Hoe je een medewerker met financiële zorgen helpt
en daarmee als organisatie veel geld bespaart
Je medewerker komt naar je toe. Of hij een voorschot op zijn salaris kan krijgen? Je kijkt bedenkelijk. En
dan zeg je ja. Want je gunt het hem. En hij is ook zo’n harde werker en zo aardig. Is dit slim? Je helpt hem
op dit moment, maar geldt dit ook voor de lange termijn? Financiële zorgen geven niet alleen stress, ze
kosten een organisatie ook veel geld. Gemiddeld 13.000 euro per jaar. Hoe help je jouw medewerker én
de organisatie dan echt? Niet door hem een voorschot op zijn salaris te geven.
In Nederland hebben 1,4 miljoen mensen schulden of financiële zorgen. Een groot deel van deze groep verdwaalt in het web van
hulpverlening. Terwijl tijdige en goede hulp zo belangrijk is in het voorkomen van nóg meer schulden. Help jij jouw medewerkers en
verwijs je hen door zodat ze weer financieel gezond worden? Budgetcoaching is een laagdrempelige manier om weer grip op je
geldzaken te krijgen en te leren om te gaan met geld.
Een budgetcoach geeft grip op de zaak
Het doel van budgetcoaching is de medewerker weer grip te
geven op de financiën. Dit doen we door samen met de
medewerker een inkomsten- en uitgavenoverzicht te maken.
We leren jouw medewerker hoe hij hier weer balans in aanbrengt.
Ook helpt de budgetcoach bij het maken van een overzicht van
alle schulden en het maken van betaalafspraken met schuldeisers. Zo ontstaat er rust.

Bespaar 13.000 euro
Veel werkgevers weten niet dat een medewerker met financiële
problemen een risico vormt voor de organisatie. Door hem
te helpen, een luisterend oor te bieden, door te verwijzen of een
budgetcoach aan te bieden kan hij weer grip krijgen op de
situatie. Daarmee help je niet alleen de medewerker, maar
ook je organisatie. Je bespaart hiermee namelijk al snel zo’n
13.000 euro.

Even de feiten en een rekensom op een rij:

Eén werknemer met financiële problemen kost de werkgever

• 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden.

€ 13.000,- per jaar. (Nibud, 2017)

• 62 procent van de werkgevers heeft personeel met

De kosten zijn opgebouwd uit:

financiële problemen.
• Uit een Nibud-rapport blijkt dat werkgevers pas laat zicht

Productiviteitsafname van 20%

krijgen op de geldproblemen van hun personeel. Snelle
signalering kan problematische schulden voorkomen.

Toename ziekteverzuim 7 dagen

• Een medewerker met schulden kost een organisatie
gemiddeld € 13.000,- per jaar.

Verwerken loonbeslag 3 uur

Voor een
schuldenvrije
maatschappij

incasso
gerechtsdeurwaarders
juridisch advies

Janssen & Janssen budgetcoaching, aangenaam!
Als specialist op het gebied van incasso- en gerechtsdeurwaarders-diensten weten we als geen ander dat het hebben van schulden
een enorme impact heeft. Het kan leiden tot grote stress, uitval op het werk en zelfs tot armoede. Omdat wij het belangrijk vinden
om schulden snel en gemakkelijk op te lossen, bieden we budgetcoaching aan.
Laat ons helpen!
Door jarenlange ervaring in contacten met klant-debiteuren beschikken onze budgetcoaches over de juiste kennis van financiële
zaken én zijn ze in staat mensen op een motiverende manier te coachen naar een situatie waarin er weer rust ontstaat in het
financiële plaatje.

Neem voor meer
informatie contact
op met
Elsemieke Rooms
088 730 34 45 / 06 22 77 57 50
elsemieke.rooms@janssen-janssen.nl

Help, de deurwaarder komt met een loonbeslag
Je krijgt met loonbeslag te maken als één van jouw medewerkers zijn financiële verplichtingen niet nakomt. Als
herinneringen en aanmaningen niet leiden tot betalen van de
rekening(en) kan er een extra maatregel genomen worden;
beslag op het loon van de medewerker.
Op onze website vind je meer informatie over loonbeslag:
www.janssen-janssen.nl/loonbeslag

Tips bij loonbeslag:
• Ga in gesprek met de medewerker; herkent de medewerker
de vordering? Dit is belangrijk omdat dit ook de basis is voor
het draagvlak vanuit jouw medewerker.
• Informeer jouw medewerker over de hoogte en de
verwachte duur van het loonbeslag.
• Controleer samen met de medewerker de hoogte van de
beslagvrije voet. Dat kan heel gemakkelijk met de rekentool
op onze website.

Wat betekent dat voor jou als organisatie?
Je hebt de wettelijke verplichting ons te informeren over het
inkomen van jouw medewerker; de derdenverklaring. Daarnaast
ben je verplicht het gedeelte van het salaris boven de beslagvrije
voet aan ons te betalen. Jouw medewerker heeft recht op de
beslagvrije voet. Dat is het geld dat de medewerker nodig heeft
om van te leven en de vaste lasten te betalen. Al het inkomen
boven deze beslagvrije voet moet je overmaken naar ons.

• Bespreek samen hoe je hem kunt helpen, bijvoorbeeld met
een budgetcoach.
• Bekijk onze website, daar beantwoorden we veel gestelde
vragen zoals:
- Welk deel van het inkomen valt onder het beslag?
- Wat moet ik doen als er iets in de situatie verandert?
- Hoe zit het met de AVG en het loonbeslag?
• Voorkomen is beter dan genezen; dat geldt zeker ook
voor schulden.

Wil je weten wat je als werkgever nog meer kunt doen om financiële problemen te voorkomen?
Neem contact met ons op, wij helpen je graag.

www.janssen-janssen.nl

