
Omslagverhaal Financieel advies

Geldzorgen van
personeel doen
ookdebaas pijn
Eenfinancieel adviseur opkosten vandewerkgever. Voor
bedrijven als KPN, KLMenCSU is het onderdeel vanhet
personeelsbeleid.Werknemers die inzicht inhunfinanciële
situatie hebben, zijnmobieler enweerbaarder.

Frank vanAlphen

Eenfinancieel adviseuropdewerkvloer
wekt inhetbegin enige argwaan,weet
Marcel vanLeeuwen, directeur vanad-
viesbureauEBCNederland. ‘Aanhetbe-
gin vanhet gesprek zeg ik “laatme raden
watuwvrouwvanmorgenheeft gezegd
overdit advies: je ondertekentniets”.Dat
klopt vaak. Ik kandewerknemerdange-
ruststellen.We verkopenniets. Zehoe-
venniets te tekenen.Wij voeren inzicht-
gesprekken.’

Deadviseurs vanEBCkomenoverde
vloerbij eengroeiendaantalwerkgevers.
‘Wezijn al jarenbezigmet advies aan
werknemers,maarnukomthet in een
stroomversnelling’, aldusVanLeeuwen.
‘Trends alsminder sociale voorzienin-
genen versobering vanpensioenrege-
lingen speeldenal langer.Nuerken-
nenwerkgevers ookdat inzicht in je
financiële situatie vanbelang is voorde
duurzame inzetbaarheid vanhunwerk-
nemers.Hetmaakt zewendbaarder en
weerbaarder.’

KPN is een vandegrotewerkgeversdie
onlangsfinanciële advisering inde cao
heeft opgenomen.Dewerkgeverbetaalt
dehelft vanhet advies.Dewerknemers
bekostigendeanderehelft uit het inzet-
baarheidsbudget dat ze jaarlijks krijgen
toegekend.Dit budget van tenminste
€1000kunnenzeookbestedenaanop-
leidingen.

‘Demeestewerknemershebbengeen
inzicht inhunfinanciële situatie. Zeden-
ken inproducten zoals eenhypotheekof
een lijfrente. Zekunnenalhelemaalniet
overzienwatdefinanciële gevolgen zijn
vaneenanderebaanofminderwerken’,
zegtVanLeeuwen. ‘Dat is voordiewerk-
nemers vaak redenommaarophunplek
teblijven.’

Definancieel adviseurbegintmethet
inkaart brengenvan inkomstenenuitga-
ven. ‘Danwetenwewat eenhuishouden
nettonodigheeft nuen inde toekomst
enhoeveel leefgeld er overblijft na aftrek
vande vaste lasten’, aldusVanLeeuwen.

Metdie informatiebij dehandbe-
spreektdeadviseurwelkemogelijkhe-
dener zijn. VanLeeuwen: ‘Metnameou-
derenhebbenmeermogelijkhedendan
ze vaakdenken. Zehebbeneenbehoor-
lijk pensioenopgebouwdomdat ze ja-
ren in eeneindloonregelinghebbenge-
zeten. Verder is dehypotheekdikwijls al
grotendeels afgelost en zijndekinderen
uit huis.’

De adviseur laat bijvoorbeeld ziendat
het leefgeld gelijkblijft als eenwerkne-
mer vanaf zijn 63stedriedagenperweek
gaatwerken.Dat kanomdat eendeel van
hetpensioeneerder kanwordenopge-
nomenensommigeuitgavenwegvallen.

E
·Ouderen
Vooral oude-
re werknemers
hebben meer
mogelijkheden
dan ze denken
door een beter
pensioen en een
grotendeels af-
geloste hypo-
theek.

Tips

‘Werknemers zijn vaak verbaasdoverde
mogelijkheden. Somskunnenzeover-
stappennaarwerkdatminder goed ver-
dient,maaropdezelfde voet doorle-
ven. Eenbarrière is datwerknemers zich
blindstarenophetbrutoloon,maardat
isniet hethele verhaal’, zegtVanLeeu-
wen.

