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Introductie
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Achtergrond
Ieder mens krijgt bij bepaalde gebeurtenissen/ situaties in zijn leven te maken met de 
overheid en/of met aparte overheidsorganisaties naast elkaar. In de Aanpak 
Levensgebeurtenissen (uitgevoerd door Dienst Publiek en Communicatie) wordt over de 
grenzen van overheidsorganisaties heen, in de hele keten, samengewerkt aan optimalisatie 
van informatie en dienstverlening rond een levensgebeurtenis.

Inzicht in de leefwereld, behoeften, verwachtingen en percepties van mensen (het 
‘burgerperspectief’) is een randvoorwaarde om tot overheidscommunicatie en 
-dienstverlening te komen waarin de mens daadwerkelijk centraal staat. In dit kader is er 
een nadere overeenkomst voor het uitvoeren van kwalitatief onderzoek gesloten tussen het 
voormalige programma Mens Centraal en MARE. 

Thema ‘Geldzorgen/ schulden’
DPC heeft MARE gevraagd om voor het thema ‘Geldzorgen/ schulden’ inzichten te 
vergaren in ervaringen en gepercipieerde knelpunten in communicatie, informatie en 
dienstverlening vanuit de overheid als het gaat om regelzaken en hulp bij geldproblemen 
en -zorgen. Doelgroep van het onderzoek zijn mensen met geldzorgen en (beginnende) 
schulden én omstanders die hulp bieden. 

In dit document worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen weergegeven alsook 
de bevindingen nader uiteengezet.
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Leeswijzer

Opbouw rapportage
Dit document bevat een weergave van de belangrijkste conclusies, aanbevelingen 
en nadere bevindingen. Het document is als volgt opgebouwd:

• Ter introductie worden op de volgende pagina’s de onderzoeksdoelstellingen en 
onderzoeksverantwoording weergegeven.

• Het inhoudelijke deel van de rapportage begint met de conclusies en 
aanbevelingen, gevolgd door de onderzoeksresultaten.

• De resultatensectie vangt aan met de bevindingen die zijn opgedaan onder 
burgers met geldzorgen en (beginnende) schulden. Vervolgens worden de 
inzichten uiteengezet die zijn opgehaald onder omstanders die hulpen bieden bij 
geldzorgen en (beginnende) schulden.

Disclaimer
Kwalitatief onderzoek is verkennend en inventariserend van aard. Uitkomsten van 
dergelijk onderzoek moeten dan ook in de eerste plaats worden gezien als indicatief 
en hypothesevormend en niet als (cijfermatig bewezen) feiten. Ter wille van de 
leesbaarheid wordt in deze rapportage de stellende vorm gebruikt.

De bevindingen in de resultatensectie zijn gebaseerd op wat de respondenten 
tijdens dit onderzoek hebben gezegd of aangegeven. 

MARE
MARE voert onderzoek uit binnen het kader van ISO 20252:2019 (kwaliteit 
onderzoek) en ISO 27001:2017 (informatiebeveiliging). MARE conformeert zich 
tevens aan de richtlijnen van brancheorganisatie MOA wat betreft 
persoonsgegevens. Daarnaast voldoet MARE aan de overheidsnorm Baseline
Informatiebeveiliging Overheid.
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Onderzoeksdoelstellingen

Doel
Inzicht krijgen in ervaringen rondom geldzorgen/ schulden en gepercipieerde knelpunten in communicatie, informatie en dienstverlening vanuit de overheid als het gaat om 
regelzaken en hulp. Dit vanuit het perspectief van burgers met geldzorgen en (beginnende) schulden én omstanders die hulp bieden.

Meer specifiek inzicht in:
• De mate waarin men openstaat voor informatie/ hulp alsook de 

mogelijkheid heeft om informatie/ hulp te zoeken
• De stappen in het zoeken naar/ krijgen van informatie/ hulp: hoe, waar en 

op welk moment men naar informatie/ hulp zoekt of dit aangeboden krijgt
• Het type informatie/ onderwerpen/ hulp waar behoefte aan is en naar wordt 

gezocht

• De kennis van (overheids)organisaties en regelingen
• Het contact met (overheids)organisaties
• De mate waarin communicatie, informatie en dienstverlening vanuit de 

overheid aansluit bij en doen- en denkvermogen
• Welke knelpunten er worden ervaren in informatie en dienstverlening vanuit 

(overheids)organisaties

Output
• Inzicht in de beleving (kennis, houding en gedrag) ten aanzien van geldzorgen/ schulden.
• Inzicht in de behoeften en wensen ten aanzien van informatievoorziening en dienstverlening vanuit de overheid alsmede passendheid bij het doen- en denkvermorgen en de 

ervaren knelpunten.
• Aanknopingspunten en inspiratie ter optimalisatie van de dienstverlening en informatievoorziening vanuit de overheid.
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Onderzoeksverantwoording

Veldwerk
Het onderzoek is uitgevoerd tussen 1-9 december 2022 via videobellen in Microsoft 
Teams en enkele gesprekken hebben bij MARE op locatie plaatsgevonden.

Het onderzoek is uitgevoerd door Shari Kok en Ilse Schoenmaker (Insight & 
Strategy). Het veldwerk is via een livestream meegekeken door betrokkenen van de 
overheid.

Methode
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van n=19 individuele interviews van 60 
minuten met burgers die te maken hebben met een van de volgende situaties:

• hebben te maken met geldzorgen/ schulden en nog geen hulp gezocht (n=7);
• hebben te maken met geldzorgen/ schulden en al wel hulp gezocht (n=6);
• omstanders die mensen met geldzorgen/ schulden hulp bieden (n=6).

De burgers die hebben deelgenomen, zijn geworven door een in marktonderzoek 
gespecialiseerd selectiebureau onder verantwoordelijkheid van MARE. Voor 
deelname aan dit onderzoek hebben zij een passende vergoeding ontvangen.

Tijdens het onderzoek zijn www.geldfit.nl en het persoonlijke overzicht 
‘Betalingsachterstanden of schulden: hulp bij het oplossen’ op de Rijksoverheid-
website voorgelegd als stimulusmateriaal (doel: inzicht in kennis en behoeften).

Respondenten
De respondenten zijn geworven aan de hand van de volgende criteria:
• Geldzorgen/ schulden en nog geen hulp gevraagd: voorzien in de nabije 

toekomst niet rond te kunnen komen en maken zich hier zorgen over; hebben 
vaker dan 3x een betalingsachterstand gehad.

• Geldzorgen/ schulden en al wel hulp gevraagd: hebben vaker dan 3x uitstel van 
betaling en/of een betalingsregeling aangevraagd; hebben reeds hulp gezocht bij 
derden (naasten en/of organisaties).

• Omstanders die hulp bieden: ondersteunen iemand in de privésfeer die 
geldzorgen/ (beginnende) schulden heeft, zoals een familielid of vriend.

Daarbij geldt:
• Zijn verantwoordelijk voor de eigen financiën en administratieve regelzaken.
• Zitten niet in de schuldsanering en hebben ook niet eerder met 

schuldenproblematiek te maken gehad.

Spreiding op:
• Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, woonsituatie (koop vs. huur), opleiding/ 

beroep, inkomenssituatie (type inkomen, hoogte van het eigen vermogen), digi-
vaardigheid (laag, midden, hoog), culturele achtergrond en regio.

• Aanleiding situatie (ziekte, aard inkomen, et cetera), schuldbedrag en de ‘fase’ 
van geldzorgen/ schulden (enkel zorgen, deurwaarder, et cetera).
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Conclusies en aanbevelingen
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Conclusies (1)

Geldproblemen en -zorgen staan meestal niet op zich
Geldproblemen en -zorgen treft een diverse groep mensen. Bij geldproblemen en 
-zorgen spelen verschillende factoren een rol. Hoe ga je in de basis om met geld? 
Met welke omstandigheden heb je te dealen? Plotselinge veranderingen in de 
persoonlijke situatie kunnen impact hebben op de financiële situatie. Hoe goed ben 
je op de hoogte/ heb je begrip van de voorwaarden van financiële verbintenissen 
die je aangaat? Veelal staan geldproblemen en -zorgen niet op zich en is er sprake 
van een persoonlijke onstabiele situatie, waarin issues met geld zowel een oorzaak 
als een gevolg zijn. 

Het moment waarop geldproblemen en -zorgen persoonlijk worden (h)erkend, 
verschilt. De een ervaart geldzorgen zodra er zuinig moet worden geleefd. De 
ander – in het onderzoek de meerderheid – leeft al lange tijd in een penibele 
financiële situatie tot het dusdanig problematisch wordt, dat geldproblemen als een 
zorg worden onderkend.

Geldproblemen en -zorgen gaan gepaard met veel emoties
Mensen met geldproblemen en -zorgen ervaren veel schaamte, onzekerheid en 
stress. Hierdoor kan het doen- en denkvermogen (lees: de mate waarin je in staat 
bent om informatie te verwerken, initiatief te nemen en te handelen) verminderen. 
Dit kan worden versterkt door je persoonlijke situatie (bijvoorbeeld een ziekte). Het 
gevolg is handelingsverlegenheid; men voelt zich er niet toe in staat om de ontstane 
geldproblemen op te lossen of durft (uit schaamte) geen hulp te vragen. 

Informatie en hulp worden in beperkte mate gezocht
De drempel om op zoek te gaan naar informatie en hulp en een structurele 
oplossing te vinden voor ervaren problemen, is hoog. Voor zover er stappen 
worden gezet, gaat het vooral om het vinden van oplossingen voor de korte termijn. 
Zorgen over de toekomst zijn er beslist, maar deze zorgen omzetten in acties of een 
hulpvraag is over het algemeen een stap te ver.

