Nibud Jaarverslag 2018
Terug naar de basis: administratie op orde!

Het Nibud is het advies- en kenniscentrum als
het gaat om goed omgaan met geld van de
consument. Wat heeft die nodig om zijn geldzaken
in balans te houden en hoe kan iedereen in
de samenleving daaraan bijdragen? Het Nibud
heeft veel kennis van huishoudfinanciën en kent
de nieuwe inzichten over financieel gedrag.
Afgelopen jaar bleek weer des te meer dat de kern

Nibud-vuistregel Bewaar
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350.000 Nibud-Geldkranten

van goed omgaan met geld draait om het in orde
brengen en houden van je administratie. En dat
is goed te zien aan onze prachtige projecten en
producten in 2018, waar we met alle medewerkers
binnen en collega’s buiten het Nibud met veel
enthousiasme aan hebben gewerkt. Veel plezier
met het lezen en bekijken van ons jaarverslag.

Onderzoek Rondkomen na
pensionering nu en in de toekomst

Nibud in één oogopslag

Nieuwe directeur Arjan Vliegenthart

‘Ik voel me erg thuis bij het Nibud’
Op 1 november 2018 is Arjan Vliegenthart gestart als directeur
bij het Nibud. Hij volgt daarmee Gerjoke Wilmink op, die na
18 jaar vertrok. Waarom wilde hij bij het Nibud werken? Hoe is
hij ontvangen? En wat wil hij bereiken met het Nibud?
Waarom directeur Nibud?
“Het Nibud is een organisatie die met oprechte betrokkenheid
Nederlanders grip op geld wil geven, vooral degenen met een
minder dikke portemonnee. Het is een leuke club en bij de
missie voel ik me erg thuis. Ik ontdek elke keer weer iets nieuws
waarmee het Nibud zich bezighoudt. Ik kende het Nibud vooral
van financiële educatie en schuldhulpverlening, en van de koopkrachtberekeningen. Maar dat we ook actief zijn op het gebied
van wonen, hypotheeknormen, alimentatie, hoe jongeren met
geld omgaan, dat had ik minder in het vizier. Wat is het goed dat
er een instelling is die vragen over deze thema’s kan beantwoorden. En wat is het fijn dat wij mensen hebben bij het Nibud die
daar daadwerkelijk verstand van hebben.”
Gerjoke opvolgen
“Ik ben ontzettend warm ontvangen door het Nibud, wat
overigens niets zegt over de grote schoenen die je moet vullen
als je Gerjoke opvolgt. Het Nibud was verknocht aan Gerjoke en
de manier waarop ze leiding gaf. We zijn nu in de fase van
wederzijds zoeken. Ik hoor ook collega’s zeggen ‘dat de nieuwe
directeur als Kuifje door de organisatie loopt, onder het motto:
waar kunnen we reuring en actie krijgen’. Dat vind ik leuk om
te horen.”
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Compassie
In zijn vorige werk als wethouder van Amsterdam was Arjan
onder meer verantwoordelijk voor schuldhulpverlening,
financiële educatie, het verstrekken van bijstand en het aan werk
helpen van mensen. “Die kennis, ervaring en compassie heb ik
meegenomen naar het Nibud. Compassie over hoe lastig het is
om met geld om te gaan. Ik heb gezien wat het betekent om
elke maand te moeten puzzelen hoe je aan het eind van de
maand geld overhoudt. Dat is voor veel mensen pittig en lastig.”
Toekomst met Nibud
“Ik wil graag met het Nibud de komende tijd twee dingen doen.
Het eerste doen we al en daar zijn we expert in, namelijk het uitdelen van zwemvesten. Hoe geef je mensen concrete handvatten om grip op financiën te krijgen? Het tweede speelt op maatschappelijk niveau: waarschuwen voor de afgronden, aangeven
dat er hekjes nodig zijn om te voorkomen dat mensen in het
water vallen en we dan met reddingsvesten aan de slag moeten
gaan. Ik zie drie grote thema’s waar het Nibud de komende tijd
extra naar zou moeten kijken: zzp’ers en pensioen, zzp’ers en
omgaan met geld, en de effecten van de energietransitie op de
koopkracht.”
Foto: Arjan Vliegenthart

