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Zelfredzaamheid is ‘hot’
Zelfredzaamheid levert op Google 734.000 hits op! Dagelijks worstelen financiële zorgverleners en hulpverleners
binnen de zorg- en welzijnsector met het ‘hoe?’. Het is met
name voor de eerste groep niet eenvoudig om - naast het
op orde brengen en houden van een gezonde financiële
situatie - ook te werken aan de zelfredzaamheid van haar
cliënten.
Hoe werken financiële zorgverleners aan zelfredzaamheid?
Wettelijk mag de doelstelling dan verankerd zijn, de financieel zorgverlener mag dit in de praktijk geheel naar eigen
goeddunken inrichten. ‘De’ maatschappelijke oplossing om
mensen financieel meer zelfredzaam te krijgen is er nog
niet. Duidelijk is wel dat zelfredzaamheid de aandacht heeft
van politiek, bestuurders en uitvoerenden in het maatschappelijk middenveld.
In dit nummer van ZELF Magazine besteden wij ruim aandacht aan zelfredzaamheid.
Bijvoorbeeld een groep van lerende maatschappelijke bewindvoerders die met elkaar een benchmark uitvoerden
rondom financieel en maatschappelijk rendement. Conclusie was dat zij allen een grote maatschappelijke bijdrage leveren aan zelfredzaamheid. Door het van elkaar leren wordt
het maatschappelijk resultaat stap voor stap steeds groter.
In het interview met Bureau Tjeenk Willink vertellen drie bewindvoerders hoe zij onderbewindgestelde cliënten vanaf
aanvang van het bewind richting zelfredzaamheid begeleiden. Wat ons betreft een mooi voorbeeld van hoe beschermingsbewindvoering zou moeten zijn.

Glenn Helder – de voetballer, wie kent hem niet?! – zit in de
wettelijke schuldsanering (WSNP). Hij vertelt ons openhartig
over zijn ervaringen met rijkdom en grote armoede en de
manier waarop hij hiermee is omgegaan. Wat heeft hij van
de WSNP geleerd en hoe zelfredzaam is hij nu?
Gerechtsdeurwaarderskantoor Syncasso houdt zich ook
bezig met innovatie om er voor te zorgen dat de klant geactiveerd wordt problemen op te pakken door op andere wijze te communiceren. Deze manier levert indirect ook een
bijdrage in het zelfredzaam blijven van mensen.
De initiatiefnemers van ZELF brengen de innovatie van zelfredzaamheid graag in een stroomversnelling. Wij starten
met een continue prijsvraag voor HBO-studenten Sociaal
Juridische Dienstverlening: innovatie in financiële zorgverlening. Studenten kunnen hun scriptie naar ZELF Magazine
zenden. Het beste artikel wordt geplaatst in ZELF Magazine
en de schrijver ontvangt een beloning. De eerste prijswinnaar Eline van der Velden, Hogeschool Leiden, publiceert in
dit nummer haar onderzoek – u raadt het al - “coachen in
zelfredzaamheid”.
Zoals de titel al zei: ‘Hot’ is werken aan zelfredzaamheid.
Brand uw vingers niet aan dit nummer van ZELF.
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Als getalenteerd voetballer begon
Glenn Helder zijn voetbalcarrière
bij de jeugdopleiding van Ajax, om
vervolgens zijn profdebuut te maken bij
Sparta. Van Sparta stapte hij over naar
Vitesse, totdat het buitenland interesse
toonde in de snelle linksbuiten. Bij
de Londense club Arsenal was hij op
de top van zijn roem, maar het grote
geld maakte hem ook kwetsbaar. Hij
raakte gokverslaafd en de financiële
problemen stapelden zich op. Met
voetballen ging het bergafwaarts en
uiteindelijk werd Glenn failliet verklaard.
Inmiddels is hij schuldenvrij en legt hij
als veelgevraagd spreker anderen uit
hoe het niet moet.
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Hoe groter de
begeerte, hoe
kleiner het geluk
Van de ene op de andere dag belandde Glenn Helder als
profvoetballer in de wereld van het grote geld. Hij kende
geen maat meer, kocht veel te dure auto’s, was gokverslaafd
en raakte diep in de financiële problemen. Uiteindelijk
werd hij failliet verklaard en was zijn laatste strohalm de
schuldsanering. Via de Wsnp-regeling wist hij in hele korte
tijd een regeling te treffen met zijn schuldeisers. Dankzij
deze wake-up call is hij als mens veranderd; nu behoedt hij
anderen voor het maken van dezelfde misstappen.

I

edereen kent jou natuurlijk als
voormalig profvoetballer. Wat is er
sinds die tijd allemaal gebeurd?
‘Mijn verhaal is verre van standaard.
Een jongensdroom. Door iets wat mij
relatief weinig inspanning kostte, had
ik ineens ongelofelijk veel geld op m’n
bankrekening staan. Ik kwam terecht
in een wereld die ik niet kende. Terwijl
ik steeds meer verdiende, werd ik ook
steeds beter in het uitgeven. Ik had totaal geen respect voor geld. Een groot
deel maakte ik op aan gokken, maar
het meeste geld heb ik weggegeven
aan mensen. Ik vond het te gek voor
woorden dat ik kapitalen kreeg door
tegen een bal aan te trappen, terwijl
iemand anders met zijn gezin uit huis
werd gezet. Mijn financiële problemen
heb ik lang kunnen camoufleren, maar
op een gegeven moment werd ik failliet
verklaard. De rechter bepaalt dan wat
er verder gebeurt. Gelukkig werd ik in
maart 2016 toegelaten tot de schuldsanering, die ik eigenlijk twintig jaar geleden al had moeten aanvragen.’
Voelde de schuldsanering voor jou
niet als een flinke stap terug?
‘Nee, dat niet, maar ik vond mezelf wel
een sukkel en heb ook lange tijd geen
hulp willen vragen. Er zijn mensen die
nooit een kans hebben gekregen en
ik, die als mens zoveel kansen kreeg,
moest door m’n eigen toedoen de
schuldsanering in? Nee, ik vond dat ik
de fouten die ik maakte zelf moest oplossen. Ik heb ook nooit m’n hand opgehouden bij de Sociale Dienst, maar ik
stond wel altijd in de overlevingsstand.
Ik stoorde de maatschappij niet, maar
stoor mij dan ook niet, was mijn motto.
Dat was natuurlijk geen manier om in
het leven te staan. In de tijd dat ik voor
Arsenal speelde, verdiende ik als financieel onafhankelijk voetballer 1.080.000
gulden bruto. Een schril contrast met
de periode waarin ik dozen stond in te
pakken of met leesmappen langs de
deuren ging om aan geld te komen.
Ieder ander zou er alles voor over hebben om zo’n topsalaris te kunnen verdienen, maar ik heb het met m’n stomme kop verpest. Achteraf gezien had ik
veel eerder aan de bel moeten trekken.’
Ineens had je een bewindvoerder over
de vloer?
‘Ja, dat was even wennen. Toen mijn
bewindvoerder bij me op huisbezoek
kwam, kreeg ik te horen dat er in geval

van faillissement een strenge sollicitatieplicht geldt. Ik kreeg het advies om
een vaste baan te zoeken en gelukkig
vond ik die binnen twee weken. Een
vast inkomen geeft een veel duidelijker
beeld naar de toekomst toe, dan de
onregelmatigheid van freelance klussen. Ook de schuldeisers ervoeren dit
als positief. Alle werkzaamheden die
ik deed, werden in een contract vastgelegd voor een periode van drie jaar.
Het hebben van een vast inkomen was
een verademing. De rust die ik kreeg is
onbetaalbaar; ik krijg er nog kippenvel
van als ik erover praat. Als ik die rust niet
had gehad, zat ik vanwege de stress
misschien wel drie jaar in de bijstand.’
Hoe ben je er weer bovenop
gekomen?
‘Normaal gesproken duurt het schuldsaneringstraject in de Wsnp drie jaar,
waarna een gedurende die periode opzij gezet bedrag wordt uitgekeerd aan
de schuldeisers. Maar het traject kan
eerder aflopen als met alle betrokkenen
overeenstemming wordt bereikt, zoals
bij mij het geval was. Ik had er geen
verstand van, maar toevallig had ik in
die tijd mensen om me heen die me
wilden helpen een bedrag bij elkaar te
verzamelen en hiermee naar de schuldeisers te gaan. Met als doel om mijn
schulden af te kopen, een finale kwijting. Als ik niet was toegelaten tot de
schuldsanering, dan was ik altijd failliet
gebleven en zouden schuldeisers me
kunnen blijven achtervolgen. Gelukkig
gingen alle schuldeisers na een eerste
brief akkoord met de aanpak die mijn
bewindvoerder voorstelde. Eind 2016
was ik schuldenvrij.’

‘Ik vond mezelf
wel een sukkel
en wilde geen
hulp vragen,
maar achteraf
gezien had ik
veel eerder aan
de bel moeten
trekken’

Ben je als mens veranderd door wat je
hebt meegemaakt?
‘Inmiddels ben ik eigen baas en werk ik
niet meer in loondienst. Ik geef lezin
gen, treed op als percussionist en sta
in theatershows met FC De Rebellen.
Daarnaast huren gemeentes me in
om jongeren duidelijk te maken hoe
het niet moet. Ook in gevangenissen
word ik gevraagd om mijn verhaal te
doen. Als mens ben ik echt veranderd
door wat ik allemaal heb meegemaakt.
Vroeger ging ik makkelijk grenzen over,
maar nu weet ik precies waar ik sta. Ik
heb mezelf weer onder controle. Ik
denk beter na voordat ik bepaalde stappen zet en zie eerder wanneer grenzen
zijn bereikt. Anderen zien dat schijnbaar
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ook. Ik word voor verschillende leuke
projecten gevraagd, waaronder door
RTL Boulevard. Zij vroegen me om een
interview te doen met Luis Suarez over
de sportlijn die hij had gelanceerd. Naar
aanleiding van dat interview is mij gevraagd of ik gesponsord wilde worden
door My brand, zijn nieuwe kledinglijn.
Daar ben ik echt supertrots op.’
Kees Jansma zei laatst in een
programma dat de voetballers van
nu veel beter worden begeleid dan
vroeger, is dat zo?
‘In de voetbalwereld is volgens mij in de
loop der jaren niet zoveel veranderd.
Als voetballer werd ik vroeger heel
goed begeleid, maar ik was super stronteigenwijs, dat was het probleem. Als
ik beter naar mijn zaakwaarnemer Rob
Jansen had geluisterd, dan was ik nu
multimiljonair. Hebben de voetballers
van tegenwoordig problemen, dan camoufleren ze dat met geld. De volgende maand staat er weer een forse som
geld op hun rekening, dus je moet wel
twee Glenn Helders hebben om dan
nog de mist in te gaan. Maar het kan
wel. Vandaag de dag maakt de komst
van social media het ook lastiger om
buitensporig te handelen. Alles hangt
meteen aan de grote klok. Doe je als
voetballer iets fout, dan word je gelijk
tot de orde geroepen. Wat in Nederland
trouwens goed is geregeld, is dat betaald voetballers verplicht sparen voor
hun pensioen. Dit doen ze via het CFKfonds, een pensioenfonds voor voetballers. Veel jongens komen vaak net
van school, hebben geen vervolgopleiding gedaan en hebben weinig om
op terug te vallen als ze met pensioen
gaan. Zo hebben ze een mooi appeltje
voor de dorst, om het zwarte gat op
te vangen waarin ze kunnen belanden
als ze stoppen met voetballen. Sparen
voetballers niet, dan gaan ze van het
zwarte gat naar het Glenn Helder-gat
en dat is drie keer zo diep.’
Wat is de belangrijkste les die je hebt
geleerd?
‘Mijn zoon is tijdens dit hele traject m’n
belangrijkste drijfveer geweest. Voor
hem doe ik alles, daar sterf ik voor.
Mensen mogen überhaupt blij zijn dat
ze kinderen kunnen krijgen, maar als ik
eerder had geweten hoe het voelt om
vader te zijn, dan was mijn zoon eerder
in mijn leven gekomen en was ik heel
anders met m’n geld omgegaan. Als je
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niet financieel om jezelf geeft, dan geef
je wel financieel om je kind. Goed met
geld leren omgaan begint met financiële opvoeding. Nu leer ik mijn zoon
bijvoorbeeld te sparen. Uiteindelijk is de
voornaamste les die ik hem wil meegeven en die ik heb geleerd: hoe groter
de begeerte, hoe kleiner het geluk.’

