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Dan ben je niet de enige… Bijna 62% van
de werkende Nederlanders heeft
geldproblemen. Gemiddeld duurt het zo'n
5 jaar voor iemand met schulden om hulp
te zoeken.   Zo zonde! Want als je zo lang
wacht, kan het schuldbedrag in diezelfde 5
jaar oplopen tot een bedrag van ruim 10
keer zo hoog. Blijf er dus nooit mee
rondlopen en praat erover.

Maak jij je wel eens
zorgen om geld?
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Een keer wachten met die ene
rekening totdat het salaris weer is
gestort... Tuurlijk, dat overkomt zoveel
mensen wel eens. Het wordt een
ander verhaal als dit structureel
gebeurt en het ene gat met het andere
gedicht moet worden. Dan spreken we
van problematische schulden. En dat
overkomt in Nederland momenteel  1
op de 5 gezinnen.

Wanneer het een
probleem wordt

...Nibud (het Nationaal 
Instituut voor Budget-
voorlichting) gezinnen adviseert  minimaal
€2.000 op een aparte spaarrekening te
hebben voor onverwachte kosten?

Wist je dat...



Een ingewikkelde scheiding met
gevolgen... Je partner verliezen. Of een
close familielid. Mantelzorger zijn voor
een zieke ouder als enig kind. Dit zijn
typisch gebeurtenissen die voor
geldproblemen kunnen zorgen.
Financiële problemen zijn vaak niet
volledig iemands 'eigen schuld'. Ze
ontstaan ook door moeilijke of
verdrietige situaties wanneer je wel wat
anders aan je hoofd hebt. Juist op deze
momenten is het slim om op tijd hulp in
te schakelen van bijvoorbeeld een
budgetcoach.

Géén eigen
schuld...



Je staat er niet alleen voor!
Hé collega, zijn de voorbeelden hiernaast voor jou
herkenbaar? Je bent echt niet de enige. Wees daarom
ook niet bang om te praten over je financiële situatie,
niemand kan het alleen oplossen. 

Vraag hulp op je werk bij iemand die je vertrouwt. De
eerste stap naar een schuldenvrij leven, heb je  daarmee
al gezet! Op de volgende pagina lees je wat je nog meer
kunt doen.

Herkenbaar?
Uitgestelde of vergeten betalingen

Ik heb schulden

Voor het einde van de maand is het geld
op

Ik pieker de laatste tijd veel over geld

Soms leen ik van anderen om rond te
komen

Ik wil meer werken om meer te
verdienen

“Tegenslagen kan iedereen op zijn pad

krijgen, de financiële gevolgen kunnen

groot zijn. Maar als je dit leest, betekent het

dat je een eerste stap hebt gezet om daar

wat aan te doen. Of om het voor te zijn. Dat

is positief!” 



Ervaar je stress van je (beginnende) geldzorgen? Bespreek het met je leidinggevende of
iemand van personeelszaken. Misschien even spannend, maar je zal zien dat het oplucht.
Ook je leidinggevende zal niets liever willen dan dat jij weer zorgeloos je werk kan doen.

Liever eerst anoniem je verhaal doen? Bij de Financiële
Helpdesk van de Budgetcoach Groep beantwoorden
we gratis ál je vragen over geldzaken. We zijn
onafhankelijk en het gesprek is dus altijd vertrouwelijk.
Bellen kan van ma t/m vr (09:00 – 17:00) via een
speciaal nummer dat we hebben voor medewerkers
van jouw bedrijf. Waarschijnlijk is dit nummer al eens
gedeeld. Zo niet, dan kun je bij de personeelsafdeling
vragen naar het nummer van de Financiële Helpdesk. 

Als telefonische hulp niet voldoende is, kunnen we je helpen met een traject op
maat. Budgetcoach Groep helpt mensen hun financiën weer goed op de rit te
krijgen en zelf de controle te blijven houden. Deze hulp bieden we aan via jouw
werkgever die deze hulp voor je betaalt. 

stap 1: je leidinggevende in vertrouwen nemen

stap 2: stapje terug

stap 3: hulp van een coach

de eerste stappen naar financieel overzicht



Samen gaan we de strijd aan!
Wij werken door heel Nederland. Onze
budgetcoaches zijn betrokken
vakmannen en –vrouwen. Ze hebben
vaak jarenlange ervaring, een flinke
dosis juridische kennis en handige
contacten bij allerlei instanties.
Daarmee sta je al 1-0 voor. Samen met
jou maken we een strijdplan en pakken
we je financiële problemen aan.
Hieronder lees je precies wat je kan
verwachten als we je een budgetcoach
toewijzen. 

uitzoeken & checken

We bekijken de oorzaken

en duiken de cijfers in

voor een volledig beeld.
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kennis testen

Weet je waar je recht op

hebt en of er plichten zijn?

Is er voordeel te halen?

 

de eerste besparingen

We kijken wat je NU kunt

doen en waarop direct

bespaard kan worden.

1

overzicht & actie

In het maandoverzicht en

de rapportage staan alle

afspraken en actiepunten.
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vervolg: meer hulp

Als een vervolgtraject

nodig blijkt, zullen we je

langer begeleiden. 

 

Soms is er wat meer nodig.
Bij loonbeslag(en)

bijvoorbeeld. Dan maken we
een voorstel om jou te

begeleiden tot  de
belangrijkste zaken geregeld

zijn.

Zo ziet een
budgetcoach
traject eruit



Jouw werkgever is onze opdrachtgever, maar

onze budgetcoaches werken met de

medewerkers. Met jou dus. Jij bent uiteindelijk

dus ook degene die bepaalt wat we wel en niet

met je werkgever delen. Zoals je financiële of

persoonlijke gegevens.

Privacy: 
werkgever betaalt,
maar jij bepaalt!