Dewerkgeverbetaalt niet alleende
adviseur,maarmaakthet ookopande-
remanierenmakkelijk voordewerkne-
mer.Deadviseurmaakt gebruik vaneen
spreekkamer vandewerkgever ende
werknemermagmetdeadviseurpraten
tijdenswerktijd.

Werknemershoevenniet bang te zijn
datdeadviseurs informatiedoorspe-
lenaandewerkgever. ‘Alleswatdewerk-
nemer vertelt, is vertrouwelijk.Wege-
venniets door aandewerkgever’, zegt
VanLeeuwen. ‘Het enigedatwedelen
metdewerkgever zijn enthousiaste reac-

ties.’ Veelwerknemers radenna zo’nge-
sprekhuncollega’s aanook zo’n inzicht-
gesprek te voeren.

Bij grotebanenreducties spreken
werkgevers enbondeneveneens vaak
inhet sociaal planafdatwerknemersfi-
nancieel adviesmogen inwinnenopkos-
ten vandewerkgever. ZohebbenKLMen
RabobankEBC indearmgenomenom
werknemersbij te staanbij reorganisa-
ties.Hetmaaktmensenmobieler, is de
ervaring.

‘Gebrekaan inzicht infinanciële ge-
volgen vaneen verandering is vaak re-
den voormensenommaarniets te ver-
anderen’, aldusRenskeRietbergen,
directeurhr-innovatie&marketingbij
werkgeversorganisatieAWVN. ‘Eenou-
derewerknemer voelt bijvoorbeelddat
deploegendiensthemsteeds zwaarder
valt,maar zoektniet naarmogelijkheden
omindagdienst te gaanwerken, omdat
hij danminder gaat verdienen.Maar als
deuitgavenookdalenomdatdekinde-
renuit huis zijn, is het somswelmogelijk
ommetminder inkomstengoed rond te
komen.’

Rietbergen ziet bij steedsmeer reorga-
nisatiesdat erbudgetwordt vrijgemaakt
voorfinancieel advies.Debedragendie
dewerkgever ter beschikking stelt in so-
ciale plannen variëren van€200 tot €750.

Verbaasd
Werknemers zijn
vaak verbaasd over
de mogelijkheden die
er na een advies
blijken te zijn

‘Zoek hulp als je schulden hebt’

‘I
k werk samen met
mijn vrouw Ton-
nie en zoon Joris
bij CSU. Twee jaar

geleden raakte ik in ge-
sprek met mijn leiding-
gevende over onze fi-
nanciële problemen.
Hij vroeg of CSU kon
helpen. Ik vond het
geweldig dat hij daar-
over begon.’

‘Via CSU kwamen we
in contact met Sherley
Westdijk van de Budget-
coach. Ze bezocht ons
thuis in Wijk bij Duurste-
de en heeft een inventa-
risatie gemaakt. Samen
hebben we een plan van
aanpak opgesteld. we
hadden toen een schuld
van €15.000. Sherley
heeft goede afspraken
kunnen maken met onze
schuldeisers.’

‘We zijn heel goed
gaan kijken naar onze
uitgaven. Veel geld ging
naar onze veertien ge-
wone parkieten en valk-
parkieten. Die hebben
we weggedaan. Ge-
lukkig konden ze naar
een camping waar we
schoonmaken. Daar ver-
zorgen we nu de volière.’

‘Het eerste jaar was
best zwaar. We haalden
een deel van ons eten
bij de Voedselbank hier
in Wijk bij Duurstede.
Eens in de twee weken
hadden we contact met
Sherley over de voort-
gang.’

‘Vorig jaar septem-
ber hebben we ons ver-
haal verteld voor een
jury die een prijs geeft
aan het meest innovatie-
ve schoonmaakbedrijf.
CSU heeft die award
voor maatschappelijk
verantwoord onderne-
men gewonnen. Daar-
ommochten we nog een
jaar langer Sherley als
coach hebben. Maar uit-
eindelijk moeten we het
zelf kunnen.’

