
A LKM A A R    D IJ K E N WA A R D

Schuldhulpverlening 
Van geldzorgen en schulden  
naar een oplossing

Kent u iemand 
met geldproblemen? 
Geef deze folder en 
praat er samen  
over.
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Wanneer kan ik hulp krijgen?
U kunt bij Halte Werk hulp vragen bij  
het oplossen van uw financiële  
problemen als:

   U ingeschreven staat in de gemeente 
Alkmaar en Dijk en Waard.

  U 18 jaar of ouder bent. 

Geldzaken en schulden
U kunt door tegenslag geldzorgen krijgen of in de schulden raken. Als u uw 
rekeningen niet meer (op tijd) kunt betalen, moet u zo snel mogelijk in actie 
komen. Hoe eerder u hulp zoekt, hoe beter!

Halte Werk helpt u graag bij het oplossen van uw financiële problemen.  
Onze hulp is gratis!

Waarom kiest u voor Halte Werk?
Halte Werk voert de schuldhulpverlening  
uit voor de gemeenten Alkmaar en Dijk  
en Waard. Het is gratis voor inwoners  
van beide gemeenten. Wij hebben geen  
commercieel belang.

www.haltewerk.nl

Op www.haltewerk.nl/schuld  
vindt u links naar nuttige websites.
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Wat is voor mij de beste 
oplossing?
Of schuldhulpverlening of andere hulpverlening voor u de beste oplossing is,  
hangt af van uw situatie en uw motivatie om uw schulden aan te pakken. Wij kijken 
in onze gesprekken met u altijd naar uw persoonlijke omstandigheden. 

Halte Werk helpt u om weer grip op uw financiën te krijgen. Door te kijken hoe u 
uw inkomen kunt verhogen, of uw uitgaven kunt verlagen. Maar ook door bijvoor-
beeld een schuldhulpverleningstraject op te starten of u te verwijzen naar andere 
hulpverlenende instanties. 

Stappenplan schuldhulpverlening 
 aanmelding
 (kort) informatiegesprek
 intake
 vervolggesprek

Schuldhulpverlening  
bij Halte Werk

Uw eerste gesprek met ons is een 
informatiegesprek waarin we vertellen 
wie wij zijn en wat we voor u kunnen 
doen. Ook stellen we in dit gesprek uw 
hulpvraag vast. Daarna krijgt u een 
vragenlijst om in te vullen. Deze wordt 
samen met u doorgenomen tijdens de 
intake. Zijn er vragen nog niet ingevuld? 
Geen probleem, dan nemen we die 
samen met u door.

In het vervolggesprek gaan we dieper  
in op uw situatie en bespreken we de 
mogelijke oplossingen met u.

Mogelijke onderdelen van
schuldhulpverlening:

 Informatie en advies
 Betalingsregeling
 Herfinanciering
 Schuldbemiddeling of  
saneringskrediet

 Wet Schuldsanering Natuurlijke  
Personen (WSNP)

 Budgetbeheer of  
beschermingsbewind

 Nazorg

We gaan altijd uit van uw persoonlijke situatie:
schuldhulpverlening is maatwerk!
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Betalingsregeling

Wanneer het u niet (meer) lukt om met uw schuldeiser(s) een regeling te treffen 
voor het afbetalen van uw achterstanden of schulden, vraag ons dan om hulp. 
Soms gaan schuldeisers namelijk wél akkoord met een betalings regeling als wij 
helpen. In overleg met ons berekent u welk geldbedrag u per maand kunt betalen.  
De hoogte van deze maandelijkse aflossing bepaalt de looptijd van de  
betalingsregeling. 

Op www.uwbeslagvrijevoet.nl kunt u zelf berekenen hoeveel u per maand mini-
maal moet overhouden voor de betaling van uw vaste lasten en om van te leven.

Informatie en advies
Soms is een schuldregeling niet nodig. Wij helpen u dan met informatie  
en advies om zelf uw geldzaken op orde te krijgen. Of wij verwijzen u  
naar andere hulpverlenende instanties die u verder kunnen helpen om  
bijvoorbeeld uw administratie op orde te houden of meer inzicht in uw  
budget te krijgen. 

 
Kijk achterin deze folder voor nuttige adressen of kijk op  
www.haltewerk.nl/schuld voor handige links.

