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Programma 28 maart - 1 april

VAN DOEKOE TOT DIGI
Van maandag 28 maart tot en met vrijdag 1 april 
2022 is de 11e Week van het Geld. Dit jaar is het 
thema ‘Van doekoe tot digi’. Het programma dit jaar 
is vooral bedoeld voor kinderen en hun ouders, voor 
jongeren en ouderen. Onderwerpen zijn: verantwoord 
leren omgaan met geld, digitale geldzaken en veilig 
geldzaken regelen.

Tijdens de Week van het Geld worden in heel het 
land activiteiten georganiseerd. Ook in Capelle doen 
verschillende organisaties mee. De gemeente heeft 
samen met onder meer Welzijn Capelle, de Jonge 
Krijger, de Bibliotheek en Budgetmaatjes/Samen010 
een programma gemaakt. Ook zijn op verschillende 
scholen lessen over geld.

Op de website van de Week van het Geld staan veel 
filmpjes, spelletjes en lessen. Kijk hiervoor op  
www.weekvanhetgeld.nl. Ook na 1 april kunt u de 
online-activiteiten nog doen.

Kijk het Week van het Geld-journaal
Tijdens de Week van het Geld is er dagelijks een Week 
van het Geld-journaal, met presentatrice Kim-Lian 
van der Meij. Er zijn verschillende speciale gasten.

Programma  
Week van het geld

Deze en volgende week vindt u in Het Kontakt een 
overzicht van de activiteiten die er zijn in de Week van 
het Geld. Die is van 28 maart tot 1 april. Voor sommige 
activiteiten moet u zich van te voren aanmelden. Tip: wacht 
niet te lang daarmee, want het aantal plaatsen is beperkt.

Deelname aan de activiteiten is gratis. Kijk op de volgende 
pagina’s wat u allemaal kunt doen.

Belangrijk: Bij veel activiteiten komen mensen bij elkaar. 
Vanwege corona vragen wij u niet aan de activiteiten deel 
te nemen als u klachten heeft, zoals verkoudheid, hoesten 
of hoofdpijn. Digitale activiteiten kunt u wel volgen, gewoon 
vanuit huis.

In deze geldkrant leest u over:
- Tips over jongeren en geldzaken
- Activiteiten voor kinderen in de Kinderlabs over leren omgaan met geld
- Alles over het project Digimaatjes
- Workshops Herken de oplichter, Internetbankieren en Herken de laaggeletterde
- Financieel veilig ouder worden
- Budgetmaatjes

18 jaar? Regel het zelf! 
Handige checklist voor bijna 18-jarigen

Vanaf 18 jaar zijn Nederlanders voor de wet volwassen. 
Zij mogen dan stemmen, trouwen, zich registreren als 
donor, toeslagen of studiefinanciering aanvragen en 
nog veel meer. Om Capelse jongeren te helpen met 
deze (geld)zaken, is er een handige checklist op www.
welzijncapelle.nu/18. De Capelse Jongerenraad heeft 
meegedacht over dit handige overzicht.

Van zakgeld tot zorgverzekering
Wethouder Harriët Westerdijk vindt het belangrijk dat 
jongeren - en hun ouders - aandacht besteden aan de 
geldzaken die jongeren moeten regelen als ze achttien 
jaar worden: ‘Eigenlijk is aandacht voor verantwoord 
met geld omgaan al nodig vanaf de basisschool. 
Kinderen laten oefenen met zakgeld bijvoorbeeld, of 
regelmatig laten zien wat bijvoorbeeld een brood, jas of 
kaartje voor de film kosten. Dan is er al een belangrijke 
basis voor later. Als jongeren achttien jaar worden, 
moeten ze goed weten wat er allemaal verandert. Vooral 
omdat ze dan zelf voor een groot deel verantwoordelijk 
zijn voor hun geldzaken. Denk bijvoorbeeld aan de 
zorgverzekering en de zorgtoeslag. Niet een leuk 

klusje, maar het is belangrijk om dit soort dingen goed 
te regelen en niet te laten liggen. Anders kun je flink 
wat geld mislopen en zelfs schulden maken. Jongeren 
hiervan bewust maken is hard nodig. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat steeds meer van hen schulden 
hebben. Dat moeten we dus zien te voorkomen.”
 

