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Heb jij een Jeugdwet-indicatie en woon je tijdelijk bij ’s Heeren Loo? Dan lees je in deze 

folder welke kosten vanuit je Jeugdwet-indicatie betaald kunnen worden en wat je zelf 

moet betalen. We “praten” in deze folder direct tegen jou, maar natuurlijk ook tegen jouw 

ouders of voogd. 

In deze brochure lees je 1:

• wat ’s Heeren Loo betaalt vanuit je Jeugdwet-indicatie 

• wat je zelf moet betalen

• welke kosten je mogelijk kunt terugvragen bij de zorgverzekeraar of gemeente.  

 

De Jeugdwet betaalt niet alles
De Jeugdwet betaalt het grootste deel van jouw inwoning, behandeling en ondersteuning.  

Dat gaat via de gemeente. Maar de Jeugdwet betaalt niet alles. De kapper, tv, internet of 

je verzekeringspremie betaal je bijvoorbeeld zelf.  

Ben je jonger dan 18 jaar? En staat staat er in het overzicht dat je iets moet betalen?

Dan bedoelen we dat je ouders of voogd dit moeten betalen.

Zakgeld en kleedgeld
Je ouders/voogd geven jou zak- en kleedgeld. Als dat niet mogelijk is, dan moeten de 

gemeenten ervoor zorgen dat zorgverleners middelen hebben om zak- en kleedgeld te ver-

goeden. Gebeurt dit niet of geeft dit problemen? Neem dan contact op met je persoonlijk 

begeleider van je groep. Lees ook de informatie van de Kinderombudsman:   

(https://www.kinderombudsman.nl)

Aan wie betaal je? 
Sommige dingen betaal je aan ’s Heeren Loo. Andere dingen betaal je bijvoorbeeld aan 

een zorgverzekeraar of een winkel.

Jeugdwet
Voor zorg uit de Jeugdwet heb je een indicatie nodig van de gemeente. In deze indicatie 

staat welke ondersteuning de Jeugdwet betaalt. De indicatie verschilt per gemeente.

Voor speciale ondersteuningsvragen maak je afspraken met ’s Heeren Loo. ’s Heeren Loo 

zet deze afspraken in jouw ondersteuningsplan.

1. Inleiding
Goed om te weten
Deze brochure is een richtlijn. Elk jaar passen we de informatie in deze brochure zo nodig 

aan. De informatie is zorgvuldig samengesteld. Maar er kunnen dingen veranderen of er 

staat per ongeluk toch een fout in de brochure. Je kunt dus geen rechten ontlenen aan de 

informatie in de brochure.   

•  Heb je aanvullingen of ideeën om deze brochure te verbeteren? Neem dan contact op 

met de cliëntenraad van jouw regio.   

•  De brochure is gemaakt in samenwerking en overeenstemming met de centrale cliënten-

raad van ’s Heeren Loo.

•  Je krijgt geen geld terug als je (bijvoorbeeld door afwezigheid) geen gebruik maakt van 

een activiteit, product of dienst. 

  

 Bij langdurige afwezigheid kun je soms wel geld terugkrijgen. Dat hangt af van de situatie. 

Eigen bijdrages krijg je niet terug. Stem dit af met je persoonlijk begeleider. 

Handige links 
•  Zorg op maat voor mensen met een (verstandelijke) beperking | ’s Heeren Loo  

• Jeugdhulp | Rijksoverheid 

• Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming 

• Ouders in Jeugdhulp

•  Weet waar je recht op hebt | De Kinderombudsman 

 1 Deze brochure is niet van toepassing op jeugdigen die verblijven in een gezinshuis.

http://www.sheerenloo.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp
https://richtlijnenjeugdhulp.nl
https://www.ouders-in-jeugdhulp.nl
https://www.kinderombudsman.nl
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Verklaring van de iconen

        ’s Heeren Loo betaalt

        Je betaalt de kosten zelf

  Kosten mogelijk te declareren bij 
zorgverzekering

Uitleg bij de tabel

 ’s Heeren Loo betaalt

  ’s Heeren Loo krijgt geld van de gemeente of krijgt de kosten op een andere  

manier vergoed. Of ’s Heeren Loo kiest ervoor om zelf de kosten te betalen. 

