‘Menukaart’ financiële vaardigheden (ter inspiratie voor oa. gemeenten, augustus 2020)
Mis je een initiatief? Geef het door aan Clairette van der Lans (Wijzer in geldzaken), c.c.lans@minfin.nl
Educatie:
leermiddelen en
trainingen over
geld

kinderen

jongeren

volwassenen

ZZP-ers

volwassenen & jongeren die moeite hebben met lezen / leren

Op de website
Geldlessen.nl
staan
lesmaterialen van
vele aanbieders

Op de website Geldlessen.nl staan
alle bekende lesmaterialen!

Diverse gemeenten organiseren
budgetcursussen voor hun inwoners

financieel-gezondondernemen (online
training, 10 weken)

Voor-t-zelfde-geld (st. lezen & schrijven, Cursus en werkmap)

Voor activiteiten zie ook de website
Weekvanhetgeld.nl

In maart 2021 is
de week v/h geld
(oa duizenden
gastlessen op
scholen) en meer
activiteiten:
Weekvanhetgeld.nl

e-wise (voor leraren)

Nibud biedt oa (tegen betaling door bv.
gemeenten of werkgevers):
- Geldkrant
-Geldplannen (startpunt geldzaken)
- Workshop Grip op geld
- Cursus Omgaan met geld (6 live
lessen)
- voor-1-dag-arm (workshop voor groep
van 1,5 uur)

lokale week van
het geld
2019: kletspotten
in de klas

hieronder een aantal voorbeelden
(meer op geldlessen.nl):
hoewordjerijk: lesprogramma voor
jongeren vanaf 16 jaar (VO, MBO),
website met voorlichtingsfilms,
lessen voor ouders. Dit is een
initiatief van www.moneystart.nl
(Alan Bredenhorst, Loes van Geffen,
Jasper van Dijk)
geld-gappie leerlijn (Loes v Geffen)

workshop
ikkrijgnooooitwat
voor professionals
die ouders steunen
bij de financiële
opvoeding

Informatie over
geld (zoals
websites) en
handige apps

Moneyways.nl (lesprogramma met
peer educators, oa VMBO en MBO,
van Nibud en Diversion)
Kikid voorstelling

voor ouders heeft
Nibud bv. testfinancieleopvoeding en
financieleopvoedwijzer en
leer-uw-kindsparen en lerenpinnen-enbankieren en
online-kopen

lezing voor MBO studenten

Voor kinderen:

Scholieren site nibud

geldenik

Geldchecker (online of krant) en
special vanwege corona

lezing voor HBO/WO studenten

Boekjes: Succes! en Succes! rekenen
Boeken via de website eenvoudig communiceren: geldzaken
(los of lespakket), administratie, bankzaken, schulden.
Eduza (training financieel ouderschap over NL taal en geld,
gedaan op enkele Amsterdamse basisscholen)
Smart met geld (e-learning voor jongeren, lessen voor praktijk
scholen, website, ouders)

e-learning, tijdelijk gratis:
- stap uit je schulden (7 lessen, de
online schuldencoach)
- 4 gratis sessies (Budgetcoach, met
SAM app)
- Op www.realitycheck.nl komt na de
zomer een korte e-learning over geld

snapjegeld (online training voor jongeren)

Via werkgevers bv e-learning voor
werknemers (tegen betaling):
-online training Grip op geld (10
modules, Nibud)
- uitkomen met je inkomen (CNV
geldzorg)
- online workshop administratie (sociale
raadsvrouw)
- cijfers & centen (Monica Helbig)

geld-gappie voor speciaal en praktijk onderwijs: leerlijn en
individuele coaching om geldzaken & 18 worden te regelen

RTL game

Nibud gaat een cursus Omgaan met geld ontwikkelen voor LVB

hoewordjerijk: lesprogramma voor jongeren vanaf 16 jaar,
website met voorlichtingsfilms, lessen voor ouders.
schatbewaarder: training omgaan met geld voor LVB, en goed
geld app, met lespakket voor praktijkscholen

Online op oefenen.nl:
- geld en rekenen
- Tel je geld
- budgetplanner
grip op je knip: cursus van MEE voor cliënten in bepaalde
regio’s

game-no-credit-game-over
themoneyacademy.nl online training
voor jongeren

Digisterker: e-learning diverse digitale vaardigheden, daarin
voor jongeren: www.doejedigiding.nl (oa inkomstenbelasting,
zorgverzekering & zorgtoeslag, studiefinanciering)

