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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Werknemers met schulden p.3

Schulden voorkomen p.4

Een voorschot of lening geven p.5

In gesprek over schulden p.7

Schulden aanpakken p.8

Als werknemers schulden hebben, lijdt hun werk hier vaak onder. 

Uw onderneming kan de werknemer dan helpen door een voorschot 

of lening te geven of hem in de gelegenheid te stellen om over te 

werken. Maar er zijn meer manieren om ondersteuning te bieden! 

Hoe u werknemers met financiële problemen het beste kunt 

bijstaan, leest u in deze toolbox.

https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
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Werknemers met schulden ondersteunen in zes stappen

Nu de prijzen door hoge inflatie en andere economische omstandigheden de pan uit rijzen en de lonen niet in 
hetzelfde tempo meestijgen, is het voor werknemers lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen. Vooral werknemers 
met een niet al te hoog salaris hebben vaak te kampen met geldstress. 

Financiële zorgen gaan ook ten koste van het werk
Zorgen over de financiële situatie hebben onvermijdelijk hun weerslag op het werk van de werknemer. Geldstress 
kan ten koste gaan van de productiviteit en het werkplezier en kan leiden tot verzuim. Gelukkig heeft uw organisatie 
een aantal gereedschappen om werknemers te ondersteunen. U kunt de werknemer bijvoorbeeld tijdelijk meer uren 
geven, of een voorschot, of een personeelslening.

Niet uw probleem
Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf om zijn financiële problemen op te 
lossen, maar uw organisatie kan hem hierbij wel heel veel praktische ondersteuning en waardevolle 
handvatten bieden. 

Schulden monden vaak uit in loonbeslag
Krijgt een werknemer zijn financiële situatie niet op tijd onder controle, dan zal onherroepelijk een gerechtsdeurwaarder 
een loonbeslag opleggen. Daar moet uw organisatie dan verplicht aan meewerken. De regels en aandachtspunten bij 
dit onderwerp komen in deze toolbox slechts beperkt aan bod. Alle aandachtspunten bij loonbeslag leest u in de 
toolbox Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Werknemers met schulden ondersteunen in zes stappen

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonbeslag/toolbox/zo-regelt-u-een-loonbeslag-zonder-hoofdbrekens.html
https://www.rendement.nl/werknemer-met-schulden/toolbox/werknemers-met-schulden-ondersteunen-in-zes-stappen.html
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Stap 2 Werknemers met schulden

 INFOGRAPHIC Werknemers met geldstress herkennen

Vier op de vijf werkgevers hebben te maken met werknemers met financiële problemen. Geldstress heeft 
zijn weerslag op het werk van de werknemer. Uw organisatie plukt dus ook de vruchten van het (vroegtijdig) 
aanpakken van geldproblemen bij werknemers. U ziet de voordelen in deze infographic.

Opmerkingen

 NIEUWS Steeds meer geregistreerde schulden bij werknemers

80% van de werkgevers heeft te maken met werknemers met financiële problemen. De meeste organisaties 
voelen zich geroepen om hun personeel te helpen. Zij zijn echter vaak pas laat op de hoogte van de 
problemen. Dit is te lezen in nieuw onderzoek van Deloitte, SchuldenlabNL en VNO-NCW. In dit 
nieuwsartikel leest u er meer over.

Opmerkingen

 NIEUWS Werknemer met schulden kost uw organisatie € 13.000

Als een werknemer in de financiële problemen komt, kost dat zijn werkgever gemiddeld € 13.000. Uit 
een rapportage van Nibud blijkt dat maar liefst 62% van de werkgevers werknemers in dienst heeft met 
schulden of andere financiële problemen. Lees er meer over in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/werknemer-met-schulden/infographics/werknemers-met-geldstress-herkennen.html
https://www.rendement.nl/werknemer-met-schulden/nieuws/steeds-meer-geregistreerde-schulden-bij-werknemers.html
https://www.rendement.nl/werknemer-met-schulden/nieuws/werknemer-met-schulden-kost-uw-organisatie--13000.html
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 NIEUWS Werknemers met schulden melden zich vaak ziek