 Cliënt betaalt de kosten zelf

  Je betaalt de kosten zelf. Soms kun je kosten terugvragen via je zorgverzekering. 

Kijk hiervoor in de toelichting.

  Je kunt kosten mogelijk terugvragen via je zorgverzekeraar

  Deze afbeelding betekent dat je de kosten zelf betaalt of zelf declareert bij je 

zorgverzekering. Check in je zorgverzekeringspolis of de kosten worden vergoed.  

Als je zorgverzekering de kosten niet vergoedt, betaal je zelf de kosten. 

 

6 
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Wil je extra hulp? 
Misschien wil je meer hulp dan in jouw indicatie staat. Dan maken we daar afspraken over. 

Jouw persoonlijk begeleider zet de afspraken in de meeste gevallen in een cliënt-

begroting. Dit is een overzicht met kosten. Als je een cliëntbegroting hebt, staat dat in 

jouw ondersteuningsplan.

Afspraken vastleggen 
Als je het eens bent met de afspraken, onderteken jij of je ouders/voogd jouw  

cliëntbegroting. Daarmee geef je toestemming voor alles wat erin staat. Je betaalt geen 

administratiekosten. 

Maandelijkse factuur 
Maandelijks stuurt ’s Heeren Loo je een factuur met de kosten van de vorige maand.  

’s Heeren Loo stuurt deze factuur naar degene die financieel verantwoordelijk is. Als je 

vragen hebt over de factuur, dan kun je dat met jouw persoonlijk begeleider bespreken.  

Automatisch betalen  
Natuurlijk vinden we het fijn als je ons zo snel mogelijk betaalt. Je kunt dat elke maand 

zelf doen. Of je kunt ’s Heeren Loo toestemming geven om een automatische incasso te 

gebruiken. Dat is veilig en gemakkelijk. 

Als je het niet eens bent met wat er op de factuur staat, dan kun je geld terug laten  

boeken door de bank. Een automatische incasso kost niets. Je kunt de toestemming op  

elk moment stoppen. 

Als je vragen hebt over automatische incasso, stuur dan een mail naar 

debiteurenbeheer@sheerenloo.nl.

         

Eten en drinken

Vakanties, uitstapje, activiteiten

2. De individuele cliëntbegroting 3.  Wie betaalt wat binnen Jeugdwet-verblijf?

Eten en drinken                      Toelichting

1.  Maaltijden, dranken, fruit en  
tussendoortjes

’s Heeren Loo zorgt voor drie maaltijden per dag. 
En voor voldoende drinken, zoals koffie, thee en 
frisdrank. ’s Heeren Loo zorgt ook voor fruit en 
tussendoortjes. 
Heb je speciale wensen voor eten? Dan kijkt  
’s Heeren Loo samen met jou of dat kan.

2. Extra tussendoortjes Wil je extra eten of drinken? Bijvoorbeeld: snoep, 
snacks? Dan moet je dit zelf betalen.

3. Dieetpreparaten, sondevoeding Dieetpreparaten (voedingsmiddelen met een 
andere samenstelling en in een andere vorm 
dan normale voeding) en sondevoeding worden 
betaald door je zorgverzekering.

4.   Verjaardagskosten/ uit eten gaan Kosten voor je verjaardag, zoals traktaties, moet 
je zelf betalen. Dat geldt ook voor als je uit eten 
gaat. Behalve als ’s Heeren Loo het uit eten 
gaan organiseert.

Vakanties en uitstapjes                      Toelichting

1.  Vakantie of uitstapje door jezelf  
georganiseerd

Als je zelf een vakantie of uitstapje kiest en  
regelt, dan betaal je deze zelf. Gaat er extra  
begeleiding mee, dan betaal je deze zelf.  
Net als de reiskosten van de begeleiding.

