UW WERKNEMERS
FINANCIEEL GEZOND
Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico’s met
zich mee. Denk aan loonbeslag, ziekteverzuim of verminderd
functioneren. Voor u als werkgever is het belangrijk dat uw
werknemers financieel in balans zijn. U kunt hen hierbij
helpen. Voor kennis, ervaring, advies en materialen kunt u
terecht bij het Nibud.

Speciaal voor HR-adviseurs
HR-workshop Omgaan met personeel met schulden
Zoekt u handvatten om als werkgever of HR-adviseur adequaat om te gaan met
werknemers met schulden? Dan is deze workshop voor u. U leert hoe u hier als
werkgever mee om kunt gaan; wat kunt u doen en wat mag u doen? Daarnaast
komen aan de orde: oorzaken en gevolgen van financiële problemen voor werknemer
én werkgever, het herkennen van personeel met schulden en het loonbeslag.
In company en via open inschrijving, 1 dagdeel, nibud.nl/omgaanmetschulden

HR-workshop Van deurwaarder tot loonbeslag
Deze workshop gaat in op wat een loonbeslag inhoudt, hoe het in zijn
werk gaat en wat de regels, voorzieningen en verplichtingen zijn voor zowel
werkgever, werknemer als gerechtsdeurwaarder. Met veel praktijkvoorbeelden,
voorbeelddocumenten en oefeningen wordt een brug geslagen naar uw praktijk.
In company en via open inschrijving, 1 dagdeel, nibud.nl/workshoploonbeslag
aanvullende module op bovenstaande workshops

HR-workshop Gespreksvoering bij personeel met schulden
Wilt u leren hoe u effectief een gesprek kunt voeren met een werknemer met
schulden? Signalen van financiële problemen leren herkennen en handvatten krijgen
om deze bespreekbaar te maken?
Volg dan deze extra module als aanvulling op de workshops ‘Omgaan met
personeel met schulden’ of ‘Van deurwaarder tot loonbeslag’.
In company en via open inschrijving, 1 dagdeel, nibud.nl/gespreksvoeringloonbeslag

De meerwaarde van het Nibud
• Een totaaloplossing voor het voorkomen en oplossen van financiële
problemen van werknemers.
• De meest actuele kennis vertaald naar praktische toepassingen,
tools en adviezen.
• Onafhankelijke en betrouwbare adviezen en informatie.
• Bewezen succesvolle technieken om financiële problemen te voorkomen
en op te lossen.

U kunt contact opnemen met het Nibud over de verschillende
mogelijkheden voor uw organisatie en uw werknemers.
Bel naar 030 23 91 350 of mail naar werkgevers@nibud.nl

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting is een onafhankelijke
stichting die al meer dan 35 jaar onderzoek doet en advies geeft over
geldzaken van consumenten.

Postbus 19250
3501 DG Utrecht
T 030 23 91 350
E info@nibud.nl

Nibud.nl/werkgevers

Wat kan de werknemer zelf doen?
“Mag ik een voorschot op de 13e maand? Kan ik het vakantiegeld al eerder
ontvangen?” Dit zijn voorbeelden van signalen die kunnen wijzen op financiële
problemen bij uw werknemer. U kunt uw werknemers ondersteunen bij financiële problemen. Het liefst voordat de problemen zich opstapelen. Maar ook
als er flinke schulden zijn ontstaan, zijn er voor u als werkgever mogelijkheden
om uw werknemer op weg te helpen.
U kunt uw medewerker op de onderstaande websites wijzen of voorzien van
materialen waarmee hij zelf zijn administratie goed op orde kan brengen. Ook
op nibud.nl kan uw werknemer informatie vinden over alles wat met persoonlijke financiën te maken heeft.

