
Weet u of uw medewerkers
geldzorgen of schulden hebben?

Informeer uw medewerkers over mogelijke hulp en  
voorkom stress en daardoor ziekte en uitval bij uw 
medewerkers. Dat houdt uw medewerkers én  
uw bedrijf  financieel gezond. 

Check wat ú kunt doen.

www.delft.nl/werknemersmetgeldzorgen

Vaak ziek

Loonbeslag Voorschot

Niet op vakantieMinder concentratie

http://www.delft.nl/werknemersmetgeldzorgen


1. Herken de signalen
• Uw werknemer stelt vragen over het moment van salarisbetaling

• Uw werknemer vraagt om meer uren of  een voorschot of  lening

• Uw werknemer meldt zich vaker ziek

• Uw werknemer is minder goed geconcentreerd aan het werk

• Er is sprake van loonbeslag

• Er is sprake van inhouding van de zorgpremie op het salaris

• Uw werknemer gaat niet op vakantie

Kijk voor meer signalen op Financieel Fitte Werknemers. 

2. Biedt hulp aan
Bespreek regelmatig met uw werknemer hoe het gaat en wijs bij eventuele signalen op 

mogelijke hulp in Delft. Dat kan direct met uw werknemer maar ook indirect. 

Bijvoorbeeld via uw intranet of  het prikbord in de kantine.

Twijfelt uw werknemer nog of hij/zij hulp nodig heeft?
Uw werknemer kan gratis en anoniem een test doen op www.geldfit.nl. Binnen een  

paar minuten wordt duidelijk of  uw werknemer hulp nodig heeft. En waar uw werknemer 

terecht kan voor die hulp.

Heeft uw werknemer hulp nodig bij de thuisadministratie?
De vrijwilligers van Financiën voor Elkaar bieden gratis hulp bij het ordenen van de 

thuis administratie. Lees meer over de samenwerking tussen Isofa-Schuldhulpmaatje, 

Humanitas en Delft voor Elkaar op www.delft.nl/schuldenvoorkomen.

Heeft uw werknemer schulden?
Uw werknemer kan hulp bij schulden aanvragen bij de gemeente. In Delft is dat bij de 

Financiële Winkel van Delft via www.delft.nl/geldzorgen. De consulenten hebben al veel 

Delftse inwoners geholpen met een blijvende oplossing. Woont uw werknemer niet in 

Delft? Een budgetcoach kan u als werkgever ondersteunen in het contact met verschillen-

de gemeenten. Bovenal helpt een budgetcoach uw werknemer om een gezonde financiële  

situatie te creëren. De kosten van een budgetcoach zijn voor de werkgever.

Wilt u structureel hulp bij geldzorgen of schulden inzetten voor 
uw werknemers? 
De gemeente kan op verschillende manieren helpen. Kijk voor de mogelijkheden op 

www.delft.nl/werknemersmetgeldzorgen.
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