
Steedsmeerbedrijvenwordenge-
confronteerdmetwerknemers
die inde financiëleproblemen
zijngeraakt. Loonbeslagenko-
menbinnen,werknemerszijn
minderproductief,meldenzich
vakeren langduriger ziek, zijn
fraudegevoeliger.

Ondernemingenkloppen in-
middels zovaakaanbijhetNibud
metdevraagnaareenbetrouw-
bare schuldhulpverlenervoor
hunpersoneel, dathetNationaal
InstituutvoorBudgetvoorlich-
tingbinnenkort zelf coachesgaat
opleiden. ‘Voortdurendhorenwe:
waaromhebben jullie zelf geen
coaches?’, zegtRenatevanMil van
NibudOpleidingen.

Voorbedrijven ishetvaak lastig
zoeken. Er isgeenkeurmerkenop
internetbiedenzich tegenwoor-
dignogalwatZZP’ersaandieniet
devereisteopleidinghebben.

HetNibudwerktaaneen ‘menu-
kaartmetverschillende trajec-
ten’: vanhulpbij aanmeldingbij
degemeentelijkekredietbank,
het checkenvaneen loonbeslag
totdemeest zwarevariant (inclu-

siefbegeleidingnaar financiële
gedragsverandering).
AntonswerkgeverPinkRoccade

Healthcareontdektezo’n twee
jaargeleden,bijhet terugdringen
vanverzuim,dat financiëlepro-
blemennogal eensdeonderlig-
gendeoorzaakzijn. ‘Hetbedrijf
heeftdaar last van’, zegt Femke
MeerdinkVeldboomvanHRM.
‘Zulkewerknemershebbenhun
hoofdernietbij, zijnprikkelbaar
richtingcollega’s, zijnvakerafwe-

zig. Er is sprakevan loonbeslag,
dusminder inkomen.Zerakenzo
indeknoopdathetwerkeronder
lijdt enzezelfnietwetenhoeze
uitdie situatiemoetenkomen.’
Hoeweldewetwerkgeversniet

toestaatactief aandeslag tegaan
metbinnengekomenloonbesla-
gen,heeft PinkRoccadeHe-
althcarebeslotendatwel tedoen.
Stach is ingehuurdomwerkne-
mers inproblemenverder tebege-
leiden.Zowelhetbedrijf alsde
werknemerheeftdaarbaatbij.

‘Het iskiezentusseneenslechte
beoordelinggeven,ofwerkenaan
deonderliggendeproblematiek’,
zegtAntonschefMartijnBoshuis.
‘Ik zieonzeaanpakals eenwin-
win-situatie.’

Boshuisgaatelkedrieweken
metAnton ingesprekoverzijn si-
tuatie.Hij is, zegthij voorhem,
‘eensoortvansparringpartner’
geworden.Hijmerktdatmeer
werknemers schuldenhebben.
Hijbegeleidt ernuzelf een. ‘Het is
nognietnodighemdoor te sturen
naarStach. Ikhebveelgeleerdvan
deaanpakbijAnton.’
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Anton, 50 duizend euro schuld: ‘We rollen nu zelf onze sigaretten. Dat is de helft goedkoper.’ Foto’s Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Werkgeverschakeltzelf financiële
hulpverlening invoorwerknemer

Jazeker, door de recessie komen
steeds meer mensen in financiële
problemen. Ook tweeverdieners
en mensen met een goed betaalde
baan.‘Maar het komt vrijwel nooit
alleen door de recessie’, zegt finan-
cieel coach bij schulden Natasja
Popma van Stach.‘Het is vaak een
samenloop van omstandigheden.’
Vooral echtscheidingen hakken er
financieel stevig in: een hoge ali-
mentatie, een te duur huis dat in
deze crisistijd niet kan worden ver-
kocht.Anderhalf- of tweeverdie-
ners raken in de problemen als een
van hen de baan verliest. Niet ie-
dereen is in staat moeiteloos over
te schakelen naar een zuiniger uit-
gavenpatroon.Verder werken
schaamte en angst voor een
stigma belemmerend om de pro-
blemen resoluut aan te pakken.
Popma: ‘Praten over geld is nog al-
tijd taboe.Vertel jij wat je verdient
als iemand het je vraagt? Vertel jij
het eerlijk als je niet meegaat om-
dat je er geen geld voor hebt?’
Hoeveel werkenden in de proble-
men zijn, weet Popma niet.‘Maar
het zijn er veel. Liefst 70 procent
van de werkgevers geeft aan dat
ze in de afgelopen jaren zijn ge-
confronteerd met een drastische
stijging van het aantal loonbesla-
gen.’
‘De vraag naar bonafide schuld-
hulpverleners groeit enorm’, zegt
Popma, een voormalige marineof-
ficier die zichzelf heeft omge-
schoold en in 2011 Stach op-
richtte. Dat komt volgens haar ook
vanwege de bezuinigingen bij de
gemeentelijke schuldhulpverle-
ning.‘Er zijn daar soms lange
wachttijden en de voorwaarden
om in aanmerking te komen voor
hulp zijn aangescherpt.Als je nog
een onverkoopbaar huis bezit, kun
je niet altijd worden geholpen,
want de precieze hoogte van je
schuld is nog niet bekend.’
Popma begeleidt nu zeven werken-
den, onder wie Anton. Zijn verhaal,
zegt ze,‘laat heel goed zien hoe
mensen met een goedbetaalde
baan toch de mist in kunnen gaan.’

