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1 Burgers staan nationaal en internationaal voor ongekende 
maatschappelijke problemen, zoals een torenhoge inflatie en de 
energiecrisis. Hierdoor hebben veel huishoudens moeite om aan hun 
financiële verplichtingen te voldoen, vandaag én in de toekomst.

Het lukt steeds meer huishoudens niet om inkomen, uitgaven, sparen, 
lenen en plannen met elkaar in balans te brengen. Uit onderzoek blijkt dat 
er bij 73% van de Nederlandse huishoudens ruimte is voor verbetering.

Daarom bundelen we onze krachten in de Nationale Coalitie Financiële 
Gezondheid. Ons hoofddoel is het halveren van het aantal huishoudens dat 
financieel ontoereikend of financieel ongezond is in 2030.

Hierin is een rol weggelegd voor de relatie tussen werkgever en 
werknemer. Als werkgever kan je in één keer een grote groep werknemers 
bereiken, en daarmee huishoudens. Samen met de werknemer ga je aan de 
slag om diens financiële gezondheid te verbeteren. Met jouw invloed kun 
je helpen om de financiële gezondheid van werknemers te verbeteren, en 
daarbij hun welzijn.

Als je je aansluit bij de Coalitie, verwachten we vijf zaken van je: 
• Commitment, kom in actie in 2023
• Meet de financiële gezondheid van je werknemers.
• Implementeer interventies voor en met je werknemer. 
• Deel je kennis en ervaringen met de hele Coalitie.
• Lever een financiële bijdrage.

Dus sluit je aan bij de Coalitie. Door met ons samen te werken, 
verbeter je het welzijn van je werknemers en draag je bij aan een 
financieel gezond Nederland.


