
In drie stappen financieel fit
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Financieel fit –  
zeker als u werkt

Mensen  
wachten vaak 

3 tot 5 jaar  
om financiële hulp te 

vragen.

Wist u dat er in 
Utrecht veel hulp 

en financiële extra’s 
zijn? Ook voor 

werkenden.

http://utrecht.nl/hulpbijgeldzorgen
http://utrecht.nl/hulpbijgeldzorgen


STAP 1 Beschikbare hulp vinden  
en inschakelen
Doe een financiële check op geldfit.nl 
Wilt u weten of uw financiën op orde 
zijn? Doe dan op www.geldfit.nl vrij
blijvend een korte check. En krijg tips 
om de zaken weer op orde te krijgen. 
Bijvoorbeeld een adviesgesprek bij  
het buurtteam, hulp van een financieel 
vrijwilliger, of meer informatie over 
beschikbare extra’s.

Direct hulp? Ga naar U centraal
Wilt u direct geholpen worden? 
Bijvoorbeeld om een regeling bij de 
gemeente aan te vragen? Of om uw 
financiële administratie op orde te 
 krijgen? Kijk op www.ucentraal.nl/
onzemogelijkheden bij het thema werk 
en inkomen. Daar vindt u spreekuren  
en gratis financiële workshops om uw 
geldvragen voor te leggen. 

STAP 2 Extra’s bij een laag inkomen 
aanvragen
U-pas
U denkt misschien: ik werk, dus ik kom 
niet in aanmerking voor een regeling 
van de gemeente. Dat klopt gelukkig 
niet. Ook inwoners met een betaalde 
baan kunnen in aanmerking komen 
voor bijvoorbeeld een Upas met een 
tegoed voor alle gezinsleden. Met  
de Upas kunt u 120 euro per jaar 

besteden, aan de kapper of een keer 
naar de film. Het tegoed voor een kind 
op het voortgezet onderwijs is jaarlijks 
385 euro. Voor  bijvoorbeeld een fiets, 
een laptop of sport. Meer informatie en 
aan vragen? Kijk dan op www.Upas.nl.

Bijzondere bijstand
En wist u dat u als werkende soms  
ook recht hebt op bijzondere bijstand? 
Bijvoorbeeld omdat u een onverwachtse 
tegenvaller hebt, waardoor u ineens 
een grote uitgave moet doen. Kijk op 
www.utrecht.nl/extravooru. Als u er  
niet uitkomt, vraag dan hulp aan via  
U centraal of bij het buurtteam. 
Ze helpen u graag!

STAP 3 Zorgen over geld? Bel ons!
Misschien zijn uw geldzorgen zo groot, 
dat u niet al uw rekeningen meer kunt 
betalen. Komt u er zelf niet meer uit? 
Neem dan alstublieft contact op met  
het team Schulddienstverlening van de 
gemeente. Zij zijn er om u te helpen  
weer een schuldenvrije toekomst op  
te bouwen. Samen met u kijken ze  
welke stappen hiervoor nodig zijn,  
zoals een sanering van uw schulden.  
Bel 030  286 52 11. Een afspraak is  
ook op dinsdag of  donderdagavond 
mogelijk als u vanwege werk overdag 
niet kunt. We staan voor u klaar.
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