‘Als voetballer
werd ik vroe
ger heel goed
begeleid, maar
ik was super
stronteigenwijs,
dat was het
probleem’

Beïnvloeden van mensen met schulden is de drijfveer
van gerechtsdeurwaarder Paul Otter van Syncasso.
In het dagelijkse leven onderhoudt hij het sociaal –
maatschappelijke netwerk van Syncasso en voert in het
SyncassoLab onderzoek uit. Die verkregen kennis zowel
in- als extern uitdragen zorgt voor een andere visie op het
gerechtsdeurwaarderswerk.

Communicatie meest
belangrijk voor
succesvolle incasso

I
DOOR: PAUL OTTER

Paul Otter (1961) is gerechtsdeurwaarder en directeur Social Responsibility
en Syncassolab. Met activiteiten als
Social Responsibility is Syncasso een
trendsetter binnen de deurwaardersbranche. Daarnaast is Otter bestuurslid
bij de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

n Communicatie is de basis voor alles wat gerechtsdeurwaarders doen.
Met die communicatie wordt een
doel beoogd. Bij voorkeur betaling,
maar als dat niet kan horen we het ook
graag zo snel mogelijk. Dat bespaart iedereen tijd, moeite en irritatie. Een paar
jaar geleden, voor onze onderzoeken,
had ik incasseren genoemd als de basis van wat we doen. Al onderzoekende vonden we al snel uit dat incasseren
een gevolg is van goed communiceren.
Dat bracht met zich mee dat we de
bakens moesten verzetten. Veel meer
moeten weten hoe de ontvanger van
de communicatie met de boodschap
om gaat. En wat de hobbels zijn die hij/
zij moet nemen op weg naar een oplossing.
In mijn eerste baan bij de politie in Amsterdam had ik al snel door dat je met
wat handigheid meer voor elkaar kan
krijgen dan met geweld. Daarbij kwam
dat het op die manier voor iedereen
veel makkelijker of leuker werd. Exem-

plarisch was een bodybuilder die de cel
niet in wilde en een kleinere vrouwelijke
collega de man gebiedend vraagt “nou
ga je d’r vandaag nog in, of moet ik je
een handje helpen?” En mopperend
sjokte hij z’n cel in.
Respect
Essentieel uitgangspunt is respect. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Als je daarmee in je
achterhoofd aan het werk gaat, is de
debiteur geen vervelende zeur meer,
maar realiseer je je dat dit iedereen kan
overkomen. We snappen dat het fout
kan gaan en willen het vooral oplossen.
Een debiteur heet daarom bij onze organisatie een debiteurklant en we behandelen hem daarom als klant zolang
dat kan.
Dat passen we toe op onze werkzaamheden. Gerechtsdeurwaarders bezoeken samen (met ambtelijke stukken)
zo’n drie-en-een-half miljoen adressen
per jaar. Daarnaast bellen we veel, we
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sms’en en schrijven brieven. Doel van
deze communicatie is vrijwel altijd het
oplossen van een betalingsachterstand.
De brief in de enveloppe op de bus en
klaar, lijkt het… Helaas wordt op veel
van die brieven niet gereageerd. Een
gemiste kans voor iedereen, terwijl de
kosten en frustraties oplopen. Waarom
wordt er niet gereageerd en hoe kan
het beter? Dat heeft ons SyncassoLab
onderzocht, samen met dr. Martijn Keizer van de Rijksuniversiteit Groningen
(RUG).

‘Reacties van
debiteurklanten
die niet kunnen
betalen zijn voor
ons een hele
prettige bij
vangst. ’
10 ZELF | SEPTEMBER 2017

Voorbeeld
Je hebt een zware werkdag gehad en
komt thuis. Ha, leuk post! Oh, niet leuk
want van Syncasso Gerechtsdeurwaarders. Dat zal wel betekenen dat er geld
betaald moet gaan worden. Na een
zware dag is bij veel mensen de accu
leeg en hebben ze geen energie meer
voor een moeilijke boodschap. Dan is
het makkelijker om de enveloppe weg
te leggen voor een beter moment. Die
weggelegde enveloppen komen we bij
ontruimingen weer tegen - dicht. Voor
de klantdebiteur een gemiste kans om
het probleem op te lossen terwijl de
kosten op kunnen lopen.
Het begint bij het snappen waarom iemand de enveloppe niet opent. Na een
zware dag zijn je cognitieve vermogens
(kennisnemen en verwerken) laag. Een
enveloppe van Syncasso Gerechtsdeurwaarders zal meestal een aanmaning
bevatten die dan cognitief niet meer
verwerkt kan worden. Wegleggen is
daarmee een natuurlijke reactie. Als we
pech hebben wordt de enveloppe ook
nog vergeten.

Oplossingen
Daarmee missen wij maar ook de debiteurklant een kans op communicatie en het vinden van een oplossing.
SyncassoLab onderzocht samen met
de RUG naar mogelijke oplossingen.
Daaruit kwam een enveloppe met animaties (opvolgende illustraties) als enige werkbare oplossing naar voren, na
een onderzoek van meerdere maanden. Enveloppen met animaties werden al eerder onderzocht, maar nooit
in combinatie met schulden. We weten
uit eerdere onderzoeken dat het hebben van schulden een complicerende
factor is, het taboe belemmert de communicatie. Eerdere onderzoeken zijn
dus niet één op één in onze branche
toepasbaar.
Bij de ontwikkeling van de enveloppe
kozen we in samenwerking met de illustrator voor een vijftal animaties. Op
de voorzijde staat een verwijzing naar
de vier plaatjes op de achterzijde. Deze
plaatjes verbeelden openen, lezen, bellen en oplossen. De plaatjes nemen
daarmee de dreiging van de enveloppe
weg en laten zien dat er een oplossing
is.
Onderzoeken en meten
In meer dan 8000 unieke zaken hebben we de animatie-enveloppen getest
tegenover de reguliere enveloppen. In
verschillende fases van het incassoproces: de eerste brief, de tweede brief en
soms gebruikten we een derde brief
in een dossier. Alleen reacties binnen
veertien dagen zijn gemeten. Onder
reacties verstaan we brieven, telefoongesprekken, bezoeken en uiteraard betalingen van debiteurklanten.

Open

Reacties van debiteurklanten die niet
kunnen betalen zijn voor ons een hele
prettige bijvangst. Nadat we hebben
gecheckt dat een vordering inderdaad
onverhaalbaar is, kunnen we het dossier sluiten. Dat bespaart zowel de debiteurklant als onze opdrachtgever kosten en stress.
Duidelijk bleek dat er bij de eerste brief
een toename van het aantal reacties
was van circa 10%, zowel betalingen als
contacten. Het effect bij de tweede en
derde brief was negatief. Eindconclusie
was dan ook dat de animatie-enveloppe een duidelijke toename in reacties
en betalingen oplevert, maar alleen bij
de eerste brief. 10% verbetering (x2) lijkt
niet veel maar is in de marketingwereld
heel veel. In de praktijk betekent dat
meer communicatie en dus meer oplossingen wat voor iedereen beter is.
Maar het kan dan natuurlijk niet alleen
bij een enveloppe blijven. Als de debiteurklant belt moet de mondelinge
communicatie passen bij de enveloppe. Bijvoorbeeld bij een huurschuld,
ontruiming dreigt. In ons voorbeeld
is een complicerende factor dat de
debiteurklant zwakbegaafd is (IQ tussen de 70 en 85 waar 100 gemiddeld
is. Betreft 1 op 8 Nederlanders. Bron:
Sociaal Cultureel Planbureau). Los van
de normale belemmeringen om contact tot stand te brengen vanwege
schaamte en onderschatting van het
probleem, is de zwakbegaafdheid een
serieus aanvullend probleem voor ons.
Wij zijn de professionals die worden
ingehuurd om het contact te leggen
met de debiteurklant die de huur niet
heeft betaald.