Steeds meer werknemers hebben te maken met financiële problemen en melden zich om die reden ziek. 
Voor werknemers leidt het hebben van schulden namelijk vaak tot schaamte en veel stress. Hoewel dit een 
privéaangelegenheid is, kunnen werkgevers toch ondersteuning bieden. Dat dit vaak ook goedkoper is voor 
de werkgever, leest u in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 ARTIKEL Wat doen schulden met werknemers en hun werk?

Door de hoge energie- en benzineprijzen en gierende inflatie hebben steeds meer werknemers moeite 
om het hoofd financieel boven water te houden. Sommige werknemers komen hierdoor zelfs in ernstige 
problemen. Dat heeft niet alleen negatieve gevolgen voor werknemers. Ook werkgevers hebben er 
last van en zijn dus gebaat aan een vroegtijdige aanpak van geldproblemen bij werknemers. Lees het 
verdiepingsartikel voor meer informatie.

Opmerkingen

Stap 3 Schulden voorkomen

 ARTIKEL Financiële problemen bij werknemers voorkomen

Uw onderneming is uiteraard niet verantwoordelijk voor het financiële gedrag van de werknemers. Maar 
gezien de negatieve effecten die schulden op de werkvloer voor de onderneming met zich (kunnen) 
meebrengen, is het wel verstandig om hier iets mee te doen. En het liefst voordat het tot een loonbeslag 
komt, want dat betekent dat de werknemers zijn loon deels moet inleveren. In dit verdiepingsartikel leest u 
hoe u geldstress in de kiem smoort.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/werknemer-met-schulden/nieuws/werknemers-met-schulden-melden-zich-vaak-ziek.html
https://www.rendement.nl/werknemer-met-schulden/verdiepingsartikel/wat-doen-schulden-met-werknemers-en-hun-werk.html
https://www.rendement.nl/werknemer-met-schulden/verdiepingsartikel/wat-u-kunt-doen-om-financiele-problemen-bij-werknemers-te-voorkomen.html
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 OvEREENKOmST Volmacht inhoudingen op het loon van de werknemer

Sinds 2017 is het verbod op inhoudingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) van kracht. Dit 
betekent dat uw administratie aan strikte voorwaarden moet voldoen om voor een werknemer zijn 
huisvestingskosten en zijn zorgverzekeringspremie rechtstreeks uit zijn (minimum)loon te betalen.Zo kunt 
u voorkomen dat hij in de financiële problemen komt. Met deze overeenkomst regelt u dit correct.

Opmerkingen

 ARTIKEL Werknemers compenseren voor de hoge inflatie

Werknemers ondervinden steeds meer hinder van de aanhoudend hoge inflatie. Vanwege deze 
inflatie, maar ook vanwege de arbeidsmarktkrapte, zullen zij momenteel eerder vragen om een flinke 
loonsverhoging. Een loonsverhoging die de inflatie volgt of benadert is een mogelijkheid, maar u kunt als 
werkgever ook kiezen voor een andere vorm van compensatie. U leest de opties in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

Stap 4 Een voorschot of lening geven

 ARTIKEL Afspraken over een voorschot correct regelen

Uw onderneming is gebaat bij het tijdig herkennen van signalen van financiële problemen bij werknemers. 
Een duidelijk geldgerelateerd signaal is dat een werknemer bij u aanklopt met het verzoek tot een voorschot 
op zijn reguliere salaris of op de vakantiebijslag of een 13e maand. Stemt uw onderneming in met zijn 
verzoek, dan moet u dit goed vastleggen en fiscaal afhandelen. In dit artikel leest u er meer over.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonadministratie/tools/volmacht-inhoudingen-op-het-loon-van-de-werknemer.html
https://www.rendement.nl/arbeidsvoorwaarden/verdiepingsartikel/werknemers-compenseren-voor-de-hoge-inflatie.html
https://www.rendement.nl/werknemer-met-schulden/verdiepingsartikel/afspraken-over-een-voorschot-correct-regelen.html
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 OvEREENKOmST Overeenkomst voor een voorschot op het loon