Herfinanciering
Samen met u kijken wij of het aflossen van uw betalingsachterstanden of  
schulden mogelijk is met een lening. Als u bij een reguliere bank geen lening kunt 
krijgen, dan kunt u misschien terecht bij de Kredietbank Nederland. Zij betalen dan 
in één keer al uw betalings achterstanden en schulden. U lost daarna maandelijks 
uw lening bij de Kredietbank af.  

Op www.kredietbanknederland.nl kunt u zelf berekenen  
hoeveel u kunt lenen.
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Schuldbemiddeling 
Een schuldbemiddeling starten we als het niet mogelijk is met een betalings regeling 
of een lening uw achterstanden af te lossen. Halte Werk doet dan een voorstel aan 
uw schuldeisers om akkoord te gaan met een gedeeltelijke terugbetaling van uw 
schuldbedrag. Hierna krijgt u van uw schuldeisers kwijtschelding voor de rest van 
uw schuld. (Dit heet een betalingsregeling tegen ‘finale kwijting.’) 

De schuldbemiddeling duurt drie jaar. In deze periode moet u zoveel mogelijk aan 
uw schulden aflossen. U leeft dan van een inkomen rond bijstandsniveau. 

Saneringskrediet 
Een saneringskrediet is bijna hetzelfde als schuldbemiddeling. Ook hierbij moeten 
al uw schuldeisers akkoord gaan met een gedeeltelijke terug betaling van uw schuld-
bedrag. U betaalt alle schuldeisers in één keer. Hiervoor sluit u een lening af bij de 
Kredietbank Nederland, het zogenaamde saneringskrediet. U heeft dan nog maar 
één schuld over bij de Kredietbank Nederland. Deze lening betaalt u in drie jaar  
volledig terug.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een saneringskrediet. Hier zijn voorwaarden 
aan verbonden. Halte Werk onderzoekt of een saneringskrediet kan worden  
aangevraagd. De Kredietbank Nederland bepaalt of u het krediet kan krijgen.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
Soms is een schuldbemiddeling of saneringskrediet niet mogelijk. Om uw financiële 
problemen toch op te lossen, is het mogelijk een verzoek in te dienen bij de recht-
bank voor toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De rechter 
beslist over uw toelating tot een WSNP-traject. 

Verdere informatie over de WSNP vindt u op: www.bureauwsnp.nl

Budgetbeheer of  
beschermingsbewind
Tijdens de aanvraag schuldhulpverlening kijken wij met u naar uw inkomsten  
en uitgaven en wat voor u nodig is om de schuldregeling te laten slagen. Wij 
beheren tijdelijk uw financiën met budgetbeheer. Dit doen we om ervoor te 
zorgen dat uw betalingen gewoon doorgaan en er geen nieuwe schulden 
ontstaan. Bovendien begeleiden we u gedurende de schuldregeling,  
zodat u na deze periode uw financiën weer zelfstandig kunt beheren. 

Misschien heeft u meer hulp nodig bij het  
beheren van uw financiële administratie.  
Beschermingsbewind is dan een optie.  
Halte Werk voert beschermingsbewind niet 
zelf uit. Wij verwijzen u dan door naar een 
bewind voerder.

Nazorg
Samen bepalen we of u nog hulp nodig heeft om uw  
financiën op orde te houden. Nu geen hulp nodig, maar  
later toch vragen? Neem direct contact met ons op!



Halte Werk
Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening voor inwoners  
van de gemeenten Alkmaar en Dijk  
en Waard.

Ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur
Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar
14 072, kies ‘Alkmaar’ en vraag naar 
schuldhulpverlening van Halte Werk.
www.haltewerk.nl/contact
www.haltewerk.nl/schuld 

Budgetwinkel
Kunt u uw rekeningen niet op tijd betalen? 
Bent u het financiële overzicht kwijt?  
Houdt u te weinig geld over om van rond  
te komen? Heeft u ondersteuning nodig  
bij het aanschrijven van incassobureaus  
of deurwaarders? Als u in de gemeente 
Alkmaar of Dijk en Waard woont, kunt  
u een afspraak maken bij onze  
budgetwinkel voor gratis hulp. 
Of kom langs bij ons inloopspreekuur. 
Jonger dan 18 jaar? Ook dan ben je van 
harte welkom! 