Men vindt het (door schaamte) lastig om geldproblemen en -zorgen te delen met 
anderen. Bij geldproblemen en -zorgen wordt er in de eerste plaats gezocht naar 
oplossingen binnen de eigen invloedsfeer. Zo wordt er bespaard (primair op 
boodschappen) en is er sprake van ‘creatief boekhouden’ (bijvoorbeeld te betalen 
rekeningen prioriteren en incasso’s storneren).
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Conclusies (2)
Met (overheids)organisaties wordt er, hoofdzakelijk telefonisch, contact gezocht om 
betalingsregelingen te treffen. Hoe moeilijk of makkelijk het treffen van een 
betalingsregeling wordt ervaren en in welke mate zich hierbij begrepen voelt, 
verschilt per (overheids)organisatie en soms ook per situatie.

Kennis van websites gericht op geldproblemen en -zorgen, zoals Geldfit, is beperkt. 
Voor zover er online wordt gezocht, is dit op onderwerp. Er is bijvoorbeeld een 
manifeste informatiebehoefte naar ‘potjes’ waar aanspraak op kan worden 
gemaakt, zoals recent de energietoeslag. Hier is online dan ook naar gezocht. 
Vanuit welke hoek informatie/ hulp komt, is daarbij van ondergeschikt belang. 
Zolang informatie/ hulp maar met zuivere intenties (lees: zonder commerciële 
doeleinden) wordt aangeboden. Daarbij is informatie die is afgepast op de 
persoonlijke situatie behulpzaam.

Naast (overheids)organisaties waar financiële verbintenissen mee zijn en 
betalingsregelingen mee worden getroffen, zijn gemeenten en buurtcentra bekende 
loketten voor mensen met geldproblemen en -zorgen. Er wordt een drempel 
ervaren om voor hulp bij de gemeente of een buurtteam aan te kloppen, omdat er 
voorafgaand veel informatie moet worden ingevuld/ gedeeld (gemeente) en het 
lastig is om er anoniem gebruik van te maken (want: je moet een loket fysiek 
bezoeken in de eigen woonomgeving). Voor hulp wordt bij de gemeente of een 
buurtcentrum dan ook niet snel aangeklopt, ook al kan hulp vanuit deze hoek heel 
passend zijn.

Stappen zetten op het gebied van werk en inkomen is lastig
Als er bij geldproblemen en -zorgen sprake is van werkloosheid, kan de stap naar 
werk in theorie een oplossing bieden. Echter, er worden drempels ervaren om 
stappen te zetten op het gebied van werk en inkomen. Als men wil solliciteren, is 
het soms moeilijk in te schatten of een functie aansluit bij kennis en ervaring en 
missen er handvatten voor een goede sollicitatiebrief. Daarbij geeft een aantal 
respondenten in een uitkeringssituatie aan kritisch te kijken naar het 
inkomensplaatje dat hoort bij een bepaalde baan, en in hoeverre je er financieel op 
voor- of achteruit gaat.

Omstanders helpen om de situatie te doorbreken
Omstanders in de privésfeer helpen bij het bespreekbaar maken van 
geldproblemen en -zorgen en het doorbreken van handelingsverlegenheid. In het 
onderzoek is ook stilgestaan bij de rol van werkgevers hierbij; mensen in loondienst 
is gevraagd in hoeverre zij geldproblemen en -zorgen delen in de werksfeer. Zij 
doen dit (liever) niet. 

Mensen met geldproblemen en -zorgen ervaren hun situatie als een privékwestie. 
Men wil de werkgever niet met privékwesties belasten en verwacht ook niet per se 
dat er vanuit de werksfeer een oplossing kan komen. Bovendien is men bang dat 
persoonlijke issues met geld negatief afstralen op de gepercipieerde kwaliteiten als 
werknemer.
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Conclusies (3)
Geboden hulp van omstanders in de privésfeer bestaat doorgaans uit een 
onderhandse lening, ondersteunen bij contact met (overheids)organisaties, een 
vinger aan de pols houden en motiveren bij het creëren van werk/ inkomen. 

Helpen om geldproblemen en -zorgen weg te nemen, staat overigens niet gelijk aan 
geldproblemen en -zorgen overnemen. Omstanders trekken een grens door niet 
alles uit handen te nemen van degene aan wie hulp wordt geboden. Eigen 
verantwoordelijkheid en het bewaken van de goede relatie van waaruit hulp tot 
stand is gekomen, worden belangrijk geacht. Als het gaat om informatie en hulp 
verwijzen omstanders dan ook vooral door. Zij attenderen bijvoorbeeld op 
mogelijkheden via de gemeente en de schuldsanering. Daarbij geldt dat kennis van 
informatieve websites, zoals Geldfit en het persoonlijke overzicht 
‘Betalingsachterstanden of schulden: hulp bij het oplossen’ op de Rijksoverheid-
website, ook onder omstanders beperkt is.



Conclusies (4)
Samenvattende weergave: zoektocht naar informatie en hulp

Factoren situatie

• Beperkte kennis/ begrip van voorwaarden
• Veranderende omstandigheden
• Moeite met budgetteren, makkelijk met geld
• De huidige inflatie

Situatie: geldproblemen en -zorgen

Vertrekpunt zoektocht

• Emotionele barrières: schaamte, onzekerheid en stress
o Vanuit schaamte spreekt men met anderen niet snel 

over persoonlijke geldproblemen en -zorgen
o De mentale druk van geldzorgen probeert men te 

verminderen: de situatie relativeren, hopen op betere 
tijden en/of de situatie negeren

• Ook functionele drempel: beperkte kennis waar je informatie 
(online) kunt vinden

• Korte termijn-focus: primair zoeken naar een oplossing voor 
urgente geldzaken

Zelf doen (want: het bespreekbaar maken is lastig; beperkte kennis van informatiebronnen)

Besparen
• Primair op dagelijkse uitgaven en uitjes
• Over besparen op vaste lasten wordt 

minder nagedacht

Creatief boekhouden
• Het betalen van rekeningen uitstellen en 

incasso’s storneren
• Met het geld dat door (nog) niet te betalen 

wordt ‘uitgespaard’, kunnen andere 
(urgentere) rekeningen worden betalen

Zelf zoeken/ vragen

Geld lenen
• Primair bij naasten

Zoeken naar ‘potjes’
• Primair via Google, niet precies wetende 

wat er is en bij wie je hiervoor moet zijn

Betalingsregelingen treffen
• Rechtstreeks bij (overheids)organisaties 

Zoeken naar vacatures
• Maar: lastig of vacature passend is en 

hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft

Aangereikt krijgen

• Hulp omstanders, zowel financieel als 
praktisch (mee-bellen en meedenken)

• Hulp gemeente, via bijstandsuitkering of 
door informatie-ontsluiting (schulden 
zorgverzekeraar)

• Geldtips via social media-kanalen

Nalaten in zoektocht

• Het raadplegen van websites over 
geldproblemen en -zorgen, want 
onbekend

• Aankloppen bij gemeente en buurtteams, 
want hoogdrempelig (veel informatie 
delen, weinig anonimiteit)
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Aanbevelingen (1)
Op basis van het kwalitatief onderzoek onder mensen met geldzorgen en (beginnende) schulden en omstanders die hulp bieden, bevelen wij het volgende aan als 
het gaat om informatie en dienstverlening voor mensen met geldzorgen/ schulden en hun omgeving:

Wees duidelijk over voorwaarden
Voorkomen is beter dan genezen. Een gebrek aan kennis/ begrip van voorwaarden 
van een uitkering, verzekering, et cetera kan geldproblemen en -zorgen in de hand 
werken. Probeer mensen te behoeden voor problemen door zo transparant en 
duidelijk mogelijk te communiceren over voorwaarden. 

 Als het gaat om helderheid over voorwaarden ligt er zowel een taak bij 
overheidsorganisaties (uitkering of studiefinanciering) als bij commerciële 
aanbieders, zoals verzekeraars (dekking van een polis) en banken (voor- en 
nadelen van financieringsproducten als een creditcard). 

 Voor wat betreft studiefinanciering/ DUO kan het behulpzaam zijn om studenten 
tussentijds (tussen het aangaan en afbetalen van de studieschuld) proactief op 
de hoogte te houden van de hoogte van de opgebouwde studieschuld en te 
wijzen op de toekomstige aflossing. Dit biedt overzicht en maakt mogelijkerwijs 
ook bewust van de lange termijn consequenties van lenen (na de studietijd).

 Binnen het onderwijs liggen er mogelijkerwijs ook kansen: jongeren (in de klas) 
(nog meer) wegwijs maken met geldzaken en de consequenties van financiële 
keuzes (organisaties of ervaringsdeskundigen geldproblemen en -zorgen aan het 
woord).

Gids naar relevante bronnen
Realiseer dat men door schaamtegevoelens en een verminderd doen- en 
denkvermogen (als gevolg van bijvoorbeeld ziekte en stress) niet snel is geneigd tot 
het zoeken van informatie en hulp. Ook omstanders zoeken beperkt naar informatie 
en varen vooral op eigen inzicht en ervaring. Beperkte kennis van informatieve 
websites, zoals Geldfit, speelt ook mee.

 Zorg dat er daar waar mensen met geldproblemen en -zorgen online wél zoeken 
en zijn vertegenwoordigd (bijvoorbeeld aanvragen energietoeslag, social media) 
doorverwijzingen zijn naar websites voor mensen met geldproblemen en -
zorgen.

 Besef dat omstanders een positief beïnvloedende rol hebben en bereid zijn om 
door te verwijzen naar relevante websites. Werk aan de bekendheid van 
websites als Geldfit.