Geldzaken in balans
Nibud-vuistregels Check, Plan, Spaar
en nu ook: Bewaar!
In 2018 onderzocht het Nibud hoe Nederlanders met hun financiële administratie omgaan
nu veel administratie digitaal plaatsvindt:
40 procent van de Nederlanders heeft moeite
om het overzicht te bewaren. Dit was voor het
Nibud aanleiding om zijn voorlichting aan te
passen en een nieuwe vuistregel toe te voegen
aan de e-mailcoaching ‘Check, Plan, Spaar’.
Dit werd ‘Bewaar’, met een bijbehorend gratis

e-mailcoachingsprogramma voor consumenten. Ruim 2.000 mensen schreven zich de
eerste weken in om via dit programma hun
administratie op orde te krijgen. Het Nibud
peilde ook via een enquête de tevredenheid
van de deelnemers. Voor aanvang van de
e-mailcoaching Bewaar gaf 34 procent aan zijn
administratie geordend te bewaren. Na afloop
was dit gestegen tot 80 procent.

Nieuwe tool
Nibud Bewaarwijzer
In 2018 bracht het Nibud de nieuwe tool Nibud Bewaarwijzer uit.
Deze tool helpt consumenten om overzichtelijk vast te leggen waar ze
belangrijke documenten bewaren en hoe ze berichten van instanties
binnenkrijgen. Tegenwoordig komen berichten binnen via de post, per
mail of in de mijn-omgeving. Het is belangrijk dat de consument documenten kan vinden wanneer hij die nodig heeft. In de Bewaarwijzer
kan hij een overzicht maken van de administratie van zijn huishouden.
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BufferBerekenaar helpt
invuller geld apart te
zetten
Het Nibud heeft de rekentool BufferBerekenaar
uitgebreid met een extra stap: het actieplan.
Invullers van de tool die hun gewenste bufferbedrag nog niet beschikbaar hebben, worden
zo op weg geholpen om daar een maandelijks
bedrag voor opzij te gaan zetten. De Buffer
Berekenaar is de meest populaire tool van het
Nibud, die jaarlijks zo’n 200.000 keer wordt
geraadpleegd door consumenten. De tool is
bedoeld om snel inzicht te krijgen welk bedrag
in een huishouden verstandig is om achter de
hand te hebben voor de moeilijk te plannen
maar noodzakelijke uitgaven, zoals reparaties of
onderhoud aan een woning.

WerkZorgBerekenaar
meer dan 100.000 keer
geraadpleegd

MoneyWays
effectief
Staatssecretaris Van Ark bezoekt les MoneyWays
Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
bezocht op 11 januari 2018 de 1.000ste les van MoneyWays.
Ook nam zij deel aan de les. Het lesprogramma MoneyWays van
Nibud en Diversion maakt geldzaken en financiële problematiek
bespreekbaar in schoolklassen door heel Nederland. In het programma vertellen peer educators over hun eigen ervaringen en
financiële uitdagingen. Diverse aspecten van omgaan met geld,
zoals groepsdruk, verleidingen weerstaan en het risico op
armoede komen aan bod. Gemeenten en scholen die partner
zijn van MoneyWays krijgen tools aangereikt om samen vorm te
geven aan een effectieve lokale aanpak die aansluit bij andere
preventieactiviteiten.
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MoneyWays zeer positief geëvalueerd
Het lesprogramma MoneyWays van Nibud en Diversion komt
zeer positief uit de bus bij de tussentijdse evaluatie in 2018 van
de subsidieregeling armoede en schulden. Zonder deze
SZW-subsidies zou MoneyWays niet in deze vorm hebben
bestaan. Het project wordt als effectief beschouwd en is een
schoolvoorbeeld van een project waarvoor de subsidie is
bedoeld. Wat het Nibud en Diversion al in eerdere evaluaties
zagen, is nogmaals onderstreept. In dit onderzoek is onder
andere gesproken met de doelgroep, jongeren, gemeenten,
docenten en de peer educators zelf.

