
Financiële  
problemen?
Pak ze aan  
met Ping!

HET RECEPT  
VOOR FINANCIEEL  
GEZONDE 
MEDEWERKERS

Kunt u wel wat Ping gebruiken?
Meer weten over wat Ping Werkgevers voor u kan 
betekenen? Kijk op www.ping.nl, bel 088-6262777 
en vraag naar het directiesecretariaat of mail naar 
werkgevers@ping.nl. 

Colofon
Deze folder 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 folder 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.

PING.NL



Wat is Ping?
Met praktische ondersteuning en 
duurzame oplossingen helpt Ping 
financiële problemen voor komen 
en oplossen. Ping Werk gevers 
maakt HRM- en P&O-adviseurs 
bewust van de rol die ze kunnen 
vervullen en onder steunt ze bij de 
aanpak van financiële problemen 
van hun werk nemers. We delen 
onze expertise en geven van-
uit Ping Academy advies en 
trainingen aan HRM- en P&O-
adviseurs. Ping is onderdeel van 
Krediet bank Nederland.

Diensten van Ping 
 Voor werknemers
› Budgetadviesgesprek
› Schuldregeling
› Inkomensbeheer
› Budgetcoaching
› Financieel spreekuur

Al deze diensten - op het 
financieel spreekuur na - biedt 
Ping ook digitaal aan.

Voor werkgevers
› Training Loonbeslag
›  Training Signaleren en motiveren

Zo werkt Ping!
Signaleert u financiële problemen en 
is een medewerker bereid om hulp 
te aanvaarden? Schakel dan Ping in. 
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;
› Geven advies en trainingen.

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.

Daarom Ping
De Ping-aanpak levert u veel op: 

›  Grotere problemen worden 
voorkomen; 

› U wordt onderdeel van de oplossing;
›  U pakt het probleem samen met de 

werknemer aan; 
›  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.

Problemen met een 
prijskaartje 
Een medewerker met geld problemen 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.