 Contactmomenten met overheidsorganisaties en commerciële aanbieders over 
betalingsregelingen kunnen ruimte bieden voor ‘vroegsignalering’ van 
geldproblemen en -zorgen. Dat wil zeggen: oog hebben voor de situatie van 
waaruit men een bepaalde vraag/ verzoek neerlegt en informatie/ hulp bieden of 
doorverwijzen als mogelijk.
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Aanbevelingen (2)

Neem schaamte weg en deel ervaringsverhalen
Doorbreek handelingsverlegenheid uit schaamte door in communicatie te laten zien 
dat geldzorgen en (beginnende) schulden breed in de samenleving spelen en niet 
toebehoren aan een stereotiep beeld. Via bijvoorbeeld ervaringsverhalen van 
andere mensen in een soortgelijke situatie kunnen er ook handelingsperspectieven 
worden geboden.

Zorg voor laagdrempelige informatie en dienstverlening
Laagdrempeligheid is van belang als het gaat om contactmogelijkheden, de inhoud 
van informatie en toonzetting.

 In de zoektocht naar informatie en hulp moet mensen met geldproblemen en       
-zorgen vrij doortastend zijn. Ook als men weet waar men moet zijn, is het soms 
alsnog een zoektocht om helderheid te krijgen (bijvoorbeeld van welke 
aftrekposten kan er wel/niet gebruik worden gemaakt of welke zorg is wel/niet 
vergoed). Zeker wanneer er sprake is van een verminderd doen- en 
denkvermogen, is dit een aandachtspunt.

 Communiceren in eenvoudige taal is vanuit overheidsorganisaties en ook vanuit 
commerciële (financiële) aanbieders vaak al een streven, maar realiseer dat 
begrijpelijkheid van informatie desondanks vaak nog een issue is. Houd 
begrijpelijk van informatie hoog op de agenda.

 Empathie wordt in contact met overheidsorganisaties alsook commerciële 
partijen niet altijd evenzeer ervaren, zeker niet wanneer men belt wegens 
betalingsproblemen. Houd oog voor de mens achter het probleem.

Ten aanzien van contactmogelijkheden is het wel relevant om te realiseren dat 
laagdrempeligheid ook een keerzijde kent. Betalingsregelingen kunnen treffen via 
een app is weliswaar makkelijk (want: snel en anoniem, want ‘op afstand’), maar 
kan geldproblemen en -zorgen uiteindelijk ook groter maken.

Voor wat betreft laagdrempeligheid is er een aandachtpunt voor gemeenten en 
buurtteams. Het beslechten van de gepercipieerde drempels (vooraf veel informatie 
invullen/ delen, loket fysiek bezoeken in de eigen omgeving) kan bijdragen aan de 
relevantie deze hulpbronnen.
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Aanbevelingen (3)

Bied inzicht en overzicht
Men heeft vaak moeite met budgetteren. Vaak ontbreekt het ook aan financieel 
inzicht en overzicht. Handvatten bieden op dit vlak, kan behulpzaam zijn. 

 Maak daarbij bewust van het belang van financieel vooruitdenken. Het ontbreekt 
vaak aan het besef dat financiële keuzes die in het hier en nu gunstig zijn, op de 
langere termijn negatief kunnen uitwerken. Zo vermindert het prioriteren van te 
betalen rekeningen en het aanvragen van uitstel van betaling tijdelijk zorgen, 
maar is het geen structurele oplossing voor een geldprobleem.

 Als men inzicht wil krijgen in de persoonlijke financiële informatie, moet men te 
raden gaan bij verschillende partijen (overheidsinstanties, verzekeraars, 
commerciële aanbieders, et cetera). Het clusteren van al deze informatie, naar 
het voorbeeld van Mijnpensioenoverzicht.nl, zou mensen kunnen helpen bij 
inzicht en overzicht van persoonlijke financiën.

Het zwart-op-wit bevestigen van gemaakte afspraken (bijvoorbeeld bij een 
betalingsregeling) kan ook bijdragen aan overzicht en geeft houvast.

Met betrekking tot inzicht en overzicht is er specifiek ten aanzien van DUO een 
aantal aandachtspunt naar voren gekomen: 

 Er is onduidelijkheid over het percentage waarmee de rente die aan DUO moet 
worden betaald, wordt verhoogd. Dit werkt onzekerheid in de hand. Het is dan 
ook aan te bevelen om hier zo vroeg en duidelijk mogelijk over te communiceren 
richting studenten/ jongeren.

 Over de twee mogelijke aflosfasen is er onduidelijkheid (welke is het meest 
gunstig voor mij; welke is op mij van toepassing).

 De rekenhulp is een gewaardeerde tool om enige grip te krijgen op de financiële 
situatie, maar de gebruiksvriendelijkheid is suboptimaal (veel stappen, weinig 
geautomatiseerd).

Help op weg via informatie-ontsluiting
In het onderzoek is een voorbeeld genoemd waarbij de gemeente in contact treedt 
en te hulp schiet op het moment dat er herhaaldelijk een betalingsprobleem is met 
de zorgverzekeraar. De hulp die daarmee is aangereikt, is als positief ervaren. Dit 
voorbeeld laat zien hoe informatie-ontsluiting tussen partijen kan bijdragen aan het 
oplossen van geldproblemen en -zorgen.
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Aanbevelingen (4)

Informatie over besparen, ‘potjes’ en solliciteren is welkom
Voor een aantal onderwerpen is er een manifeste informatie- en hulpbehoefte 
onder burgers met geldproblemen en -zorgen. Op deze onderwerpen kan er nog 
meer ondersteuning worden geboden.

 Op dagelijks kosten proberen mensen met geldproblemen en -zorgen te 
besparen en hoe je dit kunt doen, is vaak wel bekend. Bespaartips voor vaste 
lasten staan minder scherp op het netvlies en zouden ook behulpzaam kunnen 
zijn.

 Een goed overzicht van uitkeringen, toeslagen en subsidies waar aanspraak op 
kan worden gemaakt, op welke wijze en onder welke voorwaarden, is relevant. 
Ook omstanders zijn hierbij gebaat, zodat zij mensen met geldproblemen en 
-zorgen beter op weg kunnen helpen hieromtrent.

 Tips bij het zoeken naar werk: hoe kun je inschatten of solliciteren op een functie 
op basis van de functie-eisen wel/niet zinvol is, hoe schrijf je een goede brief, 
hoe ga je om met afwijzing/ tegenslag bij het vinden van werk, et cetera.

Help omstanders op weg
Specifiek ten aanzien van omstanders bevelen wij op basis van het onderzoek 
voorts het volgende aan:

 Op basis van de interviews met omstanders is naar voren gekomen dat zij een 
belangrijke rol spelen bij het doorbreken van handelingsverlegenheid. In feite is 
iedereen een potentiële omstander van geldproblemen en -zorgen. Maak 
burgers (in de eerste plaats) bewust van de relevantie van geldproblemen en -
zorgen signaleren en biedt (daarbij) handvatten voor het herkennen, 
bespreekbaar maken en het bieden van hulp. 

 In bepaalde situaties kan het lastig zijn om te bepalen hoe er als omstander mee 
om te gaan (bijvoorbeeld indien de persoon die wordt geholpen psychische 
problemen heeft). Biedt hiervoor handvatten: wat kun je wel doen, wat kun je 
beter aan een professional overlaten, enzovoorts.

 Aangezien hulp vaak wordt geboden in de vorm van een onderhandse lening: 
hoe leg je afspraken vast (inclusief een sjabloon) en waarom is dit relevant. Ook: 
hoe ga je ermee om als afspraken niet worden nagekomen (mede gelet op de 
balans tussen helper vs. de goede relatie).

 Realiseer dat omstanders bereid zijn om mensen met geldproblemen en -zorgen 
door te verwijzen naar informatieplatforms. Het vergroten van de kennis onder 
omstanders van websites als Geldfit, is derhalve relevant.
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Aanbevelingen (5)

Optimalisatiepunten websites Geldfit en Rijksoverheid
Op basis van het voorleggen van de Geldfit-website (voorgelegd aan mensen met 
geldproblemen en -zorgen alsook aan omstanders) en het persoonlijke overzicht 
‘Betalingsachterstanden of schulden: hulp bij het oplossen’ op de Rijksoverheid-
website (primair voorgelegd aan omstanders) heeft het onderzoek een aantal 
eerste optimalisatiepunten naar voren gebracht:

Geldfit

 De website komt op basis van de look-and-feel (kleur, sfeerfoto’s) enigszins 
commercieel over. Dit doet af aan de gepercipieerde onafhankelijkheid van en 
het vertrouwen in de informatie.

 De mogelijkheden tot (anoniem) contact worden sterk gewaardeerd, maar 
contact tijdens kantoortijden kan een drempel opwerpen (als je werkt).

 Ervaringsverhalen van mensen met geldproblemen en -zorgen worden 
gewaardeerd en kunnen een handelingsperspectief bieden. Zorg voor een goede 
mix van type mensen en situaties.

Persoonlijk overzicht

 Er moeten vrij veel stappen worden doorlopen om bij informatie uit te komen. 
Daarbij doet de site enigszins zakelijk aan, wat drempelverhogend werkt.

 De noemer ‘Betalingsachterstanden of schulden’ werkt vernauwend; de site lijkt 
voor beginnende geldzorgen (nog voordat er schulden zijn) niet relevant te zijn.

 Het persoonlijk overzicht biedt veel informatie. Realiseer dat mensen met 
geldproblemen en -zorgen door hun situatie vaak te maken hebben met een 
verminderd doen- en denkvermorgen en vooral met de korte termijn bezig zijn. 
Het risico is dan dat je via het persoonlijke overzicht te veel informatie in één 
keer aanbiedt.
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Resultaten
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Factoren bij het ontstaan van geldproblemen en -zorgen (1)

Mensen met geldproblemen en -zorgen noemen diverse redenen voor het ontstaan 
van geldproblemen en -zorgen. De factoren die in perceptie een rol spelen bij 
geldproblemen en -zorgen, zetten we hieronder uiteen.

