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In het goede streven naar doelmatige en doeltreffende fi-

nanciële zorgverlening zijn veel regels en richtlijnen aan de 

orde van de dag. Ook streeft de financiële zorgverlening 

naar zelfredzaam maken van cliënten. Hiervoor is vooral 

vertrouwen nodig. Controle en vertrouwen staan vaak met 

elkaar op gespannen voet. Waarom? Regels leiden - van bui-

ten naar binnen - tot minder bewegingsvrijheid en zorg op 

maat. Zorgverleners tonen - van binnen naar buiten - risico-

mijdend gedrag in het werken aan zelfredzaamheid: op een 

stabiele financiële situatie worden ze afgerekend in plaats 

van de cliënt leren omgaan met geld. Resultaat is: vooral 

schijnzekerheid en nog veel te weinig zelfredzaamheid. Dit 

is niet wat we willen. Een nieuwe balans tussen controle en 

vertrouwen is nodig. Hoe ziet dit herijkte evenwicht eruit?

Mevrouw Hofman, senior rechter en voorzitter van de lan-

delijke expertgroep CBM spreekt over de nog jonge eis aan 

bewindvoerders om te werken aan de zelfredzaamheid van 

rechthebbenden. De eis ligt er, maar de invulling en nale-

ving van de eis worden zoveel als mogelijk aan de verbeel-

ding van de bewindvoerders overgelaten, om te voorkomen 

dat regelgeving de bewegingsruimte beperkt. 

De gemeente Zaanstad praat met Rob Monen over de City 

Deal Inclusieve Stad. Hierin zien we dat loslaten van regel-

geving en een vergaande “outside-the-box”-benadering lei-

den tot flexibiliteit en maatwerk voor burgers. 

Nathalie Boerebach vertelt over filantropische stichting 

SUNN. Zij verstrekt alternatieve financiering aan mensen 

met urgente noden daar waar de regels tekort schieten. 

Marcel Kooi evalueert de onlangs geïntroduceerde Wet 

CBM. Hij betoogt onder meer dat het tijd is om de focus 

van de kwaliteitstoetsing van bewindvoerders te verschui-

ven naar een meer kwalitatief karakter. Hiervoor is, zo zegt 

hij, “creativiteit, durf en vertrouwen” nodig. 

Laura Pot is de tweede winnaar van de studentenprijsvraag 

met haar talentvolle eindscriptie “zorgplicht en aansprake-

lijkheid van bewindvoerders”. In haar artikel onderzoekt ze 

het risico van bewindvoerders. 

Om het in vertrouwen werken aan zelfredzaamheid te sti-

muleren is door ZELF en Eropaf! de training “maatschap-

pelijk bewindvoeren” ontwikkeld. Pascal Heine-Lissone was 

namens ZELF aanwezig bij de allereerste training en doet 

verslag. 

Veel leesplezier!

DOOR DRS. ERWIN BEL EN MARCEL KOOI MBA
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EB: “Mevrouw Hofman, in de laatste 

editie van ZELF! is een artikel versche-

nen waarin het begrip financiële zelf-

redzaamheid nader is geanalyseerd. 

Kort samengevat valt daaruit op te ma-

ken dat mensen over behoorlijk wat 

competenties moeten beschikken om 

financieel zelfredzaam te zijn. Hoe kijkt 

de rechtspraak daar tegenaan?” 

JH: “Wij kijken vooral naar twee aspec-

ten. Ten eerste: is iemand in staat zelf-

standig zijn financiën op orde te hou-

den? En ten tweede: is iemand in staat 

zijn uitgaven aan te passen aan wat er 

binnenkomt? Maar u hebt helemaal 

gelijk, dat betekent in deze digitale we-

reld ook dat iemand – al dan niet met 

enige ondersteuning – in staat moet 

zijn zelf een toeslag aan te vragen. 

Let wel: ik begrijp ook wel dat het be-

grip ‘zelfredzaamheid’ als zodanig veel 

meer omvattend is, maar we hebben 

het hier echt over zelfredzaamheid in 

een financiële context. Als de context 

er een is van mentorschap, dan kijken 

we uiteraard met een andere bril naar 

dat begrip.”

EB: “Begrijpelijk. Aan de andere kant: 

wij als professionals kijken naar zelf-

redzaamheid vanuit de praktijk. En dan 

zien we dat het tevens van belang is 

dat mensen de benodigde faciliteiten 

hebben, denk aan computer en inter-

netverbinding. Maar ook dat een ze een 

sociaal netwerk hebben, emotioneel in 

balans zijn, dat ze aan impulscontrole 

kunnen doen…” 

mr. Jenny Hofman

Rechterswerk is 
mensenwerk
Sinds 2014 bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat één van de 
taken van de bewindvoerder is ‘het bevorderen van de 
zelfredzaamheid’. De kantonrechter houdt toezicht op het 
bewind dat door de bewindvoerder wordt uitgevoerd. Hoe 
kijkt de rechtspraak aan tegen het begrip 
‘zelfredzaamheid’? Marcel Kooi en Erwin Bel vroegen het 
aan mr. Jenny Hofman, voorzitter van de expertgroep CBM. 

DOOR: MR. BART VAN RATINGEN 

Het LOVCK&T is een landelijk, vak-

inhoudelijk overleg van de afdelings-

voorzitters en teamvoorzitters van de 

secties civiel en kanton. Het wordt in-

houdelijk gevoed door expert groepen 

op tal van terreinen. Op deze wijze 

wordt de kwaliteit en de eenduidigheid 

van de rechtspraak landelijk gewaar-

borgd. De expertgroep CBM staat in 

nauw contact met het Landelijk Kwali-

teits Bureau (LKB), dat soms proactief 

met voorstellen komt. Het primaat van 

het toezicht op bewindsvoerders ligt 

steeds bij betrokken rechtbanken. Het 

LKB toetst de kwaliteitseisen.  

