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Het is belangrijk dat mensen zo snel 
mogelijk hulp krijgen bij hun geldzorgen. 
De eerste stap naar een oplossing? Eerlijk 
zijn over de situatie en er met iemand over 
praten. Iemand die zij vertrouwen. Want zo 
kan iemand met geldproblemen in contact 
komen met de juiste instanties. Maar dit 
vraagt om moed en lef. 

Jij kunt daarbij helpen. 
Ken jij mensen die mogelijk geldzorgen 
hebben? Praat erover. ‘Kom jij eruit?’ is een 
eenvoudige vraag, waarmee je het gesprek 
kunt beginnen. Kijk op komjijeruit.nl voor 
verhalen en gesprekstips.  

-€60.341

Op de bank blijven 
zitten Of aan de bel 
trekken?
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Veel Nederlanders hebben geldproblemen. En die 
problemen worden vaak ernstig omdat we gemiddeld 
5 jaar wachten met hulp zoeken. In die 5 jaar wordt het 
oorspronkelijke bedrag ruim 10 keer zo hoog. Dat is 
zonde. Kom jij eruit?

MarCHien 
‘Als laaggeletterde hou je je stil’

‘Natuurlijk ben je, ook als laaggeletterde, zelf verantwoordelijk.  
Je moet op tijd aan de bel trekken. Maar het helpt als er in je  
omgeving en bij instanties meer oog is voor laaggeletterdheid.  
Dan durf je er sneller voor uit te komen.’  
 
Lees op www.komjijeruit.nl hoe Marchien de eerste stap  
zette om uit de schulden te komen.

Leeftijd: 55 jaar
Schuld: -60.341 euro

Wist je dit? 1 op de 10 huishoudens heeft problematische schulden • De gemiddelde probleemschuld is 

43 duizend euro • Mensen met geldproblemen wachten gemiddeld 5 jaar voor ze hulp zoeken • De oorspronkelijke 

betalingsachterstand is gemiddeld slechts 10 procent van het totaalbedrag • Mensen schatten hun werkelijke schuld 

gemid deld twee keer zo laag in • 


