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Herkennen van geldzorgen

Samen      voor mensen
met geldzorgen

Samenspel
Kerken & SchuldHulpMaatje

Signaalkaart

Hoe kun je signaleren of er geldzorgen of schulden spelen? 
Uit schaamte zoeken veel mensen te laat hulp. Daarom is het van groot 
belang om eventuele problemen op tijd te signaleren en bespreekbaar te 
maken.

Belangrijk signalen van mogelijke financiële problemen zijn: 
• Gordijnen dicht, lege koelkast, vervuiling
• Langdurige stapeling van problemen en (zorg) kosten
• Geen perspectief op verandering of werk
• Geen ondersteunend netwerk in een directe omgeving
• Een groeiend isolement of veel ziekmeldingen
• Weinig veerkracht
Let vooral op bij ingrijpende levensgebeurtenissen waarbij de financiële 
situatie sterk verandert, zoals ziekte, werkloosheid, gezinsuitbreiding, 
echtscheiding en overlijden. 

Welke mensen lopen risico?
Schulden komen voor in alle 
lagen van de bevolking. Wel 
lopen sommige groepen mensen 
meer risico op schulden dan 
anderen, bijvoorbeeld mensen 
die langdurig leven van een 
laag inkomen, migranten, 
alleenstaanden zonder werk en 
flexwerkers. 
Let op: dit betekent niet dat 
iedereen uit deze groepen te 
maken heeft met schulden.

Welke wijken hebben vooral te 
maken met schulden?
In sommige wijken wonen meer mensen 
met geldzorgen dan in andere. De 
door SchuldHulpMaatje ontwikkelde 
PostcodePreventieAanpak maakt op 
een betrouwbare manier inzichtelijk 
hoe groot het risico op schulden in een 
bepaalde wijk is. 

De checklist geldzaken helpt om te bepalen of 
je in actie moet komen vanwege geldzorgen: 
bit.ly/checklistgeldzaken

Lees de top tien voor het 
herkennen van schulden op 
bit.ly/schulden_herkennen

Gebruik het Signaalkaartje. Dit kaartje heeft een formaat van een 
bankpas en is dus makkelijk mee te nemen naar pastorale of diaconale 
bezoeken. Download of bestel deze kaartjes op bit.ly/signaalkaartje

Doe de postcodecheck
www.eerstehulpbijschulden.nl

Lees meer over armoede en 
schulden in Nederland op 
een factsheet van Nibud. Zie 
bit.ly/Nibud_factsheet

http://bit.ly/checklistgeldzaken
http://bit.ly/schulden_herkennen
http://bit.ly/signaalkaartje
http://www.eerstehulpbijschulden.nl
http://bit.ly/Nibud_factsheet


Lees meer over armoede en 
schulden in Nederland op 
een factsheet van Nibud.
Zie bit.ly/Nibud_factsheet Lees meer als je wilt 

checken of er sprake is 
van een crisissituatie op 
bit.ly/crisissituatie

Hoeveel mensen hebben te maken met schulden?

• Nederland heeft 7,8 miljoen huishoudens

• 2,4 miljoen huishoudens hebben een lening of schulden (Nibud 2018)

• 86.200 aanmeldingen voor schuldhulpverlening (NVVK 2018)

• Gemiddelde schuld (buiten hypotheek) € 43.300 bij 14 schuldeisers 

(NVVK 2018)

• Elk huishouden met schuld kost de samenleving gemiddeld € 100.000 

(Nibud), waarvan 52% voor rekening van gemeente

• 62% van de bedrijven heeft personeel met schulden. Kosten gemid-

deld € 13.000 (Nibud 2017)

• 15.000 oud-studenten hebben een studieschuld van € 50.000 of meer 

(RTL-nieuws 2016). Totale studieschuld € 11,2 miljard (Duo 2017)

• 230.000 mensen hebben een betalingsachterstand van de zorgpremie 

van meer dan 6 maanden (CBS 2018)

• 3.700 huisuitzettingen in 2017; 85% door betalingsproblemen (Aedes)

• 599.000 huishoudens met een (te) laag inkomen (CBS 2018) 

• 417.000 mensen leven 4 jaar of langer onder de armoedegrens 

(CBS 2016)

Wanneer zijn schulden een probleem?
Schulden zijn problematisch als de schuldenlast zo hoog is dat die onmogelijk 
in 36 maanden kan worden afgelost. We spreken van risicovolle schulden als 
alle betalingsverplichtingen nog net kunnen worden nagekomen, maar de 
geringste tegenslag voldoende is om financieel vast te lopen. 
Veel mensen met risicovolle schulden ervaren hun situatie nog niet als 
een probleem. Om die mensen met gerichte bewustwordingscampagnes 
te overtuigen dat het nodig is om actie te ondernemen, ontwikkelde 
SchuldHulpMaatje de methode Predictive Prevention met diverse online 
tests:

• Geldfit (voor voorkomen van geldzorgen)
 www.geldfit.nl
 
• MoneyFit (voor jongeren met geldvragen):
 www.moneyfit.nl/hoe-rood-ben-jij-test/
 
• Uit de Schulden (voor mensen met schulden):
 www.uitdeschulden.nu

CONTACT

samenhartvoormensen.nl

info@samenhartvoormensen.nl

071-2000 100

Samen Hart voor Mensen is een inititatief van SchuldHulpMaatje samen met de kerken 
in Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door:

http://bit.ly/Nibud_factsheet 
http://bit.ly/crisissituatie 
http://www.geldfit.nl
http://www.moneyfit.nl/hoe-rood-ben-jij-test/
http://www.uitdeschulden.nu
https://www.legerdesheils.nl
https://cgk.nl
https://www.gkv.nl
https://www.kansfonds.nl
https://www.kerkinactie.nl/
http://www.rkdiaconie.nl/
http://www.welstand.nl/home
https://www.missienederland.nl/
https://ngk.nl
http://www.perki-nl.org
https://schuldhulpmaatje.nl
https://www.stichtingrotterdam.nl
http://vpe.nl
http://www.vincentiusvereniging.nl
https://diaconaalsteunpunt.nl/
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