16-27 (VNG project tbv jongeren)

kinderombudsman
pagina over geld

Geldwijzer bijna 18

Voor ouders

Geldwijzer studenten

wijzeringeldzaken.
nl/Kinderen/ en
checklist per
leeftijd

Geldplan bijna 18

Wijzer in geldzaken site (oa life events,
rondkomen, diverse geldzaken)

nibud materiaal voor
ZZP

steffie eenvoudige websites (kun je laten maken door

Nibud websites, zoals www.nibud.nl,
www.zelfjeschuldenregelen.nl,
www.berekenuwrecht.nl

Geldplan ZZP

18jaarenmetgeldomgaan.nl

ZZP pagina's Wijzer in
geldzaken

www.Geldfit.nl en 0800-8115: verwijzen
naar hulp van gemeenten en
vrijwilligers, is onderdeel van de
Nederlandse schuldhulproute

filmpjes MEE / Stimulansz over schuldpreventie, schuldhulp
etc

Geldfit zakelijk
(najaar 2020)

inclusiefwerkt.nl/geld

Kandoor: chatbot met vrijwilligers die
geldvragen beantwoorden

KvK website en
KvK
Geldboek_voor_Onder
nemers

Moneyfit
WIG 18 worden

nibud / kinderen
Ede campagne 18 worden

Leerzelfonline.nl)

en de werkzorgberekenaar

NJI site voor jongeren over geld
En geldzorgen

voorzieningenwijzer: gemeenten kunnen
abonnement nemen voor inwoners

samenvoorallekind
eren.nl

Ervaringsverhalen van jongeren:
- opjemonnie (FunX)
-Parool
-NRC
-Eenvandaag
-Eenvandaag JPF

samenvoorallekinderen.nl: voor ouders
over geldzaken/geldzorgen (ook pagina’s
voor gemeenten en intermediairs)

BVfamilie

financieel-fitte-jongeren (CNV) voor
jonge werknemers bij gemeenten:
pilot met Kandoor

mkbdoorgaan

SZW campagne Komuitjeschuld:
ervaringsverhalen voor publiek en
materialen voor gemeenten
Ervaringsverhalen oa:
- verhalen uit Haarlem
- verhalen op RTL website
- Warm rotterdam.nl
- filmpje van NVVK
-sterk uit armoede
financiele-rust-check (SNS, test en life
events)
www.realitycheck.nl (over geld voor
vrouwen)
strakshebjehetnodig (Rabo: website en
werkboek oa om te sparen voor buffer
en later, stappen voor overzicht)
Voorbeeldfilmpjes gemeenten bv:
- Facebook campagne Amsterdamse
MaDi’s
-Arnhem 'geen geld'
-Zoetermeer vlogs
-filmpjes Stimulansz
handige apps zoals:
-Fikks app met buddy op afstand
-buddypayment app om vaste lasten
altijd door te laten gaan
-Huishoudboekje Utrecht voor betaling
vaste lasten
-vaste-lasten-pakket Den Haag
-amargi: Haags bespaarproject
-financieel paspoort
-Moneyou app (kan in aangepaste vorm
worden gebruikt voor diverse projecten)
-Nibud geldplannen
-overzicht huishoudboekjes
-overzicht nieuwe apps (website van
Martijn Schut)

Vroege aanpak,
vroegsignalering
& verwijzing:
door anderen

Voor scholen:
handreikingomgaan-metarmoede-opscholen

Diverse scholen hebben
inloopspreekuren over geld
geld-gappie: individuele coaching en
leerlijn bij geldzaken en 18 worden
studeren-zonder-financiele-zorgen

voorbeelden van
scholen

Financieel slim studeren (den haag)

signalen van
armoede in de klas

studenten wonen zonder schulden
(den haag)

Gemeenten:
vele gemeenten hebben helpdesks,
inloopspreekuren, formulierenbrigades,
sociale wijkteams e.d. voor vroege
aanpak en signalering
Voorbeelden bv helpdesk-geldzaken(den
haag) en centraal-aanmeldpunt
- vroegsignalering schulden landt in NL:
bijeenkomsten waar gemeenten
ervaringen uitwisselen en handige site

Voor gemeenten:

voor hulpverleners, werkgevers e.d.:

training voor
gemeenten over hulp
aan ZZPers (Zuidweg)

Geldgappie (Loes van Geffen): individuele begeleiding bij 18
worden / geldzaken en leerlijn, speciaal & praktijk onderwijs
(pilot A’dam Orion)

training voor
gemeenten van
Schouders eronder

e-learning schulden herkennen (inclusief werkt)

