Nibud Jaarverslag 2019
Een memorabel jubileumjaar

Al veertig jaar is het Nibud voor consumenten hét
advies- en kenniscentrum voor goed omgaan met
geld. Het Nibud weet als geen ander wat er in de
Nederlandse huishoudportemonnee gebeurt en
kent de nieuwste inzichten over financieel gedrag.
2019 was een memorabel jaar.

Jubileumcongres Nibud 40 jaar
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550.000 Nibud Geldkranten

We vierden onze veertigste verjaardag samen
met onze stakeholders. En ook in dit jubileumjaar
werkten de Nibud-medewerkers even gedreven
als altijd aan het voorkomen van geldproblemen.
In dit jaarverslag delen we graag enkele
hoogtepunten met u.
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Opvallende onderzoeken
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Nibud in één oogopslag

Directeur Arjan Vliegenthart:

‘Na 40 jaar hebben we nog steeds grote impact’
2019 was een goed jaar voor het Nibud: we vierden ons 40-jarig
jubileum, we waren relevant voor de samenleving en we
zorgden voor een financieel gezonde basis. Dat laten we in dit
jaarverslag zien. Toch kunnen we 2020 niet onbesproken laten:
het coronavirus gaat enorme (financiële) gevolgen hebben voor
velen.
Hoogtepunten 2019
‘Een van de hoogtepunten van 2019 was ons jubileumcongres in
aanwezigheid van koningin Máxima. Het was ook een mooi jaar
vanwege onze impact, onze inhoudelijke hoogtepunten: zie de
rapporten over hoe kinderen met hun geld omgaan, hoe je
verduurzaming van woningen goed kunt vormgeven en hoe
vaste lasten een steeds groter deel uitmaken van de uitgaven
van mensen. Bovendien was 2019 een goed financieel jaar
waarin we weer wat vet op de botten hebben gekregen voor
de toekomst.’
Zorgen bij mensen
‘Die drie hoogtepunten uit 2019 – onze relevantie, inhoudelijke
kennis en slagkracht – hebben we de komende tijd hard nodig.
Want 2020 is een zeer bijzonder jaar: heel veel mensen maken
zich niet alleen zorgen over hun gezondheid en die van hun
naasten, maar ook over hun toekomst, hun inkomen, hun baan,
hun pensioen. Dan is het belangrijk dat er een organisatie is als
het Nibud die mensen helpt grip op hun geld te houden.’
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Gevolgen corona
‘De gevolgen van corona zijn in te delen in drie fases. In de
eerste fase krijgt een deel van de samenleving geen geld meer
binnen. Mensen vragen zich af of ze hun rekening nog kunnen
betalen. Daarna volgt een economische recessie, waarbij banen
verloren zullen gaan en mensen op zoek moeten naar
alternatieven. In de derde fase worden de vraagstukken van
mensen zo groot dat ze professionele hulp en schuldhulpverlening nodig kunnen hebben.’
Nibud belangrijke rol
‘Uit onze peiling van eind maart 2020 blijkt dat een op de
vijf mensen nu al een inkomensval meemaakt en een op de
drie maakt zich zorgen daarover. Slechts een op de tien zegt
hulp te gaan zoeken. Mensen uit deze laatste groep gaan sparen
en bezuinigen, maar dat ze hulp kunnen krijgen zit veel minder
op hun netvlies. Daar kan het Nibud het komend jaar extra
aandacht aan geven: zorg dat je er snel bij bent, voer snel het
gesprek, er is nu extra corona-solidariteit. We kunnen met onze
expertise en inzichten veel betekenen in (vakkundige) voorlichting, equiperen van hulpverleners, aangeven aan beleidsmakers
wat de kwetsbare groepen zijn en wat zou helpen. Uit onze
bezoekcijfers blijkt dat mensen ons weten te vinden – zowel
professionals als consumenten – dus we kunnen een zinvolle rol
vervullen. 40 jaar na de start van het Nibud blijken we harder
nodig dan ooit.’

