
 

  

MKBbudgetcoachplein.nl biedt u als 
startende en gevestigde MKB organisaties 
een gratis platform om al uw vragen op 
financieel gebied voor te leggen aan een 
ondernemerscoach.  

U kunt daarbij denken aan vragen over: 

● Administratie; 
● Belastingen en BTW; 
● In financiële problemen en schulden; 
● Eigen bedrijf en tijdelijk geen inkomen; 
● Ondernemingsplan; 
● Bedrijfskrediet; 
● Generen van meer omzet; 
● Een bedrijf starten met schulden; 
● Een bedrijf stoppen; 
● Etc.; 

Onze dienstverleningen  

● Ondernemers coaching 
● Budget coaching 
● Begeleiding en adviezen  
● Schuldhulp voor MKB organisaties 
● Financiële adviezen voor uw  
   medewerkers 
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Wie wij zijn 

Over ons 

 

Rob van der Klaauw uit Breda 
Zijn aanpak is persoonlijk en 
gestructureerd. De privacy van mensen 
waarborgen, en samen resultaten 
bereiken. 

 

 

Chris Ferdinandus uit Spijkenisse 
Hij is al heel lang gefascineerd door het 
ondernemerschap, en wil graag al zijn 
ervaringen en kennis delen.  
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Contact opnemen 

Telefoon Rob  : 0614126826 
Telefoon Chris:  0650638456 
 
 
E-mail : info@mkbbudgetcoachplein.nl 
Web    : www.budgetcoachplein.nl  
 
 
 
 

 

 
MKBBUDGETCOACHPLEIN 
 

          

          
Voor MKB organisaties met 

ambitie of een vraag. Wacht 

niet af maar zet die stap vooruit, 

en neem contact met ons op! 

 



 

 

 
 

 

 

Advies en begeleiding bij 
een succesvolle start 

Ondernemen brengt allerlei vragen met zich 
mee…. 

Wilt u uw ambities en dromen waarmaken en een 
bedrijf starten? Of uw diensten aanbieden als 
ZZP’er? Een bedrijf beginnen vergt tijd, een 
goede voorbereiding en veel energie. Kunt u wel 
wat hulp gebruiken bij het starten van uw eigen 
onderneming? Dan bent u bij ons gratis platform 
mkbbudgetcoachplein.nl aan het juiste adres. 
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Bedrijf in zwaar weer 
 
Schaamte over schulden is vaak een 
grote drempel voor MKB organisaties 
om hulp te vragen, en daarom hebben 
wij een laagdrempelig gratis platform 
MKB-onlineplein in het leven geroepen. 
“Want een MKB organisatie vraagt niet 
direct om hulp. Vaak is er sprake van 
ontkenning, en daarna volgt de 
schaamte en als hij/zij tot de nek in 
problemen zit, is het vaak te laat”. 

Schroom niet om 

tijdig hulp te vragen! 

Visie  

MKBbudgetcoachplein.nl wil op een 
laagdrempelige manier met 
persoonlijke aandacht, en vanuit een 
professionele basis meewerken aan 
een oplossing voor MKB bedrijven met 
schulden. Dat doen we met respect, 
zonder oordeel en met de absolute wil 
om mensen te helpen.  
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Wat is schuldpreventie van 
mkbbudgetcoachplein.nl? 

           
Schulden leiden tot persoonlijke 
problemen en maatschappelijke 
kosten. Preventie is daarom belangrijk 
voor alle partijen die in aanraking 
komen met betalingsachterstanden 
(bron Nibud). Preventie is het 
voorkomen van schulden en kan 
worden ingezet om grotere financiële 
schade herhaling te voorkomen.  
  
Waaruit bestaat onze 

schuldhulpverlening? 

● Schuldpreventie 
● Schuldhulpverlening 
● Nazorg 

 
 
 
 
 
 



 
  
                                                                                                                     
Financiële problemen van medewerkers en de 
weerslag hiervan op uw bedrijf 
 
Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met 
medewerkers die financiële problemen hebben. 
Door alert te zijn op signalen die kunnen wijzen 
op financiële problemen kunt u problemen van 
medewerkers eerder herkennen, erger 
voorkomen en wellicht oplossen! Financiële 
problemen kunnen o.a. leiden tot: 
 
● stress; 
● ziekteverzuim; 
● loonbeslag; 
● verzoek om een voorschot of lening; 
● geld lenen bij collegae; 
● vermoeden van of betrapt worden op  
   diefstal/fraude; 
● vaak aan het telefoneren (met schuldeisers); 
● slechtere werkhouding/afwezig; 
● afgetobd/vermoeid/zorgelijk. 
 
Dit kost u als werkgever geld! U hebt er dus alle 
belang bij de financiële problemen van een 
medewerker te herkennen, en deze te helpen 
oplossen zodat ze niet verergeren.  

 
Financiële 
             problemen 
                        op de werkvloer  
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Medewerkers met financiële 
problemen  
 
Bedrijven kunnen hun medewerkers in 
financiële problemen vaak maar 
beperkt helpen, hun hulp is ook weinig 
effectief. Medewerkers melden zich uit 
schaamte of vrees voor consequenties 
pas (te) laat, en werkgevers willen zich 
vanuit privacyoverwegingen niet met 
geldzaken van medewerkers 
bemoeien.  
 
Hoe kunt u uw medewerkers 
helpen?  
  
Door een abonnement af te sluiten op 
een laagdrempelig online financiële 
helpdesk. Medewerkers kunnen 24/7 
bij deze helpdesk terecht! Via een 
ticketsysteem kunnen uw medewerkers 
een vraag stellen. Het antwoord volgt 
binnen 48 uur of men krijgt een advies 
of doorverwijzing.  
 
Het is mogelijk 1 of meerdere 
vervolgvragen te stellen. Het mooiste is 
natuurlijk als we met onze antwoorden 
direct hebben geholpen. Zo niet, dan is 
het mogelijk dat de medewerker een 
gratis persoonlijk adviesgesprek kan 
aanvragen. Dit gesprek vindt bij de 
medewerker thuis aan de keukentafel”, 
en samen wordt vastgesteld of een 
afname van een budgetcoachpakket 
noodzakelijk is.  
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Privacy 
 
Wij gaan vertrouwelijk om met 
gegevens van uw medewerkers en 
respecteren hun privacy.  
 
De medewerker kan ook de vragen 
anoniem stellen, we hebben alleen een 
privé e-mailadres nodig om de vragen 
te kunnen beantwoorden.  
 
Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP), en al onze 
gecertificeerde budgetcoaches 
beschikken over een recente VOG-
verklaring (Verklaring omtrent gedrag). 
 
Wat kost een online financieel 
helpdesk abonnement per maand? 
 
medewerkers 
     0   -        99                  €       20,00  
  100   -     499                  €       40,00 
  500   -     999                  €       80,00 
1000  -    1499                  €     110,00 
1500  -    1999                  €     150,00 
2000  -    2499                  €     180,00 
2500  -    2999                  €     210,00 
3000  en meer                  €     225,00 
 
Genoemde prijzen zijn exclusief 21% 
BTW, en bedrijven die een 
abonnement hebben afgesloten krijgen 
onder bepaalde voorwaarden een 
korting van 10% op een 
budgetcoachtraject. 

 

 


