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GEEN
(GELD)ZORGEN!
OP NAAR FINANCIEEL FITTE MEDEWERKERS

schulden in cijfers & beeld

1 op de 5 gezinnen heeft schulden
Een keer wachten met die ene rekening totdat het
salaris weer is gestort... Tuurlijk, dat overkomt
zoveel mensen wel eens. Het wordt een ander
verhaal als dit structureel gebeurt en het ene gat
met het andere gedicht moet worden. Dan spreken
we van problematische schulden. En dat overkomt in
Nederland momenteel 1 op de 5 gezinnen.

5 miljoen gezinnen in Nederland...
...hebben huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag
van de Belastingdienst nodig als aanvulling op het
inkomen. Het behoeft geen uitleg dat met ons
huidige systeem van ‘vooruitbetalen, achteraf
corrigeren’ juist de mensen die al (financieel)
kwetsbaar waren extra in de problemen komen; het
geld is immers al uitgegeven voor de correctie
plaatsvond en het resultaat? (Nog) meer schulden.

17% van de Nederlanders heeft geen
spaarrekening
20% heeft niet meer dan 1.000 euro
15% van mensen met een wisselend
inkomen komt moeilijk rond
Bovenstaande cijfers van Nibud liegen er
niet om. Nibud adviseert gezinnen om
minimaal €2.000 achter de hand te
hebben voor onvoorziene uitgaven. Veel
werkende mensen hebben dat niet apart
liggen.
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gevolgen voor de werkgever

Risico's van financiële problemen
TOT 7 DAGEN
EXTRA ZIEK PER JAAR
20% MINDER PRODUCTIEF
DOOR STRESS EN GELDZORGEN
€ 13.000 EXTRA KOSTEN
OP JAARBASIS VOOR
DE WERKGEVER

3 UUR AAN TIJD...
OM 1 LOONBESLAG
TE VERWERKEN

DE IMPACT IS GROOT
62% van de werkgevers heeft medewerkers
met financiële problemen. En 57% van hen
ziet medewerkers met schulden als aanzienlijk
risico. Grote kans dat er ook in jouw bedrijf
medewerkers zijn met financiële problemen.
De impact op je bedrijf is behoorlijk.

MEER KANS OP
DIEFSTAL EN FRAUDE
CIJFERS: NIBUD.
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signaleren kun je leren

Iemand met geldzorgen herkennen
De meeste mensen lopen er liever niet mee te koop
als het thuis financieel niet zo lekker gaat. Toch zijn
er ook op de werkvloer signalen die duiden op
mogelijke financiële problemen. Een loonbeslag is
een hele duidelijke, maar er zijn ook subtielere.
Wees in onderstaande gevallen extra alert en
probeer je medewerker altijd op het gemak te
stellen als je doorvraagt of je vermoedens aankaart.

Een medewerker met
mogelijke financiële problemen...
vraagt steeds naar meer werk en/of een voorschot
heeft te maken met concentratie- en motivatieproblemen

verzuimt vaker en zonder duidelijke reden
is vaker betrokken bij fraude of diefstal op de werkvloer
slaat de wekelijkse borrel of de betaalde lunch af
leent (vaker dan normaal) geld bij collega's
besteedt minder aandacht aan uiterlijke verzorging

4.

Voorkomen scheelt écht!

Géén eigen
schuld...
Een scheiding met nogal wat gevolgen... Een partner
verliezen. Of een close familielid. Een tijd lang moeten
zorgen voor een zieke ouder als enig kind. Dit zijn typisch
gebeurtenissen die voor geldproblemen kunnen zorgen.
We zijn met z'n allen al snel geneigd te denken in termen
als 'het zal je eigen schuld wel zijn', maar financiële
problemen ontstaan dus ook omdat emotie de overhand
heeft in moeilijke of verdrietige situaties. Ook het bewust
zijn van deze life changing events kunnen dus helpen bij
een vroege signalering.

62%

van de werkende
Nederlanders heeft
geldproblemen.

5 jaar

duurt het gemiddeld voordat
iemand die rondloopt met
geldschulden hulp durft te
zoeken en aanvaarden.

10 x

zo hoog is de schuld
gemiddeld na 5 jaar
rondlopen zonder er iets
aan te doen.
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kom in actie

Praat met je medewerker, doorbreek
taboes en geef vertrouwen
1. Financiële Helpdesk:
volledig anoniem

Verwijs je medewerker naar de
Financiële Helpdesk van de Budgetcoach
Groep. Daar staan we de medewerker
gratis te woord bij alle vragen over
geldzaken. En dat kan volledig anoniem.
We weten uit ervaring dat dit een enorm
drempelverlagend effect heeft

2. Inloopspreekuur:
vragen is weten

Tijdens een laagdrempelig inloopspreekuur bij jou
op de werkvloer kunnen je medewerkers vragen
over hun financiën en/of financiële
problemen stellen aan de budgetcoach.
TIP: we faciliteren ook inloopspreekuren rondom
speciale thema's als toeslagen of de aangifte
inkomstenbelasting.

