Financiële problemen op de
werkvloer
Peiling op maat
Het Nibud peilt regelmatig de effecten van financiële problemen van werknemers
voor werkgevers. Deze peiling geeft een beeld van hoe vaak werkgevers worden
geconfronteerd met financiële problemen van werknemers, welke impact dat
heeft en wat het beleid is over deze problematiek.

Peiling op maat
Het Nibud kan deze peiling ook op maat uitvoeren. De peiling op maat geeft u een goed beeld
van de situatie in uw bedrijf, branche of organisatie. Of van de bedrijven in uw gemeente of de
verschillende vestigingen binnen uw bedrijf.

Belang
Een peiling op maat naar financiële problemen op de werkvloer geeft u inzicht in de knelpunten
waar u tegen aanloopt als u wordt geconfronteerd met financiële problemen van uw werknemers.
Vervolgens kunt u hierop inspelen door beleid te maken of aan te passen, door te ve rwijzen,
preventieactiviteiten te ondernemen of informatie aan te bieden.
Gezien de hoge kosten die financiële problemen bij werknemers met zich meebrengen, zou juist
preventie van schulden veel ellende kunnen besparen en kunnen kosten worden
teruggedrongen. Kosten zijn bijvoorbeeld het verwerken van loonbeslag, maar ook ziekteverzuim
en een verlies aan productiviteit.

Werkwijze
Het Nibud maakt in overleg met u de vragenlijst en zorgt dat uw werkgevers/leidinggevenden
deze kunnen invullen. We vragen u om de vragenlijst onder de aangesloten
bedrijven/vestigingen te verspreiden. Zo kunt u ook zelf bepalen of en wanneer u een
herinneringsmail uitstuurt, aan de hand van het aantal respondenten dat de vragenlijst heeft
ingevuld.
Het Nibud analyseert de uitkomsten van de peiling en schrijft het rapport en de aanbevelingen.
Deze bespreken we vervolgens met u in een adviesgesprek.
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Resultaat
Wij leveren:


een rapport met de resultaten van de peiling op maat. Daarin leest u de
situatie in uw organisatie ten opzichte van die in de rest van Nederland. Daarnaast geven
we praktische handvatten over hoe u beleid kunt vormgeven en welke oplossingen u kunt
kiezen om het aantal werknemers met financiële problemen te verminderen of effectief
aan te sporen tot een oplossing;



een PowerPointpresentatie waarmee u de resultaten van de peiling kunt communiceren;



een adviesgesprek met één van onze adviseurs.

Doorlooptijd
De doorlooptijd hangt af van de tijd dat de enquête online staat. Dat bepaalt u zelf. Vanaf het
moment dat de enquête online eindigt, hebben we nog maximaal drie weken nodig om de data te
analyseren en het rapport en de presentatie op te leveren. Het adviesgesprek wordt gepland in
de vierde week.

Kosten
De kosten van een peiling op maat zijn € 4.500,- (exclusief btw)

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in een peiling op maat of hebt u vragen? Neemt u dan contact op met
Martine Broere, te bereiken via mbroere@nibud.nl of via (030) 23 91 361.
Op nibud.nl/werkgevers staat het rapport Financiële problemen op de werkvloer als voorbeeld.
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