
Implementatie Geldfit – MKB Nederland
Doe-het-zelfbranche



Inleiding
De Doe-het-zelfbranche is via MKB Nederland een samenwerking aangegaan met de Nederlandse 
Schuldhulproute (NSR).

Samen met aangesloten partners zet NSR zich ervoor in om mensen met geldzorgen eerder te vinden, te 
bereiken en te leiden naar de juiste hulp.

We wijzen mensen op Geldfit, zodat zij financieel gezond kunnen blijven of worden. Via de 
website geldfit.nl krijgen ze snel en simpel een overzicht welke stappen zij nu kunnen zetten in hun 
situatie. Ook staat er altijd iemand klaar om via de chat of het landelijk telefoonnummer 0800-8115 mee 
te denken. Komen mensen er zelf niet uit, dan brengt Geldfit hen in contact met een passende 
organisatie in de buurt.

Werkgevers kunnen hierin een grote rol spelen doordat zij in hun contact met hun medewerkers 
geldzorgen kunnen signaleren, bespreekbaar maken en kunnen doorverwijzen naar Geldfit.

In deze toolkit vind je informatie en handvatten om medewerkers door te verwijzen naar Geldfit.

https://geldfit.nl/
https://nederlandseschuldhulproute.nl/geldfit/#0800


Werkgeversperspectief

Informatie over Geldfit



Missie Nederlandse Schuldhulproute

Mensen met geldzorgen eerder vinden, 
bereiken en leiden naar de juiste hulp. 



Hoe we dat doen



Passende hulp – vier afslagen



Kijk voor meer informatie over NSR op 
www.nederlandseschuldhulproute.nl

http://www.nederlandseschuldhulproute.nl/


De Doe-het-zelfbranche heeft een speciale 
Geldfitpagina voor haar leden

www.geldfit.nl/welkom/dhz-branche/

Geldfitpagina voor de Doe-het-zelfbranche

Bijgaande QR-code kan ook gebruikt worden voor 
doorverwijzingen naar deze pagina.



Werkgeversperspectief

Medewerkers doorverwijzen 
naar Geldfit



Kanalen om medewerkers te verwijzen



Standaardteksten - tips
Ervaring leert dat de tekst waarmee Geldfit wordt gepresenteerd, invloed heeft op 
het aantal bezoekers en de vervolgstappen die worden gezet.

Enkele tips:

- Vermijd het woord schulden of geldproblemen. Gebruik een positieve tekst. 

- Korte basistekst: Grip op je geld met Geldfit
Ontdek in 2 minuten op geldfit.nl wat jij kan doen om meer grip op je geld te 
krijgen. 

- Benadruk dat Geldfit anoniem is. De informatie die een medewerker deelt met 
Geldfit, blijft vertrouwelijk.

- Gebruik ervaringsverhalen

Op de volgende pagina’s enkele voorbeeld van teksten- voor diverse 
communicatiekanalen

Voorbeeld: Afbeelding narrowcasting najaarscampagne 2022



Voorbeeld - Interne mailing 

Suggesties voor thema’s
Gebruik actuele thema’s als aanleiding voor interne mailings of bijdrage aan 
nieuwsbrief. Denk bijvoorbeeld aan:
• Vakantiegeld of einde van het jaar
• Energie (verwijs dan direct naar geldfit.nl/energie)
• Week van het geld
• Bijdrage aan Geldfit campagne (zie onderstaand voorbeeld)

Voorbeeldtekst: Grip op je geld met Geldfit
Wist je dat 1 op de 5 huishoudens in Nederland moeite hebben om iedere maand de 
rekeningen te betalen? Zeker nu alle prijzen stijgen, is het voor steeds meer mensen 
lastig om rond te komen. 

Daarom doet [bedrijfsnaam] mee met Geldfit. Op geldfit.nl ontdekken mensen in 2 
minuten wat zij kunnen doen om meer grip op hun geld te krijgen. Ken jij dus 
mensen met zorgen over geld? Vertel hen over Geldfit. En kijk gelijk hoe jij ook meer 
grip krijgt op je geld via geldfit.nl/[landingspagina]. 

Voorbeeld: Mailing van Asito aan medewerkers. (2022)



Voorbeeld - Informatie op intranet

Voorbeeldtekst: Hulp bij zorgen over geld
Weet jij hoe financieel fit je bent? Of wil je meer grip op je geld? Ga naar geldfit.nl en doe 
de online test. Je ontvangt binnen 2 minuten een persoonlijk advies. Ook krijg je een 
overzicht van organisaties in de buurt die je verder kunnen helpen. Dit is gratis en 
anoniem. Wil je liever iemand die met je meedenkt? Je kunt ook bellen of chatten voor 
een persoonlijk advies.

Suggestie
Steeds meer partners nemen Geldfit ook op bij pagina’s rondom vitaliteit of 
medewerkersvoorzieningen, tussen de fysiotherapie, coaching en workshops. Dit maakt 
het thema ‘financiële gezondheid’ weer laagdrempelig.

Leestip
https://www.financieelfittewerknemers.nl/toolkit/Intranet/

Voorbeeld: Tekst voor intranet uit de Nibud gesprekshandreiking voor werkgevers. (2021)

https://www.financieelfittewerknemers.nl/Toolkit/Intranet/


Voorbeeld 3 - Communicatie via app 

Voorbeeldtekst: Zorgen over geld? 
Niets om je voor te schamen. Ruim 1 op de 5 Nederlanders heeft wel eens zorgen over geld. Blijf er 
niet mee rondlopen. Ontdek op geldfit.nl binnen 2 minuten wat jij kan doen. Zo krijg jij weer grip op 
je geld. 

[Vul anoniem de test in]

Voorbeeld: Uitzendbureau Timing naar aanleiding van Week van het Geld 2022



Voorbeeld 4 - Correspondentie bij loonbeslag 

Voorbeeldtekst om op te nemen in correspondentie: 

Heb je vragen?
Er is een grote kans dat deze brief allerlei vragen oproept.

• Voor inhoudelijke vragen over dit loonbeslag kun je terecht bij 
<naam> van <afdeling> via telefoonnummer <telefoonnummer>. 

• Wil je liever jouw situatie voorleggen aan iemand buiten 
<organisatie>? Dan kan je terecht bij Geldfit. Via de telefoon of chat 
luisteren zij anoniem naar jouw verhaal, denken met je mee en 
kunnen je in contact brengen met passende hulp. Kijk voor 
informatie op geldfit.nl.

Leestip:
Bekijk de flyer die Wijzer in Geldzaken heeft ontwikkeld rondom dit thema 
in de toolkit op financieelfittewerknemers..nl.

Voorbeeld: Flyer ‘loonbeslag ‘ van Wijzer in Geldzaken, 2021

https://www.financieelfittewerknemers.nl/bibliotheek/PDF/5413-wig-ffw-flyer-loonbeslag-def.png


Voorbeeld 5 - Mijn-omgeving
Voorbeeldtekst
Ga voor grip op je geld naar Geldfit

Suggestie
Een uitgebreide informatiepagina of mailing geeft veel achtergrond. Een banner of link op een relevante 
plek, levert veel zichtbaarheid op. De combinatie van beiden versterkt elkaar. 

Voorbeeld: Grote knop in de mijn-omgeving van Olympia



Werkgeversperspectief
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