Mr. C.J. Hofman is voorzitter van de 

expertgroep CBM.
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JH: “Dat zijn natuurlijk ook zaken die we 

in ons oordeel meenemen. Hoewel je 

als kantonrechter maar weinig tijd hebt 

tijdens een zitting, kun je in die korte tijd 

toch wel een heel aardig beeld krijgen 

van de situatie van een rechthebben-

de en wat die wel en niet in zijn mars 

heeft. Mensenkennis en weten welke 

vragen je moet stellen spelen daarbij 

een belangrijke rol. En uiteraard ook de 

wijze waarop de bewindvoerder zich 

opstelt, en wat hij of zij aan het verhaal 

van de rechthebbende kan toevoegen.”

MK: “Over die rol van de bewindvoer-

der: die heeft expliciet tot taak ‘de fi-

nanciële zelfredzaamheid te bevorde-

ren’. Zelf vinden wij die omschrijving 

tamelijk algemeen, en derhalve lastig 

toetsbaar. Hoe ziet u dat?”

JH: “De bewindvoerder is er om over-

zicht te houden op de financiën van 

de rechthebbende. De wet geeft alle 

ruimte om dat bewind in te richten 

– al is daar in de afgelopen jaren een 

soort van professionele best practise 

uitgerold, met leefgeld en betalingen 

via een beheerrekening, enzovoorts. 

Wel ziet de wetgever graag dat de be-

windvoerder zich inspant om de recht-

hebbende weer eigen verantwoorde-

lijkheid te leren dragen. Ook hier weer 

geldt: de wet laat vrij hoe dat gebeurt, 

als het maar gebeurt. Ik zie de laatste 

tijd bijvoorbeeld veel bewindvoerders 

die met behulp van een tool gekoppeld 

aan hun softwarepakket, hun cliënten 

in staat stellen zelf betalingen klaar te 

zetten. Dat werkt heel goed: de cliënt 

leert weer op tijd te betalen, maar de 

bewindvoerder blijft vooralsnog ‘in 

control’.” 

EB: “Dus u voelt geen noodzaak het 

concept ‘bevordering van de zelfred-

zaamheid’ nader te concretiseren? 

Want voor de praktijk is het lastig wer-

ken zo: je weet dat je erop beoordeeld 

wordt, maar eigenlijk zijn er helemaal 

geen concrete toetsingsmaatstaven.”

JH: ‘Denkt u zélf dat het beter wordt 

als dat meer ingevuld wordt? Ik denk 

het niet. Op het moment dat je alles 

in regels vat, is namelijk iedere ruimte 

weg. En dat betekent dat het niet langer 

maatwerk kan zijn, en wij niet langer 

kunnen beoordelen welke mate van 

zelfredzaamheid voor de rechthebben-

de überhaupt haalbaar is.” 

Ruimte zoeken

MK: “Misschien kunnen we het anders 

formuleren. Er is een tendens gaande 

dat de bewindvoerder steeds zwaar-

der de verantwoordelijkheid voelt – en 

daarmee ook de aansprakelijkheid – 

voor het financiële welbevinden van de 

rechthebbende. Hij is dus ook geneigd 

steeds meer dingen op zich te nemen, 

want wie verantwoordelijk is wil ook 

kunnen sturen. De opdracht de zelfred-

zaamheid te bevorderen schuurt dan, 

want dat betekent juist: de rechtheb-

bende meer vrijheid geven en de teu-

gels vieren. Dat ervaart men als riskant. 

Zegt u: tóch doen?”

JH: Ja, daar waar het mogelijk is, is dat 

de opdracht. Zoals gezegd kijken wij op 

de zitting ook of een rechthebbende in 

samenspraak met de bewindvoerder in 

staat is een rekening en verantwoor-

ding te beoordelen, en wel zelfstandig 

en niet enkel met hulp van derden. Dan 

is de rechter er enkel om erop toe te 

zien dat alles goed loopt en om een 

beslissing te nemen als rechthebbende 

en bewindvoerder er onderling niet uit-

komen. Maar intussen zijn we gegroeid 

naar een systeem waarbij bijna álles 

wordt voorgelegd aan de rechter. Dat 

is niet altijd nodig. Ik zou zeggen: zoek 

de ruimte. Er staat wel letterlijk: ‘dient te 

bevorderen’ maar bedoeld is: probeer 

als bewindvoerder en rechthebbende 

in samenspraak meer zelfstandige fi-

nanciële regie vorm te geven.”

EB: “Maar de realiteit is intussen wel 

dat – ik chargeer een tikje – onze be-

windvoerders ook een beetje ‘bang’ zijn 

voor de rechtspraak als het gaat om 

de aansprakelijkheid. Want je bent als 

bewindvoerder wel eindverantwoorde-

lijk, en de praktijksituaties zijn dermate 

dynamisch dat er echt wel behoorlijke 

risico’s zijn. Die probeer je zo goed en 

zorgvuldig mogelijk te managen – maar 

met het risico dat je bij een rechterlijke 

toetsing te horen krijgt: ‘Ik constateer 

dat het u niet gelukt is om aan zelfred-

zaamheid te werken’.” 

JH: “Ik vraag mij af waar een bewind-

voerder dan precies bang voor zou 

moeten zijn. Om te beginnen zal er 

voor aansprakelijkheid toch iets van 

schade vastgesteld moeten worden, 

die veroorzaakt is doordat de bewind-

voerder bijvoorbeeld iets heeft nage-

laten te doen wat hij wel had moeten 

‘Wel ziet de wet
gever graag dat 
de bewindvoer
der zich inspant 
om de recht
hebbende weer 
eigen verant
woordelijkheid 
te leren dragen. 
Ook hier weer 
geldt: de wet 
laat vrij hoe dat 
gebeurt, als het 
maar gebeurt.’
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doen. Ik heb nog nooit een bewind-

voerder aansprakelijk gehouden voor 

iets waarin de rechthebbende evident 

zélf de hand had. Kijk, uiteindelijk wil je 

dat cliënten meer zelfredzaam worden. 

Daarvoor geef je ze ruimte en spreek 

je de randvoorwaarden af. De taak van 

de bewindvoerder is om tijdig in te grij-

pen als het fout gaat. Maar dát er iets 

fout kan gaan, dat hoort erbij. Je kunt je 

een buil vallen als je leert fietsen. Dat is 

geen reden om het niet te leren.”

EB: “Maar kunt u zich voorstellen dat 

bewindvoerders zich vaak heel klein 

voelen tegenover een rechter in toga? 

