
een lage retentie (draaideureffect) en de daarbij horende hoge rekrutering- en
opleidingskosten
een productiviteit tot 20% lager omwille van privé-problemen (en meer klachten van
klanten)
een ziekteverzuim dat gemiddeld 7 dagen per jaar langer is
meer loonvoorschotten en loonbeslagen die tijd van payroll vergen om deze te verwerken.

Een armoedeproblematiek bij werknemers herkennen is niet eenvoudig. Mensen die in
armoede leven trachten dit immers vaak angstvallig te verbergen. Hiervoor zijn verschillende
redenen: er hangt nog een groot taboe rond het onderwerp, ze schamen zich voor hun
armoede en vrezen onbegrip, uitsluiting en pestgedrag. Jammer genoeg volstaat het verbergen
van armoede niet om de negatieve gevolgen ervan op de werkvloer te verhinderen. 

Omdat er een bewezen correlatie bestaat tussen medewerkers met financiële problemen en
belangrijke kostenposten, vertalen financiële problemen zich voor de werkgever in

In een periode van een krappe arbeidsmarkt wordt dit alles nog problematischer.

Tijdens deze workshop geven we jullie op een interactieve manier meer inzicht in armoede en
hoe zich dit manifesteert op de werkvloer. We reiken ook concrete handvaten aan rond
communicatie en doorverwijzen en bespreken het belang van de vertrouwenspersoon zodat u
de eerste stappen kunt zetten naar een armoedebewuster HR-beleid.

Bedrijven die deze workshop volgden omschreven hem als een echte eye-opener en een sterke
tool in het herkennen en aanpakken van armoede onder hun werknemers. Nadien kunt u
beslissen of u als bedrijf het HR-beleid wilt auditen en zo de opportuniteiten in kaart brengen
om armoedebewuster te werken.

Deze workshop wordt verzorgd door een tandem van een trainer en een ervaringsdeskundige
in armoede en sociale uitsluiting. Beiden hebben ruime ervaring in de bedrijfswereld. Duurtijd
van deze workshop is 3 uur. Maximum 15 deelnemers.

W O R K S H O P  
H O E  H E R K E N  I K  A R M O E D E  B I J  W E R K N E M E R S  
E N  H O E  P A K  I K  Z E  A A N ?
Zijn er onder uw werknemers mensen met een armoedeproblematiek? Een vraag die voor veel

werkgevers niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. Nochtans is het belangrijk om tijdig signalen op te

vangen en hier op een goede manier mee om te gaan opdat de tewerkstelling van deze werknemers

verduurzaamd kan worden. 

Het Netwerk tegen Armoede is een netwerk van 58 verenigingen in Vlaanderen en Brussel met een unieke
expertise in armoede. Het Netwerk bereikt meer dan 20.000 mensen in armoede die vanuit hun ervaringen
input geven om armoede structureel te bestrijden. Deze expertise is er ook op het vlak van tewerkstelling. 
Op basis van deze ervaringsexpertise, wetenschappelijk onderzoek en best practices uit de bedrijfswereld
ontwikkelde het Netwerk deze workshop.  Ons team bestaat uit trainers-consultants, ervaringsdeskundigen met
ruime ervaring in de bedrijfswereld en beleidsmedewerkers.

Deze dienstverlening kwam tot stand in samenwerking met


