
Hulp bij administratie en geldzorgen
U bent hier: Home / Verwijs / Hulp bij administratie en geldzorgen

Als u weet of vermoedt dat uw werknemer geldzorgen heeft, moeite heeft met zijn administratie of geen inzicht

heeft in inkomsten en uitgaven, dan vindt u op deze pagina een overzicht van organisaties die kunnen helpen.

Door tijdig actie te ondernemen, kunnen grotere problemen worden voorkomen.

Indien uw werknemer al grote betalingsachterstanden heeft of er bv. uithuiszetting dreigt, kijk dan op de pagina

over schuldhulpverlening.

Partijen die uw medewerker kunnen helpen:
Hulp bij thuisadministratie

 Toon meer informatie

1
Er zijn verschillende hulporganisaties actief op het gebied van thuisadministratie. Een vrijwilliger komt

dan bij uw werknemer thuis. Ze nemen samen de post door, zetten inkomsten en uitgaven op een rij,

bekijken welke openstaande rekeningen en schulden er zijn, kijken hoe iemand beter kan rondkomen,

ordenen de administratie en bepalen samen welke acties nodig zijn. De hulp van een vrijwilliger is tijdelijk

en gratis.

Budgetcoach voor inzicht in inkomsten en uitgaven

 Toon meer informatie

2
Is er loonbeslag gelegd? Of heeft u een CAK-melding ontvangen (waarbij u een deel van het loon moet

inhouden voor de zorgverzekering)? Of heeft uw werknemer geen inzicht in betalingsachterstanden,

inkomsten en uitgaven, moeite met rondkomen of worstelt hij met toeslagen en/of belastingaangiftes?

Dan kan een budgetcoach (op kosten van de werkgever) uitkomst bieden.

Gemeente en sociaal wijkteam

 Toon meer informatie

3
Alle gemeenten bieden gratis schuldhulp aan inwoners, als de betalingsachterstanden en schulden zo

hoog zijn dat mensen deze zelf niet meer kunnen oplossen. Bij het indienen van een aanvraag moet uw

werknemer meestal een aantal zaken aanleveren, zoals een overzicht van alle schuldeisers /

betalingsachterstanden en schulden, toeslagen hebben aangevraagd waar hij recht op heeft en andere

gegevens aanleveren. Soms helpt de gemeente daarbij, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Dan is

hulp van een budgetcoach of vrijwilliger aan te raden om te helpen met de aanvraag. Kijk voor meer

informatie op onze pagina over schuldhulpverlening. 
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Deel deze informatie met anderen:

 Download als PDF

Financieel fitte werknemers is een project van platform Wijzer in geldzaken (initiatief van het ministerie van Financiën). Ons doel

is om werkgevers te stimuleren geldzaken op de werkvloer bespreekbaar te maken en werknemers met geldzorgen een

helpende hand te geven.
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Budgetbeheer voor betaling van de vaste lasten

 Toon meer informatie

4
Uw werknemer voorkomt veel financiële problemen als hij zijn vaste lasten op tijd betaalt. Daarbij kunt u

denken aan de huur of de hypotheek, de kosten van energie en water en de premie voor de

zorgverzekering. Krijgt u signalen dat dit niet (goed) lukt? Dan is budgetbeheer wellicht een oplossing.

Beschermingsbewind bij permanente problemen

 Toon meer informatie

5
Sommige mensen hebben langdurig intensieve ondersteuning nodig bij het betalen van rekeningen en

administratie. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van laaggeletterdheid, mentale of fysieke beperkingen,

een verslaving of een heel ingewikkelde schuldenlast. Dan kan een professionele bewindvoerder een

oplossing zijn. Let erop dat deze is aangesloten bij de brancheorganisatie Horus (https://www.horus.nl/)

of bij de NBBI (https://www.nbbi.eu/).
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