Dat ze echt verkrampen omdat ze mis-

schien niet alles goed hebben kunnen 

doen?”

JH: “Daar is echt geen reden voor. Als 

je kunt aantonen dat je goede afspra-

ken hebt gemaakt en hebt ingegrepen 

op het moment dat die afspraken met 

voeten werden getreden, dan heb je je 

taak als bewindvoerder goed volbracht 

en ben je niet snel aansprakelijk. Waar 

wij als juristen natuurlijk wél naar kijken 

is de kwaliteit van de onderbouwing. 

Dus leg wel schriftelijk vast wat je met 

elkaar hebt afgesproken, medeonder-

tekend door de rechthebbende. Wees 

zorgvuldig en laat geen ruimte voor an-

dere interpretaties ontstaan.”

Handvatten om zelf tot een oplossing 

te komen

EB: “Dus de boodschap aan mijn col-

lega’s zou kunnen luiden: ga wat meer 

ontspannen zitten in de relatie met de 

rechtspraak? Laat zien wat je dilemma’s 

en je worstelingen zijn, want dat wordt 

méégewogen en er wordt op basis van 

redelijkheid en billijkheid naar gekeken, 

en niet op basis van in beton gegoten 

regels.” 

JH: “Dat zou zeker de boodschap moe-

ten zijn. Ik zou mij zelfs kunnen voor-

stellen dat een bewindvoerder gewoon 

af en toe even een briefje schrijft naar 

de kantonrechter met de mededeling 

dat cliënt X of Y goede vorderingen 

maakt en dat er daarom zus en zo is 

afgesproken… Dan krijgt zo’n bewind-

voerder van mij echt wel een plusje 

achter zijn naam.” 

EB: “Ik hoor nu wel een heel andere 

kant van de rechtspraak. U spreekt over 

handelingsperspectief, samen naar op-

lossingen zoeken, kijken naar de indivi-

duele persoon en het geval…”

JH: “Misschien is het tijd om het beeld 

dat u had bij te stellen. De kantonrech-

ter was altijd al iemand die juridische 

vraagstukken snel kon analyseren en 

knopen kon doorhakken, maar tegelij-

kertijd ook dicht bij de mensen stond en 

handvatten kon bieden om tot een op-

lossing te komen. Dat is niet veranderd. 

Rechtspraak is mensenwerk. Iedere si-

tuatie is anders, iedere beslissing grijpt 

diep in op de levenssfeer van mensen 

en dat is bij uitstek rechterswerk.”

MK: “Maakt het voor het rechterlijk oor-

deel over zelfredzaamheid nog uit wel-

ke grondslag voor bewind er is – gees-

telijk/lichamelijk onvermogen versus 

problematische schulden/verkwisting?” 

JH: “Ik ben geneigd te denken van niet. 

Uiteraard kijk je wel naar de grondslag, 

maar uiteindelijk is bewind toch bewind 

en wordt het op dezelfde wijze uitge-

voerd en getoetst. Alleen bij opheffing 

van het bewind ligt dat anders, dan is 

het uiteraard wel belangrijk of bepaalde 

psychische problemen zijn opgelost, of 

op zijn minst duurzaam onder contro-

le zijn. Het lastige met die grondslagen 

is ook dat ze toch vaak samenhangen: 

het gaat vaak niet alleen om problema-

tische schulden… Dus wat voor mij telt 

bij opheffing is dat ik heel zeker weet 

dat mensen het weer zelf kunnen. Als 

de rechthebbende en de bewindvoer-

der dat goed onderbouwen, dan kan de 

beslissing vaak op de stukken worden 

gegeven. Maar als de bewindvoerder 

zelf nog twijfelt, wil ik de rechthebben-

de écht nog wel even zien op de zit-

ting.”

MK: “Iets anders: we hebben inmiddels 

rond de 321.000 beschermingsmaatre-

gelen in Nederland, met bewindvoering 

als hoofdmoot. Is onderbewindstel-

ling niet een soort panacee geworden 

voor iedereen die maatschappelijk niet 

meer mee kan, omdat de maatschappij 

te complex is geworden? Ik denk aan 

instanties die alleen nog maar digitaal 

bereikbaar zijn, bankkantoren die slui-

ten waar vroeger een baliemedewerker 

was die je kon helpen met invullen ac-

ceptgiro, enzovoorts…”

JH: “Feit is dat de maatschappelijke 

structuren ingrijpend zijn veranderd en 

Rechtspraak is 
mensenwerk. 
Iedere situatie 
is anders, iedere 
beslissing grijpt 
diep in op de 
levenssfeer van 
mensen en dat is 
bij uitstek rech
terswerk.
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het bijbehorende vangnet ook. Het we-

kelijkse loonzakje van vroeger was voor 

sommige mensen nog niet zo gek. Als 

je kijkt wat er laatste 30 jaar allemaal 

veranderd is en in welke tempo… Dat 

niet iedereen dat tempo volgen kan, 

dat is helaas een gegeven. En als je dan 

ook nog eens geen buffer hebt, dan ga 

je zo kopje onder. Je kunt zeggen: is 

onderbewindstelling dan in alle geval-

len de oplossing? Misschien niet, maar 

de sleutel ligt in ieder geval wel in het 

zo snel mogelijk wegnemen van acute 

financiële problemen, zodat de recht-

hebbende weer rust en ruimte krijgt 

in zijn hoofd om zijn leven weer op te 

pakken. Eenmaal op dat punt kan dat 

mogelijk ook met hulp van maatschap-

pelijk werk of vrijwilligers. Een zetje in 

de goede richting kan dan voldoende 

zijn.”

Rechtspraak bereikbaar en 

aanspreekbaar

MK: “Het is jammer dat je als bewind-

voerder tegenwoordig vooral een soort 

boekhouder bent. Want wij merken 

vaak dat de echte kwaliteit toch in het 

intermenselijk contact zit.”

JH: “Dat is zelfs de kern van de zaak. 