Ma, wo en do van 9.00 - 12.00 uur
Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar
06 1104 20 12
www.haltewerk.nl/contact
www.haltewerk.nl/budgetwinkel

Formulierenpunt
Het formulierenpunt helpt inwoners van 
de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard 
bij het invullen van gemeentelijke (online) 
formulieren. Actuele openingstijden  
van de locaties vindt u op  
www.haltewerk.nl/formulierenpunt 

Locaties:

Alkmaar
Ma t/m do van 9.00 – 12.00 uur
Halte Werk (Stadskantoor)
Mallegatsplein 10, 1815 AG  Alkmaar
www.haltewerk.nl/contact
www.haltewerk.nl/formulierenpunt

Heerhugowaard
Woensdag van 10.00 - 13.00 uur
Gemeentehuis
Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard

Donderdag van 10.00 - 13.00 uur
Wijkcentrum de Horst
Van Eedenstraat 5, 1702 GW  
Heerhugowaard
Formulierenpunt@methhw.nl
www.methhw.nl/formulierenpunt

Langedijk
Maandag van 19.00 - 20.00 uur
Woensdag van 13.00 - 15.00 uur
Bibliotheek Langedijk (De Binding)
Bosgroet 4, 1722 KC Zuid-Scharwoude
info@bibliotheeklangedijk.nl

Nuttige adressen

Hieronder volgt een overzicht van de 
hulpverlenende instanties waarmee Halte 
Werk samenwerkt binnen de gemeenten 
Alkmaar en Dijk en Waard. 

ALKMAAR EN DIJK EN WAARD 
 
DnoDoen
DnoDoen biedt opvang, begeleiding  
en onderdak aan mensen die door  
complexe problemen niet meer thuis  
kunnen wonen of dakloos zijn.  
De opvang die DnoDoen biedt: nachtop-
vang, trainingshuis, begeleid wonen en 
‘wonen extra’ (beschermd wonen). Er is 
preventieve trajectbegeleiding, crisishulp-
verlening; tijdens opvang tot en met  
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Aanmelden voor      
schuldhulpverlening

Met uw Digid. Ga naar www.haltewerk.nl/shv en vul 
het aanvraagformulier in. Schuldhulpverlening neemt 
binnen twee werkdagen contact met u op.

Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
Een afspraak maken is niet nodig. 
Neem uw legitimatiebewijs en inloggegevens DigiD 
mee (als u deze heeft).

Stuur een e-mail via www.haltewerk.nl/contact

Bel ons via 14 072 (kies ‘Alkmaar’ en vraag naar 
schuldhulpverlening van Halte Werk).

Uw privacy is belangrijk voor ons. 
Wilt u weten hoe we omgaan met uw 
privacy of hoe gegevens 
verwerkt worden? Kijk dan op
www.haltewerk.nl/privacy
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de nazorg. Zwerfjongeren krijgen een 
intensieve trajectbegeleiding. DnoDoen 
biedt ook de service van Briefadressen.  
U kunt binnenlopen zonder afspraak.

Jan de Heemstraat 7, 1816 KB Alkmaar
Aanmelden: ma t/m vr van 
9.00 tot 17.30 uur. 
072 51 42 960   
(24 uur per dag/7 dagen per week)
info@dnodoen.nl
www.dnodoen.nl 

GGZ-NHN
Wanneer u kampt met psychische proble-
men kunt u bij GGZ Noord-Holland-Noord 
terecht voor specialistische hulp. Dat kan 
gaan om angst, stress en burn-out, maar 
ook een acute crisis of een psychose.  
U kunt zich niet zelf aanmelden bij GGZ 
Noord-Holland-Noord. Daarvoor neemt u 
altijd eerst contact op met uw huisarts of 
uw bedrijfsarts. U wordt dan aangemeld 
en ontvangt een uitnodiging voor een 
eerste gesprek: het intakegesprek.

088 65 65 010
www.ggz-nhn.nl 

Humanitas
Humanitas verleent diensten op het 
gebied van welzijn, zorg en wonen aan 
mensen die tijdelijk ondersteuning  
nodig hebben. Hiervoor zet Humanitas  
getrainde vrijwilligers in bij jong en oud.  
Thuisadministratie is een veelgevraagde 
dienst. Met tijdelijke ondersteuning wordt 
administratieve chaos financiële rust.

