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(Loon)beslagen ten ijs!
Deze training is in samenwerking met Hettie Schuring van De Sociale Raadsvrouw.
Mensen hebben steeds vaker te kampen met schulden. De kans dat één of meer van uw
medewerkers financiële problemen hebben, is daarom heel reëel. Niet altijd hebben zij
die moeilijkheden aan zichzelf te wijten, soms zijn het de omstandigheden; een gestegen
hypotheekrente, dubbele woonlasten, het wegvallen van inkomsten. De problemen en de
zorgen nemen uw collega’s echter wel mee naar het werk, en dat merkt u.
Inhoud training
Werknemers met schulden vormen, vaak onbedoeld, een kostenpost. Ze hebben
concentratieproblemen, kunnen zich niet meer enthousiast inzetten en verzuimen vaker.
In het ergste geval verliest u zelfs een ervaren kracht, en zult u voor vervangend
personeel moeten zorgen.
Een vervelende situatie. Voor hen, maar ook voor u. Want hoezeer u ook als mens met
hen kunt meeleven, u hebt ook een bedrijf te runnen. En uw bedrijf verliest aan
productiviteit. In een kleine onderneming beïnvloedt dat al gauw het hele
bedrijfsresultaat.
U hebt er dus baat bij dat de problemen van uw medewerkers worden opgelost. Maar
weet u:
- welke werknemers financiële problemen hebben;
- welke mogelijkheden er zijn om de schuld te verkleinen;
- welke regelingen van toepassing zijn;
- van welke voorzieningen gebruik gemaakt kan worden.
Ook leert u hoe u als organisatie preventief aan de slag kunt en hoe over deze zaken te
communiceren. Ook gaat u een eigen plan van aanpak schrijven voor uw organisatie en
in rollenspellen gaat u oefenen hoe u dit delicate onderwerp bespreekbaar maakt.
Kortom, u komt beslagen ten ijs!
Wanneer & waar
De training begint om 9.30 uur en duurt tot 17.00 uur. We kiezen een mooie locatie in
Midden-Nederland afhankelijk van het aantal aanmeldingen, deze wordt doorgegeven bij
de bevestiging.
Kosten
De kosten van de workshop zijn € 749,00 per deelnemer exclusief 19% BTW. Dit bedrag
is inclusief lunch, documentatiemap en een verrassing. Op deze training zijn de
Algemene Voorwaarden van PiT! hr specialists van toepassing.
Contact
Wilt u zich aanmelden of meer weten over de workshop (Loon)beslagen ten ijs!, neem
dan contact op met Marie Anne Borst of Marloes Egberts via +31(0)346 712 330 of
e-mail naar: aanmelden@pithr.com.

