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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 2020 wordt het dagelijkse nieuws bepaald door corona. Bijna iedereen is in
meer of mindere mate getroffen door de maatregelen. Nederland keek hoopvol naar de
versoepelingen van de maatregelen. Vanaf 1 juli 2020 is er geen sprake meer van een
intelligente lockdown maar van algemene regels voor binnen en buiten.
Voor steeds meer mensen wordt duidelijk wat de impact van corona op hun eigen situatie
is. Het Nibud publiceerde half juni 2020 een peiling, waaruit bleek dat een vijfde van de
Nederlandse huishoudens de afgelopen maanden een inkomstenterugval heeft ervaren.
Hun inkomen viel deels of helemaal weg.
Veel mensen vinden het moeilijk om over geldzorgen te praten. Terwijl het juist erg
belangrijk is dit wel te doen. Ook ervaringsdeskundigen geven het advies: praat met
mensen, ga naar je gemeente en zoek hulp. Overwin je schaamte en zet door. Door snel
hulp te zoeken, kan voorkomen worden dat betalingsachterstanden verder oplopen. Op
zelfjeschuldenregelen.nl vind je praktische tips.
Schuldenwijzer kan helpen door je overzicht te geven. Dit overzicht kun je delen met
iemand die je helpt bij je schulden, bijvoorbeeld je schuldhulpverlener.

Schuldenwijzer al meer dan
91.000 keer gebruikt!
Steeds meer mensen met schulden maken gebruik van
het overzicht in Schuldenwijzer. Je kunt hier veilig
inloggen met je DigiD en hebt meteen inzicht wanneer er
sprake is van beslag op inkomsten. Lees verder >

Schuldenwijzer voor
schuldhulpverleners
Schuldenwijzer is direct toegankelijk voor iedereen die
beschikt over een DigiD. Schuldhulpverleners kunnen
burgers met schulden vragen naar het overzicht uit
Schuldenwijzer. Klik hier om de brochure voor
schuldhulpverleners te downloaden. Lees verder >

Geldkrant: hoe grip op geld in
tijden van crisis
Het Nibud heeft een tweede editie van de Geldkrant
uitgebracht. Hierin staan praktische informatie,
verwijzingen en tips over grip op geld houden wanneer je
nanciële leven verandert. Je kunt de Geldkrant van het
Nibud hier downloaden.

Onderzoeken nanciële kwetsbaarheid
Wijzer in geldzaken heeft resultaten gepubliceerd van een literatuuronderzoek en
‘ itspeiling’ naar nancieel kwetsbare groepen en nanciële kwetsbaarheid tijdens de
coronacrisis. Nibud was verantwoordelijk voor de uitvoering van het literatuuronderzoek en
Kantar voor de itspeiling. Naast de impact van corona op de nanciële situatie is er
aandacht voor hulp.
Uit de samenvatting van de itspeiling en conclusie ‘Hulp bij nanciële situatie’:
Als mensen door de coronacrisis (verdere) geldproblemen zouden krijgen, zou een derde
(32%) daar niet zo snel met vrienden over praten. Een kwart (25%) zou zich dom voelen als
ze daar zelf niet zouden uitkomen. Circa twee derde (64%) zegt niet te weten waar ze
terecht kunnen als ze professionele hulp willen bij hun geldzorgen, hoewel een groot deel
er wel vanuit gaat dat ze de juiste instantie zullen vinden als ze op zoek gaan. In dit
persbericht zijn beide rapporten te downloaden.

Samenwerking is belangrijk
Schuldenwijzer werkt graag samen met organisaties om
burgers met betalingsproblemen te bereiken. Zoals
bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam.
Schuldenwijzer staat vermeld op amsterdam.nl, waar burgers terecht kunnen voor hulp en
tips bij geldproblemen. Ook is in de Nieuwsbrief Armoedebestrijding en
Schuldhulpverlening een interview geplaatst met Schuldenwijzer: 'Overzicht van schulden
op 1 website'

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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