Kennis en begrip van voorwaarden
In lijn met eerder kwalitatief onderzoek naar levensgebeurtenissen, kunnen er 
problemen en zorgen ontstaan als men niet goed op de hoogte is van voorwaarden 
die gelden voor een regeling, polis, et cetera. Het kan immers grote financiële 
gevolgen hebben, en resulteren in geldzorgen, als men onvoldoende op de hoogte 
is van voorwaarden en hier dus geen of te weinig rekening mee houdt.

Situaties waarbij de ‘kleine lettertjes’ op voorhand niet duidelijk zijn en dit tot 
geldproblemen en -zorgen heeft geleid, zijn divers. Denk hierbij aan:

• Een uitkering ontvangen en een thuiswonend kind motiveren om leren en werken 
te combineren. Er wordt daarbij niet gerealiseerd dat een verandering in de 
inkomenssituatie impact heeft op de hoogte van de uitkering. Dit wordt pas 
duidelijk als de uitkeringsinstantie informeert dat de uitkering stopt.

• Geld lenen bij DUO in de studententijd, waarbij men zich pas echt verdiept in de 
voorwaarden van de DUO-lening en de impact hiervan om de persoonlijke 
financiële situatie als afbetalen relevant wordt.

• Niet exact weten waarvoor een aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en 
ermee worden geconfronteerd dat niet elke vorm van schade onder de dekking 
valt als er aanspraak wordt gemaakt op de polis.

• Een creditcard afnemen zonder echt doordrongen te zijn van de kosten ervan.

Veranderende omstandigheden
De financiële situatie kan worden geproblematiseerd door omstandigheden die zich 
voordoen. Omstandigheden waarmee men wordt geconfronteerd, kunnen het doen-
en denkvermogen – soms tijdelijk en soms langdurig – verminderen en de 
financiële situatie onder druk zetten. Deze omstandigheden kunnen heel divers zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan ernstig ziek worden, waardoor je niet in staat bent om te 
werken en herstel je eerste prioriteit wordt. Of: een eigen bedrijf hebben, je omzet 
sterk zien teruglopen door de economische situatie, veel stress ervaren en geen 
directe oplossing zien.
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Factoren bij het ontstaan van geldproblemen en -zorgen (2)

“Als moeder wil ik het beste voor 
mijn kind, dus ik raadde mijn zoon 
aan om extra uren te gaan werken. 
Toen kreeg ik opeens bericht dat 
mijn uitkering via de gemeente  
waarschijnlijk wordt stopgezet, 
omdat mijn zoon veel verdient!”

‘Geldzorgen/ schulden, hulp gezocht’

“Begin dit jaar veroorzaakte ik een 
ongeluk met de auto van een 
vriend en moest ik 10.000,- euro 
ophoesten, en dat terwijl ik 
financieel al moeilijk zat.”

‘Geldzorgen/ schulden, hulp gezocht’
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Factoren bij het ontstaan van geldproblemen en -zorgen (3)

Hoe je in de basis met geld omgaat
Mensen die geldproblemen en -zorgen ervaren, merken vaak op dat zij over het 
algemeen moeite hebben om hun uitgaven te bewaken en te budgetteren. 
Structureel wordt het geld dat wekelijks of maandelijks binnenkomt, ongeacht de 
hoogte van het bedrag, ook weer uitgegeven. 

De financiële planning kent een zeer korte horizon. Dit is zowel een oorzaak als een 
gevolg van ontstane geldproblemen en -zorgen. 

• Oorzaak: Men leeft in het hier en nu en is er niet toe geneigd om financieel ver 
vooruit te kijken.

• Gevolg: Bij het ontbreken van een buffer en soms hogere uitgaven dan 
inkomsten, is ver(der) financieel vooruitkijken confronterend en is rondkomen al 
uitdagend genoeg.

De huidige inflatie
Een actuele omstandigheid die een ieder raakt en geldproblemen en -zorgen voedt 
dan wel versterkt, is de inflatie. Met name de gestegen kosten van boodschappen, 
zorg en energie, en onzekerheid over verdere prijsstijgingen, wakkeren 
geldproblemen en - zorgen (verder) aan. 

“Hoeveel mijn maat ook 
verdient, het gaat altijd op. Of 
het nou 1.500,- of 3.000,- per 
maand is. Ik ken hem niet 
anders, dat is altijd al zo 
geweest.”

‘Omstander’
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Moment van het ontstaan van geldproblemen en -zorgen (1)

Het moment waarop geldproblemen en -zorgen manifest worden, verschilt per 
situatie. Er zijn grofweg drie situaties te onderscheiden, welke we hieronder 
uiteenzetten.

Geldzorgen bovenop een financieel onstabiele basis
Voor het merendeel van de respondenten geldt dat de financiële situatie al 
jarenlang weinig solide is. Uitgaven zijn structureel gelijk aan of soms zelf minder 
dan inkomsten en van een financiële buffer is geen sprake (eerder van schulden). 
Men steekt de kop in het zand en accepteert dit als een leefstijl; financieel (te) krap 
leven, is de persoonlijke standaard geworden. Daarbij wordt er soms stelselmatig 
terugvallen op de financiële steun van een naaste, wat geldproblemen en -zorgen 
ook dempt.

Op een zeker moment doet zich een situatie voor die niet is voorzien en de 
financiële situatie nog meer in disbalans brengt. Dit is het moment waarop er 
daadwerkelijk geldproblemen en -zorgen ontstaan. Een voorbeeld in dit kader: het 
‘plotseling’ wegvallen van een uitkering (omdat men uit kennisgebrek niet conform 
de voorwaarden heeft gehandeld) in combinatie met ontvallen van een naaste die 
financiële steun bood. Of: een ongeval veroorzaken en als gevolg daarvan 
geconfronteerd worden met schadeclaims, bovenop bestaande geldproblemen. 
Daarbij versterkt de inflatie geldproblemen en -zorgen.

Problemen en zorgen door een drastisch veranderde situatie
In sommige gevallen is de financiële situatie in betrekkelijk korte tijd onder druk 
komen te staan, wat tot geldzorgen heeft geleid. Denk hierbij aan een ondernemer 
die sinds coronatijd het werk dusdanig heeft zien teruglopen, dat er van een 
financiële buffer geen sprake meer is. Of: ziek worden, een verminderd doen- en 
denkvermogen door emotionele en/of fysieke klachten en als gevolg daarvan een 
opeenstapeling van financiële problemen. 

Ook in een dergelijke situatie geldt: de inflatie voert de financiële druk verder op en 
versterkt geldproblemen en -zorgen.

Geldzorgen al voordat echte geldproblemen ontstaan
Een klein deel van de mensen die heeft deelgenomen aan het onderzoek, heeft het 
financieel weliswaar niet ruim, maar van echte geldproblemen (structureel 
geldtekort/ schulden) is nog geen sprake. Wel zijn er al geldzorgen en heeft men 
soms moeite om rekeningen te betalen. Door de inflatie en actuele (bijv. wegens 
ziekte veel zorgkosten maken) en/of verwachte (bijv. tijdelijke huur in een krappe 
woningmarkt) veranderingen in de persoonlijke situatie, voorziet men dat de 
financiële situatie verder onder druk komt te staan op (de korte) termijn.
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Moment van het ontstaan van geldproblemen en -zorgen (2)

“Ik heb ooit als zelfstandige 
gewerkt en was altijd heel goed 
met geld, alles hield ik bij in Excel. 
Toen ik ziek werd, ging het 
financieel mis. De zorgverzekering, 
T-Mobile, verkeersboetes waar ik 
me niet bewust van was...”

‘Geldzorgen/ schulden, hulp gezocht’

“Het lukt ons nu nog wel om rond 
te komen, maar we maken ons wel 
zorgen over geld. Alles wordt 
duurder. Het komende jaar kan het 
er financieel heel anders uit komen 
te zien.”

‘Geldzorgen/ schulden, hulp gezocht’
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Emotionele beleving bij geldproblemen en -zorgen (1)
Het hebben van geldzorgen is emotioneel beladen. De emotionele beleving bij 
geldproblemen en -zorgen zetten wij hieronder uiteen.

Schaamte
Geldproblemen en -zorgen resulteren in gevoelens van schaamte. 

• Er is schaamte over het feit dat men de financiële situatie niet in de hand heeft 
en niet goed kan overzien. Respondenten geven aan dat ook het eigen handelen 
de ontstane problemen en zorgen rondom geld in de hand heeft gewerkt.

• Bovendien heeft men veelal het idee dat er een stereotiep beeld heerst van 
mensen met geldproblemen en -zorgen: werkloos, een armoedige leefsituatie, et 
cetera. Dit beeld sluit niet aan bij de persoonlijke leefomstandigheden, waarin er 
bijvoorbeeld ‘gewoon’ wordt gewerkt, sprake is van een dynamisch gezinsleven, 
enzovoorts. 

Slechts een enkeling ervaart op grond van de persoonlijke situatie geen gevoelens 
van schaamte (in dit geval: iemand met een aangeboren handicap). De redenatie is 
dan: “mijn situatie is mij overkomen en het feit dat ik geldzorgen ervaar, komt 
doordat de overheid mij niet de financiële steun biedt die ik nodig heb”. Met andere 
woorden, men plaatst het probleem dan buiten zichzelf en daardoor is schaamte 
niet aan de orde.

