvoeren. Als we dat doen, word je hiervan eerst op de hoogte gebracht. 

Wat gebeurt er na je aanvraag? 

Als we jouw aanvraag hebben ontvangen, gaan we ermee aan de slag. Binnen acht weken 
ontvang je een besluit per brief. In dit besluit staat of je de individuele studietoeslag ontvangt 
of niet. 
  

https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Aanvraagformulier%20individuele%20studietoeslag.pdf


Ik wil een individuele inkomenstoeslag aanvragen 

Heb je drie jaar of langer inkomen op bijstandsniveau en ben je jonger dan de 

pensioenleeftijd? Vraag de individuele inkomenstoeslag aan. 

De individuele inkomenstoeslag is een extra financiële bijdrage en je mag zelf weten waar je 
die aan uitgeeft. Hieronder kun je alle informatie vinden over de individuele 
inkomenstoeslag.  

Hoeveel bedraagt de individuele inkomenstoeslag? 

Hoe hoog de individuele inkomenstoeslag is, verschilt per gemeente. In het overzicht 
hieronder zie je hoe hoog het bedrag is per gemeente. 

Hoogte individuele inkomenstoeslag 

  Gemeente Berkelland Gemeente Winterswijk Gemeente Oost Gelre 

Alleenstaanden € 432,- € 432,- € 544,- 

Alleenstaande ouder € 556,- € 556,- € 668,- 

Gehuwden € 616,- € 616,- € 842,- 

Heb je recht op de individuele inkomenstoeslag? 

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag, geldt een aantal 
voorwaarden. 

Voorwaarden 
Je komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als:  

 Je 21 jaar of ouder bent, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.  

 Je in de afgelopen 36 maanden een inkomen hebt ontvangen dat niet hoger is dan de 
bijstandsnorm. Woon je in de gemeente Berkelland of Winterswijk dan mag het 
inkomen niet hoger zijn dan 105% van de bijstandsnorm. Woon je in de gemeente 
Oost Gelre dan mag het inkomen niet hoger zijn dan 115% van de bijstandsnorm. 
(Zie ook onderstaand overzicht). 

 Je vermogen in de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan de vermogensgrens.  

 Je geen zicht hebt op inkomensverbetering.  

 Je in de afgelopen 12 maanden geen inkomenstoeslag hebt ontvangen.  

 Je geen financiële bijdrage ontvangt via de Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage 
en Schoolkosten (WTOS) of studiefinanciering ontvangt.  

In de voorwaarden hierboven wordt benoemd dat je inkomen niet hoger mag zijn dan 105% 
van de bijstandsnorm als je in de gemeente Berkelland of Winterswijk woont en niet hoger 
mag zijn dan 115% als je in de gemeente Oost Gelre woont. In het overzicht hieronder lees 
je per situatie wat de maximale hoogte van jouw inkomen mag zijn. De bedragen die worden 
genoemd zijn netto-bedragen. 
  



Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd 

Gemeente Berkelland Gemeente Winterswijk Gemeente Oost Gelre 

€ 1.146,30 € 1.146,30 € 1.255,47 

  

Echtpaar van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd 

Gemeente Berkelland Gemeente Winterswijk Gemeente Oost Gelre 

€ 1.637,56 € 1.637,56 € 1.793,51 

Hoe vraag je de individuele inkomenstoeslag aan? 

Als je 36 maanden of langer een bijstandsuitkering ontvangt, kun je een individuele 
inkomenstoeslag aanvragen via het formulier "Aanvraag individuele inkomenstoeslag met 
bijstandsuitkering". 
Heb je geen bijstandsuitkering of korter dan 36 maanden, maar voldoe je wel aan de 
voorwaarden, dan kun je de individuele inkomenstoeslag aanvragen via het formulier 
"Aanvraag individuele inkomenstoeslag, korter dan 36 maanden of geen bijstandsuitkering".  

Als we jouw aanvraag hebben ontvangen gaan we aan de slag. Binnen acht weken ontvang 
je een besluit per brief. In de brief staat of je de individuele inkomenstoeslag ontvangt of niet. 

Wij snappen dat het aanvragen van een individuele inkomenstoeslag en de regels die 
daarbij horen lastig kunnen zijn. Kom je er niet uit? Wij helpen je graag verder! 

  

https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Aanvraagformulier%20Individuele%20inkomenstoeslag%20-%2036%20maanden%20uitkering%202022-01-01.pdf
https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Aanvraagformulier%20Individuele%20inkomenstoeslag%20-%2036%20maanden%20uitkering%202022-01-01.pdf
https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Aanvraagformulier%20individuele%20inkomenstoeslag%20korter%2036%20maand%20versie%202022-01-25.pdf


Energietoeslag (dit is een eenmalige toeslag) 

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen 
van € 800 om de energiekosten te betalen. 

Als je bekend bent bij Fijnder hoef je niets te doen. 

Je krijgt automatisch € 800,- op je rekening. De betaling wordt gedaan op 14 april. Rond 15 
april zal het bedrag dan op je rekening staan. 

Je bent bekend bij Fijnder als: 

 je op 1 maart 2022 een uitkering hebt en woont in de gemeente Berkelland, Oost 
Gelre of Winterswijk. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ. 

 je in het eerste kwartaal van 2022 gebruik hebt gemaakt van de bijzondere bijstand 
 je in het eerste kwartaal van 2022 gebruik hebt gemaakt van individuele 

inkomenstoeslag 

Je bent niet bekend bij Fijnder en hebt een laag inkomen 

Dan kun je zelf de energietoeslag aanvragen. 

Voorwaarden 

Je komt in aanmerking als: 

 Je een laag (gezamenlijk) inkomen hebt; 
 Je in de gemeente Berkelland, Oost Gelre of Winterswijk woont; 
 Je 21 jaar of ouder bent; 
 Je geen recht op studiefinanciering hebt; 
 Je niet dakloos of thuisloos bent; 
 Je niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis) 

woont; 
 Je hoofdbewoner bent van de woning. 

Wat is een laag inkomen? 

Een laag inkomen is een inkomen van minder dan: 

Leefsituatie     Leeftijd 

Netto maand-inkomen       

exclusief vakantiegeld        

Alleenstaand (ouder) 
21 jr - AOW                         

vanaf AOW 

€ 1.244,54               

€ 1.382,89 

Gehuwd / Samenwonend 

21 jr - AOW 

vanaf AOW 

€ 1.777,92 

€ 1.872,49 
  

Aanvragen 

Je vindt hier het aanvraagformulier. 

https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Aanvraagformulier%20energietoeslag_0.pdf
https://www.fijnder.nl/media/236


Veelgestelde vragen over de energietoeslag. 

Heb je hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met Fijnder 
via 0544-474200 of info@fijnder.nl 

Fijnder helpt je financieel waar dat nodig en mogelijk is! Daarvoor zijn er allerlei regelingen. 
Deze kunnen verschillen per gemeente. In deze folder zetten we de belangrijkste regelingen 
op een rijtje. 

 

 

 

 

https://www.fijnder.nl/veelgestelde-vragen-over-de-energietoeslag
tel:054447420
mailto:info@fijnder.nl
https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Folder%20Regelingen%20bijzondere%20bijstand%20en%20minimabeleid.pdf
https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/Folder%20Regelingen%20bijzondere%20bijstand%20en%20minimabeleid.pdf

