
Geldzorgen? Aarzel niet om hulp te vragen!

Hogere energiekosten, dure boodschappen. Een flink aantal mensen heeft
geldzorgen. Dat leidt tot het maken van moeilijke keuzes en soms is dat al niet meer
mogelijk. Waar kun je dan terecht? Je vindt hier een overzicht met informatie over
verschillende instanties waar je advies en hulp kunt krijgen.

Stap 1: Inzicht krijgen in je inkomsten & uitgaven en mogelijke toeslagen
Het Nibud biedt op haar website een stappenplan aan, waarmee je eenvoudig zelf aan de
slag kan. Aan de hand van een rekentool kun je zien of je in aanmerking komt voor
toeslagen en waar je deze kunt aanvragen. Ook staan op de website van het Nibud enkele
bespaartips vermeld.
https://www.nibud.nl/onderwerpen/rondkomen/moeite-met-rondkomen/

Heb je beginnende betalingsachterstanden? Schroom dan niet om actie te ondernemen. Via
https://zelfjeschuldenregelen.nibud.nl/introductie kun je een plan maken, controle houden en
de ruimte voor aflossen berekenen en beginnen met afbetalen.

Stap 2: Grip houden op je financiën
Op de website Geldfit.nl staan tips over hoe je meer grip kunt houden op je geld én meer uit
je geld kunt halen. Denk aan bespaartips en ervaringsverhalen. Als je persoonlijk advies wil,
dan kun je gratis bellen met Hulp bij Geldzaken via 0800-8115 (tijdens kantooruren).
https://geldfit.nl/

Stap 3: Advies en hulp vragen
Politie specifiek
Elke eenheid, de Politieacademie en het Politiedienstencentrum hebben een eigen fonds
waar politiemedewerkers advies en steun kunnen krijgen. De sociaal fondsen bij de politie,
een collegiaal vangnet, zijn onafhankelijk. Alle aanvragen zijn vertrouwelijk en worden ook
vertrouwelijk behandeld, totdat een medewerker er zelf voor kiest om zijn/haar
leidinggevende te informeren. Per situatie wordt bekeken wat de collega aan hulp nodig
heeft.
https://www.acp.nl/nieuws/sociaal-fondsen-politie-hulp-voor-collegas-die-financieel-klem-zitte
n/

Gemeenten
Elke gemeente in Nederland heeft een afdeling die mensen helpt wanneer zij in de schulden
terechtkomen. Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van de situatie. Er kan (gratis)
hulp worden geboden in de vorm van budgetadvies/-beheer, maatschappelijk werk maar ook
schuldsanering. Meer informatie kun je vinden op de website van de gemeente waar je
woont, sociale wijkteams of op de site van Rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/gemeenten-sneller-signaleren-van-schul
den
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Stichting Leden voor Leden (ACP)
De vrijwilligers van deze stichting helpen ACP-leden en hun gezinsleden bij financiële,
sociale, emotionele en geestelijke nood, als zij niet eenvoudig zelf op een andere wijze in die
hulpverlening kunnen voorzien. Deze hulp kan een luisterend oor zijn, professioneel
(financieel) advies of incidentele ondersteuning. De vrijwilligers van Stichting Leden voor
Leden zijn hiervoor opgeleid en hebben brede kennis van netwerken en instanties waar
ACP-leden terechtkunnen.
www.acp.nl/over-acp/leden-voor-leden
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