
Smart met Geld 
Financiële bewustwording en weerbaarheid  
van jongeren versterken 

smartmetgeld.nl
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“Ik laat mIjn  
haar nu door 

mIjn tante 
knIppen.”

“Ik wIst nIet dat 
Ik zoveel geld 

uItgaf aan eten.”

“Ik ga nu echt 
sparen voor 

mIjn rIjbewIjs.”

“Ik moet 
voorzIchtIger 
zIjn met geld 

uItgeven.”

“Ik vraag geen 
dure dIngen 

meer aan mIjn 
ouders.”

Smart met Geld is een project van MEE NL, mede mogelijk gemaakt door  
Rabobank Foundation en het Ministerie van SZW.



Voorkom schulden,  
train weerbaarheid

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. 

Het project Smart met Geld maakt deze jongeren financieel weerbaar.

Project Smart met Geld
Het programma Smart met Geld leert jongeren heel praktisch hoe ze met geld om  
kunnen gaan. De nadruk ligt vooral op het vergroten van bewustwording en weerbaarheid. 
Met als resultaat: jongeren leren verstandige financiële keuzes te maken en beter hun  
grenzen aan te geven.

Smart met Geld bestaat uit verschillende onderdelen die samen een integrale aanpak vormen. 
Van best practices tot kant-en-klare producten. En van lokaal tot landelijk niveau.

Voor wie?
Smart met Geld richt zich specifiek op jongeren van 15 tot en met 18 jaar met een licht 
verstandelijke beperking. Ook ouders, docenten, jongerenwerkers en verzorgers krijgen bij 
Smart met Geld concrete ondersteuning om kwetsbare jongeren uit de schulden te houden.

Interesse? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MEE via 0900 - 999 88 88* of kijk op 
smartmetgeld.nl. 

* Voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten.

De producten van Smart met Geld

Financiële weerbaarheidstraining voor jongeren 

Leerlingen van de praktijkschool volgen een training met veel doe-opdrachten. Ze leren 
verstandige financiële keuzes te maken, zelfstandig om te gaan met geld en zo schulden  
te voorkomen. Als afsluiting gaan de leerlingen Slim Shoppen en het geleerde in de  
praktijk oefenen.

Themabijeenkomsten voor ouders

Ouders spelen een belangrijke rol bij het sturen en begeleiden van hun kind in het omgaan 
met geld. In de themabijeenkomsten krijgen ouders handvatten en praktische tips voor  
de financiële opvoeding van hun kind. Ook presenteren de leerlingen aan hun ouders wat  
zij geleerd hebben. Hierdoor beklijft het beter en kunnen ouders thuis goed aansluiten op  
de onderwerpen uit de training.

Lokale platforms voor professionals 

Smart met Geld stimuleert onderlinge samenwerking tussen de betrokken lokale partners. 
Tijdens een platformbijeenkomst in de eigen gemeente staat de vraag centraal: Wat is in 
onze gemeente nodig om te voorkomen dat kwetsbare jongeren financieel in de problemen 
komen en hoe kunnen we met elkaar een passende aanpak realiseren?

Landelijk netwerk Smart met Geld 

Het netwerk bestaat uit organisaties in heel Nederland die met Smart met Geld werken. 
Tijdens netwerkbijeenkomsten en via het digitaal platform wisselen zij kennis en ervaringen 
uit en denken actief mee over doorontwikkeling van het project Smart met Geld.

smartmetgeld.nl


