Budgetadvies
Als werkgever wordt u geconfronteerd met beslag op loon
van uw werknemer. Loonbeslag is vaak een teken van een
problematische (schulden)situatie bij uw werknemer. De
ervaring leert dat werknemers minder goed functioneren
vanwege de financiële stress en zelfs ziek worden.
Daarnaast levert loonbeslag voor u als werkgever een hoop
administratieve rompslomp op en dus extra kosten.
Mensink & Stout biedt voor uw werknemer een financiële
scan aan. Het doel van deze scan is om uw werknemer inzicht te geven in zijn financiële situatie en geeft handvaten
hoe de problemen aan te pakken.
Mensink & Stout kan net het zetje zijn wat uw werknemer
nodig heeft.
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Werkzaamheden
Tot de werkzaamheden die Mensink & Stout tijdens de financiële scan uitvoeren
behoren:

Intakegesprek

Het traject vangt aan met een intakegesprek bij de werknemer thuis. Tijdens dit gesprek zullen de financiën worden geïnventariseerd en zal dieper worden ingegaan op de
schulden en het ontstaan daarvan.

Ordenen administratie Om een goed inzicht te krijgen in de problematiek, wordt
allereerst de administratie geordend. Afhankelijk van de
persoonlijke situatie zal dit samen met de werknemer worden gedaan. We proberen dit altijd zo veel mogelijk samen
en in overleg met de werknemer te doen. De ervaring leert
dat door ordening inzicht ontstaat.
Budgetplan

Na de inventarisatie wordt een budgetplan opgesteld,
waarin de inkomsten en uitgaven inzichtelijk worden gemaakt. Zo wordt duidelijk of het budget van de werknemer
sluitend is. Onze aanpak is er o.a. op gericht om het budget
sluitend te krijgen en zo zorg te dragen voor een stabiele
financiële situatie.

Inkomensverhogende
maatregelen

Er wordt gekeken of alle inkomensverhogende maatregelen zijn genomen, zoals het aanvragen van de toeslagen,
het aanvragen van kwijtscheldingen voor gemeentelijke
belastingen en waterschapsheffingen. Ook zal worden gekeken of de werknemer wellicht in aanmerking komt voor
(bijzondere) bijstand.

Beheersing van de
uitgaven

In het algemeen blijkt dat mensen niet goed op de hoogte
zijn van hun uitgavenpatroon. Het budgetplan is hierbij
een goed hulpmiddel. Het maakt de werknemer ervan bewust dat de uitgaven de inkomsten overtreffen. Samen
met de werknemer gaat Mensink & Stout kijken hoe bepaalde kosten kunnen worden teruggedrongen.

Beslag

In geval van loonbeslag controleert Mensink & Stout of de
beslagvrije voet op correcte wijze is berekend door de
deurwaarder. De ervaring leert dat in veel gevallen geen
rekening wordt gehouden met een aantal wettelijke correcties. Zo nodig neemt Mensink & Stout contact op met
de deurwaarder om er voor zorg te dragen dat de correcte
beslagvrije voet wordt gehanteerd.

Schulden

In geval van schulden wordt de schuldenlast geïnventariseerd en wordt er een crediteurenlijst opgesteld. Mensink
& Stout onderzoekt of schuldhulp nodig is of dat zij een
betalingsregeling kan opzetten. In geval van problematische schulden zal een aanvraag schuldhulpverlening bij de
betreffende gemeente worden ingediend.

Plan van aanpak

Het traject wordt afgesloten met een plan van aanpak. In
het plan van aanpak zullen de bevindingen worden weergegeven en zal aangegeven worden wat nodig is om ervoor
te zorgen dat de werknemer weer financieel gezond
wordt.

Tarieven
Voor het verrichten van een financiële scan werkt Mensink & Stout op basis van
een uurtarief van € 75,— exclusief b.t.w. en exclusief reiskosten. De kosten van
een dergelijk traject laten zich niet precies voorspellen en zijn mede afhankelijk
van de persoonlijke en financiële situatie van de werknemer. Mensink & Stout
houdt echter de kosten zo beperkt mogelijk. Gemiddeld genomen zal een dergelijk traject 10 uur in beslag nemen.
Na het intakegesprek zal Mensink & Stout een inschatting maken van de te besteden uren en in overleg met u bepalen of de werkzaamheden al dan niet worden
voortgezet.
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