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Inzicht

• Wat zijn de kosten van personeel met schulden voor een werkgever?

• Wat betekent het hebben van schulden voor een medewerker?

• Hoe herken je een medewerker met schulden?

• Wat te doen als een loonbeslag wordt gelegd?

• Hoe kun je de werknemer helpen en vooral wat moet je de 

werknemer zelf laten doen?

• Hoe kun je als werkgever werken aan financiële fitheid van het 

personeel?
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Nibud

“Iedereen in Nederland zijn geldzaken in balans, 
nu en in de toekomst” 

• Onafhankelijk kennisinstituut voor persoonlijke financiën

• Meer dan 35 jaar onderzoek naar cijfers en financieel gedrag

• Toepassing kennis voor werkgevers en werknemers

• Opleiding

• Tools

• Financiële coaching

• Financieelgezondewerknemers.nl
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http://www.financieelgezondewerknemers.nl/


Quiz
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Quiz

Hoeveel huishoudens van de ruim 7,3 miljoen in Nederland, hadden in 

2015 betalingsachterstanden?

A. Ruim 1 miljoen

B. Ruim 2 miljoen
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Quiz

Hoeveel huishoudens van de ruim 7,3 miljoen in Nederland, hadden in 

2015 betalingsachterstanden?

B. 2,3 miljoen (bijna 32%)
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Quiz

Hoeveel Nederlandse huishoudens lopen een risico op/hebben 

problematische schulden of zitten in een schuldhulpverleningstraject?

A. 1 op de 5

B. 1 op de 10
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Quiz

Hoeveel Nederlandse huishoudens lopen een risico op/hebben 

problematische schulden of zitten in een schuldhulpverleningstraject?

A. 1 op de 5 (18,8% van alle huishoudens)
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Quiz

Wat was het gemiddeld aantal schuldeisers van mensen die zich

gemeld hebben voor schuldhulpverlening in 2016?

A. 10 schuldeisers

B. 16 schuldeisers
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Quiz

Wat was het gemiddeld aantal schuldeisers van mensen die zich

gemeld hebben voor schuldhulpverlening in 2016?

B. 16 schuldeisers
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Quiz

De deurwaarder bepaalt de BVV. 

In hoeveel procent van de gevallen wordt deze te laag ingeschat?

A. Minder dan 75% van de gevallen

B. Meer dan 75% van de gevallen
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Quiz

De deurwaarder bepaalt de BVV. In hoeveel procent van de gevallen

wordt deze te laag ingeschat?

B. Meer dan 75% van de gevallen
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Uit het Nibud-onderzoek

15-12-2017

13



Van de ondervraagde werkgevers heeft:

Financiële 
problemen pas laat 
in beeld



Angst voor ontslag

• 53% denkt dat werknemers 

bang zijn voor ontslag

• 20% ontslaat werknemers in vast 

dienstverband 

• 30% verlengt tijdelijke contracten                                                      niet
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‘’Er zijn werknemers die angstig zijn: word ik er op afgerekend, raak ik 

mijn baan kwijt? Als het al onrustig is door reorganisaties, zijn ze soms 

bang dat dit een reden is dat zij eruit worden gewerkt. Dat gebeurt niet 

en kan niet, maar mensen zijn in zo’n kwetsbare positie niet meer in 

staat logisch na te denken.’’



Financiële gezondheid belangrijk

• 75% vindt de financiële gezondheid van werknemers belangrijk

• 93% van de werkgevers onderneemt

actie bij financiële problemen
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50% vindt het zijn/haar 
verantwoordelijkheid om 
werknemers te ondersteunen 
met geldzaken

50% vindt dat niet zijn/haar 
verantwoordelijkheid

46% vindt het onterecht dat zij 
belast worden met de schulden 
van werknemers

41% vindt het niet onterecht

50% vindt het geen schending 
van privacy als werkgevers zich 
bemoeien met de financiële 
problemen van werknemers

40% vindt het een schending 
van privacy

Verdeeldheid over rol werkgever



Wat kost niets doen? 
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Wat kost niets doen? 