Hulp nodig? De Jonge Krijger helpt!
Jongeren met vragen over dit soort ‘regelzaken’ kunnen 
ook bellen, appen of mailen met De Jonge Krijger, of 
langsgaan. Wethouder Westerdijk: “Deze organisatie 
helpt jongeren op het gebied van onder andere werk, 
school en omgaan met geld. De hulp is gratis. Maak 
er dus gebruik van als dat nodig is!” Kijk voor meer 
informatie op www.jongekrijger.nl 

‘Eigenlijk is aandacht voor verantwoord met  
geld omgaan al nodig vanaf de basisschool’

Wethouder Harriët Westerdijk en Jitske de Vries en Elea Zuidervaart van de Capelse Jongerenraad vragen om schulden 
te voorkomen aandacht voor jongeren en geldzaken. Capelse jongeren krijgen kort voor hun achttiende verjaardag een 
felicitatiekaart met een handige checklist. De kaart bevat ook QR-codes en weblinks naar meer informatie. Zo kunnen ze 
nagaan of ze hun (geld)zaken goed hebben geregeld.
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Activiteiten Huis van de Wijk Middelwatering
U kunt deelnemen aan een groot aantal activiteiten die  
worden georganiseerd in de Week van het Geld. Ze zijn 
leuk en informatief. Kom naar het Huis van de Wijk 
Middelwatering en doe gezellig mee!

Inloop wijkwinkel: informatie vrijwilligerswerk in 
wijkwinkel, Admincafé & Budgetmaatjes

Op maandag 28 maart kunt u binnenwandelen bij Huis van 
de Wijk Middelwatering. Op deze dag wordt er uitleg gegeven 
over het vrijwilligerswerk bij de wijkwinkel, het project 
Budgetmaatjes en het Admincafé. Het Admincafé helpt 
bewoners gratis met het ordenen van hun administratie.

Datum: maandag 28 maart
Tijden: 9.00 - 17.00 uur en 19.00 - 21.00 uur
Locatie: Huis van de Wijk Middelwatering, Reigerlaan 66
Aanmelden: niet nodig, inloop.

Geld kleuren met Lia
Op dinsdag 29 maart van van 13.30 tot 15.30 uur gaan we 
geld kleuren met Lia en wordt er een grote kaart gemaakt 
met ideeën voor de gemeente om bewoners beter te 
kunnen helpen met informatie en ondersteuning over 
geldzaken. 

Datum: dinsdag 29 maart
Tijd: 13.30 – 15.30 uur
Locatie: Huis van de Wijk Middelwatering, Reigerlaan 66
Aanmelden: niet nodig, inloop.

Veilig ouder worden met de Informatiebox
Onder het genot van een kopje koffie kunt u zich laten 
informeren over de handige tips uit de Informatiebox 
‘Financieel veilig ouder worden’. Ook kunt u smarthulp 

krijgen over online bankieren en het bijhouden van een 
kasboek. In de informatiebox zitten allemaal handige 
brochures en informatie vanuit notarissen, banken en 
ouderenbonden om u te helpen uw financiële zaken op een 
veilige manier te regelen. Bijvoorbeeld een checklist die op 
een overzichtelijke manier laat zien welke zaken u geregeld 
heeft en welke zaken u aanvullend nog kunt oppakken.

Datum: woensdag 30 maart
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Huis van de Wijk Middelwatering, Reigerlaan 66
Aanmelden: niet nodig, inloop.

Hobbyclub met kletspot
Tijdens de hobbyclub op donderdag 31 maart worden er 
kletspotten gemaakt. In de kletspotten komen briefjes met 
vragen over financiële zaken. Op deze manier gaan we met 
elkaar in gesprek over geldzaken en kunnen tips gedeeld 
worden. 

Datum: donderdag 31 maart
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Huis van de Wijk Middelwatering, Reigerlaan 66
Aanmelden: niet nodig, inloop.

