
In nood kun je rekenen op hulp van je collega’s 

Onverwachte 

gebeurtenissen kunnen 

je leven niet alleen 

emotioneel, maar ook 

financieel behoorlijk op 

zijn kop zetten. Denk aan 

een echtscheiding, ziekte 

van jezelf of een naaste of 

baanverlies van je partner. 

Je ervaart het zelf of ziet 

het terug in je omgeving.

Al 60 jaar zorgen we voor elkaar!

Ruim 60 jaar geleden werd het Personeelsfonds 

ministerie van Financiën opgericht. Ons sociale 

fonds werd in het leven geroepen door het personeel 

zelf, door medewerkers die elkaar in minder goede 

tijden niet wilden laten vallen. Dit werd mogelijk 

gemaakt door het ministerie, de Belastingdienst 

en de vakbonden. Pure solidariteit dus. Anno 2020 

kunnen jij en je collega’s nog altijd aankloppen bij het 

Personeelsfonds als je door omstandigheden financieel 

of emotioneel niet lekker zit. En dat al 60 jaar! Een 

mooi moment om bij stil te staan. 
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“Ik vind het een fijne gedachte 

dat wij er op zulke momenten 

voor elkaar kunnen zijn. Je 

staat er niet alleen voor. Het 

Personeelsfonds kan hulp 

bieden door het geven van 

adviezen, het aanbieden van 

financiële begeleiding en het 

verstrekken van leningen en 

giften. Het Personeelsfonds 

biedt al 60 jaar hulp 

aan vele collega’s. Deze 

solidariteit is alleen mogelijk 

door een maandelijkse 

bijdrage van € 0,45 aan het 

Personeelsfonds. Meer dan 

15.000 medewerkers van 

het ministerie van Financiën 

dragen op deze manier het 

Personeelsfonds en hun 

collega’s in nood een warm 

hart toe; een aantal waar we 

trots mogen zijn. 

Deze bijzondere uitgave van 

de Geldkrant is samengesteld 

vanwege het 60-jarig bestaan 

van het Personeelsfonds. Het 

is de Week van het geld en 

dus bij uitstek het moment om 

je in te zetten voor je eigen 

financiële fitheid en die van 

je collega’s. Deze Geldkrant 

wijst je de weg voor hulp 

vanuit het Personeelsfonds 

en geeft je veel tips om op 

het juiste spoor te raken en te 

blijven. Want voorkomen blijft 

belangrijker dan genezen.”

jaar

Wopke Hoekstra

Minister van Financiën
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Een gezamenlijke uitgave van het Personeelfonds en het Nibud

Ministerie van Financiën
Sociaal fonds 

Van collega’s voor collega’s
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aarexem

plaar

Voor ons allemaal
Het Personeelsfonds is er voor 

ons allemaal, voor iedereen 

die (tijdelijk) in financiële 

problemen is gekomen 

of dreigt te komen. Door 

echtscheiding, overlijden van 

een partner of om wat voor 

reden dan ook. Onverwachte 

gebeurtenissen kunnen 

je financiën behoorlijk 

ontregelen. Gebeurtenissen 

kunnen niet alleen financieel, 

maar ook emotioneel 

problemen veroorzaken. Ook 

dan biedt het Personeelsfonds 

een steuntje in de rug. Het 

Personeelsfonds helpt je om 

het leven van jou en je gezin 

weer op de rails te krijgen.

Veilig en onafhankelijk
Het Personeelsfonds is 

onafhankelijk en kan daardoor 

geheimhouding waarborgen. 

Zonder jouw toestemming 

"De hulp van het 

Personeelsfonds 

kwam op een 

juist moment 

en heeft ons 

door een hele 

moeilijke periode 

getrokken."

wordt geen informatie 

aan derden verstrekt. Ook 

niet aan de werkgever. 

Het Personeelsfonds 

biedt persoonlijke hulp op 

maat. Elke aanvraag wordt 

zorgvuldig en vertrouwelijk 

door het Personeelsfonds 

behandeld en beoordeeld. 

Zoek bij geldproblemen, 

in welk stadium dan ook, 

alsjeblieft snel hulp!

Contactgegevens:

T 088-442 84 25 

personeelsfonds.nl 

personeelsfonds@minfin.nl

1

KISOEN
Markering



2

Een leven vol grote financiële 

gebeurtenissen

Grip op je geld is grip op je leven. Maar wat als je 

leven verandert? Bjivoorbeeld door gebeurtenissen 

waar we ons allemaal op verheugen. Je kijkt ernaar 

uit om volwassen te worden, een eigen huishouden te 

runnen, promotie te maken of een gezin te stichten. 