De WerkZorgBerekenaar is in een jaar tijd meer dan
100.000 keer geraadpleegd. De Berekenaar laat ouders
zien welke verdeling tussen zorg en werk het voordeligst is. De keuzes die stellen maken voor die verdeling is
vaak gebaseerd op een aanname: de partner die het
meest verdient, moet ook het meest blijven werken.
De tool werd in 2017 gelanceerd. Het Nibud ontwikkelde de WerkZorgBerekenaar in samenwerking
met WOMEN Inc., het netwerk dat de positie van
vrouwen in Nederland versterkt.

Koopkrachtberekeningen Prinsjesdag
Het Nibud heeft – net als elk jaar – ook in september 2018 koopkrachtberekeningen gemaakt
op basis van de Miljoenennota die op Prinsjesdag 2018 is gepresenteerd. Uit de berekeningen
komt een grillig beeld. De verschillen lopen
uiteen van -0,9 tot +2,8 procent. Werkenden
met een modaal inkomen (2.100 euro netto

per maand) gaan er het meest op vooruit.
Gepensioneerden gaan er voor het eerst sinds
jaren niet op achteruit, maar hun koopkracht
stijgt vaak met minder dan 1 procent. Bij
sommige werkenden met een lager inkomen
ziet het Nibud minnetjes. Het instituut adviseerde daarom iedereen om goed te kijken

naar de eigen situatie. De nieuwste koopkrachtcijfers zijn verwerkt in de gratis Koopkracht
berekenaar van het Nibud. Met deze gratis tool
kunnen huishoudens eenvoudig nagaan hoe
hun koopkracht in 2019 verandert.

Geldboek voor Ondernemers
In april 2018 verscheen online de elfde, uitgebreide editie
van het Geldboek voor Ondernemers van onder meer het
Nibud en de Kamer van Koophandel (KvK). Het boek biedt
ondernemers meer grip op hun geldzaken. Nieuw in deze
editie zijn hoofdstukken over pensioenen, verzekeren en
kredietregistratie.
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Nieuwe tool Pensioenstarter
Het Nibud voorziet in de toekomst een groeiende groep
gepensioneerden die moeite heeft met rondkomen (zie meer
hierover bij Onderzoeken) en pleit voor een verplichte pen
sioenopbouw voor alle werkenden. Het is voor de consument een lastige opgave om vooruit te kijken en geld voor
later apart te zetten. In 2018 hebben we de Pensioenstarter
ontwikkeld om mensen hierbij op weg te helpen. Pensioenstarter is een laagdrempelige tool voor wie globaal wil
checken hoe hij ervoor staat en of het nodig is om iets te
regelen. Na een paar korte, simpele vragen over bijvoorbeeld
leeftijd en werksituatie volgt een concreet advies voor actie:
wat is nu slim om te doen.

Geldproblemen voorkomen
Minima-effectrapportages en
voorlichtingsmateriaal voor gemeenten
Met een minima-effectrapportage (MER)
kan het Nibud voor een gemeente toetsen
of het minimabeleid het gewenste effect
heeft. In 2018 is voor 16 gemeenten een
MER gemaakt. Ook ondersteunt het Nibud
met voorlichtingsmateriaal zoals de NibudGeldkrant. Daarnaast biedt het Nibud aan

gemeenten ook online een plek voor preventie en hulpverlening op maat, namelijk
met de geldplannen van Startpunt Geld
zaken en de site berekenuwrecht.nl. Inmiddels werken 150 gemeentes met geldplannen en zijn meer dan honderd gemeenten
aangesloten bij berekenuwrecht.nl.