Schaamte werkt handelingsverlegenheid in de hand; het belemmert om naar buiten 
te treden met problemen/ zorgen en hulp te zoeken. Vaak is er slechts een kleine 
kring van omstanders, en soms zelfs niemand, die van de situatie afweet.

• Met praten over financiële problemen/ zorgen in het algemeen, zoals de 
stijgende kosten van levensonderhoud, heeft men doorgaans geen moeite. Om 
hier in algemene zin over te praten en zorgen over uit te spreken, doen de 
meeste mensen en kent dus geen drempel. 

• Prijsgeven wat er op een persoonlijk niveau financieel speelt, is echter een ander 
verhaal. Er is angst voor de oordelen van anderen en gezichtsverlies. Immers, 
de situatie is toch minder rooskleurig dan anderen waarschijnlijk dachten en/of 
mogelijkerwijs gaan zij twijfelen aan de persoonlijke capaciteiten.

Voor zover de persoonlijke situatie wordt gedeeld, is dit doorgaans met 
privérelaties. Denk hierbij aan een familielid of een goede vriend(in). Het delen van 
geldproblemen en -zorgen in de werksfeer, doet vrijwel niemand. Men wil de 
werkgever niet met privékwesties belasten en verwacht ook niet per se dat er vanuit 
de werksfeer een oplossing kan komen. Bovendien is men bang dat persoonlijke 
issues met geld negatief afstralen op de gepercipieerde kwaliteiten als werknemer. 

• Een enkeling (jongere met leerwerkplek) deelt de persoonlijke situatie wel in de 
werksfeer. Er worden dan ervaringen en tips uitgewisseld met collega’s waarvan 
bekend is dat ze in een soortgelijke financiële situatie verkeren.
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Emotionele beleving bij geldproblemen en -zorgen (2)

“De issues die je hebt met geld, 
deel je niet snel met anderen. Niets 
aan mij verraadt wat er nog meer 
aan de hand is. Ik heb een goede 
baan in de zorg, ik heb een mooi 
huis… Ik wil niet dat in 
stereotyperingen over mij wordt 
geoordeeld.”

‘Geldzorgen/ schulden, hulp gezocht’

“Mijn zorgen deel ik niet met mijn 
familie en al helemaal niet met mijn 
werkgever. Wat moet hij wel niet 
van mij denken als hij hoort dat ik 
financieel moeilijk zit? Dan gaat hij 
mij met andere ogen bekijken!”

‘Geldzorgen/ schulden, geen hulp gezocht’
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Emotionele beleving bij geldproblemen en -zorgen (3)

Onzekerheid
Geldproblemen en -zorgen gaan gepaard met veel onzekerheid. 

• In de eerste plaats kan er sprake zijn van een gebrek aan inzicht en overzicht in 
de huidige situatie; men weet niet in detail hoe de persoonlijke financiële situatie 
er voorstaat.

• Hoe de financiële situatie zich zal ontwikkelen, kan men niet overzien. Men is 
niet in staat om ver vooruit te kijken en/of er is sprake van onzekere 
omstandigheden (inflatie, verschraling van de zorg, krapte op de huizenmarkt, et 
cetera) waar men geen of weinig grip op heeft. 

Gevoelens van onzekerheid, met daarbij de schaamte die men ervaart, resulteren 
in stress en wanhoop. De emotionele impact van geldproblemen en -zorgen leidt in 
sommige gevallen ook tot fysieke en/of mentale gezondheidsproblemen. Dit 
versterkt de handelingsverlegenheid; men is dan (al helemaal) niet meer in staat 
om geldproblemen en -zorgen weg te nemen en/of ziet het verbeteren van de 
gezondheid als een eerste prioriteit.

“Door de hele situatie, alle 
geldzorgen die ik heb, heb ik 
enorm veel stress. Het is zelfs 
zo erg dat ik er hartproblemen 
door heb gekregen. Voor mij 
staat mijn gezondheid nu even 
op de eerste plaats.”

‘Geldzorgen/ schulden, hulp gezocht’
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Omgaan met geldzorgen (1)
Op verschillende manieren probeert men de mentale druk van geldzorgen te 
verminderen. Deze beschrijven we hieronder.

Vergelijken en relativeren van de situatie
Men kijkt naar en/of praat met andere mensen die vergelijkbare of zo niet nog 
grotere geldproblemen en -zorgen hebben. 

• Kijken naar en/of praten met mensen in een vergelijkbare situatie kan (tijdelijk) 
opluchting bieden, omdat het doet inzien dat er meer mensen zijn die met 
dezelfde problemen worstelen. Soms leert men er ook van, door te zien en/of 
horen hoe anderen met een min of meer gelijkwaardige situatie omgaan. 

• Kijken naar en/of praten met mensen met financieel nog grotere geldproblemen 
en -zorgen werkt emotioneel verzachtend. Door te relativeren kan men de 
persoonlijke situatie echter ook rechtvaardigen en in stand houden: in 
vergelijking met anderen is de situatie zo slecht nog niet.

Hopen op betere tijden
Sommigen houden zich vast aan het idee dat het inkomen op termijn mogelijk 
verandert en de financiële situatie verbetert.

Bijvoorbeeld: wellicht de kans krijgen om meer uren te werken, een eventuele 
bonus of ‘later’ mogelijk meer financiële ruimte als de kinderen leerplichtig worden 
en naar school moeten. Het zijn veranderingen die op de langere termijn spelen en 
ook niet per se een zekerheid zijn, maar de gedachte eraan zwakt zorgen wel 
enigszins af. Tegelijkertijd draagt het ook bij een afwachtende houding; op termijn 
komt het (mogelijk) wel goed.

De situatie negeren
Mensen met geldproblemen en -zorgen denken vooral na over de (financiële) korte 
termijn en zijn ook liever niet bezig met hun problemen. Sommigen proberen de 
situatie te negeren. Financiële post blijft bijvoorbeeld ongeopend, om niet 
geconfronteerd te worden met de geldproblemen die er zijn. Wat je niet ziet, bestaat 
niet. In feite worden geldproblemen hier groter door, maar het kan (tijdelijk) 
geldzorgen afzwakken.

Een enkeling stelt geldzorgen weg te nemen door te gaan shoppen en zo een 
‘zorgeloos’ gelukmomentje te creëren. Dergelijke geluksmomentjes zijn weliswaar 
van korte duur (en maken geldzorgen uiteindelijk niet kleiner), maar zorgen er wel 
voor dat geldzorgen (voor even) naar de achtergrond raken.
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Omgaan met geldzorgen (2)

“Soms zit ik er doorheen, maar 
dan denk ik aan andere mensen 
hier in de buurt die het financieel 
nog lastiger hebben dan ik. Dan 
moet ik ook niet klagen…”

‘Geldzorgen/ schulden, hulp gezocht’

“Wellicht dat mijn vrouw in de 
toekomst wat meer kan gaan 
werken. Dan geeft dat financieel 
wel wat meer lucht.”

‘Geldzorgen/ schulden, geen hulp gezocht’
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Stappen bij het zoeken van informatie en hulp (1)
Geldproblemen en -zorgen hebben betrekking op de korte termijn (hoe houd ik 
financieel mijn hoofd boven water) en de lange termijn (denk aan: komt het ooit nog 
goed, kan ik ooit een huis kopen, et cetera). Stappen om de situatie te veranderen 
hebben, voor zover deze worden gezet, vooral betrekking op de korte termijn. 

• Er wordt doorgaans weinig initiatief genomen om naar informatie en hulp te 
zoeken. Het is niet per se zo dat men de situatie niet wil veranderen, maar het 
lukt soms simpelweg niet om (eerste) stappen te zetten.

• Een oplossing vinden voor (urgente) geldzaken op de korte termijn is al lastig. 
Laat staan dat men voor zichzelf helderheid kan creëren omtrent problemen/ 
zorgen en vragen voor de langere termijn. Dit gebeurt dan ook veelal niet.

Als men stappen zet om geldproblemen en -zorgen (gericht op de korte termijn) op 
te lossen, betekent dit niet automatisch dat er wordt gezocht naar informatie of hulp. 
Men kijkt ook (en vaak eerst) naar wat men zelf kan doen om geldproblemen te 
verminderen. Dus: nog zonder op zoek te gaan naar hulp, contact te zoeken met 
(overheids)organisaties, et cetera.

Besparen
Geldproblemen en -zorgen probeert men te verminderen door te besparen op 
alledaagse kosten. In de praktijk betekent dit (vooral) letten op prijzen in de 
supermarkt, energieverbruik proberen te beperken en niet al te vaak eropuit gaan. 

• Aan besparen op vaste lasten, bijvoorbeeld door periodiek te heroverwegen 
waar een verzekering of telecomabonnement wordt afgenomen, wordt spontaan 
niet snel gedacht. 

Een enkeling stelt (ook) spullen te verkopen via een platform als Marktplaats om 
wat meer financiële ruimte te creëren en rekeningen te kunnen betalen.

Creatief boekhouden
Door te wachten met het betalen van rekeningen en het storneren van incasso’s, 
wordt er financiële ruimte gecreëerd. Feitelijk is het geen oplossing voor 
geldproblemen, maar het doet geldzorgen (tijdelijk) wel verminderen. 

• Met het geld dat door (nog) niet te betalen wordt ‘uitgespaard’, kunnen andere 
rekeningen worden betaald. Denk hierbij aan rekeningen waar al langere tijd 
mee is gewacht en die op een zeker moment écht moeten worden betaald. Of: 
rekeningen die per definitie de prioriteit krijgen in verband met de consequentie 
van niet tijdig betalen, zoals huurbeëindiging bij het niet betalen van de 
maandelijkse huur en hoge boetes als gemeentelijke belasting niet wordt 
betaald.

