
Een held met geld?!
Geld in de Bredase spotlights

We moeten veel vaker het 
gesprek over geld aangaan, want 
alleen zo worden wij Bredanaars 
ons bewust van onze financiële 
gezondheid en kunnen schulden 
voorkomen worden. 

De Gemeente Breda faciliteert 
‘Een Held Met Geld ?!’, een jaar 
waarin het onderwerp geld in 
de spotlights staat. Bredanaars 
gaan samen op een leuke en 
toegankelijke manier aan de slag 
met hun portemonnee. Omdat 
geldproblemen voorkomen 
onder Bredanaars van alle 
soorten en maten, komen 
verschillende thema’s aan 
bod, bijvoorbeeld sparen, de 
huishoudpot en tegenslagen.

Een jaar lang worden elke 
maand events en challenges 
georganiseerd in verschillende 
wijken in Breda. Denk aan een 

‘moneymarket’ in de Heuvel, waar 
bewoners in contact komen met 
initiatieven en handige tools die 
helpen met geldzorgen. Of een 
‘wijk-tegen-wijk’ challenge, waarin 
bewoners van Kesteren tegen 
die van Muizenberg strijden om 
zoveel mogelijk te besparen in 
een maand. Deze events worden 
door de gemeente georganiseerd 
in samenwerking met Bredase 
bewoners en initiatieven. 

Om de impact van ‘Een Held 
Met Geld ?!’ te vergroten, stelt 
de Gemeente Breda samen met 
de verschillende stakeholders 
het Budgetpakket samen. In 
het Budgetpakket zit niet alleen 
simpele informatie over de 
instanties waarbij je terecht kunt, 
maar ook handige tools en tips 
om bewoners te helpen met hun 
financiële gezondheid. 

Schuldpreventie begint niet wanneer 
het fout dreigt te gaan, maar al lang 
daarvoor. Op het praten over geld 
ligt een taboe: geldzaken houd je 
voor jezelf, terwijl geld toch echt 
een onderdeel is van ons dagelijks 
leven. Op internet is veel informatie 
te vinden over geldproblemen, maar 
als financieel bewustzijn mist, is het al 

fout gegaan voordat die informatie de 
juiste mensen bereikt. Daarnaast is de 
drempel om hulp te zoeken hoog. 

In Breda bestaan al veel initiatieven die 
inwoners helpen met hun geldzorgen 
en ze zijn stuk voor stuk zeer waardevol. 
Toch mist een gezamenlijke aanpak 
die bij alle Bredanaars bekend is. 
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Hoe een jaar ‘Een Held Met Geld ?!’ eruit zou 
kunnen zien. Elke maand trekt de gemeente 

de aandacht van Bredanaars met afwisselend 
pop-up events, challenges en andere ludieke 

acties. Het Budgetpakket met tips, tools en 
informatie wordt het hele jaar door verspreid.

Het Budgetpakket is een pakket vol tips, tools 
en informatie over geld, samengesteld door de 
Gemeente in samenwerking met hulpinitiatieven, 
buurthuizen, bedrijven etc. 

Voorbeelden voor de inhoud:

Stappenplan ‘als je vragen over geld hebt’
Schatkistje met info over gemiddelde   uitgaven 
van een huishouden
Flyer met een overzicht van hulpinstanties
Budgetboekje met tips en tools 
‘Tell a Friend’ ansichtkaarten: nodig vrienden uit 
om open over geld(zorgen) te praten.

= Real-life

= Online

Kick-off event: Opening van een 
jaar lang ‘Een Held Met Geld’, 
introductie het Budgetpakket

Zowel analoog als digitaal 
prikkelen zorgt voor een 

grotere impact

Spaarchallenge:  2 buurten 
strijden om wie het meest kan 
besparen, de winnaar wordt 
beloond.

Moneymarket: Kraampjes waar 
initiatieven zich presenteren en 
handige tools voorbij komen. 

Money & Tea: Een high tea voor 
moeders waar geld en budget 
centraal staan. 

Youtube: Korte filmpjes over 
geld, gericht op jongeren

Spaarchallenge:  2 buurten 
strijden om wie het meest kan 
besparen, de winnaar wordt 
beloond.

Real-life Levensweg spel: 
The money edition

Snapchat  kanaal: Bredanaars 
stellen financiele vragen via  hun 

telefoon op Snapchat

Spaarchallenge: Bredanaars 
delen via social media met foto’s 

hun beste bespaartips.

Moneymarket: Kraampjes waar 
initiatieven zich presenteren en 

handige tools voorbij komen 

Real-life Levensweg spel: 
The money edition

Afsluitend event en evaluatie
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Een Held Met Geld ?!

‘Een Held Met Geld ?!’ biedt de 
Gemeente Breda de kans om een 
jaar lang awareness omtrent het 

onderwerp geld te creëren. De 
verschillende events, challenges 
en andere ludieke acties dienen 
allemaal als kleinschalige pilots 

van oplossingen die bijdragen aan 
schuldpreventie. 

Door zowel de bewoners als bedrijven en 
hulpinstanties te betrekken, ontstaat een zo 

volledig mogelijk beeld van de behoeften van 
Bredanaars t.a.v. financiën. 

‘Een Held Met Geld ?!’ dient als conceptparaplu 
voor de verdere ontwikkeling van concepten 

voor schuldpreventie.

Evalueer met alle 
stakeholders samen

Belangrijk voor Bredanaars:
- prikkelen in real-life en online

- gamification werkt leren in de hand
- vertrouwd klimaat creëren om over geld te 

praten

‘Een Held Met Geld ?!’ is voor en door mensen 
ontworpen en dus is een Human Centered 

Design aanpak belangrijk

Vraag continu feedback op 
het concept van Bredanaars
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