Scheldestraat 24c, 1823 WB Alkmaar 
072 54 01 800
kantoor.nkl@humanitas.nl
thuisadministratie.alkmaar@humanitas.nl 
www.humanitas.nl/noord-kennemerland 

Juridisch Loket
Voor goede, gratis en snelle juridische 
informatie en advies op elk rechtsgebied. 
Het Juridisch Loket is een onafhankelijke 
dienstverlener.

Noorderkade 116, 1823 CJ Alkmaar
0900 8020 (10 cent per minuut)
www.juridischloket.nl 

Kredietbank Nederland
Als u niet meer dan het minimumloon 
verdient, kunt u een lening aanvragen bij 
Kredietbank Nederland. Oók als u een  
negatieve BKR-registratie hebt. Als uw 
bank u geen lening wil verstrekken kunt 
u toch bij de Kredietbank Nederland 
terecht!  
U kunt al lenen vanaf € 250,- met een  
looptijd tussen de 6 en 60 maanden.  
De Kredietbank helpt u bij het bepalen 
van uw ideale leenbedrag en laat u altijd 
eerder aflossen als dat zo uitkomt.

088 62 62 777
info@kbnl.nl
www.kredietbanknederland.nl

Leger des Heils
Het Leger des Heils Welzijns- en Gezond-
heidszorg biedt hulp op de volgende 
gebieden: maatschappelijke opvang, 
reclassering, jeugdzorg, ouderen- en 
gezondheidszorg, verslavingszorg, 
geestelijke gezondheidszorg, preventie 
en maatschappelijk herstel en kerkelijke 
sociale hulpverlening.

Het Leger des Heils bestaat uit diverse 
stichtingen:

 Het kerkgenootschap: ‘het korps  
 Leger des Heils’ te Alkmaar.  
 Biedt laagdrempelige hulpverlening  
 als u in de knel zit. 

 Het Sociaal Spreekuur:
 Voor hulp bij het op orde brengen  
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 van administratie en het in kaart  
 brengen van schulden. Hulp bij acute  
 nood betreffende kleding, eten en  
 huisinrichting.

 Intake voor de Voedselbank.

Burgpoelwaard 2-4, 1824 DW Alkmaar
072 56 16 020

Spui 79-83, 1703 MK Heerhugowaard
072 57 22 311

Bannewaard 164, 1824 EG Alkmaar  
(Ambulante Jeugdhulpverlening)
072 52 00 677

korps.alkmaar@legerdesheils.nl 
www.legerdesheils.nl 

MEE & de Wering
MEE & de Wering maakt meedoen 
mogelijk en helpt kwetsbare mensen de 
regie over hun eigen leven te versterken. 
Hierbij gaan wij uit van uw mogelijkheden 
en uw vraag.

Wij zijn er voor iedereen die onder-
steuning kan gebruiken. U kunt hierbij 
denken aan mensen met een beperking, 
chronische ziekte, (thuiswonende) oude-
ren, mantelzorgers of andere kwetsbare 
mensen.

Daarnaast ondersteunen wij mensen of 
groepen bij hun sociaal functioneren. U 
houdt wel altijd zelf de touwtjes in han-
den. Wij helpen om u weer de regie over 
het dagelijkse leven te krijgen. Door sa-
men met u te kijken naar wat u zelf kunt 
doen en welke mensen uit uw omgeving 
hierbij hulp kunnen bieden.

MEE & de Wering ondersteunt bij pro-
blemen met de opvoeding, onderwijs, 
financiën, wonen, werken en vrije tijd. 
Daarnaast bieden wij onafhankelijke 
cliëntondersteuning op het gebied van 
de Wlz. 

Hertog Aalbrechtweg 18, 1823 DL Alkmaar
088 65 22 522
info@meewering.nl
www.meewering.nl

Voedselbank Alkmaar  
en omgeving
De Voedselbank verstrekt gratis  
levens middelen van goede kwaliteit,  
beschikbaar gesteld door de 
levensmiddelen industrie en de groot- 
en detailhandel. De voedselpakketten 
worden verstrekt aan mensen die in 
financieel zwaar weer verkeren.  
Als u denkt in aanmerking te komen 
voor hulp van de Voedselbank kunt u op 
de website van de Voedselbank zien via 
welke instanties u een aanvraag voor een 
voedselpakket kunt doen. Hier staat ook 
vermeld wanneer u in aanmerking komt. 