SmartHulp
Tablet, laptops, smartphones, smartwatches… handige 
apparaten, maar soms best ingewikkeld. Smarthulp helpt 
u als u er meer wegwijs in wilt worden. Kijk voor meer info 
naar het artikel Smarthulp bedenkt een oplossing voor uw 
digitale problemen in deze krant. 

Datum: donderdag 31 maart
Tijd: 13.30 – 15.30 uur
Locatie: Huis van de Wijk Middelwatering, Reigerlaan 66

Aanmelden: niet nodig, inloop.
Geldspelletjes
Geheel in het thema van de Week van het Geld, gaan we 
deze middag geldspelletjes spelen. Dus durft u een potje 
Monopoly aan? Kom dan vooral gezellig langs. Vragen 
stellen over geldzaken kan deze middag natuurlijk ook. 

Datum: vrijdag 1 april
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Huis van de Wijk Middelwatering, Reigerlaan 66
Aanmelden: niet nodig, inloop.

Financiële Wasstraat Wijkwinkel Schenkel
Op zoek naar handige bespaartips? Op deze informatieve 
bijeenkomst en workshop gaan we het hebben over 
geldzaken, budgetteren en veilig internetbankieren.  
Er wordt een gastles verzorgd door de Rabobank. Ook 
worden er energieboxen uitgedeeld door de budgetcoach. 

Datum: donderdag 31 maart 
Tijd: 09.00 - 12.00 uur 
Locatie: Wijkwinkel Schenkel, Buurthuis de Wel, Bongerd 2A
Aanmelden: aanmelding@welzijncapelle.nu

In de KinderLabs is altijd wel wat leuks te doen! In de Week 
van het Geld kun je meedoen aan allerlei workshops en 
activiteiten. Want de KinderLabs willen jou graag helpen 
om nog beter te leren omgaan met geld. Wil je weten hoe 
je rijk wordt? Je eigen spaarpot knutselen? Shoppen?  
Of bakken met geld? Het kan allemaal!
Aanmelden voor de activiteiten kan via:  
www.welzijncapelle.nu/kinderlabs 

Activiteiten KinderLab Schollevaar, Louvre 1
Dag Tijd Activiteit Voor
Maandag 28 maart 14.00 - 15.00 uur Reken je rijk-speurtocht 6 jaar en ouder
Dinsdag 29 maart 15.30 - 16.30 uur KleuterLab - Shoppen in het KinderLab  4 – 6 jaar
Woensdag 30 maart 09.00 - 10.00 uur KleuterLab - Shoppen in het KinderLab  4 – 6 jaar
Woensdag 30 maart 13.30 - 15.00 uur Ouder-kind middag - Bakken met geld  Ouders en kinderen
Woensdag 30 maart 14.00 - 15.00 uur Meidenclub - Shop till you drop 9 jaar en ouder
Woensdag 30 maart 14.00 - 15.00 uur Jongensclub - Big Spenders  9 jaar en ouder
Woensdag 31 maart 13.00 - 15.00 uur MiniLab - Spaarpotjes maken  0 - 4 jaar en ouders

Activiteiten KinderLab Middelwatering, Reigerlaan 66
Dag Tijd Activiteit Voor
Maandag 28 maart 14.00 - 15.00 uur Reken je rijk-speurtocht 6 jaar en ouder
Maandag 28 maart 15.30 - 16.30 uur Meidenclub - Shop till you drop 9 jaar en ouder
Dinsdag 29 maart 09.00 - 10.00 uur KleuterLab - Shoppen in het KinderLab  4 - 6 jaar
Donderdag 31 maart 12.00 - 14.00 uur MiniLab - Spaarpotjes maken  0 - 4 jaar en ouders

Activiteiten KinderLab Schenkel, Bongerd 8
Dag Tijd Activiteit Voor
Maandag 28 maart  09.00 - 10.00 uur Ouderlab Moneytalks Ouders uit de wijk
Maandag 28 maart  14.00 - 15.00 uur KleuterLab - Shoppen in het KinderLab 4 - 6 jaar
Dinsdag 29 maart 09.30 -11.00 uur MiniLab - Spaarpotjes maken  0 - 4 jaar en ouders
Woensdag 30 maart 14.00 - 15.00 uur Reken je rijk-speurtocht 6 jaar en ouder
Woensdag 30 maart 15.45 - 16.45 uur Meidenclub - Shop till you drop 9 jaar en ouder
Donderdag 31 maart 16.00 - 17.00 uur Jongensclub - Big Spenders  9 jaar en ouder

