
De roadshow

'Over geld 
en zo'
Binnenkort organiseert SBCM bij ons de roadshow ‘Over geld en zo’. In deze
leuke en interactieve theatershow leren medewerkers verstandige keuzes te maken
in geldzaken en waar ze terecht kunnen wanneer ze er zelf niet meer uitkomen.

In dit informatieblad lees je meer over de inhoud van de roadshow zodat je je medewerkers 
goed kunt informeren. Ook vind je praktische tips over signalen of een medewerker financiële
problemen heeft en hoe je dan het gesprek met hem of haar aan gaat.

Wat houdt de roadshow in?

In een theatershow van 45 minuten krijgen mede-
werkers op een leuke manier uitgelegd hoe zij
 verstandige geldkeuzes maken en waar ze terecht
kunnen wanneer ze er zelf niet meer uitkomen.
Twee acteurs spelen drie verschillende scènes
waarin het omgaan met geld centraal staat.

In de eerste scène zijn de twee collega’s en vrienden
Bert en Boris in gesprek met elkaar. Ze geven allebei
aan dat ze meer geld uitgeven dan ze eigenlijk
 kunnen. En Boris heeft, zonder overleg met Bert,
een vakantie geboekt naar Turkije. 
De tweede scène: de vakantie blijkt duurder uit -
gevallen dan de bedoeling was. Bert gaat daarom in
gesprek met zijn teamleider Bram om hem om hulp
te vragen. 
In de laatste scène heeft Bert hulp gekregen en let
hij beter op zijn geld. Boris en Bert zijn weer samen
op vakantie maar deze keer gewoon kamperen bij
de boer in Nederland.

Na elke scène gaan de acteurs in gesprek met de 
deelnemers aan de roadshow. Ze vragen wat
 mensen vinden van de manier waarop Boris en Bert
dingen aanpakken. Ook vragen zij aan de deel -
nemers hoe Boris en Bert het anders kunnen doen. 

Tijdens de show kunnen medewerkers ook 
meedoen aan een prijsvraag: de medewerker met 
de beste spaartip, wint een prijs. 

Het is belangrijk om te weten én aan medewerkers
te vertellen dat niemand in de show over zijn eigen
geld hoeft te praten.

Nodig je medewerkers uit
Heb je binnenkort een werkoverleg? Of heb je een
ander gesprek met je medewerkers? Informeer ze
dan over de roadshow en nodig ze uit. 

       Reacties op de roadshow 
      ‘Over geld en zo’

Wat vinden medewerkers en andere managers
van de roadshow? Een paar reacties.

Een medewerker: ‘Een hele leuke show. Ik heb
veel moeten lachen!’
Een manager van een SW-bedrijf: ‘Heel
 interactief, de medewerkers reageren leuk 
en het is heel herkenbaar voor ze.’



      Tip

Lees de Werkwijzer Impact over de invloed van
schulden op het gedrag van mensen. 
Deze vind je op: www.sbcm.nl > diagnose,  opleiden
en  begeleiden > producten > Schuldenproblematiek.

       Tips

Lees de Werkwijzer Gespreksvoering voor meer 
 informatie. Deze werkwijzer vind je op: 
www.sbcm.nl > diagnose, opleiden en begeleiden > 
producten > Schuldenproblematiek. 

In de Participatiecampus (www.participatie campus.nl) 
is er medio 2017 een e-learningmodule over schulden -
problematiek bij medewerkers. In die module krijg je 
tal van praktische handvatten. Inloggen op de 
Participtiecampus is kosteloos!
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Colofon

Signalen
Wat zijn signalen van een medewerker die financiële
problemen heeft?

De medewerker:
• is verward, gedesoriënteerd of chaotisch;
• komt afspraken niet na, zonder opgaaf reden;
• geeft aan dat hij de reiskosten niet kan betalen;
• is gestrest door deurwaarders of beslaglegging;
• is ‘vervuild’; 
• vertelt dat hij voorschot op loon heeft 
    aangevraagd of eerdere uitbetaling van het  
    vakantiegeld;
• werkt bij zonder dit door te geven, of geeft aan 
    dat dit noodzakelijk is om rond te komen;
• heeft ongeopende brieven bij zich, stapels 
    brieven waar hij geen wegwijs meer uit kan 
    komen.

Praten over geld
Je denkt dat een medewerker financiële problemen
heeft. Vraag bij de afdeling HR na wat het beleid van
de organisatie is, wie hierover het gesprek aangaat
en naar wie je een werknemer intern of extern kan
doorverwijzen.
Tips om het gesprek hierover aan te gaan:
•  Zoek een rustige plek waar de medewerker zich 
    veilig voelt;
•  Vertel wat je ziet, de feiten. Zoals:

•  rusteloos gedrag
•  weinig concentratie
•  minder productief
•  verzuim
•  …

•  Geef aan dat je je zorgen maakt;
•  Vraag of de medewerker hulp wilt (en verwijs 
    dan door);
•  Bij geen respons: altijd aanbieden dat hij/zij 
    terug mag komen.

Doorverwijzen 
Je kunt een medewerker ook intern doorverwijzen 
of naar een externe instantie. Vraag na bij de 
HR-afdeling naar wie je kunt doorverwijzen. Of lees
de Werkwijzer Voorzieningen. Deze vind je op:
www.sbcm.nl >  diagnose, opleiden en begeleiden >
producten > Schuldenproblematiek.