2.  Activiteiten of uitstapje door ’s Heeren Loo 
georganiseerd 

’s Heeren Loo betaalt de activiteiten die zij zelf 
organiseert. Soms vraagt ’s Heeren Loo een  
bijdrage als er bijvoorbeeld extra begeleiding 
mee gaat. Als dat zo is, dan laten we dit van 
tevoren weten.
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Vrije tijd en ontspanning

Vrije tijd en ontspanning                      Toelichting

1.  Begeleiding bij ontspanning in jouw woning  
georganiseerd door ’s Heeren Loo (geen  
vakantie of dagbesteding)

’s Heeren Loo betaalt dit.

2. Deelname aan club, cursus, vereniging of sport Als je lid wilt worden van een club of vereniging, 
dan betaal je dit zelf. De reiskosten betaal je ook 
zelf. Brengt en haalt de begeleiding jou op? Of is 
er extra begeleiding nodig tijdens de activiteit? 
Dan betaal je dat ook zelf.

Er zijn financiële regelingen die een deel van de 
kosten kunnen betalen. Zie bijlage financiële  
regelingen in deze brochure.

Persoonlijke verzorging

Eten en drinken                      Toelichting

1.   • Haarverzorging/kapper 
• Cosmetische hand- en voetverzorging  
  (nagels lakken e.d.) 
• Verzorgingsproducten en drogisterij-artikelen,      

     zoals zeep, shampoo, tandpasta,  
     tandenborstel, scheerspullen en maand-
     verband 

Je betaalt en regelt dit zelf. Algemene persoon-
lijke verzorgingsproducten, zoals zeep, shampoo, 
tandpasta, tandenborstel, scheerspullen en 
maandverband betaal je zelf.

2.  Producten voor algemene zorg  
(toiletpapier, natte doekjes e.d.)

’s Heeren Loo betaalt producten voor algemene 
zorg. Bijvoorbeeld handschoenen, toiletpapier en 
natte doekjes.

3. Beddengoed en handdoeken Je kunt het standaard beddengoed, handdoeken 
en washandjes van ’s Heeren Loo gebruiken. 
Wil je eigen beddengoed en handdoeken gebrui-
ken, dan betaal je die zelf.  
De kosten voor het aanbrengen van naamlabels 
op jouw eigen beddengoed en handdoeken, 
betaal je ook zelf. 

4. Kopen en herstellen van kleding Je bent zelf verantwoordelijk voor het kopen, 
labelen en herstellen van kleding
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Waskosten of speciaal reinigen van kleding

Wassen van onder- en bovenkleding                      Toelichting

1. Wassen van onder- en bovenkleding Wat je zelf kunt, doe je zelf. Je maakt zelfstandig 
gebruik van de wasmachine en droger op de 
locatie van ’s Heeren Loo. 
Wat je niet zelf kunt, regelt ’s Heeren Loo.  
Kijk op het kostenoverzicht wat je voor het  
wassen betaalt. 

2.  Wassen beddengoed (zoals lakens, dekens en 
dekbed), handdoeken en washandjes

’s Heeren Loo wast beddengoed, handdoeken en 
washandjes. Dit betaalt ’s Heeren Loo.
Als je beddengoed speciale reiniging nodig heeft, 
dan betaal je dit zelf.

Medische zaken

Medische zaken                      Toelichting

1.  Brillen, glazen, monturen, contactlenzen en 
reparatie hiervan 

Je bent zelf verantwoordelijk voor je bril en 
contactlezen. Mogelijk betaalt je zorgverzekering 
een deel van de kosten. Dit is afhankelijk van je 
(aanvullende) verzekering. 

2. Huisartsenzorg De huisarts wordt betaald door jouw  
zorgverzekering.

3.  Mondzorg (tandarts, mondhygiënist,  
orthodontist)

Jouw tandarts of mondhygiënist declareert zelf 
de kosten voor jouw behandeling bij jouw zorg-
verzekering (Zvw). Jouw ouders of voogd hebben 
die voor je afgesloten (tot 18 jaar).

Let op: Je zorgverzekering betaalt niet altijd 
alle kosten. Dat hangt af van je (aanvullende) 
verzekering. In jouw zorgpolis staat welke zorg 
jouw zorgverzekering betaalt en hoe je kosten 
moet indienen. Als de verzekering de kosten niet 
betaalt, betaal je deze zelf.

