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8% van de huishoudens heeft problematische schulden. Uit schaamte en onwetendheid wordt vaak pas laat

hulp gezocht: gemiddeld na 5 jaar, met gemiddeld €43.000 aan betalingsachterstanden en schulden, bij

gemiddeld 14 schuldeisers. Als uw werknemer in deze situatie zit, is het waarschijnlijk dat hij hier niet zonder

hulp uitkomt. Naar wie kunt u hem doorverwijzen?

De gemeente biedt hulp

Elke gemeente biedt gratis schuldhulpverlening aan inwoners. Uw werknemer moet zich wel zelf melden

als hij hulp wil. Het is handig als u weet hoe de schuldhulpverlening is geregeld in de gemeenten waar

veel van uw werknemers wonen. Hiervoor kunt u op de website van betreffende gemeente zoeken op

‘schuldhulp’. Of u kunt dit nagaan via Geldfit (website, chat, 0800-8115).
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Werkgevers kunnen schuldhulp ook inkopen

Om het proces te versnellen, kiezen sommige werkgevers ervoor om zelf hulp in te kopen voor

werknemers. Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden: u kunt bijvoorbeeld een kort traject met een

budgetcoach aanbieden om de inkomsten / uitgaven / achterstanden en administratie op orde te brengen,

zodat uw werknemer sneller het traject met de gemeente kan ingaan.  

Sommige budgetcoaches en schuldbemiddelaars bieden uitgebreide trajecten aan, waarbij zij met de

schuldeisers afspraken maken en de werknemer langdurig begeleiden. Een uitgebreid meerjarig traject

kost meestal een paar duizend euro. 

Uw werknemer kan niet voor zichzelf schuldhulpverlening inkopen tegen betaling; dat is wettelijk

verboden. Werkgevers mogen dit wel inkopen voor hun werknemers.

 Toon meer informatie
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Blijf betrokken

Uw werknemer kan gedurende de driejarige schuldregeling extra aandacht en ondersteuning gebruiken.

Professionele schuldhulpverlening zorgt voor rust en regelmaat. Maar het is een hele opgave om drie jaar

lang rond te komen van het absolute minimum, zonder nieuwe achterstanden en schulden te maken. Het

helpt als u vraagt hoe het gaat. Of als u tijdens werktijd de ruimte geeft om naar afspraken met de

schuldhulpverlening te gaan.
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Lees voor

https://www.financieelfittewerknemers.nl/
https://www.financieelfittewerknemers.nl/Verwijs/
http://www.geldfit.nl/
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=10218&lang=nl_nl&voice=Ilse&readclass=readspeaker_toread&url=https%3A//www.financieelfittewerknemers.nl/.publisher/preview/zLPW0Yfl1WMtMze2KEFd69esIAGJ0zPukhKn-4T9hK2m_KqSC56aEoVLsXbEEMoabYlLKcaa9m037GrssZuJkRJt5N8IkkYEt0n6v8mqSuDsLaoASJxewvARJDt4B2KnssZBEPPP8gQlm3b8LHp3FGoGutkf12Ih


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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