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Het mes snijdt aan twee kanten 

Financiële fitheid 
van de medewerker 
Het is geen erg verrassende conclusie van het onlangs door Wijzer in 

geldzaken gehouden onderzoek: geldzorgen komen vaak voor in  

Nederland. Erover spreken is moeilijk, maar wel nuttig. 

dat het aanbieden of aanvaarden van hulp hen beiden 

helpt. Het gesprek over geldzorgen aangaan is gemakkelij-

ker gezegd dan gedaan. Een grote rol daarin spelen 

schaamte vanuit de medewerker en angst bij de werkgever 

om “je met iets te bemoeien wat je niet aangaat”, of voor 

financiële problemen verantwoordelijk worden gehouden 

terwijl je dat niet bent.

De rol van de werkgever
De werkgever kan een belangrijke rol spelen in het  

voorkomen of verhelpen van schulden. Die rol begint met 

het antwoord op de vraag of de werkgever nu verantwoor-

delijk is voor de financiële situatie van de medewerker. 

“Nee” is voor de meeste werkgevers het antwoord: dat is 

een privézaak waar de medewerker zelf verantwoordelijk 

voor is. Nergens in wet- of regelgeving ligt ook vast dat dit 

wel het geval zou moeten zijn. Tegelijkertijd laat het onder-

zoek van Wijzer in Geldzaken zien dat de meeste werkge-

vers wel hulp bieden als de medewerker tegen financiële 

problemen aanloopt. De hulp en ondersteuning verschilt, 

van doorverwijzing naar een schuldhulploket tot een door 

werkgever betaalde budgetcoach en schuldentraject. 

Werkgevers zijn dus niet verantwoordelijk, maar een flink 

aantal werkgevers biedt – om wat voor reden dan ook – 

wel ondersteuning aan medewerkers met schulden. 

Voorkomen en ondersteunen 
Het zorgen voor financiële fitheid steunt op twee pijlers: 

het voorkomen van financiële problemen, en het onder-

steunen van de medewerker wanneer er financiële proble-

men zijn. Bij het voorkomen van financiële problemen 

helpt voorlichting, met als doel medewerkers bewust te 

maken met hun (veranderende) financiële situatie. Wan-

neer een medewerker belangrijke life-events meemaakt 

De cijfers zijn schokkend. Circa 35% van de huishoudens 

heeft (veel) moeite om financieel rond te komen, en 20% 

heeft betalingsachterstanden. De gemiddelde schuld be-

draagt circa € 38.000. Er zijn gemiddeld 14 schuldeisers per 

gezin. En de Belastingdienst en zorgverzekeraars voeren 

de lijst aan van meest voorkomende schuldeisers. 

Kosten lopen op
Het onderzoek van Wijzer in Geldzaken wijst ook uit dat 

men op het werk nog liever spreekt over relatieproblemen 

dan over financiële problemen. Het Nibud heeft eerder be-

rekend dat een medewerker met een modaal inkomen en 

financiële problemen, een werkgever al snel rond de € 

13.000 extra op jaarbasis kost. Het Nibud heeft daarvoor 

ook een inzichtelijke kostencalculator gemaakt. Wanneer 

het salaris oploopt, worden de kosten van werkgever ook 

flink hoger, zo wijst die calculator uit. Voorbeelden van ex-

tra werkgeverskosten zijn die van verhoogd verzuim, ver-

minderde productiviteit en administratie van loonbeslagen 

en ziekteverzuim. Voor zowel de werkgever als de onder-

nemingsraad is het daarom verstandig om aandacht te 

hebben voor de “financiële fitheid” van de medewerker.

Financiële fitheid van de medewerker
Bij financiële fitheid draait het om het ondersteunen van 

de medewerker in zijn “financiële gezondheid”. Daarmee 

bedoelen we geen flinke salarisverhoging, maar het voor-

komen en bestrijden van financiële problemen bij de me-

dewerker. Naast de zorg voor de mentale en emotionele 

gezondheid, wordt er zo gezorgd voor financiële gezond-

heid van de medewerker. 