‘We voelen ons beter,
nu we de problemen on-
der controle hebben. We
hebben nog wel €2000
schuld. We hebben min-
der stress en zijn de din-
gen die we hebben meer
gaan waarderen. We we-
ten hoe erg het is als je
diep in de schulden zit.
Mensen die met hetzelf-
de zitten, raad ik aan
hulp te zoeken.’

Wie
Adrie Steenis (60)

Baan
Schoonmaker

Case
Kwam in problemen
door hoge uitgaven,
werkgever CSU bood
hulp aan via coach.
Problemen zijn nu
onder controle.
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· Brutoloon
Velen denken
dat het bruto-
loon leidend is
voor hun moge-
lijkheden. Maar
soms kan men
met minder sa-
laris op de zelf-
de voet verder
leven.
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Hetfinanciële advies is somsonder-
deel vanhetduurzame inzetbaarheids-
beleid. Indat kaderheeft AWVNTiptrack
ontwikkeld.Metdeze appkrijgt dewerk-
nemermeer greepopzijn loopbaan.Het
doel iswerkenden te stimulerenactie-
verna tedenkenoverhuncarrière.Dege-
bruiker kan zijnwerkbeoordelenop vier
onderwerpen: gezondheid, financiën,
werk enpersoonlijkeontwikkeling.Wie
dit doet, krijgt een tipomzijn situatie te
verbeteren.

Deappdraait opproef bij dertienor-
ganisaties. Zo’n1500werknemersdoen
meeaandeze testfase. ‘Het is debedoe-
lingdatTiptrack volgend jaar ter be-
schikkingkomt voor allewerkenden’,
zegtRietbergen.Tiptrackkanwordenge-
koppeld aanzakendiedewerkgever voor
dewerknemerheeft geregeld, zoals trai-
ningenenfinancieel advies.

Werknemerskunnenophunmobiel-
tjemeldenhoehunwerkdagwas. Als ze
zeggendathet een leukedagwas, krijgen
ze vervolgvragen. ‘Je kuntdanaanklik-
kendat jeprettighebt samengewerkt. In
dit geval krijg jebijvoorbeeldde tipom
feedback te vragenaan je collega’s om
nogbeter samen tewerken’, aldusRiet-
bergen.

Tevredenheid
Dewerknemerkanook iets kwijt over
zijn geldzaken. ‘Hij kanaangevendathij
tevreden is overbijvoorbeeld spaargeld,
of juist ontevredenoverhet gebrekaan
inzicht in zijnpensioensituatie.Hierop
volgenook tips’, zegtRietbergen. ‘Tip-
track isnog inontwikkeling. Er komen
steedsmeer tipsbij.Het systeemont-
houdtwelke tips zijn gegeven zodat je
niet tweekeerdezelfde tipop je scherm
krijgt.’

OokEBCcombineert de inzichtge-
sprekkenmet eenonline-instrument.
Deadviseurswerkenmethet Persoon-
lijk Jaarverslag.Datprogrammakanbin-
nenkort via eenappbanksaldo’s, pensi-
oen- enbelastinggegevens inlezen. ‘Dat
scheelt klant enadviseur veelwerk.We
wetendanzekerdatwedegoededata
hebbenomdat ze afkomstig zijnuit be-
trouwbarebronnen’, zegtVanLeeuwen.
‘Maar zo’noverzichtmoet je altijd com-
binerenmet eengesprek.De cijfers zeg-

genmensenweinig zonder een toe-
lichting. Als zehet eenmaal begrijpen,
kunnenze zelf het overzicht aanvullenen
gebruiken.’

Advies over geldzaken isniet alleen
weggelegd voormodale enbovenmoda-
lewerknemers. Bedrijvenmet veelwerk-
nemersdieminder verdienen, schakelen
ook regelmatig adviseurs in. Indie ge-
sprekkengaathet veelal overhet voorko-
menof oplossen van schuldproblemen.

