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Uitbreiding van het aantal schuldhulpverleners
en budgetcoaches binnen DSR.
Toenemende vraag schuldhulpverleners binnen bedrijven

I.v.m. de toenemende vraag
naar schuldhulpverleners en
budgetcoaches door
werkgevers en arbodiensten,
hebben we binnen De
Sociale Raadsvrouw
gemeend meer shv’ers aan
te moeten trekken om aan
de vraag van onze klanten te
voldoen. Ons team bestaat

nu uit 28
schuldhulpverleners/
budgetcoaches. Vooral in
het oosten en noorden zijn
er nieuwe mensen
bijgekomen. Al deze
nieuwelingen hebben de
opleiding SHV I-II-III.

“Wat is het verschil tussen en budgetcoach en een schuldhulpverlener?
Een budgetcoach wordt ingezet op het moment dat er nog geen schulden zijn
maar deze er wel dreigen te komen of om te leren omgaan met een nieuw
budget. Een schuldhulpverlener wordt ingezet als er schulden en eventueel
loonbeslagen zijn. Deze laatste kan ook regelingen treffen met schuldeisers en
loonbeslagen corrigeren”.

Schuldhulp “Direct op Maat!”
De Sociale Raadsvrouw voert zelf het hele schuldhulptraject uit, zonder
inmenging van gemeenten.
aast ons bestaande
en het verzamelen van alle
product “stabilisatie en
stukken die noodzakelijk zijn
begeleiding naar
voor een
schuldhulp”, is het
schuldhulpverleningstraject
voor uw werknemer nu ook
met de bedoeling uw
mogelijk om op verwijzing van
werknemer voor te bereiden
De Sociale Raadsvrouw voor
voor de schuldsanering.
een versneld
“Iedereen komt in
schuldhulpverleningstraject in
aanmerking voor
aanmerking te komen;
Schuldhulpverlening!”
Schuldhulp direct op
“Schuldhulpverlening is
Maat! Onze
steeds meer maatwerk
schuldhulpverleners zorgen,
gericht op de individuele
zoals altijd, voor het ordenen
persoonlijk en financiële
van de administratie, het
omstandigheden”.
stabiliseren van de financiën

N

www.socialeraadsvrouw.nl

Budgetbeheer voor
werknemers
•••
De afgelopen jaren komen we
steeds meer bedrijven tegen die
“bankje” spelen voor
werknemers die niet zo goed
met geld om kunnen gaan.
Iedere maand worden alle vaste
lasten van de werknemer
betaald, de medewerker krijgt
een leefgeld en er wordt weer
wat op de spaarrekening gezet.
Maar helaas…, i.v.m. de nieuwe
wet op de privacy mag dit
allemaal niet meer. Toch gebeurd
dit nog veelvuldig. We krijgen
dan ook nogal eens de vraag of
we een betrouwbare
budgetbeheerder kennen. Voor
ons is dat ook altijd weer zoeken,
want Nederland is de laatste
jaren overspoeld met
budgetbeheerders en
bewindvoerders, en niet allemaal
even betrouwbaar.
Om u en uw werknemer
tegemoet te komen hebben wij
besloten om budgetbeheer zelf
te gaan uitvoeren.
U kunt uw medewerker bij ons
aanmelden via het
aanmeldformulier, vervolgens
maakt dan een budgetcoach een
afspraak met uw medewerker
om de intake hiervoor te
verzorgen. U betaalt als
werkgever alleen de intake voor
deze dienstverlening.
Zodra de intake is geweest wordt
het budgetbeheer opgestart
door één van onze partners.

Preventie:
De ONLINE Workshop
Thuisadministratie voor
Werknemers
Een prachtige manier voor uw werknemer om op
eigen kracht weer overzicht te creëren in de eigen
administratie. Wilt u meedoen? U betaalt slecht een
klein bedrag voor 20% van uw werknemers. Daarna
krijgt u voor het hele bedrijf een inlogcode.
Iedereen kan daarna meedoen! Het enige wat u
moet doen is zorgen dat uw medewerkers weten
dat het er is en waar ze het kunnen vinden. Dat kan
o.a. middels een nieuwsbrief of via de loonstrook.
De inhoud is een opruimmethode, een kasboek,
links naar interessante website, een programma om
maandelijks de inkomsten en uitgaven in te
berekenen etc. Kortom weten wat er binnenkomt
en uitgaat!

Bekijk de demo op de website!

Kreeft 6
8271KK IJsselmuiden
www.socialeraadsvrouw.nl
038-3333842
06-42459133

Wilt u geen nieuwsbrieven van ons ontvangen,
laat ons dat even weten via de mail.