Nibud praktijkdag
over ZZP

Website met materialen voor SW Werkgevers
en andere hulpverleners: oa signaalkaart, werkwijzers
schulden, e-learning.
Ook: Financieelfittewerknemers.nl

voor JGZ:
aanpak armoede
in JGZ: overzicht
van projecten /
interventies
onderzoek
armoede en
schulden in
gezinnen, met tips
voor jeugdprofessionals

saldo-baas (app voor studenten,
den haag)
Arnhemse jongeren (Plangroep)
Get a grip (vrijwilligers van
Humanitas, voor jongeren vanaf 16
jaar)
de-overgang-naar-volwassenheid
(programma sociaal domein, pilot in
Rotterdam)

voor gemeenten
ook nuttig:

checkjecenten: op ROCs in
Amsterdam

handreikingaanpakkinderarmoede

RAAK (in Amsterdam)

alliantiekinderarm
oede.nl

Jongeren_en_Schulden in
Amsterdam Zuid-Oost

kansrijk opgroeien

tips voor scholen (de Waag)

missing chapter
publicaties

voor beleidsmakers ook handig:
- landelijke aanpak 16-27 jaar
-16-27 kwetsbare jongeren
-jongeren structureel betrekken bij
beleid (SZW)
-Diversion (over jongeren &
schulden)
-generation why

ONSbank

- vroegsignalering (NVVK community en
info)
vroegsignalering_businesscase
-pilot CAK en ombudsman Amsterdam:
bezoek wanbetalers zorgpremie (zie brief
brede schuldenaanpak juni 2020)
-digitalegesprekshulp (om overleg
tussen vroegsignalering partners te
vergemakkelijken)
- Nibud voor gemeenten oa: checklistvroegsignalering,
platform-schuldhulpverlening
-mesis screening
-quickscan beschermingsbewind
-loket gezond leven (armoede, schulden
en gezondheid)
Enkele lokale voorbeelden (van de
honderden die er zijn!):
-Reset-Rotterdam
-utrecht-schuldenvrij
- pilot Apeldoorn waar mensen leren hoe
ze zelf schuldeisers kunnen bellen
- pilot Leeuwarden energiecoaches
Netwerken van/voor gemeenten:
-Moedige dialoog
-Platform 31, G40
-VNG Verbinden-Schuldendomein
- Divosa, Schouders eronder, NVVK (zie
onder ’schuldhulp’)
Vrijwilligers voor thuisadministratie:
- via bv.geldfit en LSTA site te vinden
- schuldhulpmaatje (ook websites
uitdeschulden.nu en
eerstehulpbijschulden)
-Humanitas
-alliantievrijwilligeschuldhulp
- Fikks (app met buddy op afstand)
Schuldeisers:
- diverse schuldeisers doen mee met
lokale vroegsignalering door gemeenten
- diverse banken en verzekeraars
verwijzen klanten naar www.geldfit.nl
-huurachterstanden-voorkomen-is-beterdan-genezen (platform 31)
Voor werkgevers:
- financieelfittewerknemers
- Nibud voor werkgevers (diverse
trainingen, helpdesk voor werkgevers,
budget coaching etc) en andere
aanbieders, zoals CNV geldzorg,
Budgetcoach groep, Plangroep etc
- Utrechts digizine voor werkgevers en
workshops
- signaalkaart en tips SW Werkgevers
- Fikks bijeenkomsten voor werkgevers
- werkgeversdesk (voorbeeld)
-gratis e-learning schulden herkennen

tips voor gemeenten
en NVVK workshop
NVVK maakt
routekaart
artikel over hulp aan
ZZPers

training financiën in de praktijk (Nibud)

basistraining vrijwilligers (Nibud)
e-learning financiële redzaamheid (st. lezen & schrijven)
meevoormij / schulden
LVB herkennen (MEE) Tips & training
materialen voor diverse hulpverleners over LVB & schulden
(Hogeschool van Amsterdam)
beschermingsbewind-bij-LVB
-Pilot bij Belastingdienst om laaggeletterdheid beter te
herkennen, oa bij balies.
-betere-ondersteuning-voor-LVB oa Drechtsteden, programma
sociaal domein)
tips voor betere communicatie:
www.direktduidelijk.nl
toegankelijk maken van websites
tekeningen praten over schulden
toolkit-blijf-verbinding-met-laaggeletterden
Onderzoeken:
- lezenisnietbegrijpen
- Factsheet taal en geld
- diverse onderzoeken van Lost lemon over laaggeletterdheid,
zoals: Onderzoek_herkennen,_bereiken_en_activeren en
andere publicaties
- Onderzoek LVB en schulden
- IBO LVB
- kenniscentrum LVB
- MEE doet momenteel onderzoek naar de overlap tussen LVB
en laaggeletterden