Professionele communicatie
Dat brengt voor onze medewerkers met
zich mee dat ze zich moeten realiseren
dat iedereen die belt winst is. Ze doen
wat we graag willen: nemen contact
met ons op. Dat de debiteurklant dan
gespannen, boos of opgewonden kan
zijn is eigenlijk niet meer dan logisch.
Het betreft zijn woning en zo’n gesprek
is natuurlijk hartstikke belangrijk. Voor
onze medewerkers is het routine, ze
hebben tientallen van die gesprekken
op een dag. Professioneel communiceren is dan begrip tonen, levellen met
de debiteurklant en toewerken naar een
oplossing. Ons werk wordt daardoor
ook een stuk leuker: je helpt mensen en
bent een stuk effectiever!
Maatwerk
Begrip en rust in het gesprek brengen
zorgen er dan voor dat we naar een
oplossing kunnen toewerken. Wat is er
aan de hand en welke oplossingen zijn
er voorhanden? Eigenlijk elke keer weer
maatwerk, maar wel héél leuk maatwerk!
Naast de communicatie besteden we
in SyncassoLab ook veel aandacht aan
data-analyse. Onbetaalde vorderingen
gaan alleen naar de rechter als ze:
• bewijsbaar zijn;
• de betreffende debiteurklant verhaalsmogelijkheden biedt.
Het hele werkproces is constant meten,
bijsturen en de risico’s zo klein mogelijk
maken. Een risico is een vonnis halen bij
de rechter terwijl de debiteurklant geen
verhaal biedt. Dat is dan voor iedereen
verliezen: irritatie en spanning voor de
debiteurklant, maar ook voor de credi-

teur en voor de gerechtsdeurwaarder.
Zaken waar verhaal niet aanwezig is
filteren we er dus zo snel mogelijk uit.
Een niet verhaalbaar dossier sluiten wij
zo snel mogelijk. Maar niet altijd kunnen we juiste verhaalsinformatie inkopen. Dan zijn we blij met communicatie
van de debiteurklant of – als die in een
schuldsituatie zit die hij niet zelf kan
oplossen – een professionele hulpverlener. Dat communiceert snel en makkelijk.
Naast de enveloppen werken we ook
met motivatiekaartjes, een soort briefkaarten waarvoor we gebruik maken
van beïnvloedingstechnieken. Bijvoorbeeld “Wil je van je huurschuld af?”
“Geen zorgen meer maken over je
huurschuld”. “Neem dan contact op
met Syncasso!”. Deze techniek heet
consistentie en zorgt ervoor dat mensen in de “ja”-modus worden gezet. Na
twee vragen met ja beantwoorden geven ze ja bij de derde zin. De kaartjes
waren al eerder succesvol getest maar
bleken in onze huurincasso zelfs een
verhoging van 57,5 % van de contactmomenten tot gevolg te hebben.
Verschillende beïnvloedings
technieken
In de marketing is consistentie een succesvolle beïnvloedingstechniek, maar
dit grote succes overviel ons ook. Maar
ook hier geldt dat deze techniek niet altijd te gebruiken is: zij was met name
succesvol bij de eerste brief.
Later in het proces gebruikten we een
kaartje waar met de hand de datum van
de ontruiming op werd geschreven. In
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Sneller
communiceren
zorgt voor
grotere kans
op oplossen
voordat de
problemen
verder
escaleren.
Minder kosten,
minder stress
en meer
oplossingen!

Meer onderzoek
Daar blijft het niet bij, want onderzoeken over schulden, armoede, participatie, beïnvloeding en hersengedrag nemen toe. Zo heeft de universiteit Leiden
Wilco van Dijk als hoogleraar “Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag”, de Hogeschool
van Amsterdam Roeland van Geuns als
lector “Armoede en Participatie” en Hogeschool Utrecht Nadja Jungmann als
lector “Schulden en Incasso”.

het kaartje gebruikten we verder de beïnvloedingstechniek “onderkennen van
weerstand”. Het doel van ‘onderkennen
van weerstand’ is duidelijk maken dat
er niet aan de verandering (in dit geval
ontruiming) valt te ontkomen. We doen
dit door een veelvoorkomende reden
om iets niet te doen (‘ik word toch niet
ontruimd’) expliciet op te schrijven,
met daarbij een korte tekst die uitlegt
waarom men het gedrag tóch moet
veranderen. Daardoor nam 34,4% van
de debiteurklanten met een huurschuld
MEER contact met ons op.

Dat levert ons, als professionals veel
kennis op waarmee we ons werk nog
beter kunnen doen. En ons werk wordt
daardoor leuker omdat we meer resultaten boeken! Een aanpak die niet
over de hoofden van debiteurklanten
héén gaat, maar juist iets in die hoofden
verandert. Zo verbeteren wij de incassoscores van onze opdrachtgevers met
objectieve onderbouwde methodes en
slimme innovaties die we ontwikkelen
in ons SyncassoLab.

Leuke bijvangst van onze onderzoeken
en samenwerkingen met de RUG is dat
het wetenschappelijke onderzoek voor
iedereen duidelijk maakt dat we iets
met die resultaten moeten. Dat gaat
niet van vandaag op morgen, maar de
afgelopen vijf jaar is er een duidelijke
ontwikkeling in kennis over en de communicatie naar debiteurklanten te zien.
Met die ontwikkeling is iedereen gebaat:
debiteurklant, schuldeiser, hulpverlener
en gerechtsdeurwaarder. Sneller communiceren zorgt voor grotere kans op
oplossen voordat de problemen verder
escaleren. Minder kosten, minder stress
en meer oplossingen!

Verplaats je in de debiteurklant
Klant

Medewerker

De klant moet vaak een drempel
overwinnen voordat ze contact
opnemen.

Contact met de klant

Je voert dagelijks gesprekken
met klanten en daardoor kan je
goed inschatten hoe
een gesprek
verloopt.

Aanmaning

De klant heeft vaak minder kennis
van het incassotraject en mist
een gevoel van controle
over de situatie.

Level met de klant

Wees je bewust van het
kennisverschil.

? ? ?

Spreek de klant aan
in begrijpelijke taal.

Help je collega’s

Als een collega een lastig gesprek
heeft, help dan door hem of haar
even weg te roepen van dat
gesprek.

Hé collega!
Ik neem het
gesprek wel
van je over.

Een klant vindt het fijn
om zijn verhaal te
doen.

Luister actief en veer mee
Dit is dus mijn situatie.
Hmm. Ja, Inderdaad! Vervelend.
Ik vind het lastig om te bellen. Bedankt voor het luisteren!
Maakt u zich geen zorgen.
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Door aantekeningen te
maken heb je nog beter je
aandacht bij het gesprek. Dit
merkt de klant ook.

Van overleven naar
zelfredzaamheid

Fenny Tjeenk Willink

DOOR: DRS. ERWIN BEL EN FEMKE OKX

In 2005 besloot Fenny Tjeenk Willink,
na jaren in de accountancy en de psychogeriatrie te hebben gewerkt, deze
opgedane kennis en kunde te combineren in een bedrijf waar de mens
mét de cijfers centraal staat. Bureau
Tjeenk Willink verleent financiële zorg
en administratieve ondersteuning aan
mensen die door ziekte, ouderdom of
bijzondere omstandigheden hun zaken
niet meer zelf kunnen of willen regelen.
Marjan Hagels en Marcella Amahorseya, die allebei de opleiding Sociaal
Juridische Dienstverlening volgden, zijn
binnen Bureau Tjeenk Willink actief als
Assistent Bewindvoerder.

Marjan Hagels

Marcella Amahorseya

Dagelijks hebben bewindvoerders contact met financieel
kwetsbare mensen, voor wie overleven vaak de eerste
prioriteit is. Om ervoor te zorgen dat deze cliënten hun
leven weer onder controle krijgen, werken zij actief aan
zelfredzaamheid. Trajecten van lange duur, waarin de cliënt
centraal staat, maar de kans op terugval groot is. Innovatie
in de financiële zorgverlening is daarom geboden.
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B

ureau Tjeenk Willink is een
mooi voorbeeld van een bewindvoerder die, waar mogelijk, actief werkt aan zelfredzaamheid. Voorop staat de hulpvraag
van de cliënt, en of wat hij wil en kan,
aansluit bij zijn wensen. Voor de meeste bewindvoerders gaat het niet alleen
om zelfredzaamheid op financieel vlak;
juist wanneer de financiële zorgen bij
cliënten wegvallen, blijken ze hun leven weer prima zelf te kunnen regisseren. De juiste balans daarin vinden
blijkt niet altijd even makkelijk. Vraag is,
hoe bouw je blijvend aan evenwichtig
financieel gedrag van cliënten, zodat
er meer ruimte ontstaat voor zelfredzaamheid?
Naast het op orde brengen van de fi
nanciële huishouding, gaat het er dus
ook om dat de cliënt zijn leven weer
onder controle krijgt?
Marjan: ‘Klopt, cliënten moeten de regie weer terugkrijgen. Zo had ik onlangs
een gesprek met een cliënte die zich,
na het wegvallen van de financiële druk,
sinds lange tijd weer helemaal kon richten op haar gezin. Ze werd zo in beslag
genomen door financiën, schulden
en haar hoofd boven water proberen
te houden, dat ze haar gezin verwaarloosde en alleen maar bezig was te
overleven. Ondertussen kan ze de zorg
voor haar gezin weer op zich nemen.
Haar kinderen zijn lid geworden van
een sportvereniging; dat was voorheen
überhaupt niet denkbaar. Zij richt zich
nu weer op de toekomst en neemt zelf
de regie op de inhoud daarvan.’

‘Het verslag van
de intake is de
basis van waar
uit de bewind
voering start
richting zelf
redzaamheid‘
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Hoe sporen jullie cliënten nog meer
aan om privézaken te structureren?
Fenny: ‘Cliënten die gemotiveerd zijn,
doen dat meestal zelf wel, zodra de financiële druk is verdwenen. Hiervoor is
geen monitoring nodig, maar wel het
uitzetten van een lijn, omdat het met
nieuwe cliënten toch vaak een kwestie
van aftasten is. Allereerst vindt een inventarisatie plaats en moet het dossier
op orde zijn. Dan volgt de intake en
vervolgens krijgen we de administratie
binnen. Op dat moment zie je pas hoe
groot de problemen zijn. Later hebben
we intensiever contact met de cliënt en
constateren dan overige pijnpunten. Je
bent niet alleen bewindvoerder, maar
ook maatschappelijk werker. Door sturend en begeleidend op te treden, lopen we alleen het risico dat mensen

ons steeds vaker om hulp vragen. Juist
dan komt het aan op zelfredzaamheid!
Een bewindvoerder is echt een uitlaatklep voor cliënten, maar hij moet hen
wel duidelijk aangeven wat ze ook zelf
kunnen doen.’
Jullie brengen ook het netwerk en de
emotionele toestand van de cliënt in
kaart. Doen jullie dat systematisch of
intuïtief?
Fenny: ‘Op kantoor verzamel je gegevens, zoals het inschrijfformulier, de
onderliggende administratie en het advies van degene die doorverwijst, maar
de intake doen we heel bewust bij de
mensen thuis, tenzij het echt niet anders kan. Je ziet thuis veel beter hoe
mensen zijn. We letten op hoe ze leven,
hoe hun houding en uitstraling zijn, of
hun huis netjes is en of hun administratie er goed uitziet. Soms leven er meer
mensen in een huis dan de cliënt vertelt.
Onze informatie is precies datgene wat
er niet verteld wordt! Veel gebeurt intuïtief. Na afloop van een intake maak ik
altijd een verslag, een intern document,
dat ik door de dossierbeheerder laat lezen. Het is een sfeerschets van wat me
opvalt of raakt. Soms heb ik ergens m’n
vraagtekens bij. Het verslag van de intake is de basis van waaruit de bewindvoering start richting zelfredzaamheid.’
Wat zijn de meest voorkomende the
ma’s tijdens zo’n intake?
Fenny: ‘Het hebben van financiële problemen is een enorme belasting. Mensen lijken vaak weerloos en uitgeput.
Er is sprake van emotionele, maar ook
van cognitieve belastbaarheid. Een heel
belangrijk aandachtspunt om ons werk
goed te kunnen doen, is checken of er
weerstand is bij de cliënt. Als iemand
door de woningbouwvereniging is gedwongen om hulp te vragen, voer je
een heel ander gesprek dan wanneer
iemand echt murw is van alle ellende
die hij de afgelopen tijd heeft meegemaakt. Bij het aannemen van cliënten,
is het belangrijk om met name te letten op de wil van iemand om geholpen
te worden. Technisch gezien kunnen
we alles, maar als de cliënt geen verbondenheid toont en zijn schouders
er niet onder wil zetten, dan houdt het
snel op. Ook krijgen we meer voeling
met de persoon door te kijken naar de
gezinssituatie, het netwerk, hoe digitaal
vaardig men is, welke voorzieningen er
zijn en hoe men hiermee omgaat. Er