Maak tweetallen

Persoon 1:

• Log in op mentimeter.com 

• Enter code to vote: 15 171 

Persoon 2:

• Ga naar nibud.nl/kostenscan 

• Vul de rekentool in voor uw organisatie

Persoon 1: 

• Vul het antwoord uit de rekentool in in de mentimeter

• Doe dit eventueel ook voor de organisatie van persoon 1
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Wat financiële problemen met een 
medewerker doen



• Meer stress

• Meer ziekteverzuim 

• Gevoelig voor fraude of diefstal

• Sneller ongelukken

• Slechter functioneren

Wat financiële problemen met een 
medewerker doen
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Wat financiële problemen met een 
medewerker doen
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• Concentratieproblemen

• Tunnelvisie

• Korte termijn gericht

• ‘Domme’ keuzes

• IQ-daling van 10 punten



Andere signalen op het werk

• Telefoon van incassobureau voor werknemer

• Informatieverzoek deurwaarder

• Verzoek om meer uren, voorschot of lening

• Werknemer belt met schuldeisers/deurwaarders

• Werknemer leent geld van collega's

• Fraude of diefstal
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Niet zichtbare problemen

• Relatie- en /of gezinsproblemen

• Vluchten in verslaving

• Geld lenen van familie en/of vrienden

• Geen aanvullende zorgverzekering meer

• Incassobureaus en deurwaarders aan de deur

• Afsluiting van gas, water of licht

• Bankbeslag

• Beslag op voorlopige teruggave of toeslagen

• Beslag op eigendommen zoals auto

• Inname rijbewijs
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Loonbeslag: belangrijkste signaal

• Let op: CAK-inning is ook loonbeslag

• Deurwaarder legt beslag op (deel van) inkomen

• Beslagvrije voet: 90% van de bijstandsnorm + correctie woonlasten en 

ziektekosten

• 60% van de werkgevers controleert beslagvrije voet niet

• Geen geldige ontslaggrond
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90% bijstandsnorm per 1 juli 2017

15-12-2017

27

Gezinssamenstelling 90% bijstandsnorm

Gehuwden/samenwonenden
€ 1.268,38

Alleenstaanden € 887,87

Is de beslagvrije voet lager dan deze bedragen? Actie nodig!

Advies aan medewerker: altijd beslagvrije voet laten narekenen.



Rekenhulp: uwbeslagvrijevoet.nl
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Aandachtspunten salarisadministratie

• Informatieverzoek moet ingevuld worden en naar de deurwaarder 

gestuurd.

• Informeer medewerker als het kan al bij ontvangst informatieverzoek.

• Onbelaste (reis)kostenvergoedingen vallen buiten beslag – moeten bij 

beslagvrije voet opgeteld worden.

• Eerste beslaglegger bepaalt hoogte beslagvrije voet.

• Tweede en volgende beslaglegger moeten naar de eerste verwezen 

worden.
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Medewerker helpen of zelf laten doen? 

Vastleggen in beleid:

• Welke problemen spelen er?

• Hoe groot is de omvang van de problematiek? Bij wie en wanneer doen 

zich problemen voor?

• Wat wilt u bereiken?

• Wat wilt u doen?

• Waar wilt u mee aan de slag (en waarmee juist niet)?

 invulling
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Wat kan HR betekenen?
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• Deskundigheid ontwikkelen

• Herkennen, signaleren

• Aanpakken

• Bewustwording creëren in organisatie

• Inventariseren 

• Wat kost het?

• Beleid ontwikkelen en vastleggen

• Financiële gezondheid stimuleren

• Financiële problemen aanpakken



Deskundigheid ontwikkelen
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Helpdesk voor werkgevers
Tel. 030 – 23 91 350 
Email: info@nibud.nl

mailto:info@nibud.nl


Deskundigheid ontwikkelen

Workshops voor HR - leidinggevenden

• Omgaan met personeel met schulden

• Gespreksvoering bij personeel met schulden

• Van deurwaarder tot loonbeslag
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Zelfjeschuldenregelen.nl

15-12-2017

34



Nibud-coach

• Inventarisatie bij medewerker thuis

• Advies

• Zelfstandig oplossen

• Met begeleiding oplossen

• Naar schuldhulpverlening begeleiden

• Begeleiding medewerker
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Financiële gezondheid stimuleren

Online

• Geldplannen (Startpunt Geldzaken)

• Email coaching

• Online tools, bijv. op Nibud.nl

• Online training Grip op geld

Live

• Financieel inzichtgesprekken

• Voorlichting geven (presentatie, materiaal)

• Workshops aanbieden (“Slimmer met geld”)
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E-mailcoaching

https://www.nibud.nl/consumenten/aanmelden-emailcoaching-
checkplanspaar/



Veel succes! 

• Nibud nieuwsbrief voor professionals

• Nibud.nl/personeel

• opleidingen@nibud.nl
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