Financiële problemen voorkomen
Persoonlijk budgetadvies

€0,-



Attendeer uw werknemer op het gratis Persoonlijk Budgetadvies (PBA) op de Nibudsite. Hiermee kan uw werknemer zelf weer inzicht krijgen in zijn inkomsten en uitgaven.
Hoeveel kan hij bezuinigen of juist sparen? Het PBA laat zien waar zijn geld blijft en hoe
hij het doet in vergelijking met anderen.
persoonlijkbudgetadvies.nl

Bereken uw recht

€0,-



Op welke toeslagen en subsidies heeft uw werknemer recht? En hoeveel levert dat dan
op? Op de gratis Nibud-site Berekenuwrecht.nl kan hij dit nagaan. Want ook mensen in
loondienst kunnen hier recht op hebben!
berekenuwrecht.nl

Tabbladen
Als uw werknemer moeite heeft met zijn administratie, geef hem dan de Nibudtabbladenset. Hiermee kan hij zijn post ordenen en een overzichtelijke administratie
opzetten. Op elk tabblad staat welke documenten erachter te bewaren zijn,
aangevuld met tips.
nibud.nl/tabbladenset

Kasboek
Met het Nibud-kasboek krijgt uw werknemer grip op zijn dagelijkse uitgaven en meer
zicht op de verschillende rekeningen en geldstromen. Door het kasboek in te vullen
krijgt hij een goed beeld van hoe hij wekelijks zijn geld besteedt. Dit vergroot zijn inzicht
en helpt hem keuzes te maken.
nibud.nl/kasboek

Financiële problemen oplossen
Zelf je schulden regelen

€0,-



Bij relatief kleine schulden is hulp zoeken niet altijd nodig. Uw werknemer kan zelf in actie komen met behulp van de gratis Nibud-site Zelfjeschuldenregelen.nl. In vijf stappen
kan de werknemer een plan van aanpak voor zijn geldproblemen maken en uitvoeren.
Zelfjeschuldenregelen.nl

Wat kunt u als werkgever doen?
U kunt als werkgever een rol spelen in het voorkomen van financiële problemen
bij uw werknemers. Als er al schulden zijn, dan kunt u helpen bij het oplossen
van deze problemen. Signalering en aanpak in een vroeg stadium is belangrijk
om uw medewerker weer snel financieel in balans te krijgen. U kunt gebruik
maken van producten en diensten van het Nibud die speciaal voor werkgevers
zijn ontwikkeld.

Financiële problemen voorkomen
Geldplannen



U kunt uw bedrijf of organisatie aansluiten bij Startpunt Geldzaken, een initiatief van
het Nibud en partners. U krijgt dan de beschikking over diverse geldplannen waarmee
uw werknemers zélf hun geldzaken in balans kunnen brengen en houden. Uw werknemers kunnen de plannen anoniem, stap voor stap en ieder in eigen tempo invullen.
nibud.nl/startpuntgeldzaken

Nibud-agenda
Een leuk cadeau dat u aan uw werknemers kunt geven is de Nibud-agenda. Een eigentijdse, multifunctionele en praktische agenda vol met tips over omgaan met geld. De
agenda is een succesvol concept voor de preventie van schulden en armoede en op
maat te maken met uw eigen wensen en inhoud.
nibud.nl/agenda

Zelf-doe-boek ‘Inkomsten en uitgaven in balans’
Met dit boek – op maat te maken voor uw organisatie – kunt u uw werknemers helpen
hun uitgaven en inkomsten in balans te krijgen. Bijvoorbeeld na een ingrijpende gebeurtenis als werkloosheid, scheiding, ziekte of een verhuizing. Maar ook werknemers die
veel impulsieve uitgaven doen hebben veel aan dit boek.
nibud.nl/inkomstenenuitgaveninbalans

Geldkrant voor werknemers
Wilt u uw werknemers op een laagdrempelige, aansprekende en aanmoedigende
manier helpen bij het op orde krijgen en houden van hun financiële zaken? Het Nibud
ontwikkelt op dit moment een Geldkrant speciaal voor werknemers. Deze krant leest
lekker weg en geeft veel praktische informatie over het grip krijgen én houden op geld.
Nu al interesse? Mail dan naar werkgevers@nibud.nl

Training en opleiding
Cursus Omgaan met geld
De cursus ‘Omgaan met geld’ is een uitstekend middel om schulden bij medewerkers te voorkomen. Maar ook belangrijk is, dat zij - vaak voor het eerst - in aanraking
komen met lotgenoten. Het uiteindelijke resultaat is niet alleen dat werknemers weer
grip op hun geld krijgen, ook vergroot het het zelfvertrouwen om problemen aan te
pakken. Op korte en lange termijn.
In company, 6 bijeenkomsten van 2,5 uur, nibud.nl/omg

