GESPREKSHANDREIKING - ONDERNEMEN MET CUMELA

Gesprekshandreiking
bij geldproblemen

NIBUD MAAKT HANDREIKING
EN SIGNAALKAART

Ben je werkgever van werknemers met beginnende geldproblemen, dan kun je
een rol spelen in het voorkomen van ernstige (geld)problemen. Dat kun je door
tijdig het gesprek over geld aan te gaan. Maar hoe doe je dat? Het Nibud heeft
een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die je hierbij ondersteunen.

TIPS OM SCHULDEN TE VOORKOMEN
Natuurlijk is het beter om financiële problemen voorkomen in
plaats van schulden te moeten aflossen. Je hebt de minste kans op
financiële problemen als je:
• overzicht hebt: inkomsten en uitgaven bijhouden en plannen;
• actief de administratie voert: administratie bijhouden;
• een vorm van dagbesteding hebt: werken;
• een spaarrekening hebt. ongeacht of er (veel) geld op staat;
• weinig grote gebeurtenissen hebt in je leven. De impact van een
grote gebeurtenis, zoals trouwen of werkloos raken, kan zijn
een inkomensterugval, een toename van uitgaven of geen
controle meer hebben over de inkomsten en uitgaven;
• een positieve houding hebt. Je hebt behoefte aan sparen, je
kijkt niet alleen naar de korte termijn, maar hebt visie op en oog
voor de lange termijn, je bent niet gevoelig voor verleidingen,
je hebt minder behoefte aan gemak en luxe.
Een positieve houding hebben is van grotere invloed op het
voorkomen van betalingsachterstanden dan het beschikken over
financiële vaardigheden.

Tijdig het gesprek aangaan, kan schulden voorkomen. Mensen wachten vaak lang voordat ze
hulp zoeken voor hun geldproblemen. Een kleine
achterstand is dan vaak uitgegroeid tot een
grote schuld. Door tijdig het gesprek over geldproblemen aan te gaan en mensen te verwijzen
naar passende hulpverlening kunnen problematische schulden worden voorkomen.

TIJDIG HET GESPREK AANGAAN,
KAN SCHULDEN VOORKOMEN

EEN GESPREK OVER
GELDPROBLEMEN
De middelen die je helpen een
gesprek over geldproblemen

HULPMIDDELEN
Voor het signaleren van het probleem en het vervolgens aangaan van een gesprek zijn er nu enkele
hulpmiddelen beschikbaar. Deze gesprekshandreiking en signaalkaart zijn ontwikkeld door het
Nibud in samenwerking met Divosa, de NVVK en
Roeland van Geuns. Vertegenwoordigers van on-

Bij drie op de vijf bedrijven lopen mensen rond met
geldproblemen, zo blijkt uit Nibud-onderzoek.

dernemers, werkgevers en uitzendbedrijven hebben met hun expertise bijgedragen aan de
ontwikkeling, maar ook www.financieelfittewerknemers.nl. De hulpmiddelen zijn tot stand

Geldproblemen hebben vaak grote invloed op het
dagelijks functioneren, zowel privé als op het werk.
Ook voor het bedrijf zijn er gevolgen. Denk aan de

gekomen met financiering van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het zijn handige overzichten die je kunt gebruiken in deze

kosten voor het verwerken van loonbeslagen, de
productiviteitsafname en de kosten voor verzuim.

moeilijke en stressvolle materie. Ze zijn te downloaden op www.nibud.nl. Op de website van Cumela staat ook een toolbox over dit onderwerp.

aan te gaan, zijn een gesprekshandreiking en een signaalkaart. De gesprekshandreiking
geeft handvatten om het gesprek aan te gaan. De signaalkaart bevat een lijst met
signalen die kunnen duiden
op geldproblemen. Samen
helpen ze jou om te signaleren, het gesprek aan te gaan
en door te verwijzen.

Ondernemers zijn vaak financieel kwetsbaarder
doordat velen van hen te maken hebben met
wisselende inkomsten. In een periode van inkomensterugval lopen zij een groter risico om problematische schulden te ontwikkelen. Daarnaast
kunnen de zakelijke en privéfinanciën door elkaar lopen, wat het lastiger maakt om goed
overzicht te houden.
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