
“62 procent van de werkgevers heeft te maken met 
medewerkers die in ernstige financiële problemen 
zitten,” weet Reggy Schutte, manager van Financieel 
Fit Rivierenland. “Dertien procent van de werknemers 
kampt met serieuze geldzorgen en dat leidt ertoe 
dat hun focus niet bij het werk ligt, maar elders. Het 
resulteert veelal in een lagere productiviteit en een 
hoger ziekteverzuim, bovendien bestaat het risico van 
jobhoppen om onder loonbeslag uit te komen. Alleen 
al in Tiel krijgen 340 huishoudens momenteel schuld-
hulpverlening, terwijl slechts zo’n zestig gezinnen 
aankloppen bij de voedselbank, wat wel aangeeft dat 
ze de weg naar hulp niet makkelijk weten te vinden. 
Via onze werkgeversdesk met een informatieve web-
site proberen wij ondernemers bewust te maken van 
deze problematiek en wijzen wij hen de weg naar op-
lossingen, zodat zij de eerste stappen kunnen zetten.”

VIERTAL WORKSHOPS
Een nieuw initiatief in dit kader betrof de kennisproe-
verij ‘Financiële problemen op de werkvloer’, die 
donderdag 10 oktober plaatsvond in het Huis van de 
Logistiek op bedrijvenpark Medel. Het programma 
bevatte een viertal workshops, waarvan het Nibud er 
drie voor zijn rekening nam: ‘omgaan met medewer-
kers en schulden’ (handvatten en praktische tips), 
‘gespreksvoering bij medewerkers met schulden’ 
(inclusief oefenen met een stappenplan) en ‘van 
deurwaarder tot loonbeslag’ (inzicht in het incas-
sotraject met veel praktijkvoorbeelden). De stichting 
Lezen en Schrijven verzorgde de vierde workshop, 
‘laaggeletterdheid op de werkvloer’, een fenomeen dat 
vaak samengaat met financiële problemen. 

WERELDARMOEDEDAG
Volgens Schutte zorgde dit bij de aanwezige onder-
nemers voor eye-openers. “Zo stonden velen van hen 
er nooit bij stil dat het ziekteverzuim onder mede-
werkers met schulden aan het eind van de maand 
toeneemt, doordat ze dan de reiskosten en/of hun 
lunch niet meer kunnen betalen. Het moment om het 
gesprek te openen valt dus beter aan het begin van 
de maand, als mensen in hun hoofd meer overzicht 
hebben. Financiële problemen nemen de regie en 
versmallen de bandbreedte van nuchter nadenken. 

Op 10 oktober hield Financieel Fit Rivierenland in samenwerking 
met een aantal andere organisaties de kennisproeverij ‘Financiële 
problemen op de werkvloer.’ Die bood ondernemers uit de regio 
een aantal workshops om zulke situaties te herkennen en de weg 
naar een oplossing in te leiden, zowel in hun eigen belang als dat 
van werknemers. Voor de deelnemers leverde het programma een 
aantal eye-openers op. 
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Tijdens de kennisproeverij deden de ondernemers 
een aantal ‘duiten in een zakje’ in de vorm van prak-
tische tools, zoals een kaart om verborgen signalen 
te herkennen en een poster om bij het koffieapparaat 
op te hangen. Ze werden speciaal aangemoedigd om 
deze een week later in te zetten, op Wereldarmoede-
dag; ook het juiste moment om bij medewerkers met 
schuldenproblematiek het gesprek te openen. Verder 
blijven wij als stichting Financieel Fit Rivierenland ac-
tief met informatievoorziening via de werkgeversdesk 
en nodigen wij ondernemers en managers van harte 
uit om mee te denken over dit onderwerp. De cijfers 
geven aan dat het urgent is.”

www.financieelfitrivierenland.nl

R I V I E R E N L A N D  B U S I N E S S  |  N U M M E R  5  |  N O V E M B E R  2 0 1 9

25

FINANCIËN FINANCIEEL FIT RIVIERENLAND


