
Medewerkers met 
geldproblemen? 
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Geldzorgen 
samen oplossen
Aandacht voor het voorkomen van financiële 

problemen bij uw medewerkers is net zo 

belangrijk als het oplossen ervan. Menzis werkt 

samen met een aantal providers die u hierbij 

kunnen helpen.  
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Het is een van de signalen dat een medewerker 
financiële schulden heeft: het seintje dat 
een deurwaarder beslag mag leggen op het 
loon. Als werkgever bent u op zo’n moment 
verplicht om daaraan mee te werken. Voor 
u een kostbare zaak en voor de medewerker 
een enorme belasting. Steeds meer bedrijven 
proberen medewerkers daarom al in een 
eerder stadium te helpen bij geldzorgen. Dat 
kan zowel preventief als curatief. Preventief 
met bijvoorbeeld coaching, waarbij wordt 

geholpen met het in balans brengen van 
inkomsten en uitgaven, of het bieden van 
trainingen. En curatief, zoals in de bemiddeling 
met schuldeisers, of met budgetbeheer, 
waarbij de financiële administratie wordt 
overgenomen. Menzis werkt samen met 
een aantal providers die u hierbij kunnen 
ondersteunen. 
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 Budgetbeheer
 Budgetbeheer is geschikt 

voor mensen waarbij het 
wenselijk is dat een gedeelte 
of de gehele financiële 
huishouding tijdelijk wordt 
overgenomen. 

 Wanneer het financiële 
overzicht volledig weg is 
en dit, vanwege moeilijke 
omstandigheden, ook niet 
snel verandert. Vaak zijn de 
gevolgen al flink zichtbaar 
door betalingsachterstanden 
en schulden.

 Schuldbemiddeling
 Schuldbemiddeling is 

geschikt voor mensen  
die schulden hebben en  
er zelf niet uit komen.  
Er wordt dan onderhandeld 
met de schuldeisers 
over de sanering van de 
schuldenlast.

 Bij schulden die opgelost 
moeten worden en de 
betrokkene dit zelf niet  
meer kan regelen.

 Bewindvoering
 Dit is een gerechtelijke 
 maatregel om de gehele 

financiële administratie 
over te nemen. 

 Voor mensen die vanwege 
een beperking en/of het 
hebben van schulden niet 
in staat zijn hun eigen 
financiën te beheren. 

  Budgetcoaching
 Budgetcoaching is geschikt 

voor mensen die tijdelijk het 
overzicht kwijt zijn, met als 
doel de financiën weer op de 
rit te krijgen. Samen wordt 
er een passend budgetplan 
opgesteld. 

 Bij een life-event (scheiding, 
kinderen krijgen, partner 

 verliest baan) kan het verstandig 
zijn om budgetcoaching in 
te schakelen. Om juist grote 
financiële gevolgen  
te voorkomen.

Korte uitleg van de verschillende hulpvormen
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DiFfit
Manuela de Jongste werkte eerder zo’n 
twaalf jaar als bewindvoerder, curator en 
leidinggevende binnen een van de grootste 
bewind- en schuldbemiddelingskantoren 
in Nederland, en vroeg zich regelmatig af: 
‘Waarom worden financiële zorgen niet 
eerder gesignaleerd?’ Ze besloot zo’n drie 
jaar geleden een adviesbureau te starten, 
gericht op preventie en interventie, en 
dat sloeg aan. DiFfit (Duurzaam Inzetbaar 
Financieel Fit) richt zich op beleid voor 
werkgevers, preventie en interventies voor 
medewerkers met financiële problemen. 
DiFfit werkt met budgetbeheerders, 

budgetcoaches en schuldbemiddelaars 
door het hele land. De Jongste: ‘Ons doel 
is allereerst om financiële zorgen te 
voorkomen. Bijvoorbeeld door een 
Financiële Helpdesk. Medewerkers 
kunnen anoniem bellen met een 
hulpvraag of zorgen over hun financiën. 
Daarnaast willen we schuldproblemen 
zoveel mogelijk integraal aanpakken. 
Door het geven van trainingen met acteurs 
bijvoorbeeld, leren leidinggevenden en 
HR-managers het proces en de signalen 
te herkennen en een oprecht en waardevrij 
gesprek aan te gaan. 