Financieel coach
Natasja Popma

heel langgeroepen, zemogenalles
vanmijwegnemen,maarnietmijn
huis.’Hethuis is tehooggegrepen,
weet zenu.Het staat tekoop.

Het lukthenvooralsnogexecutie-
verkooptevoorkomen.Elkemaand
lossenze 100eurohypotheekschuld
af. Anton: ‘Debankneemtdaarvoor-
alsnoggenoegenmee,houdtzichrus-
tig.’

Ze zijnnumeesters inhetbezuini-
gen, vindenze.Anton: ‘Werokenalle-
bei, stoppen is lastig indeze stress.We
rollennuzelf onze sigaretten, isde
helft goedkoper.’

Zedoeneenkeerperweek inkopen,
inplaats vanelkedag. Spellendere-
clamefolders, kopengeenmerkarti-
kelenmeer (‘geenPampers,maardie
vanKruidvat’), kopentweedehands
kinderkleding,biefstukkomtniet
meerop tafel. Zehebbeneenprepaid
mobiel, de tandarts-plusverzekering
isgeannuleerd,Nina: ‘Vroegerkreeg
ikelkeweekeenbosbloemenvanAn-
ton.Nunietmeer.Oponze trouwdag
gaanwenietuit eten.’
Geldmaaktnietgelukkig,maar,

zegtNina, ‘als jehetniethebtben jeer
wel altijdmeebezig’. Alleskostgeld,
zijnzezichgaanrealiseren. Logisch
dateenuitstapjenaareen tropisch
zwembadnietmeermogelijk is.Nina:
‘Maarnaarhetbosmoetenwemetde
auto,dat isooknietgratis.’
Zewijstopeenreuzespaarvarken

indevensterbank.Hebbenzeeen
meevaller - eenattribuutvanzolder
dat is verkochtopMarktplaatsof een

vergoedingvoorhetmeedoenaan
eenonline-enquête -, dangaatdie
daarin.Vooruitsparenvoorkomtdat
zeopbelangrijkemomentengefrus-
treerdaandezijlijnvandesamenle-
vingmoetenstaan. Ze sparenvoor
sinterklaascadeautjes enomvolgend
jaar tekunnen feesten tijdenshet car-
naval.
Uitdeproblemenzijnzenog lang

niet.Hethuis raaktniet verkocht.De
alimentatiemoetomlaag,maarze
hebbengeengeldvooreenadvocaat.
Endeexneemtniet vrijwilliggenoe-
genmetminder. Voorallerlei sociale
regelingenkomenzieniet inaanmer-
king.Nina: ‘Steldathethuis verkocht
wordt,waarmoetenwedanheen?We
hebbengeenrechtopeensociale
huurwoning.DaarvoorverdientAn-
ton teveel.’
Deonzekerheidvande inkomens-

afhankelijke zorgpremie,die voor
henmogelijk forsomhooggaat, komt
daarnogeensbij. Anton: ‘Bovenaan
destreepziethet erbij onseenstuk
rooskleurigeruitdanonderaan.’
Gratishunzinnenverzettenheb-

benze inmiddelsookonderdeknie.
Anton leeft zichuitopzijnbariton-
saxofoon, speelt ineencarnavals-
bandje.Nina ligtgraagopdebank
meteenboekuitdebieb: ‘Heerlijk le-
zen,overdeellendevananderen.’

De namen van Anton, Nina en Stef
zijn om redenen van privacy gefin-
geerd.


