
Budgetcoaching voor
werknemers met geldzorgen

Maatwerk voor financieel
Evenwicht



Als werkgever kunt u veel last hebben van een werknemer die met financiële geldzorgen rondloopt.  Een
medewerker neemt zĳn geldzorgen mee naar zĳn werk. Hĳ is sneller afgeleid, werkt minder nauwkeurig en de
kans op ziekteverzuim is groot.

Volgens recent onderzoek krĳgt bĳna vier op de vĳf werkgevers (79%) te maken met medewerkers met financiële
problemen. Eén op de zes ziektemeldingen heeft te maken met stress en angst vanwege financiële zorgen.

Heeft uw medewerker financiële problemen dan kan u dat veel geld kosten. Denk bĳvoorbeeld aan de kosten door
ziekteverzuim , verlaagde productiviteit en verminderde concentratie. 

Ook met het verwerken van een loonbeslag kunt u al gauw veel tĳd kwĳt zĳn. Een zieke werknemer kost een
werkgever gemiddeld al snel € 250,- per dag, maar kan bĳ langdurig verzuim al snel oplopen tot € 13.000,-  op
jaarbasis. 

Werkgevers die hun werknemers actief bĳstaan met het oplossen van de financiële problemen, krĳgen hiervoor
veel terug. Het ziekteverzuim daalt en de betrokkenheid van de werknemers vergroot.

Fitte en financieel gezonde werknemers zorgen voor een
succesvol bedrĳf

Is de financiële gezondheid van uw werknemers al een onderdeel van uw
arbo- of verzuimbeleid?Uw werknemers

financieel gezond
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Wat kunt u als werkgever het beste
doen als u vermoedens heeft van
financiële problematiek?

U kunt als werkgever het best zo snel mogelĳk het
gesprek met uw medewerker aangaan. Stel uw
medewerker vragen en ga op onderzoek uit. Wat speelt
er bĳ uw medewerker? Waarom meldt hĳ zich vaak
ziek? Probeer duidelĳkheid te krĳgen in de oorzaak van
de stress-situatie. Is er sprake van financiële
problematiek dan kunt u uw medewerker doelgericht 
helpen en vragen waarmee u uw medewerker kunt
ontlasten.

Na zo’n gesprek kunt u passende hulp bieden door
Budgetcoach Me in te schakelen. Na een kennismaking
en inventarisatie maak ik samen met uw medewerker
een plan van aanpak met als doel het verlagen van het
ziekteverzuim door de financiële situatie zo snel
mogelĳk weer gezond en in evenwicht te krĳgen. Ik kĳk
naar de vraagstelling, de inzet van de medewerker en
zĳn of haar leervermogen waarna ik een offerte kan
opmaken voor het aantal sessies en de duur van de
financiële coaching.

Uiteindelĳk komt een budgetcoachtraject zowel u als
uw medewerker ten goede. Uw werknemer wordt
slagvaardig geholpen bĳ het op orde maken van zĳn
financiële situatie. U kunt uw medewerker weer snel
terug zien op de werkvloer waardoor de kosten van
verzuim beperkt blĳven.  

Let wel: U krĳgt als werkgever geen inhoudelĳke zaken te horen, ook
niet wanneer u een gedeelte of zelfs de gehele kosten van het traject
voor uw rekening neemt. Alle gegevens worden altĳd vertrouwelĳk
behandeld.en subtitel toevoegen

Concentratieverlies
Verlaagde productiviteit
Hoger ziekteverzuim, frequent en
kortdurend, vaak in de 2e helft van de
maand
Medewerker vraagt om een voorschot op
het loon
Medewerker vraagt om meer uren of een
lening
Fraude en diefstal

Hoe herkent u een medewerker
met financiële geldzorgen?

Een duidelĳk, eerste signaal die u krĳgt is de
aankondiging van een aankomend
loonbeslag en u gegevens moet aanleveren.

In een eerder stadium voorafgaand aan het
loonbeslag geeft uw medewerker mogelĳk al
één of meer signalen af:
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Wilt u ook vanuit goed werkgeverschap zorg dragen voor de financiële fitheid van uw
werknemers en tegelĳkertĳd de verzuimkosten verlagen? Graag ga ik de samenwerking
met u aan! 

Het doel van budgetcoaching?

Het doel van budgetcoaching is om uw werknemer
te leren volledig zelfstandig en op de best mogelĳke manier
zĳn geldzaken te regelen, zodat uw werknemer niet
(opnieuw) in de financiële problemen raakt. 

Als budgetcoach help ik bĳ het aanleren van financiële
vaardigheden en goed leren omgaan met geld waarbĳ ook
grote aandacht is voor een verandering ten aanzien van
geld- en uitgavepatronen. 

Budgetcoaching is een traject wat gemiddeld 6-8 maanden
duurt en wat gemiddeld tussen de 8-14 uren in beslag neemt
(incl administratieve werkzaamheden van de budgetcoach). 
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Tarieven 

Financiële spreekuur (binnen uw bedrĳf) 

1 x in de maand een spreekuur van twee uur                             € 130,-
2 x in de maand een spreekuur van twee uur                             € 225,-

Budgetcoachtraject werknemers

Persoonlĳk kennismaking (max 30 minuten)                              gratis
Uurtarief                                                                                           € 65,-

Naast het rekenen van een uurtarief, bied ik ook pakkettarieven aan

6

Tarieven zĳn excl. 21% BTW en incl. reiskosten binnen een straal van 15 km vanaf
mĳn kantoor.

Voor afstanden verder dan 15 km breng ik € 0,19 reiskosten per kilometer in rekening.
Bĳ reisafstanden met een enkele reis langer dan een half uur, breng ik ook de helft van
de reistĳd in rekening. Ik volg hierin de berekeningen van Google Maps

Kennismaking
inventarisatie
2 x vervolggesprek
evaluatie
kantoorwerk (3 uur)

Pakket A 

Kosten € 520,-

Kennismaking
inventarisatie
4 x vervolggesprek
evaluatie
kantoorwerk (4 uur)

Pakket B 

Kosten  € 715,-

Kennismaking
inventarisatie
6 x vervolggesprek
evaluatie
kantoorwerk (5 uur)

Pakket C

Kosten € 910,-
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CONTACT 

Budgetcoach Me
Mariska Eshuis
Oldruitenborghstraat 19
8043 TP  Zwolle 

        06-52588431

       mariska@budgetcoachme.nl

       budgetcoachme.nl

Budgetcoach Me is lid van de beroepsvereniging NVVBS. Daarnaast
ben ik NEN 8048 gecertificeerd  budgetcoach en schuldhulpverlener
en als zodanig geregistreerd in het KIWA-register.