Medische zaken                      Toelichting

4.  Geneeskundige zorg: inzet van medische 
behandelaren en medicijnen die je volgens 
voorschrift van de huisarts nodig hebt

De zorgverzekering betaalt de kosten voor een 
ziekenhuisopname of behandeling door een me-
disch specialist. Voor zorg van deze specialisten 
in een ziekenhuis heb je een verwijzing van de 
huisarts nodig.

Of jouw zorgverzekering alle kosten betaalt, 
hangt af van je (aanvullende) verzekering en 
eigen risico. In jouw zorgpolis staat welke zorg 
jouw zorgverzekering betaalt en hoe je kosten 
moet indienen. Als de verzekering de kosten niet 
betaalt, moet je ze zelf betalen.

Voor sommige zorgkosten, hulpmiddelen of  
medicijnen moet je soms een eigen bijdrage  
betalen. 

5.  Medicijnen en andere middelen, die je zonder 
doktersvoorschrift koopt bij de apotheek

Je betaalt en regelt dit zelf.

6.  Paramedische zorg (logopedie, ergotherapie, 
fysiotherapie)

Of jouw zorgverzekering deze kosten betaalt, 
hangt af van je (aanvullende) verzekering. In 
jouw zorgpolis staat welke zorg jouw zorgverze-
kering betaalt en hoe je kosten moet indienen. 
Als de verzekering de kosten niet betaalt, moet je 
deze zelf betalen.

7. Hulpmiddelen algemeen Hulpmiddelen moet je aanvragen bij jouw zorg-
verzekering of bij de gemeente (Wmo). Dit is 
afhankelijk van het soort hulpmiddel. Soms moet 
je eenvoudige hulpmiddelen zelf betalen.
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Begeleiding en vervoer Wonen, verhuizen en inrichten 

Begeleiding en vervoer                      Toelichting

1.  Begeleiding naar/bij huisarts of ziekenhuis 
(medische behandeling) 

Je ouders of voogd begeleiden jou naar de  
huisarts, tandarts of het ziekenhuis. Als je ouders 
of voogd je niet kunnen begeleiden, dan regelt  
’s Heeren Loo dit in overleg met jou.  

Ben je jonger dan 16 jaar, dan betaalt je zorg-
verzekering soms de reiskosten van de  
begeleiding. Maar alleen als de begeleiding echt 
nodig is. Vraag dit na bij je zorgverzekering.

2.  Vervoer naar huisarts of ziekenhuis (medische 
behandeling)

Je ouders of voogd regelen het vervoer. Als je 
ouders of voogd je niet kunnen brengen of geen 
vervoer kunnen regelen, dan betalen zij jouw 
vervoer.

3. Vervoer naar school, werk of dagbesteding Soms betaalt ’s Heeren Loo de kosten voor  
vervoer naar school, werk of dagbesteding.  
Dit hangt af van je persoonlijke situatie en je  
indicatie. Bespreek dit met je persoonlijk  
begeleider.

Wonen, verhuizen en inrichten                      Toelichting

1.  Inrichten, stofferen algemene ruimtes  
(huiskamer, keuken, badkamer, toilet)

’s Heeren Loo zorgt voor de inrichting van de 
woonkamer, gemeenschappelijke keuken en 
badkamer van een groepswoning. ’s Heeren Loo 
zorgt ook voor de aanleg van de tuin en het 
onderhoud hiervan. 

2.  Inrichten eigen zit- en/of slaapkamer studio/
appartement cliënt, incl. gordijnen en 

    vloerbedekking 

Als ’s Heeren Loo jouw kamer inricht, dan betaalt 
’s Heeren Loo de vloerbedekking, gordijnen, het 
behang- en schilderwerk, een tafel, stoel, kast, 
bed, matras, beddengoed en lampen. Deze  
spullen blijven eigendom van ’s Heeren Loo. 

Wil je je eigen meubels in jouw kamer of apparte-
ment? Of wil je gedeeltelijk eigen meubels? Dan 
betaal je die meubels en het onderhoud zelf.

