Voorkomen van geldzorgen

Mensen eerder vinden, bereiken en leiden naar passende hulp.

Testamonial
‘Ik heb genoeg inkomsten, maar ik vind het moeilijk om niet al
mijn geld op te maken. De app van fiKks geeft mij meer inzicht.
Ook kan ik online om hulp vragen.’
Lisa

Voorkomen van geldzorgen
Van geldzorgen naar schulden
In Nederland hebben 1,5 miljoen huishoudens grote betalingsachterstanden
(bron: Nibud 2018). Vaak wachten mensen te lang om hier iets aan te doen,
waardoor kleine betalingsachterstanden uitgroeien tot grote schulden.
Het kan iedereen overkomen
Financiële problemen ontstaan vaak door life-events: gebeurtenissen die
de balans tussen inkomsten en uitgaven veranderen. Denk aan bijvoorbeeld
ziekte, ontslag of een scheiding. Dit soort gebeurtenissen kunnen iedereen
raken, ongeacht leeftijd, opleiding of vermogenspositie.
Samen werken aan een financieel gezond Nederland
NSR (Nederlandse Schuldhulproute) is een publiek-private samenwerking
van gemeenten, bedrijven en (hulp)instanties.
Samen kunnen we mensen eerder vinden, bereiken en leiden naar
passende hulp, om financieel gezond te blijven of te worden.

120 deelnemende
gemeenten in juni 2022

Aanbod voor gemeenten
Compleet overzicht van voorzieningen
In samenwerking met gemeenten brengen we relevante lokale voorzieningen in beeld,
zoals schuldhulpverlening, vrijwilligersinitiatieven en energiecoaches. Dit vullen we aan met
het landelijke aanbod van bijvoorbeeld het Nibud of Wijzer in Geldzaken.
Grip op geld via Geldfit
Via de website Geldfit.nl of het telefoonnummer 0800-8115 krijgen inwoners grip op hun
geld. Ze ontdekken welke stappen zij kunnen zetten of financieel gezond te blijven of te
worden en komen uit bij landelijke of lokale voorzieningen.
Inwoners vinden en bereiken
In samenwerking met ruim 45 partners, zoals banken, verzekeraars en grote werkgevers,
bereiken we inwoners en leiden hen naar Geldfit. Ook ontvang je een toolkit met
promotiematerialen om ook als gemeente mensen met mogelijke geldzorgen te bereiken.
Stuurinformatie voor gemeenten
Via de Postcode Preventie Aanpak (PPA) krijg je inzicht in de verschillende doelgroepen
binnen de gemeente en het risico op schulden. Hiermee kan gericht beleid worden
gevormd. Ook ontvang je een dashboard om de resultaten van Geldfit te monitoren.

Resultaat middelgrote gemeente

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

