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Wie zijn wij?
De GKB is een overheidsinstelling voor hulp bij
schulden, preventie van schulden, inkomensbeheer en
sociale kredietverlening. Wij helpen mensen met een
financieel probleem waar ze zelf niet (meer) uitkomen,
en bij het voorkomen daarvan. Hierbij werkt de GKB
samen met verschillende instanties, zoals het maat
schappelijk werk. De GKB werkt voor de inwoners van
meer dan 20 gemeenten.
De GKB is lid van de NVVK, Vereniging voor schuld
hulpverlening en sociaal bankieren. Ook zijn wij lid
van de BPBI, Branchevereniging voor Professionele
Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.
Deze brancheverenigingen zien erop toe dat uw
belangen op verantwoorde wijze worden behartigd.
Daarnaast is de GKB aangesloten bij SBN, Sociale
Banken Nederland.

Wat doen wij?
U kunt bij ons terecht voor informatie en advies,
budgetbeheer, schuldregeling en beschermings
bewind. Daarnaast kunt u bij ons een aanvraag
indienen voor een sociaal krediet. U hoeft niet zelf te
kiezen welke dienst het beste bij u past; daar helpen
wij u mee.
Informatie en advies
Informatie en advies is bedoeld om zelf uw financiële
problemen op te kunnen lossen of juist om problemen
te voorkomen (preventie). U kunt dus ook zonder
financiële problemen bij ons terecht voor informatie en
advies over uw financiën. De GKB kan u bijvoorbeeld
adviseren over de mogelijkheden om uw inkomsten
te verhogen en uw uitgaven te verlagen. Informatie en
advies kan onder andere bestaan uit een adviesgesprek,
budgetcoaching of een budgetcursus. Ook geven wij
voorlichting.

Budgetbeheer
Budgetbeheer betekent letterlijk dat de GKB uw
budget beheert. Wij ontvangen uw salaris en/of
uitkering en betalen er vervolgens maandelijks uw
vaste lasten mee. Dit zijn bijvoorbeeld de huur en de
ziektekostenpremie. Daarnaast sparen we voor
niet-maandelijkse vaste lasten, bijvoorbeeld voor een
eindafrekening van het energiebedrijf. Het geld dat
overblijft, is uw huishoudgeld. Dit is bedoeld voor
overige uitgaven zoals bijvoorbeeld de boodschappen.
Waar mogelijk adviseren we u ook over hoe u uw
inkomsten kunt verhogen en uw uitgaven kunt verlagen.
Schuldregeling
Kunt u uw schulden niet (meer) zelfstandig oplossen
en heeft u hulp nodig? Dan kan er sprake zijn van
problematische schulden. In dat geval kan een
schuldregeling een oplossing zijn. Een schuldregeling
betekent dat de GKB probeert met al uw schuldeisers
een eerlijke en verantwoorde regeling te treffen. Eerst
brengen wij uw schulden in kaart. Vervolgens bemiddelt
de GKB tussen u en uw schuldeisers om tot een
regeling van al uw schulden te komen. Wanneer u bij
de GKB een schuldregeling aanvraagt, bieden wij u
vaak ook budgetbeheer aan.

Hoe vraag ik hulp van de GKB?
Wilt u hulp van de GKB? Dan moet u zich eerst
aanmelden. Hoe u zich kunt aanmelden verschilt per
gemeente. Kijk hiervoor op onze website:
www.degkb.nl of neem contact met ons op.

Contact of vragen?
U kunt een e-mail sturen naar info@degkb.nl.
Ook kunt u ons op werkdagen bellen op het telefoon
nummer (0592) 366 099. Meer informatie vindt u op
onze website: www.degkb.nl.
U kunt ons ook bezoeken aan de Overcingellaan 15
in Assen. Kijk voor meer informatie op onze website:
www.degkb.nl. Ons postadres is: GKB, Postbus
426, 9400 AK te Assen.

Beschermingsbewind
Soms is iemand door een psychische of lichamelijke
beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën
te regelen. Is dat bij u ook het geval of kent u iemand
in uw omgeving waarbij dit het geval is? Dan biedt
beschermingsbewind misschien uitkomst.
Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te
beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen
misbruik van uw situatie kunnen maken. Een bewind
voerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder
andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden
betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de
kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een
bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u.
Sociale kredietverlening
Soms kunt u bij een commerciële bank geen lening
krijgen. Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen heeft,
of omdat u ouder bent dan 65 jaar. U kunt dan soms
wel terecht bij de GKB voor een sociale lening. De
GKB is anders dan andere banken. Wij hoeven geen
winst te maken. Lenen bij de GKB is altijd maatwerk.
Hoeveel geld u kunt lenen, hangt af van uw persoon
lijke situatie. Wij kijken altijd of de lening voor u
verantwoord is. Uw belang staat namelijk voorop,
niet dat van de bank.
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