40 jaar Nibud

Jubileumcongres
in TivoliVredenburg
Utrecht

Mooie momenten
In de afgelopen veertig jaar was het Nibud veelvuldig
in het nieuws. Ter gelegenheid van onze verjaardag
hebben we een aantal televisiefragmenten in een
overzicht verzameld. Ons hele levensverhaal van 1979
tot nu staat in ‘40 jaar Nibud: Waarin een klein clubje
groot is’ (pdf).

Koningin Máxima was eregast op het Jubileumcongres
Geld & Gedrag, waarmee we ons 40-jarig bestaan
vierden. Arjan Vliegenthart presenteerde er de nieuwste
editie van het driejaarlijkse onderzoek Geldzaken in de
Praktijk.

Bekijk hier in 3 minuten het videoverslag
van het jubileumcongres
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40 jaar Nibud

Op de veertigste verjaardag van het Nibud vroegen
we websitebezoekers om hun persoonlijke budgettip.
Dat leverde ruim 338 tips op. Dit zijn de 40 leukste,
slimste, bijzonderste, grappigste en handigste op
een rij.

Goed omgaan met geld

Nibud
Budgethandboek
2019
Het in 2019 aangepaste Budgethandboek liep beter dan
ooit. Het Budgethandboek is een jaarlijks naslagwerk over
de gemiddelde inkomsten en uitgaven van huishoudens.
De cijfers staan sinds dit jaar in een online tool, die
voorbeeldbegrotingen en uitgavencijfers overzichtelijk in
beeld brengt. Zo zagen we dat huishoudens in 2019 meer
dan de helft van hun inkomen kwijt waren aan vaste lasten!

Geldwijzer
Nabestaanden
Een andere nieuwe online tool is de Geldwijzer
Nabestaanden, waarvoor het Nibud samenwerkte
met de SVB en de Pensioenfederatie. De tool
maakt het makkelijker om uit te zoeken wat
voor nabestaanden de financiële gevolgen van
overlijden zijn. In de eerste twee weken na de
lancering hadden al meer dan 10.000 bezoekers
de Geldwijzer Nabestaanden ingevuld.

550.000 Nibud
Geldkranten in 2019
De Nibud Geldkrant. Hét medium om inwoners, werknemers of
klanten te informeren én tot actie aan te zetten om grip op hun
geld te krijgen en te houden. Met de belevingswereld van de
lezer als uitgangspunt. De succesformule is een cocktail van
landelijke en lokale informatie: voorlichting en tools van het
Nibud en informatie van de opdrachtgever over ondersteuning
in de eigen omgeving. In 2019 is het recordaantal van 550.000
verspreid.
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Goed omgaan met geld

Nibud Agenda

Twee nieuwe geldplannen

De Nibud Agenda bestaat al bijna net zo
lang als het Nibud zelf en wordt ieder jaar
door duizenden fans besteld. In 2019 is
de agenda een jaarplanner geworden:
gebruikers vullen de data nu zelf in
waardoor ze op elk gewenst moment in
het jaar aan de slag kunnen met grip op
hun geld houden. De jaarplanner helpt ze
daarbij met informatie over de invloed van
life-events, het maken van een begroting
en een uitgavenoverzicht, en natuurlijk de
nodige tips.

Startpunt Geldzaken van het Nibud
ontwikkelde in 2019 twee nieuwe
Geldplannen: Geldplan ZZP en
Geldplan Pensioen. Met het eerste plan
kunnen zzp’ers systematisch en doel
gericht hun geldzaken in beeld
brengen. Het geldplan Pensioen helpt
te voorkomen dat het pensioeninkomen
ongemerkt te laag wordt.

Geldplannen
■
■
■

Bijna 18? Hulp voor jongeren bij
financieel volwassen worden
Om jongeren te helpen bij hun geld
zaken heeft het Nibud diverse tools
ontwikkeld voor jongeren die bijna 18
zijn, hun ouders, begeleiders en
docenten. Zoals (het digitale) Geldplan
Bijna 18, het Lespakket Bijna 18 voor
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docenten en de Geldchecker, een
geldkrant voor jongeren in een online
en een papieren versie. Deze
laatste verscheen in een oplage
van 10.000 stuks die binnen
twee maanden op was.

