
De Budget-Bus:
een financiële
APK voor
geldzorgen-
preventie

Organisatie, pak je kans!
Versterk je werkvloer
met financieel fitte
jongeren.



Jongeren leren budgetteren van leeftijdsgenoten
Jongeren gaan in gesprek over hun mijlpalen en wat dat voor hen betekent:

Een eerste baan (en salaris!)
Samenwonen met hun liefde
Een huis kopen

Jongeren komen erachter welke instanties in hun regio hen kunnen helpen
met financiën
Jongeren ontvangen tips voor handige apps en websites
Of ze komen gewoon langs en draaien aan het Rad van Fortuin voor een
leuke gadget ;)
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Feit: in 2020 is het aantal jongeren met betalingsproblemen zorgwekkend
toegenomen, tot maar liefst 34.000! Daar willen wij iets aan doen. We gaan
met jonge medewerkers in gesprek over geldzaken. Een financiële APK dus,
met bus, laagdrempelig, gewoon voor de ingang van je organisatie.

Met de Budget-Bus willen we de kans op geldzorgen onder jonge werknemers
verkleinen. Door jongeren – met of zonder geldproblematiek – op een
laagdrempelige manier bewust te maken van het belang van kennis over
financiën. Want: zorgen, een verminderde gezondheid, isolement, een onzeker
bestaan en/of een verkortte levensverwachting… Schulden leggen een beslag op
het heden van je jonge werknemers, en vreten – letterlijk en figuurlijk – hun
toekomst op. En dat willen we het liefst voorkomen.

Voor wie is de budget-bus?

dit is de budget-bus:
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De Budget-Bus is GRATIS!
Wij parkeren onze bus een halve dag (11.00-14.00 uur) bij jouw organisatie
voor de deur (in overleg)
Help ons door je jonge werknemers te wijzen op de Budget-Bus: we sturen
je een handige toolkit op met teksten en beeldmateriaal om intern te
verspreiden.

dit is hoe het werkt:

De Budget-Bus is een project van CNV Jongeren en wordt mogelijk
gemaakt door Instituut Gak.

Werk jij binnen een bedrijf met veel jonge werknemers? Bijvoorbeeld in de
horeca-, retail- of supermarktwereld? En wil je dat onze bus een dagdeel bij jouw
organisatie staat? Mail dan naar Jasper Stoorvogel via
j.stoorvogel@cnvjongeren.nl of bel via 0628866577.

neem contact met ons op

mailto:j.stoorvogel@cnvjongeren.nl