Mensen willen ‘gekend worden’ en ko-

men pas in beweging als ze persoonlijk 

worden aangesproken. Dat geldt voor 

de rechthebbende, maar net zozeer 

voor de bewindvoerder zelf. Daarom is 

het ook belangrijk dat de kantonrechter 

de bewindvoerders in zijn arrondisse-

ment kent. En dat we als rechtspraak 

ons uiterste best doen om bereikbaar 

en aanspreekbaar te zijn. Ik geef toe dat 

dat in het verleden niet altijd voor de 

volle 100% gelukt is, maar we werken 

er echt aan alle kanten aan om onze 

toezichthoudende taak goed vorm te 

geven.”

EB: “Zou het in dat kader niet goed idee 

zijn om die toezichthoudende taak an-

ders in te richten? Bijvoorbeeld door 

van het LKB een zelfstandig bestuurs-

orgaan te maken met veel bevoegdhe-

den, een beetje à la het Bureau Finan-

cieel Toezicht. Dus een apart instituut 

dat ook proactief verticaal toezicht kan 

houden, en niet alleen achteraf ingrijpt 

als het bij wijze van spreken al fout is 

gegaan. Bijkomend voordeel zou zijn 

dat de branchevereniging het niet meer 

hoeft te doen en zich puur kan richten 

op ontwikkeling en innovatie.” 

JH: “Los van het feit dat het heel kost-

baar is om zo’n nieuwe toezichthouder 

op te richten: ik ben er op voorhand 

niet van overtuigd dat het veel zal op-

leveren. We hebben al een enorme 

kwaliteitsslag gemaakt met het toe-

zicht zoals het nu functioneert, er zijn 

al kwaliteitseisen, er wordt al veel meer 

gedaan dan voorheen. De wet geeft de 

kantonrechter ook bevoegdheden om 

in te grijpen. En dat doen we ook. Ik 

zou zeggen: geef het even tijd, in plaats 

van het toezicht weer anders in te rich-

ten. Ik zou liever hebben dat we vanuit 

de sector wat vaker signalen krijgen: 

‘Dit en dit, daar wordt nog niet goed 

op ingegrepen’. Dan kunnen we daarop 

acteren.”

EB: “Anderzijds: er zijn zo’n 1500 be-

windvoerders actief, en malversaties 

blijven een terugkerend thema.”

JH: “Daarom onderstreep ik nogmaals 

het belang van het feit dat de kanton-

rechter zijn bewindvoerders moet ken-

nen. Dat is één van de allerbelangrijk-

ste aspecten van toezicht: je moet op 

de zitting zien hoe ze opereren, en af 

en toe gewoon een afspraak maken. 

Misschien is het ook een beetje voort-

schrijdend inzicht van onze kant met 

betrekking tot wat toezicht eigenlijk in-

houdt. Persoonlijk heb ik daar ook een 

enorme ontwikkeling in doorgemaakt 

- een soort onderkenning van de ei-

genheid van toezicht. Je moet niet naar 

toezicht kijken als een ondergeschoven 

kindje. Het is een ongelooflijk belang-

rijke maatschappelijke taak die je niet 

zomaar uit kunt besteden.” 

Je moet niet 
naar toezicht 
kijken als een 
ondergescho
ven kindje. Het 
is een ongeloof
lijk belangrijke 
maatschappelij
ke taak die je niet 
zomaar uit kunt 
besteden.
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DOOR: FEMKE OKX EN ROB MONEN 

Als wethouder van de gemeente 

Zaanstad heeft Jeroen Olthof de on-

derwerpen Minimabeleid, Jeugd&Zorg, 

Wonen, WMO, Sport en Herstructure-

ring in zijn portefeuille. Onder andere 

in deze gemeente werkt Rob Monen 

aan de financiële gezondheid van 

cliënten als directeur van Humani-

tas Financiële Hulpverlening. Een 

gebied waar gemeentelijke wijkteams 

maatwerk realiseren voor inwoners 

die meerdere vormen van ondersteu-

ning nodig hebben. Marjolein Smith 

staat als teamleider en collega van 

Rob rechtstreeks met de wijkteams in 

contact.
 

De Inclusieve Stad
Ondersteuning vanuit de leefwereld  

vraagt om outside the box-denken

De gemeente Zaanstad denkt net als veel andere 
gemeenten vanuit systemen. Terwijl steeds meer inwoners 
deze systemen ervaren als een hindernis voor het effectief 
oplossen van hun problemen. De City Deal Inclusieve Stad, 
die de regelgeving eenvoudiger maakt en ruimte biedt 
voor flexibiliteit en maatwerk, biedt uitkomst. Rob Monen 
voelt wethouder Jeroen Olthof en Marjolein Smith aan de 
tand over deze ondersteuning vanuit de leefwereld.

Wat is de kern van de Inclusieve Stad?

Jeroen: ‘We horen vaak van burgers dat 

regelgeving hen beperkt. Maar de er-

varing leert, dat niet de wetgeving een 

hindernis vormt; de beperking zit veelal 

in de interpretatie door beleidsmakers 

op lokaal niveau. In de City Deal Inclu-

sieve Stad, ondertekend door de mi-

nisteries van BZK, SZW en VWS en de 

vijf gemeenten Leeuwarden, Utrecht, 

Eindhoven, Enschede en Zaanstad, 

staan afspraken over het verbeteren van 

de ondersteuning aan inwoners die op 

meerdere terreinen hulp nodig hebben. 

De kern van de Inclusieve Stad is, dat 

iedereen moet kunnen meedoen in zijn 

stad. Wat heeft iemand nodig om de 

regie over z’n leven terug te krijgen en 

waar knellen de regels? Dat is de cen-

trale vraag, gericht op de leefwereld. 

De gemeente Zaanstad heeft vanuit 

de decentralisatieopgave wijkteams in-

gesteld, om vervolgens te constateren 

dat we zelf al jaren de grootste bott-

leneck zijn. Ook wij hebben altijd vanuit 

het systeem gedacht. Via de Inclusieve 

Stad proberen we nu een ommezwaai 

te maken. Enerzijds moeten ministeries 

outside the box-denken en de regel-

geving loslaten. Dat is de makkelijkste 

weg, maar die kost tijd. Anderzijds is het 

veel effectiever om als gemeente zelf 

ruimte te creëren om hulpbehoevende 

inwoners maatwerk te bieden.’