KinderLabs Jongeren
Inloop informatiepunt jongeren
Het is voor jongeren steeds gemakkelijker om 
abonnementen en leningen af te sluiten.  
De optie om achteraf te betalen wordt nu ook  
vaker gebruikt. Maar is dit wel zo handig?  
Deze en andere vragen kunnen tijdens de het 
inloopuur van het informatiepunt Jongeren gesteld 
worden.  Stagiaires van de Wijkacademie van SWC 
zullen alle vragen over geldzaken beantwoorden.

Datum: woensdag 30 maart
Tijd: 12.30 – 16.00 uur
Locatie: CAPSLOC, Pelikaanweg 3
Aanmelden: aanmelding@welzijncapelle.nu

Bijeenkomst 18 jaar en nu? Voor vrijwilligers en 
professionals 
Wanneer een jongere 18 wordt moet er veel 
geregeld worden, maar wat allemaal eigenlijk? 
Door jongeren tijdig en goed te informeren, kunnen 
financiële problemen voorkomen en verholpen 
worden. Tijdens de bijeenkomst op 30 maart 
wordt hier voorlichting over gegeven speciaal voor 
vrijwilligers en professionals.

Datum: woensdag 30 maart
Tijd: 11.00 - 12.00uur
Locatie: Online & CAPSLOC, Pelikaanweg 3 
Aanmelden: aanmelding@welzijncapelle.nu



Smarthulp bedenkt een 
oplossing voor al uw 
digitale problemen

Iedereen die zijn eigen smartphone, tablet of 
laptop beter wil leren begrijpen en gebruiken kan 
langskomen bij Smarthulp in Huis van de Wijk 
Middelwatering. Voor gratis uitleg, tips en advies.

Aad, Jaap en Nannie vormen het Smarthulp-team. 
Elke week staan deze drie heren mensen bij die 
wat digitale ondersteuning kunnen gebruiken. Van 
foto’s bewerken tot het installeren van apps, wat uw 
vraag ook is: deze mannen bedenken een ‘smart’ 
oplossing voor alle digitale problemen!

Computerexpert 
Aad is een technicus in hart en nieren. Zijn 
interesse ligt al jaren bij het uitvogelen van de 
techniek van computers: ‘Ik deel graag mijn 
ervaring met anderen.’ Aad kan helpen om een 
laptopschijf te vervangen, bestanden te verplaatsen 
en mensen leren omgaan met een e-mailaccount. 
Soms kan hij zelfs verloren bestanden terughalen.

Software-leraar 
Jaap heeft engelengeduld en vindt het leuk om 
mensen iets bij te brengen. Zo kan hij iemand de 
basis aanleren van bijvoorbeeld Teams, Skype of 
Microsoft Office. Hij kent ook handigheidjes als een 
smartphone, tablet of laptop vastloopt. ‘Wil je je 
smartphone, tablet of laptop updaten? Hier help ik 
graag bij.’

Smartphone-deskundige 
Nannie maakt met zijn vaardigheden op de mobiele 
telefoon het Smarthulp-team compleet. ‘Heb jij 
een nieuwe mobiel en weet je niet waar je moet 
beginnen? Met veel plezier help ik je met het 
installeren van apps en leer ik je foto’s, whatsappjes 
en berichten te versturen.’

Locatie en tijden Smarthulp
Beschikbaar: elke donderdag 
Tijd:  13.30 - 15.30 uur
Locatie:  Huis van de Wijk Middelwatering
 Reigerlaan 66. 
 Telefoon 010 316 98 51  
 (werkdagen, 9.00 - 17.00 uur).
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De Rabobank en Bibliotheek aan den IJssel gaan 
structureel samenwerken in het project Digimaatjes. 
Doel is om mensen uit Capelle en Krimpen aan den 
IJssel digitaal vaardig(er) te maken.

