
TRAINING 
PREVENTIE & 
VROEGSIGNALERING WERKNEMERS
Preventie & Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen 
dat betalingsachterstanden van werknemers verder oplopen en 
zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. 

Problematische schulden veroorzaken hoge directe en indirecte 
kosten voor werkgevers. Een hoger ziekteverzuim en loonbeslagen 
zijn daar voorbeelden van. Eén op  de acht werknemers heeft 
problematische schulden. 

Preventie & Vroegsignalering is een adviestool waarmee u de 
oorzaak van voornoemde extra kosten en stress bij de werknemer 
weg kunt nemen. 

CENTRAAL IN DEZE TRAINING STAAT:

Theorie Vroegsignalering

Communicatieve vaardigheden

Adviesvaardigheden

Hoe maakt de werkgever Preventie & Vroegsignalering succesvol en hoe komt de 

werkgever tot een omslag waarbij er openheid is over privézaken, zodra die de werkgever 

raken? Een medewerker zal het melden als er een baby op komst is. Het zou goed zijn als 

de financiële problematiek ook op deze manier op het werk met elkaar besproken wordt. 

Werknemers met betaalachterstanden of loonbeslagen schamen zich hier doorgaans voor 

en komen moeilijk uit hun schulp. U kunt bijdragen aan de oplossing van dit probleem.

DOELGROEP
Leidinggevenden, medewerkers HR, medewerkers financiële administratie, teamleiders, 

verzuimspecialisten en arboartsen.

PROGRAMMA
• Signalen en gedrag.

• Motiverende gespreksvoering.

• Omgaan met schaamte, achterdocht en weerstand.

• Hoe werkt gedragsverandering?

• Oefenen van gesprekken.

• Adviseren van vervolgstappen.

LEERDOELEN
• Herkennen en erkennen van werknemers met problematische schulden.

• Voeren van gesprekken over betaalachterstanden en problematische schulden.

• Medewerkers overtuigen hulp te accepteren.

• Inzicht in het proces en betrokken partijen rondom betaalachterstanden en 

loonbeslagen.

• Adviseren in de vervolgstappen.

KOSTEN & LOCATIE
Kosten voor deelname aan de training bedragen € 225,- per persoon, excl. btw en inclusief 

lunch. Neem voor de planning contact op met FinaFit. In company trainingen zijn ook 

mogelijk.

Locaties: Akersloot, Amsterdam, Heerenveen, Zwolle, Deventer, Utrecht, Nijmegen, 

Eindhoven, Rotterdam, Den Haag.  

CERTIFICAAT 
Bewijs van deelname

DUUR
2 dagdelen

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal 10 / maximaal 16

TRAININGSVORM
Klassikaal of Teams/Zoom bij 
Covidrestricties

STUDIEMATERIAAL
Trainingsmap en casuïstiek 

wordt op locatie uitgedeeld

CONTACT

T. 085 1306773 | 06 54 350 164 

M. info@finafit.nl 

W. www.finafit.nl 

Meer informatie? Bel 085 130 67 73 of mail naar info@finafit.nl

FinaFit is lid van het NVVK (vereniging voor 

schuldhulpverlening en sociaal bankieren)

 Duurzame inzetbaarheid en
financiële vitaliteit van werknemers


