dé
vraagbaak
voor je
geldzaak
jonge werknemers financieel fit
bij jóuw gemeente!

waarom?

Meer dan de helft van de jongeren tussen de 18 en 27 jaar heeft een schuld gehad. Dit
heeft niet alleen op persoonlijk niveau gevolgen, maar ook werkgevers voelen de
gevolgen van de financiële situatie van hun werknemers. Volgens cijfers van het Nibud
kunnen financiële problemen van werknemers de volgende gevolgen hebben:
-

20% minder concentratie en arbeidsproductiviteit
7 extra dagen ziekteverzuim per jaar als gevolg van financiële problemen
3 uur voor de afhandeling van loonbeslag
Een werkgever is al snel 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met
financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient

Veel jonge werknemers zouden baat kunnen hebben bij meer advies en informatie
rondom geldzaken.

wat?

Met het project 'Hoe zit jij erbij' willen wij zorgen voor betere informatievoorziening en
ondersteuning rondom geldzaken. Hierdoor kunnen jongeren keuzes maken die bijdragen aan
een gezonde financiële situatie; nu en in de toekomst. Zo worden meer jonge werknemers
financieel fitter, waardoor ze beter presteren op werk en/of het verzuim vermindert. Dit
willen wij doen door het online platform Kandoor in te zetten en te
promoten.
Kandoor heeft tientallen modelvragen over schulden en schuldhulp in haar chatbot verwerkt.
Daarnaast hebben zij meerdere schuldhulpverleners als onafhankelijke experts in de
gidsencommunity van Kandoor. Zij beantwoorden de vragen die niet door de chatbot kunnen
worden beantwoord.

kijk alvast op www.kandoor.nl

hoe?

Wij zijn op zoek naar gemeenten die gratis aan deze pilot mee willen doen en samen met ons
financiële fitheid een plek willen geven in het (personeels)beleid. Dan starten wij gezamenlijk
een campagne, speciaal gericht op de jonge gemeenteambtenaren.
Zodat jouw gemeente:
Financieel fitte jonge werknemers krijgt
De resultaten kan meenemen in beleidsontwikkeling rondom duurzame inzetbaarheid
Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met
Justine Feitsma (06-10452454/j.feitsma@cnvjongeren.nl) of Ingrid Schuurman (0620246658/i.schuurman@cnvjongeren.nl)