Een veelgehoord geluid is, dat de 

Belastingdienst het samen meeden-

ken richting maatwerkoplossingen in 

de weg staat. Zit daar beweging in?

Jeroen: ‘Binnen de City Deals is er een 

aanspreekpunt met ruimte en het man-

daat om hierin mee te denken. Daar 

zit zeker beweging in. Ook wij hebben 

een handtekening gezet onder de City 

Deals, dus er is vanuit de ministeries 

commitment, maar daarmee verande-

ren de regels niet. Gelukkig heeft elke 

wet een soort hardheidsclausule, waar-

in afwijken van de regels in het belang 

van de burger is toegestaan. Maar in 

Nederland komen mensen alleen in 

aanmerking voor schuldsanering, als 

hun schulden onoplosbaar blijken en ze 

bijna verzuipen. Dan komen gemeen-

ten pas in actie. Ons armoedebeleid 

is erop gebaseerd om mensen in ar-

moede te houden. Daarom hebben we 

in Zaanstad, samen met de inwoners, 

nieuw armoedebeleid gemaakt dat ver-

weven is met de wijkteams. Door pre-

ventief op te treden en te werken aan 

vroegsignalering, maken we mensen 

niet afhankelijk van dure schuldhulp. Ar-

moede veroorzaakt overigens ook veel 

psychische problemen.’ 

Hiernaar is veel onderzoek geweest 

en daaruit blijkt in ieder geval, dat 

wanneer financiële problemen niet 



  ZELF | DECEMBER 2017  11

zijn opgelost, men nauwelijks toe-

komt aan het oplossen van andere 

problemen.

Jeroen: ‘In 2011 hebben wij in Zaanstad 

nog beleid met elkaar vastgesteld, dat 

we pas bereid waren om schulden op 

te lossen als iemand z’n voorliggende 

problemen had opgelost. Maar iemand 

met schulden en elke week een deur-

waarder aan de deur, raakt zijn psychi-

sche problemen niet kwijt. Waar we 

tot 2015 vanuit systemen naar mensen 

keken, hoop ik nu dat we de stap dur-

ven zetten om de leefwereld centraal 

te stellen. Dat vraagt om een hele an-

dere manier van denken. Lokaal gezien 

is hiervoor een andere interpretatie 

van het nationale armoedebeleid no-

dig. Tot 110 procent heeft iemand nog 

automatisch recht op de bijzondere 

bijstand, maar ook iemand die net z’n 

baan is kwijtgeraakt, een eigen woning 

en hoge kosten heeft, krijgt bijzondere 

bijstand. Wellicht kunnen we met een 

kleine interventie ervoor zorgen, dat 

juist deze mensen niet over drie jaar 

met grote schulden bij ons aan het lo-

ket staan.’

Een van de verruimingen in jullie 

beleid, is dus minder strak vasthou-

den aan die 110 procent? Zijn er meer 

oplossingen buiten de regels om?

Jeroen: ‘Klopt, niet meer star vasthou-

den aan die 110 procent-regel. Ook zijn 

we als gemeente twee jaar geleden ge-

start met een pilot maatwerk. Er is een 

team vangnet, waarvoor ik als bestuur-

der via een collegebesluit het mandaat 

heb gekregen, om daar waar regels 

knellen, deze te parkeren om in het 

belang van de burger een doorbraak 

te kunnen forceren. Dat was een ste-

vig mandaat, ook financieel gezien. We 

hadden destijds zes ton voor alle wijk-

teams en jeugdteams beschikbaar, om 

in te zetten ter voorkoming van armoe-

de. In het begin maakten de professio-

nals hier nauwelijks gebruik van, maar 

inmiddels weten zorgverleners ons te 

vinden. Met dit maatwerk konden we 

bijvoorbeeld huurschulden afbetalen 

‘Ik hoop dat we 
de stap durven 
zetten om de 
leefwereld cen
traal te stellen. 
Lokaal gezien 
is hiervoor een 
andere inter
pretatie van 
het  nationale 
 armoedebeleid 
nodig’

Marjolein Smith, Rob Monen, Jeroen Olthof
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‘De  wijkwerker 
had met 
alle partijen 
 geschakeld 
met een goed 
verhaal. Toen 
het bewind was 
uitgesproken, 
heb ik binnen 
twee maanden 
een volledig 
budget hersteld. 
Dat is veel 
sneller dan 
gemiddeld’

en huisuitzettingen voorkomen. We 

hebben onderzoek gedaan naar deze 

vroegtijdige interventies en daaruit 

bleek, dat 80 procent zowel financieel 

als ook maatschappelijk rendabel is. Dat 

is een heel mooi resultaat.’

In het vakgebied van bewindvoering 

vindt langzamerhand ook een om-

slag in denken plaats. In het verleden 

lag de focus vooral op het financiële 

huishoudboekje van de cliënt. Terwijl 

we nu veel meer op een goede ma-

nier willen participeren in zijn leef-

wereld en kijken wat hij nodig heeft. 

Hoe kunnen wij met ons werk op een 

goede manier aansluiten op deze 

beweging in de maatschappij? 

Jeroen: ‘Ik vind dat bewindvoering als 

doel moet hebben om mensen uit-

eindelijk ook weer zelfstandig te laten 

leven. De kosten die gemeenten aan 

bewindvoering kwijt zijn stijgen enorm. 

Daarom zijn we ook met bewindvoer-

ders in gesprek. Bewindvoering is wat 

mij betreft het vangnet voor financiële 

problemen. Maar er zijn ook eerde-

re fases, waarin mensen hulp kunnen 

gebruiken. Via budgetbeheer bijvoor-

beeld, dat kunnen mensen hun leven 

lang nodig hebben.’

Marjolein: ‘Beschermingsbewind was 

er oorspronkelijk voor mensen die niet 

in staat waren om hun eigen financiën 

te beheren. Een bewindvoerder was 

vertegenwoordiger van een kwetsbaar 

iemand. Daar is schuldenbewind bijge-

komen en dat is een heel ander soort 

bewind. Dit zijn mensen die vaak tij-

delijk niet in hun eigen kracht staan of 

waarbij er sprake is van verkwisting. De 

ervaring leert dat er vaak meer aan de 

hand is. Het ene probleem veroorzaakt 

een ander probleem als een soort vici-

euze cirkel. Maar deze nieuwe grond 

en nieuwe doelgroep vraagt om naden-

ken over financiële zelfredzaamheid 

van een bewindvoerder.’

