Schulden bij
medewerkers?

Niet (in) mijn zaak!
Een SchuldHulpMaatje helpt
uw medewerkers bij (dreigende)
schulden.

Samen lukt ‘t...

Als uw medewerker schulden heeft

SchuldHulpMaatje helpt!

Heeft ook uw bedrijf te maken met medewerkers met schulden?
Dan heeft u waarschijnlijk al ervaren dat hun persoonlijke drama
ook gevolgen heeft voor de werkvloer. En dat uw bedrijfsvoering
en hun functioneren daar onder lijden.

Een SchuldHulpMaatje helpt om schulden duur
zaam op te lossen. Bij tijdige begeleiding kunnen
deze vaak zelfs worden voorkomen. Het maatje
helpt met het ordenen van de administratie, geeft
inzicht in de schuldensituatie en maakt deze be
spreekbaar. Dankzij de persoonlijke ondersteuning
van een maatje neemt het slagingspercentage bij
schuldhulpverlening toe van 30 naar 70 procent.**
Daarom is hulp van een maatje een belangrijke
aanvulling op professionele hulpverlening.
Een budgetcursus behoort ook tot de mogelijk
heden.

Uit onderzoek* blijkt het volgende:
• 6
 7% administratieve lasten voor het verwerken van loonbeslag
(dit kost 1 à 3 uur per loonbeslag)
• 48% extra ziekteverzuim (9 tot 14 dagen per jaar per werknemer)
• 12% toename diefstal, fraude en integriteitsrisico’s
• 17% verzoeken om voorschot salaris
• 16% concentratieproblemen
• 15% stressgevoeligheid
• 9% vraag om voorschot op vakantiegeld of eindejaarsuitkering

Elk maatje levert maatwerk

Betrouwbaarheid en kwaliteit
“Het is jammer dat het
nodig is, maar ik ben blij
dat ik iets kan doen voor
ons personeel door hen een
maatje aan te bieden.
En ik zie dat het werkt”.

• D
 e maatjes zijn gescreend en beschikken over een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG)
• Elk maatje werkt volgens de richtlijnen van SchuldHulpMaatje
Nederland
• Elk maatje is professioneel getraind
• Elk maatje volgt jaarlijks bijscholing met het voor SchuldHulp
Maatje Nederland ontwikkelde Permanent Educatieprogramma

Annelies van der Maarl,
P&O adviseur van
Koppert, Biological Systems

* Voor rapportages over de praktische en financiële
voordelen van samenwerking met vrijwilligers
verwijzen wij u naar onze website.
** Dit percentage geldt in Lelystad, zie rapportage
op onze website.
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Naast het menselijk leed,
wat we indien mogelijk
willen voorkomen,
bespaart de inzet van
bedrijfsmaatjes onze
organisatie ook tijd en geld.
Medewerkers die door een
maatje worden begeleid,
zien weer perspectief.
Dat komt ten goede aan
hun productiviteit
en inzetbaarheid
Heleen Nobbe,
Personeelszaken VolkerWessels
Bouw & Vastgoedontwikkeling West bv
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SchuldHulpMaatje Nederland is een
landelijke vrijwilligersorganisatie en
is sinds 2010 gericht op het begeleiden van mensen met (dreigende)
schulden. We doen dit in samenwerking met professionele partners
en kerken. Onze maatjes helpen
iedereen, ongeacht geloof, ras of
levensovertuiging.
SchuldHulpMaatje Nederland
werkt onder andere samen met het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, NVVK, Divosa,
KbvG, Nibud en Stimulansz.

Meer weten?
SchuldHulpMaatje Nederland
Flevoweg 13
2318 BZ Leiden
Telefoon: 071 2 000 100
info@schuldhulpmaatje.nl
www.schuldhulpmaatje.nl
IBAN: NL56 ABNA 0469896361
KVK: 61110949

