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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.
Wie had kunnen bedenken dat corona nog steeds zo bepalend zou zijn in het leven van ons
allemaal? Schuldenwijzer wenst iedereen sterkte die direct of indirect getroffen is door
corona. Misschien heb je door de maatregelen tijdelijk minder inkomsten. Wat ook de
reden is: probeer te voorkomen dat een betalingsachterstand oploopt tot een schuld. Praat
erover en zoek hulp. Is er toch sprake van een schuld dan biedt Schuldenwijzer een actueel
overzicht van beslag op inkomsten.

Al meer dan 136.000 keer
ingelogd met DigiD
De laatste weken neemt het aantal inlogs in
Schuldenwijzer toe. Inmiddels is er in totaal al meer dan
136.000 keer ingelogd met DigiD. In november is er ruim
9.000 keer ingelogd om beslagen in te zien.
Lees verder >

Schuldenwijzer voor burger en professional,
uitgelegd in een video
Schuldenwijzer heeft in oktober 2020 deelgenomen aan de netwerkdag van de gemeente
Amsterdam in de vorm van een video.
In de video vertellen Patrick Plate namens
Schuldenwijzer en Anna-Laura van Eeden van PuurZuid
(onderdeel van schuldhulp gemeente Amsterdam) over
het belang van samenwerking. Lees verder >

Schuldhulpverlener Anna-Laura van Eeden
vertelt over haar ervaringen
Anna-Laura van Eeden is intensief jongerenschuldhupverlener bij PuurZuid
(schuldhulpverlening gemeente Amsterdam stadsdeel West). Zij vertelt over haar
ervaringen als schuldhulpverlener:
"Iedereen kan met schulden te maken krijgen. Ik help
jongeren tussen de 18 en 27 jaar met hun nanciën. De
hulpvragen die ik dagelijks krijg, zijn divers. Ik bied hulp
bij het oplossen van problematische schulden en voer
een eenmalig adviesgesprek. In sommige gevallen is
een adviesgesprek al voldoende om ervoor te zorgen dat
een schuld niet uitgroeit tot een problematische schuld.
Op basis van de problematiek wordt besloten of er wel of
geen vervolgtraject wordt gestart. Het belangrijkste is
om een duurzame oplossing te creëren om zo in de
toekomst problemen te voorkomen." Lees verder >

Volg ons op social media
Schulden gaan vaak gepaard met schaamte en stress. Schuldenwijzer plaatst regelmatig
berichten op verschillende social media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Met tips,
uitleg en verhalen van anderen hopen we mensen met (beginnende) schulden en hun
omgeving te helpen.

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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