BudgetcoachGroep is zo’n advies-
bureaudat sinds2011actief is opdeze
markt.Hetbedrijf heeft 24 coaches, ver-
spreidoverhet land. ‘Wewerkenonder
meer voorbedrijven zoals schoonma-
kerCSU, groothandel Sligro en truckpro-
ducent Scania’, zegt directeurDaniel de
Kievid. ‘Mensendiedaarwerkenkunnen
door een scheidingof eenandere tegen-
slag indefinanciëleproblemenkomen
omdat ze geenbufferhebben.Dat leidt
tot stress enmogelijk tot ziekteverzuim.’

Het ismoeilijkwerknemers teberei-
kendie indegevarenzone zijnbeland.
‘Geldproblemenzijn een taboeonder-
werp’, zegtDeKievid. ’Het isnormaal
voor een leidinggevende te informeren
naar een zieke tante,maarhij vraagtniet
zo snelnaardefinanciële situatie van

Ernstige vormen
Als de geldproblemen
ernstige vormen
aannemen kan de
Budgetcoach niet
meer helpen
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·Opsporen
Het is moeilijk om werk-
nemers te bereiken die al in
de gevarenzone terecht zijn
gekomen.

· Bovenmodaal
Advies over geldzaken is niet
alleen weggelegd voor werk-
nemers met een modaal en
bovenmodaal inkomen.

Tips

eenwerknemer.Ookniet als de signa-
len—eenautodie steeds stuk is, vragen
omeenvoorschot, geengeldmeer voor
de verjaardagspot—wijzenopfinancië-
le problemen.’

Een vraagbaak voor geldzakenhelpt
in contact te komenmetwerknemers
die gebukt gaanonder geldzorgen. ‘We
hebbenbij sommigeondernemingen
eenanoniemefinanciëlehelpdesk.Daar
kunnenwerknemers terechtmet vragen
overhuurtoeslagofhet kindgebonden
budget. Alswemerkendat een vragen-
stellerfinancieel indeknel zit, bieden
wehulpaan.Wevertellendat zijnwerk-
geverdekosten vancoachingbetaalt als
wemogenmeldendathij hulp zoekt.
Degrote angst is dat je dan jebaankwijt
bent.Dat isniet zo. Veelwerknemers
gaan inophet aanbod.’

Voordewerkgever is het belang vol-
gensDeKievid evident. ‘Eenwerkgever
heeft liever eenwerknemerdie goed in
zijn vel zit dan iemanddie chagrijnig is
vanwegegeldzorgenenzich vaak ziek
meldt.Demeestemensenhebbenhun
financiënnaeenpaar gesprekkenweer
oporde.Doel is datmensenweerfinan-
cieel zelfredzaamworden.’

Debudgetcoacheskomenbij demen-
sen thuis. Als er eenpartner is, dan
neemtdieookdeel aanhet gesprek.De
Kievid: ‘Mensen zitten thuismeer in
huncomfortzoneen zijnbereid eerder
openheid van zaken te geven.Bovendien
kunnenze er sneller relevantedocu-
mentenbij pakkenenkrijgt debudget-
coacheen indruk vanhetuitgavenpa-
troonaandehandvande inventaris en
staat vandewoning.’

Veelwerkendenmet lage inkomens
zijnmet eenklein steuntje inde rugal
enormgeholpen.DeKievid: ‘Het aan-
vragen van toeslagen isbijvoorbeeld in-
gewikkeld. Zeker als je deNederland-
se taal nauwelijksmachtigbent. Voor
eengedeeltelijke kwijtschelding vange-
meentelijke lastenmoet je vijftiendocu-
mentenoverleggen.Daar kunnenwij bij
helpen.’

Als degeldproblemenernstige vor-
mengaanaannemen, kandeBudget-
coachnietmeerhelpen. ‘Wezijn geen
schuldhulpverleners’, aldusDeKievid.
‘Als er sprake is vaneenuitermatepro-
blematische schuldensituatiebegelei-
denwij dewerknemernaardegemeen-
telijke schuldhulp.’