De diensten die DiFfit aanbiedt:
•	 Telefonische	Helpdesk
•	 Onderzoek	en	beleid	uitstippelen
•	 Trainingen
•	 Financiële	healthchecks
•	 Budgetcoaching
•	 Budgetbeheer
•	 Schuldbemiddeling
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Budgetcoach.nl 
René Oosterveer werkt als manager 
Operations bij Budgetcoach.nl:  
‘Dit is van oudsher een familiebedrijf en 
wij zijn grondlegger en bedenker van 
budgetcoaching. Het bedrijf wordt gerund 
door twee zussen, Leonie & Stephanie 
Hesterman, die het stokje hebben 
overgenomen van hun vader. Vanuit 
ervaring weten zij hoe het is om 
in armoede op te groeien. Er is daarom 
ook een passie en de drijfveer om echt 
het verschil te maken bij de mens.’
Budgetcoach.nl is er op gericht om 

mensen te helpen weer balans te vinden 
tussen hun inkomen en uitgaven. ‘Onze kracht 
is dat we maatwerk leveren. We hebben een 
landelijk netwerk van budgetcoaches. Dat 
zijn lokale coaches die de taal van de mensen 
spreken en kennis van de sociale kaart hebben. 
Allemaal gecertificeerde coaches met de 
hoogste opleiding. Dankzij de inmiddels  
15 jaar ervaring kan Budgetcoach.nl helpen met 
een communicatieplan om het toe te passen 
in de hele organisatie. Het meedenken en 
verzorgen doen we graag en bieden we gratis 
bij onze dienst aan.’

De diensten die Budgetcoach.nl biedt: 
•	Rapportage	van	de	situatie
•	Budgetcoaching	
•	Jobcoaching
•	 Scheidingscoach
•	 Schuldbemiddeling
•	 Trainingen	voor	medewerkers,	

leidinggevenden en HR-managers
•	Inloopspreekuren
•	Financiële	telefonische	helpdesk
•	Online	coaching	en	begeleiding(PSD2)
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BeauAvis 
BeauAvis is gespecialiseerd in re-integratie 
en verzuimbegeleiding. François Fabrie, 
(mede)eigenaar: ‘Ziekteverzuim ligt vaak in 
de privésfeer. Een scheiding, overbelasting 
door mantelzorg, financiële sores… 
Mensen kunnen om allerlei redenen hun 
regelvermogen verliezen. Als de oorzaak niet 
ligt in fysieke of psychische belemmeringen, 
help je mensen met praktische oplossingen 
een eind in de goede richting.’ 
Met een op maat gesneden traject wordt 
verzuim van medewerkers voorkomen of  

zo snel mogelijk opgelost. Onze coaches 
zijn goede financiële coaches, die daarnaast 
breder meekijken om zo goed mogelijk  
te komen tot duurzame oplossingen.  
Vaak lukt het om de werknemer te helpen 
de problematiek volledig op te lossen of 
zoeken we de juiste structurele hulp.  
Na een intake met de medewerker ontvangt 
de opdrachtgever een korte terugkoppeling  
in de vorm van een procesrapportage 
en geven wij aan hoe we de juiste 
ondersteuning kunnen bieden.’

De diensten die BeauAvis biedt: 
•	 Budgetcoaching	in	enkelvoudige	tot	

complexe dossiers
•	 Ondersteuning	bij	regelzaken	op	

aanverwante gebieden (huisvesting,  
zorg, scheiding etc.)

•	 Schuldbemiddeling	
•	 Trainingen	voor	werkgevers	en	

medewerkers
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Wat doet Menzis op het gebied van schuldhulpverlening? 

Een aantal voorbeelden: 

 Lukt het een medewerker of verzekerde niet om het eigen risico of de eigen bijdrage 
op tijd te betalen? Dan is het mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen via  
Mijn Menzis. Afhankelijk van het openstaande bedrag doet Menzis dan een 
betalingsvoorstel met een aantal termijnen en een maandelijks bedrag.

 Menzis heeft een collectieve verzekering vanuit gemeenten voor mensen met 
een laag inkomen of een uitkering. Deze verzekering heet Menzis GarantVerzorgd.  
Met de GarantVerzorgd betaalt de verzekerde minder premie en ontvangt hij hogere 
vergoedingen.

 Daarnaast werkt Menzis met meerdere gemeenten samen om afspraken te maken 
over vroegsignalering. Naast het uitwisselen en verwerken van gegevens over 
betalingsachterstanden wordt passende ondersteuning en schuldhulpverlening 
aangeboden.

Meer info: www.menzis.nl/over-menzis/in-de-praktijk/schuldenaanpak

Voor meer informatie bezoek de websites 
van onze providers. Wilt u een interventie 
inzetten, dan kunt u:
•	 senior	Adviseur	Bedrijfszorg	 

Jeroen Schaapveld bellen  
op 06 30 97 44 48

•	 een	mail	sturen	naar	vitaliteit@menzis.nl 
•	 op	Mijn Portaal Vitaliteit en Werk kijken

www.menzis.nl/over-menzis/in-de-praktijk/schuldenaanpak