Ruim 350.000 huishoudens ontvangen
de Nibud-Geldkrant
In 2018 hebben ruim 350.000 huishoudens
de Nibud-Geldkrant ontvangen. In zowel
grotere als kleinere gemeenten als
Enschede, Hoogeveen, Nijkerk, Ommen,
Hardenberg en Westerveld zijn de op maat
gemaakte kranten huis-aan-huis verspreid.
De kracht van deze krant is dat het een heel
gemakkelijke wegwijzer is voor inwoners
van een gemeente. In de Geldkrant staan
tips om grip op geld te krijgen en te
houden, maar ook informatie over lokale
regelingen zoals bijzondere bijstand of een
zorgverzekering die je via de gemeente kunt
afsluiten.
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Twee nieuwe geldplannen
Eind 2018 realiseerde het Startpunt Geldzaken, het
samenwerkingsverband van Nibud, VEH, VEB en
FPP, twee nieuwe geldplannen: het geldplan
Pensioen en het geldplan Bijna 18.
Het Startpunt Geldzaken richt zich op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid, door het
ontwikkelen van geldplannen voor huishoudens in
verschillende situaties. Gemeenten en werkgevers
kunnen deze beschikbaar stellen aan hun inwoners
en werknemers, zodat zij zelf hun geldzaken in
balans kunnen brengen en houden. Het geldplan
Pensioen checkt hoe de risico’s op een ontoereikend pensioeninkomen te beperken zijn en is in
november gelanceerd. Met het geldplan Bijna 18
kun je bekijken wat er geregeld moet worden
vóór je 18de verjaardag en wat er daarna nog meer
verandert op financieel gebied.

Startpunt Geldzaken reikt prijzen uit
aan gemeenten
Tijdens de halfjaarlijkse praktijkdag voor
aangesloten gemeenten en werkgevers
heeft Startpunt Geldzaken een aantal
prijzen uitgereikt. De symbolische
prijzen – een chocoladeletter en een
zak chocolademunten – gingen naar
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gemeenten die in hun praktijk op een
bijzonder creatieve of actieve manier
met de geldplannen aan de slag zijn
gegaan. Inmiddels zijn al 150 gemeenten en meer dan 40 werkgevers aangesloten bij het Startpunt Geldzaken.

Workshop
‘Voor 1 dag arm:
ervaar financiële stress’
Een van Nibuds best lopende workshops is ‘Voor
1 dag arm’. Professionals kunnen in deze serious
game ervaren hoe het is om financiële stress te
hebben. Hoe voelt het om in de financiële
problemen te komen? Wat doet dat met je?
Gedurende een simulatie ervaren professionals
het gevoel van spanning, stress en niet meer
weten wat te doen. In 2018 is deze workshop
maar liefst dertig keer gegeven.
Het Nibud verzorgde ook voor veel verschillende
partijen een op-maat-training, met de workshop
‘Voor 1 dag arm’ als onderdeel. De serious game
biedt een enorme bewustwording.

Nibud betrokken bij nieuwe buddy-schuldenapp
FiKks
De in 2018 ontwikkelde app FiKks helpt mensen met betalingsachterstanden door ze te koppelen aan buddy’s. Deze buddy’s
zijn een soort coaches die helpen met het vinden van een
oplossing voor de geldproblemen. Zowel buddy als hulpvrager
kunnen anoniem blijven. De app is gemaakt door de stichting
Helden van de Wil van werkgever ADG dienstengroep. Het
Nibud is betrokken geweest bij de ontwikkeling van FiKks.
Zo krijgen mensen die buddy willen worden een korte basisopleiding die inhoudelijk is gebaseerd op de Nibud-leerdoelen.
Iedereen die deze e-learningmodule doorloopt en deze met
een voldoende afsluit, krijgt een certificaat waarmee hij zich
officieel FiKks-buddy mag noemen.

Nibud praat in de Tweede Kamer over schulden
Vertegenwoordigers uit de schuldhulpverlening,
onderzoekers en (ervarings)deskundigen – waaronder het Nibud – spraken op 12 februari 2018 in de
Tweede Kamer over schulden met de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW). Nibud-onderzoeker Minou van der Werf ging
in op de rol die gedrag speelt in de manier waarop
mensen met geld en geldproblemen omgaan.
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Uit onderzoek blijkt dat onvermogen vaak wordt
verward met onwil. Nibud-hoogleraar Wilco van Dijk
benadrukte de invloed die financiële problemen
hebben op de werking van de hersenen. Het nemen
van verstandige beslissingen is noodzakelijk als we
financiële problemen hebben. De werking van de
hersenen verandert echter zodanig, dat het juist
moeilijker wordt om helder na te denken.