De minder leuke ‘life-events’ zoals ziekte, uit elkaar 

gaan en werkloos raken, overvallen ons meestal.

CHECK: Houd je uitgaven bij en check je saldo minstens 1x in 

de week. Gaan je inkomsten omlaag? Check dan of je recht 

hebt op (meer) toeslagen om zo je inkomen te vergroten. 

Gaat je inkomen omhoog? Dan raak je je recht op toeslagen 

misschien kwijt. Vergeet niet om veranderingen snel door te 

geven aan de Belastingdienst.

PLAN: Maak een begroting (ofwel een overzicht) van je 

inkomsten en uitgaven in je nieuwe situatie. Kijk kritisch 

naar je uitgaven. Wat levert het op als je overstapt naar een 

andere energiemaatschappij of telefoonprovider? Hoeveel 

abonnementen heb je en welke heb je echt nodig? 

SPAAR: Spaar 10% van je maandinkomen voor je buffer. Zo 

heb je geld achter de hand als de auto of de wasmachine 

kapotgaat. Kun je die 10% (nog) niet missen? Spaar dan zoveel 

als mogelijk is. En zet het meteen apart als je inkomsten op je 

rekening staan. Dan is de verleiding minder groot om er alsnog 

allerlei onnodige aankopen mee te doen.

BEWAAR: Bewaar al je belangrijke documenten op een 

plek waar je ze makkelijk terug kunt vinden. In de Nibud-

Bewaarwijzer (op nibudbewaarwijzer.nl) kun je opschrijven 

waar je je documenten bewaart. Bekijk dagelijks of er (digitale) 

post is binnengekomen en neem één keer per week de tijd om 

je administratie bij te werken.

Weer grip op je geld

De grote gebeurtenissen in je leven zijn dus momenten waarop 

je leven financieel verandert. Op sommige momenten kun je je 

voorbereiden, op andere niet. Hoe dan ook is het goed om te 

kunnen zien wat er verandert in jouw portemonnee. Zeker bij 

scheiding, minder verdienen, werkloosheid of langdurige ziekte 

kunnen serieuze betalingsproblemen en schulden ontstaan. Op 

de website van Wijzer in geldzaken staan per gebeurtenis een 

handige checklist en digitale huishoudboekjes. Grip op je geld 

houden kan veel ellende voorkomen.

Vier effectieve vuistregels 

Hoe houd je tijdens een ‘life-event’ zoals trouwen, 

gezinsuitbreiding of een huis kopen grip op je geld? De vier 

vuistregels van het Nibud helpen je. 
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Scheiden is emotioneel al zwaar genoeg. En dan 

komen er ook nog eens allerlei praktische en 

financiële zaken bij kijken. Dat maakt het allemaal 

niet eenvoudiger. 

Wie blijft er in het huis wonen, hoe moet het met de 

hypotheek en verzekeringen? Moet één van de twee 

alimentatie betalen aan de ander na een scheiding? 

Hoe zit het met de belastingen en pensioen? En hoe zorg 

je dat je na de scheiding je huishoudboekje weer 

op orde krijgt? Zorg dat je snel zicht krijgt op je nieuwe 

financiële situatie, dat geeft rust. Rust om je te richten op 

de emotionele kant van een scheiding, op de kinderen en 

op jezelf. 

Handige checklist 

De checklist ‘scheiden en uit elkaar gaan’ van Wijzer in 

geldzaken zorgt ervoor dat je geen belangrijke zaken 

over het hoofd ziet. Je vindt de checklist op 

personeelsfonds.nl  

Scheiden met zo 

min mogelijk 

financiële pijn

“Ik wil het 

Personeelsfonds heel 

erg bedanken voor de 

kans en mogelijkheid 

die mij is geboden. 

Het geeft mij lucht, 

meer financiële 

ruimte en rust. Ik 

ga de toekomst erg 

zonnig tegemoet. 

De lening is nog niet 

helemaal afgelost, 

maar daar heb ik 

inmiddels wel alle 

vertrouwen in.”  

Loonbeslag. Wat nu?

Als het je niet lukt om je rekeningen te betalen, kan 

de deurwaarder (niet een incassobureau!) beslag 

leggen op een deel van je loon. Je hebt recht op 

een minimumbedrag om van te leven. Dit heet de 

beslagvrije voet.