• Ook worden financiële extra’s, zoals een dertiende maand en vakantiegeld, 
aangewend om openstaande betalingen alsnog te kunnen voldoen.
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Stappen bij het zoeken van informatie en hulp (2)

“Het is bij mij wel een beetje ieder 
dubbeltje op z’n kant, dus ik 
probeer er echt wel op te letten wat 
ik uitgeef in de supermarkt. Je 
moet onderin het schap zijn, daar 
liggen de voordeligste producten.”

‘Geldzorgen/ schulden, geen hulp gezocht’

“Meestal schuif ik wat met 
rekeningen, zodat ik de maand 
toch rondkom. Ik kijk niet vooruit. 
Bij mij moet er in huis ook niets 
kapot gaat en als dat wel gebeurt, 
dan het liefst de vaatwasser. 
Afwassen kan altijd nog met de 
hand.”

‘Geldzorgen/ schulden, hulp gezocht’
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Stappen bij het zoeken van informatie en hulp (3)
Hiervoor is beschreven wat men zelf doet om geldproblemen en -zorgen te 
verminderen, nog los van informatie en hulp die men zoekt. Welke stappen worden 
er dan gezet bij het zoeken naar informatie en hulp bij geldproblemen en -zorgen? 
We beschrijven het hieronder.

Geld lenen
Om financieel het hoofd zoveel mogelijk boven water te houden dan wel de situatie 
te verbeteren, wordt geld geleend. Geld wordt primair geleend bij naasten.

• Geld lenen bij naasten is de meest voordelige, en soms ook de enige, manier om 
financiële ruimte te creëren. De mate waarin er afspraken worden gemaakt over 
het terugbetalen van de lening en dit wordt gedocumenteerd, verschilt. Zie 
hieromtrent ook ‘Perspectief omstanders bij geldproblemen en -zorgen’, pagina 
41.

• Soms is er overwogen om geld te lenen bij een bank. Men beseft dan echter dat 
er een (extra) schuld wordt gemaakt bij (nog) een instantie, waardoor dit geen 
aantrekkelijke optie is. Daarbij wordt de houding vanuit banken niet altijd als 
prettig ervaren: je moet veel openheid van zaken geven (wat men liever niet doet 
wegens schaamte) en de toonzetting van bankmedewerkers is niet altijd even 
vriendelijk. Ook dit weerhoudt er van om bij een bank geld te lenen.

Betalingsregelingen treffen
Veelal zijn er betalingsregelingen getroffen met partijen. Het kan hierbij gaan om 
een verzoek tot betalen in termijnen ‘op voorhand’ alsook om een 
afbetalingsregeling van een uitstaande rekening/ schuld. 

• Financieel wordt er niet heel ver vooruit gedacht. Betalingsregelingen worden 
vaak pas getroffen als het echt niet anders kan (bijvoorbeeld omdat er 
vervolgstappen worden aangekondigd).

• Sommigen hebben te maken gehad met een incassobureau/ deurwaarder. Dit 
boezemt angst in en om herhaling te voorkomen, worden er regelingen getroffen.

• Bij de regelingen die men treft, wordt er soms wel berekenend te werk gegaan. 
De ene keer wordt er een regeling getroffen met partij x, de andere keer met 
partij y. Dit om het probleem niet steeds bij dezelfde partij neer te leggen en om 
te voorkomen dat men slecht te boek komt te staan.

Betalingsregelingen worden over het algemeen rechtstreeks met de partij(en) in 
kwestie getroffen, zonder verdieping vooraf. Soms wordt men bijgestaan door een 
naaste. Die neemt het werk dan niet uit handen, maar luistert/ denkt wel mee.

• In het contactmoment dat er is voor een betalingsregeling, gaat het doorgaans 
zuiver daarover. Er wordt niet stilgestaan bij de algehele situatie van de persoon 
in kwestie en de (bredere) geldproblemen en -zorgen die er spelen.
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Stappen bij het zoeken van informatie en hulp (4)
Hoofdzakelijk verloopt het contact telefonisch. Partijen sturen doorgaans aan op 
telefonisch contact voor betalingsregelingen. Daarbij is bellen in perceptie de 
snelste manier om iets geregeld te krijgen. 

• Bij bellen kun je wel lang in de wacht worden gezet en het kan confronterend 
zijn. Om die reden stemmen sommigen zaken liever per mail af, als dat mogelijk 
is.

• Bij sommige instanties (woningcorporatie en energieleverancier) is het mogelijk 
om een betalingsregeling te treffen via een app. Dit is zowel praktisch als 
emotioneel (want: een indirecte vorm van contact en dus niet confronterend) 
laagdrempelig, en wordt daarmee gewaardeerd. Tegelijkertijd betekent 
laagdrempelig ook dat het heel makkelijk wordt gemaakt om op 
betalingsregelingen terug te vallen.

Ongeacht de wijze waarop er een betalingsregeling is getroffen, is er behoefte een 
aan zwart-op-wit bevestiging en concretisering van gemaakte afspraken. Dit geeft 
duidelijkheid en houvast én is nodig, want wat de financiële impact van een 
gemaakte afspraak is telefonisch soms nog niet helemaal duidelijk.

De voornaamste partijen die zijn genoemd in het kader van betalingsregelingen zijn 
de Belastingdienst, zorgverzekeraars en telecomproviders. De ervaringen in het 
contact met deze partijen beschrijven we hiernaast.

Belastingdienst
Met Belastingdienst heeft men te maken in het kader van het terugbetalen van 
huur- en/of zorgtoeslag (merendeel) en belastinguitstel voor ondernemers in 
coronatijd (enkeling). Het contact met de Belastingdienst verloopt wisselend: 
meedenkend vs. tegenwerkend.

• Het voornaamste issue dat wordt ervaren, zijn de rentes/ boetes waar men bij 
(structurele) betalingsproblemen mee te maken krijgt. Men probeert te zoeken 
naar een oplossing, maar de problemen worden alsmaar groter.

Zorgverzekeraars
Ervaringen met zorgverzekeraars en betalingsregelingen zijn positief. 
Zorgverzekeraars stellen zich in perceptie oplossingsgericht op en maken het 
treffen van een regeling (via apps) laagdrempelig.

Telecomproviders
Ervaringen met telecomproviders en betalingsregelingen zijn weinig positief. Zij 
stellen zich in perceptie niet meedenkend op en tonen weinig coulance. Van de 
klantgerichte houding die wordt ervaren bij het klant-worden, is weinig te bespeuren 
als men eenmaal klant is en in de problemen komt.
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Stappen bij het zoeken van informatie en hulp (5)

“Ik verdeel altijd een beetje met 
wie ik een betalingsregeling tref. 
Als je steeds bij dezelfde aanklopt, 
dan gaan er alarmbellen rinkelen.”

‘Geldzorgen/ schulden, hulp gezocht’

“Een betalingsregeling treffen via 
de app is makkelijk, maar 
misschien iets té makkelijk. Als ik 
mag kiezen tussen opbellen met 
een bibberend stemmetje of met 
één druk op de knop alles kunnen 
regelen, dan weet ik het wel.”

‘Geldzorgen/ schulden, hulp gezocht’
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Stappen bij het zoeken van informatie en hulp (6)

Zoeken naar ‘potjes’
Om financiële ruimte te creëren, wordt er ook gekeken naar (aanvullende) 
uitkeringen, toeslagen en subsidies.

• De zoektocht naar zogenaamde ‘potjes’ start vaak online (Google). Het eindpunt 
is meestal een gemeente-website. 

• Sommigen worden bij hun zoektocht (ook) geholpen door een naaste met 
financiële kennis (denk aan een vriend die boekhouder is), die relatief goed op 
de hoogte is van wat er wel/niet mogelijk is.

Een geldpotje waar recent naar is gezocht, is de energietoeslag. Getriggerd door 
mediaberichtgeving hieromtrent, is men de (online) zoektocht gestart. Vanuit 
gemeenten zijn sommigen ook gewezen op deze toeslag, maar pas naderhand.

• Het gebeurt in perceptie vaker dat de media bericht over een voorgenomen 
verandering/ toevoeging van uitkeringen/ toeslagen en pas (veel) later 
overheidsorganisaties helderheid geven over de uitwerking hiervan voor de 
burger in kwestie. Dit kan tussentijds voor veel onzekerheid zorgen; hoe gaan 
voorgenomen plannen op persoonlijk niveau uitwerken?

Met betrekking tot het aanspraak maken op geldpotjes, lopen mensen met 
geldproblemen en -zorgen tegen een aantal zaken aan.

• Soms handelt men alvorens zich verdiept, waardoor er geen aanspraak (meer) 
kan worden gemaakt op een geldpotje. Een voorbeeld in dit kader: er gaat 
huishoudelijke apparatuur stuk en wordt een nieuw apparaat aangeschaft, 
waarna er wordt nagedacht over een eventuele tegemoetkoming en blijkt dat het 
een voorwaarde is om éérst de aanvraag te plaatsen.

• Sommigen vallen (in perceptie) buiten de voorwaarden van (aanvullende) 
uitkeringen, toeslagen en subsidies. Dit geldt met name voor burgers in de 
situatie ‘Geldzorgen al voordat echte geldproblemen ontstaan’ (pagina 22). De 
geldproblemen en -zorgen zijn dan groot genoeg om aanspraak te willen maken 
op een geldpotje, maar (b)lijken te klein om hier ook recht op te hebben.
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Stappen bij het zoeken van informatie en hulp (7)

Hulp vanuit de gemeente
In sommige gevallen is er contact met een gemeente-consulent. De consulent 
denkt periodiek mee over de persoonlijke financiële situatie en geeft advies/ tips. 