3. Schoonmaken Jij helpt zoveel mogelijk mee met schoonmaken. 
Dit spreek je af met je persoonlijk begeleider. 
De rest regelt ’s Heeren Loo.  

4. Verhuiskosten Wil ’s Heeren Loo dat je naar een andere woning 
van ’s Heeren Loo verhuist? Bijvoorbeeld door 
een verbouwing of omdat het beter is voor jouw 
ontwikkeling? Dan betaalt ’s Heeren Loo de 
verhuiskosten. Wil je zelf graag verhuizen? 
Dan betaal je zelf de verhuiskosten.

5.  Aansluiting televisie, kabel, internet en  
reparatie apparatuur algemene ruimtes

In gezamenlijke ruimtes is altijd een aansluiting 
voor de radio, tv, telefoon en internet. ’s Heeren 
Loo betaalt dit. Reparatie van deze apparatuur 
betaalt ’s Heeren Loo.

6.  Abonnement en apparatuur eigen telefoon, 
televisie en internet, inclusief reparatie en 
schoonmaak eigen apparatuur

Je betaalt zelf: 
•  het abonnement voor je eigen telefoon, televisie 

en internet 
• je eigen telefoon en televisie
•  eventuele reparaties en schoonmaak eigen 

apparatuur. 

Als je een telefoon van ’s Heeren Loo gebruikt, 
dan betaal je de kosten voor de gesprekken.
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Schade aan eigen spullen
Bij schade aan je eigen spullen, betaal je die zelf. Misschien kun je de kosten declareren bij 

je eigen inboedelverzekering.

Schade aan anderen of hun spullen, met opzet veroorzaakt
Jij betaalt.

Schade aan anderen of hun spullen, per ongeluk
Als je aansprakelijkheidsverzekering dit niet dekt, dan betaal je dit zelf.

*Verzekeringen zijn soms moeilijk te begrijpen. Heb je vragen? Mail ze dan naar 

verzekeringen@sheerenloo.nl

Verzekeringen*

Verzekeringen                      Toelichting

1. Zorgverzekering Basis Voor iedereen die in Nederland woont is het 
wettelijk verplicht om een zorgverzekering af te 
sluiten. Ben je jonger dan 18 jaar, dan ben je via 
je ouders/voogd verzekerd. 

2. Aanvullende zorgverzekering Het is belangrijk dat je goed verzekerd bent. 
Het kan verstandig zijn een aanvullende verzeke-
ring af te sluiten als je extra kosten maakt voor 
bijvoorbeeld tandarts, een bril of een beugel. 
Als je jonger bent dan 18 jaar, ben je via je  
ouders/voogd eventueel aanvullend verzekerd. 

3. Reisverzekering Je regelt en betaalt je eigen reisverzekering.

4.  Aansprakelijkheidsverzekering 
Particulieren

Als je zorg krijgt van ’s Heeren Loo, ben je ver-
plicht een aansprakelijkheidsverzekering voor 
particulieren af te sluiten. 

Je kunt via ’s Heeren Loo een aansprakelijkheids-
verzekering particulieren afsluiten. Dan betaal je 
€ 20 per jaar. 
Je kunt ook ergens anders een aansprakelijheids- 
verzekering afsluiten. Je betaalt en regelt dit zelf.

5. Inboedelverzekering Als je bij ’s Heeren Loo woont, dan zijn de spullen 
in jouw kamer verzekerd tot €10.000. ’s Heeren 
Loo betaalt de premie. Bij de verzekering via 
’s Heeren Loo heb je een eigen risico. Dat is: 
€ 250,-.

6. Uitvaartverzekering ’s Heeren Loo raadt je aan om een uitvaart-
verzekering af te sluiten. Deze verzekering betaal 
je zelf.
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Voor sommige diensten vraagt ’s Heeren Loo een vaste prijs. Voor andere diensten brengt  

’s Heeren Loo de werkelijke kosten in rekening. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van welke 

en hoeveel extra diensten je vraagt. Hieronder staat een overzicht van de vaste kosten in 2023.