Voorwaarde voor de ondersteuning is dat de behoefte er-

aan zowel van werkgever als medewerker moet komen. 

Men moet er het gesprek over (durven) aangaan en inzien 
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(zoals langdurige ziekte, huwelijk of scheiding, geboorte 

van een kind of overlijden van een partner) is het verstan-

dig dat ook de werkgever hier aandacht aan besteedt. Wat 

zijn de financiële gevolgen van de veranderingen in het 

leven van de medewerker, is hierover nagedacht? En wat 

moet de medewerker doen om mogelijk negatieve financi-

ele gevolgen te beperken? Overziet de medewerker zijn “fi-

nanciële plaatje”? Heeft de medewerker bijvoorbeeld in 

beeld wat de gevolgen zijn voor overheidstoeslagen zoals 

huur- of kinderopvangtoeslag? Het maken van een “finan-

ciële foto” door een budgetcoach helpt hierbij. 

Naast preventie is ondersteuning van medewerkers met 

financiële problemen de tweede pijler. De werkgever pakt 

signalen van of over medewerkers op, zoals: loonbeslagen, 

verzoeken voor het betalen van een voorschot of inrooste-

ren op zo veel mogelijk nachtdiensten, toch weer niet mee 

naar die vrijdagmiddagborrel.  

Voldoende vertrouwen tussen medewerker en werkgever 

is in de ondersteuning heel belangrijk. Niet alle leidingge-

venden vinden het prettig om zulke lastige gesprekken 

met medewerkers aan te gaan. Of medewerkers willen 

deze gevoelige zaken niet met hun leidinggevende bespre-

ken. Als dit lastig is, adviseren wij om hiervoor een (exter-

ne) vertrouwenspersoon in te schakelen. Dit kan ook de al 

bestaande vertrouwenspersoon zijn. 

 
De rol van de ondernemingsraad
Er bestaat geen enkele wettelijke verplichting voor een 

werkgever om ondersteuning te bieden aan medewerkers 

met schulden. Er is ook geen verplichting voor een werk-

gever om hiervoor beleid op te zetten. De ondernemings-

raad kan wel het initiatief nemen om de financiële fitheid 

van medewerkers op de kaart te zetten en hier samen werk 

van maken. Belangrijk daarvoor is dat de werkgever en de 

ondernemingsraad inzien dat financieel gezonde mede-

werkers voordelen voor de organisatie hebben, zoals hier-

boven al benoemd. Maak het onderwerp bespreekbaar, 

vraag aan werkgever eens of hoe hij dit ervaart. Waarborg 

uiteraard altijd de anonimiteit van medewerkers. 

Wanneer de ondernemingsraad samen met de werkgever 

beleid opstelt, is het vaak even zoeken hoe dit beleid vorm 

te geven. Belangrijk is om vast te leggen wat de preventie 

en de ondersteuning nu concreet inhoudt. Welke hulpvor-

men worden ingezet, welk budget is beschikbaar, op welke 

manier wordt de privacy van de medewerker gewaarborgd. 

En hoe weet de medewerker dat er ondersteuning moge-

lijk is? Wanneer het duidelijk is voor de medewerkers dat er 

hulp mogelijk is en waarop zij kunnen rekenen, zullen zij 

zich eerder melden voor hulp. 

Wijs de werkgever erop dat het goed mogelijk is dat hij 

budget beschikbaar heeft uit het contract met de zorgver-

zekeraar. Naast de (preventieve) interventies die de zorg-

verzekeraar inzet vanuit de aanvullende verzekeringen, 

kan er vaak ook gebruik gemaakt worden van het vitali-

teitsbudget van een zorgverzekeraar.

Het mes snijdt aan twee kanten bij het zorgen voor finan-

ciële fitheid van medewerkers. De werkgever voorkomt 

mogelijk ziekteverzuim en andere extra arbeidskosten. En 

de medewerker is (financieel) gezonder. Het is de moeite 

waard om te bekijken welke mogelijkheden er zijn! 
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