
 

 

Gemeente Amsterdam 

Voor werkgevers: 

De aanpak Sociaal Werkgeverschap van de Gemeente Amsterdam 

De gemeente is in 2021 gestart met de aanpak Sociaal Werkgeverschap. Het doel is om enerzijds 
werkgevers handvatten te bieden om medewerkers met geldzorgen te ondersteunen en anderzijds 
om werkende minima optimaal gebruik te laten maken van de voorzieningen en regelingen die de 
gemeente biedt. Denk bijvoorbeeld aan gratis taallessen, minimavoorzieningen zoals Stadspas, 
collectieve zorgverzekering, kind regelingen, de energietoeslag en het aanbod van maatschappelijk 
werk en schuldhulpverlening. Kijk op de website en vind daar meer informatie over het aanbod 
www.amsterdam.nl/sociaalwerkgeverschap.  

Het is ook mogelijk om in gesprek te gaan met de adviseurs van de gemeente. Dat kan door een e-te 
sturen naar sociaalwerkgeverschap@amsterdam.nl.  

Buurtteams 

Het buurtteam kan meedenken met een werkgever hoe medewerkers te ondersteunen bij financiële 
vraagstukken of zelfs financiële problemen. Neem dan contact op met het buurtteam bij jou in de 
buurt en bespreek wat de mogelijkheden zijn. Te vinden op Buurtteam Amsterdam | Ondersteuning 
voor iedere Amsterdammer. Of met sociaal werkgeverschap van de gemeente Amsterdam. De 
Buurtteams werken samen met deze afdeling van de gemeente.  

We spraken Aletta van Trent (manager Buurtteam Amsterdam Noord en Zuid) over deze 
mogelijkheden:  

Wat kan het buurtteam betekenen voor werkgevers en medewerkers? 
Het buurtteam kan meedenken met een werkgever over hoe medewerkers te ondersteunen bij 
financiële vraagstukken of zelfs financiële problemen. Zo kunnen we medewerkers voorzien van 
informatie en budgetadvies, energieadvies en we checken of de medewerkers bijvoorbeeld 
aanspraak maken op bepaalde inkomensvoorzieningen. Dit kan één op één, collectief via flyers en 
folders of, zoals wij nu bij een aantal werkgevers aan het experimenteren zijn, met een 
inloopspreekuur. Als er sprake is van problematische schulden, bijvoorbeeld bij een loonbeslag, dan 
kan de budgetcoach de medewerker direct koppelen aan een schuldhulpverlener. 

 
Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? 
Vanuit eerdere schuldhulpverlening bij een werkgever. Dit bleek niet goed te werken. Het bespreken 
van schulden op de werkvloer is niet gemakkelijk. Vaak speelt schaamte bij de betreffende 
medewerker een grote rol. Binnenlopen bij een schuldhulpverlener durven mensen niet zo snel: 
iedereen ziet je daar naar binnen gaan. Daarom loopt er een proef van een inloopspreekuur met een 
budgetcoach. Het is belangrijk dat er een laagdrempelige plek is voor medewerkers waar ze terecht 
kunnen met financiële vragen of problemen. Dit helpt om een deel van de schaamte weg te nemen. 
We zijn nu ook met een andere werkgever in gesprek om te kijken wat het beste bij die werkgever 
past. Dit is een ander type werkgever waarbij veel belang wordt gehecht aan anonimiteit. Daar past 
dan een inloopspreekuur weer minder bij. We bespreken met de werkgever dat de medewerker 
bijvoorbeeld wel onder werktijd naar het Buurtteam mag afreizen voor hulp. Zo kan een werkgever 
medewerkers stimuleren om hulp te zoeken.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.amsterdam.nl%2Fsociaalwerkgeverschap&data=05%7C01%7CLvBodegom%40sigra.nl%7C470ebd7a425743a021c508da9af589c4%7C88af9fd67a2a44b88add3c3ed49e8990%7C0%7C0%7C637992676641479517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RvI3geRi%2BivBBTzx8W9ljbsaPnXjhQfxN%2FXt2JB%2FS8g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.amsterdam.nl%2Fsociaalwerkgeverschap&data=05%7C01%7CLvBodegom%40sigra.nl%7C470ebd7a425743a021c508da9af589c4%7C88af9fd67a2a44b88add3c3ed49e8990%7C0%7C0%7C637992676641479517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RvI3geRi%2BivBBTzx8W9ljbsaPnXjhQfxN%2FXt2JB%2FS8g%3D&reserved=0
mailto:sociaalwerkgeverschap@amsterdam.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.buurtteamamsterdam.nl%2F&data=05%7C01%7CLvBodegom%40sigra.nl%7C6e75f2166cc84d4373f508dabb7d06f5%7C88af9fd67a2a44b88add3c3ed49e8990%7C0%7C0%7C638028442935664756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HVirXSsZt%2F74gBF1ILFmNlsnStTNbX3ZaURCOqQJ%2BJ8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.buurtteamamsterdam.nl%2F&data=05%7C01%7CLvBodegom%40sigra.nl%7C6e75f2166cc84d4373f508dabb7d06f5%7C88af9fd67a2a44b88add3c3ed49e8990%7C0%7C0%7C638028442935664756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HVirXSsZt%2F74gBF1ILFmNlsnStTNbX3ZaURCOqQJ%2BJ8%3D&reserved=0
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-intermediairs-werk-participatie-en/werk/sociaal-werkgeverschap/werknemers-financiele-problemen/
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Wil jij als werkgever in Amsterdam ook samenwerking met een budgetcoach? Neem dan contact op 
met het buurtteam bij jou in de buurt en bespreek wat de mogelijkheden zijn. Een overzicht van de 
Buurtteams hier te vinden. Op de website van het Sociaal Werkgeverschap vind je een toolkit 
en folders van het Buurtteam zoals de flyer “Persoonlijke hulp bij vragen over geld". De Buurtteams 
werken samen met deze afdeling van de gemeente.  