zijn mensen die hun hele hart uitstorten, omdat ze blij zijn dat ze hulp krijgen, maar er zijn ook mensen die zich
niet verroeren. Om die uit hun tent te
lokken, is het zaak vragen te stellen die
prikkelend zijn. Zit er meer achter het
antwoord op een vraag, maar vraag je
niet door, dan krijg je dat later gegarandeerd weer op je bord.’
Hoewel de technische kant in het vak
gebied vaak de boventoon voert, ge
ven jullie de menselijke kant prioriteit?
Fenny: ‘Ja, dat hebben we eigenlijk
altijd gedaan. Ik wil graag weten wat
mensen beweegt en drijft, en die liefde
voor de mens probeer ik mijn medewerkers mee te geven. Als medewerkers hier net beginnen met werken,
verwacht ik niet dat ze dikke vrienden
worden met hun collega’s, maar wel
dat ze mensenmens zijn. Het gaat niet
alleen om de kennis en kunde, maar
vooral om hoe je met cliënten omgaat.
Het is een heel technisch vak, maar
zonder het gevoel voor mensen wordt
het heel erg moeilijk. Puur alleen naar
de financiën kijken kan wel, maar om
mensen zelfredzaam te maken, moet
je ook de mens achter de financiële
problemen zien. In deze sector doe je
niet alleen je werk, maar wil je ook dat
de cliënt rust krijgt, zodat hij of zij weer
een toekomst kan opbouwen. Daar zijn
we allemaal alert op.’
Wat doen jullie tijdens de bewindvoe
ring aan zelfredzaamheid?
Marjan: ‘Op het moment dat het bewind is uitgesproken en het dossier aan
ons team wordt toegewezen, lezen we
altijd eerst het verslag van Fenny. Soms
staan er specifieke wensen van de cliënt
in het verslag of een toekomstbeeld. “Ik
wil over drie jaar naar Curaçao”, zei een
cliënt bijvoorbeeld. Maar ook wensen
als het behalen van het rijbewijs komen
veel voor. Dat zijn voor onze medewerkers mooie uitgangspunten om mee te
beginnen. Alleen komen deze pas aan
de orde als er sprake is van een stabiele
financiële situatie. In een eerdere fase is
het aftasten wat de capaciteiten van de
cliënt zijn en is al heel snel een bepaald
financieel gedrag zichtbaar. Sommige
mensen willen iedere week geld ontvangen en vinden het moeilijk om op
maandgeld over te gaan. Maar zodra
er minder aansturing nodig is, is er ook
meer ruimte om de wensen van de cliënt in beeld te brengen.’

Is het moeilijk om cliënten te blijven
motiveren?
Marcella: ‘Een goede methode om met
de wensen van cliënten om te gaan, is
het werken met spaarpotjes. We labelen spaarpotjes voor onze cliënten en
maken hen zo bewust van hun gedrag.
Door cliënten een budgetplan te sturen en hen via gesprekken duidelijk te
maken, dat als zij structureel geld uit
het spaarpotje voor Curaçao halen, het
heel lang gaat duren voordat ze hun
wens in vervulling kunnen laten gaan.
Het laten zien van deze consequenties
is leerzaam. Cliënten krijgen keuzemogelijkheden die ze zelf niet kunnen
analyseren en moeten zelf het overzicht behouden. Wat motivatie betreft,
is onze ervaring dat alleenstaanden en
jongeren het meest gemotiveerd zijn
om in aanmerking te komen voor zelfredzaamheid. Met name alleenstaande
moeders vinden dat ze zich moeten
bewijzen richting hun kinderen.’
Hoe bouwen jullie dit proces van fi
nanciële begeleiding af?
Marjan: ‘Dit gebeurt sowieso altijd in
overleg met de cliënt. Het is een wisselwerking. De ene cliënt wil het zelf
proberen, maar de ander is er totaal
niet aan toe. We beoordelen dit en
letten daarbij ook op de ontwikkeling
van een cliënt in de afgelopen jaren.
De vraag hoe je cliënten het beste
kunt laten uitstromen, stond centraal
in 2010. In plaats van weekgeld gingen
we over op het geven van maandgeld.
Toch bleven er veel mensen terugvallen na het schuldhulpverleningstraject.
De oorzaak bleek een groot gebrek
aan nazorg te zijn. Op nazorg kwam de
focus te liggen. Cliënten moesten het
doen met een vast bedrag per maand
en waren daarvoor ook verantwoordelijk. Ze moesten zelf nadenken over hun
budgetplan. Maar nadat het bewind
was opgeheven, bleven cliënten terugkomen. Dit betekende dat wij iets niet
goed deden. Naar aanleiding hiervan is
ons huidige uitstroombeleid tot stand
gekomen. In eerste instantie hebben
we de mogelijkheid van internetbankieren onderzocht, maar dit bleek niet voldoende. We gaven cliënten een proefperiode om te internetbankieren en
keken achter de schermen mee. Maar
die stap was te groot; de cliënt had
hier teveel moeite mee. Toen hebben
we vrijwilligersorganisaties in de omgeving benaderd en hen uitgelegd dat we

‘Je bent
niet alleen
bewindvoerder,
maar ook
maatschappelijk
werker’
onze cliënten weer zelfstandig wilden
maken, maar dat het ons aan capaciteit
ontbrak. Met de vraag natuurlijk of zij dit
samen met ons wilden doen.’
Dat klinkt als een win-winsituatie?
Marjan: ‘Inderdaad, de vrijwilligersorganisaties kennen onze cliënten vaak
al van een voortraject en kunnen nu
ook in het natraject van betekenis zijn.
En voor cliënten is dit een heel goede
manier om af te bouwen. Wij melden
een cliënt met al zijn gegevens aan bij
de vrijwilligersorganisatie. Samen met
een vrijwilliger leert de cliënt hoe om
te gaan met drie maanden maandgeld.
Gaat dit goed, dan mag hij de stap maken naar internetbankieren. Hiervoor
sturen we een budgetplan en een uitgavenschema naar de cliënt, zodat hij
zelf overboekingen kan doen. Wij maken de kosten voor het bewind over, en
blijven monitoren, de overige betalingen doet de cliënt. Die vrijwilligers zijn
goud waard. In eerste instantie deden
zij alleen huisbezoeken. Maar inmiddels pakken ze meer taken op. Cliënten
wisten bijvoorbeeld niet waar ze bij de
gemeente moesten zijn voor het aanvragen van bijzondere bijstand, kwijtschelding en toeslagen. Elk gesprek dat
de cliënt met de vrijwilliger heeft, wordt
samengevat in een verslag.’
Fenny besluit: ‘Het is een kwestie van
vinger aan de pols houden of het goed
gaat. Met als uitgangspunt dat we niet
willen dat mensen hun hele leven onder bewind blijven.’
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ZELF vormt een innovatieplatform voor
denkers en doeners die betrokken zijn bij
mensen in het souterrain van de samenleving.
ZELF constateert, bekritiseert en reflecteert.
Tegen dat licht mag de inbreng van de
toekomstige generatie professionals eigenlijk
niet ontbreken. Daarom start ZELF met ingang
van deze editie met een prijsvraag voor HBOstudenten Sociaal Juridische Dienstverlening.
Vijf vragen aan initiatiefnemers Erwin Bel en
Marcel Kooi.

INTERVIEW DOOR MR. BART VAN RATINGEN

DRS. ERWIN BEL EN MARCEL KOOI MBA

Kans voor talent
Waarom deze prijsvraag?
Erwin Bel: “We werken veel samen met de Hogescholen
met een SJD-opleiding, in Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Studenten daar lopen stage
en schrijven vervolgens vaak een eindscriptie. Dat zijn niet
zelden behoorlijk diepgravende onderzoeken waar tot
onze spijt veel te weinig mee gebeurt. Scripties met onderwerpen als ‘Coachen van zelfredzaamheid’, ‘Armoedebestijding door (deel)gemeenten’, ‘Gebruik van uitkeringen
en toeslagen’ of ‘Buitenlands vermogen in het kader van
de WSNP’ zijn absoluut relevant voor de praktijk. Alleen:
nadat ze op de hogescholen zijn aangeboden, verdwijnen
ze vaak uit het zicht van de organisaties die er wat mee
kunnen. En dat is zonde.”
Marcel Kooi: “Ook denken we dat het goed is voor de student om méér te doen met een scriptie. Publiceren is niet
alleen de kroon op het werk, het biedt ook mogelijkheden
om je in de kijker te spelen bij aantrekkelijke werkgevers.
Je maakt een goede start bij het uitbouwen van een eigen
professionele netwerk. En dat is belangrijk om je als professional verder te ontwikkelen.”
Aan welke inhoudelijke eisen moet de inzending
voldoen?
Marcel Kooi: “Belangrijk is dat het een gedegen onderzoek
is naar innovatieve thema’s in de financiële zorgverlening.
Het woord ‘gedegen’ klinkt misschien wat abstract, maar
het moet methodologisch kloppend onderzoek zijn met
wetenschappelijk onderbouwde resultaten. Daar is overigens tegenwoordig op het HBO veel aandacht voor.”
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Erwin Bel: “Met innovatieve thema’s bedoelen we onderwerpen waar veel verbetering nodig is en waar ook echt
vernieuwing gerealiseerd kan worden. Financiële zorgverlening is een brede afbakening van het werkveld: het gaat
zeker niet alleen om bewindvoering, maar ook om budgetbeheer, budgetcoaching, thuisbegeleiding in de administratie, WSNP, mentorschap- en curatelen, schuldhulpverlening en allerlei aanverwante werkzaamheden.”
Welke spelregels gelden er?
Erwin Bel: “Met dit initiatief geven we het podium aan de
student met een uitstekende scriptie. Een cijfer 8 of hoger
is nodig om in aanmerking te komen voor inzending. Het
artikel moet ongeveer 5 A4 ofwel 2500 woorden bedragen,
duidelijk zijn ingeleid door een relevante probleemstelling
met oplossingsgerichte vraagstelling. Ofwel: inzicht geven
in problemen in de inkomen- en armoedesituatie van mensen, en in oplossingen met de financiële zorgverlening.”
Marcel Kooi: “Kleine aanvulling: we publiceren ieder kwartaal het beste artikel. Dat moet dus vóór het verstrijken van
het kwartaal zijn ingezonden naar de redactie van ZELF.”
Wat is de prijs voor een geplaatste inzending?
Marcel Kooi: “Aan de winnende inzender keren we 250
euro uit.”
Wie zitten er in de jury?
Erwin Bel: “Vooralsnog vormt de eindredactie van ZELF de
jury. In bepaalde gevallen kan die worden uitgebreid met
een externe deskundige.”