Zit een werknemer even krap bij kas dan kan hij u vragen om (een deel) van het loon wat eerder aan 
hem over te maken. Maak dan wel goede afspraken. Let er hierbij op dat een personeelslening andere 
voorwaarden kent dan een voorschot. Gebruik deze overeenkomst als u uw werknemer een voorschot op 
het loon wilt geven.

Opmerkingen

 STAPPENPLAN Personeelslening aan werknemers geven

Als uw organisatie aan één of meerdere werknemers geld leent, kan de werknemer daar een rentevoordeel 
van hebben. Bij een bank zou hij over het algemeen méér rente betalen. Deze tool helpt u te bepalen of dat 
zo is en zo ja, welke waarde u aan dat voordeel moet toekennen.

Opmerkingen

 OvEREENKOmST Personeelslening overeenkomst 

U kunt als werkgever een renteloze lening of lening met lage rente verstrekken aan een van uw werknemers. 
Daar heeft de werknemer extra profijt van. De werkgever moet over dit rentevoordeel dan ook loonheffingen 
berekenen, tenzij de werknemer de lening voor aanschaf van een (elektrische) fiets of elektrische scooter 
gebruikt. Wilt u zo’n lening verstrekken, dan is het verstandig om de werknemer een verklaring te laten 
tekenen. Zodoende kunnen beide partijen bewijzen dat er sprake is van een overeenkomst tot zo’n 
personeelslening. Deze tool is zo’n verklaring.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/werknemer-met-schulden/tools/overeenkomst-voor-een-voorschot-op-het-loon.html
https://www.rendement.nl/loonadministratie/tools/personeelslening-aan-werknemers-geven.html
https://www.rendement.nl/loonadministratie/tools/personeelslening-overeenkomst.html
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 E-LEARNING Personeelslening of voorschot

Heeft een werknemer (tijdelijk) financiële problemen, dan kan de werkgever hem helpen door middel van 
een personeelslening of voorschot. Wanneer is nu precies sprake van een lening of een voorschot? En wat 
betekent dit voor de fiscale behandeling? Deze e-learningcursus geeft u antwoord op deze vragen.

Opmerkingen

Stap 5 In gesprek over schulden

 ARTIKEL Eerste hulp bij schulden van werknemers

Door de enorme inflatie hebben steeds meer werknemers moeite met rondkomen en groeit de groep met 
(problematische) schulden. Werknemers die kampen met schulden, lopen hier meestal niet mee te koop. 
Toch is het voor de werknemer, maar ook voor uw organisatie, van groot belang dat eventuele schulden zo 
snel mogelijk gesignaleerd en ‘aangepakt’ worden. In dit verdiepingsartikel leest u de aandachtspunten in 
vogelvlucht.

Opmerkingen

 GESPREKSHANdLEIdING Gesprek met een werknemer met (dreigende) schulden

Geldproblemen hebben niet alleen gevolgen in de privésfeer, maar kunnen ook van invloed zijn op het 
functioneren van de werknemer. Maar geld is een gevoelig onderwerp. Bereid u daarom goed voor, en zorg 
dat u de werknemer de weg kunt wijzen naar hulpinstanties. Met deze gesprekshandleiding bij de hand 
loopt zo’n gesprek op rolletjes.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonadministratie/e-learning/personeelslening-of-voorschot
https://www.rendement.nl/werknemer-met-schulden/verdiepingsartikel/eerste-hulp-bij-schulden-van-werknemers.html
https://www.rendement.nl/leidinggeven/tools/gesprek-met-een-werknemer-met-dreigende-schulden.html
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Stap 6 Schulden aanpakken

 vIdEO Loonbeslag voorkomen door looncessie

Een werknemer met schulden kan een loonbeslag voorkomen door een deel van zijn salaris aan de 
schuldeiser over te dragen. Uw organisatie is verplicht mee te werken aan zo’n looncessie. Asha 
Stuivenwold legt in deze video in 1 minuut uit hoe dit werkt.

