Nieuwsbrief 7 april
Met deze nieuwsbrief houden
we jou op de hoogte van alle ins
& outs van Schuldenwijzer!
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De schuldenproblematiek in Nederland vraagt om slimme en
e ciënte oplossingen. Schuldenwijzer is een platform waar mensen
met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun
schulden.
Sinds maart is Nederland in de greep van het coronavirus. Het is bijna onwerkelijk hoe alles
kan veranderen in slechts enkele dagen. De impact op onze samenleving en economie is
groot. De overheid neemt maatregelen. Lees meer

Geldkrant: tips hoe je grip
kunt houden op je geld
Inmiddels wordt gesproken over de coronacrisis, die veel
mensen onzekerheid brengt. Een situatie met minder
inkomen is niet ondenkbaar. Veel huishoudens
beschikken niet over een nanciële buffer.
Het Nibud heeft een speciale online krant uitgebracht,
met tips hoe je grip kunt houden op je geld. Je kunt de
krant van het Nibud hier downloaden.

Tips hoe nancieel t te
blijven
Probeer overzicht te houden en zoek hulp wanneer dit
niet lukt. Afwachten en hopen dat straks alles weer
normaal zal zijn, maakt je misschien extra kwetsbaar
voor oplopende schulden. Kun je tijdelijk je rekening niet
betalen? Zoek contact met het bedrijf of bel met de
deurwaarder en maak een afspraak. De impact van deze
situatie is voor iedereen anders. Het platform 'Wijzer in
geldzaken’ geeft tips die je kunnen helpen nancieel t
te blijven. Wijzer in geldzaken is een initiatief van de
Rijksoverheid en partners.

Wekelijks ruim 1.500 inlogs
met DigiD!
Schuldenwijzer is beschikbaar en bereikbaar, ook tijdens
de coronamaatregelen. Je kunt veilig inloggen met je
DigiD. Je hebt meteen inzicht in bestaande schulden en
loonbeslag. Wanneer je er zelf niet uitkomt, zoek dan
hulp bij je gemeente. Je kunt de schuldhulpverlener
informeren met de informatie uit het overzicht van
Schuldenwijzer.

In maart zijn meer dan 7.100 inlogs met Digid geregistreerd, wekelijks zijn dat er ruim
1.500. In totaal zijn er tot en met maart bijna 69.000 inlogs geregistreerd.
Heb je als gevolg van de coronacrisis tijdelijk minder inkomen, bel dan met de deurwaarder
en zoek samen naar een oplossing. Als er al loonbeslag ligt, zie je de contactgegevens van
de deurwaarder staan in MijnSchuldenwijzer. De deurwaarders roepen hiertoe ook actief
op in de campagne ‘bellen is oplossen’.

Toets taalambassadeurs van
Stichting ABC
Schuldenwijzer vindt het belangrijk dat de informatie
voor iedereen toegankelijk en te begrijpen is en heeft
daarom de taalambassadeurs van Stichting ABC weer
gevraagd om feedback te geven op de huidige versie van
Schuldenwijzer. Stichting ABC was ook betrokken bij de
ontwikkeling van Schuldenwijzer. De wijzigingen worden
de komende periode doorgevoerd. Zo wordt op
www.schuldenwijzer.nl en mijn.schuldenwijzer.nl de layout verder verbeterd en versimpeld. Ook komt er een
speciale mobiele landingspagina voor een optimale
weergave voor mobiel gebruik.

Neem contact met ons op
Heb je zelf ideeën of vragen over Schuldenwijzer? Meld je dan via het contactformulier op
de website.
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