Geldfit voor jongeren
Voorkomen van geldzorgen bij jongeren

Ervaringen

‘Tijdens mijn studie vond ik het lastig om rond te komen.
Door financiële stress had ik geen overzicht meer. Een maatje heeft
mij geholpen om inzicht te krijgen in mijn inkomsten en uitgaven.’
Lisanne

Geldfit voor jongeren
Financiële zaken zijn complex
Veel jongeren vinden het ingewikkeld om hun financiële zaken te regelen als ze 18 worden.
Dit zie je terug in allerlei onderzoeken*:
•
1 op de 5 jongeren lukt het niet om iedere maand de rekeningen te betalen.
•
Ruim 1 op de 4 jongeren heeft geen zorgtoeslag aangevraagd.
•
2 van de 3 mbo-studenten vergeet om geld terug te vragen via inkomstenbelasting.
Doelgroep van Geldfit voor jongeren
Jongeren die 18 worden, studenten en starters zijn financieel kwetsbaar. Er zijn veel life-events, zoals
een studie beginnen of afronden, op jezelf- of samenwonen of beginnen met werken. Daarnaast zijn er
weinig reserves en vaak een groeiende studieschuld. Ook is het een uitdagende doelgroep om te
bereiken.
Samen geldzorgen bij jongeren voorkomen
NSR (Nederlandse Schuldhulproute) is een publiek-private samenwerking van gemeenten, bedrijven
en (hulp)instanties. Via Geldfit voor jongeren kunnen we samen jongeren vinden, bereiken en leiden
naar passende hulp. Zo werken we samen aan een financieel gezond Nederland.

*Bronnen: o.a. Nibud Mbo-onderzoek 2021 en Nibud Studentenonderzoek 2021

Aanbod
Elementen van online platform Geldfit.nl/jongeren
•
Jongeren vinden hier artikelen en tests.
•
Vanuit de artikelen maken jongeren direct een concrete vervolgstap, zoals toeslagen
aanvragen, belastingaangifte doen of contact opnemen voor schuldhulp.
•
Via chat of telefoon (0800-8115) bieden we een luisterend oor en hulp bij geldzorgen.
•
Sociale kaart van Geldfit bevat jongerenmaatjes en –loketten.
•
Jongeren bereiken we samen met de NSR-partners via onze multichannel-aanpak.
•
Toolkit om ook als gemeente jongeren te bereiken.
Populaire thema’s
•
18 worden (o.a. zorgverzekering, zorgtoeslag, belastingaangifte etc.)
•
Studeren en studiefinanciering
•
Bijbanen en vakantiewerk
•
Sparen, beleggen, crypto’s

Resultaten pilotperiode*

*De pilotperiode was een campagne van vier weken tussen 28 maart en 24 april 2022.

Meer weten? Neem contact op met:
René Timmerman
Adviseur gemeenten
T. 06 365 498 72
E. rene@geldfit.nl

