
Persoonsgericht en
denken in oplossingen
Wij zijn een professioneel bedrijf met meer dan  
20 jaar werkervaring op het gebied van  
schulddienstverlening. Onze diensten leveren  
wij persoonsgericht. Dit is ook onze passie. Wij 
denken in oplossingen in plaats van in problemen. 
Daarnaast leveren wij onze diensten snel,  
accuraat en vakkundig. Door onze persoonlijke 
aanpak creëren wij rust bij onze cliënten,  
waardoor er een ontspannen sfeer ontstaat  
om het probleem gezamenlijk op te lossen.

Daarnaast geven wij onze cliënten handvaten om 
zelfstandig verder te gaan (kennis overdracht), 
zodat het probleem structureel wordt opgelost en 
de kans op recidive wordt verkleind.

Meer informatie over onze aanpak?
Wilt u weten welke aanpak voor uw werknemer uitkomst biedt?  

Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Business Center Utopia
Twentepoort Oost 61-26
7609 RG Almelo

0546 241 041
info@minusplus.nl
www.minusplus.nl

Dit is MinusPlus
	 Elk mens centraal zetten

 Rust creëren & kennis delen

 Balans brengen voor de lange termijn

Deskundig, integer en betrokken 

Uw werknemers 
financieel  
in balans



De schuldenproblematiek
van uw werknemer  
in beeld
Onderzoek laat zien dat 62% van de werkgevers  
te maken heeft met personeel dat in financieel 
zwaar weer verkeert. Een ‘fulltime’ werknemer  
met een modaal inkomen die financiële problemen 
heeft, kost u al snel 13 duizend euro per jaar.

Medewerkers met schulden; 
oplossen en voorkomen 
MinusPlus heeft voor werkgevers diverse  
interventiepakketten om de financiële problematiek  
van uw werknemer op te lossen. Wij ontzorgen  
zowel de werkgever als de werknemer en bieden  
hulp bij het in evenwicht brengen van de inkomsten  
en uitgaven, met als doel de werknemer weer  
financiële rust te laten ervaren, zodat hij/zij zich  
weer kan concentreren op het werk.

Wij kunnen binnen  
3 werkdagen met uw  
werknemer om tafel zitten
Nadat u MinusPlus heeft ingeschakeld, zal er een  
adviesgesprek plaatsvinden bij de werknemer thuis om  
een globaal beeld te krijgen van de financiële situatie. 
Dit resulteert in een advies over het vervolgtraject.

Bij elk vervolgtraject vindt er een uitgebreide inventarisatie 
plaats van de financiële situatie en wordt er een plan  
van aanpak opgesteld. De administratie wordt met de 
werknemer doorgenomen en geordend. Daarnaast worden 
de inkomsten en uitgaven inzichtelijk gemaakt door 
middel van een budgetplan.

Wat levert het u 
als werkgever op 
om uw werknemer 
te helpen?
  Terugdringen ziekteverzuim/

productieverlies

 Minder administratieve ballast

  Stijging van de motivatie, loyaliteit 
en inzet van uw werknemer

Herken de signalen  
van een werknemer  
met schulden
 Gedrag: problemen met concentratie en humeur 

 Verzoek meer uren te mogen werken

 Vragen om voorschot op salaris

 Vaak privé-belgesprekken

 Geld lenen van collega’s

 Diefstal/fraude intern

 Vaker en langer ziek 

 Loonbeslag
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