Werk mee aan vragen van de deurwaarder

De deurwaarder berekent de beslagvrije voet. Om de beslagvrije 

voet te kunnen berekenen moet de deurwaarder inzicht hebben 

in jouw situatie. Jij bent de enige die alles weet en antwoord 

kan geven op de vragen. Geef je geen antwoord of de verkeerde 

informatie dan loop je kans dat je te weinig geld overhoudt. Lukt 

het je niet om de juiste gegevens aan te leveren, zoek dan hulp.

Blijf vaste lasten betalen

Het is belangrijk dat je ook tijdens de periode van het loonbeslag 

je huur/hypotheek, gas, elektriciteit en zorgpremie blijft betalen. 

Kun je door het loonbeslag de 

vaste lasten niet betalen en 

lopen hierdoor schulden op of 

ontstaan er nieuwe schulden, 

zoek dan hulp. 

Kijk op personeelsfonds.nl

Hier vind je meer informatie 

over loonbeslag en kun je hulp 

vragen voor je financiële 

zorgen. 
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“Bedankt voor de 

geboden hulp. 

Schulden hebben 

sloopt je gewoon. 

Ik kan het eigenlijk 

nog niet bevatten 

dat wij weer 

‘normaal’ kunnen 

leven en de vaste 

lasten weer kunnen 

betalen.”  

Grip op geldstress

Heb je wel eens moeite met rondkomen? Voelt een 

cadeautje voor een verjaardag of een bruiloft kopen 

soms als een aanslag op je portemonnee? Kom je elke 

maand maar nét rond en lig je daar ’s nachts wel eens 

wakker van? Dan kan dat veel stress geven. 

Heb jij hier last van?

Als je dit herkent heb je misschien last van geldstress:

• Je komt vaak geld te kort, betaalt rekeningen niet op tijd.

• Je hebt geen geld meer voor dingen die echt nodig zijn.

• Je vindt het lastig om over andere dingen na te denken dan 

je geldzaken.

• Je bent alleen bezig met wat je nú moet betalen, de rest zie 

je later wel.

Als je stress hebt over geld, vergeet je meer dingen dan anders. 

Het is dan moeilijk om je goed te kunnen concentreren. Door 

geldstress is het ook lastig om plannen te maken voor de 

lange(re) termijn. Je kunt impulsiever worden omdat je geen rust 

en ruimte in je hoofd hebt.

Het Personeelsfonds helpt je

Veel mensen schamen zich voor geldstress en hebben het 

gevoel dat ze het zelf moeten oplossen. Maar dat hoeft echt 

niet. Je bent niet de enige en je staat er nooit alleen voor. 

Meestal hebben goede vrienden of familie veel begrip voor 

de situatie en kunnen zij je helpen. En je kunt altijd terecht 

bij het Personeelsfonds. Daar weten ze hoe je omgaat met 

bijvoorbeeld beginnende betalingsachterstanden en waar je de 

juiste deskundige hulp vindt. 

Je vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld. 

Bel gerust met 088 - 442 8425 of mail naar 

personeelsfonds@minfin.nl

Trek op tijd aan de bel!

Schulden beginnen meestal juist klein maar als je 

er niets aan doet kan het snel uit de hand lopen, tot 

aan loonbeslag toe. Eén op de vijf huishoudens in 

Nederland heeft betalingsproblemen, je bent dus niet 

de enige! 

Komt het volgende je bekend voor?

• Iedere maand kom je geld tekort.

• Je vult het ene gat met het andere. 

• Rekeningen voor vaste laste kun je vaak niet op tijd betalen.

Hoe eerder, hoe beter

Hoe eerder je bij betalingsproblemen contact opneemt met het 

Personeelsfonds, hoe beter. Vraag advies, wij helpen je graag 

verder. Ook het bedrijfsmaatschappelijk werk is op de hoogte 

van het Personeelsfonds en kan je eventueel helpen met het 

indienen van een aanvraag.

Meer informatie vind je op personeelsfonds.nl. Hier kun je ook 

online een aanvraag indienen. Ken je een collega die hulp kan 

gebruiken attendeer hem of haar dan op onze website.   

Het Personeelsfonds werkt onafhankelijk van de werkgever 

en kan daardoor geheimhouding waarborgen. Zonder jouw 

toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt.

Veel voorkomende geldzorgen

Dit zijn de meest voorkomende 

achterstanden/schulden in Nederland. 

• achterstanden betalingen vaste lasten 

(huur, energie, water, telefoon, verzekeringen); 

• rood staan;

• leningen bij banken/financiers (persoonlijke lening, 

doorlopend krediet, autofinanciering, krediet op 

klantenkaart of creditcard);

 • teveel ontvangen toeslagen; 

• boetes en fraudeschulden (bijvoorbeeld een onterecht 

ontvangen uitkering); 

• belastingschulden, gemeentelijke heffingen;

• hypotheek;

• studieschulden;

• schulden bij familie en kennissen.