• Dit contact is vanuit een uitkeringssituatie (bijstand) tot stand gekomen, waarbij 
de consulent is aangewezen. Naar deze vorm van hulp is dus niet proactief 
gezocht.

• Bij een enkeling is er een lijntje met de gemeente tot stand gekomen door een 
schrijven vanuit de gemeente over betalingsachterstanden bij de 
zorgverzekeraar. De hulp die daarmee is aangereikt, is als positief ervaren.

Dat er bij de gemeente en buurtteams kan worden aangeklopt voor hulp, is vaak 
wel bekend. Er worden echter drempels ervaren om dergelijke hulp te vragen.

• Sommigen hebben wel geïnformeerd naar hulp vanuit de gemeente, maar 
hebben zich laten weerhouden door de hoeveelheid (persoonlijke) informatie die 
op voorhand moet worden ingevuld/ gedeeld. 

• Voor hulp bij de gemeente of een buurtteam, is er geen anonieme 
contactmogelijkheid. Je moet naar de locatie van een gemeente/ buurtteam toe, 
die (met name buurtteams) vaak middenin je eigen woongebied is gevestigd. Dit 
wringt met de schaamte die men ervaart en werpt een drempel op; mensen zien 
dat je de locatie binnenstapt en medewerkers kunnen buurtgenoten zijn.

Online informatie
Hoewel men niet afwijzend staat tegenover informatie en adviezen rondom 
financiën, wordt hier uit eigen beweging beperkt naar gezocht. Kennis over 
websites die informatie geven bij geldproblemen en -zorgen, is beperkt.

• Een enkeling stelt online wel eens te hebben gezocht naar informatie en hulp, 
maar is daarbij uitgekomen op websites van commerciële aanbieders op dit 
gebied. Daarmee is de zoektocht dan gestrand, omdat men niet in wil gaan op 
commerciële aanbiedingen en zo nog verder in de problemen wil komen.

• Sommigen kennen de website van het Nibud desgevraagd. Het Nibud wordt 
geassocieerd met grote geldproblemen/ schuldsanering. Dit beeld komt 
bijvoorbeeld voort uit wat men op school vroeger heeft geleerd. Een enkeling die 
op de Nibud-site heeft gekeken, heeft er ook geen handvatten gevonden. De 
informatie is vrij algemeen van aard (niet afgestemd op de persoonlijke situatie) 
en sommige onderwerpen zijn (nog) niet relevant. Bijvoorbeeld: informatie over 
sparen is een brug te ver als je financieel krap zit of zelfs schulden hebt.

• Via social media worden er soms relevante informatie en tips verkregen op het 
gebied van persoonlijke financiën. Denk hierbij aan een Facebook-groep voor 
moeders, waar men (ook) kennis en ervaring opdoet over geldzaken. Men is er 
dan niet actief naar op zoek, maar in de discussies die er zijn, komen geldzaken 
wel ter sprake.
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Stappen bij het zoeken van informatie en hulp (8)
De Geldfit-website en het persoonlijke overzicht ‘Betalingsachterstanden of 
schulden: hulp bij het oplossen’ op de Rijksoverheid-website kent de men niet. 
Tijdens een aantal interviews is de website van Geldfit kort voorgelegd (het 
persoonlijk overzicht is primair voorgelegd aan omstanders). Dit heeft de volgende 
bevindingen opgeleverd:

• Op basis van de look-and-feel (kleurgebruik, sfeerbeelden van lachende 
mensen) kan de website commercieel overkomen (onder andere komt ABN 
AMRO als associatie naar boven). Dit kan de indruk wekken dat er een partij 
achter zit die uit is op financieel gewin, zoals het afsluiten van (nog) een lening. 

• De mogelijkheid om persoonlijk advies te krijgen en daarbij anoniem te blijven, 
spreekt aan. Dit past bij de behoefte aan gerichte (in plaats van algemene) 
informatie en beslecht de schaamte-drempel.

• Ervaringen van andere mensen in een financieel moeilijke situatie worden 
gewaardeerd; het laat zien dat men niet alleen staat in zijn/haar geldproblemen 
en -zorgen.

Zoeken naar vacatures
Sommigen zijn op zoek naar (ander) werk. Daarbij loopt men tegen een aantal 
zaken aan, die er toe kunnen leiden dat de zoektocht naar ander werk (en inkomen) 
wordt uitgesteld:

• Het aanbod aan vacaturesites en vacatures is groot. Het kan lastig zijn om je 
weg hierin te vinden.

• Het is lastig om in te schatten of je de juiste kandidaat bent voor de functie en 
of solliciteren dus de moeite waard is.

• Het schrijven van een goede sollicitatiebrief brengt onzekerheid met zich mee; 
men mist de handvatten om een goede brief te schrijven.

Als het gaat om het vinden van ander werk, geeft een aantal respondenten met een 
uitkering aan dat zij kritisch kijken naar het inkomensplaatje bij een bepaalde baan. 
Als werken betekent dat men er financieel op achteruit gaat, wordt er dan soms 
liever vastgehouden aan de uitkeringssituatie. 

• Er wordt gekeken naar wat werken in eerste instantie oplevert (in hoeverre je er 
financieel op voor- of achteruit gaat ten opzichte van een uitkering) en hoeveel 
moeite dit kost (zowel solliciteren als weer aan het werk zijn). Er wordt niet ver 
vooruit gekeken (doorgroeikansen, meer inkomen op termijn).
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Stappen bij het zoeken van informatie en hulp (9)

“Ik woon in Amsterdam-Noord en 
daar heb je Doras. Zij helpen 
mensen die het financieel moeilijk 
hebben weer op weg. Ik weet dat je 
je er terecht kunt, maar zover ben 
ik nog niet.”

‘Geldzorgen/ schulden, hulp gezocht’

“Bij de gemeente heb ik eens 
gezocht naar mogelijke 
ondersteuning. Ik moest heel veel 
formulieren invullen en daarbij van 
alles prijs geven, dus toen heb ik 
het maar gelaten.”

‘Geldzorgen/ schulden, geen hulp gezocht’
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Ervaringen in relatie tot een studieschuld bij DUO
In het onderzoek is een aantal jongeren vertegenwoordigd met geldproblemen en 
-zorgen, die onder andere met een studieschuld bij DUO te maken hebben. 
Hieronder zetten we de belangrijkste bevindingen hieromtrent uiteen.

Lenen is een zorg voor later
Bij het aangaan van de studieschuld is er niet stilgestaan bij de langere termijn. Dat 
er een moment komt waarop de opgebouwde studieschuld moet worden 
terugbetaald, leeft nog niet als men studerend is en de stap maakt om bij DUO 
(extra) geld te lenen. Ook tussentijds ontbreekt het aan inzicht/ overzicht. 

• Pas op het moment dat terugbetalen aan de orde komt, raakt men ervan 
doordrongen wat dit financieel betekent en wat de impact is van aflossen op het 
totale financiële plaatje. Financiële problemen en zorgen kunnen dan ontstaan/ 
nog groter worden.

• Er is onduidelijkheid over het percentage waarmee de rente die aan DUO moet 
worden betaald, wordt verhoogd. Hier is veel media aandacht aan besteed en dit 
leeft zeer onder studenten. De onduidelijkheid zorgt voor onzekerheid, want 
potentieel heeft het een negatieve impact op de (al moeilijke) financiële situatie.

Verwarring over de aflosfase
Voor het terugbetalen van de studieschuld zijn er twee aflosfasen: 15 of 35 jaar, 
waarbij ook het rentepercentage verschilt per fase. Hieromtrent zijn er een aantal 
issues naar voren gekomen:

• Als men stelt de keuze te hebben gehad tussen de twee aflosfasen, was er bij 
keuze weinig inzicht in welke scenario het meest gunstig is in welke situatie. De 
gekozen aflosfase blijkt bij nader inzien niet het meest ideaal.

• Er is soms uitgegaan van aflosscenario x, maar in een brief van DUO krijgt men 
te horen dat aflosscenario y geldt. Dit aflosfase die men toegekend krijgt, is 
ongunstiger dan waar men op had gerekend.

Online rekenhulp DUO
Door sommigen is gebruik gemaakt de rekenhulp van DUO om het terug te betalen 
maandbedrag inzichtelijk te maken (soms getriggerd door een DUO-brief over de 
aanloopfase). De tool draagt bij aan financieel inzicht en overzicht en wordt 
gewaardeerd. 

Praktisch zijn er wel aandachtspunten ten aanzien van de tool. Je moet vrij veel 
stappen zetten en als je iets wilt aanpassen, is dat tijdrovend. Er moeten ook veel 
gegevens worden ingevuld (zeker als je samenwonend bent). Sommige zaken zijn 
al bekend bij DUO, waardoor de vraag rijst of automatiseren mogelijk is.



Pagina 39

Perspectief omstanders bij geldproblemen en -zorgen (1)

Het perspectief van omstanders uit de privésfeer (familie of vrienden) die hulp en 
ondersteuning bieden bij geldproblemen en –zorgen, is in het onderzoek ook in 
kaart gebracht. De bevindingen zetten wij hieronder uiteen.

Fasen bij het bieden van hulp
Omstanders die hulp (willen) bieden, lopen een aantal fasen door:

• Signaleren: Er wordt gesignaleerd dat er sprake is van geldproblemen en             
-zorgen. Dat daar sprake van is, kan heel duidelijk zijn. Bijvoorbeeld: een broer 
waarvan bekend is dat hij een gokverslaving heeft. Geldzorgen kunnen echter 
ook tot uitdrukking komen in kleine signalen. Bijvoorbeeld: een vriend die dol is 
op zijn huisdier, maar een bezoek aan de dierenarts uitstelt.

