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Financieel overzicht houden:
niet iedereen heeft talent

Budgetcoaching
met overwaarde

Het is crisis en dat is te merken. Steeds meer
inwoners van Nederland krijgen te maken
met teruglopende inkomsten, terwijl de
prijzen wel blijven stijgen. Waar de een zich
prima weet te redden, worstelt een ander zich
steeds verder in de problemen. Zonder goede
financiële begeleiding kan een uitzichtloze
situatie ontstaan.
In onze hulverleningspraktijk ontmoeten we veel
personen die in zo’n uitzichtloze situatie zijn
aanbeland. Een groot deel van hen kende nooit
financiële problemen. Doordat ze hun baan verloren,
hun woning niet konden verkopen en te maken kregen
met veranderende wet- en regelgeving, kwamen ze in
een situatie die ze niet voor mogelijk hadden
gehouden.
We zien in de praktijk dat veel mensen zich schamen
voor hun financiële problemen. Ze proberen de
eindjes aan elkaar te knopen tot het niet langer meer
kan. Zelfs dán nog zetten ze alles op alles om maar niet
met hun problemen voor de dag te hoeven komen. Het
is dan ook geen wonder dat mensen die uiteindelijk
de stap naar schuldhulpverlening maken vaak écht de
wanhoop nabij zijn.
In deze folder zetten we voor u op een rijtje op welke
signalen u kunt letten en wat u kunt doen om de
situatie op te lossen voor deze escaleert.

Verantwoordelijkheid voor elkaar

Veel mensen met financiële problemen proberen zelf
alles om hun situatie op te lossen. Het gebeurt maar
zelden dat iemand zelf tijdig hulp inroept. Daarom
nemen werkgevers, (zorg)instellingen en andere
organisaties steeds vaker hun verantwoordelijkheid.
Zorg voor elkaar is immers ook een onderdeel van
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maak het bespreekbaar

Veel medewerkers zullen niet direct hun werkgever
vertellen over hun financiële problemen. Het is
daarom belangrijk dat u duidelijk maakt dat u uw
medewerkers met financiële problemen duurzaam wilt
helpen. Maak hierbij gebruik van uw personeels- en
relatiemanagers.

Let op de signalen

Het is belangrijk dat u vroegtijdig herkent wie binnen
uw organisatie zorg en steun nodig heeft. Daarom
zetten we een aantal signalen voor u op een rijtje:
l De persoon leent vaak van collega’s of van
anderen;
l De persoon heeft last van stress en/of relatieproblemen;
l De persoon heeft meerdere banen;
l Uw organisatie wordt bezocht door een deurwaarder;
l De persoon werkt uit eigen initiatief veel over;
l De persoon vraagt om uitbetaling van
voorschotten;
l De persoon vraagt om verruiming van de
secundaire arbeidsvoorwaarden;
l De persoon vraagt om uitbetaling van vakantieuren en/of verlofuren;
Let op: de hierboven genoemde voorbeelden zijn
slechts handvatten. Oordeel niet te snel, maar wacht
ook niet tot het te laat is.

Onderneem actief stappen

Merkt u aan iemand dat hij/zij zich in een uitzichtloze
financiële situatie kan bevinden? Ga dan zo snel
mogelijk in gesprek met deze persoon. Alleen door
open te communiceren over de mogelijke financiële
problemen van een persoon krijgt u duidelijkheid.

Ga het gesprek aan

Benader de bewuste persoon op een tactische en
omzichtige wijze: de meeste mensen willen immers niet
laten weten dat ze last hebben van financiële problemen. Bovendien is voor een persoonlijk gesprek een
vertrouwensband en open houding nodig. Kijk daarom
kritisch naar uzelf en naar uw personeelsleden: wie kan
het beste een gesprek voeren?
Bespreek uw bevindingen en vraag of uw vermoedens
kloppen. Vraag of de persoon het probleem zelf
herkent en erkent en of hij/zij openstaat voor
begeleiding.
Erkent de persoon de problemen en wil hij/zij actief op
zoek naar een oplossing? Schakel dan de
professionele hulp van Budget Solutions in.

Budget Solutions:
professionele financiële hulpverlening

Budget Solutions is gespecialiseerd in het begeleiden
van personen in een uitzichtloze financiële situatie. Wij
hebben ruime ervaring in het vinden van oplossingen
voor financiële problemen.

Ontzorging door Budget Solutions

Nadat u Budget Solutions hebt ingeschakeld, overleggen
we samen met u de situatie én mogelijke oplossingen
voor de betrokkene. Daarna maken we duidelijke afspraken over de taakverdeling, de tijdsduur en het traject.
Met uw instemming nemen we direct de leiding, zodat
u zich kunt richten op uw kerntaken terwijl wij zorgen
voor een snelle oplossing van de situatie.

Unieke, specialistische benadering

Iedere financiële situatie vraagt om zijn eigen aanpak.
Daarom leveren wij alleen maatwerk.
Passende begeleiding is de sleutel tot een duurzame
oplossing. Indien mogelijk begeleiden we de persoon in
zijn/haar thuissituatie. De betrokkene moet zich immers
in deze vertrouwde omgeving opnieuw leren redden.
Onze gestructureerde, planmatige werkwijze biedt
snelle en goede resultaten. We hanteren het volgende
stappenplan:
1. Inzicht krijgen in de situatie;
2. Zoeken naar mogelijkheden voor inkomstenverruiming;
3. Kijken naar mogelijke besparingen;
4. Bestuderen van mogelijkheden om reserves op te
bouwen.
Desgewenst kunnen we aanvullende afspraken
maken over voortgangsrapportages.
We zoeken naar een zo duurzaam en effectief mogelijke oplossing. Daarom nemen we de betrokkene geen
werk uit handen. Alleen goede coaching kan tot inzicht
en perspectief leiden.

Budget Solutions

Budget Solutions is specialist in financiële hulpverlening
en financiële begeleiding. Wij werken voor zakelijke
en particuliere opdrachtgevers in de regio Rotterdam Den Haag. Ons verstandige doorzettingsvermogen staat
garant voor duurzame en effectieve oplossingen.
Al onze budgetcoaches zijn gecertificeerd en hebben
een duidelijke gedragscode ondertekend.
Budget Solutions is aangesloten bij de
branchevereniging NBPB.

Tarieven

Iedere opdrachtgever is uniek. Daarom hanteren we
alleen maatwerkoplossingen, zoals incidenteel en
periodiek maatwerk en detacheringsmaatwerk. Bel of
mail ons vrijblijvend voor onze tarieven.

Andere Budget Solutions

Budget Solutions biedt niet alleen budgetcoaching,
maar ook budgetbeheer, (civiele) bewindvoering,
mentorschap en curatele.
Wilt u weten welke oplossing voor u het meest
geschikt is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

budgetcoaching | budgetbeheer | bewindvoering

Stuttgartstraat 34 -36
3047 AS Rotterdam
Telefoon 010 303 22 00
Email info@budget-solutions.nl
www.budget-solutions.nl