Gebundelde krachten
De samenwerking is een nieuwe stap in de relatie 
tussen Rabobank en Bibliotheek, die al enkele jaren 
de krachten bundelen, maar nu hun gecombineerde 
expertise inzetten. Bibliotheek aan den IJssel directeur 
Dionne Dinkhuijsen: “Dit is de eerste samenwerking 
waarbij we niet alleen middelen maar ook mensen 
inzetten. Die worden speciaal getraind om mensen 
te helpen digivaardiger te worden. En we gaan deze 
samenwerking voor in elk geval drie jaar aan.”
Wesley Sturrus, directeur Dagelijkse Bankzaken bij 
de Rabobank: “Wij zijn altijd op zoek naar initiatieven 
waarmee we de samenleving kunnen versterken en 
daar is deze samenwerking een mooi voorbeeld van. 

Dit initiatief geeft ons beiden veel energie en wat voelt 
er nu beter dan van betekenis kunnen zijn voor de 
samenleving? Ik denk dat we, juist doordat we niet 
alleen middelen maar nu juist ook mensen inzetten, 
echt verbinding creëren. Dat is geweldig.”

Wat is Digimaatjes?
Digimaatjes helpen Capellenaren en Krimpenaren 
die digitaal vaardiger willen worden op een veilige, 
vertrouwde locatie aan een toegankelijk, professioneel 
aanspreekpunt. De vragen zijn divers. 

Dinkhuijsen: “Een grote groep mensen is gewoon nog 
helemaal niet zo digivaardig en overheidszaken worden 
bijvoorbeeld steeds meer digitaal geregeld. Ook in 
coronatijd zag je hoe belangrijk digitale kanalen zijn. 
Als je daar niet mee uit de voeten kunt, dan kun je je 
papieren niet invullen, je belasting niet doen en noem 
maar op. Dan stuit je op problemen.”

Barrière in het hoofd
Ook zaken als online inloggen bij de bank of geld 
overboeken zijn nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Sturrus: “Los van de praktische kant speelt er vaak 
een barrière in het hoofd mee. Het is nieuw, daardoor 
spannend, om nog niet te spreken over verhalen van 
anderen over gevaren op internet. Een Digimaatje maakt 
de eerste stappen op het online pad makkelijker. Hij of 
zij kan de weg wijzen en verduidelijken, en bij vragen of 
onzekerheden staat jouw Digimaatje voor je klaar.”
In alle gevallen gaat het om een één-op-één traject. 
Sturrus: “Het wordt afgestemd op de behoefte, zo ook 
de duur en ontmoetingsfrequentie. Het kan wekelijks, 
maar misschien sluit iets anders beter aan op de 
behoefte van de klant. Daar is ruimte voor, dat stem je 
samen af.”

Rabobank en Bibliotheek lanceren Digimaatjes

Eén-op-één begeleiding die je 
digitaal vaardiger maakt 

Stel je vraag over geld aan de Jonge Krijger op het IJsselcollege 

Medewerkers van De Jonge Krijger zijn tijdens de Week 
van het Geld op maandag 28 maart en dinsdag 29 maart 
aanwezig op het IJsselcollege om leerlingen te helpen 
met al hun vragen over geldzaken, werk/bijbaantjes en 
voorkomen van schulden. 

Ben je een leerling op het IJsselcollege en heb je een 
vraag over solliciteren, teruggave van belastingen van 

je bijbaan, je spaardoelen behalen of iets anders?  
Kom dan langs bij het kraampje tijdens de pauze! 

De Jonge Krijger helpt jongeren naar school, werk en 
activiteiten in de vrije tijd. Dat doen we door coaching, 
trainingen, workshops en voorlichting te geven.  
De meeste activiteiten zijn gratis.

Wil jij een Digimaatje? Of wil je een 
Digimaatje worden voor een ander?

