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VOOR MEDEWERKER
WIJ MAKEN MENSEN GELUKKIGER!

Heb je financiële zorgen en kom je er zelf even niet meer uit?
Of misschien is het wel (iets) erger dan dat en durf je er niet over te praten. Doe het toch maar! Hulp vragen is de juiste
stap en zal de spanningen die jouw financiële problemen met zich meebrengen alleen maar verlichten. Bovendien ben
jij niet de enige en is het niet iets om je voor te schamen.
Er zijn allerlei redenen waardoor mensen in financiële problemen kunnen raken. Door bijvoorbeeld de economische
crisis zijn veel mensen er financieel op achteruit gegaan. Dit kan zijn omdat jij of je partner je baan bent verloren, of
dat je bijvoorbeeld een stap achteruit hebt moeten doen omdat je noodgedwongen een andere functie met een lager
salaris hebt moeten aanvaarden bij je werkgever.
Daarnaast kunnen bepaalde gebeurtenissen in iemands leven ook van grote invloed zijn op je financiën. Denk hierbij
aan een noodgedwongen verkoop van je huis door bijvoorbeeld een scheiding, het op je nemen van de mantelzorg
voor een familielid, of het overlijden van een dierbare.
Door er met iemand over te praten en hulp te vragen, kun je zorgen dat je problemen niet erger worden, maar dat
deze worden opgelost. Dit zal je rust geven en kan heel erg opluchten. Hulp vragen kun je bijvoorbeeld doen door
een helpdesk voor financiële vraagstukken te bellen, of een gesprek aan te gaan met je leidinggevende, werkgever of
vertrouwenspersoon. Ook zij zullen je graag willen helpen en zullen blij zijn dat hen hebt benaderd.

Wat kan je leidinggevende/werkgever eventueel voor je betekenen?
• Door een persoonlijk gesprek aan te gaan met je leidinggevende/werkgever, kunnen jullie samen kijken welke hulp je nodig
hebt. Je zult merken dat als je je problemen besproken hebt,
dit meteen een hele opluchting zal zijn.
• Je leidinggevende/werkgever weet vaak waar je belangrijke
informatie of hulp kunt vinden, bijvoorbeeld bij de financiële
helpdesk van de Budgetcoach Groep.
Deze helpdesk is volledig anoniem en kosteloos en kan je
bereiken op telefoonnummer 088 - 622 03 02.
• Ook kan je leidinggevende/werkgever hulp voor je vragen bij
mensen die hierin gespecialiseerd zijn. Deze mensen weten alles over hoe je met financiële problemen om moet gaan en hoe
je kunt zorgen dat je dit in de toekomst kunt voorkomen. Dit zijn
bijvoorbeeld budgetcoaches, budgetbeheerders, bewindvoerders, schuldhulpverleners, etc.

Wanneer je leidinggevende/werkgever je de hulp van een
budgetcoach aanbiedt, wat kan deze dan voor je doen?
De budgetcoach zal samen met jou de administratie doornemen, ordenen wanneer dat nodig is en bekijken welke
inkomsten en uitgaven je hebt. Vervolgens zal er een budgetplan worden opgesteld waarin staat wat er allemaal maandelijks betaald moet worden en waarop je kunt bezuinigen. Jullie nemen dit stap voor stap door. Ook wordt er gekeken
welke schulden er zijn, of er al regelingen voor getroffen zijn en anders word je daarbij geholpen. De budgetcoach zal
je helpen met de stappen die je moet gaan nemen om uit de financiële problemen te komen en je leren daar te blijven.

Wat levert het je op?
• Hulp. Een budgetcoach gaat je helpen om je situatie weer
op orde te krijgen.
• Minder zorgen. Door de hulp die je krijgt, zal er een last
van je afvallen.
• Orde in je administratie. Met de hulp in het ordenen van
de administratie zal er een beter overzicht zijn en kunnen
financiële problemen eerder worden voorkomen.
• Rust. Door de afspraken die er met schuldeisers worden
gemaakt, zal er weer rust ontstaan, omdat zij je niet meer
zullen lastigvallen met vragen/eisen over betalingen. Het
normale leven. Wanneer alles weer op orde wordt gebracht,
dan kun je weer meedoen aan het gewone dagelijks leven,
zonder zorgen over je financiën. Vraag daarom om hulp en
doe het niet allemaal alleen! Er zijn genoeg mensen die jou
kunnen helpen. Zo werk je aan je toekomst, zonder zorgen.

Wie is Budgetcoach Groep?
Budgetcoach Groep is een onafhankelijke organisatie die garant staat voor kwaliteit, zorgvuldigheid, betrokkenheid en
betrouwbaarheid. De onafhankelijke, gecertificeerde budgetcoaches van Budgetcoach Groep hebben hun werkterrein
in heel Nederland. Daarnaast zullen de coaches absoluut géén financiële producten verkopen.
De budgetcoaches van Budgetcoach Groep leren cliënten verantwoord omgaan met geld en werken toe naar een
eindsituatie waarin een werknemer of particulier niet alleen helder zicht heeft op zijn financiële huishouding, maar daar
ook zelfstandig en op een verantwoorde wijze mee om kan gaan.

Heb je nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan op telefoonnummer 088 - 622 03 02.

CONTACTGEGEVENS
Budgetcoach Groep
Thorbeckelaan 82e
3201 WK Spijkenisse
Postbus 63
3200 AB Spijkenisse
T: 088 - 622 03 02
info@budgetcoachgroep.nl
www.budgetcoachgroep.nl
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