Dreig je in de problemen te komen met een of meer van 

deze geldzorgen, dan staat het Personeelsfonds voor je 

klaar. 

“Ik was ontzettend 

blij met de 

beslissing van het 

Personeelsfonds  

om een lening 

en een gift te 

verstrekken; voor 

het eerst sinds 

tijden weer eens 

een positief bericht 

na een lange, 

zware periode.”

Contactgegevens:

T 088-442 84 25 

personeelsfonds.nl 

personeelsfonds@minfin.nl
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Hou ’m scherp, 

die mentale boekhouder

Ook jij houdt in je hoofd een boekhouding bij, bewust 

of onbewust. Je weet wat je ongeveer hebt uitgegeven, 

hoeveel geld er nog op je rekening staat en wat er deze 

maand binnenkomt. Ieder mens heeft zo’n ‘mentale 

boekhouder’ die de uitgaven en inkomsten bijhoudt. 

Handig toch? Maar je mentale boekhouder is ook 

maar een mens. Soms zit ‘ie even te slapen. Een paar 

voorbeelden...

Contactloos is gedachteloos

Als je bij de kassa pint of contactloos betaalt, gebeurt dit soms 

onbewust. Waardoor je mentale boekhouder niet goed in de 

gaten heeft waaraan je het geld hebt uitgegeven. Kijk daarom 

vóór je betaalt of je voldoende geld op je rekening hebt staan. 

En check dagelijks je Mobiel Bankieren app. 

Weinig wordt veel

Jouw mentale boekhouder 

rondt bedragen graag af. En hij 

registreert vooral de grotere 

bedragen. Bij kleine uitgaven 

(koffie, broodje, enz.) knijpt hij 

vaak een oogje dicht. 

Maar al die kleine dingen die 

je koopt slaan ongemerkt een 

flink gat in je budget. Tel eens 

wekelijks of per maand al die 

‘kleine’ bedragen bij elkaar op: 

al dat kleins kan oplopen tot 

tientallen euro’s per maand!

91%
van de Nederlandse huishoudens denkt 

minder abonnementen te hebben dan 

werkelijk het geval is.

Ongeveer 50% weet niet hoeveel geld ze 

daar maandelijks aan uitgeven.

De meeste huishoudens hebben 5 tot 15 

abonnementen.

Abonnementen 
De ‘onzichtbare’ vaste lasten 

Films, series, muziek, mobiel internet, bloemen, 

boodschappenbox, overal kun je een abonnement op 

nemen. Fijn toch? Maar ondertussen zijn al die losse 

abonnementen gewoon vaste lasten. Dat wil zeggen, 

dat je er een bepaalde tijd aan vast zit en er niet zomaar 

van af kan. Ook al zijn het allemaal kleine bedragen, 

bij elkaar opgeteld loopt ‘t al snel flink op. En weet je 

eigenlijk wel hoeveel je er hebt? Weet je zeker dat je er 

nu niet een aantal vergeet? Gebruik de handige online 

abonnementenlijst van het Nibud, daar kun je ze zó 

invullen. nibud.nl/abonnementenlijst. 

Ken je de latte-factor?

Ik had toch nog € 5,-? Over het algemeen weten we 

wel wat we maandelijks aan onze belangrijkste vaste 

lasten als huur of hypotheek uitgeven. Dat is anders bij 

kleine uitgaven, die vergeten we eigenlijk. Wij zijn ons 

daar niet zo bewust van. Bijvoorbeeld iedere dag lunch 

halen, kost al gauw € 17,50 per week (€ 3,50 per dag). 

Je geld lekt ongemerkt weg... Het ongemerkt uitgeven 

van kleine bedragen wordt de latte-factor genoemd, 

naar de koffie.

Waar liggen jouw financiële verleidingen? 

Wanneer doe je een impulsieve aankoop? Als je alleen bent of 

juist samen met iemand anders? In de winkel of online? Als je 

iets mooi vindt of als je iets heel goedkoop vindt. Je denkt dat 

je met een ‘speciale aanbieding’ goedkoper uit bent, maar toch 

kan het je duur komen te staan, omdat je iets hebt gekocht dat 

je niet van plan was te kopen. En al was het voor de helft van de 

prijs, de andere helft heb je wel betaald! 

Is gratis echt voor niks?