Rob: ‘Als je dit plaatst in historisch per-

spectief, signaleer ik twee stromingen. 

De eerste is outside the box-denken 

en bedenken hoe we op een slimme 

manier onze cliënten en inwoners 

kunnen bedienen. Met als ultiem doel 

maatschappelijk rendement realiseren, 

door cliënten zonder maatschappelij-

ke kosten sneller aan een oplossing te 

helpen. Een andere beweging is, dat 

het denken over de hele keten pre-

ventie-schulddienstverlening-nazorg 

pas zo’n vier geleden is gestart. In bij-

na iedere gemeente ligt de focus in de 

nota’s armoedebeleid veel meer op het 

perfectioneren van die keten. De ont-

wikkeling van de Inclusieve Stad past 

daar perfect bij. Het gaat er niet alleen 

om dat mensen meer maatwerkpakket-

ten krijgen, maar ook om sneller oplos-

singen te bedenken voor knelpunten 

die zich voordoen.’

Jeroen: ‘Mijn uitgangspunt in alles wat 

ik doe, is het denken verplaatsen van de 

systeemwereld naar de leefwereld. Mijn 

grote zorg is alleen, dat we uiteindelijk 

bij gemeenten die vertaling vooral zien 

in een systeemwijziging. Dat gemeen-

ten zeggen: “Wij hebben wijkteams en 

dus zijn we gedecentraliseerd.” Terwijl 

het wat mij betreft geen systeemwijzi-

ging is, maar een cultuurwijziging. Dit 

betekent dat professionals, bewind-

voerders en gemeenten een andere 

houding moeten aannemen.’

Marjolein, hoe is jouw ervaring in de 

praktijk met deze wijkteams?

Marjolein: ‘Mijn ervaring met de wijk-

teams Zuid en Rosmolenbuurt is posi-

tief. Wat ikzelf heel mooi vind, is dat ie-

mand bij ons wordt aangemeld via een 

wijkwerker. Zo hadden we een cliënt 

die in een instelling zat en buiten zijn 

schuld op straat kwam te staan, voor 

wie uiteindelijk opvang, een huis en alle 

voorzieningen voor inkomen zijn gere-

geld. Bij andere gemeenten word je van 

het kastje naar de muur gestuurd. Maar 

doordat de cliënt geen identiteitsbewijs 

had omdat hij op straat leefde, had de 

wijkwerker al met alle partijen gescha-

keld met een goed verhaal. Toen het 

bewind was uitgesproken, heb ik bin-

nen twee maanden een volledig bud-

get hersteld. Dat is veel sneller dan ge-

middeld. Ik denk dat het knelpunt voor 

een groot deel de werkprocessen zijn. 

Als we met z’n allen beter naar de be-

hoeften kijken in plaats van naar de re-

gels, is sneller schakelen mogelijk. Wat 

volgens mij essentieel is in de samen-

werking met wijkteams, is dat we er als 

partijen op moeten vertrouwen dat we 

het beste met elkaar voor hebben. Dit 

kunnen we alleen bewerkstelligen door 

uit te gaan van elkaars professionaliteit.’

Rob: ‘Er zijn in onze branche lange tijd 

twee fases onderbelicht gebleven: het 

voorzorg- en het nazorgtraject. Onze 
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‘Ook bewind
voerders 
moeten meer 
outside the box
denken en de 
samenwerking 
opzoeken’

ambitie is niet om de klant vast te hou-

den, maar om hem uiteindelijk van het 

bewind af te helpen. Maar dat betekent 

soms ook dat bewindvoerders meer in-

strumenten moeten hebben dan nu het 

geval is. Ideaal zou zijn, dat wanneer 

een klant klaar is om uit te stromen 

we ook een heel gericht nazorgpakket 

kunnen bieden, zodat maximaal succes 

mogelijk is. Aan de andere kant merken 

we dat wanneer dit traject niet goed is 

geregeld, er een kans bestaat op reci-

dive.’

Marjolein: ‘In de praktijk zien we dat 

vaak. Het is inderdaad tweeledig. We 

willen cliënten niet laten vallen. Iemand 

met forse schulden staat gemiddeld vijf 

jaar of langer onder beschermingsbe-

wind. Op het moment dat wij geen be-

schikking meer hebben, proberen we 

iemand met een afbouwperiode te be-

geleiden en diegene steeds meer zelf 

verantwoordelijkheid te geven. Maar 

voor iemand die jarenlang zijn eigen fi-

nanciën niet meer heeft gedaan, is het 

moeilijk om dat ineens zelf te moeten 

doen. Er verandert enorm veel. Mensen 

die financieel beschermingsbewind zelf 

betalen, kiezen vaak voor de optie van 

budgetbeheer. Ook omdat ze dan de 

zekerheid hebben dat er nog iemand 

meekijkt.’

Rob: ‘We moeten ons vooral concen-

treren op de groep die leerbaar is en 

waarmee we stappen kunnen zetten.’

Jeroen: ‘Het is goed om in hen te in-

vesteren, maar aan de andere kant 

moeten we die andere groep niet ver-

geten. Sommige mensen ontvangen al 

tien jaar bijstand, maar hebben we nog 

nooit gezien.’

Rob: ‘Het betekent niet dat er voor 

mensen met een verstandelijke beper-

king of een chronische handicap niks 

meer mogelijk is. In deze gevallen bie-

den maatwerkinstrumenten uitkomst, 

om eventueel een lichtere vorm van 

ondersteuning aan te bieden en vervol-

gens heel gericht toe te werken naar 

afschalen. Die mogelijkheden zijn er, 

maar worden nog niet of onvoldoende 

efficiënt ingezet.’

Jeroen: ‘We moeten constant nieuwe 

vormen van maatwerk blijven ontwik-

kelen.’

Iets heel anders, in het armoedebeleid 

staat dat de gemeente meer moet 

sturen op de kwaliteit van bewind-

voerders. Hoe gaan jullie dit doen?