8 geldplannen
150.000ste geldplan ingevuld
142 gemeenten aangesloten

Koopkracht
Het hele jaar door houden we de
koopkrachtontwikkeling in de gaten
In onze koopkrachtberekeningen (pdf)
zagen we de koopkracht voor werkenden met kinderen in 2019 stijgen, maar
juist minder bestedingsruimte voor
mensen die niet werken. Met de
vernieuwde KoopkrachtBerekenaar
bekeken duizenden consumenten
hun eigen koopkrachtontwikkeling.
Op 18 januari is de tool meer dan
325.000 keer bezocht. Het werd
meteen de drukste dag op nibud.nl.
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Aandacht voor ouders
in de Week van het geld 2019
Kinderen goed leren omgaan met
geld, zodat ze als volwassenen
financieel redzaam zijn. Dat is het
jaarlijkse doel van de Week van het
geld. De focus van het Nibud ligt op
de ouders. Hoe voed je je kind
financieel op? Verschillende collega’s
gaven de workshop Ik krijg nooooit

wat!, in Utrecht, Breda, Leiden,
Den Haag en Delft. Ook leerden
50 professionals hoe zij de
workshop zelf kunnen geven.
Het Nibud ontwikkelde bovendien
een financiële opvoedwijzer en
een financiële opvoedtest.

Maatschappelijke impact

Bereik van Nibud nog steeds groot
Het bereik van het Nibud is in 2019 nog groter
geworden. Nibud.nl kende 6,5 miljoen sessies,
veel meer dan in 2018. De pr-waarde van de
on- en offline berichten over het Nibud is
met 40 procent gestegen naar ruim 14 miljoen
euro. Het aantal volgers op social media

steeg enorm op LinkedIn en Instagram.
Het aantal abonnees op de consumentennieuwsbrief steeg tot ruim 73.000. Ruim
11.000 professionals lezen de nieuwsbrief
die het Nibud speciaal voor hen maakt.

Factsheet Nibud Bereik & Imago (2020)

86% van de Nederlanders kent het Nibud
Het Nibud is onder consumenten de bekendste adviesorganisatie op het gebied van
persoonlijke financiën

Mensen
kennen het
Nibud van
Televisie/ radio

35%
94%
23%

van de Nederlanders

vindt de informatie nuttig

als het Nibud bestaat

Autoriteit

€14 mln

© Nibud januari 2020

onafhankelijke voorlichtingsorganisatie

Modern

of -producten

50% van de
Nederlanders
verwacht
komend jaar
een vraag te
hebben over
financiën

Zoekmachines

vindt het belangrijk dat er een

Eerlijk

gebruikt Nibud-informatie

Kranten
(landelijk/ lokaal)

80%

Nuttig

over alle kanalen

Maatschappelijke impact

Online nieuws

Mensen vinden het Nibud

bezoekt nibud.nl

Mediawaarde 2019
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Online
doorverwijzingen

Abonnees

Het Nibud werd in 2019 in

40.712 berichten
genoemd in de media

Nieuwsbrief consumenten

73.000

Nieuwsbrief professionals

11.250

Top 3 onderwerpen

Het Nibud krijgt een
1. Wonen

7.4

2. Pensioen

3. Besparen

Nibud-leerstoel
Economisch Keuzegedrag

Bron: Nibud Imago-onderzoek 2019
Uitgevoerd door Motivaction
Voor vragen: info@nibud.nl

Factsheet Nibud Bereik & Imago (2020)

Met de Nibud-leerstoel Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag aan
de Universiteit Leiden focust prof. dr. Wilco van Dijk zich op het verwerven, toepassen en
verspreiden van kennis. De raad van toezicht heeft besloten om de leerstoel vanaf 2020
met vijf jaar te verlengen.

De opvallendste onderzoeken
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Kinderen nonchalanter
met pinnen en pincode
Nieuw Nibud Kinderonderzoek liet zien
dat kinderen onveiliger met hun pincode
omgaan dan vijf jaar geleden en dat
ouders minder bezig zijn met de
financiële opvoeding dan in 2013.
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Positieve resultaten waren er ook:
ruim twee derde van de basisschool
kinderen krijgt zakgeld en maar liefst
91 procent van de kinderen spaart.