Pettermerstraat 39 B, 1823 CW Alkmaar
072 540 15 92
voedselbankalkmaar@gmail.com
www.voedselbankalkmaar.nl

HEERHUGOWAARD

Het Sociaalplein
Bij Het Sociaalplein van de gemeente Dijk 
en Waard kunt u terecht met alle vragen 
over opvoeden, opgroeien, zorg, onder-
steuning, werk en inkomen. Het voormalig 
Zorgloket en het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) zijn in Het Sociaalplein 
opgenomen. De deskundige medewerkers 
van Het Sociaalplein kunnen veel van 
uw vragen direct beantwoorden. Is er 
specifieke deskundigheid nodig, of heeft u 
een vraag om ondersteuning? Dan brengt 
de medewerker u graag in contact met 
degene die u het beste kan helpen.

Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard
14 072, kies ‘Dijk en Waard’
hetsociaalplein@dijkenwaard.nl
www.hetsociaalplein.nl
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MET Heerhugowaard
Met is een welzijnsorganisatie in  
Heerhugowaard.

U treft MET medewerkers in uw wijk. Bij  
de bakker, bij het buurthuis, bij de school. 
Ze zijn herkenbaar aan hun groene  
kleding MET logo. Bij MET kunt u terecht 
met al uw vragen, zorgen of ideeën: voor 
uzelf én voor de buurt.
De MET medewerker kijkt samen met u 
hoe iets op te lossen, aan te pakken of 
voor elkaar te krijgen is.

MET medewerkers hebben een brede  
kennis én weten goed de weg in zorg,  
welzijn en jeugdwerk. Zij werken samen 
met alle mogelijke organisaties en  
personen in Heerhugowaard. Bij MET is  
een persoonlijk gesprek mogelijk en  
zij waarborgen uw privacy. 

088 88 76 971
info@methhw.nl
www.methhw.nl

SchuldHulpMaatje
Professioneel opgeleide maatjes schieten 
te hulp als u vastloopt met uw financiën. 
Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht 
ras, geloof of levensovertuiging.  
SchuldHulpMaatje geeft géén geld, want 
dat helpt niet als je schulden hebt. Wat de 
vrijwilligers wel doen: zij komen langs en 
helpen u weer orde op zaken te stellen. 
En zij leren u hoe u ook in de toekomst  
uw financiën gezond kunt houden. 

Coördinator SchuldHulpMaatje  
Heerhugowaard: 
06 1168 07 00
shm.dijkenwaard@gmail.com 
www.schuldhulpmaatje.nl/locaties/ 
heerhugowaard

ALKMAAR

Brijder verslavingszorg
Brijder biedt verschillende behandel-
mogelijkheden voor mensen van jong tot 
oud die problemen hebben met hun  
middelengebruik of verslaving (alcohol, 
drugs, medicijnen, gokken, internet).

Kees Boekestraat 20, 1817 EZ Alkmaar
088 35 83 434
secr.alkmaar@brijder.nl 
www.brijder.nl 

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er 
voor alle Alkmaarse kinderen en hun 
ouders en verzorgers. Voor ondersteuning 
op het gebied van opvoeden, opgroeien, 
jeugd gezondheid en welzijn.

www.cjgalkmaar.nl/locaties
info@cjgalkmaar.nl 
www.cjgalkmaar.nl

LANGEDIJK

Stichting Voedselbank  
Langedijk

Broekerwerf 3, 1721 PC Broek op Langedijk
06 1527 45 67
secretariaat@voedselbanklangedijk.nl
www.voedselbanklangedijk.nl

Lid van de                              (www.nvvk.eu)
Toepassing van de regelingen is vaak maatwerk en dus niet altijd voor iedereen gelijk.
U kunt geen rechten ontlenen aan de tekst van deze folder. 
Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard.

Vragen?
U kunt op werkdagen 

langskomen  
van 9.00 - 12.00 uur.

Of bel ons op werkdagen 
tussen 8.30 en 17.00 uur via

 14 072, kies ‘Alkmaar’ en vraag naar 
schuldhulpverlening van Halte Werk. 

Mailen kan via www.haltewerk.nl/contact



www.haltewerk.nl

Postbus 8002, 1802 KA Alkmaar
14 072, kies ‘Alkmaar’ en vraag naar  
schuldhulpverlening van Halte Werk
www.haltewerk.nl/contact

A LKM A A R    D IJ K E N WA A R D