Je kunt je al aanmelden voor Digimaatjes, 
als je digitale vragen hebt of als je je graag 
wilt inzetten als Digimaatje voor een ander. 
Aanmelden kan in één van de vestigingen van 
Bibliotheek aan den IJssel of bij Rabobank 
Capelle aan den IJssel. Je kunt je ook digitaal 
aanmelden. Stuur dan een mailtje o.v.v. 
‘Digimaatjes’ naar Patricia van Schaick: 
p.vanschaick@bibliotheekaandenijssel.nl 
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De populariteit van de digitale wereld heeft een 
schaduwkant: ook oplichters vinden hun weg via het 
internet en zijn actief op whatsapp, e-mail en sociale 
media. Vaak zijn ze op geld uit. Oplichting via whatsapp is 
momenteel zelfs de vaakst voorkomende fraudevorm.

Oplichters kunnen u ook ‘in het echt’ benaderen, 
bijvoorbeeld door aan te bellen en zich voor te doen 
als iemand van een bedrijf of door te vragen of ze 
gebruik mogen maken van uw toilet. Dit noemen we 
‘babbeltrucs’.

Trucjes
De vraag is: hoe kunt u dit soort oplichters herkennen? 
Oplichters gebruiken allerlei trucjes om op uw gemoed 
in te spelen. Het is fijn als u deze kunt onderscheiden 
van gewoon vriendelijke mensen die komen vragen of ze 
even gebruik mogen maken van uw toilet, of die u een 
aardig berichtje sturen via de digitale media. 

Voor iedereen
Iedereen die geïnteresseerd is kan deelnemen aan deze 
workshop, zowel professionals als inwoners van Capelle 
aan den IJssel. In deze workshop leert u oplichters en 

hun trucjes te herkennen en welke maatregelen u kunt 
nemen tegen internetfraude en babbeltrucs.

Een paar voorbeelden:
•  Bank spoofing of helpdeskfraude. Een crimineel die 

zich voordoet als iemand van de helpdesk en u vraagt 
uw gebruikersnaam en wachtwoord af te geven zodat 
de helpdesk een probleem kan oplossen.

•  De babbeltruc. Iemand die bij u aanbelt en vraagt 
of hun kind bij u naar het toilet mag. In de tijd dat 

het kind naar het toilet is, wordt er iets uit uw huis 
gestolen.

•  Whatsappfraude. Iemand die zich via Whatsapp 
voordoet als een bekende en u een bericht stuurt dat 
hij/zij dringend financiële hulp nodig heeft. Achteraf 
blijkt het bericht helemaal niet afkomstig van een 
bekende.

De workshop is opgebouwd uit drie delen:
• Informatieve presentatie
•  Oefenen met acteurs hoe u kunt reageren op 

oplichters en hun trucjes
•  Vraagbaak, gelegenheid om vragen te stellen en in 

gesprek te gaan met experts, praktische hulp.

Informatie
Datum:  woensdag 30 maart 2022
Tijd:  19.00 – 21.00 uur
Locatie:  Bibliotheek Capelle Centrum
Kosten:  gratis, maar aanmelden is nodig

Meer informatie en aanmelden:   
 www.bibliotheekaandenijssel.nl/digitaal-meedoen 

Workshop Herken de (digitale) oplichter

Oplichters gebruiken rare trucjes

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler. Dat 
brengt veel moois met zich mee, zoals online winkelen 
en online bankzaken regelen, maar het is voor veel 
mensen ook spannend. Wilt u zich veilig en zeker 
voelen wanneer u internetbankiert? Dan is deze 
workshop voor u.

Een medewerker van de Rabobank staat klaar om 
u tijdens deze workshop op weg te helpen naar het 
digitaal vaardig worden. Zowel professionals die mensen 
begeleiden bij hun bankzaken als inwoners van Capelle 
aan den IJssel kunnen deelnemen. Het doel is dat 
iedereen gebruik kan maken van de gemakken van het 
internetbankieren en dit met vertrouwen doet.

Veiligheid voorop
In deze workshop bespreken we hoe u veilig kunt 
internetbankieren. Ook praten we over phishing, 
betaalverzoeken, whatsapp-fraude en spoofing, maar 
gaan we ook in op onderwerpen als een bancaire 
volmacht en het levenstestament.

