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Dienst Omschrijving Resultaat 

1.  

Financieel inzicht 

Medewerkers die inzicht in hun financiële situatie hebben, zijn mobieler en 

weerbaarder. Sammen voert met medewerkers gesprekken waarbij de medewerkers 

financieel inzicht krijgen in hun huidige financiële situatie en de situatie die zij 

wensen.  Dit helpt hen een keuze te maken in hun loopbaan in het kader van 

bijvoorbeeld arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.  

Bij de begeleiding bij life-events inventariseert Sammen de huidige financiële situatie 

en kijkt wat er door het life-event gaat veranderen of al is veranderd.  Denk hierbij 

aan scheiding ziekte, overlijden van de partner, werkloos of arbeidsongeschikt 

worden. 

De medewerker beweegt mee met uw organisatie wanneer hij zicht heeft op de 

financiële gevolgen van positieveranderingen gedurende zijn loopbaan. De 

medewerker heeft financieel inzicht en kan de financiële consequenties van een 

keuze in zijn loopbaan overzien. 

Bij life-events: Medewerker heeft inzicht in de financiële gevolgen van het life-

event, waardoor het risico op financiële problemen bij de medewerker wordt 

verkleind. 

2. 

Inventarisatiegesprek bij 

financiële problemen 

Als een werkgever Sammen inschakelt bij financiële problemen, zal er altijd een 

inventarisatiegesprek plaatsvinden. Op basis van dit gesprek wordt beoordeeld welke 

hulp de medewerker nodig heeft. 

Adviesrapport voor medewerker en werkgever met een plan van aanpak voor de 

vervolgbegeleiding. 

3.  

Begeleiding financiële 

problemen zelf kan 

oplossen   

Sammen begeleidt de medewerker bij het opzetten van een betalingsregeling en bij 

communicatie met de schuldeisers . Sammen stelt samen met de medewerker een 

budget op. Wanneer de situatie hierom vraagt en de medewerker de stap naar de 

gemeentelijke schuldhulpverlening kan en wil maken, begeleiden wij de medewerker 

hierbij. 

 

Bij aflossing schulden: De medewerker lost zijn schulden af en werkt aan een 

schuldenvrije, stabiele financiële toekomst.  

Bij begeleiding naar schuldhulpverlening: De medewerker komt goed beslagen 

ten ijs en de voortgang verloopt soepeler. 

4. 
Eerder stoppen met 
werken en begeleiding 
naar pensioen  

Sammen beschikt over financieel specialisten die medewerkers helpen financieel 

inzicht te krijgen bij grote veranderingen in hun leven. Eenvoudig, helder en in netto 

bedragen. Hiervoor bieden we persoonlijke of online gesprekken 

  

De financiële inzichten geven een compleet beeld van alle inkomens, pensioenen 
én uitgaven. Van zowel de medewerker als ook de eventuele partner. Voor nu, 
maar ook voor later.  

 


