
Informatiebijeenkomst gemeenten Week van het
geld 2021 - Week van het geld
vrijdag, 9 oktober 2020

Dinsdag 6 oktober jl. vond de informatiebijeenkomst
voor gemeenten Week van geld 2021 plaats. Meer dan
50 gemeenten waren hierbij aanwezig.

22 t/m 26 maart 2021 vindt de 10de Week van het geld plaats

met als thema "Goed omgaan met geld is goud waard".

De Week van het geld groeide in de afgelopen 9 edities uit tot

een van de grootste projectweken in het basisonderwijs.

Financiële vaardigheden zijn zeker nu ontzettend actueel.

Daarom gaat de Week van het geld naast het basisonderwijs ook verbreden naar het vmbo en het mbo.

Financieel kwetsbare groepen, zoals 18 jarigen, verdienen ook tijdens de Week van het geld extra

aandacht.  

Steeds meer gemeenten in Nederland organiseren tijdens de Week van het geld op lokaal niveau een

eigen programma. Dit doen zij in samenwerking met zowel landelijke als lokale partners. Heb je ook

interesse om een lokale Week van het geld in jouw gemeente te organiseren? Ben je benieuwd wat het

voor jouw gemeente kan betekenen? Neem contact op met Oscar de Grave voor een gesprek via

o.p.grave@minfin.nl

Lees verder in het uitgebreide verslag (https://www.weekvanhetgeld.nl/bibliotheek/Downloads/Presentaties/verslag-

informatiebijeenkomst-gemeenten-week-van-het-geld-2021-6-oktober-2020.pdf) van de informatiebijeenkomst voor

gemeenten.

Presentaties:

Integrale aanpak jongvolwassenen in een kwetsbare positie 16-27jr

(https://www.weekvanhetgeld.nl/bibliotheek/Downloads/Presentaties/vng-edgar-oomen.pdf) - Edgar Oomen

(VNG)

Regionale samenwerkingsverbanden

(https://www.weekvanhetgeld.nl/bibliotheek/Downloads/Presentaties/moedige-dialoog-christophe-geuskens.pdf) -

Christophe Geuskens (Moedige Dialoog Nederland)

Update curriculum en verbreding onderwijs

(https://www.weekvanhetgeld.nl/bibliotheek/Downloads/Presentaties/wijzer-in-geldzaken-suzanne-elferink-

onderwijs-1.pdf) - Suzanne Elferink (Wijzer in geldzaken)

10e Week van het geld (https://www.weekvanhetgeld.nl/bibliotheek/Downloads/Presentaties/wijzer-in-

geldzaken-oscar-de-grave-week-van-het-geld-2021-1.pdf) - Oscar de Grave (Wijzer in geldzaken)

Lees voor

mailto:o.p.grave@minfin.nl
https://www.weekvanhetgeld.nl/bibliotheek/Downloads/Presentaties/verslag-informatiebijeenkomst-gemeenten-week-van-het-geld-2021-6-oktober-2020.pdf
https://www.weekvanhetgeld.nl/bibliotheek/Downloads/Presentaties/vng-edgar-oomen.pdf
https://www.weekvanhetgeld.nl/bibliotheek/Downloads/Presentaties/moedige-dialoog-christophe-geuskens.pdf
https://www.weekvanhetgeld.nl/bibliotheek/Downloads/Presentaties/wijzer-in-geldzaken-suzanne-elferink-onderwijs-1.pdf
https://www.weekvanhetgeld.nl/bibliotheek/Downloads/Presentaties/wijzer-in-geldzaken-oscar-de-grave-week-van-het-geld-2021-1.pdf
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=10218&lang=nl_nl&voice=Ilse&readclass=readspeaker_toread&url=https%3A//www.weekvanhetgeld.nl/.publisher/preview/EpFv-PqaqWbkWKoqodLZKGdtt2HtKAV5A5VklpCOnlxq7feHeVe2Isg5HPunSA8GXEDO7rEETar0r7xlRCfl_7Wd6pp1gQ5HTHe6TgCqrKmxjQLUbNdfZm0bZftJzvTHZNsm-K_gYmLnKPhj-emFZCV-oqHU6LT9


Gemeenten en de lokale Week van het geld

(https://www.weekvanhetgeld.nl/bibliotheek/Downloads/Presentaties/gemeente-utrecht-berdien-van-der-wilt.pdf) -

Berdien van der Wilt (Gemeente Utrecht)

Gemeenten en de lokale Week van het geld

(https://www.weekvanhetgeld.nl/bibliotheek/Downloads/Presentaties/gemeente-arnhem-matthijs-kleij.pdf) -

Matthijs Kleij (Gemeente Arnhem)

11 t/m 15 maart 2024
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