
Laat geen 
geld liggen!
Gemeente Rotterdam helpt u bij geldzorgen.

Aanvullend inkomen voor ouderen 
Krijgt u geen of geen volledige AOW?  
En heeft u geen ander inkomen of vermogen? 
Dan wordt uw inkomen aangevuld tot het 
sociaal minimum. Dit heet de Aanvullende 
Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).  
Lees hier verder: 

www.svb.nl/nl/aio

Aanvullend inkomen voor ouderen 
Heeft u AOW of AOW met een klein pensioen? 
Dan kunt u het AOW-tegoed van € 450 per  
jaar aanvragen. U regelt dit via:

www.rotterdam.nl/
loket/aow-tegoed

Energietoeslag 
Voor Rotterdammers met een laag inkomen  
is er de energietoeslag van € 1.300 om de  
hoge energierekening mee te betalen. 

www.rotterdam.nl/wonen-
leven/energietoeslag

Vindt u het lastig om rond te komen?  
Of maakt u zich zorgen of u uw 
rekeningen kunt betalen? Dan kan de 
gemeente u helpen. Er zijn verschillende 
regelingen en toeslagen voor u. Ook in de 
stad zijn er organisaties die u kunnen helpen. 

Regelingen voor extra geld 
Heeft u een laag inkomen en maakt 
u zich zorgen over geld? Of heeft  
u extra uitgaven? Of schulden?  
De gemeente helpt u graag!  
Kijk voor meer informatie op  
www.rotterdam.nl/geldzorgen 

VGZ Rotterdampakket 
 Het VGZ Rotterdampakket is een 
complete zorgverzekering met korting 
en extra vergoedingen voor alle 
Rotterdammers. Heeft u een laag inkomen 
dan krijgt u extra veel voordeel. Kijk voor 
meer informatie op:

www.rotterdam.nl/wonen-
leven/vgz-rotterdampakket

Gratis menstruatieproducten 
Op verschillende plekken in de stad  
kunnen mensen met een laag inkomen  
gratis tampons en maandverband krijgen. 
Kijk hier voor een overzicht: 

Voedselbank Rotterdam 
Bij de Voedselbank kunt u een 
voedselpakket aanvragen. U regelt dit via 
de Vraagwijzer bij u in de buurt of door te 
bellen naar telefoonnummer 14 010.

www.armoedefonds.nl/ 
menstruatie-armoede

www.voedselbank.nl/
hulp-nodig

Ouderen

Hoge energiekosten Gezondheid

Scan de QR-code om de website te bezoeken 
Scan de code met de camera van uw telefoon. Dit doet u door er een foto van te maken met uw toestel.  
Houd de camera op de code gericht en wacht tot u verdere instructies in uw scherm ziet verschijnen.



De Kledingbank Rotterdam 
Bij de Kledingbank kunt u twee keer per 
jaar (winter en zomer) een kledingpakket 
aanvragen. U regelt dit via de Vraagwijzer 
bij u in de buurt of door te bellen naar 
telefoonnummer 14 010. 

www.kledingbank-rotterdam.nl/ 
voor-wie-is-het

Rotterdampas 

Met de Rotterdampas krijgt u korting of  
gratis toegang bij een uitje in de stad.  
Voor Rotterdammers met een laag inkomen 
kost de Rotterdampas € 5. Voor kinderen is  
de pas gratis. 

www.rotterdampas.nl 
Hebt u vragen?
Hebt u vragen over een regeling? Of weet u niet  
goed waar u recht op heeft? Bel dan telefoonnummer  
14 010. Of ga langs bij de Vraagwijzer bij u in de wijk. 

Vraagwijzer Feijenoord:  
Maashaven O.z. 230, 3072 HS Rotterdam

Vraagwijzer Charlois: 
Annie M.G. Schmidtplein 16,  
3083 NZ Rotterdam

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is een bijdrage 
voor bijzondere of onverwachte kosten. 
Bijvoorbeeld een verhuizing, rechtsbijstand 
of medische kosten. U vraagt Bijzondere 
bijstand aan bij de gemeente via:

www.rotterdam.nl/wonen- 
leven/bijzondere-bijstand 

Jeugdtegoed
Het Jeugdtegoed is € 275 tot € 500 per  
jaar, per kind (van 4 tot en met 17 jaar). 
U gebruikt dit voor schoolspullen, 
sportartikelen of het openbaar vervoer.  
U vraagt het jeugdtegoed aan via:

www.rotterdam.nl/
loket/jeugdtegoed

Kijk voor meer informatie 
over de Vraagwijzer op:

www.rotterdam.nl/wonen-
leven/vraagwijzer

Stichting Meedoen in Rotterdam 
Via Stichting Meedoen in Rotterdam kunt u  
een vergoeding voor schoolkosten aanvragen.
Bijvoorbeeld voor een laptop, sportlessen,  
toneel of muziekles. U vraagt dit aan via: 

www.meedoeninrotterdam.nl

Bent u ondernemer?
Alle informatie vindt u op 

 
www.ondernemen010.nl/geldzorgen 

Individuele inkomenstoeslag 
Hebt u al langere tijd een laag inkomen?  
Dan heeft u misschien recht op € 120 individuele 
inkomenstoeslag per jaar. Kijk voor meer 
informatie op:

www.rotterdam.nl/loket/ 
individuele-inkomenstoeslag

Gratis Openbaar Vervoer (OV) 
Kinderen tot 12 jaar mogen gratis meereizen 
met hun ouders. Ook AOW'ers hoeven niets te 
betalen voor het OV.

www.rotterdam.nl/loket/ 
gratis-ov-voor-kinderen

www.rotterdam.nl/loket/ 
gratis-ov-voor-aow-gerechtigden 

Algemeen

Gezinnen