 

Websites om als werkgever op intranet te plaatsen 

Geldfit verwijst door naar de juiste instanties 

Elke gemeente regelt het aanbod zoals minimaregelingen en budgetcoaching anders. Daarom is het 
voor mensen met geldzorgen belangrijk om bij de juiste instantie in zijn of haar eigen regio uit te 
komen. Het advies vanuit gemeentes is daarom dat mensen als startpunt gebruik maken van de 
website Geldfit. Hierop zijn vrijwel alle gemeentes aangesloten.  

De bezoeker krijgt een persoonlijk advies via de Geldfit-test. Door middel van een aantal vragen 
wordt men doorverwezen naar passende ondersteuning op basis van situatie en locatie. Zo komt 
men uit bij het juiste loket in diens eigen gemeente bijvoorbeeld bij een budgetcoach in de buurt of 
een buurtteam.  

Informatie is gratis beschikbaar, passend bij ieders situatie. Ook kan men anoniem contact opnemen 
via 0800-8115. 

 

Inzicht in tegemoetkomingen via BerekenUwRecht 

Om te zien op welke tegemoetkomingen iemand recht kan hebben is er de website 
BerekenUwRecht. Iemand kan daar in een paar stappen zien op welke bedragen diegene mogelijk 
recht heeft. Ook is te zien waar dit is aan te vragen. 

Tips en informatie over allerlei thema’s rondom geld 

Op de website Wijzeringeldzaken staan verschillende thema’s uitgewerkt rondom geld. Het wijst de 
weg naar betrouwbare informatie over geldzaken. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het 
ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en 
onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om financiële fitheid in 
Nederland te bevorderen. 

Websites voor medewerkers in Amsterdam: 
o Bij Geldfit is gratis informatie te vinden passend bij jouw situatie. Het geeft een 

persoonlijk advies via de Geldfit-test. Ook kan je anoniem contact opnemen via 0800-
8115. 

o Om te zien op welke tegemoetkomingen je recht kan hebben is er de website 
BerekenUwRecht. Je kan daar in een paar stappen zien op welke bedragen je mogelijk 
recht hebt. Ook is te zien waar je dit kan aanvragen. 

o Op de website Wijzeringeldzaken staan verschillende thema’s uitgewerkt rondom geld. 
Het wijst de weg naar betrouwbare informatie over geldzaken. 

o Hulp bij geldproblemen - Gemeente Amsterdam 
o Grip op je geld – financieel inloopspreekuur voor alle Amsterdammers 
o Steun bij vragen over inkomen, geld, toeslagen en belastingen (buurtteamamsterdam.nl) 
o Advies van een budgetcoach - Gemeente Amsterdam 
o Gratis energiecoach gesprek plus bespaar producten zoals ledlampen, radiatorfolie, 

tochtband of een waterbesparende douchekop. De gemeente betaalt de 
bespaarproducten en het bezoek. (In Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Bloemendaal, 

https://www.buurtteamamsterdam.nl/vind-uw-buurtteam/
http://www.amsterdam.nl/sociaalwerkgeverschap
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-intermediairs-werk-participatie-en/werk/sociaal-werkgeverschap/werknemers-financiele-problemen/
https://www.buurtteamamsterdam.nl/folders/
https://geldfit.nl/
https://berekenuwrecht.nibud.nl/introductie
https://www.wijzeringeldzaken.nl/
https://geldfit.nl/
https://berekenuwrecht.nibud.nl/introductie
https://www.wijzeringeldzaken.nl/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/hulp-geldproblemen/
https://www.gripopjegeld.amsterdam/
https://www.buurtteamamsterdam.nl/waarmee-kunnen-we-helpen/geld/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/hulp-geldproblemen/advies-budgetcoach/
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Heemstede)  Vraag gratis bespaaradvies van de Energiecoach | !WOON (wooninfo.nl) Je 
krijgt een bespaarrapport en kunt kiezen uit handige bespaarproducten zoals  

o Je woning verduurzamen: deze subsidies zijn er in Amsterdam (indebuurt.nl)  
 

https://www.wooninfo.nl/vraagbaak/energie/energiecoach/
https://indebuurt.nl/amsterdam/wonen/subsidie-voor-verduurzamen%7E274815/