Opmerkingen

 NIEUWS Geen beslag maar cessie op loon van werknemer

Vrijwel iedere werkgever krijgt op een zeker moment te maken met een door de rechter of een 
invorderingsambtenaar opgelegd loonbeslag. Maar een looncessie op verzoek van de werknemer 
behoort ook tot de mogelijkheden, en de werkgever moet ook daaraan verplicht meewerken. Lees de 
bijzonderheden over looncessie in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 TOOLbOx Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens

Als werkgever moet u meewerken aan loonbeslag dat op een loon van werknemers wordt gelegd. Dat 
brengt een hoop extra werk en verantwoordelijkheden met zich mee. Deze toolbox loodst u langs alle 
aandachtspunten.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/werknemer-met-schulden/tools/loonbeslag-voorkomen-door-looncessie.html
https://www.rendement.nl/werknemer-met-schulden/nieuws/geen-beslag-maar-cessie-op-loon-van-werknemer.html
https://www.rendement.nl/loonbeslag/toolbox/zo-regelt-u-een-loonbeslag-zonder-hoofdbrekens.html
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 v & A Mag een voorschot bij loonbeslag?

Als er loonbeslag is gelegd op het loon van een werknemer en die werknemer vraagt om een voorschot op 
zijn vakantiegeld dat normaal gesproken in mei wordt uitbetaald, mag uw organisatie dat voorschot dan 
verstrekken? In deze Vraag & Antwoord leest u of u dan handelt in strijd met het loonbeslag.

Opmerkingen

 ARTIKEL Werknemers met schulden helpen zonder voorschot of lening

Een voorschot of een lening is niet altijd een geschikt middel om de schulden van de werknemer op te 
lossen. Er zijn gelukkig andere (minder risicovolle) manieren om werknemers met financiële problemen 
te ondersteunen. U leest ze in dit verdiepingsartikel. Zeker gezien de huidige economische situatie én de 
gevolgen van werknemers met financiële problemen voor uw onderneming, doet u er verstandig aan om 
hier iets mee te doen.

Opmerkingen

 CHECKLIST Werknemers met schulden de weg wijzen

Samenwerken met de werknemer om tot een oplossing voor zijn financiële problemen te komen, is 
onderdeel van goed werkgeverschap. Maar uiteindelijk lis het aan de werknemer om de ontstane financiële 
problemen op te lossen. De werknemer moet dan wel weten waar hij − buiten uw onderneming om − 
terecht kan met zijn vragen. In deze checklist staan de verschillende hulplijnen op een rijtje.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonbeslag/vraag-en-antwoord/mag-een-voorschot-bij-loonbeslag
https://www.rendement.nl/werknemer-met-schulden/verdiepingsartikel/werknemers-met-schulden-helpen-zonder-voorschot-of-lening.html
https://www.rendement.nl/werknemer-met-schulden/tools/werknemers-met-schulden-de-weg-wijzen.html
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 v & A Hoe een schuld van de werknemer bij de oude werkgever betalen?

Als een nieuwe werkgever een schuld van de nieuwe werknemer die ontstaan is bij de oude werkgever wil 
overnemen en betalen, hoe werkt dat dan? U leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over werknemers met schulden, 
kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw vraag 
via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonadministratie/vraag-en-antwoord/hoe-kan-een-werkgever-een-schuld-van-de-nieuwe-werknemer-bij-de-oude-werkgever-betalen
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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