Jeroen: ‘We hebben zoals gezegd een 

eerste stap gezet door het gesprek aan 

te gaan met bewindvoerders. Uiteinde-

lijk willen we met een groep bewind-

voerders samenwerken die eenzelfde 

visie en dezelfde verwachtingen deelt. 

We merken dat bewindvoerders vrij snel 

een aanvraag voor bewind indienen bij 

de rechter. Daarom praten we ook met 

de rechterlijke macht om hen te bewe-

gen niet te makkelijk bewindvoering 

toe te kennen, maar ook om te onder-

zoeken wat er voorliggend mogelijk is. 

Uiteindelijk zoeken wij partners waarop 

we kunnen vertrouwen. Dit vraagt, net 

als bij de samenwerking met de wijk-

teams in Zuid en in de Rosmolenbuurt, 

om investeren in relaties.’

Rob: ‘Daarin vinden we elkaar, zeker in 

het kader van de Inclusieve Stad. Ook 

bewindvoerders moeten meer outside 

the box-denken en de samenwerking 

opzoeken.’

Jeroen: ‘Wat ik leuk vind aan de ge-

meente Zaanstad, is dat we niet heb-

ben geïnvesteerd in hele dikke nota’s, 

maar in het verhaal. Eigenlijk vertellen 

jullie precies hetzelfde verhaal als wij. 

We moeten onze dienstverlening beter 

aansluiten op de leefwereld vanuit de 

wijken, dat is de essentie.’

Jeroen Olthof
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DOOR: FEMKE OKX EN DRS. ERWIN BEL 

Sinds begin dit jaar staat Nathalie 

Boerebach aan het roer van Stichting 

Urgente Noden Nederland (SUNN), 

een organisatie die mensen in acute 

financiële nood helpt. Haar hart ligt 

bij het sociale domein. Bij Aedes ver-

eniging van woningcorporaties zette 

zij zich eerder negen jaar lang in om 

onder andere armoede, schulden en 

huisuitzettingen terug te dringen. Daar-

naast was zij zeven jaar directeur van 

SAMAH, een stichting die alleenstaan-

de asieljongeren een beter leven en 

toekomstperspectief biedt. Boerebach 

staat voor vernieuwing in het sociale 

domein, ook als bestuurslid van Eropaf! 

maakt zij zich hiervoor sterk.
 

In Nederland zijn steeds meer mensen in acute financiële 
nood. Bestaande wettelijke regelingen voorzien hen niet, 
niet voldoende of niet tijdig van financiële middelen. 
Stichting Urgente Noden Nederland biedt de helpende 
hand, als het moet binnen 24 uur. Buiten de bestaande 
kaders opereren kan volgens directeur Nathalie Boerebach 
vaak het verschil maken. Een gesprek met een omdenker. 

Hulp bij acute 
financiële nood 
SUNN verkleint de kloof tussen  

leef- en systeemwereld

Nathalie Boerebach
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‘SUNN levert alternatieve vormen van fi-

nanciering. Wat ons bijzonder maakt, is 

dat we altijd volgens een vaste formule 

werken met een driehoek van hulpver-

leners, gemeenten en donateurs. De 

hulpverlener signaleert nood en dient 

een aanvraag voor financiële hulp in bij 

een SUN-bureau. Daar beoordeelt men 

of de hulpverlener de aanvraag heeft 

voorzien van een ondersteuningsplan 

voor zijn cliënt, of er sprake is van nood 

en of er bij de gemeente geen voorlig-

gende voorziening is. Als er niet of niet 

op tijd een voorliggende voorziening is, 

dan kunnen wij geld toekennen. 

We rollen soms ook namens of met ge-

meenten regelingen uit; de lokale over-

heid is altijd participant. De donateurs 

zijn mijn achterban en bestaan voor 

een groot deel uit vermogensfondsen, 

maar ook uit kerken, het bedrijfsleven 

en particuliere initiatieven. Wat leuk is 

om te vermelden, is dat wij ook spon-

soring in natura krijgen. Bijvoorbeeld 

van tandartspraktijken die zeggen: “De 

eerste tien mensen die jij aanlevert, 

help ik gratis aan een gebitsbehande-

ling”. We ontvangen heel veel aanvra-

gen voor gebitten. Maar ook voor com-

pleet andere zaken als voeding, kleding, 

woning inrichting, laptops en fietsen. 

De giften van alle donateurs samen 

vormen een pot die voor de volle 100 

procent gaat naar zij die in financiële 

nood verkeren. Dit is mogelijk, omdat 

de gemeente altijd de overheadkosten 

van SUN-bureaus betaalt.’

Hoe en wanneer is SUNN opgericht?

‘Van oorsprong komt SUNN uit de 

wereld van filantropie en caritas en 

is ontstaan in 1914. Destijds vond het 

Koningshuis dat er in de Eerste We-

reldoorlog niet goed werd omgegaan 

met vluchtelingen uit België. Er moes-

ten volgens hen fondsen komen met 

geld voor voedsel en kleding. Zo zijn de 

eerste noodhulpbureaus ontstaan voor 

mensen die in acute financiële nood 

verkeerden. Jarenlang hadden deze 

bureaus een functie, totdat Nederland 

de Bijstandswet en de WW invoerde. 

Door dit vangnet vanuit het Rijk werden 

de noodhulpbureaus overbodig en zijn 

er vele afgeschaft. Er bleven vijf nood-

hulpbureaus bestaan, die in een Lande-

lijk Beraad met elkaar overlegden. Vijf-

tien jaar geleden constateerden zij een 

enorme toename aan aanvragen voor 

SUN-bureaus. Inmiddels zijn er 26 bu-

reaus in 100 gemeenten.’

Wat is jouw rol als directeur van 

SUNN? 