Top 5-producten 2018
Het Nibud verkoopt in haar webwinkel pro
ducten om professionals en consumenten te
helpen bij geldzaken. In 2018 was de top 5 van
deze producten:
1.
2.
3.
4.
5.
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Prijzengids
Agenda
Tabbladenset
Budgethandboek
Voor boven de 18

Bloggers reviewen Nibud-agenda
Het aantal Nederlandse bloggers dat schrijft over budgetteren,
(be)sparen en persoonlijke financiën groeit. Enkele financiële bloggers
besloten in 2018 de Nibud-agenda te beoordelen en schreven een
review in blog-vorm. Bespaarblogger Gierige Gerda van het gelijknamige blog: ‘Elke maand wordt er een onderwerp aangesneden waar
je wellicht meer grip op zou mogen krijgen, je moet jezelf een cijfer
geven over hoe goed je omgaat met dingen als inkomsten, geldstress
en vakantiegeld. Je zult dus niet alleen leren, maar misschien ook wel
geconfronteerd worden met jezelf. Ik denk dat ik hem zelf actief ga
gebruiken.’

Maatschappelijke impact
Bereik van Nibud nog steeds groot
Het Nibud blijft de meest bekende advies
organisatie op het gebied van omgaan met
geld onder consumenten. Het bereik van
het Nibud is groot. Nibud.nl kende
5,5 miljoen bezoekers, vrijwel gelijk aan
2017. Dat is bijzonder in een tijd waarop de
algemene tendens is dat mensen minder
sites bezoeken en meer informatie via
andere kanalen vergaren. 2018 was wat
betreft publiciteit een van onze beste jaren
van de afgelopen vijf jaar: de PR-waarde van

de on- en offline berichten over het Nibud
is bijna verdubbeld naar 10,7 miljoen euro.
Het aantal volgers op social media daalde,
maar het aantal nieuwsbriefabonnees steeg
met 30 procent. De consumentennieuwsbrief heeft inmiddels meer dan 70.000
abonnees. Ook het gebruik van de tools
steeg flink met 10 procent. Opvallend is ook
dat het mobiel bezoek groter is dan het
desktopbezoek.

Maatschappelijke impact van het Nibud
Hoeveel miljoenen euro’s levert het werk van
het Nibud de maatschappij eigenlijk op?
Stel, we gaan uit van een totaal bereik van
5,5 miljoen mensen (alle Nibud-sites, social
media en printmedia) en dat 0,1 procent daardoor geen problematische schulden krijgt en
geen schuldhulpverleningstraject hoeft te doorlopen (à €3.500), dan scheelt dat de maatschappij al circa €20 miljoen op jaarbasis. En
dan spreken we nog niet over de andere
bespaarde maatschappelijke kosten, zoals
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huisuitzetting, overige hulpverlening, uitkeringen. Aarts e.a. (2011) hebben deze kosten wel
meegenomen. Zij kwamen uit op een bedrag
van €103.787 per huishouden in de schuldrisicogroep. Dit bedrag omvat alle kosten, zowel
die van schuldhulpverlening als de posten die
door het bestaan van schuldenproblematiek
worden beïnvloed. Gaan we hiervan uit, dan is
het maatschappelijk rendement van het Nibud
op jaarbasis mogelijk €600 miljoen.

Warm afscheid Gerjoke Wilmink
Op 2 juli 2018 heeft het Nibud afscheid
genomen van Gerjoke Wilmink als directeur
van het Nibud in het prachtige pand van de
Koninklijke Nederlandse Munt. Gerjoke heeft
zich ruim 18 jaar ingezet voor het verantwoord
besteden van geld en de Nederlandse huishoudportemonnee. Ze werd in aanwezigheid

van vele genodigden uit de publieke sector en
financiële dienstverlening onder andere warm
en vol waardering toegesproken door Bernard
ter Haar, directeur-generaal sociale zekerheid
en integratie op het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en voormalig
directeur Financiële Markten.

Nibud-leerstoel Economisch Keuzegedrag
De invulling die prof. dr. Wilco van Dijk geeft aan
de Nibud-leerstoel Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag aan de Leiden
Universiteit kenmerkt zich door een focus op
het verwerven, toepassen en verspreiden van
kennis. Wilco van Dijk is op al deze onderdelen
actief en succesvol. Het onderzoek loopt (ook
door langdurige projecten) en wordt steeds

meer gefocust. Een veelbelovend onderdeel is
de ontwikkelde ‘financiële stress’-schaal
(de Psychological Inventory of Financial Scarcity), waarbij ook Nibud-onderzoeker Minou van
der Werf betrokken is. Interventies worden nu
ontwikkeld en getoetst, en de inzichten worden
in vele lezingen voor relevante partijen uitgedragen en verspreid via de media.

