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WERKNEMERS
MET SCHULDEN
Door Richard Mulder

HEB JIJ WERKNEMERS DIE
FINANCIELE PROBLEMEN
HEBBEN?
Hoe herken je medewerkers met financiële problemen?

Vragen om voorschot
Lenen van andere collega's
Werknemer meldt zich vaker ziek
Werknemer is niet gefocust en kan zich niet goed concentreren
Werknemer belt onder werktijd met schuldeisers
Werknemer vraagt om meer uren of wil veel overwerken
Werknemer is stressgevoelig / prikkelbaar
Werknemer pleegt diefstal of fraude
Alcohol en / of drankmisbruik
Werknemer vraagt om hulp
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KOSTEN
Wat kost een werknemer met schulden?
Het is onderzocht door het Nibud dat een medewerker met schulden een
werkgever gemiddeld € 30.000,00 per jaar kost. De medewerker werkt dan
40 uur en heeft een vast contract.
Deze schade ontstaat doordat werknemers zich niet goed kunnen focussen
of concentreren op hun werkzaamheden. Maar ook gebeurt het regelmatig
dat werknemers zich vaker zullen ziekmelden of fraude zullen plegen, dan
wel gaan stelen van de werkgever, waardoor de schade erg op kan lopen.
Ook de tijd en moeite die een werkgever kwijt is met het communiceren
met gerechtsdeurwaarders alsmede het afhandelen van
informatieverzoeken en loonbeslagen telt mee in deze kostenpost.
Het is voor een werkgever dan ook van groot belang dat de problemen van
de werknemer zo snel en zo vroeg mogelijk opgelost worden.
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HET TABOE OP FINANCIELE
PROBLEMEN KAN DOORBROKEN
WORDEN DOOR ER OVER TE
PRATEN
Richard Mulder
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62% van de werkgevers heeft een werknemer met
schulden in dienst
Veel werkgevers willen hun werknemers helpen wanneer bekend is
dat er sprake is van financiële problemen. Feit is ook dat veel
werkgevers eigenlijk niet goed weten hoe dit aangepakt moet
worden of zelfs niet weten hoe ze dit kunnen bespreken. Want hoe
vertel je jouw vermoedens aan de werknemer en en durft deze
werknemer jou wel in vertrouwen te nemen?
RIES | BEWIND kan hierin een grote rol in spelen en kan een
toegevoegde waarde voor jou als werkgever zijn. RIES gaat na een
goed gesprek met jou als werkgever het gesprek aan met de
betreffende werknemer(s). Dit kan 1 op 1 maar natuurlijk ook 2 op 1.
Het doel is om de eventueel aanwezige schaamte weg te nemen en
te praten over de schulden zonder waardeoordeel. Afhankelijk van
de problemen kan RIES tips geven over hoe er meer inzicht in de
financiën verkregen kan worden, kan het vervolgtraject bepaald
wordt en is er volop ruimte voor vragen van werknemer en
werkgever.

SCHAAMTE
WEGNEMEN

Wanneer er reeds loonbeslag gelegd is of wanneer loonbeslag dreigt,
kan RIES ook hierin een rol spel. Wellicht kan het beslag nog
voorkomen worden of kan het in goede banen geleid worden.
Heb jij of vermoed jij schulden bij jouw werknemer(s) ? neem dan
contact op met RIES | BEWIND.
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Wat te doen

Onderzoek of jouw
werknemers financiële
problemen hebben

Ga het gesprek met jouw
werknemer(s) aan of laat RIES
deze gesprekken voeren

Nadat er rust gecreëerd is of wanneer de
problemen opgelost zijn, zie je jouw
werknemer(s) weer groeien waarmee jouw
onderneming ook groeit
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57%
62%

van de werkgevers ziet een groot
kostenrisico bij werknemers met
schulden

van alle werkgevers hebben
werknemers met schulden in dienst
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HOE TE HANDELEN
80% van de werkgevers wil helpen maar velen weten niet hoe ze
dat moeten doen
Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dus dat 80% van de werkgevers een
medewerker met financiële problemen graag zou willen helpen, maar dat een
groot gedeelte van de werkgevers niet goed weten hoe ze dat moeten doen.
Geef je meer salaris maar ligt de kern van het probleem in het gedrag van de
medewerker of diens partner, dan wordt het probleem niet opgelost.
Laat je het de werknemer zelf maar uitzoeken, dan loop je de kans dat deze
werknemer je meer geld gaat kosten dan je eigenlijk zou willen.
Door een professional in te schakelen en te investeren in de werknemer, zal je
snel merken dat de onrust afneemt, de werknemer in rustiger vaarwater belandt
en hierdoor weer een meerwaarde voor het bedrijf zal zijn.
Bezoek van RIES vindt plaats op de werkvloer, zodat de werknemer niet onnodig
lang uit het werkproces gehaald hoeft te worden.
Door middel van de coaching van RIES en indien nodig de onder bewindstelling,
zal de werknemer uiteindelijk met zichzelf aan de slag kunnen gaan en is de kans
groot dat jij je waardevolle werknemer terug krijgt en zich weer helemaal
blijvend kan focussen op het werk.
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Professioneel Beschermingsbewindvoerder

In de ruim 16 jaar die ik in de gerechtsdeurwaarderspraktijk werkzaam ben
geweest, heb ik ruim 9 jaar als gerechtsdeurwaarder gewerkt. In deze jaren
als gerechtsdeurwaarder is het mij duidelijk geworden dat niemand voor het
plezier in de schulden zit.
Natuurlijk kunnen verkeerde keuzes of prioriteiten ten grondslag liggen aan
de problemen, maar ook dat komt ergens vandaan. Vaak zijn ook externe
factoren een reden van financiële problemen. Denk aan een overlijden van
een partner, een echtscheiding of het verlies aan inkomsten door een
ongeluk of gedwongen ontslag.

Richard Mulder
Eigenaar RIES | BEWIND
06 - 39 77 16 31
info@riesbewind.nl
www.riesbewind.nl

Wat mij is opgevallen, is dat werkgevers pas laat met hun werknemers gaan
praten. Vaak pas wanneer er loonbeslag gelegd is. En dat is zonde omdat er
al eerder signalen kunnen zijn dat het financieel niet goed gaat met de
werknemer.
Wanneer het gesprek tussen de werkgever en werknemer eerder gevoerd
wordt, kan er veel frustratie en schade voorkomen worden.
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NEEM CONTACT OP
Adres
Postbus 41 | 7920 AA Zuidwolde

E-mailadres
Info@riesbewind.nl

Telefoonnummer
06 - 39 77 16 31

Website
www.riesbewind.nl
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