Interactief en leuk
Dit doen we op een interactieve manier. We vragen naar 
ervaringen uit het publiek en sluiten af met een leuke 
bingo die in het teken staat van de onderwerpen die we 
eerder die workshop hebben besproken.
Na afloop is er de mogelijkheid om vragen te stellen en 
om het individuele gesprek aan te gaan.

Meedoen is gratis, meld u wel even aan!

Deze workshop wordt in samenwerking met de Rabobank 
georganiseerd. Ook als u lid bent van een andere bank kunt 
u hier gratis aan meedoen.

Informatie
Datum:  maandag 28 maart 2022
Tijd:  14.00 – 15.00 uur
Locatie:   Bibliotheek Capelle Centrum
 Stadsplein 39
Kosten:   gratis, maar wel even aanmelden bij  

www.bibliotheekaandenijssel.nl/digitaalhuis 

Workshop internetbankieren

Samen leren veilig bankieren

Vijftig procent van de mensen met financiële 
problemen is laaggeletterd. Het is belangrijk dat 
professionals en vrijwilligers die deze groep proberen 
te helpen, daar rekening mee houden. En dat ze hen op 
de juiste manier op weg helpen.

Onderliggende oorzaak
In het kader van de Week van het Geld organiseert 
Digi-Taalhuis Capelle aan den IJssel een workshop 
voor professionals en vrijwilligers van organisaties 
die mensen met financiële problemen begeleiden. 
Laaggeletterdheid kan één van de onderliggende 
oorzaken van financiële problemen zijn. Digi-Taalhuis 
Capelle aan den IJssel wil graag een bijdrage leveren 
aan een duurzame oplossing van dit probleem. 

Wat ga je doen? 
Tijdens de interactieve workshop krijgen deelnemers 
informatie over het herkennen en doorverwijzen 
van laaggeletterden. Ze kunnen zelf ervaren hoe 

het voelt om laaggeletterd te zijn door het spel met 
de Escapekoffer te spelen. Onder leiding van een 
ervaringsdeskundige wordt in kleine groepen besproken 
welke oplossingen er in het eigen werk, maar vooral 
ook met collega-organisaties te bedenken zijn om de 
doelgroep nog beter te ondersteunen.

Programma 
Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur  Inloop met koffie/thee
09.15 - 09.45 uur   Interactieve presentatie Herkennen 

en doorverwijzen
10.00 - 10.30 uur  Spel Escapekoffer
10.30 - 11.15 uur   In gesprek met ervaringsdeskundige 

o.l.v. gespreksleider

Aanmelden
Voor wie:  professionals en vrijwilligers
Wanneer:  donderdag 31 maart, 09.00 – 11.15 uur

Workshop voor professionals en vrijwilligers

Herken de laaggeletterde
Waar:   Bibliotheek Capelle Centrum,  

Stadsplein 39,  
2903 HH Capelle aan den IJssel

Kosten:  gratis, wel aanmelden
Info en aanmelden: bit.ly/3pzk9Q6
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Meer mogelijkheden voor extra geld en tips: www.capelleaandenijssel.nl/geldtips

Budgetmaatjes helpen mensen bij geldzorgen
Soms raak je ongewild in de financiële problemen, 
door hoge zorgkosten, dingen die kapot gaan en 
vervangen moeten worden of als je terecht komt 
in een echtscheiding. Hoe kom je er dan financieel 
weer bovenop? In dat geval kunnen Budgetmaatjes 
misschien helpen.

Budgetmaatjes zijn deskundige vrijwilligers die 
Capellenaren met geldzorgen of schulden helpen om 
binnen twee jaar weer financieel op eigen benen te 
staan. Een Budgetmaatje gaat samen met de hulpvrager 
aan de slag met de administratie: het openen van post, 
het ordenen van administratie, het krijgen van inzicht 
in inkomen en uitgaven. Een budgetmaatje coacht u 
als hulpvrager bij het aanleren van nieuw (financieel) 
gedrag, zodat u uit de schulden kunt komen en kunt 
blijven. Een Budgetmaatje kan helpen voor, tijdens en na 
een schuldhulpverleningstraject of kan meelopen na het 
beëindigen van een Bewindvoerdertraject.