Wel of geen recht op
toeslagen?

Abonnementen blinde vlek
voor huishoudens

Uit het al eerder genoemde onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018–
2019 bleek dat ruim een kwart van de
huishoudens niet weet of ze recht
hebben op tegemoetkomingen zoals
toeslagen. Onder hen zijn veel

Vrijwel iedereen – 91 procent van de
Nederlandse huishoudens – onderschat het aantal abonnementen dat
ze hebben en de helft van de huis
houdens weet niet hoeveel geld ze er
maandelijks aan kwijt zijn. Dat bleek uit
een onderzoek naar abonnementen
dat het Nibud in het voorjaar publiceerde. Ook op de markt in Utrecht
bleek dat mensen moeite hebben met
het in kaart brengen van hun abonnementen. Voor overzicht is er de
handige Nibud Abonnementenlijst.

huishoudens met een wisselend
inkomen. Het Nibud vindt dat
de samenleving veel meer
rekening moet houden met
deze huishoudens.

Wie verduurzaamt zijn huis?
Klimaatplannen hebben voor huis
houdens flinke financiële gevolgen.
Reden voor het Nibud om hier
onderzoek naar te doen. Het blijkt
dat veel huiseigenaren wachten op
meer duidelijkheid over financiële
bijdragen van de overheid.

Noodklok over huurders
Ruim 800.000 huishoudens hebben
zulke hoge woonlasten dat zij te weinig
geld overhouden om alle andere
kosten voor levensonderhoud te
kunnen betalen.
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Tot deze conclusie kwam het Nibud in
twee onderzoeken naar woonlasten.
De onderzoeken hadden een grote
impact met een enorm bereik.

Nibud in een
oogopslag
Gebruik tools
Gebruik tool Persoonlijk Budgetadvies | 178.000
Gebruik tool BufferBerekenaar | 239.800
Gebruik tool Koopkrachtberekenaar
(Nibud + partners) | 90.500 + 577.000
Gebruik tool Geldtypetest (geheel doorlopen) | 30.700
Gebruik tool WerkZorgBerekenaar | 49.700
Gebruik tool Uitvaartberekenaar | 23.810
Gebruik tool Pensioenschijf-van-vijf | 35.000
Gebruik kostenscan Werkgevers | 570
Gebruik Geldwijzer Nabestaanden
(online vanaf 1 november 2019) | 24.084
Gebruik Pensioenstarter | 6.085
Geldplan ZZP (gelanceerd in november 2019) | 1.055
Geldplan Rondkomen met kinderen | 1.371
Geldplan Kom uit de geldzorgen | 5.012
Geldplan Pensioen | 9.234
Geldplan Bijna 18 | 11.858
Geldplan Beter rondkomen | 3.402
Geldplan Studie (klein)kinderen | 9.806
Geldplan Sparen, aflossen of beleggen | 35.847
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Online
Bezoeken nibud.nl (domein) | 6.500.000
Bezoeken zelfjeschuldenregelen.nl | 128.300
Bezoeken berekenuwrecht.nl | 239.800
Bezoeken nibud.nl/scholieren | 320.100
Meest bezochte pagina nibud.nl | Zakgeldpagina
Drukstbezochte dag op nibud.nl | 18 januari (koopkracht, 325.000 bezoeken)
Check, Plan, Spaar!-aanmeldingen e-mailcoaching | 1.329
Bewaar!-aanmeldingen e-mailcoaching | 2.652
Jaarplanner e-mailcoaching | 5.713
Nieuwsbrieven abonnees (totaal) | 73.251
Helpdesk Nibud (telefoon en e-mail) | 3.000

Nibud
Opgericht | 1979
Medewerkers | 33
Gevestigd | Utrecht

Onderzoeken, advies en opleidingen
Onderzoeken en onderzoeksadviezen | 27
Minima-effectrapportages voor gemeenten | 15
Huur-inkomensberekeningen en hypotheekberekeningen | 6
Koopkrachtberekeningen | 6
Professionals/vrijwilligers die opleidingen/workshops volgden | 900
Professionals die workshop ‘Voor één dag arm’ volgden | 1.860

