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opstellen Onderzoek en Advies rapport   
 
 

 
 
 
 
Tegenwoordig komen steeds meer werknemers in ernstige financiële problemen. 
Schulden lopen op en vaak is de werknemer niet (meer) in staat zelfstandig de 
problemen op te lossen. Ook het aantal loonbeslagen neemt hand over hand toe. De 
schuldhulpverlener kan uitkomst bieden door de schuldenpositie in kaart te brengen en 
een Onderzoek en advies rapport op te stellen om te komen tot een betalings- of 
schuldenregeling of om een schuldsaneringtraject in gang te zetten.  
 
 
Wat mag u verwachten? 
 
De schuldhulpverlener informeert de werknemer over de werkwijze voor het opstellen van 
het Onderzoek en advies rapport en maakt afspraken. De schuldhulpverlener geeft ook 
aan welke financiële gegevens en documenten de werknemer moet verzamelen. Daarna 
inventariseert en analyseert de schuldhulpverlener alle gegevens en documenten en 
neemt zo nodig contact op met schuldeisers, kredietverstrekkers of eventueel andere 
belanghebbenden. De werkgever wordt over de voortgang op de hoogte gehouden. 
De inventarisatie en analyse vormt de basis voor het Plan van Aanpak. Op grond hiervan 
stelt de schuldhulpverlener een advies op. In het advies staat welke stappen door de 
werknemer gezet moeten worden en welke ondersteuning de schuldhulpverlener hierbij 
kan bieden. Ook wordt in het Onderzoek en advies rapport opgenomen wat het doel is 
van het traject. Bovendien wordt aan elke stap een urenbegroting gekoppeld, zodat de 
werkgever weet wat de uitvoering van het Onderzoek en advies rapport gaat kosten. 
 
 
Wat levert het (u) op? 
 
Op basis van een Onderzoek en advies rapport kan gestructureerd en doelgericht 
worden gewerkt aan het realiseren van het gestelde doel. In de meeste gevallen een 
leven met evenwicht in inkomsten en uitgaven, en schuldenvrij! Als de financiële 
huishouding weer in balans is, kunnen nieuwe geldproblemen worden voorkomen. Dit 
geeft rust en heeft positieve invloed op het functioneren van de medewerker en vergroot 
de inzetbaarheid.  
 
 
Meer informatie? 
 
Neem contact op met Grip: T. 088 800 8500  | 
E info@grip-schuldhulpverlening.nl   |    www.grip-schuldhulpverlening.nl 


