
In 5 stappen naar 
een financieel 
gezonde 
medewerker



DE PING-AANPAK

Een medewerker die in financieel 
zwaar weer terecht komt. Als HRM’er, 
P&O’er of salarisadministrateur ziet 
u het gebeuren. En dan? U kunt een 
belangrijke rol spelen in het voorkomen 
of beperken van de gevolgen.  
Daar staat u niet alleen voor. Ping helpt, 
ondersteunt en adviseert werknemers 
én werkgevers. Deze waaier schetst de 
5 stappen naar een financieel gezonde 
medewerker! 
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Medewerkers met financiële problemen zijn er in iedere bedrijfstak en 
organisatie, ongeacht functie, opleidingsniveau of taken. Hoe eerder u 
financiële problemen signaleert, hoe kleiner het risico dat ze uit de hand 
lopen. En eenvoudige problemen zijn nou eenmaal gemakkelijker op te 
lossen.

STAP 1

Geldproblemen 
signaleren

STAP
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 Een overzicht van signalen die kunnen wijzen op geldproblemen:

 Directe signalen
› Een medewerker geeft aan te worstelen met financiële problemen
› Een medewerker krijgt loonbeslag
› Een medewerker vraagt om een lening of voorschot
› Een medewerker wil extra uren werken
› Een schuldeiser of deurwaarder meldt zich

 Indirecte signalen
› Concentratieproblemen
› Verlies van motivatie
› Een medewerker meldt zich vaak ziek
› Onverzorgd uiterlijk of alcoholgeur
› Onrust over latere salarisbetaling
› Een medewerker doet geen bijdrage aan cadeaus of uitjes
› Fraude of diefstal

 Specifieke signalen
  Bovenstaande signalen zijn voorbeelden. Sommige signalen van 

schulden zijn heel specifiek voor een bedrijf en het type werkzaamheden. 
Denk aan het sneller slijten van bedrijfskleding omdat een medewerker 
die ook privé draagt, of veel avond- en nachtdiensten willen draaien. 
Wees dus altijd alert op signalen die erop wijzen dat er iets met een 
medewerker aan de hand is.
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Heeft u duidelijke vermoedens van geldproblemen? Dan is het zaak 
om hierover zo snel mogelijk het gesprek aan te gaan. Dat is niet 
altijd eenvoudig. U vraagt zich misschien af of de problemen geen 
privéaangelegenheid zijn en u zich er wel mee mag bemoeien. Bovendien: 
geldproblemen gaan vaak gepaard met schaamte. Een medewerker gaat 
het gesprek meestal uit de weg, is bang voor uw oordeel en de mogelijke 
consequenties van zijn financiële problemen. Toch is een gesprek 
belangrijk. Want geldproblemen kunnen voor zowel werknemer als 
werkgever verstrekkende gevolgen hebben. 

STAP 2

In gesprek
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Deze tips geven u houvast om een gesprek te beginnen: 

Een signaal als opening

Een deurwaarder heeft loonbeslag gelegd.
‘Wie te maken krijgt met loonbeslag, heeft vaak moeite om zijn 
vaste lasten te betalen en aan andere financierde verplichtingen te 
voldoen. Welke gevolgen heeft dit loonbeslag voor jou?’

Een medewerker meldt zich vaak ziek
‘Er is vast een goede reden voor je ziekteverzuim. Misschien is het 
helemaal niet aan de orde, maar financiële problemen kunnen ten 
grondslag liggen aan ziekmeldingen. Mag ik vragen of dit bij jou 
meespeelt?’

Een medewerker vraagt om een voorschot op zijn salaris
‘Sommige mensen vragen om een voorschot om hun financiële 
problemen op te lossen. Mag ik vragen of dit ook de reden is van 
jouw verzoek?’

Een medewerker vraagt of hij meer uren kan werken.
‘Het is fijn dat je je zo wilt inzetten. Soms is extra werken nodig 
om te kunnen rondkomen. Mag ik vragen of dit ook de reden is van 
jouw verzoek?’

Een medewerker zegt niet te weten hoe hij financiële 
problemen moet oplossen
‘Je zit in een heel lastige situatie. Wat zou het je opleveren als je 
hier hulp bij krijgt?’

signaal:
uw vraag: 

signaal:
uw vraag:

signaal:
uw vraag:

signaal:
uw vraag:

signaal:

uw vraag:
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Algemene gesprekstips
Stel open vragen. Luister naar de medewerker en laat een oordeel 
achterwege. Open vragen beginnen met hoe, wie, wat, wanneer of waar. 
Pas op met de waaromvraag, want die wekt al snel de indruk dat u de 
medewerker ter verantwoording roept en dat heeft een averechts effect.

Stel activerende vragen. Stel geen vragen over het ontstaan van de 
geldproblemen, want dat roept demotiverende en deprimerende 
gedachten op. Richt u zich in het gesprek op het belang om de situatie op 
te lossen en op de stappen die de medewerker al heeft gezet.

