
Voor juridische vragen en vragen over uw inkomen

Sociaal 
Raadsliedenwerk

We leggen uit hoe regels en procedures in uw situatie worden toegepast 

en we bespreken met u welke rechten en plichten u heeft. Samen met u 

bekijken we wat in uw geval het beste is om te doen. 

Sociaal Raadsliedenwerk van  

Lumens werkt lokaal en altijd  

dichtbij. Wilt u meer informatie? 

Neem dan contact met ons op:

Lumens 
Tel.: 040 - 219 33 00

E-mail: info@lumenswerkt.nl

www.lumenswerkt.nl

Vaak is een advies al voldoende, maar waar dat nodig 

is ondersteunen we ook bij het schrijven van een brief, 

klacht of bezwaar of zijn we er voor bemiddeling in een 

geschil met een instantie. Wanneer noodzakelijk, wordt u 

doorverwezen naar een advocaat of andere specialist.

Daarnaast werken we met vrij willigers. 

Zij kunnen u helpen bij het invullen  

van formulieren, bijvoorbeeld kwijt-

schelding gemeentebelasting, aanvraag  

van een uitkering, betalingsregeling 

voor de belastingdienst, gemeentelijke 

regelingen etc. 



Heeft u informatie of ondersteuning nodig  
op sociaaljuridisch gebied? Dan kunt u terecht  
bij het Sociaal Raadsliedenwerk van Lumens.  
Onze diensten zijn gratis en bedoeld voor 
inwoners van Eindhoven, Valkenswaard en Best.

Deskundig en onafhankelijk advies
Sociaal Raadslieden zijn deskundig op het gebied 

van wetten, regelingen en voorzieningen. Wij 

vertellen u onafhankelijk en in vertrouwen waarop 

u recht heeft en helpen u hiervan gebruik te 

maken. U kunt bij ons terecht met vragen over 

bijvoorbeeld:

•  Uw loon of uitkering

•  Zorg- en maatschappelijke regelingen,  

bijv. WMO, eigen bijdrage CAK, etc.

•  Toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag  

en kindgebonden budget

•  Sociale voorzieningen, zoals kinderbijslag  

of AOW

•  Belastingaanslagen of invordering belasting

•  Beslaglegging en de beslagvrije voet

•  Minimaregelingen, zoals de meedoenbijdrage, 

individuele inkomenstoeslag of sportbijdrage 

voor kinderen

•  Juridische vragen over beschikkingen van 

overheidsinstanties 

• Juridische vragen over huur- en woonzaken 

Nederland kent veel wetten, 

inkomensregelingen en voor-

zieningen die het leven gemak-

kelijker moeten maken. Deze  

regelingen kunnen bij elkaar 

vragen oproepen: de regelingen 

hebben namelijk invloed op  

elkaar en je moet weten hoe  

de ene regeling werkt om in  

te kunnen schatten of je recht 

 op de andere regeling hebt. 

Uit onderzoek (ACTAL, 2015) 

blijkt, dat Sociaal Raadslieden-

werk dé organisatie in Neder-

land is die daarmee kan helpen, 

omdat zij de samenhang tussen 

deze verschillende regelingen  

het beste begrijpt. 


