Kind van de rekening
Armoede en geldproblemen betekenen meer dan te weinig geld hebben.
Het beïnvloedt de persoon zelf, het hele gezin en zelfs u als werkgever.

Financiële stress

“Financiële stress kost de
samenleving 11 miljard euro per jaar.
We gaan met iedereen het gesprek
aan die de situatie van gezinnen kan
verbeteren om zo te werken aan
onze droom: gelukkige jeugd dat
opgroeit in een veilig, warm
en financieel fit gezin.”
023 569 88 88
informatie@meerwaarde.nl
www.meerwaarde.nl

Help ons mee in het bestrijden van
armoede en schuldenproblematiek
in HLMR. U kunt zich met uw bedrijf
aansluiten bij de Moedige Dialoog
die door de Rabobank en
MeerWaarde in HLMR wordt gestart
(zie www.moedigedialoog.nl).
Laten we samen een krachtig
netwerk bouwen!

In Nederland lijden 1.500.000 gezinnen onder financiële stress. Stress is een
sterke negatieve emotie, die vaak gepaard gaat met schaamte, piekeren
en een verminderd gevoel van controle. In plaats van léven zijn zij aan het
óverleven. Een medewerker met financiële stress kost u zo’n 13.000 euro per
jaar. Ze verzuimen gemiddeld 6 tot 9 dagen per jaar extra, hebben een lagere
productiviteit en u heeft extra kosten aan het verwerken van loonbeslag.

Aandacht voor de kinderen
Financiële stress beperkt direct de ontwikkeling van de kinderen in het gezin.
Als de ouders piekeren en stress hebben is het lastig om kinderen optimaal
te begeleiden. De kinderen maken zich zorgen of er wel geld is voor eten
of schoolspullen. Zij voelen stress bij hun ouders, zijn zelf gespannen en
kunnen zich moeilijker concentreren op school. De gezinnen komen dikwijls
in een sociaal isolement. In Haarlemmermeer gaat het om ongeveer 1.500
kinderen en jongeren.

Samenwerking
We werken samen met verschillende partijen om gezinnen met geldproblemen er bovenop te helpen. Dat is een complete aanpak. Naast het oplossen
van schulden, geven we les in budgetteren en helpen we om de inkomensregelingen optimaal te gebruiken. Vijf van de zes huishoudens zijn niet in beeld
bij de hulpverlening. Heeft u zelf collega’s of medewerkers met geldproblemen? Neem dan contact op met onze sociaal werkers. Het klinkt misschien
ingewikkeld, toch kan dat kan heel simpel. De vraag ‘mag ik jouw gegevens
doorgeven aan MeerWaarde?’ is vaak al genoeg voor een eerste stap. U helpt
niet alleen die persoon, maar waarschijnlijk het hele gezin. Doet u met ons
mee?

