UW WERKNEMERS IN
FINANCIËLE PROBLEMEN?!

Wist u dat…
… 62% van de werkgevers te maken heeft met werknemers met
schulden?
… een groot deel van de werkgevers hier pas achter komt als er
sprake is van loonbeslag?
… veel werknemers wel hulp willen van hun werkgever maar dit niet
durven te vragen?

Herken de signalen!
Het verzoek om voorschot, lening of meer uren werk
Loonbeslag
Hoger ziekteverzuim
Werknemer leent geld bij collega’s
Fraude of diefstal

Financiële problemen van de werknemer heeft ook
gevolgen voor u als werkgever.
Totaal kost het een werkgever ongeveer € 13.000 per
werknemer met schulden! O.a. door:
Verwerkingstijd loonbeslag
Stijgend ziekteverzuim, 9 dagen extra per jaar
20% minder productiviteit

Waar kunt u informatie vinden?

www.financieelfittewerknemers.nl
Biedt informatie om uw medewerker te helpen.
www.nibud.nl
Onafhankelijk voorlichtingsinstituut over geldzaken.

Informatie en zelfhulp voor werknemers bij kleine schulden
www.komuitjeschuld.nl
Verhalen, informatie én de Geldfittest.
www.zelfjeschuldregelen.nl
Als uw werknemer in staat is om zelf actie te ondernemen.

Wat kunt u als werkgever doen?
Ga het gesprek aan met uw medewerker. U kunt doorverwijzen
naar bovenstaande sites of de juiste hulp. De Rondkomers kan
hierin de weg wijzen.
U kunt als werkgever met ons contact opnemen bij vragen of
ondersteuning. Bespreek de mogelijkheden. U mag mailen naar:
bvfo@doetinchem.nl of bel (0314) 377 377. Wij bekijken welke
route het beste past.

Heeft uw werknemer meer hulp nodig?
Schulden zijn ingewikkeld en het is niet vreemd om hulp te vragen.
In gemeente Doetinchem kunt u bij diverse instanties terecht zoals
Buurtplein, Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO) van de
gemeente Doetinchem, Platform Armoedebestrijding
Doetinchem (PAD) en Formulieren café. Daarnaast zijn er allerlei
voorzieningen en regelingen voor inwoners
met lagere inkomens.

De Rondkomers heeft als doel het taboe op schulden te doorbreken.
We streven naar zo min mogelijk financiële problemen onder de inwoners
van Doetinchem. Kijk ook eens op www.derondkomers.nl.

