
 

Nieuwsbrief oktober 2015 

 

Geachte relaties, 

Het is voor sommigen van u al weer enige tijd geleden dat u voor het laatst een nieuwsbrief van 

ons zag. Anderen hebben deze zelfs nog nooit van ons gezien. Het is dan ook niet zo dat u tot 

vervelends toe deze mail van ons krijgt. Uitsluitend als ik iets zinnigs te melden heb, krijg ik de 

neiging een rondzenden de deur uit te doen. Vooruit dan maar, wat zijn de nieuwtjes?! 

INHOUD: 

 Online workshop thuisadministratie voor werknemers 

 Online workshop “Hoe ga ik om met loonbeslagen van werknemers”. 

 Deelname aan het ziekteverzuim-event te Uden op 3 november a.s. 

 Uitbreiding van het aantal schuldhulpverleners/budgetcoaches binnen DSR. 

 Uitbreiding van onze dienstverlening 

 Uitnodiging voorlichtingsmiddag arbeidsrecht bij Okkerse & Schop Advocaten te Almere. 
 

 

1. ONLINE Workshop Thuisadministratie voor werknemers. 

  

Omdat we liever voor de muziek uitlopen, dan erachteraan  zijn we bezig gegaan met het 
ontwikkelen van de  “Online Workshop Thuisadministratie” voor werknemers.                                       
De preventieve manier om schulden tegen te gaan. 
Het is een workshop voor werknemers die thuis een bananendoos vol ongeopende post hebben en 
geen overzicht meer hebben in hun administratie. Een groep waarvan we er zoveel voorbij zien 
komen... Eén van de grootste oorzaken van schulden is het geen overzicht meer hebben in de eigen 
administratie! 
De workshop geeft handvatten over hoe je het moet aanpakken om weer overzicht te krijgen.  Heel 
basic, vanaf de bananendoos tot aan weer overzicht en weer weten wat je uitgeeft aan toe.  
Het is een in Jip en Janneke-taal geschreven workshop die echt iedereen kan doen, meestal over een 
periode van een paar weken.   
 



Men komt in de workshop op een punt dat men moet overgaan tot het invullen van een inkomens- 
en uitgavenformulier via de link. Informatie  die er nu weer is, omdat alles dan in overzichtelijke 
mappen zit.  
Is dit formulier ingevuld dan heb je inzichtelijk wat je inkomen is, of wat je laat liggen. Maar ook wat 
je vaste lasten zijn en wat je aan het eind van de maand overhoudt, of niet...  
Bij dat laatste zal je moeten bezuinigen. Houd je wat over dan kan je sparen of misschien aflossen als 
er schulden zijn. 
Kortom, het is een “doe-het-zelfpakket” overzicht krijgen in je eigen administratie! 
De workshop is ook voor anderstaligen te doen in het Engels. 
Kosten 
Ervan uitgaand dat ongeveer 15% van de werknemers binnen een bedrijf gebruik zal maken van de 
workshop, hebben we hier een keurige prijs aangehangen. 
Wij  rekenen als vergoeding per werknemer een bedrag van € 4,50 excl. btw.  
(Bijvoorbeeld: bedrijf met 100 werknemers, uitgegaan wordt van 15 werknemers die de workshop 

zullen gebruiken. U betaalt dan 15 x € 4,50 excl. btw.) Dit betreft een éénmalig bedrag wat middels 

een code toegang geeft tot de workshop. De workshop is er in een Nederlandse en Engelse versie. 

De toegang tot de Workshop wordt aangegaan per jaar en is gekoppeld aan een abonnement. De 
kosten hiervoor bedragen per maand  € 20,--, € 30,-- of  € 40,-- euro. (Dit is afhankelijk van de grootte 
van het aantal werknemers in het bedrijf. Tot 100 medewerkers 20,--, tot 500 medewerkers 30,--, 
hierboven 40,-- per maand.)  
http://www.socialeraadsvrouw.nl/online-thuisadministratie 
 

2. ONLINE workshop “Hoe ga ik om met loonbeslagen van werknemers”. Voor 

directie, HRM en salarisadministratie. 

Een korte online cursus voor HRM en salarisadministratie

1  

Omdat we zeer veel bedrijven tegenkomen die niet weten hoe ze moeten omgaan met een 

loonbeslag en daarbij veel financieel risico lopen, hebben we deze online workshop gemaakt. Het is 

een kleine beknopte versie van de workshop “Loonbeslagen de baas!”  

Zorg ervoor dat u de kennis in huis hebt om dit goed uit te voeren. Loonbeslagen komen steeds meer 

voor! 

De workshop is online te kopen via 

 http://www.socialeraadsvrouw-opleidingen.nl/workshop/product/ship-your-idea/  

Kosten:  49,95 excl. btw. 