De jury ziet het artikel van Eline als dé winnaar van de prijsvraag “Kans voor talent!”. Het talent van Eline is zichtbaar in een
zeer methodisch opgebouwd artikel waarin zij zeer relevante inhoud rondom zelfredzaamheid concreet weet te vertalen
naar de praktijk van bewindvoerders.

In opdracht van de rechtspraak
is in 2014 het ‘Besluit kwaliteits
eisen curatoren beschermings
bewindvoerders en mentoren’ van
kracht geworden. Dit besluit ziet
toe op de vereiste opleiding van de
hiervoor genoemde beroepsgroepen, alsmede op de omgang met
de cliënten. Wat dat laatste betreft
stelt het Besluit expliciet dat, waar
mogelijk, de zelfredzaamheid van
onderbewindgestelden bevorderd
moet worden. Onduidelijk is echter
op welke manier dat moet gebeuren en wat ‘waar mogelijk’ betekent.
In dit artikel verken ik dit grijze
gebied en tracht ik meer duidelijkheid te scheppen met betrekking
tot de vraag: op welke manier kan
de zelfredzaamheid van mensen
bevorderd worden?

Werken aan
zelfredzaamheid
DOOR ELINE VAN DER VELDEN LLB EN
MR. BART VAN RATINGEN
Eline van der Velden LLB (1994) studeerde
Sociaal Juridische Dienstverlening aan
de Hogeschool Leiden, en is daarnaast in
het bezit van minors in Sociaal Recht en
Rechtsfilosofie. Haar afstudeeronderzoek,
uitgevoerd bij de Stichting CAV, richtte zich
op de vraag op welke manier bewindvoerders de financiële zelfredzaamheid van hun
cliënten kunnen bevorderen. Dit artikel is
een bewerking van haar eindscriptie. Eline is
sinds dit jaar ook werkzaam als bewindvoerder bij Stichting CAV.

V

an Dale omschrijft het woord
zelfredzaamheid als ‘het vermogen te leven zonder professionele hulpverlening’, in
het bijzonder met betrekking tot ouderen, zieken of gehandicapten.
Omdat bij bewindvoering de financiën
worden overgenomen, is het gerechtvaardigd om zelfredzaamheid in dit
verband gelijk te stellen aan financiële
zelfredzaamheid van de onderbewindgestelden (hierna: de cliënten). In de

literatuur heet een persoon financieel
zelfredzaam als hij de volgende vijf
competenties beheerst:
1. in kaart brengen: de cliënt beschikt
over een overzicht dat inzicht geeft
in de mogelijkheden om de financiën in balans te houden;
2. verantwoord besteden: de cliënt
kan zijn inkomsten zodanig besteden dat zijn huishoudfinanciën op
de korte termijn in balans zijn;
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3. vooruit kijken: de cliënt moet zich
realiseren dat wensen en gebeurtenissen op de middellange- en lange
termijn financiële gevolgen met zich
meebrengen. De cliënt moet daarom zijn huidige bestedingen af kunnen stemmen op deze wensen en
gebeurtenissen;
4. bewust financiële producten kiezen: de cliënt kan financiële producten op basis van budgettaire
overwegingen kiezen die passen bij
zijn persoon en de persoonlijke huishoudsituatie;
5. over voldoende kennis beschikken:
de cliënt moet over relevante kennis
beschikken om zijn huishoudfinanciën op de korte, middellange- en lange termijn in balans te brengen en
houden.
Dit lijkt helder, maar om deze competenties te beheersen moet de cliënt
beschikken over een scala aan vaardigheden. Hieronder doe ik een poging
deze vaardigheden per competentie te
expliciteren.
Competentie 1: in kaart brengen.
Om de competentie ‘in kaart brengen’
daadwerkelijk te beheersen moet de
cliënt tenminste beschikken over de
volgende vaardigheden:
1. een inkomen genereren op het sociaal minimum;
2. subsidies, tegemoetkomingen en
toeslagen aanvragen;
3. de financiële administratie zelf
overzichtelijk bewaren;
4. financiële correspondentie doelmatig en juist afhandelen;
5. een bank- en spaarrekening kunnen
beheren;
6. rekeningen, toekenningen en bijen afschrijvingen controleren op
juistheid;
7. vaststellen wat zijn netto inkomsten
zijn;
8. een overzicht maken van zijn inkomsten en uitgaven per jaar;
9. berekenen welke bedragen er per
maand nodig zijn voor de noodzakelijke uitgaven;
10. berekenen welk bedrag er per
maand overblijft voor uitgaven naar
keuze;
11. een overzicht maken van zijn inkomsten en uitgaven per maand;
12. een overzicht maken van zijn bezittingen en schulden.
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Competentie 2: verantwoord
besteden.
Om de competentie ‘verantwoord
besteden’ daadwerkelijk te beheersen
moet de cliënt tenminste beschikken
over de volgende vaardigheden:
1. de dagelijkse bestedingen bewaken;
2. de betalingsverplichtingen nakomen;
3. prioriteiten aanbrengen in zijn bestedingen op basis van noodzakelijkheid;
4. niet maandelijkse extra inkomsten
doelmatig benutten;
5. criteria kunnen ontwikkelen voor de
prijs – kwaliteitverhouding van producten;
6. weerbaar opstellen ten opzichte
van reclame, sociale druk etc.;
7. zijn koopgedrag aanpassen aan het
beschikbare budget;
8. financiële tekorten kunnen signaleren;
9. een overzicht maken van de betalingsachterstanden;
10. financiële problemen oplossen;
11. een beroep doen op zijn rechten
als consument;
12. gebruik maken van bezwaar- en beroepsprocedures.
Competentie 3: vooruit kijken.
Om de competentie ‘vooruit kijken’
daadwerkelijk te beheersen moet de
cliënt tenminste beschikken over de
volgende vaardigheden:
1. beoordelen of hij in geval van (geplande en ongeplande) wensen en
gebeurtenissen over voldoende inkomsten beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen blijven voldoen;
2. beschikken over een positief eigen
vermogen voor (geplande en ongeplande) hoge uitgaven;
3. mogelijke (geplande en ongeplande) hoge uitgaven op de middellange en de lange termijn verantwoord
op te vangen door middel van sparen of lenen;
4. beoordelen welke verzekeringen in
zijn situatie noodzakelijk, wenselijk
of verplicht zijn;
5. maatregelen bedenken waardoor
hij een terugval in het inkomen
door (geplande en ongeplande)
veranderde omstandigheden in de
toekomst kan opvangen;
6. acties ondernemen waardoor de
huishoudfinanciën in geval van (ge-

plande en ongeplande) wensen en
gebeurtenissen in balans blijven.
Competentie 4: bewust financiële
producten kiezen.
Om de competentie ‘bewust financiële producten kiezen’ daadwerkelijk te
beheersen moet de cliënt tenminste
beschikken over de volgende vaardigheden:
1. rendement en risico van verschillende typen financiële producten tegen
elkaar af wegen;
2. financiële producten beoordelen op
kosten en rendement, looptijd en
voorwaarden voor acceptatie en uitsluiting;
3. berekenen of premies, rente en aflossingen voor financiële producten
binnen het budget passen.
Competentie 5: over voldoende
kennis beschikken.
Om de competentie ‘over voldoende
kennis beschikken’ daadwerkelijk te
beheersen moet de cliënt tenminste
beschikken over de volgende vaardigheden:
1. informatiebronnen kunnen raadplegen over financiële onderwerpen;
2. de juiste instantie of dienstverlener
raadplegen bij financiële vragen of
problemen;
3. beoordelen welke begrippen uit de
financiële dienstverlening op hem
van toepassing zijn;
4. de benodigde berekeningen maken
voor het beheer van zijn huishoud
financiën;
5. beoordelen wat zijn rechten en
plichten zijn als consument;
6. globaal beoordelen of en in hoeverre veranderingen in de financiële regelgeving en ontwikkelingen op de
financiële markt op hem van toepassing zijn;
7. globaal beoordelen welke socialezekerheidsregelingen op hem van toepassing zijn.
Meerdere factoren spelen een rol
Zo beschouwd betekent het dus nogal
wat om financieel zelfredzaam te zijn.
De vraag is dan ook of het gerechtvaardigd is om te vooronderstellen dat alle
volwassen inwoners van Nederland dit
zijn. Hoe dan ook: als de rechtspraak
van mening is dat de financiële zelfredzaamheid van cliënten bevorderd dient
te worden, dan zal in principe elke cliënt moeten beschikken over alle hier-

boven genoemde vaardigheden (ook al
zal hij ze niet allemaal elke dag nodig
hebben).
Blijft de vraag hoe we omgaan met
cliënten waarvan we niet kunnen verwachten dat zij over al deze vaardigheden beschikken. Zijn zij per definitie niet
financieel zelfredzaam?
Het antwoord op deze vraag is niet
eenduidig. Zo kun je cliënten die niet
beschikken over bepaalde vaardigheden, maar waarvan wel mag worden
verwacht dat zij zelfstandig professionele hulp kunnen inschakelen tóch nog
financieel zelfredzaam noemen. Andersom kan een cliënt beschikken over
alle benodigde vaardigheden, maar
toch niet financieel zelfredzaam zijn. Er
spelen namelijk meerdere factoren een
rol bij financiële zelfredzaamheid. Deze
neem ik hieronder onder de loep.
1. De factor gedrag
Bij sommige cliënten zijn niet zozeer
de vaardigheden het probleem, maar is
het gedrag de factor die voor financiële problemen zorgt. Het is dan belangrijk dat de cliënt zijn gewoontegedrag
(waarbij geen bewuste afwegingen
meer worden gemaakt) aanpast. Ook
moet er rekening worden gehouden
met het non-cognitieve vermogen van
de cliënt, ook wel het doen-vermogen
genoemd. Het doen-vermogen draait
voornamelijk om drie persoonskenmerken. Ten eerste is het belangrijk dat
de cliënt een ‘approach temperament’
heeft. Met een approach temperament zijn de cliënten eerder geneigd
hun stressoren te herkennen en aan
te pakken. Ten tweede moet de cliënt
beschikken over zelfcontrole. Hiermee
kan die cliënt zijn dominante gedragsneigingen onderdrukken of veranderen.
Ook is de cliënt dan in staat zijn gedrag,
emoties en gedachten te reguleren.
Ten slotte is de overtuiging belangrijk
als het gaat om het doen-vermogen
van de cliënt. Deze overtuiging moet in
balans zijn. De cliënt moet niet te pessimistisch zijn, maar ook niet te optimistisch.
Als kanttekening moet hier worden geplaatst dat persoonskenmerken ontzettend lastig te trainen of te veranderen
zijn.
2. De factor digitalisering
Een relatief nieuwe factor die een rol

speelt bij de mate van financiële zelfredzaamheid is de digitalisering - en
dan met name de digitalisering van de
overheid. Deze digitalisering heeft als
doel een snellere en toegankelijkere
dienstverlening, maar dit is niet voor iedereen een uitkomst. Mensen die zichzelf voorheen prima redden, komen
er nu vaak zonder hulp niet meer uit.
Wanneer mensen niet met de digitalisering overweg kunnen, lopen zij een risico dat zij belangrijke voorzieningen en
informatie missen. Om met deze digitalisering mee te kunnen is het uiteraard
wezenlijk dat mensen toegang hebben
tot een computer en het internet.
3. De factor sociale omgeving
Ten slotte is het belangrijk dat de cliënten terug kunnen vallen op hun sociale
omgeving. Het hebben van een goed
netwerk is van belang om financiële
zelfredzaam te zijn. Personen die geen
goed netwerk hebben en hier dus niet
op terug kunnen vallen kunnen vaak
minder goed rondkomen dan personen
die dit netwerk wel hebben.

