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SMART MET GELD – voor jongeren met een beperking   
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe leren we kwetsbare jongeren goed om te gaan met geld? Ze 
zijn vaak erg gevoelig voor verleidingen terwijl hun portemonnee 
het meestal niet toelaat. Met als gevolg een grotere kans op 
financiële problemen en schulden. Door een aansprekend, nieuw 
lesprogramma worden jongeren van 15-18 jaar met een licht 
verstandelijke beperking op praktijkscholen financieel bewuster en 
weerbaar gemaakt.  
 
MEE NL: Smart met Geld 
MEE NL is de landelijke organisatie voor ondersteuning van 
mensen met een beperking. Via 20 regionale MEE-organisaties in 
Nederland ondersteunen zij jaarlijks 100.000 mensen, waaronder 
mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE ziet in de 
dagelijkse praktijk veel jongeren met te weinig begrip van 
financiële zaken waardoor zij in de problemen komen. Daarom 
ontwikkelden ze het programma Smart met Geld. Dit helpt de jongeren om verstandige financiële keuzes te maken. Het 
uiteindelijke doel is dat 26.000 jongeren op 174 praktijkscholen in Nederland het programma kunnen volgen. Om dat doel te 
kunnen behalen, levert Rabobank Foundation een financiële bijdrage aan het project. 
 
Rol Rabobank Foundation  
Met het programma Smart met Geld wil Rabobank Foundation een bijdrage leveren aan de financiële zelfredzaamheid van jongeren 
met een licht verstandelijke beperking. Met een donatie van ruim €490.000 wordt het programma op 60 praktijkscholen uitgevoerd 
waarmee 3.360 leerlingen en ruim 5.000 ouders worden bereikt.  

 
Doelstellingen van de samenwerking 
Via het project Smart met Geld leren kwetsbare jongeren heel praktisch hoe ze beter met geld kunnen omgaan. De nadruk ligt 
vooral op het vergroten van bewustwording en weerbaarheid. Docenten, jongerenwerkers en verzorgers krijgen via dit project 
concrete ondersteuning om de jongeren uit de schulden te houden. Ook de ouders worden erbij betrokken, het is immers belangrijk 
dat zij zich bewust zijn van hun rol in de financiële opvoeding. MEE zoekt actief de samenwerking met verschillende lokale partners, 
zoals gemeenten, lokale Rabobanken en professionals die met deze jongeren werken. Deze partners worden gestimuleerd om vaker 
met jongeren in gesprek te gaan over geld en preventie, om zo schulden bij de jongeren te voorkomen.  

 
Hoe ziet het lesprogramma er uit? 

 Acht lessen over grip op je uitgaven, inkomsten en uitgaven, verleidingen in de maatschappij, erbij willen horen, foute vrienden 
en fout gedrag. Maar ook mogelijkheden voor steun. 

 Een ouderbijeenkomst waarin jongeren het geleerde in de praktijk brengen en zelf adviezen krijgen over financiële opvoeding. 

 Een e-learning met een herhaling van de lesstof. 

 Een lokaal én een landelijk netwerk dat jaarlijks bijeenkomt. 

Key Facts 

 Type organisatie: stichting die zich inzet voor mensen met een beperking  

 Ondersteuning: donatie van ruim €490.000 voor landelijke uitrol naar Praktijkscholen  

 Looptijd: drie jaar (2016-2018) 

 Primaire doelgroep: kwetsbare jongeren met een licht verstandelijke beperking van 15-18 jaar 

 Doel ondersteuning: financiële zelfredzaamheid van jongeren met een verstandelijke beperking 

 Beoogd resultaat: 3.360 leerlingen zijn zich beter bewust van hun inkomsten en uitgavenpatroon 

 


