
Voorzieningen voor senioren 
 
AOW 
De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt het minimaal verplichte 
pensioen voor ouderen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. De 
premie voor deze volksverzekering wordt geïnd via de 
inkomstenbelasting. De SVB keert de AOW uit aan de verzekerden. 
https://www.svb.nl/nl/aow/wat-is-aow/wat-is-aow 
 
Algemene nabestaandenwet (Anw of ANW) is een Nederlandse 
volksverzekering die in bepaalde gevallen na het overlijden, 
nabestaanden recht geeft op een uitkering. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-
nabestaandenwet-anw 
 
IOAW:  
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-
werklozen-ioaw-iow-ioaz 
 
IOAZ 
De wet IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is bedoeld om oudere 
zelfstandigen met onvoldoende inkomen, vanwege werkloosheid of 
een arbeidsbeperking, financieel te ondersteunen. Dat gebeurt via de 
IOAZ-uitkering die bij de gemeente kan worden aangevraagd. 
 
Wlz 
De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die intensieve 
zorg nodig hebben, bijvoorbeeld chronisch zieken, mensen met een 
beperking of kwetsbare ouderen. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-
zorginstellingen/vraag-en-antwoord/wlz-indicatie-aanvragen 
 



 
WMO 
Aanvragen van AOW doe je met je DigiD via de SVB 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
De Wmo is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het 
zelfstandig thuis wonen, ontmoeten van anderen en ter ondersteuning 
van mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. In dit blog geven 
we u inzichten over de verschillende voorzieningen die onder 
de Wmo vallen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-
ondersteuning-thuis/wmo-2015 
 
Zorgtoeslag: is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse 
zorgverzekering. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-
en-antwoord/kan-ik-zorgtoeslag-krijgen 
 
Huurtoeslag: bijdrage in de huurkosten. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-
antwoord/kan-ik-huurtoeslag-krijgen 
 
MIB: meedoen is belangrijk (Oss)  
Uw inkomen is niet hoger dan 120 % van de bijstandsnorm. Lees meer 
over welke inkomensgrens voor financiële regelingen voor u geldt.  
U hebt geen vermogen/bezittingen met een waarde van meer dan € 
6.505,00 (alleenstaande) of € 13.010,00 (alleenstaande ouder, 
gehuwd, samenwonend). 
https://loket.oss.nl/Loket/product/0b19ff83c0911fe7b97ee4ec2b7
c315b 
 
Aanvullende zorgverzekering Oss (AZOSS) Voor mensen met hoge 
zorgkosten en een laag inkomen 
https://loket.oss.nl/Loket/product/8b715763b54f68bdf3d81ff94d
4946a5 
AZOSS is een aanvullende verzekering bij VGZ of CZ, aangeboden 
door de gemeente. AZOSS kent twee pakketten: een uitgebreid 



pakket en een extra uitgebreid pakket. VGZ en CZ geven een 
collectieve korting. Ook de gemeente betaalt mee aan uw verzekering 
(€ 20 / € 40). Hierdoor betaalt u maandelijks minder premie. 
 
Bijzondere bijstand  
Bijzondere bijstand is een gift of lening voor noodzakelijke kosten 
die u niet zelf kunt betalen. Denk aan rechtsbijstand, hoge 
ziektekosten die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt. 
Bijzondere bijstand moet u aanvragen voordat u kosten maakt! 
 
https://www.oss.nl/inkomen/minimaregelingen.htm 
 
Solidariteitsfonds Oss. Bij geld zorgen. 
https://solidariteitsfondsoss.nl/ 
 
Kerken diverse  
 
Hulp van organisaties in Oss e.o. 
https://www.oss.nl/zorg/hulp_van_organisaties_in_de_buurt.htm 
 
Stichting helpende handen (kleding) 
https://helpendehandenoss.nl/ 
 
Voedselbank 
https://voedselbank-oss.nl/ 
 
Gratis en betrouwbare hulp bij geldzorgen en schulden in Oss en 
omstreken 
https://uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-oss/ 
 
De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde 
vrijwilligersorganisatie. Men bied hulp bij armoedebestrijding. 
https://www.vincentiusvereniging.nl/missie.php 
 
Armoedefonds 



https://www.armoedefonds.nl/ik-zoek-hulp 
 
Sociale kaart Oss 
https://www.digitale-sociale-kaart.nl/bewegen-en-
ontmoeten/aanbod.html?wpid=1503&leeftijd=65-120&doelgroep=-1 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_zekerheid_(Nederland)#Social
e_voorzieningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