4.  Kosten Extra diensten ’s Heeren Loo

Wat Uitleg Kosten 

Extra begeleidingsuren •  Aantal uren in overleg met jouw wettelijk  
vertegenwoordiger

€        39,25    per uur

Waskosten •  Onderkleding en nachtgoed

• Bovenkleding

•  ’s Heeren Loo doet de was en gebruikt de  
middelen en wasmachine van ’s Heeren Loo zelf

•  ’s Heeren Loo doet de was, stelt de middelen 
beschikbaar en gebruikt jouw wasmachine

•  Je wast zelf en maakt gebruik van de  
wasmachine en middelen van ’s Heeren Loo

•  Je wast zelf, gebruikt jouw eigen  
wasmachine, maar met middelen van  
’s Heeren Loo

•  Je wast zelf met eigen wasmachine en eigen 
wasmiddelen

•  Uitbesteden aan een stomerij

€  202,25 per jaar
 
€     468,00  per jaar

€  670,25  per jaar

€      596,00   per jaar

€       142,50  per jaar

€  68,25  per jaar

€          0,00  per jaar

Werkelijk gemaakte  
kosten

Aansprakelijkheids- 
verzekering ’s Heeren Loo

€  20,00  per jaar

Vervoer Vrijwilliger of een medewerker die meegaat op 
jouw verzoek

€ 0,19 per km + evt.  
begeleidingsuren
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Heb je nog vragen over de extra hulp vanuit ’s Heeren Loo?
Bespreek deze dan met jouw persoonlijk begeleider. Je kunt extra hulp ook bespreken met 

de zorgbemiddelaar of zorgconsulent van jouw regio.

’s Heeren Loo
Bezoekadres hoofdkantoor:

Berkenweg 11

3818 LA Amersfoort

Telefoonnummer: 0800 - 355 55 55

Als ouder heeft u veel kosten. Voor gewone dagelijkse zaken, zoals kleding en voeding. 

Maar ook voor bijvoorbeeld school en of een sportclub. U kunt hiervoor financiële hulp 

krijgen.

Kinderbijslag
De overheid betaalt mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging van kinderen/

jongeren tot 18 jaar. Dit is de kinderbijslag. Of en hoeveel kinderbijslag u krijgt, is geregeld 

in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). 

De Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag aan u. U heeft recht op kinderbijslag 

als uw kind vier tot zeven nachten in de week bij u in huis woont.

Als uw kind (tijdelijk) bij ’s Heeren Loo woont
Soms is het niet mogelijk dat kinderen thuis wonen. Uw kind is uitwonend als uw kind 

4 nachten per week niet thuis slaapt. Meestal krijgt u dan geen kinderbijslag. U krijgt toch 

kinderbijslag als u minstens € 440,- per kwartaal2 besteedt aan de zorg van uw kind. 

Deze kosten zijn bijvoorbeeld voor:

•  kleding en schoenen

•  vakantie

•  vervoer bij bezoek

•  verzekeringen

•  schoolgeld

•  verjaardagen

•  zakgeld

•  sportvereniging

•  alimentatie.

De SVB kan u vragen om aan te tonen hoeveel u aan het onderhoud van uw kind bij-

draagt. Het gaat om kosten voor bijvoorbeeld: huisvesting, kleding, studie en zakgeld. 

Als uw kind (tijdelijk) bij ’s Heeren Loo woont, moet u dit direct melden bij de SVB, omdat 

uw kind wordt ingeschreven op het adres van ’s Heeren Loo. De SVB stuurt u dan een  

formulier toe waarop u de onderhoudskosten moet aantonen. U kunt een bewijs van  

opname opvragen bij de cliëntenadministratie van ’s Heeren Loo. 

5.  Heb je vragen? Bijlage: Financiële regelingen voor jongeren 

2 Geldt voor het jaar 2022

http://www.svb.nl/nl/kinderbijslag
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Dubbele kinderbijslag
Als uw kind (tijdelijk) bij ’s Heeren Loo woont, kunt u soms dubbele kinderbijslag krijgen. 

Dit is het geval als u per kwartaal meer dan € 1.167,- besteedt aan de zorg van uw kind.

Lees meer over dubbele kinderbijslag uitwonend kind.