Een lening? Liever niet
Het lijkt een oplossing, maar met een lening of voorschot kunt u 
onbedoeld de financiële situatie van uw medewerker verergeren. Als 
u toch besluit een lening of voorschot te verstrekken, laat Ping dit dan 
voor u regelen. Wij stellen de juiste voorwaarden op en zorgen ervoor 
dat uw medewerker in staat én bereid is om de lening af te betalen. Zo 
voorkomen we dat u naast werkgever óók schuldeiser wordt!

Problemen met een prijskaartje 
Een medewerker met geldproblemen kost de werkgever al gauw 13.000 
euro per jaar. Het gaat om kosten als gevolg van extra ziekteverzuim  
(7 dagen extra per jaar), verminderde arbeidsproductiviteit (20 procent) 
en het administratief afhandelen van een loonbeslag (3 uren). Zolang de 
problemen niet zijn opgelost, lopen deze kosten verder op.

TIP
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Als u financiële problemen hebt gesignaleerd en een medewerker is 
bereid om hulp te aanvaarden, kunt u Ping inschakelen. Ping helpt 
de problemen oplossen, met praktische ondersteuning en duurzame 
oplossingen. We inventariseren de situatie, gaan in gesprek met de 
medewerker, werken samen met de medewerker aan oplossingen en 
geven advies en trainingen.

Ping is er voor werknemer én werkgever. We delen onze expertise en 
geven vanuit Ping Academy advies en trainingen aan HRM- en P&O-
adviseurs. Ping is onderdeel van Kredietbank Nederland. 

Aanmelden of meer informatie
Als werkgever meldt u de werknemer aan bij Ping. Bel hiervoor met het 
directiesecretariaat van Kredietbank Nederland via 088-6262777 of mail 
naar werkgevers@ping.nl.

Wilt u eerst meer informatie over onze dienstverlening?  
Kijk op www.ping.nl of neem contact op via werkgevers@ping.nl.

STAP 3

Ping bellen
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Nadat de werknemer door de werkgever is aangemeld bij Ping, maken 
we met de werknemer een afspraak voor een budgetadviesgesprek. 
Dit gesprek kan face to face of online plaatsvinden. Tijdens het gesprek 
brengt een Ping-adviseur de situatie in kaart en maakt samen met de 
werknemer een plan van aanpak.

In het plan staat wat Ping kan doen om de problemen op te lossen 
en wat u als werkgever kunt betekenen. Als het nodig is, wordt in het 
plan geadviseerd om hulp van bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie, 
hulpverleningsinstantie (denk aan GGZ) of maatschappelijk werk in te 
schakelen.

STAP 4

Het budget-
adviesgesprek

4STAP
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  Afhankelijk van de ernst van de situatie, zijn de volgende diensten van 
Ping onderdeel van het plan van aanpak:

› Budgettraining ‘Baas over je budget’
› Online budgetcoaching via SchuldendeBaas©
› Face to face budgetcoaching
› Online schulddienstverlening via SchuldendeBaas©
› Face to face schulddienstverlening
› Inkomensbeheer
›  Crisisinterventie (bijvoorbeeld bij dreigende woningontruiming, 

dreigende afsluiting van energie of water of bij ontbinding van de 
basiszorgverzekering)

STAP 5

Hulp die nodig is
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Voor werkgevers
Ping heeft diensten speciaal voor HRM-professionals en leiding gevenden: 
Managementtrainingen / workshops / masterclasses over onder meer 
loonbeslag, financiële problemen signaleren en werknemers motiveren.
 

Inhouse Pingloket
Met het Inhouse Pingloket helpt u financiële problemen voorkomen. Ping 
houdt op vaste momenten (inloop-)spreekuur bij u ‘in huis’. Werknemers 
kunnen bij het loket terecht met grote én kleine financiële vragen.
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 Daarom Ping

 De Ping-Aanpak levert veel op. Voor werknemer…

› de werknemer pakt het probleem samen met u als werkgever aan;
›  de werknemer krijgt een verbeterde arbeidsrelatie met u als werkgever;
›  als grote problemen worden voorkomen, is de werknemer gemotiveerder 

en productiever;
› de werksfeer verbetert.

 ... én werkgever:

› u wordt onderdeel van de oplossing;
› de arbeidsrelatie met uw werknemer en de werksfeer wordt beter;
›  uw medewerkers zijn gemotiveerder, productiever en duurzaam 

inzetbaar;
› u krijgt grip op de lastige situatie waarin uw werknemer zit; 
›  minder ziekteverzuim, minder administratieve lasten en dus 

kostenbesparing.
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Colofon
Deze waaier is speciaal ontwikkeld 

voor HRM’ers, P&O’ers en salaris-

administrateurs die in hun werk te 

maken krijgen met medewerkers met 

geld zorgen. De waaier is ontwikkeld door 

Ping. 

Ping is onderdeel van Kredietbank 

Nederland, de grootste landelijk 

werkende kredietbank van Nederland en 

expert in financieel gezond worden, zijn 

en blijven.


