Schuldhulpverlening
Bij financiële problemen
Het aantal medewerkers met schulden groeit, waardoor stress, minder goed functioneren en verzuim aan
de orde van de dag zijn. Grip is een erkende organisatie op het gebied van schuldhulpverlening, die als doel
heeft om mensen zodanig te ondersteunen, dat ze weer zonder financiële problemen of schulden kunnen
deelnemen aan hun werk en het maatschappelijk leven.
Als u de volgende signalen bij uw medewerker signaleert,

Wat levert het u op?

dan is het verstandig om tijdig bij Grip aan de bel te

•

Overzicht/inzicht in de financiële huishouding van

•

Evenwicht in de inkomsten en uitgaven van uw

uw medewerker.

trekken:
•

De medewerker heeft geen totaaloverzicht op/

medewerker.

inzicht in zijn inkomsten en uitgaven.
•

De inkomsten of uitgaven veranderen de aan

•

Een schuldenvrije medewerker.

komende tijd sterk en de medewerker weet niet

•

Minder stress en meer ruimte voor focus op

wat dit voor hem of haar betekent.

werk, gezin/partner en sociale omgeving van de

•

Er is zo nu en dan sprake van een loonbeslag.

medewerker.

•

Er is soms contact met een incassobureau/

•

Een grotere inzetbaarheid van de medewerker.

deurwaarder.

Wat mag u verwachten?

Het opstellen van een onderzoek en adviesrapport
is maar een klein onderdeel van de totale dienst

Grip biedt werkgevers, werknemers en particulieren een

verlening van Grip. Als blijkt dat uw vraag uitgebreider of

laagdrempelige dienst aan om in een vroeg stadium

specifieker is, dan levert Grip een offerte op maat voor u.

financiële problemen aan te pakken. Hiermee wil zij
voorkomen dat schulden oplopen. Deze dienst bestaat
uit één onderdeel:
1.

Het opstellen van een onderzoek en adviesrapport
a.	Het inventariseren en analyseren van alle
documenten en gegevens.
b.

Indien nodig wordt contact gezocht met
schuldeisers, kredietverstrekkers en andere
belanghebbenden.

c.	Hieruit volgt een adviesrapport en een stappen
plan voor de medewerker, waarbij duidelijk is
welke ondersteuning de schuldhulpverlener
kan bieden.
De kosten van het onderzoek en adviesrapport en de
uitvoering ervan bedragen € 650, exclusief kilometer
vergoeding. De dienstverlening is vrij van BTW

U kunt contact met ons opnemen via het Snelverwijspunt van Zorg van de Zaak Netwerk, waar Grip deel van uitmaakt.
Telefoonnummer: 088 – 277 88 01 of via e-mail: info@snelverwijspunt.nl.

