
 

 

Gemeente Alkmaar 

Voor werkgevers: 

In Alkmaar kunnen medewerkers worden verwezen naar Team Schuldhulpverlening van Halte Werk. 
Hulp bij schulden (haltewerk.nl) 

 
Websites om als werkgever op intranet te plaatsen 

Geldfit verwijst door naar de juiste instanties 

Elke gemeente regelt het aanbod zoals minimaregelingen en budgetcoaching anders. Daarom is het 
voor mensen met geldzorgen belangrijk om bij de juiste instantie in zijn of haar eigen regio uit te 
komen. Het advies vanuit gemeentes is daarom dat mensen als startpunt gebruik maken van de 
website Geldfit. Hierop zijn vrijwel alle gemeentes aangesloten.  

De bezoeker krijgt een persoonlijk advies via de Geldfit-test. Door middel van een aantal vragen 
wordt men doorverwezen naar passende ondersteuning op basis van situatie en locatie. Zo komt 
men uit bij het juiste loket in diens eigen gemeente bijvoorbeeld bij een budgetcoach in de buurt of 
een buurtteam.  

Informatie is gratis beschikbaar, passend bij ieders situatie. Ook kan men anoniem contact opnemen 
via 0800-8115. 

Inzicht in tegemoetkomingen via BerekenUwRecht 

Om te zien op welke tegemoetkomingen iemand recht kan hebben is er de website 
BerekenUwRecht. Iemand kan daar in een paar stappen zien op welke bedragen diegene mogelijk 
recht heeft. Ook is te zien waar dit is aan te vragen. 

Tips en informatie over allerlei thema’s rondom geld 

Op de website Wijzeringeldzaken staan verschillende thema’s uitgewerkt rondom geld. Het wijst de 
weg naar betrouwbare informatie over geldzaken. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het 
ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en 
onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om financiële fitheid in 
Nederland te bevorderen. 

  

https://www.haltewerk.nl/
https://www.haltewerk.nl/ik-heb-schulden-en-wil-hulp
https://geldfit.nl/
https://berekenuwrecht.nibud.nl/introductie
https://www.wijzeringeldzaken.nl/
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Websites voor medewerkers in Alkmaar: 

o Bij Geldfit is gratis informatie te vinden passend bij jouw situatie. Het geeft een 
persoonlijk advies via de Geldfit-test. Ook kan je anoniem contact opnemen via 0800-
8115. 

o Om te zien op welke tegemoetkomingen je recht kan hebben is er de website 
BerekenUwRecht. Je kan daar in een paar stappen zien op welke bedragen je mogelijk 
recht hebt. Ook is te zien waar je dit kan aanvragen. 

o Op de website Wijzeringeldzaken staan verschillende thema’s uitgewerkt rondom geld. 
Het wijst de weg naar betrouwbare informatie over geldzaken. 

o Betalingsachterstand, geldzorgen of schulden. Wanneer je hulp nodig hebt bij het 
voorkomen of oplossen van schulden dan geeft Team Schuldhulpverlening van Halte 
Werk je graag advies. Zij doen dit in één of meerdere persoonlijke gesprekken. Hulp bij 
schulden (haltewerk.nl) 
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