‘Dit geeft rust’

‘Gesprek was een wake-upcall’

‘I
k werk zo’n 17 jaar
voor de Rabobank. In
juni ben ik ‘actief mo-
biel’ verklaard. Dat

betekent dat mijn werk-
zaamheden eind sep-
tember zijn vervallen.
Werknemers die dat
overkomt, krijgen van
de bank de mogelijkheid
een inzichtgesprek te
voeren over hun financi-
ele situatie.’

‘Ik had al veel zaken
over het sociaal plan, de
WW en starten als zzp’er
zelf uitgezocht, maar het
leek me nuttig ommijn
situatie en de mogelijk-
heden met zo’n adviseur
te bespreken. Ze werken
met een systeemwaar-
in je al je financiële gege-
vens kunt laden. Dat sys-
teem rekent scenario’s
door. Je kunt ook zelf
scenario’s zoals een aan-
koop van camper laten

‘M
ijn werk-
gever KLM
bood de ge-
legenheid

een gesprek te voe-
ren met een onafhanke-
lijk adviseur over mijn fi-
nanciële situatie. Ik heb
die mogelijkheid aange-
grepen omdat ik wilde
weten of de aannames
klopten die ik had over
geldzaken.’

‘Het gesprek gaat uit
van je Persoonlijk Jaar-
verslag, waarin al je fi-
nanciële gegevens staan.
Aan de hand van dat on-
line-jaarverslag bespreek
je allerlei scenario’s zo-
als eerder met pensioen
gaan, van baan veran-
deren of voor jezelf be-
ginnen.’

‘Het was voor mij
een wake-upcall. Ik
zag bijvoorbeeld dat
de hypotheekrenteaf-

doorrekenen.’
‘Voor mij gelden grof-

weg drie scenario’s: tij-
delijk geen werk, di-
rect weer aan het werk

trek afloopt rond mijn
pensioendatum. Of dat
gelijktijdig met mijn part-
ner stoppen met werken
financieel niet haalbaar

of heel vroeg met pen-
sioen. Omdat ik mezelf
goed had voorbereid,
was het gesprek meer
een bevestiging van wat
ik zelf al dacht.’

‘Wat ik moeilijker vind,
is tien jaar of verder
vooruit kijken. Dat kan
zo’n adviseur wel met
behulp van dat program-
ma. Hij kan door een
paar vragen te stellen
ook een betere inschat-
ting maken van je uitga-
venpatroon. Inkomsten
optellen na je pensione-
ring is niet zo moeilijk.
Het is lastiger te bepa-
len of die inkomsten dan
passen bij je uitgavenpa-
troon.’

‘Ik vond het adviesge-
sprek prettig. Het geeft
mij rust dat ik weet wat
het basisscenario is en
welke mogelijkheden ik
heb.’

is. Ik weet nu beter waar
ik sta en wat de conse-
quenties zijn van veran-
deringen.’

‘Je ziet ook wat je al-
lemaal zelf moet regelen
als je voor jezelf begint.
Zaken als een arbeids-
ongeschiktheidsverze-
kering zijn nu geregeld
via de werkgever. Verder
wees de financieel ad-
viseur me op de kosten
van kinderen als ze 18
jaar worden. Niet onbe-
langrijk: ik heb vier kin-
deren.’

‘Naar aanleiding van
het gesprek heb ik geen
dingen direct veranderd.
Ik ga wel kijken of ik de
financiële producten —
zoals de hypotheek —
beter kan laten aanslui-
ten op mijn situatie. Dat
ga ik bespreken met de
leveranciers van die pro-
ducten.’

Wie
Mat Teuwen (57)

Baan
Organisatieadviseur
bij de Rabobank

Case
Functie geschrapt en
bekijkt perspectief

Wie
Albert Jan Prevoo (49)

Baan
Marketingmanager
bij KLM

Case
Werknemer wil beter
weten waar hij staat

Taboe
Geldproblemen zijn
een taboe.
Leidinggevenden
vragen niet snel naar
de financiële situatie
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