Wat denk je voor welke aanbieding mensen eerder geneigd 

zijn te gaan, ‘50% korting’ of ‘tweede gratis’? Alhoewel beide 

hetzelfde voordeel opleveren, gaan mensen eerder voor de 

tweede aanbieding. Gratis maakt veel los bij ons. Maar ‘Voor 

niets gaat de zon op’, zo luidt het spreekwoord, dus let op. 

Gratis kan erg prijzig zijn!

Time-out

Spreek met jezelf een time-

out af voordat je je pasje of 

je geld trekt. Neem even de 

tijd om na te denken: heb ik 

het echt nodig? Want waar 

word je nu eigenlijk blijer van? 

Grip op je geld hebben of in 

de problemen komen door 

impulsieve aankopen waar je 

misschien ook nog spijt van 

krijgt. 



81% van de bevolking checkt zijn saldo elke week.

60% heeft zijn administratie op orde.

22% spaart 10% of meer van het inkomen.

Bijna 50% van de Nederlanders plant met zijn geld.

Je hoeft je echt niet te schamen als je onze 

hulp inroept, want je bent bepaald niet de 

enige met geldzorgen. Bovendien bespreken 

we alles in vertrouwen en wordt jouw 

informatie nooit gedeeld met anderen. Als je 

dat wilt, kun je jouw situatie eerst telefonisch 

en volledig anoniem bespreken.

Samen een oplossing vinden

Wij geven advies, kunnen een gespecialiseerde 

budgetcoach inschakelen en geven financiële 

bijstand, zoals leningen of een gift. Samen 

zoeken we een structurele oplossing voor jouw 

geldzorgen. 

Zo dien je een aanvraag in 

Op onze website kun je online een aanvraag 

indienen voor financiële bijstand. Vervolgens 

bespreken we samen met jou - telefonisch 

of tijdens een afspraak - of alle financiële 

informatie compleet is en wat een mogelijke 

oplossing zou kunnen zijn. Heb je moeite met 

het verzamelen van de benodigde gegevens, 

dan kan het Personeelsfonds daarbij ook 

helpen. Zijn er dringende zaken die opgelost 

moeten worden (denk bijvoorbeeld aan 

levensonderhoud of dreiging van uithuiszetting) 

dan kunnen we heel snel handelen. Daarna 

gaan we dan rustig het totale financiële plaatje 

bekijken en verdere plannen maken.

Welke oplossingen zijn er?

Het Personeelsfonds kan een deel van de 

achterstanden en schulden overnemen door 

het verstrekken van een renteloze lening. 

Dit kan al het begin zijn van een structurele 

oplossing. In andere situaties is het beter als 

het Personeelsfonds alle schulden overneemt. 

De lening van het Personeelsfonds moet dan 

binnen een periode van ongeveer drie jaar 

worden terugbetaald. In sommige situaties 

kan hiervan worden afgeweken. Voor de 

aflossingsperiode maken wij in overleg met 

jou een schema dat binnen je budget past. 

De terugbetalingen aan het Personeelsfonds 

worden rechtstreeks van je salaris ingehouden, 

met een vast bedrag per maand of in 

combinatie met een inhouding op je IKB-

budget in december. Wanneer zich tijdens de 

aflossingsperiode bijzondere omstandigheden 

voordoen, dan kijken we of de aflossingen 

eventueel bijgesteld kunnen worden.

Gespecialiseerde budgetcoaches

Wanneer je geen goed overzicht meer hebt 

van je financiële situatie kunnen we een 

budgetcoach inschakelen, die wordt betaald 

door het Personeelsfonds. Deze budgetcoach 

adviseert ook bij gebeurtenissen met flinke 

financiële gevolgen door scheiden, overlijden 

of ziekte van de partner. Je budgetcoach helpt 

je met gedragsverandering en koopt schulden 

af wanneer daar aanleiding voor is. Voor het 

afkopen van een schuld of een herfinanciering 

kan het Personeelsfonds bijvoorbeeld een 

lening verstrekken. 

Eventueel een vervolgtraject

Als de hoogte van de schulden de 

mogelijkheden van het Personeelsfonds te 

boven gaan, maakt de budgetcoach samen met 

jou een inventarisatie en een plan van aanpak. 

De budgetcoach kijkt daarna of een traject met 

de gemeentelijke schuldhulpverlening mogelijk 

is. Vervolgens begeleidt hij of zij je tijdens de 

aanloop naar zo’n traject.

Maak een nieuwe start!

Het Personeelsfonds heeft al heel wat collega’s 

en hun gezinnen geholpen. Door geldzorgen 

samen op te lossen en zodoende weer een 

nieuwe start te kunnen maken. Snel handelen 

bij geldstress is echt het beste wat je kunt 

doen! Het vermindert de druk en geeft ruimte 

in je hoofd, zodat je prettiger kunt leven en 

geconcentreerd en zonder afleiding kunt 

werken. Een leven zonder geldzorgen geeft 

ruimte om weer de juiste beslissingen te 

kunnen nemen.