Balans

Staat van baten en lasten

Samengevatte balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)
van Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Samengevatte staat van baten en lasten 2019 van Stichting Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting

Activa
Vaste activa

Realisatie 2019

Realisatie 2018

€ 4.029.945

€ 3.677.134

€ 937.881

€ 940.525

Brutomarge

€ 3.092.064

€ 2.736.609

Personeelslasten

€ 2.530.705

€ 2.517.009

Baten
Projectlasten

31-12-2019

31-12-2018

€ 77.113

€ 110.335

31-12-2019

31-12-2018

€ 6.925

€ 1.658

Afschrijvingen

€ 36.923

€ 36.906

Vorderingen

€ 705.727

€ 469.324

Overige lasten

€ 390.387

€ 465.018

Liquide middelen

€ 930.845

€ 816.947

Som van de lasten

€ 2.958.015

€ 3.018.933

€ 134.049

– € 282.324

Rentebaten en -lasten

– € 1.678

– € 5.536

Resultaat voor belastingen

€ 132.371

– € 287.860

-

€ 4.869

€ 132.371

– € 282.991

– € 75.000

-

€ 207.371

– € 282.991

€ 132.371

– € 282.991

Materiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

€1,058

Totaal activa

€ 1.720.610

€ 1.398.264

Passiva
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve productontwikkeling

31-12-2019

31-12-2018

€ 914.662

€ 707.291

-

€ 75.000

Bedrijfsresultaat

Belastingen
Resultaat na belastingen
Resultaatbestemming

Totale reserves

€ 914.662

€ 782.291

Mutatie in de bestemmingsreserve
Onttrekking/toevoeging aan

Kortlopende schulden
Totaal passiva
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Jaarcijfers

€ 805.948

€ 615.973

€ 1.720.610

€ 1.398.264

de continuïteitsreserve
Totaal

Verklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de directeur van Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening 2019 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting te Utrecht is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening
2019 van Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
De samengevatte jaarrekening bestaat uit:
■ de samengevatte balans per 31 december 2019 met een balanstotaal van € 1.720.610;
■ de samengevatte staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019
met een resultaat positief € 132.371 (overschot).
Samengevatte jaarrekening
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Richtlijn
voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. Het kennisnemen van de
samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het
kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds
de datum van onze controleverklaring van 15 mei 2020.
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Jaarcijfers

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2019 van
Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting in onze controleverklaring van 15 mei 2020.
Verantwoordelijkheden van de directeur en de raad van toezicht voor de samengevatte
jaarrekening
De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening 2019.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle
van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis
van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële
overzichten’.
Was getekend te Amersfoort, 15 mei 2020

WITh accountants B.V.
Drs. J. Snoei RA

Het Nibud verbindt

Het Nibud staat midden in de maatschappij en werkt met talloze
organisaties samen. Door onze unieke positie als onafhankelijk
kenniscentrum hebben we intensief contact met diverse
organisaties, netwerken en samenwerkingsverbanden waarin
het financiële gedrag van de consument een rol speelt. In deze
netwerken is veel kennis en expertise aanwezig, die het Nibud
graag met elkaar verbindt. Zo komen we samen tot nieuwe
inzichten en kunnen we de wetenschappelijke kennis over het
financiële gedrag van de consument naar een hoger plan tillen.
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Studiereis Dublin
Het Nibud organiseert jaarlijks studiereizen samen met
APEP (Atlantic & Pacific Exchange Program). Daarmee
willen we onze kennis van financieel gedrag verrijken
met internationale ervaringen. In 2019 reisden we met
zo’n dertig mensen uit het financiële bedrijfsleven
naar Ierland. In Dublin bezochten we verschillende
organisaties om te kijken hoe zij gedragsinzichten
gebruiken om gezond financieel gedrag te bevorderen.

