
Inspiratie en suggesties voor uw

Jongerenaanpak 
Veel jongeren hebben vragen of zorgen over geld 

maar zij weten niet goed wie hen daarmee kan hel-
pen. Of ze durven het niet te delen. Door schaamte of 

schuldgevoel. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de 
hulp aan jongeren. Het vroegtijdig benaderen van jonge-

ren voorkomt financiële problemen. MoneyFit vindt, bereikt 
en helpt jongeren (16 t/m 26 jaar) met geldvragen en geld-

zorgen. Graag denkt en helpt MoneyFit mee bij het vinden, 
bereiken en verder helpen van jongeren binnen gemeentes. 

•    VINDEN:  
Postcode Preventieaanpak

•    BEREIKEN:  
Online en offline bereik 

•    HELPEN:  
Tools en MoneyFitMaatjes 

Samenwerken met SchuldHulpMaatje? 



Jongeren zijn een groot deel van de dag 
online. Dat is dé plek waar zij hun tijd 
doorbrengen. Daarom vinden we jon-
geren via websites, sociale media en WhatsApp. 
Maar ook offline zoeken we jongeren op in open-
bare ruimtes, openbaar vervoer, scholen en eve-
nementen. Met onze Postcode Preventieaanpak 
kan het zoeken heel gericht worden ingezet.

Postcode Preventieaanpak 
Postcodegegevens maken duidelijk waar 
jongeren zijn preventieve en financiële hulp 
 kunnen gebruiken.  
Met deze zoekaanpak kunnen jongeren effectief 
gevonden worden. Hiermee kunnen jongeren 
worden ingeschat op verschillende niveaus van 
hulpbehoevendheid. 

www.MoneyFit.nl Jongerenportal
Maandelijks bezoeken ca. 10.000 jongeren dit 
 preventie- en toeleidingsportal. Het bevat vol-
op tips rondom: besparen, werk vinden, geld en 
studeren, sparen, wonen en alles wat daarbij komt 
kijken. Daarnaast vind je er ervaringsverhalen van 
hoe jongeren omgaan met geld, diverse polls en 
een test hoe jij ervoor staat met je geld.

Jongeren kunnen anoniem of persoonlijk hun 
 vragen stellen via: e-mail, chat, WhatsApp.

MoneyFitMaatjes
In 57 locaties zijn op dit moment  
speciaal  getrainde MoneyFitMaatjes actief.  
MoneyFitMaatjes trekken een tijdje op met de 
jongeren om hen wegwijs te maken in hun eigen 
geldzaken. Zij ondersteunen en stimuleren de 
jongere om zelfredzaam te worden in zijn of haar 
geldzaken. Wanneer uw gemeente is aangesloten 
bij een SchuldHulpMaatje locatie, kan de gemeen-
te bijdragen aan speciale trainingen voor maatjes 
(vrijwilligers). Zij worden opgeleid tot MoneyFit-
Maatje en zijn daardoor gespecialiseerd om de 
doelgroep jongeren verder te helpen.

Online campagnes 
MoneyFit bereikt jongeren op plekken waar zij 
online aanwezig zijn. De campagnes sluiten aan  
op hun gedrag op de volgende levensgebieden:  
werken, studeren, wonen, geld besparen, gezond-
heid en vrije tijd. De campagnes worden zorg-
vuldig ingericht op de online activiteiten van de 
doelgroep:

•   MoneyFit banners op relevante websites  
(o.a. op de website van uw gemeente))

•   Google adwords

•   Aanwezig op websites in de categorie:  
relaties, gokken, jobs en gaming

•   Facebook en 
 Instagram 
 advertenties 

•   Radiospotjes

Offline bereik 
Op bestaande (jongeren)evenementen kunnen 
jongeren hun vragen stellen, geldtestjes invullen, 
hun zorgen delen. Via leuke gadgets motiveren 

we hen om de website te bezoe-
ken of om een MoneyFitMaatje te 
vragen. Graag denken we mee over 
meedoen bij een evenement in uw 
gemeente. 

Er zijn ook mogelijkheden om een inloop-
spreekuur te organiseren. Jongeren kunnen dan 
alle geld vragen stellen die zij maar willen. Of het 
nu gaat over de kosten van op kamers gaan of 
hoge schulden; met al hun vragen zijn zij welkom. 
Wanneer uw gemeente is aangesloten bij een 
SchuldHulpMaatje locatie kunt u dit  
mogelijk in samenwerking doen. 

Posters zijn  
beschikbaar om 
op te hangen in 
open bare ruimtes in uw ge-
meente. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan posters op scholen,  
in biblio theken, op het station  
en in bushokjes. 

VINDEN: Waar vind je jongeren? HELPEN: Hoe help je jongeren verder?

BEREIKEN: Hoe bereik je jongeren? 

Visitekaartjes

Posters

Advertenties

Website met tips, tools, doorverwijzingen 
naar relevante organisaties die verder  
helpen of tools aanbieden, chatmogelijk-
heden en de mogelijkheid contact op te 
nemen voor een Maatje.

Gadgets

Banner

Vragen van jongeren worden door 
getrainde vrijwilligers beantwoord!

Jongeren kunnen MoneyFitNL volgen 
via Facebook en Instagram en blijven 
zo op de hoogte met voor hen  
actuele en relevante informatie.

Hulp met één druk op de knop

MoneyFitMaatje met een jongere 
die hulp nodig heeft.

SchuldHulpMaatje maakt samen met u een plan afgestemd op de 
behoefte en mogelijkheden voor uw gemeente!

Meer weten of gelijk aan de slag? Mail dan naar info@moneyfit.nl !

Deze online 
communicatie kan 

gericht worden 
ingezet. Onze 

preventieresultaten 
kunnen gemeten 

worden.



Landelijk Servicepunt 
SchuldHulpMaatje 
Flevoweg 13
2318 BZ  LEIDEN
Telefoon 071 2000 100
info@schuldhulpmaatje.nl

www.schuldhulpmaatje.nl
www.moneyfit.nl 
www.uitdeschulden.nu
www.eerstehulpbijschulden.nl
www.Geldfit.nl

SchuldHulpMaatje betekent veel voor 
een effectieve uitvoering van preventie 
en vroegsignalering van schulden en 
armoede in de gemeente. Bovendien 
bespaart het veel geld. Meer nog: 
uit wetenschappelijk onderzoek 
is gebleken dat door te investeren 
in effectieve vrijwilligershulp via 
SchuldHulpMaatje, een gemeente 
elke geïnvesteerde euro driemaal 
terugverdient. 

Voor meer informatie over samen
werken kunt u contact opnemen met:
info@schuldhulpmaatje.nl 

Samenwerken met SchuldHulpMaatje? 

De SchuldHulpMaatje aanpak

DOELGROEP VINDEN

DOELGROEP BEREIKEN

DOELGROEP 
NAAR HULP LEIDEN

DESKUNDIG HELPEN




