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De feiten
De afgelopen jaren hebben steeds meer huishoudens te maken gekregen met financiële problemen. Uit rapportages 

van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat ruim 1,1 miljoen huishoudens (1 op de 6 huishoudens) 

problematische schulden heeft of risico loopt hierop. De verwachting is dat het probleem de komende tijd alleen maar 

zal toenemen. Bovendien blijkt dat de mensen die dit betreft hoger zijn opgeleid, vaker een baan en een hoger inkomen 

hebben en vaker in een koophuis wonen. Daarnaast stijgt het aantal loonbeslagen omdat organisaties een strenger 

incassobeleid voeren.

Uit onderzoek* van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat 79% van de ondervraagde 

bedrijven medewerkers in dienst heeft met financiële problemen. Ook heeft 75% te maken met loonbeslagen. 

Het verlies aan productiviteit van de medewerker wordt op minimaal 20% geschat. Daarnaast zien werkgevers veel 

ziekteverzuim en verzoeken om voorschot op het loon.

*Nibud-onderzoek ‘Financiële problemen op de Werkvloer’ 

Werknemers nemen hun problemen vaak mee naar 

het werk, met alle gevolgen van dien zoals:

- productiviteits- en kwaliteitsverlies

- ziekteverzuim

- het vragen van voorschotten

- het laten uitbetalen van vakantiedagen

- een lening vragen van het bedrijf

- lenen van collega’s

- diefstal en fraude

U kunt uw medewerkers helpen
Bijvoorbeeld door een budgetcoach in te schakelen. Zowel voor uw bedrijf als voor de medewerker is het van belang  

om tijdig en adequaat te reageren als de bovenstaande signalen u zijn opgevallen. Een budgetcoach kan helpen om 

de financiële situatie van de medewerker weer in balans te krijgen en rust te brengen. Door samen te zoeken naar een 

passende en persoonlijke oplossing. Zo kan uw (zieke) medewerker weer snel optimaal functioneren op de werkvloer.

Schakel een budgetcoach in
Budgetcoachen is het begeleiden en ondersteunen van huishoudens bij het oplossen van financiële problemen, 

het aanleren van budgetvaardigheden en het leren omgaan met het beschikbare inkomen. Uiteindelijk is het doel  

gezonde, stabiele financiën creëren.

Kies voor de Budgetcoach Groep
De Budgetcoach Groep is een onafhankelijke organisatie met landelijke dekking die garant staat voor kwaliteit, 

zorgvuldigheid en betrokkenheid. De gecertificeerde budgetcoaches zijn zorgvuldig gescreend en opgeleid om 

mensen op deskundige, discrete en persoonlijke wijze te helpen. Al onze budgetcoaches hebben een Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG), die wordt verstrekt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ze hebben een 

geheimhoudingsplicht, waarmee de privacy van werkgever en werknemer gewaarborgd is. Onze budgetcoaches 

werken niet vanuit een commercieel belang; zij zullen nooit proberen om financiële producten te verkopen.

Nog meer voordelen
De Budgetcoach Groep is bekend met het bedrijfsleven en kent geen wachtlijsten. Tevens wordt meer dan bij de   

schuldhulpverlening ingezet op mentaliteitsverandering bij de betrokken medewerker. Bovendien houdt u als 

werkgever zicht op het proces waarin we de werknemer verantwoord leren omgaan met geld. We werken toe naar  

een eindsituatie waarin de medewerker niet alleen weer helder zicht heeft op zijn financiële huishouding, maar daar 

ook zelfstandig en op een verantwoorde manier mee om kan gaan. We stimuleren de zelfredzaamheid en coachen  

op gedragsverandering. Dat maakt de aanpak van de Budgetcoach Groep proactief en gericht op preventie.

Hoe gaan we te werk?
De werkgever signaleert en neemt na goedkeuring van de werknemer contact op met de Budgetcoach Groep. 

Na een inventarisatiegesprek bij de werknemer thuis wordt een adviesplan opgesteld voor het coachingtraject. 

Daarin wordt een pakket aan maatregelen beschreven die zijn toegespitst op de persoonlijke situatie van de 

werknemer (en zijn gezin). Uiteraard wordt u als werkgever regelmatig op de hoogte gehouden van het traject.

Wat is het resultaat?
Nadat de budgetcoach aan de slag is gegaan, zult u zien dat de vitaliteit van de werknemer toeneemt. Als de 

onzekerheid over zijn financiële situatie is weggenomen, wordt de werknemer niet langer in beslag genomen door 

zijn problemen. Hij kan zich weer op zijn werk richten. De productiviteit gaat omhoog en de kosten voor uw 

organisatie omlaag.  

MVO en Vitaliteit
De inzet van een budgetcoach past uitstekend binnen het MVO- en/of vitaliteitsbeleid van uw organisatie. Het 

ondersteunt de zorgplicht die u heeft voor uw personeel. Naast het verzorgen van budgetcoach-trajecten geven we 

ook workshops. Met de workshop ‘Grip op geld’ bieden we nuttige tips en adviezen waar iedereen wat aan heeft!

Wilt u meer weten?
Uiteraard vertellen wij u graag over de mogelijkheden die de Budgetcoach Groep uw organisatie kan bieden. 

Neem gerust contact met ons op via 0181 - 28 31 40 of stuur een e-mail naar info@budgetcoachgroep.nl.

Op onze website vindt u nog meer informatie: www.budgetcoachgroep.nl.

Uitkomen met inkomen, niet vanzelfsprekend
Steeds meer huishoudens krijgen te maken met financiële problemen. In eerste instantie 

denkt u wellicht aan mensen zonder werk maar ook onder werkenden speelt dit   

probleem. De kans is groot dat er binnen uw organisatie ook medewerkers rondlopen 

die de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen en/of schulden hebben. Onder deze 

werknemers is het ziekteverzuim bovengemiddeld hoog en de productiviteit laag.

Wij leren uw 
      werknemer uitkomen 

             met inkomen!