Lig jij wel eens wakker over geld? Lukt het je maar niet om een negatief banksaldo, 

betalingsachterstanden of een huurschuld weg te werken? Stap vandaag nog uit die 

vicieuze cirkel en neem contact op met het Personeelsfonds!

Heb jij geldzorgen en 

financiële bijstand nodig? 

Contactgegevens:

T 088-442 84 25 

personeelsfonds.nl 

personeelsfonds@minfin.nl
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In 5 stappen mijn

administratie op orde!

Waar is die rekening ook alweer gebleven? Had ik daar niet al een herinnering van 

gehad? De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in een online 

klantportaal of mijn-omgeving en de volgende wordt automatisch afgeschreven. 

Geen wonder dat je soms het overzicht kwijtraakt of belangrijke documenten over 

het hoofd ziet. Volg deze 5 stappen en je administratie is zo weer in orde. 

Bewaar je administratie op een geordende manier, en houd het bij:

1. eenmalig: administratie inrichten;

2. dagelijks: (digitale) post openen;

3. wekelijks: administratie bijwerken en betalingen doen;

4. maandelijks: bijzonderheden doornemen (met partner);

5. jaarlijks: administratie grondig opruimen.

Wil je weten hoe je de stappen kunt uitvoeren? Ga dan op personeelfonds.nl naar (digitale) 

Administratie op orde. Daar vind je tips om je administratie in te richten en bij te houden. 

Zo makkelijk maak

je een begroting 

Het ene moment heb je nog € 400 op je rekening 

en ineens is er nog maar € 20 over. Enig idee waar 

dat geld is gebleven? Het is misschien niet leuk 

om bij te houden, maar het is fijn om te weten 

waar je je geld aan uitgeeft. Je ziet dan meteen of 

je ergens op kunt besparen. En of je ruimte hebt 

om geld opzij te zetten voor een vakantie of iets 

dat je graag wilt hebben. 

Tip van het Personeelsfonds: maak een begroting 

en begin meteen! Download het budgetformulier op 

personeelsfonds.nl,dat je zelf kunt invullen. Vind je 

het lastig om de bedragen te schatten? Kijk dan op 

persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl Vul je persoonlijke 

situatie in en bekijk welke uitgaven voor jou gelden. Zo 

geregeld en altijd overzicht!

“Met de laatste aflossing is mijn lening bij het Personeelsfonds afgelost. 

Ik dank jullie hartelijk voor de ontvangen ondersteuning. 

Zonder dat en de hulp van de bedrijfsmaatschappelijk werker hadden 

we dit niet op kunnen lossen en was het met ons niet goed gekomen. 

Goed dat er een Personeelsfonds is!”  

Een buffer 

opbouwen en 

sparen

Als je spaart, heb je geld achter de hand om financiële 

problemen op de korte termijn te voorkomen, maar ook 

om voorbereid te zijn op leuke of belangrijke uitgaven 

in de toekomst.

Lage rente? Toch sparen

Ook als de rente op een spaarrekening laag is, is het voor 

iedereen slim om wat geld apart te hebben staan. Zo ben je 

namelijk voorbereid op onverwachte tegenvallers of wisselende 

inkomsten en brengt bijvoorbeeld een kapotte wasmachine je 

niet meteen in de financiële problemen. Dat is een rustgevend 

idee. Heb je maandelijks wat meer over, dan kun je sparen voor 

later of voor bijzondere wensen zoals een reis.

Een buffer

Het eerste en belangrijkste doel om geld voor opzij te zetten 

is jouw eigen buffer. Een buffer is belangrijk om onverwachte, 

grotere en noodzakelijke kosten waar je tussen nu en 10 jaar 

voor kunt komen te staan, te kunnen betalen. Denk aan het 

vervangen van apparaten, onderhoud aan je huis en/of je auto 

of het betalen van het eigen risico van je zorgverzekering. Om 

je hierbij te helpen heeft het Nibud een online tool ontwikkeld, 

waarmee je de hoogte van jouw buffer kunt uitrekenen. Kijk op 

bufferberekenaar.nl.

Hoeveel geld kun je opzij zetten?

Om je buffer op te bouwen en daarna op peil te houden, 

adviseert het Nibud elk huishouden om 10% van het 

maandelijkse inkomen opzij te zetten. Als je dat altijd doet, is het 

niet erg om een reparatie van je buffer te betalen, want je vult 

het bedrag elke maand weer aan.

