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Verantwoord financieel gedrag stimuleren:

Even voorstellen:



• Clairette van der Lans:

projectleider bij Wijzer in geldzaken 

(initiatief van het ministerie van Financiën) 

• Wijzer in geldzaken levert alleen gratis diensten

• Mijn salaris wordt betaald door het ministerie van Financiën

• Geen relevante banden: 

geen adviseurschappen, geen sponsoring, geen 

onderzoeksgelden, geen sprekersvergoeding, geen banden 

met medische bedrijven, geen aandeelhouder etc

Disclosure sheet spreker



• Personeel met geldzorgen

• Hoe herkennen?

• Oorzaken en gevolgen?

• Praktijkvoorbeeld: PostNL

• Wat kunnen werkgevers doen?

• Wat kunt u doen als bedrijfsarts?

• Wat zijn uw ervaringen & tips?

• Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Wat gaan we bespreken?



• 1 op 5 huishoudens (1,4 mln) vaak betalingsachterstanden

• 40% daarvan heeft een baan

• 62% van de werkgevers heeft medewerkers met geldzorgen

• Onverwachte gebeurtenissen kunnen iedereen overkomen!

• Schaamte -> mensen wachten lang met hulp zoeken 

(schuld gemiddeld 42.000 euro, 15 schuldeisers)

• Soms laaggeletterd (740.000 werknemers): dubbele schaamte 

en grotere kans op geldzorgen

• Werkgevers kunnen geldzorgen en tegenslagen relatief snel 

signaleren & hebben baat bij aanpak

Veel personeel met geldzorgen



• Ziekteverzuim (bv. vlak voor salaris is gestort): 7 dagen extra

• veel stress bij tegenslagen & gebeurtenissen, zoals scheiden

• minder concentratie (20% minder productief), lager IQ, 

korte-termijn denken ipv. vooruit kijken

• gevoeliger voor fouten en fraude

• loonbeslag

• verzoek extra uren

• lenen bij collega’s, familie, vrienden

• vragen om voorschot of lening bij werkgever

(Nibud, Personeel met schulden, 2017)

Herkennen van geldzorgen bij medewerkers 



• Rood staan, geld lenen

• Stapels dichte enveloppen

• Moeite met begrijpen van brieven, belastingen, toeslagen

• Stress zodra het over geld gaat

• Geen geld voor vakantie, uitjes, uit eten

• Oude auto, oude of weinig kleding, ongezond eten

• Vermijden verjaardagen

• Of juist extra uitgeven (troost, camoufleren, normaal zijn)

• Doen deur niet open, nemen telefoon niet op

• Switchen van abonnementen en rekeningen

Meer signalen van geldzorgen



Oorzaken van geldzorgen oa:

Tegenslagen / gebeurtenissen: 

minder inkomen, meer uitgaven
Laag inkomen, 

parttime, flexwerk

moeite met lezen e/o taal, 

lage zelfredzaamheid 

Geen nachtdienst of zwaar 

werk meer -> lager inkomen

Korte-termijn denken,

impulsief, geen nee durven 

zeggen, zelfde willen

Schaamte, zelf willen doen, normaal willen zijn, 

bang voor bemoeienis, negatieve ervaringen

Waar hulp?

Probleem onderschatten, 

zichzelf overschatten



Dit kan iedereen overkomen...

• Kin

en kinderen kosten ongeveer een ton...



• Dagelijkse struggle leidt af van werk

• Piekeren over geld, gevoel ‘geld tekort’ en controleverlies

• Mensen schamen zich, voelen zich dom

• Minder focus, meer korte termijn, minder zelfbeheersing, 

ontkenning, meer risico’s -> vicieuze cirkel

• Soms gaan mensen meer roken, drinken, eten, minder 

bewegen -> ongezonder (onderzoek EUR)

Leestips: 

• WRR rapport Weten is nog geen doen

• Arnoud Plantinga: effecten van armoede op voelen, denken en doen

• Daniel Kahneman: Thinking fast & slow

Gevolgen van geldstress oa:



Even voorstellen:

• Elly de Vries, PV PostNL 

• Financiële hulpverlening aan medewerkers van PostNL:  

Leningen en giften 

Preventieve maatregelen zoals geldplannen   

Praktijkvoorbeeld: PostNL



• Ziekteverzuim:

Bij PostNL onderzoek naar relatie loonbeslag en 

ziekteverzuim

20% vaker ziek

2x zo lang  

• Arbeidsproductiviteit:

Mensen met schulden presteren minder goed, 

productiviteitsverlies 18 – 20 %

• Fouten en Fraude: 

Mensen met schulden maken meer fouten

en zijn gevoeliger voor fraude 

PostNL: Gevolgen van werknemers met schulden 



U komt medewerkers met schulden tegen in uw werk: 

• 1 op de 5 huishoudens heeft problematische schulden 

• 40% van de mensen met schulden heeft een baan

• 62% van de werkgevers heeft medewerkers met geldzorgen

Link tussen bedrijf en de medewerkers 



Actie: 

• Pilot Loonbeslag 

• Folder bij het loonbeslag 

• Gesprek leidinggevende 

Geleerd: 

• Zelf doen werkt niet; meer “omarming” nodig  

• Schaamte nog grotere drempel dan gedacht  

• Vrijblijvendheid en als gevolg daarvan 

duikgedrag voorkomen 

Preventie bij PostNL: wat gedaan en geleerd? 