Workshop Grip op Geld, nu en later
U kunt uw werknemers ook de workshop Grip op Geld aanbieden. Met deze workshop
krijgen zij handvatten om keuzes te maken over hun geldzaken, nu en in de toekomst.
U draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.
In company, 2 dagdelen, nibud.nl/gripworkshop

Lezing Grip op Geld voor werknemers
Op een ongedwongen manier de persoonlijke financiën van de werknemers onder hun
aandacht brengen helpt financiële problemen voorkomen. Kies daarom voor de in company lezing ‘Grip op Geld voor werknemers’. Deze preventieve lezing is bedoeld voor
al uw werknemers, en gaat in op de Nibud vier-stappen-grip-op-geldmethode en bevat
allerlei voorbeelden, tips en cases.
In company, 90 minuten, nibud.nl/griplezing

Workshop Bespaaradvies
U biedt met deze interactieve workshop uw werknemers handvatten om slimme
keuzes te maken over hun persoonlijke uitgaven. Uw werknemers krijgen een grote
hoeveelheid tips om te besparen op hun persoonlijke uitgaven, zodat het makkelijker
wordt om rond te komen.
In company, 90 minuten, nibud.nl/bespaaradvies

Financiële problemen oplossen
Helpdesk voor werkgevers

€0,-

Heeft u vragen over financiële problemen bij uw werknemers? Of over loonbeslag? En
wilt u graag snel antwoord? Bel of mail dan met de gratis helpdesk van het Nibud. U kunt
bellen tussen 9-17 uur op nummer 030 - 23 91 350 of mailen naar werkgevers@nibud.nl.
nibud.nl/helpdeskwerkgevers

Factsheet loonbeslag

€0,-



U heeft vast al wel eens een loonbeslag meegemaakt bij een van uw werknemers. Heeft u
hier vragen over? Download dan de gratis Nibud-factsheet ‘Een werknemer met loonbeslag. Wat nu?’.
nibud.nl/factsheetloonbeslag

Nibud-coach voor werkgevers
Wilt u werknemers met financiële problemen intensiever helpen? Dat kan met de Nibudcoach voor werkgevers. De Nibudcoach is meer dan een budgetcoach. Financiële
coaching gaat een stuk verder dan het in beeld brengen van de inkomsten en uitgaven
en iemand leren budgetteren. De Nibud-coach begeleidt medewerkers bij het stabiliseren van hun financiële situatie. Als het nodig is, bereidt de Nibud-coach de betrokken
medewerker voor op schuldhulpverlening.
nibud.nl/nibudcoach

Peiling op maat ‘Financiële problemen op de werkvloer’
Weet u hoe vaak u te maken heeft met financiële problemen van werknemers? Welke
impact heeft dit en hoe effectief is uw beleid? U krijgt hiervan een goed beeld door het
Nibud onderzoek te laten doen naar financiële problemen op uw werkvloer. Deze peiling kan ook op maat worden uitgevoerd. U krijgt een goed beeld van de situatie in uw
bedrijf, branche of organisatie.
nibud.nl/peiling

Waarom aan de slag voor
werknemers?
Vier op de vijf bedrijven heeft personeel met geldproblemen, zo
blijkt uit Nibud-onderzoek. De geldproblemen hebben voor de
werknemer grote invloed op het dagelijks functioneren. Maar ook
voor u als werkgever heeft dit gevolgen. Denk aan loonbeslagen en
kosten voor verzuim. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om hun
werknemers te helpen bij het oplossen van financiële problemen.
Aandacht voor het voorkomen van financiële problemen is minstens zo belangrijk. Zeker omdat werknemers vaak in een (te)
laat stadium melden dat ze financiële problemen hebben. In deze
brochure leest u welke ondersteuning het Nibud kan bieden.

Wat kunt u bereiken met het voorkomen en
oplossen van financiële problemen?
•
•
•
•
•
•

Beheersen van de kosten
Verhogen van productie of beter functioneren werknemer
Terugloop van ziekteverzuim
Vergroten van duurzame inzetbaarheid
Uitvoeren van beleid maatschappelijk ondernemen
Voorkomen van extra kosten door loonbeslagen en begeleiden
van werknemers.

Wilt u weten wat werknemers met schulden
u kosten?
Kijk dan snel op nibud.nl/kostenscan.
Hier krijgt u snel en eenvoudig een indicatie van de kosten
van personeel met schulden in uw organisatie.