Als het je (nog) niet lukt om 10% te sparen, zoek dan naar extra 

ruimte in jouw begroting. Het Nibud Persoonlijk Budgetadvies 

kan je hierbij helpen. Met deze tool maak je een overzicht 

van je uitgaven en zie je aan welke posten je meer of minder 

uitgeeft in vergelijking met andere huishoudens. Kijk op 

persoonlijkbudgetadvies.nl. Blijft het lastig om 10% opzij te 

zetten, kies dan het bedrag dat voor jou het hoogst haalbaar is.
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Het Personeelsfonds helpt ook in andere situaties

Wanneer geen sprake is van financiële problemen 

kunnen wij uit sociale overwegingen hulp bieden.

Soms lopen collega’s door ziekte, of door een opeenstapeling 

van nare omstandigheden, al langere tijd op hun tenen. Ze 

hebben bijna geen energie meer en zien even geen oplossing. 

Afhankelijk van de situatie biedt het Personeelsfonds dan de 

mogelijkheid om even afstand te nemen om zo rust te vinden 

en op adem te komen.

Voor de ene collega betekent dat bijvoorbeeld een 

jaarabonnement op een sportschool of een dagje uit met 

het gezin. Voor een ander kan er meer nodig zijn. Dan 

maakt het Personeelsfonds het mogelijk dat iemand een 

weekendje of week weg kan met partner of gezin. Vaak 

komen deze verzoeken bij het Personeelsfonds terecht via 

de bedrijfsmaatschappelijk werker, leidinggevende of een 

betrokken collega.

Bijzondere situaties

Er bereiken ons ook aanvragen vanwege andere bijzondere 

situaties. We konden bijvoorbeeld een alleenstaande collega 

helpen die al vele jaren met 

ziekte kampte. Naast het 

werk was er daardoor geen 

ruimte en energie meer 

om thuis nog veel te doen. 

Het huis kon wel een kleine 

opfrisbeurt gebruiken en het 

Personeelsfonds verstrekte 

een bijdrage voor behang, 

verf en andere materialen. 

Collega’s hebben vervolgens 

gezamenlijk de woning 

opgeknapt.  

Hartverwarmend

Of neem de aanvraag voor 

een gezin waar een van 

de ouders in de laatste 

levensfase verkeerde. Er was 

geen puf meer om tijdens 

de kerstdagen een diner 

te bereiden en buitenshuis 

eten was geen optie. Via 

een cateringbedrijf werd het 

kerstdiner thuisbezorgd. Voor 

het gezin een fijn moment 

om nog even verbonden en 

samen te zijn. Ook in dit geval 

werd de aanvraag bij het 

Personeelsfonds ingediend 

door collega’s. De reacties 

van alle betrokkenen waren 

hartverwarmend. 
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Juist in deze tijden hebben we elkaars steun hard nodig. Wil jij met € 0,45 per

maand bijdragen aan het Personeelsfonds, onder het motto ‘Samen maakt sterk’?

En daarmee je collega’s helpen die er financieel even niet meer uitkomen, of hen 

een hart onder de riem steken op het moment dat ze dat goed kunnen gebruiken? 

Ruim 15.000 collega’s!

Het draagvlak onder de collega’s van Financiën is heel groot. Zij maken het unieke 

Personeelsfonds mogelijk. Maar eigenlijk zouden we allemaal mee moeten doen aan ons eigen 

sociaal fonds. Toch? 

Voor  slechts € 0,45 per maand

• help je een collega in moeilijke tijden;

• kun je zelf ook een beroep doen op het Personeelsfonds;

• kun je testen of je financieel gezond bent;

• krijg je hulp in de vorm van advies en brochures;

• kun je budgetoverzichten downloaden;

• kun je op onze website up-to-date informatie raadplegen.

De bijdrage van slechts € 0,45 per maand wordt ingehouden op je salaris en overgemaakt aan 

het Personeelsfonds.

“De hulp van het 

Personeelsfonds 

kwam op een juist 

moment en heeft 

ons door een hele 

moeilijke periode 

getrokken.” 

 “Dankbaar dat het Personeelsfonds er is

 voor een ieder die het nodig heeft 

voor elke speciale situatie”  

Jij doet toch ook mee voor € 0,45 per maand?

Contactgegevens:

T 088-442 84 25 

personeelsfonds.nl 

personeelsfonds@minfin.nl

Aanmelden

Maak gebruik van onderstaande QR-code om je direct aan te 

melden of ga naar personeelsfonds.nl.

Dank je wel !