 

 

http://www.socialeraadsvrouw.nl/online-thuisadministratie
http://www.socialeraadsvrouw-opleidingen.nl/workshop/product/ship-your-idea/


 

3. Deelname aan het Ziekteverzuim Event te Uden op 3 november a.s. 

Wij zijn hier de hele dag met een stand aanwezig. 

 op 3 november a.s. voor hoofdpijndossiers. 

Misschien… 
- bent u op zoek naar een andere arbodienstverlener omdat uw eigen arbodienst te reactief 

acteert? 

- heeft u vragen over uw eigen lastige verzuimdossier? 

- wilt u weten hoe u kosten kunt besparen op het verzuim? 

- denkt u alles al te weten over verzuim, maar…. is dat wel zo? 

- heeft u vragen over de do’s-and-don’ts van spoor 1 en 2? 

- heeft u iets gehoord over het ontspringen van de transitievergoeding en wilt u daar alles 

over weten? 

- heeft u advies nodig bij het aanvechten van een loonsanctie? 

- wilt u meer weten over een second opinion voor uw zieke medewerker? 

- heeft u wel eens te maken gehad met verzuim als gevolg van verslaving? 

- wilt u meer weten over hoe u omgaat met een medewerker die schulden heeft? 

- bent u op zoek naar een goede verzuimapplicatie? 

- zoekt u een partner op het gebied van spoor 2 en outplacement? 

- vraagt u zich af hoe u die goede verzuimspecialist vindt? 

- komt u om te netwerken? 

Wilt u deelnemen? www.hetziekteverzuimevent.nl Klanten kun onze bedrijfsnaam als actiecode 

gebruiken. U krijgt de kaartjes dan voor  60.- ipv 75.- 

 
 

4. Uitbreiding van het aantal schuldhulpverleners/budgetcoaches in het land. 
 

De afgelopen tijd werd het steeds drukker. Zo zeer zelfs dat voor het eerst in ons bestaan sommige 
schuldhulpverleners/budgetcoaches opdrachten moesten weigeren vanwege de drukte. 
In Noord-Holland is Nancy erbij gekomen en in de Randstad zijn Caroline en Bianca het team aan het 
versterken.  
Inmiddels hebben we een team van 20 schuldhulpverleners/budgetcoaches waarvan vijf 
bewindvoerders en één fiscalist. 
De mogelijkheid bestaat dat in het noorden en oosten van het land er nog een paar bijkomen. Dan 
moet eerst mijn oog vallen op heel goeie! Echter, om een goede schuldhulpverlener te vinden ben je 
wel even bezig. Voorlopig kunnen we er weer even tegen. 
http://www.socialeraadsvrouw.nl/schuldhulp-budgetcoaches 
 

 

 

http://www.hetziekteverzuimevent.nl/
http://www.socialeraadsvrouw.nl/schuldhulp-budgetcoaches


5. Uitbreiding van onze dienstverlening 

Onze dienstverlening is uitgebreid met bedrijfsmaatschappelijk werk door Praktijk Joyce Neijenhuis. 
http://www.socialeraadsvrouw.nl/bedrijfsmaatschappelijk-werk 
Tevens geven we voorlichting aan middelbare scholen in de hogere klassen over geld, t.w. onze 
presentatie “Je geld of je Leven”.  
Sinds kort is er … “Schuldhulpverlening van A tot Z”. Uitgevoerd in samenwerking met Okkerse & 
Schop Advocaten te Almere. Wij maken het dossier in orde en Okkere & Schop verzorgt de WSNP 
voor de werknemer. Het is een iets duurder traject, maar sneller. Men hoeft niet eerst naar de 
gemeente met alle problemen en wachttijden van dien. 
 
 

6. Uitnodiging voor de voorlichtingsmiddag inzake arbeidsrecht bij Okkerse & Schop 
advocaten op 26 januari 2016 

 

Op 26 januari 2016 organiseert De Sociale Raadsvrouw in samenwerking met Okkerse & Schop 

Advocaten een lezing op het gebied van het arbeidsrecht. Afgelopen jaar is de Wet Werk en 

Zekerheid (WWZ) in werking getreden met grote gevolgen voor het arbeids- en ontslagrecht. 

Inmiddels heeft ook de rechtspraak de tijd gehad om die nieuwe wetgeving te hanteren. Tijd voor 

een update! 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 26 januari 2016 bij Okkerse & Schop Advocaten aan de 

Versterkerstraat 4B te Almere. U bent van harte welkom vanaf 14:45 uur. Om 15:00 uur zal de lezing 

aanvangen. U krijgt alle gelegenheid voor het stellen van vragen.  

Mocht u interesse hebben in het bijwonen van deze (uiteraard kosteloze) bijeenkomst, dan kunt u 

zich aanmelden bij Miriam Ruijters via m.ruijters@okkerse-schop.nl of telefonisch op 036 534 6220. 

Aanmelden graag vóór 9 januari a.s. 

 

Dit was het alweer! Ik hoop dat het een interessante nieuwsbrief is geworden! 

 

De Sociale Raadsvrouw 

Hettie Schuring 
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