• Door te informeren:

• Wat doet het bedrijf waarvoor u werkt op het gebied van 
schuldhulpverlening? 

• Is het al een onderdeel van het gesprek dat u voert?

• Ziekteverzuim en schulden hebben met elkaar te maken 

• Scheiden en schulden ook  

• Weten waarheen u kunt verwijzen, want het kan een onderdeel 
zijn van herstel 

• Wellicht kan HR een plan ontwikkelen of is de vestigings-
gemeente op dit gebied erg actief  

Bedrijfsarts kan bedrijf en werknemer helpen 



Wat kunnen werkgevers zoal doen?

Ook anoniem vindbaar maken:

- ‘Waar kun je terecht met geldzorgen’ op intranet, 

- flyers/posters bij arbodienst, 

- info in bedrijfsblad of nieuwsbrief,  

- Introductiedag / map nieuwe medewerkers

Voor of bij 1e loonbeslag: bel en verwijs naar hulp!

- Gemeente: schuldhulp, budgetbeheer / bewind, wijkteam, formulieren

- Vrijwilligers (bv. schuldhulpmaatje, Humanitas, LSTA, FIKKS)

- intern: maatschappelijk werk, soms sociaal fonds 

- inhuur: budget coach, budgetbeheer etc

- websites zoals www.zelfjeschuldenregelen.nl, Geldfit

Attent op levensgebeurtenissen & minder inkomen:

- Bied budget coach of financieel advies aan

- Scheidingen: RFEA, Aegon advies

- Wijzer in geldzaken site, werk/zorg berekenaar



Wat kunnen werkgevers zoal doen (2):

inloopspreekuren of workshops voor 

medewerkers 

Workshops voor HR en management: 

hoe herken & bespreek ik dit?

Onderzoeken hoe vaak dit voorkomt & 

waar behoefte aan is

(aantal loonbeslagen, MTO etc)

Onderdeel van HR beleid / 

duurzame inzetbaarheid 

Denk mee: 

Meer / minder uren werken, bied tijd voor afspraken of bellen, 

help om afspraak te maken, meelezen met moeilijke brieven,

toekomstplannen bespreken



Signalen herkennen: 

• vaak ziek (voordat salaris komt), lage concentratie, veel stress, 

laaggeletterd -> vragen ‘zijn er misschien geldzorgen?’

• Bij life events vragen ‘red je het financieel?’, checklist geven

Doorverwijzen (wat biedt de werkgever waarvoor u werkt?):

• Extern: gemeente, vrijwilligers 

• Intern: bv. bedrijfsmaatschappelijk werk, sociaal fonds

• Inhuur: budget coach, budgetbeheer

• Flyers / posters in uw wacht- en spreekkamer!

Wat kunt u doen als bedrijfsarts?



• Meedenken, zorgen dat iemand hulp krijgt 

• Geef keuze uit 2 goede opties (bv: wil je hulp van de gemeente 

of liever van een vrijwilliger?)

• ‘vinger aan de pols’ houden: hulp gevonden?

• Schaamte & bang voor ontslag -> ligt gevoelig!

• Privacy regels: niet zomaar delen met leidinggevende

• Met HR bespreken hoe structureel aanpakken

• Tips: www.financieelgezondewerknemers.nl

• Bij verwijstwijfel: Nibud helpdesk voor werkgevers of Geldfit

Wat kunt u doen als bedrijfsarts? (2)



• Komt u medewerkers tegen met geldzorgen, loonbeslagen?

• Mensen die minder verdienen door gebeurtenissen, 

zoals scheiding, ziekte, minder werken vanwege kinderen of 

mantelzorg, of ontslag / ziekte / overlijden van de partner?

• Hoe herkent u het?

• Heeft u hierover gesprekken gevoerd? 

• Welke tips heeft u voor collega’s?

Wat zijn uw ervaringen en tips?



Hoe kunnen wij u helpen?

Website voor werkgevers & bedrijfsartsen met oa: 

• Hoe herkent u geldzorgen, gesprekstips, naar wie 

doorverwijzen, flyer loonbeslag

• Checklists voor grote gebeurtenissen

Meedenk gesprekken met werkgevers

Website voor iedereen, met allerlei gebeurtenissen

Nibud: helpdesk werkgevers, geldplannen, budget 

coaching, workshops, financieel inzicht gesprek, geldkrant



� Vragen? Suggesties?

� Meedenkgesprek?

Bedankt voor uw aandacht!

Clairette van der Lans: 

c.c.lans@minfin.nl

Tel 070-3427311

En 06-51105418



Voorbeeldvragen:

• Hoe gaat het privé? En financieel?

• Veel mensen hebben geldzorgen / moeite met geldzaken

• Veel mensen hebben hier hulp bij, dat geeft rust

• Hoe is het zo gekomen?

• Wie helpt jou hierbij? Of: heb je al eens hulp gezocht?

• Hoe zou je je voelen als dit is opgelost?

• Geef keuze uit 2 verstandige opties: wil je hulp van de 

gemeente of liever van een vrijwilliger?

• Geruststellen: ik denk graag mee om dit op te lossen

Hoe maakt u geldzorgen bespreekbaar?


