Signaalkaart financiële problemen
Financieel administratieve signalen
Als u vanuit een ondersteunende rol (bijvoorbeeld boekhouder of financieel adviseur) inzicht heeft
in de (bedrijfs-)financiën van een ondernemer, dan heeft u de mogelijkheid om onderstaande signalen
op te vangen. Deze signalen kunnen aanleiding zijn om het gesprek over geld aan te gaan.
Inkomen
	Het hebben van een sterk fluctuerend inkomen
	Faillissement van grootste of meerdere
opdrachtgevers
	Wegvallen van grootste of meerdere
opdrachtgevers
	Werkzaam in een, door de coronacrisis,
kwetsbare sector
	Onregelmatige betalingen ontvangen van
opdrachtgevers
	Regelmatig (veel) meer uren werken dan is
gefactureerd
	Een zeer laag uurtarief hanteren
	Informeren over en/of aanvragen van financiële
ondersteuningsmaatregelen
Financieel overzicht
	Niet weten hoeveel er maandelijks binnenkomt
	Niet weten wat er maandelijks betaald moet
worden
	Moeite hebben met sparen
	Onregelmatige betaling van facturen
	Aanslagen omzetbelasting niet of te laat betalen
	Zakelijke en privéfinanciën lopen door elkaar

Verzekeringen
	Uit geldgebrek niet verzekerd zijn (tegen
arbeidsongeschiktheid of pensioen)
Leningen en schulden
	Vaak rood staan
	Regelmatig gebruik van creditcard
	Leningen afsluiten om andere uitgavenposten
te betalen
	Financiële achterstanden (zoveel privé als zakelijk)
	Het doen van grote investeringen die onvoldoende
opleveren, waardoor er tekorten ontstaan
	Het hebben van (onbeheersbare) schulden
Personele problemen
	Langdurige ziekte van één of meer
personeelsleden
	Ontslag één of meer personeelsleden
Bij onderstaande signalen is er vaak sprake van echte
geldproblemen en ernstige betalingsachterstanden.
	Beslag op de bankrekening
	Fraude of diefstal

Sociale signalen
Als u in gesprek gaat met een ondernemer, dan heeft u de mogelijkheid om onderstaande signalen
op te vangen. Deze signalen kunnen aanleiding zijn om het gesprek over geld aan te gaan.
Signalen in de privésituatie
Daarnaast kunnen ingrijpende privégebeurtenissen
het begin zijn van geldzorgen, bijvoorbeeld:
	Geboorte van kinderen
	Scheiding
	Overlijden partner
	Ernstige of langdurige ziekte (van kind of partner)
	Werkloosheid partner

Signalen houding en gedrag
	Snel geprikkeld
	Onverzorgd uiterlijk
	Moeilijk of geen antwoord kunnen geven op
vragen die gaan over persoonlijke financiën
	Oververmoeidheid en vergeetachtigheid
	Vaak te laat komen
	Chaotisch en slordig
	Vaak praten over het willen stoppen met
het bedrijf

Deze Signaalkaart is onderdeel van de Gesprekshandreiking ondernemers.
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