
Eenvoudige websites over geld

Geldfit
Mensen die hulp willen bij geldzorgen kunnen 
bellen, chatten of mailen met Geldfit (verwijst 
naar lokale hulp zoals vrijwilligers en de 
gemeente).

Steffie
Op de Steffie site zijn eenvoudige websites 
verzameld, ook over geldzaken zoals toeslagen, 
bankzaken, zorgverzekering, en het aanvragen 
van bijstand en WW.

18jaarenmetgeldomgaan.nl 
Voor jongeren is dit een handige site over allerlei 
geldzaken.

Stimulansz
Op het Youtube-kanaal van Stimulansz staan 
filmpjes over ‘Uw geldzaken op orde’, ‘Hulp bij 
schulden’ en schuldhulpverlening.

Ervaringsverhalen
Ervaringsverhalen van mensen met geldzorgen 
staan op de website inclusiefwerkt.nl/geld en op 
de website Komuitjeschuld.

Tabbladen Nibud
Geldzaken overzichtelijk opbergen? Gebruik dan 
de Tabbladen van het Nibud.

Voor mensen die moeite hebben met lezen of leren & hun helpers/werkgevers 

Eenvoudige cursussen en e-learnings

Oefenen.nl
Op de site Oefenen.nl staan de trainingen ‘Geld 
en rekenen’, ‘Tel je geld’ en de ‘Budgetplanner’.

Snapjegeld, Smartmetgeld en Schatbewaarder 
zijn online trainingen over geld, ook geschikt voor 
jongeren. Smartmetgeld heeft ook een lespakket 
voor het speciaal onderwijs. Bij de app Goedgeld 
hoort ook een lespakket.

Stichting Lezen & Schrijven
Taal- en rekenvaardigheden verbeteren rondom 
het thema geld kan met boekjes uit de series 
‘Succes!’ en ‘Succes! Rekenen’ van Stichting 
Lezen & Schrijven.

Eenvoudig communiceren
Op de website Eenvoudig communiceren 
zijn boeken beschikbaar, zoals ‘Ik regel mijn 
geldzaken’ (los of lespakket), ‘Ik doe mijn 
administratie’, ‘Hoe regel je bankzaken’ en ‘Hoe 
voorkom je schulden’. 

Organisaties die cursussen over geld willen  
aanbieden voor een groep cursisten, kunnen 
lesmateriaal bestellen bij de Stichting Lezen & 
Schrijven (Voor-t-zelfde-geld). In sommige regio’s 
biedt MEE een budgettraining (grip op je knip) 
voor cliënten.

Handige sites & trainingen over geldzaken

http://www.geldfit.nl/
https://www.steffie.nl/eenvoudige-websites/#Geld
http://www.18jaarenmetgeldomgaan.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCw71lsMmcqOfDtxjrxd3Z8g/videos?disable_polymer=1
http://www.inclusiefwerkt.nl/geld
http://www.inclusiefwerkt.nl/geld
http://www.Komuitjeschuld.nl
https://winkel.nibud.nl/consumenten/tabbladenset
http://www.oefenen.nl
http://www.snapjegeld.nl/
http://www.smartmetgeld.nl/
https://www.schatbewaarder.eu/
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/instrumenten-lesmaterialen/succes
http://www.eenvoudigcommuniceren.nl
https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal/voor-t-zelfde-geld
https://www.meeaz.nl/aanbod-voor-clienten/cursussen-clienten/grip-op-je-knip


Voor professionals

Meer weten over hoe je geldzorgen bij anderen 
beter kunt herkennen, bereiken en activeren? 
Kijk dan eens naar de E-learning ‘Schulden 
herkennen’ en ‘Werkwijzers schulden’ op de 
website inclusiefwerkt.nl. 

Op die website is ook een toolbox beschikbaar 
met een  signaalkaart, flyers, dialoogkaarten, 
strips en andere materialen om professionals en 
werkgevers te ondersteunen.

Werkgevers kunnen op de site 
Financieelfittewerknemers.nl informatie vinden 
om medewerkers met geldzorgen te helpen 
(zoals loonbeslagen en life events). 

Het Nibud heeft een Helpdesk voor werkgevers.

Trainingen voor vrijwilligers en professionals 
worden onder andere gegeven door het Nibud 
en Stichting Lezen & Schrijven. MEE Nederland 
heeft ook diverse trainingen en materialen op het 
gebied van schulden en LVB. 

De Hogeschool van Amsterdam heeft ook 
materialen voor diverse hulpverleners over LVB & 
schulden.  

Handig zijn de volgende onderzoeken: 
Lost Lemon
Factsheet taal en geld
Lezenisnietbegrijpen 
LVB en schulden

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp?  
Kijk dan eens op onze website 
financieelfittewerknemers.nl

Hierop staan zaken zoals: hoe herken 
je geldzorgen, hoe maak je het 
bespreekbaar, naar wie kun je 
doorverwijzen en hoe werkt loonbeslag. 

Wilt u meer informatie, dan kunt u 
contact opnemen met Clairette van 
der Lans, projectleider Financieel fitte 
werknemers, bij Wijzer in geldzaken. Zij 
is bereikbaar via: 

E  c.c.lans@minfin.nl

Voor iedereen

Op de website Wijzer in geldzaken staat 
informatie over allerlei geldzaken, waaronder 
gebeurtenissen zoals op jezelf wonen, 
samenwonen, kinderen krijgen, scheiden, 
verzekeren en tips voor ZZP’ers. 

https://www.inclusiefwerkt.nl/tips-en-ondersteuning/schulden/
https://www.inclusiefwerkt.nl/tips-en-ondersteuning/schulden/
https://www.inclusiefwerkt.nl/tips-en-ondersteuning/werkwijzers-schulden/
https://www.inclusiefwerkt.nl
http://www.financieelfittewerknemers.nl
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/helpdesk-voor-werkgevers/
https://winkel.nibud.nl/professionals/basistraining-vrijwilligers
https://elearning.lezenenschrijven.nl/?&_ga=2.256963723.1851364616.1575635416-644011982.1530107780#/register?voucher=financielezelf
https://www.mee.nl/academie
https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/2018/effectieve-aanpak-van-schulden-bij-mensen-met-een-lvb.html
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/Ondezoek_herkennen,_bereiken_en_activeren_van_mensen_met_onvoldoende_basisvaardigheden.pdf
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/201803_factsheet_THEMA_SLS_Geld_web.pdf
https://www.lezenisnietbegrijpen.nl/materialen/
https://schuldenenincasso.nl/themas/kwetsbare-groepen/
http://www.financieelfittewerknemers.nl
mailto:c.c.lans%40minfin.nl?subject=
http://www.wijzeringeldzaken.nl