De opvallendste onderzoeken
Financiële problemen
Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van
de huishoudens met ernstige betalingsproblemen – ruim
360.000 – zegt niet te weten waar ze terecht kunnen.
Dit blijkt uit het rapport ‘Financiële Problemen 2018’ van
het Nibud. Het overgrote deel van hen – 285.000 huis-

houdens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn
dat zij daar hulp bij nodig hebben. Dit is opvallend
omdat ernstige betalingsproblemen doorgaans niet zijn
op te lossen zonder professionele hulpverlening. Het
Nibud roept gemeenten op mensen met geldproblemen
in een zo’n vroeg mogelijk stadium te helpen.

360.000 huishoudens met ernstige betalingsproblemen
weten niet waar ze terecht kunnen.

Strenge acceptatieprocedures
nodig bij alle soorten leningen
De acceptatieprocedures die
kredietverstrekkers gebruiken
bij het afsluiten van een persoonlijke lening lijken goed te
werken. Dit stelt het Nibud in
het onderzoek ‘Een persoonlijke lening: keuzes en ervaringen van consumenten’. Het
Nibud pleit er daarom voor dat
wordt onderzocht of dit soort
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procedures kunnen gaan
gelden bij alle kredieten die in
Nederland worden verstrekt,
ook de kleine leningen. Uit
recent onderzoek van de AFM
blijkt namelijk dat betalingsachterstanden zich vooral
voordoen bij leningen tussen
de 250 en 1.000 euro.

Verplichte
pensioenopbouw
voor alle
werkenden
Alle werkenden moeten automatisch
een aanvullend pensioen opbouwen
om te voorkomen dat er straks een
grote groep gepensioneerden met
geldproblemen is. Dat zegt het Nibud
in het rapport ‘Rondkomen na
pensionering, nu en in de toekomst’.
Volgens het Nibud is het voor de
consument moeilijk om vooruit te
kijken en geld voor later apart te zetten.
Ook verhuizen gepensioneerden niet
zo makkelijk. Daarom pleit het instituut
voor een verplichte pensioenopbouw
voor alle werkenden, ook voor zzp’ers.
Deze voorziening moet aan een aantal
kwaliteitseisen voldoen zodat iedereen
kan vertrouwen op een redelijke
pensioenuitkering.
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Minstens 40 procent Nederlanders
worstelt met de financiële
administratie
De ene rekening komt per e-mail binnen,
de andere staat in de mijn-omgeving en
de volgende wordt automatisch afgeschreven. Minstens 40 procent van de
Nederlanders heeft moeite om overzicht
over hun financiële administratie te
bewaren. Zij hebben vaker betalings
achterstanden en staan vaker rood dan
mensen die hun administratie volledig
op orde hebben.
Dit blijkt uit het Nibud-rapport ‘Financiële
administratie in een digitaal tijdperk’.
Zowel jong als oud heeft moeite met het
op orde houden van de administratie.
Risicogroepen zijn de 18- tot 35-jarigen
en de niet-digitaalvaardigen.

Nibud in een
oogopslag

Internet
Bezoeken Nibud.nl | 5,55 miljoen
Bezoeken Zelfjeschuldenregelen.nl | 120.959
Bezoeken Berekenuwrecht.nl | 182.897
Bezoeken Nibud.nl/scholieren | 243.198
Nibud.nl meest bezochte pagina | Zakgeld
Drukstbezochte dag op Nibud.nl | 18 september (Prinsjesdag)
Check, Plan, Spaar!-aanmeldingen e-mailcoaching | 1.763
Bewaar-aanmeldingen e-mailcoaching | 3.390
Nieuwsbrieven abonnementen | 70.000
Helpdesk Nibud (telefoon en e-mail) | 2.395