• Bespreekbaar maken: Omstanders realiseren zich dat er onder mensen met 
geldproblemen en -zorgen veel schaamte heerst. Het initiatief om de situatie 
bespreekbaar te maken en hulp tot stand te brengen, komt dan ook vanuit de 
omstander. Gezien de goede relatie zien omstanders het ook als hun 
verantwoordelijkheid om de situatie te doorbreken en de ernst van problemen/ 
zorgen te doorgronden. In een individuele setting wordt, zonder daarbij 
veroordelend te zijn, de situatie meestal te sprake gebracht. 

• Hulp bieden: Hulp bestaat over het algemeen uit financiële ondersteuning in de 
vorm van een onderhandse lening. Het hoeft daarvoor niet zo te zijn dat men de 
financiële situatie van de ander tot op de komma nauwkeurig kent. 

Men probeert ook praktisch te ondersteunen, zoals mee-bellen voor 
betalingsregelingen of meedenken over het uitgavepatroon. Ook wordt er een 
vinger aan de pols gehouden, bijvoorbeeld door te vragen naar ‘lastige post’ 
(financiële zaken) of simpelweg door te vragen hoe het gaat. Soms vervult een 
omstander ook een coachende rol bij de zoektocht naar werk.

Grenzen trekken
Als het gaat om hoe ver omstanders willen gaan in het bieden van hulp, zijn ze 
unaniem: hulp bieden kent een grens, uiteindelijk is het niet hun probleem. In 
praktijk betekent dit dat omstanders ruimte laten voor initiatief en acties vanuit de 
persoon met problemen/ zorgen dan wel dit motiveren. Zo wil een omstander wel 
mee-bellen voor betalingsregelingen, maar men neemt het werk niet uit handen.

Hoewel omstanders dus grenzen trekken, blijf het soms wel lastig om te bepalen 
waar hulp begint en eindigt en hoe er in bepaalde situaties het beste kan worden 
gehandeld (bijvoorbeeld: in het geval van iemand met psychische problemen). 

Putten uit eigen ervaring
Omstanders hebben in het verleden soms zelf ook te maken gehad met 
geldproblemen en -zorgen. Hierdoor kan men zich goed inleven in de situatie en 
zichzelf ook als voorbeeld gebruiken als er advies of een oplossing wordt geboden. 
Dit kan dan bijdragen aan de geloofwaardigheid en acceptatie van het advies.
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Perspectief omstanders bij geldproblemen en -zorgen (2)

“Ik heb geld uitgeleend aan mijn 
vriend en ik vraag zo nu en dan 
hoe het ermee gaat. Soms vraag ik 
hem ook te eten. Dat is gezellig en 
scheelt hem weer boodschappen.”

‘Omstanders’

“Voor mijn gokverslaafde broer zal 
ik er altijd zijn, maar ik neem niet 
alles voor hem uit handen. 
Uiteindelijk gaat hem om zijn, en 
niet mijn, schulden.”

‘Omstanders’
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Perspectief omstanders bij geldproblemen en -zorgen (3)

Geld uitlenen
Hulp bieden betekent in de praktijk dus vaak dat er sprake is van een onderhandse 
lening. De mate waarin er afspraken worden gemaakt over het terugbetalen van de 
lening en dit wordt gedocumenteerd, verschilt. 

• Of de onderhandse lening schriftelijk wordt vastgelegd, hangt mede af van de 
hoogte van het bedrag en de ervaringen die men heeft met het uitlenen van geld. 
Het spreekwoord ‘Door schade en schande wordt men wijs’ lijkt hier van 
toepassing. Als uitgeleend geld een keer niet is terugbetaald, ontstaat er 
voorzichtigheid en is men sneller geneigd om afspraken vast te leggen. 

• Contracten voor de onderhandse lening worden op basis van gezond verstand 
opgesteld of er wordt online gezocht naar een format. Soms raadpleegt men ook 
een financieel expert uit de kenniskring, zoals een boekhouder.

Of er nu wel/geen concrete afspraken zijn gemaakt over een onderhandse lening 
en deze wel/niet zijn vastgelegd, het kan lastig zijn voor degene die hulp wordt 
geboden zich hier aan te houden. 

• Als een omstander geld uitleent, wil hij/zij zich liever niet bemoeien met hoe dit 
wordt besteed. Dit ziet men als een verantwoordelijkheid van degene die het 
geld leent. Daarbij balanceren omstanders tussen de rol van helper vs. naaste. 
Men wil de relatie ook goed houden en dus niet al te controlerend optreden.

• Ook wanneer er niet (volgens afspraak) wordt terugbetaald, willen omstanders 
niet gelijk op hun strepen gaan staan. Als geld niet (tijdig) terugkomt, zet men 
zich hier soms maar overheen in het belang van een goede relatie.

Online informatie
Zoeken naar (online) informatie doen omstanders nauwelijks. Omstanders 
handelen vooral op basis van eigen inzicht en ervaring. Wel verwijzen ze de 
persoon met geldproblemen en -zorgen naar mogelijk relevante informatie door.

• Omstanders attenderen bijvoorbeeld op mogelijkheden via de gemeente en de 
schuldsanering. Ook ‘educatieve’ content, waarin geldcoaches mensen leren 
budgetteren, wordt in dit kader genoemd (bijvoorbeeld het tv-programma Een 
Dubbeltje Op Z’n Kant).

De Nibud-website kent een enkeling. De informatie van het Nibud is in perceptie 
praktisch, maar vraagt ook om een zekere hands-on mentaliteit. Het punt is dat het 
daar nu net aan ontbreekt bij de persoon die door de omstander wordt geholpen.

De Geldfit-website is bij de respondenten niet bekend. Er is in het onderzoek kort 
stilgestaan bij de website. Dit heeft de volgende bevindingen opgeleverd:

• De website ziet men vooral als een relevant informatieplatform om mensen met 
geldproblemen en -zorgen naar door te verwijzen.
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Perspectief omstanders bij geldproblemen en -zorgen (4)

• De mogelijkheid om persoonlijk advies te krijgen en daarbij anoniem te blijven, 
spreekt aan. Niet om als omstander zelf gebruik van te maken, maar om degene 
die wordt geholpen naar door te verwijzen. Wel ziet men een bezwaar in een 
contactmogelijkheid tijdens kantooruren, gezien de schaamte die er leeft onder 
mensen met geldproblemen en -zorgen en het feit dat er over het algemeen niet 
openlijk over wordt gesproken.

• De sfeerfoto’s (lachende mensen) passen in perceptie van omstanders niet bij de 
beladenheid van de situatie. Het oogt ook (te) commercieel.

In enkele gesprekken is er met omstanders ook kort stilgestaan bij het persoonlijke 
overzicht ‘Betalingsachterstanden of schulden: hulp bij het oplossen’ op de 
Rijksoverheid-website. Ook hier geldt: men kent de website niet. Omstanders zien 
ook deze website vooral als een platform om naar door te verwijzen.

• Er moet betrekkelijk veel informatie worden ingevuld alvorens er informatie 
verschijnt. Als omstander ken je de financiële situatie van degene die je helpt 
echter lang niet altijd tot in detail, wat het invullen bemoeilijkt.

• Er wordt opgemerkt dat de website zakelijk/ afstandelijk, en daarmee weinig 
laagdrempelig, overkomt.

• NB De noemer ‘Betalingsachterstanden en schulden’ kan suggereren dat de 
informatie voor mensen met beginnende problemen/ zorgen niet relevant is.

Aandachtspunten voor informatievoorziening en hulp
Voor wat betreft informatie en hulp voor mensen met geldzorgen, zien omstanders 
tot slot nog een aantal aandachtspunten:

• Omstanders staan open voor websites waar zij mensen met geldproblemen en   
-zorgen naar kunnen doorverwijzen. Zo zou er meer helderheid mogen zijn over 
welke uitkeringen, toeslagen en subsidies er mogelijk zijn en waar men deze kan 
vinden (of in het geval van omstanders: naar kan doorverwijzen).

• Financiële informatie van burgers is versnipperd onder overheidsinstanties, 
verzekeraars, commerciële aanbieders, et cetera. Het clusteren van al deze 
informatie, naar het voorbeeld van Mijnpensioenoverzicht.nl, zou mensen 
kunnen helpen bij inzicht en overzicht van persoonlijke financiën.

• Informatie vanuit overheidsinstanties en zorgverzekeraars is vaak te weinig 
laagdrempelig, zowel qua taalniveau als qua vindbaarheid. Je moet doortastend 
zijn om bijvoorbeeld te weten van welke aftrekposten je gebruik kunt maken, 
welke zorg wel/niet vergoed is, et cetera. Daarbij mist men soms ook empathie.

• Een enkeling (docent) acht het van belang dat jongeren zoveel mogelijk wegwijs 
worden gemaakt op financieel vlak en bewust worden gemaakt van bepaalde 
financiële keuzes. In perceptie is de boodschap het meest impactvol als deze 
vanuit instituten zelf komt (bijvoorbeeld: een bank die jongeren in de klas vertelt 
over de risico’s van geld lenen).
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Perspectief omstanders bij geldproblemen en -zorgen (5)

“Als ik geld uitleen, leg ik dat wel 
vast. Ik ben ooit zo stom geweest 
om dat niet te doen namelijk. 
Eenmaal uitgeleend vertrouw ik er 
wel op dat het terugkomt. Als het 
toch een keer later komt, maak ik 
er niet gelijk een punt van.”

‘Omstanders’

“Ik heb mijn vriend wel eens 
aangeraden om op de website van 
de gemeente te kijken, om te zien 
of je daar nog iets kunt regelen. 
Zelf zoeken doe ik niet zo snel, dat 
laat ik aan hem over.”

‘Omstanders’
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