‘De weg naar
financiële
zelfredzaamheid
ligt in beginsel
voor iedere cliënt
open, maar zal
samen met de
bewindvoerder
bewandeld
moeten worden.’

Kortom, los van het hebben van de juiste vaardigheden spelen er nog meer
factoren een rol bij het al of niet financieel zelfredzaam zijn. Dit is essentieel
om te weten, willen we een antwoord
op de kernvraag: hoe bevorder je nu
daadwerkelijk de financiële zelfredzaamheid? Gegeven het bovenstaande kunnen we vaststellen dat er bij het
bevorderen van de financiële zelfredzaamheid gewerkt moet worden aan
(1) de aan te leren vaardigheden en (2)
het te veranderen gedrag.
Het aanleren van vaardigheden
Er zijn verschillende do’s en don’ts bij
het aanleren van vaardigheden. Ik zet er
hieronder een aantal kort uiteen.
Zorg voor overwinningen: als een
cliënt keer op keer geconfronteerd
wordt met ‘negatieve’ uitkomsten, kan
dit leiden tot hulpeloosheid en kan de
cliënt het ‘opgeven’. Daarom is het
belangrijk dat er gezorgd wordt voor
succesvolle uitkomsten. Dit kan bereikt
worden door taken op te delen in kleine (en goed haalbare) stappen.
Geef complimenten: benoem als bewindvoerder (ook de kleine) successen
en complimenteer de cliënt met diens
successen en kennis. Dit motiveert de
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cliënt om nieuwe vaardigheden te leren.

uitgaven een vast bedrag per week of
maand aan te houden.

Laat de cliënt zelf nadenken over hoe
hij meer succes kan bewerkstelligen:
de successen van de cliënt moeten
niet alleen worden benoemd, het werkt
ook goed om erover te praten op welke manier het succes behaald is. Laat
de cliënt gelijk nadenken over andere
situaties waar nog successen behaald
kunnen worden en vraag meteen hoe
de cliënt dit denkt aan te pakken. Het
gevoel van succes motiveert de cliënt
om ‘door te pakken’.

Help de cliënt vooruit te kijken: als er
eenmaal problemen zijn ontstaan, zijn
deze - zeker op de lange termijn - lastig
te overzien. Veel cliënten hebben moeite met het vooruit kijken en plannen en
hebben hier dan ook hulp bij nodig. De
cliënt kan hierbij geholpen door hem/
haar te vragen welke uitgaven verwacht
worden, en wat dat betekent voor andere uitgaven op korte termijn.

Werk aan een gevoel van controle:
mensen met financiële problemen ervaren vaak een gebrek aan controle,
waardoor de zelfcontrole laag is. Het
is belangrijk dat deze zelfcontrole weer
terug komt bij deze mensen. Dit kan
bereikt worden door de cliënt de regie
te geven/behouden.
Pas op met de ‘reparatiereflex’: laat de
cliënt zoveel mogelijk zélf nadenken
over het oplossen van de problemen.
Als oplossingen door de bewindvoerder worden aangedragen kan dit averechts uitpakken. Eerst moet er aandacht zijn voor de cliënt zelf; wat wil de
cliënt en hoe komt het dat hij/zij dit wil?
Dit kan bereikt worden door het stellen van open vragen. Zo krijgt de cliënt
de mogelijkheid om een overzichtelijk
beeld te verwerven van de situatie en
naar aanleiding hiervan tot oplossingen
komen.
Maak besparen makkelijk: kleine uitgaven worden vrij snel vergeten. De meeste mensen weet wat zij per maand aan
de vaste lasten kwijt zijn, maar vergeten
wat zij maandelijks aan kleine uitgaven
kwijt zijn. Een manier om te voorkomen
dat mensen ongemerkt geld uit geven
is het verstandig om voor de kleine
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Vraag niet te veel van de schuldenaar:
iemand in financiële problemen concentreert zich op het nu. Dit is een
overlevingsmechanisme dat aangaat
wanneer een persoon in financiële problemen zit. Als de cliënt alleen
maar ‘ondervraagd’ wordt, krijgt hij het
zwaar. Het is belangrijk dat de cliënt in
deze fase ondersteund, en niet ondervraagd, wordt. Er moet rekening worden gehouden met de beperkte cognitieve capaciteit van de cliënt en het
is is belangrijk dat de wel beschikbare
capaciteit efficiënt ingezet wordt. Zo
kunnen bijvoorbeeld handelingen die
veel aandacht vergen, omgezet worden in eenmalige acties. Denk hierbij
aan het gebruik van automatische incasso’s.
Vergroot de voordelen in het nu: bij financiële problemen is er vaak minder
keuze in financiële producten. Aanbieders van deze producten stellen
strenge eisen en de cliënt heeft vaak
weinig/geen geld beschikbaar. Mensen
met financiële problemen zijn vaak gericht op de korte termijn. Het kan zijn
dat directe voordelen de cliënt helpen.
Kijk bijvoorbeeld naar premies voor het
overstappen.
Bespreek wat de cliënt nodig heeft:
hierdoor wordt duidelijk wat de cliënt

nog moet leren. Het proces kan dan
worden aangepast aan de kennis en
behoeften van de cliënt.
Het veranderen van gedrag
Voor het veranderen van het gedrag
kan motiverende gespreksvoering de
helpende hand bieden. Motiverende
gespreksvoering is zowel een cliëntgerichte als een directieve methode.
Zij heeft als doel de cliënt intrinsiek te
motiveren tot verandering. Door middel van motiverende gespreksvoering
motiveer je de cliënt om zijn financiële
handelen ingrijpend te veranderen. Het
uiteindelijke doel van motiverende gespreksvoering is de financiële zelfredzaamheid van de cliënt
Tijdens het gesprek met de cliënt staan
drie vragen centraal:
1. Wil de cliënt veranderen?
2. Kan de cliënt veranderen?
3. Is de cliënt klaar voor gedragsverandering (wat voor prioriteiten stelt de
cliënt)?
Conclusie: de weg naar financiële zelfredzaamheid ligt in beginsel voor iedere cliënt open, maar zal samen met
de bewindvoerder bewandeld moeten
worden. Gericht werken aan financiële zelfredzaamheid is een lang proces,
waarin zowel aandacht moet zijn voor
het (versterken en) ontwikkelen van
vaardigheden als voor de gedragscomponent. In beide gevallen betekent dit
dat cliënt en bewindvoerder op zeer
geregelde basis persoonlijk contact
moeten hebben. Werken aan zelfredzaamheid is nooit een papieren proces.

Benchmarking
maatschappelijke
bewindvoerders
DOOR DRS. P.C. HEINE-LISSONE
Drs. Pascal Carl Heine-Lissone (1983 ) is al
enkele jaren actief als ondernemer binnen
de financiële zorgverlening en heeft zijn
eigen bewindvoerderskantoor gerund. Via
zijn eigen onderneming is hij onder andere
actief als organisatieadviseur, tekstschrijver
en trainer. Heine-Lissone voelt een grote
betrokkenheid bij maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen en wordt gedreven
door het aannemen van een kritische
houding ten aanzien van zaken die anderen
vaak als vanzelfsprekend beschouwen.

De weg naar gewone voortreffelijkheid
In mei zijn de elf deelnemende, maatschappelijke
bewindvoerdersorganisaties van ZELF de uitdaging
aangegaan en hebben ze hun eigen organisatie opengesteld
voor anderen. Eerlijk, openhartig en innovatief. Belangrijke
bedrijfseconomische en organisatorische kengetallen
zijn met elkaar gedeeld, vergeleken en geanalyseerd.
Benchmarking, heet dat.

Deelnemers benchmarksessie mei 2017
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“I can’t understand why people are frightened of new ideas. I’m frightened of the old
ones” (John Cage, componist). In z’n algemeenheid kun je stellen dat mensen het
fijn vinden als ze in hun comfortzone zitten. Organisaties zijn net mensen en doen
de dingen veelal het liefst, zoals ze die altijd gedaan hebben. Terwijl de grootste veranderingen in de geschiedenis juist gek genoeg het gevolg zijn van kritische mensen
die het aan hebben gedurfd de status quo in twijfel te trekken en die tegelijkertijd het
lef toonden zich open te stellen voor anderen, openlijk vroegen om tegenspraak en
creatief hun persoonlijke en zakelijke uitdagingen “omdachten”.

H

Bedrijfseconomische kengetallen
Omzet per fte bewindvoerder

81.692

Omzet per fte medewerker

72.935

Winst per medewerker (fte)

6.663

Gemiddelde loonkosten per fte
Solvabiliteit (EV/TV)

44.788
58%

EV/omzet25,60%
EV/medewerker (fte)
Current ratio (VLACT/schulden kort)
Winst voor bel. /
omzet normale bedrijfsuit.