3. Financiële Wegwijzer: overzicht first!

De Financiële Wegwijzer geeft werkgevers een compleet, helder overzicht van hoe hun
medewerkers er financieel voor staan. En daarmee komt een medewerker te weten wat de
financiële consequenties voor hem of haar persoonlijk zijn bij eerder stoppen (volgens de 8090-100-regeling), minder werken of een minder betaalde functie uitoefenen. Met de
uitkomsten van onze berekeningen kunnen medewerkers bewuster keuzes maken.
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4. Workshop voor medewerkers:
voorkomen is beter

De workshop “Financieel Vitaal” is gericht op
schulden voorkomen, ze in een vroeg stadium
erkennen én ze samen zo snel en goed mogelijk op
te lossen aan bod komen de thuisadministratie,
maandoverzichten maken en bijhouden, controle
over uitgave en de invloed van belasting,
toeslagen, abonnementen en verzekeringen.

5. Workshop voor leidinggevenden:
goed beslagen ten ijs

“Hoe moet ik omgaan met medewerkers met
financiële problemen?” is een workshop, speciaal
voor leidinggevenden. We geven
uitleg over de schuldenproblematiek in Nederland,
leren hen medewerkers met financiële problemen
in een vroeg stadium herkennen. En we geven
handvatten voor het bespreekbaar maken en
helpen bij zoeken naar oplossingen.

7.

6. Speed budgetcoaching:
medewerker aan zet

Tijdens speed(budget)coaching gaat een
budgetcoach eenmalig
in gesprek met een medewerker om een
specifieke vraag beantwoord te krijgen of ze
gaan met het ingevulde budgetmaandoverzicht
aan de slag. Concrete tips en adviezen worden
uitgewerkt in een actieplan.

7. Financieel in balans (e-training):
een maand lang challenges

Onze e-training Financieel in Balans is gericht op inzicht in
besparen. Medewerkers ontvangen in een online omgeving
elke dag een tip over een geldgerelateerd onderwerp. Denk
aan onderwerpen als ‘een jaarbegroting maken’, valkuilen van
kleine uitgaven, geldzaken en je relatie, besparen (op energie,
communicatie, boodschappen etc.), en schulden en lenen.

8. Budgetcoaching: uitkomen met inkomen

Onze core business is inmiddels bij veel bedrijven en instanties
door het hele land bekend; Budgetcoach Groep helpt werknemers
bij het voorkomen en oplossen van financiële problemen. Onze
budgetcoaches zoeken naar persoonlijke en passende
oplossingen, zodat de medewerker weer snel optimaal
functioneert op de werkvloer.
Hierover op de volgende pagina meer!
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inzet van een budgetcoach

Stap 1: fact checken

En..... actie!

Wat is de reden van de financiële problemen? We duiken de
administratie in voor een realistisch beeld.

Stap 2: een kleine test
We testen de financiële kennis en vaardigheden van onze cliënt. Is
bekend waar hij/zij recht op heeft? En welke verplichtingen er gelden?

Stap 3: de quick wins
Wat kunnen we NU doen. Onze coach kijkt mee of je medewerker in
aanmerking komt voor regelingen en waarop bezuinigd kan worden.

Stap 4: en er was overzicht!
We stellen een budgetmaandoverzicht en een rapportage op. Inzichten
en gemaakte afspraken staan hierin duidelijk beschreven.

Stap 5: nazorg
Ook bij het uitvoeren van de actiepunten blijven we betrokken.

Nét wat meer begeleiding
Soms is er wat meer nodig dan een gesprek en actieplan. Als er loonbeslag(en) in het
spel zijn bijvoorbeeld. Dan maken we een voorstel voor een vervolgtraject met
langere begeleiding. Net zo lang tot er weer financieel overzicht én financiële rust is.
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klant aan het woord

"Het begint bij meer inzicht"
Je financieel vitaal voelen hoort bij je werk betekenisvol
ervaren, aldus Inge Dilven. "Geldzorgen uiten zich in stress en
dat zie je op den duur ook terug in het functioneren van de
medewerker en het effect op zijn of haar omgeving."

