
        

 

 

uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) datum 
 steun corona 1 07/12/2020 
 
 
contact dienst telefoon e-mail 
Margot Van Oudenhove sociale zaken 054 50 50 50 welzijn@sociaalhuisninove.be 

 

 

Coronacrisis – financiële en/of materiële hulp 

 
Beste ouder(s) 

 

Vele gezinnen van onze stad worden extra getroffen door de gevolgen van de coronacrisis! 

Misschien heeft u financiële problemen door verlies van inkomen of extra kosten? Misschien voelt u 

zich angstig of eenzaam? Misschien zit u met veel vragen en heeft u nood aan een gesprek? Misschien 

ervaart u nog andere problemen door de coronacrisis? 

Als stad willen we kijken hoe we gezinnen die het moeilijk hebben kunnen ondersteunen. 

Daarom voorziet de stad Ninove een aantal steunmaatregelen voor zijn inwoners die ten gevolge van 

de coronacrisis financieel en/of sociaal in een moeilijke situatie zijn terecht gekomen.  

In bijlage vindt u een overzicht van de corona-steunmaatregelen. 

 

Om recht te hebben op deze maatregelingen heb je een UiTPAS aan kansentarief nodig.  

• Heeft u nu al een geldige UiTPAS met kansentarief: 

Neem dan contact op met de dienst permanentie voor een afspraak:  

 054 50 50 50 

@ permanentie@sociaalhuisninove.be 

Zij onderzoeken op welke corona-steunmaatregelen je recht hebt! 

 

• Heeft u nog geen recht op een UiTPAS met kansentarief: 

Neem contact op met het secretariaat van de school om een gesprek te vragen bij de 

schoolopbouwwerker. 

 

Met vriendelijke groeten, 
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PROCEDURE – aanvraag steunmaatregelen coronacrisis 

Wanneer u reeds recht hebt op een UiTPAS aan kansentratief 

 

STAP 1 

Maak een afspraak met dienst permanentie van het Sociaal Huis Ninove. 

 054 50 50 50 

@ permanentie@sociaalhuisninove.be 

 Burchtstraat 46 – 9400 Ninove 

         Maandag tot vrijdag van 8.30 – 12.00 uur + donderdag 16.00 – 19.45 uur 

 

STAP 2 

Uw afspraak met de medewerker van de dienst permanentie gaat door ofwel telefonisch / ofwel 

digitaal / ofwel fysiek in het Sociaal Huis. 

Tijdens deze afspraak wordt uw aanvraag officieel geregistreerd. Dienst permanentie geeft uw 

dossier door aan een vaste maatschappelijk werker van de sociale dienst. 

 

STAP 3 

De maatschappelijk werker van de sociale dienst zal u uitnodigen voor een gesprek (fysiek of 

telefonisch of digitaal) en een sociaal onderzoek uitvoeren. U bespreekt samen van welke 

steunmaatregelen u gebruik wilt maken. 

 

STAP 4 

Zodra het sociaal onderzoek volledig is, agendeert de maatschappelijk werker uw dossier op het 

eerstvolgende Bijzonder Comité Sociale Dienst.  

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst vindt plaats om de 3 weken.  

 

STAP 5 

Bij goedkeuring krijgt u bericht van uw maatschappelijk werker.  

U bespreekt samen met uw maatschappelijk werker af hoe en wanneer u de financiële en/of materiële 

steun zal ontvangen. 
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OVERZICHT – steunmaatregelen coronacrisis 

 

Consultaties – mogelijke tussenkomst in: 

• de consultaties voor psychologische hulpverlening 

• het remgeld bij de huisarts voor het toedienen van het griepvaccin 

• de consultaties voor drughulpverlening 

Digitale ondersteuning 

• Digicheque: betaalmiddel voor 1 uur individuele hulp aan huis bij problemen met je computer 

/ tablet / smartphone. In samenwerking met Beego bvba. 

• Aankoopcheque: betaalmiddel voor hardware-materiaal zoals bijvoorbeeld een toetsenbord, 

een muis, kabels, kaartlezer, enzovoort. 

• Deelname aan vormingssessies rond Mediawijsheid of het leren werken met een computer. 

In samenwerking met CBE Leerpunt. 

• Chromebook (gebruiksklaar) in bruikleen voor periode van 6 jaar. 

Leersteun – éénmalige financiële steun voor schoolgaande kinderen 

• Voor een kleuter € 25 

• Voor een leerling lagere school € 50 

• Voor een leerling secundaire school € 100 

• Voor extra materiaal in een beroepsopleiding € 100 

Premies 

• éénmalige premie energie/water van € 100 per gezinshoofd +  € 10 extra per kind. 

• éénmalige internetpremie van € 100 per gezinshoofd + € 10 per kind per kind. 

Hygiënepakket  

In een pakket zitten 4 herbruikbare mondmaskers, handzeep en handgel, vloeibaar wasmiddel, 

papieren zakdoeken, een digitale koortsthermometer, (maandverband), 1 rol restafvalzakken en dat 

alles in een herbruikbare boodschappentas. 

 

Meer informatie? 

 www.sociaalhuisninove.be/extra-ondersteuning-voor-ninovieters-in-kwetsbare-situatie   

 054 50 50 50 
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