17.227
3,15
10,10%

Huisvestingskosten/omzet5,80%
Huisvestingskosten/medewerker4.207
Jaar: 2016 / gemiddelden van de 11 ZELF-organisaties

et is al jarenlang een
beproefd middel om
financiële en niet-financiële
indicatoren met die van
andere organisaties te vergelijken.
Het geeft je de mogelijkheid te leren
van andere organisaties en daar waar
nodig eigen bedrijfsprocessen te
verbeteren. Bijkomend voordeel is
dat eventuele patronen te ontdekken
zijn die kenmerkend zijn voor de
betreffende branche. Daarnaast is het
van steeds meer belang om binnen
de financiële zorgverleningssector te
blijven innoveren en kennis met elkaar
te delen: het sociaal domein verandert
snel, technologische ontwikkelingen
volgen elkaar snel op en wet- en
regelgeving worden steeds meer
aangescherpt. Het relatief jonge vak
is volop in beweging en verdient de
innovatie die het nodig heeft.
Benchmarksessies als deze zijn - op
een dieper niveau - ook zinvol voor
een verdere verdieping van het gezamenlijke, diepgewortelde gevoel een
maatschappelijk bewindvoerder te zijn.
Het is werken aan identiteit en zingeving door een combinatie van reflectie
en innovatie. Je voelt jezelf een maatschappelijk bewindvoerder, maar wat
dat dan exact is en hoe dat tot uiting
komt in de bedrijfsvoering zijn geen
eenvoudige vragen. Door gezamenlijk
en actief na te denken over dit soort
vraagstukken versterk je jouw identiteit
en geef je gezamenlijk verdieping aan
het concept dat maatschappelijke bewindvoering heet. Op de website www.
zelfredsamen.nl treft u de vijf principes
aan van maatschappelijke bewindvoering, inclusief een uitgebreide toelichting per principe.

In dit artikel worden de belangrijkste uitkomsten van de benchmarksessie gepresenteerd door in te gaan op drie belangrijke thema’s: bedrijfseconomische
kengetallen, de dossiers en de doelgroep en tot slot het personeel binnen
de branche. We erkennen dat op basis
van deze (beperkte) benchmarksessie
er maar moeilijk een wetenschappelijk
aanvaardbare vergelijking kan worden
gemaakt met andere maatschappelijke bewindvoerders (niet aangesloten
bij ZELF) en “niet-maatschappelijke bewindvoerders” en voor zover dit wel
mogelijk is, is het nog lastiger om wetenschappelijk betrouwbare conclusies
te verbinden aan zo’n vergelijking. Dit
artikel doet daarin dan ook geen enkele poging maar houdt het bij een korte
schets.
Bedrijfseconomische kengetallen
In de figuur hiernaast treft u de belangrijkste bedrijfseconomische kengetallen
aan. Het gaat hier om de gemiddelden
van alle elf organisaties. Enkele belangrijke kengetallen worden hieronder toegelicht:
1. de solvabiliteit1 bedraagt gemiddeld
58% tegenover een minimumeis van
5% vastgesteld vanuit de branchevereniging BPBI. De laagst gemeten ratio bedraagt nog steeds 25,9%, ruim
vijf keer hoger dus dan de gestelde
eis binnen onze branche. Hoewel
per branche – maar ook daarbinnen – de minimale eisen kunnen
verschillen (ABN Amro noemt binnen haar rapport van de accountancy2 bijvoorbeeld een algemeen
aanvaard minimum van 25% voor
niet-kapitaalintensieve organisaties)
is gevoeglijk aan te nemen dat de elf

1 Solvabiliteit geeft het vermogen aan van organisaties om kortlopende en langlopende
schulden af te lossen (eigen vermogen/totaal vermogen).
2 Kengetallen Accountancy. Kleine en middelgrote kantoren. Door: ABN Amro, Full•Finance
Consultants en Novak, editie 2017
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deelnemende organisaties solvabel
genoeg zijn om toekomstige flinke
financiële tegenvallers op te vangen;
2. de liquiditeit (current ratio)3 bedraagt
gemiddeld 3,15. De BPBI stelt een
minimumeis van 1,2. De hoogst gemeten current ratio bedraagt zelfs
8,5. We kunnen op basis hiervan stellen dat onze organisaties behoorlijk
liquide zijn. Een te hoge current ratio
wordt echter over het algemeen als
negatief ervaren omdat dit de suggestie wekt dat liquide middelen niet
bedrijfsmatig worden ingezet. Voor
de branche waarin de maatschappelijk bewindvoerder opereert leeft
deze gedachte des te meer;
3. de operationele winstmarge4 bedraagt gemiddeld 10,1%. De benchmark leert ons dat deze winstmarge
varieert van 0,9% tot 25% (ter vergelijking: ABN Amro noemt binnen
haar rapport een marge van 15-20%
(per werkzame persoon) die gebruikelijk is in de accountancysector).
De maatschappelijk bewindvoerders
voelen een sterke morele verplichting de winstmarges niet te hoog te
laten oplopen en winsten om te zetten in (maatschappelijk verantwoorde) investeringen. Omdat de vergoeding binnen vrijwel de helft van alle
dossiers (48,9%) vanuit de bijzondere
bijstand betaald wordt (overheidsgeld dus) hecht men sterke waarde
aan het afleggen van verantwoording aan de maatschappij. Kortom,
openheid en transparantie.
Dossiers en doelgroep
In de figuur hiernaast treft u de belangrijkste uitkomsten aan met betrekking
tot onze dossiers en de doelgroep. Ook
hier gaat het weer om gemiddeldes.
Hieronder worden enkele uitkomsten
nader toegelicht:
• gemiddeld genomen hebben de bij
ZELF aangesloten organisaties 1679
dossiers onder hun beheer, waarvan
83,2% onderbewindstellingsdossiers
en 12,5% dossiers waarbinnen budgetbeheer wordt aangeboden. De
resterende dossiers hebben betrekking op de WSNP, mentorschappen
en ondercuratelestellingen;

• in 2016 groeiden de organisaties
met gemiddeld genomen 6,7% van
het totaal aantal dossiers. Onzes
inziens een gezonde, acceptabele
groei;
• ruim 25% van de cliënten in 2016
had problematische schulden. Ruim
30% woonde in een instelling en
ruim 4% ontving een persoonsgebonden budget (PGB);
• per fte wordt er gewerkt aan gemiddeld 56,2 dossiers (met uitlopers van
resp. 37 en 72 dossiers per fte). Binnen de branche leeft de algemene
gedachte dat 65-85 dossiers per fte
als uitgangspunt kan worden genomen, afhankelijk van de complexiteit
van een dossier. Het lijkt erop dat
de deelnemende organisaties kiezen voor iets minder dossiers dan
gemiddeld, waardoor er per saldo
meer tijd per dossier beschikbaar is.
Wat met dit laatste samenhangt is de
trend dat rechthebbenden steeds meer
de kans krijgen om zelf kritisch na te
denken over hun eigen schuldenvraagstuk
(eigenaarschap/empowerment).
De bewindvoerder krijgt in de nabije toekomst meer een coachende en regisserende rol in plaats van de “boekhoudersrol”. Maatschappelijk rendement wordt
gecreërd in de vorm van ontwikkeling
van de zelfredzaamheid: het duurzaam

‘Ondanks om
vang en locatie
hadden we veel
met elkaar
gemeen. Met
het delen van
kerncijfers heb
ben wij elkaar
kunnen helpen
om richting te
geven aan
de toekomst.’
(Christian Bout, Directeur
CB Bewind)

Dossiers en doelgroep
Gemiddeld aantal dossiers
per organisatie

1.679

Aantal dossiers per fte
* Waarvan BBW

56,2
83,2%

* Waarvan mentorschap

1,0%

* Waarvan curatele
* Waarvan budgetbeheer

1,9%
12,5%

* Waarvan WSNP

2,1%

Toename aantal dossiers

6,7%

% cliënten met problematische
schulden25,9%
% cliënten met bijzondere bijstand

48,9%

% cliënten in instelling

30,4%

% dossiers met PGB

4,4%

% dossiers beëindigd

8,7%

% dossiers beëindigd via rechtbank

3,8%

% nieuwe dossiers

13,5%

Jaar: 2016 / gemiddelden van de 11 ZELF-organisaties

3 Current ratio is een manier om aan te geven hoe liquide de organisatie is (vlottende activa/
kortlopende schulden)
4 Operationele winstmarge is berekend door de winst voor belastingen te delen door de
omzet uit normale bedrijfsuitoefening.
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Personeel en
arbeidsvoorwaarden
Totaal aantal fte

28,8

Totaal aantal medewerkers

35,0

Aantal bewindvoerders bbw

22,1

Aantal fte bewindvoerder bbw

18,3

Aantal fte mentor/curator

1,1

Aantal fte curator

0

Aantal fte budgetbeheer

1,4

Aantal fte WSNP

0,5

% vrouwen

78,7%

Gemiddelde leeftijd personeel

39,7

Ziekteverzuim in % (excl. vangnet)

7,6%

Aantal fte uitvoerend in %

87%

Aantal fte indirect in %
Opleidingsbudget per fte

13%
1.045

Salaris assistent-bewindvoerder 1.852 - 2.461
Salaris budgetbeheerder

2.102 - 3.064

Salaris bewindvoerder

2.259 - 3.030

Salaris senior bewindvoerder

2.493 - 3.425

Salaris teamleider/coördinator 2.840 - 3.907
Jaar: 2016 / gemiddelden van de 11 ZELF-organisaties

klaarstomen van de rechthebbenden
voor hun eigen toekomst, uiteraard binnen hun eigen mogelijkheden. Want
mogelijkheden staan per definitie centraal, niet de beperkingen. De bewindvoerder helpt de rechthebbende inzicht
te verkrijgen in de mogelijkheden en
deze keer op keer uit te nutten, want:
we zijn dat, wat we bij herhaling doen.
Voortreffelijkheid is daarom geen handeling, maar een gewoonte (Aristoteles).
Maatschappelijke bewindvoering gaat
onder andere om het creëren van deze
gewoontes en het zichtbaar maken van
ieders voortreffelijkheid.
Tot slot is het ook niet de taak van de
bewindvoerder zelf om iemands beperkingen centraal te stellen. Deze taak is
weggelegd voor de wetgever. Met de
grondslag van de onderbewindstelling
(bijv. problematische schulden als gevolg van psychische problematiek en
verslavingsproblematiek) wordt de “beperking” van de rechthebbende al voorop gesteld. Daarnaast is de beschermingsmaatregel op zichzelf al een
beperking van iemands vrijheid. Het is
vervolgens aan de bewindvoerder om
na zijn benoeming binnen die context
de mogelijkheden te onderzoeken
en te benutten (“op zoek te gaan naar
voortreffelijkheid”). Deze coachende
rol zorgt over het algemeen voor meer
gewerkte uren binnen een dossier,
maar levert aan de andere kant meer
maatschappelijk rendement op en ongetwijfeld ook meer voldoening bij de
bewindvoerder zelf.
Personeel
In de figuur hiernaast treft u de belangrijkste uitkomsten aan. Ook hier gaat
het weer om gemiddeldes.
Wat we constateren is dat maatschappelijk bewindvoerders gemiddeld genomen minder hoge salarissen ontvangen dan hun leeftijdgenoten in andere
branches. Afhankelijk van ervaring en
functie wordt er binnen de deelnemende organisaties gemiddeld € 1.852 tot
€ 3.907 verdiend.
Opvallend is dat de bewindvoeringsbranche vooral veel vrouwelijk personeel lijkt aan te trekken (78,7%).

