Als de schulden
teveel worden...

Schuldhulpverlening voor werknemers | Loonbeslagen corrigeren
Sociaal juridische dienstverlening | Belastingszaken door fiscalist
Gebruik maken van regelingen & voorzieningen | Budgetcoaching voor werknemers

www.socialeraadsvrouw.nl

‘Mensen laten
zoveel geld liggen...’

Manier van werken
→→ Contact met de afdeling HRM van uw bedrijf
→→ Afspraak bij de werknemer thuis
→→ Ordenen van de administratie, inkomsten, uitgaven

Jarenlange ervaring op het gebied van
schulden van werknemers
De Sociale Raadsvrouw is een schuldhulpbureau met

Voor een prijsopgaaf kunt u contact opnemen met ons

een landelijke dekking. Onze schuldhulpverleners/

kantoor.

budgetcoaches bevinden zich verdeeld over het land.
Er is er altijd één bij u in de buurt.

Betrouwbaar. Gezien onze referenties op Linkedin en
onze website moet het u al gauw duidelijk zijn. De Sociale

Betaalbaar, betrouwbaar en met een jarenlange ervaring

Raadsvrouw gaat voor kwaliteit maar ook creativiteit om

op het gebied van schulden van werknemers. Wij zijn

de schulden tot een goede oplossing te brengen.

werkzaam voor diverse arbodiensten en werkgevers.

en schulden in kaart brengen

→→ Sociaal juridische en/of fiscale zaken regelen
→→ Betalingsregelingen of begeleiden naar gemeentelijke
schuldhulp met volledig dossier. Dit laatste scheelt
gemiddeld twee maanden met de aanvang van
schuldhulp

→→ Eventueel inzet van een budgetcoach

“De Sociale Raadsvrouw” is een

Ervaring. In 2007 opgericht door Hettie Schuring als

organisatie op het gebied van

Betaalbaar. We hanteren een gangbaar Arbo-tarief met

eerste bedrijf in Nederland wat zich met schulden van

schuldhulpverlening, budget

een gemaximeerd aantal uren. U weet meteen waar u

werknemers bezig hield.

aan toe bent. Er komen geen verrassingen achteraf.

coaching en vooral zorgen dat uw
medewerkers uit de financiële problemen komen en
blijven. Onder leiding van Hettie Schuring (directeur en
oprichter) heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een
doortastend bedrijf met veel vakkennis. Professionals
in hun vakgebied!”
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