Hoe maken jullie financiële problemen bespreekbaar?
"Praten over financiële problemen blijft lastig. Met ons hulp-opmaatprogramma ‘Financiële vitaliteit’ verlagen we de drempel. Elk
jaar organiseren we ook een themaweek om een onderwerp als
'financiële problemen' onder de aandacht brengen."
Wat zetten jullie in om te
helpen?
"Alles begint bij inzicht. De Financiële
Wegwijzer laat medewerkers zien wat
de
persoonlijke
financiële
consequenties zijn van eerder stoppen
of minder werken. Met de uitkomsten
van deze berekeningen kunnen ze
bewuster keuzes maken. Ook kunnen
ze gratis en volledig anoniem een
telefonische helpdesk bellen met
vragen over geldzaken."

114
succesvolle
coachtrajecten

Wanneer komt de budgetcoach in beeld?
"Wanneer een medewerker dat wil. Eigen bereidheid is een
voorwaarde voor duurzame gedragsverandering. Na een
inventarisatie-adviesgesprek en plan van aanpak kijken we of
de medewerker nog een vervolgtraject nodig heeft."

Inge Dilven is projectmanager
Betekenisvol Werk bij Vebego
International, een van onze vaste
opdrachtgevers. Vebego is het
moederbedrijf van onder meer Hago,
Hago Zorg, Yask en Westerveld en telt
meer dan 36.000 medewerkers in facility
services en de zorg.
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Wat is de rol van de leidinggevende?
"Samen met Budgetcoach Groep organiseren we regelmatig
workshops bij onze bedrijven. We gaan in op vragen als 'Hoe groot is
de invloed van financiële problemen op de werkvloer?' en 'Hoe ga jij
als leidinggevende het gesprek aan?' Dit helpt hen zeker om
financiële problemen bespreekbaar te maken en op tijd te
herkennen."

Ook financieel fitte medewerkers?
Onze oplossingen zijn geen one-size-fits all: bij de
start van elke samenwerking bespreken we samen
met onze nieuwe opdrachtgever wat past bij hun
organisatie. Onderstaande diensten zetten wij het
meeste in.

Hoe pakken jullie inspanningen uit?
"Sinds de opstart van ons programma ‘Financiële Vitaliteit’ zijn er 114
coachingtrajecten afgerond binnen 16 Vebego-bedrijven. Ook wordt
er maandelijks volop gebruikgemaakt van onze gratis telefonische
helpdesk."

"Niet overnemen, maar
handvatten geven"
Hoe omschrijf je de samenwerking met Budgetcoach
Groep?
"Budgetcoach Groep heeft jarenlange ervaring in de branches waarin
wij actief zijn, dat is fijn. Ook sluit de werkwijze van Budgetcoach
Groep naadloos aan op het gedachtegoed van Vebego: niet het
‘overnemen’ van schulden, maar werknemers handvatten geven om
zélf een verschil te kunnen maken."

Telefonische helpdesk voor medewerkers:
deskundige hulp, gratis en anoniem

Workshop of webinar voor leidinggevenden:
hoe signaleer je medewerkers met problemen en
wat kan je doen?
Workshop of webinar voor personeel:
direct een beetje wijzer worden in geldzaken.
Budgetcoaching:
praktische hulp bij schulden en loonbeslag met
als doel: financiële zelfredzaamheid.
3.
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Zij kunnen het weten

tips van onze pro's

Shirley Westdorp, Remko van ’t Klooster en Mariska den Hollander zijn 3 zelfstandige
budgetcoaches die wij regelmatig inzetten bij opdrachtgevers. Met een flink aantal
jaren ervaring op de teller weten zij als geen ander wat bedrijven zélf kunnen doen
om medewerkers te helpen bij financiële problemen.

"Overtuig je medewerkers vooral in lastige
tijden, van het belang een goed beeld van te
hebben van de financiële huishouding."

"Zet zoveel mogelijk verschillende
communicatiemiddelen in. Geïnformeerde
medewerkers melden zich eerder."

"Ga het gesprek aan. En benadruk vooral
dat dit zonder consequenties en met privacy
wordt behandeld."

"Voorlichting kan de drempel voor een
medewerker met financiële problemen
wegnemen en leiden tot een gesprek."

"Controleer bijvoorbeeld 2x per jaar samen
met medewerkers toeslagen en beantwoord
vragen over belastingaangiftes en
betalingsachterstanden."

"Schakel op tijd een coach in en niet als het
water je medewerker al aan de lippen staat.
Na een eerste gesprek met een
budgetcoach is de druk al een beetje van de
ketel, weten we uit ervaring."
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Contact
Wil je nog eens verder praten of
weten wat de Budgetcoach
Groep voor jouw organisatie
kan betekenen? Kijk eens op
www.budgetcoachgroep.nl
of bel ons op 088-6220330.