-onderzoeken en tools voor werkgevers
Geldzorgen bij uitkering:
-UWV project voor werkzoekenden-metschulden
-SVB beleid bij schulden
-onderzoek bijstand en schulden
-tool 'van uitkering naar werk' (Nibud)
Voor huisartsen:
- huisartsenpraktijk (project HU)
- schulden-en-gezondheid
-praktijkondersteuner-voor-financieleproblemen (Rotterdam) en dit artikel
-loket gezond leven voorbeelden
Voor reclassering, rechtbanken etc:
-reclassering en schulden: diverse
onderzoeken Hogeschool Utrecht
- project schuldenvrij terug
- rechtbanken
-Projecten van J&V voor exgedetineerden (city deal veilige stad) en
financieel toezicht in strafrecht: zie brief
juni 2020 over brede schuldenaanpak
-samenwerking schuldhulp en
reclassering Amsterdam
-the-great-escape-amsterdam/ (na
detentie, met schulden en LVB)
Signalering door allerlei
hulpverleners:
- gratis e-learning schulden herkennen
(hier komt een nieuwe versie van)
- basistraining vrijwilligers (Nibud)
- training financiën in de praktijk (Nibud)
- signalen van armoede in de klas
- Rotterdams koffertje Geld enzo
- signalenkaart armoede
- Workshop vroegsignalering
- Brochure over geld praten helpt
(Hogeschool Utrecht)
- Wegwijs in Amsterdam (voorbeeld)
-verwijsinfo Utrecht (voorbeeld) en
workshops
-de-eindjes-aan-elkaar-knopen:
handreiking voor hulpverleners
- preventiebundel met 8 werkwijzers
- signalering via stadspassen,
voedselbanken
Websites bij loonbeslagen: (naast
geldfit, zelfjeschuldenregelen etc)
www.uwbeslagvrijevoet.nl
www.schuldenwijzer.nl
www.financieelfittewerknemers.nl
www.schuldinfo.nl
schuldhulp

Jongeren perspectief fonds
amsterdam-gaat-schuldenjongeren-overnemen

Alle gemeenten bieden schuldhulp aan
(zelf of via kredietbank of bv Plangroep).
Hieronder staan bijzondere initiatieven:

155

Schuldenlab NL oa:

Zuidweg

Overrood

ONSbank
samen-slim-slagvaardig-kansencreeren-voor-jongeren (oa
Enschede)
IPTA (integrale persoonsgerichte
toeleiding naar arbeid) voor
kwetsbare jongeren
actieprogramma-dakloze-jongeren
/maatwerk-bij-schulden-vanzwerfjongeren

-collectief schuldregelen
-Sohos – doorbraakmethode voor
multiprobleem gezinnen
www.Vanschuldennaarkansen.nl (in
paar grote steden van NN en Aegon)
voor multiprobleem situaties oa:
-Programma maatwerk
multiprobleem huishoudens
-zuid-west-thuis-best (Den Haag)
-maatwerkoplossingen (programma
sociaal domein)
NVVK en schuldenknooppunt (om
communicatie tussen schuldeisers en
hulpverleners te vergemakkelijken)
Schouders eronder oa:
-toolkit, werkplaatsen
-leernetwerk arbeidstoeleiding en
schulden
-onderzoek Bartels naar pilots
schuldhulp
-grotere effectiviteit door aandacht voor
verschillende klanttypen
-handreiking-voor-financieel-gedrag
- psycho-educatie-bij-de-aanpak-vanarmoede-en-schulden
-quickscan-gemeentelijkeschuldhulpverlening
benchmark-schulden-en-armoede
-8ting app
Divosa pagina alles over schulden
Plinkr follow-up na bewindvoering
Beschermingsbewind
SUN noodhulp loketten (in gemeenten,
verwijzing via schuldhulp)
www.schuldenindeopvang.nl/
Onderzoekers zijn oa:
Hogeschool Utrecht, Hogeschool
Amsterdam, universiteit Leiden, Movisie,
Stimulansz, Nibud, Panteia, Instituut
GAK. Hieronder enkele voorbeelden:
stress-sensitieve hulp (Hogeschool
Utrecht) en gedragsbewust-beleid-inhet-sociaal-domein (platform 31)
onderzoek naar effectieve interventies
movisie div. onderzoeken zoals wat
werkt in de schuldhulpverlening
Stimulansz kennisbank, benchmarkt,
trainingen etc

schuldhulp aan
ZZPers (NVVK site)
overzicht organisaties
leernetwerk
zelfstandigen en
schulden

