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Masterclass “Schulden bij werknemers.”
door Nadja Jungmann, lector Schuld en Incasso aan de Hogeschool Utrecht.

Dinsdag 14 juni 2022 vanaf 16.30 uur aan de Vaartweg 67 in Lelystad (Werkbedrijf). 

Schulden bij werknemers
De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Bijna één op de vijf huishoudens heeft 
te maken met incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. Daarbij leven er zorgen over de 
nabije toekomst nu de inflatie stijgt en huishoudens te maken hebben met hoge energie-
rekeningen, dure brandstof en boodschappen. Schuldenproblematiek werkt door in de 
arbeidsproductiviteit van medewerkers. Schulden zijn in dit licht dus niet alleen een privé-
probleem maar ook een werkgeversvraagstuk.
Schulden leiden tot fysieke en mentale klachten. Hierdoor is de kans op ziekmelden groter.
 
In deze masterclass licht Nadja Jungmann, lector Schuld en Incasso aan de Hogeschool 
Utrecht, toe hoe geldzorgen doorwerken op gedrag, wat op de werkvloer signalen zijn en 
wat werkgevers kunnen doen bij schuldenproblematiek onder hun medewerkers.
Werkgevers krijgen in deze sessie kennis, inspiratie en praktische handvatten.

Masterclass speciaal voor werkgevers 
Speciaal voor vrienden van het Lelystad Akkoord is deze masterclass kosteloos.
Locatie: Werkbedrijf Lelystad. 

Programma
16.30 uur  inloop en ontvangst met een tapa arrangement en Flevosap
17.15 uur start Masterclass
18.30 uur borrel met snack
19.00 uur  einde sessie met wat ruimte voor uitloop

Aanmelden:
Deze vooraankondiging is gericht gestuurd aan vrienden van het Lelystad Akkoord en is alleen 
toegankelijk voor aangesloten bedrijven. We zijn gemaximeerd in het aantal deelnemers.
Aanmelden via info@lelystadakkoord.nl

Lelystad Akkoord 

Save the date 
24 september 2021 

om 14.30 uur: 
John van den Heuvel

lezing
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Geachte heer of mevrouw,

Het is ruim een jaar geleden dat wethouder John van den Heuvel 
plotseling is overleden. John was de grondlegger van het Lelystad 
Akkoord en een belangrijke ambassadeur van de missie van het 
Lelystad Akkoord: mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans 
geven en het arbeidspotentieel van ieder benutten. 

Graag nodigen wij u uit om een lezing ter ere van hem bij te wonen 
op vrijdagmiddag 24 september vanaf 14.30 uur. 
Locatie: Werkbedrijf Lelystad

Naast de herdenking van John staat de middag in het teken van de 
toekomst van de arbeidsmarkt en is er gelegenheid om bij te praten. 
We hebben Bart van Kent (Tweede Kamerlid voor de SP) bereid ge-
vonden om die middag als spreker op te treden. 

Begin september ontvangt u de officiële uitnodiging en het uitgebrei-
de programma. 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deze lezing is alleen 
voor genodigden. Reserveer daarom alvast de datum in uw agenda. 

Wil je aanwezig zijn meld je dan aan via: info@lelystadakkoord.nl

Hartelijke groet namens de stuurgroep van het Lelystad Akkoord

Bart van Kent 
Bart van Kent is SP- Kamerlid met 
portefeuille arbeidsmarkt 

Bart van Kent is opgeleid als opbouwwerker. 
Voor hij in 2017 Tweede Kamerlid voor de 
SP werd was hij actief in de gemeenteraad 
van Eindhoven en later Den Haag. Daar was 
hij ook fractievoorzitter. Bart is als Tweede 
Kamerlid betrokken bij onderwerpen op het 
terrein van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. Bart woont in Den Haag met zijn vrien-
din en dochter.