18 worden is verantwoordelijk zijn

Als je 18 wordt ben je voor de Nederlandse wet officieel meerderjarig 

en volwassen. Je mag stemmen, autorijden en toeslagen aanvragen.

Abonnementen en leningen afsluiten, zelfstandig je eigen bedrijf 

starten en je inschrijven als woningzoekende. En dat allemaal zonder 

de toestemming van je ouders. Je bent de baas over je geld! 

Meerderjarig is: zelf je keuzes maken, je leven uitstippelen, vrijheid. Maar ook 

verantwoordelijk zijn. Vanaf je 18de ben je ook persoonlijk aansprakelijk als je er 

financieel een zooitje van maakt. Krijg je te maken met betalingsachterstanden, 

leningen of schulden? Je ouders hoeven daar niet voor op te draaien, jij wel. Krijg 

je een boete in het verkeer? Jij bent verantwoordelijk voor de betaling. Dus... hou 

je hoofd erbij. Meerderjarig is ook financieel redzaam zijn. Dat betekent dat je 

veel of zelfs alles zelf kunt regelen, maar ook weet wanneer je hulp nodig hebt. 

Even regelen

Zodra je 18 wordt zijn er een paar dingen die je persoonlijk moet regelen, bij 

verschillende instanties. Dat kost even tijd, maar het is echt niet moeilijk. Jij kunt 

het ook. Bijna alles kun je eenvoudig online aanvragen.

DigiD aanvragen Bankrekening & 

spaarrekening 

openen

Zorgverzekering 

afsluiten 

Zorgtoeslag 

aanvragen

Checken of je een 

aansprakelijkheidsverzekering 

hebt 

Dit MOET je... Dit MAG je...

Zelfstandig autorijden

Huurtoeslag 

aanvragen

Verzekeringen 

afsluiten

Studiefinanciering & 

reisproduct aanvragen

Rood staan &

een lening afsluiten

Studeren, wat komt er 

financieel bij kijken?

Je middelbareschooltijd zit erop! Op naar het mbo, hbo of de 

universiteit! Je kiest een opleiding waar je voor wilt gaan, maar 

wat komt daar financieel allemaal bij kijken? Wat kost zo’n studie 

eigenlijk? En hoe komen de kosten eruit te zien als je op kamers gaat 

wonen? Of als je thuis blijft? Wie betaalt eigenlijk wat? Wel fijn om 

van tevoren te weten toch!

Bekijk alle kosten van studeren in de Geldwijzer Studenten. Deze vind je in de 

winkel.nibud.nl/consumenten. Wil je weten of het in jouw situatie nodig is om te 

lenen? Bereken het met de ‘Rekenhulp berekening studiefinanciering’ via duo.nl.

Leeftijd Zakgeldbedrag 

per week

5 jaar .......................................................€ 0,50

6 jaar ........................................€ 1 - € 1,40

7 jaar .................................................€ 1 - € 2

8 jaar .................................................€ 1 - € 2

9 jaar ........................................€ 1,10 - € 2

10 jaar ...................................€ 2 - € 2,30

11 jaar ....................................€ 2,30 - € 3 

Leeftijd Zakgeldbedrag 

per maand

12 jaar ......................................€ 15 - € 20

13 jaar ......................................€ 15 - € 20

14 jaar ......................................€ 18 - € 20

15 jaar .....................................€ 20 - € 22

16 jaar .....................................€ 20 - € 25

17 jaar ..................................... € 22 - € 26

Zakgeld, hoeveel?

Abonnementen 

& contracten 

afsluiten

Geldzaken
voor ouders en kinderen

Het krijgen van een kind heeft gevolgen voor je geldzaken. Met 

welke kosten krijg je te maken en welke regelingen zijn er? Op 

wijzeringeldzaken.nl vind je alle informatie overzichtelijk bij elkaar.

Zo vind je er bijvoorbeeld 9 tips over een kind krijgen en je geldzaken. En voor 

je het weet is je kind al oud genoeg voor zakgeld: hoeveel zakgeld geef je en 

wat is ‘normaal’ op welke leeftijd? Hoeveel kleedgeld geef je ze als ze wat ouder 

worden? Fijn dat je dat niet allemaal zelf hoeft te bedenken.

Deel wijzeringeldzaken.nl ook zeker met je oudere kinderen: ze kunnen er alles 

vinden over  studeren, werken, wonen en budgetteren. Worden ze echt wijzer van!

Ouders & jongeren

Krant
Geld

Contactgegevens:

T  088-442 84 25 

personeelsfonds.nl 

personeelsfonds@minfin.nl
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