Internet - tools
Gebruik tool Persoonlijk budgetadvies (stap 1) | 171.208
Gebruik tool BufferBerekenaar (stap 1) | 196.615
Gebruik tool Koopkrachtberekenaar | 765.170
Gebruik tool Geldtypetest (geheel doorlopen) | 43.000
Gebruik tool WerkZorgBerekenaar (stap 1) | 49.313
Gebruik tool Uitvaartberekenaar | 26.607
Gebruik tool Pensioenschijf-van-vijf (stap 1) | 30.000
Gebruik Geldplan Studiesparen (klein)kinderen | 11.504
Gebruik Geldplan Sparen, aflossen of beleggen | 24.155
Gebruik Geldplan Beter rondkomen | 3.298
Gebruik Geldplan Kom uit de geldzorgen | 4.796
Gebruik Geldplan Rondkomen met kinderen | 1.243
Gebruik Geldplan Pensioen (nieuw in 2018) | 4.583
Gebruik Geldplan Bijna 18 (nieuw in 2018) | 1.534
Gebruik kostenscan Werkgevers | 300
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Nibud
Opgericht | 1979
Medewerkers | 35
Gevestigd | Utrecht

Onderzoeken, advies en opleidingen
Onderzoeken en onderzoeksadviezen | 16
Minima-effectrapportages voor gemeenten | 16
Huur-inkomensberekeningen en hypotheekberekeningen | 5
Koopkrachtberekeningen | 4
Professionals/vrijwilligers die opleidingen/workshops volgden | 1.250

Balans

Staat van baten en lasten

Samengevatte balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) van
Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Samengevatte staat van baten en lasten 2018 van
Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Activa
Vaste activa

31-12-2017

€ 110.335

€ 143.659

31-12-2018

31-12-2017

€ 1.658

€ 10.604

Vorderingen

€ 420.553

€ 684.989

Liquide middelen

€ 816.947

€ 892.784

Vlottende activa
Voorraden

Realisatie 2017

€ 3.677.134

€ 3.705.286

€ 940.525

€ 929.966

Brutomarge

€ 2.736.609

€ 2.775.320

Personeelslasten

€ 2.519.009

€ 2.270.902

Afschrijvingen

€ 36.906

€ 34.085

Overige lasten

€ 465.018

€ 430.351

€ 3.018.933

€ 2.735.338

€ -282.324

€ 39.982

€ -5.536

€ -4.027

€ -287.860

€ 35.955

€ 4.869

€ -7.179

€ -282.991

€ 28.776

-

-

€ -282.991

€ 28.776

€ -282.991

€ 28.776

Baten
31-12-2018

Materiële vaste activa

Realisatie 2018
Projectlasten

Som van de lasten
€1,058

Totaal activa

€ 1.349.493

€ 1.732.036

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en -lasten
Resultaat voor belastingen

Passiva
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve productontwikkeling

Belastingen
31-12-2018

31-12-2017

€ 707.291

€ 990.282

€ 75.000

€ 75.000

Resultaat na belastingen
Resultaatbestemming
Mutatie in de bestemmingsreserve

Totale reserves
Kortlopende schulden
Totaal passiva
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€ 782.291
€ 567.202

€ 1.065.282
€ 666.754

Onttrekking/toevoeging aan de
continuïteitsreserve
Totaal

€ 1.349.493

€ 1.732.036

Verklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de directeur van Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening 2018 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting te Utrecht is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening
2018 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 2018 van Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
De samengevatte jaarrekening bestaat uit:
■■ de samengevatte balans per 31 december 2018 met een balanstotaal van € 1.349.493;
■■ de samengevatte staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018
met een resultaat negatief €282.991 (tekort).

