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Het komt steeds vaker voor en het maakt een wereld van verschil hoe je er mee omgaat.  

 
WAT DOE JIJ?  
Er staat een deurwaarder op de stoep, hij legt beslag en hij overhandigt je een 
beslagexploot (het schriftelijk bewijs) en een vragenlijst betreffende het inkomen van 
Piet, je medewerker….. 
 
KEUZE A 

Financiën, dus ook schulden, zijn een privéprobleem. Daar bemoei je je als werkgever 
niet mee. Wat je als werkgever verplicht bent te doen, doe je en verder klaar. Piet zal 
zich wel schamen, zeg er maar niets over…. 
 
KEUZE B 

Of je gaat juist wel met Piet in gesprek. Je zegt bijvoorbeeld dat je je zorgen maakt 
omdat er beslag is gelegd op zijn loon. Kom eens Piet, even een bakkie koffie en een 
praatje. 
 
PRATEN! 

Ja. Geld is voor veel mensen taboe. Nog steeds. Vertel jij wat je verdient als iemand het 
je vraagt? Vertel jij het eerlijk als je niet meegaat omdat je er geen geld voor hebt?  
 
Alleen al door te praten over financiële problemen, komen ze op tafel en kunnen ze 
aangepakt worden.  
 
En als iemand geen hulp vraagt, wil dat nog niet zeggen dat hij geen hulp wil. Misschien 
zegt het alleen maar dat hij het moeilijk vindt om hulp te vragen. 
 



   
 
ECHT NIET 
Hij zal wel teveel uitgeven. We willen allemaal wel 4 keer op vakantie, de kinderen een 
WII, DSI’s en een Playstation geven, elke keer weer mooie nieuwe kleren en schoenen 
kopen. Heb ik ook niet! 
Er zijn mensen die inderdaad simpelweg meer geld hebben uitgegeven dan ze hebben. 
Absoluut. Eigen schuld dikke bult? Of heb jij ook wel eens een verkeerde beslissing 
genomen? Iets gekocht waar je eigenlijk het geld niet voor had? 
 
ZWART-WIT 

Bovendien, zo zwart-wit ben ik ze nog niet tegengekomen. Het komt altijd door een 
samenloop van omstandigheden. Soms door het niet begrijpen van de formulieren en 
opeens geconfronteerd worden met het moeten terugbetalen van bijvoorbeeld de 
huurtoeslag.  
 
BAKKIE KOFFIE 

Drink samen die kop koffie en heb het er gewoon over. Vraag of hij hulp wil en ga samen 
na wat hij kan doen om zijn probleem op te lossen en hoe je hem daar misschien bij kan 
helpen. Wat jij kan doen?  
 
Je kan hem informeren dat hij door het invullen van de vragenlijst van de deurwaarder 
waarschijnlijk zijn beslagvrije voet (het deel van het salaris wat hij wel nog krijgt) kan 
verhogen. De deurwaarder houdt alleen rekening met 90% van de bijstandsnorm, tenzij 
er gecorrigeerd kan worden voor woon- en ziektekosten. Dan moeten o.a. wel de huur of 
hypotheek en de premie voor de zorgverzekering ingevuld worden. Het kan net dat 
verschil betekenen tussen de vaste lasten kunnen betalen of weer nieuwe schulden 
maken. 
Maak een verschil. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Natasja Popma begeleidt in opdracht van werkgevers, medewerkers bij het vinden van 

praktische en structurele oplossingen voor hun financiële problemen. Kijk 

op www.stachbegeleiding.nl wat zij kan doen om het verschil te maken voor je 

medewerker. 


