WEGWIJZER

Hieronder vind je verwijzingen naar interessante websites en veel gestelde vragen. Al
deze informatie hebben we voor jou verzameld, zodat je niet zelf op zoek hoeft te gaan.

WERK & INKOMEN

Heb je vragen over werk & inkomen?
Stel je vragen aan de vakbond, ook als je geen lid bent!
Ga naar:

• FNV

• CNV

• De Unie

GELDZAKEN
INZICHT IN JE INKOMSTEN EN UITGAVEN

Wil je een onafhankelijke blik op je inkomsten en uitgaven? Of wil je weten hoeveel je
kunt sparen of bezuinigen? Het Nibud Persoonlijk Budgetadvies laat zien waar je geld
blijft en hoe je het doet in vergelijking met anderen. Je krijgt tips die helpen om zelf
goede geldkeuzes te maken.
Ga naar:

Persoonlijk budgetadvies van het Nibud

WIJZER IN GELDZAKEN

Op de website van Wijzer in Geldzaken vind je allerlei betrouwbare informatie
over geldzaken. Het is een initiatief van het Ministerie van Financiën.
Ga naar:

Wijzer in Geldzaken

HULP BIJ SCHULDEN

Betalingsachterstanden leiden tot stress en piekeren. Als je actie onderneemt,
is er vaak meer mogelijk dan je denkt. En er zijn adressen waar je terechtkunt voor hulp.
Ga naar:

Hulp bij schulden van het Nibud

EEN FINANCIËLE BUFFER

De wasmachine begeeft het of de apk-keuring van je auto valt duurder uit dan je dacht. Dit soort uitgaven komen
meestal onverwacht en kunnen iedereen overkomen. Dan is het fijn als je een financiële reserve hebt. Deze buffer kun je gebruiken om direct onverwachte, grotere en noodzakelijke uitgaven te betalen als ze zich voordoen.
Gebruik de BufferBerekenaar
Welk bedrag kun je het beste reserveren voor dergelijke kosten? Dat ga je snel en eenvoudig na met de Nibud
BufferBerekenaar. Deze online tool berekent je ideale persoonlijke buffer, gebaseerd op je specifieke huishoudsituatie.
Ga naar:

de BufferBerekenaar van het Nibud

MEER INFORMATIE OVER SCHOLING EN ONTWIKKELING
Heb je behoefte aan meer informatie over scholing of ontwikkeling?
Bij DOORZAAM vind je alle informatie over jouw mogelijkheden.
Ga naar:

VRAGEN?

Doorzaam

Hier vind je de meest gestelde vragen over geld!

FAQ

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over geld!

MAG IK GEBRUIKMAKEN VAN ALLE TOOLS VAN DE TOOLKIT?
Ja, je kunt gebruikmaken alle tools uit de toolkit.

WAT KOSTEN DIE TOOLS, WIE BETAALT DAT?

De tools worden je gratis aangeboden vanuit Doorzaam.

HOE ZIT HET MET DE PRIVACY? IK WIL NIET DAT IEMAND ANDERS
MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS ZIET.
Je gegevens worden alleen gebruikt voor die activiteit.
Bijvoorbeeld: als je het startpakket aanvraagt, bezorgen wij dit aan huis.
Op dat moment gebruiken we eenmalig jouw adresgegevens.

IK ZOU BEST EEN CURSUS WILLEN DOEN, MAAR WAT ZOU BIJ MIJ PASSEN?

Kijk eens bij Loopbaancentraal of bel met de hulplijn (030 75 11 910, op werkdagen bereikbaar
van 09.00 tot 17.00 uur), daar zitten medewerkers die veel weten over scholing, opleidingen en kunnen
met jou kijken wat bij je past!

