
62% van de werkgevers heeft te maken met mede-
werkers met geldproblemen. De kosten daarvan lopen 
zo hoog op dat steeds meer bedrijven besluiten hun 
personeel te helpen bij het oplossen van de financiële 
problemen. Dat kan met hulp van de Nibud-coach 
voor werkgevers, die precies weet hoe om te gaan 
met schulden op de werkvloer.

HET EFFECT VAN GELDZORGEN 
Een medewerker met geldproblemen circa  
€ 13.000,- per jaar. Deze kosten zijn opge-
bouwd uit: 
* Afname productiviteit (20%)
* Gem. 3 uur verwerken loonbeslag
* Gem. 7 dagen toename ziekteverzuim 
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BUDGETCOACHES
De budgetcoaches van het Nibud leveren 
uiteenlopende diensten aan werkgevers: van 
training van het management en medewer-
kers tot individuele begeleiding van medewer-
kers.  Zij weten om te gaan met werkrelatie, 
de vrees voor ontslag bij de werknemer en de 
angst voor hoge kosten bij de werkgever. 
Daarnaast zijn zij in staat de aard van de 
financiële problemen te doorgronden en snel 
een passende oplossing te vinden. 

FINANCIEEL FIT WORDEN VERGT EEN SPECIALISTISCHE AANPAK 

Het Nibud ziet dat bedrijven die actief hun personeel bijstaan met het oplossen van de geldpro-
blemen daarvoor veel terugkrijgen. Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van het personeel 
vergroot. Ook gaan de inzet en loyaliteit omhoog en dalen de administratieve kosten. Al met al 
wordt het hele bedrijf er beter van als de werknemer wordt gesteund door zijn werkgever. De 
speciaal opgeleide Nibud-coach neemt het bedrijf veel werk uit handen. Zo kan het bedrijf zijn 
productiviteit weer verhogen. 

Nibud Budget Coach



NIBUD-COACH, DÉ GESPREKSPARTNER 
OVER GELDZAKEN
De Nibud-coach is een financieel adviseur die 
een volwaardig gesprekspartner is voor zowel 
werkgever als medewerker. Zij zorgt voor 
overzicht en inzicht in de financiën. Daar-
naast wordt nagegaan of het inkomen 
verruimd kan worden door regelingen en 
voorzieningenaan te vragen, en welke bespa-
ringen er mogelijk zijn. De Nibud-coaches zijn 
in staat om de medewerker te motiveren om 
in actie te komen indien nodig.

COACHTRAJECT
De Nibud-coach voor werkgevers is er voor 
werkgevers die hun medewerkers met finan-
ciële problemen willen helpen. Dit wordt 
gedaan met behulp van een kortdurend en 
intensief coachingstraject. Doel is een oplos-
sing te zoeken voor de financiële situatie van 
de betreffende medewerker en hem/haar 
enige financiële redzaamheid bij te brengen. 

INVENTARISATIE
Het coachingstraject start altijd met een 
inventarisatiegesprek van ongeveer twee uur 
bij de medewerker thuis. Op basis van dit 
gesprek wordt beoordeeld welke hulp de 
medewerker nodig heeft. Is er bijvoorbeeld 
hulp nodig bij het maken van een aflosplan 
voor schulden of moet er gestabiliseerd en 
begeleid worden ter voorbereiding op een 
traject via de gemeentelijke schuldhulpverle-
ning? Na dit gesprek schrijft de Nibudcoach 
een adviesrapport voor de medewerker en 
werkgever met daarin een plan van aanpak 
waarin staat welke stappen noodzakelijk zijn 
om de financiële huishouding van de mede-
werker op orde te krijgen ente houden. 
Uiteraard kan de werkgever ervoor kiezen de
Nibud-coach het plan van aanpak te laten 
begeleiden.

Uit de inventarisatie kunnen verschillende 
plannen van aanpak voor de vervolgbegelei-
ding naar voren komen. Zoals coaching om 
financieel redzaam te worden, begeleiding om 
zelf de schulden op te lossen of verwijzing 
naar de gemeentelijke schuldhulpverlening 
(indien nodig).

MEER INFORMATIE
Neem contact met ons op voor verdere 
informatie, vrijblijvend advies of een prijs op 
maat.

Tel: 088 045 01 00
E-mail: info@capability.nl 

Uitgevoerd door: 

VOORBEELDEN:
 
U kunt vanuit het oogpunt van preventie een 
medewerker begeleiding willen bieden 
bij vraagstukken rondom duurzame inzet-
baarheid of life-events zoals echtscheiding, 
baanverlies, langdurige ziekte of overlijden 
van een gezinslid. Een financieel inzichtge-
sprek met een Nibud-coach geeft medewer-
kers inzicht in hun financiële situatie bij 
verandering. 

OF: Uw medewerker heeft loonbeslagen 
gehad en verschillende (dreigende) financiële 
problemen. De Nibud Coach inventariseert de 
situatie en krijgt ook inzicht of de problemen 
wellicht  groter zijn dan aanvankelijk bij de 
werkgever bekend, want angst of schaamte 
kan meespelen of uw medewerker is zelf het 
overzicht kwijt. De inventarisatie biedt hel-
derheid en zo kan bepaald worden hoe 
intensief de werknemer geholpen moet 
worden.