Verantwoordelijkheden van de directeur en de raad van toezicht voor de samengevatte
jaarrekening
De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening 2018. 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, 22 maart 2019

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 22 maart 2019.
De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2018 van
Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting in onze controleverklaring van 22 maart 2019.
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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 wil
verbinden. 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.
Ook in 2018 heeft het Nibud met diverse initiatieven deze
ambitie vormgegeven. Het is ondoenlijk om alle organisaties hier te noemen, maar we geven graag een indruk:
ABN AMRO, Aegon, AFM, ALFAM, Aon, APG,
a.s.r. Verzekeringen, BeFrank, BKR, Crédit Agricole,
Diversion, DNB, FFP, FitVermogen, FNV Zelfstandigen,
Fonds 1818, Humanitas, Independer, ING, Instituut Gak,
Instituut Midden- en Kleinbedrijf, Kamer van Koophandel,
Landelijk Stimuleringsnetwerk ThuisAdministratie (LSTA),
MBO-raad, ministerie van OCW, ministerie van SZW,
Nationale Nederlanden, Nederlands Jeugdinstituut,
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Ortec Finance,
BNP Paribas, Rabobank, Rabobank Foundation, Reaal,
Regionaal Bureau Zelfstandigen, Sammen, SNS, Sociaal
Werk Nederland, Stichting Lezen en Schrijven, Stimulansz,
VEB, Vecon, Vereniging Eigen Huis, UWV, Verweij-Jonker
Instituut, VFN, Volksbank, Wijzer in geldzaken,
Women Inc., Zuidweg & Partners, ZZP Nederland,
diverse ROC-colleges en meer dan 200 Nederlandse
gemeenten.
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Nibud Congres 2018: Geld & Gedrag
Het Nibud organiseert elk jaar een actualiteitencongres over het thema
financieel gedrag. Op 5 april 2018 vond het tweede congres plaats in
Utrecht. Sprekers vanuit de overheid, de financiële wereld en de wetenschap
vertelden onder meer over het voorkomen van schulden, de piekenpijp 3.0
en de kunst van het verleiden tot ander financieel gedrag. Zo’n 226 bezoekers vanuit de financiële wereld, de overheid en de maatschappelijke dienstverlening bezochten de lezingen en workshops.

Nibud Oval Table
De Nibud Oval Table is een initiatief, speciaal voor een selecte groep relaties
uit de financiële wereld die Nibud-onderzoek (niet-geoormerkt) ondersteunt. We organiseren voor deze relaties twee keer per jaar een besloten
bijeenkomst waar een deskundige een inleiding verzorgt, waarop een
debat met de deelnemers volgt. De uitkomsten nemen we mee in onze
onderzoeken. In mei stonden de uitkomsten uit het onderzoek ‘Financiële
administratie’ centraal. In november was er een kennismaking met
Arjan Vliegenthart en werd een presentatie gegeven over de uitkomsten
van het ‘Leenonderzoek’.
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Platforms Armoedebeleid en
Schuldhulpverlening
Samen met Stimulansz organiseert het Nibud twee
platforms: het Platform Armoedebeleid en het Platform
Schuldhulpverlening. Beide platforms komen drie keer
per jaar bijeen.
Het Platform Armoedebeleid bestaat uit beleidsmedewerkers van gemeenten die zich bezighouden met armoedeen minimabeleid. Zij delen kennis en wisselen ervaringen
uit met deskundigen en vakgenoten, onder meer over de
vertaling van nieuwe wet- en regelgeving naar gemeentelijk beleid. In 2018 kwam aan de orde: gebruik van big
data, benutten van ervaringsdeskundigheid, zorgverzekering op maat, gebruik van blockchain in het armoede
beleid en regelvrije ruimte/maatwerkbudget.

Nibud-studiereis Tallinn en Helsinki
Het Nibud organiseert jaarlijks samen met APEP (Atlantic &
Pacific Exchange Program) studiereizen rond het thema ‘het
bevorderen van gezond financieel gedrag’ om onze kennis
van financieel gedrag te verrijken met internationale ervaringen. Met een groep van zo’n dertig mensen uit het financiële

18

bedrijfsleven, de overheid en wetenschap hebben we in juni
2018 allerlei organisaties in Tallinn en Helsinki bezocht.
Speciaal voor de thuisblijvers hielden de collega’s op studiereis voor het eerst in de Nibud-geschiedenis een liveblog bij.

Het Platform Schuldhulpverlening is een creatieve 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 2018 waren: vroegsignalering (de eerste resultaten,
privacy en het gebruik van data-analyse), schuldenbewind
en aansluiting LVB in 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,
Gelselaar
Vormgeving: Enof creatieve
communicatie, Utrecht

