
De weg naar financiële fitheid en 
duurzame inzetbaarheid

1 8  m a a r t  2 0 2 1 ,  d e  p r o f e s s i o n a l  c e n t r a a l



Even voorstellen:



• Geldzaken & zorgen op de werkvloer

• Geldstress & gevolgen

• 6 gouden geldtips!

• Wat doen andere bedrijven?

• Jullie ervaringen?

• Hoe herkennen & bespreken?

• Handige materialen en sites 

• Pensioen & mobiliteit

• Hoe kunnen we helpen?

Wat gaan we bespreken?



• 1 op 5 huishoudens grote geldzorgen, al voor corona

• Moeite met lezen / leren / digitaal: meer kans op geldzorgen

• Iedereen maakt ‘levensgebeurtenissen’ mee

Ruim 60% van de werkgevers heeft personeel met geldzorgen.
Werkgevers hebben baat bij aanpak: 

• 7 dagen minder ziek, 20% productiever / geconcentreerder

• minder risico op fouten en fraude 

• minder administratie van loonbeslagen, voorschotten

• meer open voor mobiliteit en pensioen: duurzaam inzetbaar

Wist je dat ...?



Levensgebeurtenissen heeft iedereen



Wat nodig om ‘goed met geld’ te zijn?



Dagelijkse geldstress -> korte-termijn denken, bevriezen, 
impulsiever, moeilijk kiezen welke rekening wel/niet betalen

Hoe voelen geldzorgen?



Herkenbaar?



• Samen kijken waar hulp (bv Geldfit bellen of websites)

• Geef tijd voor afspraken of bellen

• Tijdelijk meer / minder uren werken

• Moeilijke brieven? Kijk mee of zoek vrijwilliger

• Geldzaken meenemen in taal / digitaal training

• Hulp ook anoniem vindbaar maken: bv. posters, flyers, filmpje 
in de kantine, strip, nieuwsbrieven, arbodienst, teamoverleg

6 gouden geldtips



Bij loonbeslag, info-verzoek, CAK melding: verwijzen naar hulp

• Inhuur budgetcoaches (of eigen sociaal fonds)

• Budgetbeheer, beschermingsbewind?

• Verwijzen naar vrijwilligers (LSTA) & gemeente / kredietbank

• Anoniem: Geldfit / 0800-8115, Fikks, Kandoor

• Inloopspreekuur of telefoonnummer van budgetcoach

• Workshops voor leidinggevenden en HR

• Workshops voor werknemers

Wat doen andere bedrijven?



• Jullie ervaringen met medewerkers met geldzorgen / vragen?

• Wat komen jullie tegen aan signalen?

• Wat doet jullie organisatie al? En op welk moment?

• Hoe bevalt dat? Wat werkt wel / niet?

Jullie ervaringen?



• Attent op gebeurtenissen, zoals minder inkomen, trouwen/ 
kinderen, scheiden, ziekte of ontslag of overlijden partner

• Moeite met lezen/leren, rekenen, digitale vaardigheden

• Vragen over voorschot, lening, overuren, wanneer salaris

• Attent op ziekte, geldstress

• Niet meedoen met cadeautjes, lunch, sociale activiteiten

• Geen geld voor uitjes, vakanties, auto, kleding etc

Bekijk de signalen op www.financieelfittewerknemers.nl

Hoe eerder herkennen? 

http://www.financieelfittewerknemers.nl/


• Geruststellen qua baan & vertrouwelijkheid

• Open vragen, niet oordelen. Bv: veel mensen hebben moeite 
met rondkomen, zeker in coronatijd, hoe is dat bij jullie?

• Richten op oplossing: welke soort hulp zou je willen?

• Keuze geven uit meerdere opties

• Wat zou het je opleveren?

• Hoe eerder hulp hoe minder geldstress

• Of: in reguliere gesprekken meenemen & in beleid

Meer gesprekstips: e-learning, website financieel fitte 
werknemers, workshops, gesprekshandreiking Nibud 

Gesprekstips

https://werk-portal.nl/?professional=954gS0LM


Inclusief werkt website voor SW-werkgevers: 

e-learning, werkwijzers, signaalkaarten, voorbeelden SW-bedrijven, 
Poster, flyer, dialoogkaarten, strip, voorbeeldtekst

LVB en schulden - MEE voor mij: diverse trainingen

www.Financieelfittewerknemers.nl:

Gebeurtenissen, loonbeslag, andere signalen, gesprekstips, verwijzen, 
quick-start tips, toolbox, voorbeelden van werkgevers

Medewerkers: leersnacks op inclusief werkt, Steffie, oefenen.nl, doe je 
digiding, cursus Voor ‘t zelfde geld (lezen & schrijven), succes!boekjes

Handige materialen bij geldzorgen

https://www.inclusiefwerkt.nl/tips-en-ondersteuning/schulden/
https://www.meevoormij.nl/lvb-en-schulden/


Veelvoorkomende vragen over pensioen:

• Wanneer AOW leeftijd? Hoeveel inkomen heb ik dan?

• Mogelijkheden om eerder te stoppen of minder te werken?

• Heb ik genoeg geregeld voor nabestaanden?

• Hoe zit het met pensioen als ik ga scheiden?

-> pensioen3daagse, pensioentools, laten doorrekenen

Mobiliteit: gevolgen van andere baan:

• Inkomen, belastingen, toeslagen & pensioen veranderen

• Gevolgen voor uitgaven? (bv reiskosten, verhuizen, ...)

-> laten doorrekenen

Handig bij mobiliteit en pensioenkeuzes



Gratis meedenkgesprekken: c.c.lans@minfin.nl

VRAGEN?

Hoe kunnen we helpen?

mailto:c.c.lans@minfin.nl