Kindgebonden budget
Misschien heeft u recht op een kindgebonden budget. Dit is een extra toeslag naast de 

kinderbijslag. Het is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. De hoogte van 

deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en het aantal kinderen in uw gezin. Voor een 

kindgebonden budget moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Heeft u recht op een 

kindgebonden budget, dan krijgt u meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst 

Toeslagen.

Lees meer over het kindgebonden budget.

Bijzondere bijstand reiskosten
In sommige gevallen kunt u aanspraak maken op bijzondere bijstand voor reiskosten.  

Uw gemeente kan u hier informatie over geven.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Heeft u kinderen tot 18 jaar die graag willen sporten of kinderen tot 18 jaar die bezig 

willen zijn met kunstbeoefening? Maar kunt u de contributie niet betalen? Het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur kan dan helpen. 

Lees meer over Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Financiële ondersteuning in de schoolkosten
Schoolgaande kinderen kosten geld. Een computer, de ouderbijdrage, schoolreis, noem 

maar op. Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er verschillende (subsidie)regelingen.

Via school

De ouderbijdrage is niet verplicht voor ouders van leerplichtige kinderen. Toch vraagt de 

school u hier wel om, het geld is belangrijk voor de school. De school betaalt er bijvoor-

beeld extra activiteiten mee. De hoogte van deze bijdrage kan per school verschillen.  

Bij het bepalen van het bedrag kunnen scholen rekening houden met uw inkomen.  

Veel scholen kennen een kortings- of kwijtscheldingsregeling. Ook is gespreid betalen  

vaak mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met de school.

Fondsen

Ook fondsen kunnen bepaalde schoolkosten vergoeden als ouders daar zelf geen geld 

voor hebben. Denk aan een schoolkamp, schooltas of leermiddelen. 

Stichting Leergeld 

Heeft u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, dan kunt u bij de stichting 

Leergeld in uw gemeente een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. U moet 

daarvoor kunnen aantonen dat uw inkomen onder 120% van het bijstandsniveau ligt. 

De stichting Leergeld betaalt mee aan kosten voor onderwijs, sport, cultuur of welzijn 

voor kinderen. Voorbeelden: een vergoeding voor een (tweedehands) fiets, computer of 

schoolreisje.  Ook kunnen zij helpen bij de aanschaf van schoolspullen of sportkleding.  

De vergoedingen van de stichting Leergeld verschilt per gemeente.

Lees meer over Leergeld Nederland.

Nationaal fonds Kinderhulp

Het Nationaal Fonds Kinderhulp kan kinderen helpen bij de aanschaf van een fiets of  

kleding, bij ontspanning (dagje uit of vakantie) en bij ontwikkeling, door sport, muziekles 

of een laptop voor school.

Lees meer over het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Via uw gemeente

Ook gemeenten vergoeden soms kosten. Dit is een vorm van bijzondere bijstand.  

De bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de noodzakelijkheid van de kosten.  

De mogelijkheden verschillen per gemeente. Meer informatie vindt u bij de sociale  

dienst van uw gemeente.

https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-uitwonend-kind
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kindgebonden-budget/kindgebonden-budget
https://jeugdfondssportencultuur.nl
https://leergeld.nl
https://kinderhulp.nl/
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’s Heeren Loo

’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke be-

perking of andere beperking. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. We 

helpen je het beste antwoord te vinden op de vragen die voor jou belangrijk 

zijn. Wie ben je? Wat wil je? Wat kun je? En wat heb je nodig? Jij maakt je 

eigen keuzes - dichtbij en samen met de mensen die belangrijk voor je zijn. 

Wij helpen je daarbij, met meer dan 130 jaar aan kennis en ervaring uit de 

praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en inno-

vaties. Zo helpen we je verder in je leven. 

Meer weten?

Heb je vragen? Of wil je meer  

weten over onze extra diensten? 

Neem dan contact met ons op.  

Onze medewerkers van Klantcontact 

helpen je graag verder.

Klantcontact
0800 - 355 55 55 

(ma-vrij 08.00-18.00 uur)

WhatsApp 06 - 83 36 20 29 

info@sheerenloo.nl 

www.sheerenloo.nl

Ga naar

sheerenloo.nl