Ook preventief
Budgetmaatjes worden ook preventief ingezet. Als er 
geen schulden zijn, maar wel geldzorgen. Het aanleren 
van financiële administratieve vaardigheden behoort 
ook tot de werkzaamheden, zodat schulden voorkomen 
kunnen worden.

Hulp nodig?
Wilt u hulp van een Budgetmaatje of wilt u zelf 
Budgetmaatje worden, dan kunt u contact opnemen met:

Samen 010
Telefoon: 010 466 67 22
Email: bmcapelle@samen010.nl

Samen 010 is een vrijwilligersorganisatie, die na de Tweede 
Wereldoorlog ontstond in Rotterdam. Diaconieën van 
verschillende kerken gingen samenwerken om armoede, 
zorg en eenzaamheid aan te pakken. Het Diaconaal Platform 
Capelle is sinds 2014 ook betrokken bij Samen 010.

Budgetmaatjes
Capelle

Steeds meer jongeren beleggen in cryptomunten. 
Banken en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
waarschuwen al langer voor de opmars van online 
beleggen en de risico’s die dat met zich mee kan 
brengen. Hoe groot zijn de zorgen? Wat regelt de wet 
hierover? Hoe werkt het systeem en waarom is de 
aantrekkingskracht op jongeren zo groot?  
Op deze vragen geeft Martijn van de Kerkhof, senior 
beleidsadviseur op de afdeling Strategie, Beleid en 
Internationale Zaken bij de AFM antwoord.

Jongerenwerkers en schuldhulpverleners kunnen op 
dit gebied een rol spelen bij de financiële educatie van 
jongeren. Maar dan moet je zelf wel weten wat er schuil 
gaat achter de wereld van crypto-valuta. Dit webinar 
biedt daarin inzicht. 

Het programma
Rabi Safi, eigenaar van debelegger.nl legt uit wat 
cryptocurrency is en hoe het werkt.

Carlijn Prins van de Rabobank en Annette Groen van 
het Nibud vertellen hoe zij in 2021 hebben onderzocht 
hoe jongvolwassenen omgaan met beleggen, crypto en 
sparen om meer inzicht te krijgen in de houding en het 
gedrag rondom beleggen. 

Eva van Reijmersdal, hoofddocent persuasieve 
communicatie aan de Universiteit van Amsterdam 
legt uit hoe het jongerenbrein wordt overtuigd om 
te investeren in cryptomunten en wat het effect van 
influencers is op jongeren.

Murat Dogan van jongerenorganisatie PowerUp073, 
John Wildenberg - schuldhulpverlener van het jaar 2020 
- en Martin Sarov, jongerenwerker in Sittard Geleen, 
geven voorlichting aan jongeren over cryptocurrency.  
Zij geven tips en handvatten voor financiële 
hulpverleners die werken met jongeren.

Informatie
Voor wie: jongerenwerkers, schuldhulpverleners, 
vrijwilligers en andere professionals die werken met 
jongeren in kwetsbare posities

Datum: 31 maart 2022
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: online
Kosten: gratis
Informatie en aanmelden: www.schouderseronder.nl

Webinar 

De impact op jongeren van online beleggen  
in cryptomunten 

Spraakverwarring

Soms leiden namen tot spraakverwarring. In deze 
editie van de Week van het Geld wordt gesproken 
over Digimaatjes, het Digi-Taalpunt en over 
Budgetmaatjes. Snapt u het nog?

Digimaatjes: Hulp voor Capellenaren die digitaal 
vaardiger willen worden op een veilige, vertrouwde 
locatie bij een toegankelijk, professioneel 
aanspreekpunt. Initiatief van de Rabobank en 
Bibliotheek aan den IJssel.

Digi-Taalpunt: Een inloopspreekbuur in de 
Bibliotheek aan den IJssel. Getrainde vrijwilligers 
geven advies op het gebied van het leren van taal, 
rekenen of digitale vaardigheden. 

Budgetmaatjes: Deskundige vrijwilligers helpen 
Capellenaren bij het op orde krijgen en houden van 
hun financiën en administratie. Een initiatief van 
Samen 010.


