
Schuldenproblematiek
Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft te 
maken schuldenproblematiek. Hoe groter de schulden, 
hoe complexer de sociale, financiële en psychische 
problematiek kan zijn. De gevolgen hiervan zijn ook 
voor werkgevers merkbaar en komen vaak tot uiting in 
het verzuimgedrag.

Daarnaast krijgen werkgevers te maken met 
informatieverzoeken van de deurwaarders en kunnen 
werkgevers aansprakelijk worden gesteld als een 
loonbeslag niet goed uitvoert wordt. Kortom 
schuldenproblematiek beperkt zich niet tot de 
medewerker zelf. Leidinggevenden en managers 
hebben een belangrijke rol in het herkennen van 
signalen. Mensely ondersteunt hierin.

Wist u dat u geldproblemen kunt herkennen aan: 

frequent verzuim, gem. 13 verzuimdagen per jaar!
slaaptekort en vermoeidheid (door veel ruzies thuis);
gebrek aan concentratie;
vaak te laat op het werk of zich ziekmelden;
extra willen werken;
vakantiedagen niet opnemen maar uit laten betalen;
voorschotten vragen;
lening vragen van het bedrijf;
lenen van collega’s;
sociale uitsluiting, niet meer mee kunnen doen met collega’s;
re-integreren na of tijdens ziekte gaat niet goed;
hygiëne;
diefstal en fraude.



Wij helpen je graag verder

Mensely werkt nauw samen met De sociale 
Raadsvrouw. Een organisatie met een landelijk netwerk 
van schuldhulpverleners en budgetcoaches. Wil je 
vrijblijvend het gesprek aangaan, neem dan contact op 
met 030 – 299 65 02 of uw accountmanager. 

www.mensely.nl

Mogelijkheden:
Budgetcoach - In eigenlijk alle gevallen gaan we bij de werknemer thuis op bezoek om 
de administratie weer in orde te maken. Dit huisbezoek is omdat we de “hele 
situatie” willen overzien. Alle inkomsten, uitgaven en schulden van de werknemer 
worden hierbij weer overzichtelijk gemaakt. Regelingen en voorzieningen worden 
aangevraagd. Flankerende hulp wordt, indien nodig, ingezet.

Online Workshop - De workshop Online Thuisadministratie is een workshop voor alle
medewerkers binnen een bedrijf en is er op gericht om medewerkers die (nog) geen 
schulden hebben te helpen een overzichtelijke administratie te krijgen en te 
houden en gebruik te maken van alle regelingen die er voor hen zijn in Nederland. 
Overzicht en tijdig bijsturen zorgt tenslotte voor minder schulden. Preventie pur sang! 
Men kan door middel van een code online inloggen en in de eigen tijd de workshop 
doen.

Online Workshop - Hoe ga ik om met loonbeslagen, een korte online workshop voor 
de hrm’er zelf. Deze workshop geeft een goed zicht op wat met name HRM nodig 
heeft aan tools om met werknemers met schulden om te gaan. We weten waar het 
HRM aan kennis ontbreekt. In veel gevallen is dit de kennis van schuldhulp, 
loonbeslagen, hoe ga je er als personeelszaken mee om, etc. Tenslotte is dit een 
gevoelig onderwerp. Wat mag wel en wat mag niet?

Verder hebben leveren wij ook schuldhulpverlening en budgetcoaching.

Online Workshop - Loonbeslagen de Baas is een workshop die we in-company 
aanbieden voor bedrijven die zich serieus willen verdiepen in de wereld van de 
schulden, het herkennen, de do’s and don’ts, het maken van beleid etc. De ideale 
groepsgrootte is 6-10 personen, voor salarisadministratie, HR en directie.