Nibud Oval Table
Twee keer per jaar nemen stakeholders uit de financiële
wereld plaats aan de Nibud Oval Table. Hun jaarlijkse
bijdrage gebruikt het Nibud voor onderzoek. Op elke
bijeenkomst leidt een deskundige, een gastspreker of
een Nibud-onderzoeker, het gekozen thema in. Daarna
is er ruimte voor debat en kennisuitwisseling. Afgelopen
jaar was er een Oval Table-bijeenkomst tijdens het
Nibud Jubileumcongres, waar de Amerikaanse gedrags
wetenschapper Matt Wallaert sprak over de (ir)rationaliteit van menselijk keuzegedrag. De najaarsbijeenkomst
had als thema ‘Betaalbaarheid van wonen’ gebaseerd op
de twee woononderzoeken die het Nibud in 2019 heeft
uitgevoerd.
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Platforms Armoedebeleid
en Schuldhulpverlening
Samen met Stimulansz organiseert het Nibud
het Platform Armoedebeleid en het Platform
Schuldhulpverlening. Beide platforms komen drie
keer per jaar bijeen. In het Platform Armoedebeleid
buigen beleidsmedewerkers van gemeenten zich
over het armoede- en minimabeleid. In 2019
stonden zij specifiek stil bij: armoede en
gezondheid, werkende armen, cliëntenparticipatie,
regionale inkomenscijfers en maatwerk voor
kwetsbare huishoudens.
Het Platform Schuldhulpverlening is een denktank
van en voor gemeenten met aandacht voor
beleidsmatige en organisatorische aspecten van de
schuldhulpverlening en vroegsignalering, maar ook
voor praktische instrumenten en oplossingen voor
uitvoering. De thema’s in 2019 waren: samenwerken
in de keten, vroegsignalering, financiële redzaam
heid statushouders, gedragswetenschappelijke
toepassingen, aansluiting minnelijk en wettelijk
traject en de succes- en faalfactoren in de
schuldhulpverlening.

Colofon en info Nibud
Over Nibud
Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een
onafhankelijke stichting (not-for-profit) die informeert en adviseert
over de financiën van huishoudens.
Al sinds 1979 onderzoekt het Nibud hoe mensen met geld omgaan
en ondersteunt hen daarbij. Het voorkomen van geldproblemen
is ons doel. Wij doen, verzamelen en combineren onderzoek
naar financieel gedrag en bestedingspatronen en vertalen deze
naar bruikbare adviezen en toepassingen. Wij zorgen voor een
onafhankelijke blik op hoe mensen met geld omgaan en laten zien
wat financieel gezien mogelijk is.
Iedereen in Nederland zijn geldzaken in balans, nu en in de
toekomst, dat heeft het Nibud voor ogen. Onze visie is een
Nederland zonder geldproblemen waarbij er door iedereen
(professional en consument) rekening wordt gehouden met
hoe mensen met geld omgaan en hun financiële mogelijkheden.
Wij werken er dagelijks aan deze kennis te verkrijgen, te vertalen
en te verspreiden en daarmee mensen te helpen.

Contact
Kernactiviteiten Nibud
Naast het verzamelen, berekenen en bijhouden van basiscijfers, doet
of initieert het Nibud ook onderzoek naar andere aspecten over
omgaan met geld. Daarbij spelen gedragsaspecten een belangrijke
rol. Daarmee kunnen we snel inspelen op maatschappelijke
ontwikkelingen.
Het Nibud is gespecialiseerd in het maken van de vertaalslag van de
verzamelde data en kennis over de huishoudfinanciën in methodes,
materialen en tools. Daarbij wordt voortdurend voeling gehouden
met de actualiteit en de praktijk van alledag.
We gaan uit van drie niveaus van voorlichting en financiële
educatie: direct voor consumenten (via onze websites, (social)
media, interactieve tools, voorlichtingsmaterialen en hulpmiddelen
en de helpdesk), via onderwijs/educatie door derden en door
deskundigheidsbevordering van professionals.
Als kenniscentrum vervult het Nibud ook een adviesrol naar derden.
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Hebt u een vraag voor het Nibud?
Neem dan contact met ons op.
Het Nibud is op werkdagen tussen
9.00 en 17.00 uur te bereiken via
(030) 239 13 50.

Tekst en Vormgeving
Tekst: Van der Brug Communicatie
Vormgeving: Enof creatieve communicatie