De gemiddelde leeftijd van het personeel is 39 jaar en per fte wordt er voor
gemiddeld € 1.045 in opleidingen geïnvesteerd.
Permanente educatie voor (maatschappelijk) bewindvoerders is belangrijk, niet
alleen vanwege de wettelijke verplichting hiertoe, maar ook om men scherp
en kritisch te houden ten aanzien van
de eigen rol binnen het financiële zorgverleningsproces.
Gemiddeld is er op negen uitvoerende
(declarabele) medewerkers één indirecte medewerker (directie of staffunctie).
Maatschappelijk rendement
Maatschappelijk rendement kent verschillende verschijningsvormen waarvan we er hieronder drie bespreken.
Het lastige is wel, dat rendement niet
altijd even makkelijk te kwantificeren is.
Met intensiever rendementsonderzoek
onder ketenpartners binnen het sociaal
domein enerzijds en rechthebbenden
anderzijds kan er in de (nabije) toekomst mogelijk nog scherper inzicht
worden verkregen in maatschappelijk
rendement.5
De belangrijkste drie verschijningsvormen zijn de volgende :
1. de intensiever wordende samenwerking met het sociaal domein
(ketenpartners). De transformatie
van bewindvoering naar maatschappelijk bewindvoering impliceert een
grotere weggelegde rol voor maatschappelijk werk, thuisadministratie en andere hulpverleners. Door
de maatschappelijk bewindvoerder
wordt actief een kring van hulpverleners om de rechthebbende geplaatst;
2. de mate waarin cliënten structureel
verder geholpen worden. Maatschappelijke bewindvoering gaat
uit van de krachten van mensen en
vertrekt vanuit de basis. Er wordt
actief en op steeds meer manieren
gewerkt aan ontwikkeling van de
zelfredzaamheid van rechthebbenden. Maatschappelijk bewindvoerders zouden zich op langere termijn
zoveel mogelijk “overbodig” moeten
maken;

5 Mogelijk kan het rapport “Werken aan maatschappelijk rendement. Een handreiking voor
opdrachtgevers van MKBA’s in het sociale domein” (door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2011) hier een rol in spelen.
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3. het percentage van het aantal bewinden dat wordt opgeheven. De
benchmark van de elf organisaties
leert ons dat gemiddeld 8,7% van
alle dossiers in 2016 beëindigd is
(inclusief bewinden die van rechtswege aflopen door het overlijden
van rechthebbenden). Daarnaast is in
2016 3,8% van de dossiers beëindigd
door tussenkomst van de rechtbank.
In dat laatste geval komt dit bijvoorbeeld door verbeterde lichamelijke
en/of psychische omstandigheden,
maar ook door factoren waar de
beschermingsbewindvoerder
een
behoorlijke actieve rol in speelt, namelijk stabilisatie van een dossier,
een afgerond schuldbemiddelingstraject waardoor ook het bewind niet
meer noodzakelijk is en verbetering
van iemands financiële vaardigheden waardoor het bewind niet meer
noodzakelijk is. In deze laatste gevallen draagt de bewindvoerder door
zijn dienstverlening direct bij aan
verlaging van de totale som aan verstrekte bijzondere bijstand voor kosten van het beschermingsbewind.
Conclusie
De elf organisaties hebben zich aangesloten bij ZELF omdat ze nadenken
over hun eigen identiteit en hun eigen
rol binnen de maatschappij. De organisaties hebben niet alleen interactie
binnen de eigen muren en met hun
clientèle, maar steeds meer ook met
ketenpartners binnen het sociaal domein en de maatschappij. Onderdeel
van deze interactie is een gedegen
verantwoording over haar uitgevoerde
activiteiten en gemaakte keuzes door
open en transparant te zijn. Benchmarking is een uitstekende manier om dit te
bewerkstelligen.

“persoonlijke” kant van de bewindvoering. Maatschappelijke bewindvoering gaat om het zichtbaar maken van ieders voortreffelijkheid;
3. voelen in meer of mindere mate de
sterke overtuiging dat ze zichzelf
“overbodig” willen maken door het
leveren van uitstekende maatschappelijke dienstverlening.
Dat laatste zal zo snel niet gebeuren, al
is het alleen maar omdat je altijd situaties in het leven blijft houden waarin
een beschermingsmaatregel gewenst
is. Je kunt echter wel voorkomen dat
het bewind nodeloos lang voortduurt
door de langetermijnbelangen van de
rechthebbende centraal te stellen en
samen te werken met ketenpartners en
collega’s binnen de branche. En ook
hier geldt dat innovatie en openheid leiden tot vooruitgang: “I can’t understand
why people are frightened of new ideas. I’m frightened of the old ones”. Het
is aan ons om onze cliënten en ketenpartners mee te nemen in deze nieuwe
ideeën.
De benchmarkcijfers zijn afkomstig
van de heer F.M. Scheffers, Manager
Bedrijfsvoering bij Stichting CAV en
betrokken bij ZELF.

‘De benchmark
sessie geeft een
eerste aanzet
voor transpa
rantie en een
signaal naar
onze maat
schappij dat de
professioneel
maatschappelijk
bewindvoer
ders bereid zijn
openheid van
zaken te geven
hoe zij de
kwaliteit
waarborgen.’
(Esther van den
Berg-Koeman,
Directeur Bestuurder
Stichting Financiële
Dienstverlening ZHN).

Meer onderzoek en intensievere bench
marking is absoluut noodzakelijk, maar
voor nu zijn er al interessante, voorzichtige conclusies te trekken. Maatschappelijk bewindvoerders:
1. zijn financieel gezond, maar willen
de winstmarges “binnen de perken”
houden door “overtollige liquiditeiten” te gebruiken voor investeringen binnen de onderneming en de
maatschappij;
2. zien zichzelf meer als coach dan als
boekhouder en besteden over het
algemeen meer aandacht aan de
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Kort nieuws
Training Coachen in Zelfredzaamheid:
zie de mens achter je cliënt
Op 13 juni 2017 volgden de bewindvoerders van CAV een training: Coachen in
Zelfredzaamheid samen met en door een aantal medewerkers van zorgorganisatie
Pameijer.
DOOR: MR. MARIEKE VAN DER HOEVEN

De theoretische basis was kennis van het menselijke
brein en de invloed op gedrag. Deze theorie gaat uit
van de driedeling van de hersenen:
1. reptielenhersenen;
2. zoogdieren- of limbische hersenen;
3. neo-cortex.
					
Waarom is kennis van deze theorie zo belangrijk in
ons werk als bewindvoerders, maar ook zeker in het
werken aan de zelfredzaamheid van onze cliënten?
Ons gedrag wordt beïnvloed door onze hersenen:
als iemand voornamelijk in een reptielenbrein zit is
zijn gedrag gericht op overleven en reageert hij vanuit een instinct. Emoties en ons leervermogen bevinden zich respectievelijk in de limbische hersenen en
de neo-cortex.
Of een cliënt in staat is om een bepaalde mate of
volledige zelfredzaamheid te bereiken hangt dus
met grote mate af van welk gedeelte van het brein
gebruikt wordt, al dan niet door stress negatief beïnvloed. Dit is goed om in ons achterhoofd te houden
als wij, samen met de cliënt, gaan werken aan de
zelfredzaamheid.

Tien leerpunten zijn opgesteld om aan zelfredzaamheid handen en voeten te geven:
1. aandacht bij intake: dromen, wensen, mogelijkheden en concrete doelen van de cliënt in kaart
brengen en benoemen;
2. plan van aanpak: kleine, transparante doelen gezamenlijk opstellen;
3. netwerk vergroten, stimuleren en aansluiten;
4. verantwoordelijkheid delen: acties stimuleren bij
de cliënt;
5. concrete afspraken maken en nakomen; dit vergroot vertrouwen van de cliënt;
6. nazorg: toetsen van het beeld van de cliënt op
zijn eigen geld en beheer daarvan;
7. drijfveren onderzoeken: motieven in het gedrag;
8. spiegelen: eerst volgen dan pas leiden naar een
doel;
9. financieel overzicht: transparantie;
10. nadruk op herhalen.
Het belangrijkste: zie de mens achter je cliënt!

Neocortex:
- intellect,
- leervermogen,
- geheugen,
- taal, enz.

Limbisch brein:
- emoties,
- woede, angst,
- plezier, liefde,
- enz.
Reptielenbrein:
- overleving,
- voortplanting,
- instincten

Het drie-enige brein van dr. Paul MacLean
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Training Maatschappelijke
Bewindvoering
DOOR: DR. CATELIJNE AKKERMANS

Na de zomervakantie 2017 biedt ZELF
een training aan aangesloten maatschappelijk bewindvoerders, aansluitend bij de ambitie om financiële zorg
vanuit een innovatief oogpunt te willen
aanbieden. In de training ligt de focus
op maatschappelijke bewindvoering
en innovatie van de uitvoeringspraktijk,
gestoeld op de Transformatie Agenda Maatschappelijke Bewindvoering.
Eén van de uitgangspunten is het vergroten van de empowerment en zelf
regie.1 Deze Agenda is geïnspireerd op
de Transformatie Agenda Armoede en
Schulden, op naar een aanpak die werkt,
die Eropaf! en Over Rood in 2016 publiceerden.2
Vanuit dit perspectief heeft ZELF professionals van Eropaf! benaderd met het
verzoek om een training te ontwikkelen voor maatschappelijke bewindvoerders. ZELF en Eropaf! zien een grote rol
weggelegd voor de bewindvoerder als
coach in zelfredzaamheid (of: zelfregie).

In de training zal hier de meeste aandacht naar uitgaan. We verkennen echter ook de volgende thema’s:
• de combinatie van het treffen van
schuldregelingen en bewindvoering;
• het betrekken van het sociaal netwerk: zorgen dat de kring rondom
cliënt groter wordt;
• de uitgangspunten van de presentiebenadering: hoe kunnen deze worden ingebracht bij het verder activeren en zelf aan het roer brengen van
cliënten? Emancipatie en zelfrealisatie van de cliënt zijn het doel. Het
zelf beheren van financiën en zaken
zelf regelen kunnen middelen zijn
om dit te bereiken.

OKTOBER

12

donderdag

De training vindt plaats op 12 oktober in
Utrecht. In het eerste deel ligt de focus
op uitgangspunten van maatschappelijke bewindvoering, in het tweede deel
maken we de slag naar de uitvoeringspraktijk. Bij het tweede deel zetten we
een ervaren trainingsacteur in.

1

www.zelfredsamen.nl

2

www.movisie.nl/publicaties/transformatieagenda-armoede-schulden
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FINANCIËLE ZORG VANUIT
EEN INNOVATIEF OOGPUNT