‘Landelijk onderzoek ik in welke ge-

meenten er een voedingsbodem is om 

een SUN-bureau op te zetten. Zo doe ik 

nu een verkenning in de regio Parkstad 

Limburg, maar ook in plaatsen als Schie-

dam, Vlaardingen en Spijkenisse, waar 

een hoge werkloosheid heerst en veel 

mensen in de bijstand zitten. Maar het 

kan ook zijn dat een wethouder of cor-

poratiedirecteur SUN-bureaus in een 

bepaalde stad zo goed ziet functione-

ren, dat hij in zijn eigen werkgebied ook 

een SUN-bureau wil. Verder zijn er be-

staande SUN-bureaus die uitbreiden. Zo 

haken in de provincie Friesland steeds 

meer gemeenten aan, waardoor SUN 

daar provinciaal is. Wat ook voorkomt, 

is dat fondsen graag een SUN-bureau 

op een bepaalde plek zien. Dat zijn ver-

mogensfondsen die willen dat hun geld 

via een SUN-bureau goed terechtkomt. 

In Tiel en Zeeland bijvoorbeeld, gaan 

we daar nu mee aan de slag. Hiervoor 

zit ik met hulpverleners, gemeenten en 

donateurs aan tafel. Het opzetten van 

een publiek-private samenwerking als 

deze, waarbij alle partijen gelijkwaar-

dig zijn, is een complexe en vaak ook 

tijdrovende aangelegenheid, maar is al-

leszins de moeite waard vanwege het 

duurzame karakter ervan. Niet voor niks 

bestaat de SUN-formule al 100 jaar!’

Er zijn inmiddels 26 noodhulpbureaus 

actief; hoe waarborgt SUNN kennis, 

ontwikkeling en samenwerking?

‘Uiteraard ben ik niet alleen landelijk 

actief met externe partijen, maar ook 

intern met de noodhulpbureaus onder-

ling. We onderzoeken de mogelijkhe-

den om van de stichting een vereniging 

of coöperatie te maken. Daarnaast is de 

naamsbekendheid van SUNN nog niet 

groot genoeg, dus daar ligt ook een op-

gave. En in het kader van kennis delen 

hebben we de wens om een gezamen-

lijke database te ontwerpen, waarin we 

alle lokale kennis landelijk kunnen uit-

lezen in een soort dashboard. Dan kan 

ik met een druk op de knop, bij wijze 

van spreken, precies zeggen hoeveel 

hulpaanvragen er zijn binnengekomen 

voor mannen uit de maatschappelijke 

opvang tussen de vijftig en zestig of 

hoeveel aanvragen voor kinderen van 

vier jaar oud. Zover zijn we nu nog niet. 

Maar het zou mooi zijn als we dit soort 

informatie ook kunnen ontsluiten voor 

derden. Door toe te werken naar sig-

‘Wij opereren 
vaak buiten 
de bestaande 
kaders en ne
men barrières 
weg die door de 
systeemwereld 
worden opge
worpen’
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nalering, kunnen we gemeenten, fond-

sen, het Rijk en bijvoorbeeld ook be-

windvoerders informeren over wat wij 

zien gebeuren en zo het gebruikmaken 

van voorzieningen optimaliseren.’

Opereert SUNN wel eens buiten de 

bestaande regels om?

‘Wat wij doen, is vaak buiten de be-

staande kaders opereren. We nemen 

barrières weg die door de systeemwe-

reld worden opgeworpen. Empathie, 

compassie en mededogen staan bij ons 

centraal, niet het systeem. Daar waar 

gemeenten het moeten hebben van 

gelijkwaardigheid en rechtmatigheid en 

de wet- en regelgeving, gaan wij over 

gunsten en geven. Wij leveren maat-

werk, terwijl de gemeente generiek is. 

Maar we hebben elkaar nodig. SUNN 

is vaak flankerend, iets wat gemeenten 

fijn vinden wanneer zij door wetten en 

regels met een casus vastlopen. 

Ook staan wij regelmatig aan de wieg 

van sociale vernieuwing. Zo hebben 

we in een gemeente een Sociaal Leen-

fonds, waarbij we in samenwerking met 

de gemeente klemmende afbetalings-

regelingen opkopen. Een gezin kan bij 

ons tegen 0 procent rente aflossen, in 

plaats van tegen 30 procent bij iemand 

die ermee woekert. Op die manier hel-

pen we een gezin uit de schulden.’

Dat is niet het enige voorbeeld van 

maatwerk gericht op de leefwereld?

‘Nee, de voorbeelden zijn legio. Som-

mige mensen komen niet in aanmer-

king voor schuldhulpverlening, omdat 

ze een boete hebben uitstaan. SUNN 

zorgt ervoor dat die boete wordt be-

taald, zodat iemand de schuldhulpver-

lening in kan.

Een ander voorbeeld, is dat van een 

Indonesische vrouw die in Nederland 

wordt mishandeld door haar man en 

terug wil naar haar familie in Indone-

sië. In het Nederlandse systeem moet 

ze eerst naar een Blijf Van Mijn Lijf Huis 

en vervolgens langs diverse maatschap-

pelijke instanties. SUNN kan haar dwars 

door alle regels heen een vliegticket 

geven. De maatschappelijke vernieu-

wing en besparing op maatschappelijke 

kosten zitten wat ons betreft soms juist 

in dit soort omdenken.

Of wat te denken van een man met een 

psychiatrische aandoening die elke dag 

met de trein naar Den Haag wil, omdat 

hij denkt dat hij minister is? Hij wordt 

met grote regelmaat zonder kaartje 

door de spoorwegpolitie opgepakt en 

vastgezet, waarna de psychiatrische 

instelling hem vanwege zijn verward 

gedrag moet ophalen. SUNN kan voor 

deze man een treinabonnement be-

talen, waardoor hij een waardig leven 

heeft en de maatschappelijke kosten 

binnen de perken blijven. Dat is toch 

mooi en eervol werk?’

Is de hulp die deze mensen krijgen 

altijd van tijdelijke aard? Hoe worden 

zij weer zelfredzaam gemaakt?

‘In principe zijn de bedragen die SUNN 

toekent altijd eenmalig. We vragen de 

hulpverlener om in zijn aanvraag te 

onderbouwen waarom onze eenma-

lige ondersteuning het verschil maakt 

en wat de hulpverlener doet om de 

betreffende persoon te ondersteunen 

in het (her)vinden van samen- of zelf-

redzaamheid. Een schuldvraag stellen 

noodhulpbureaus niet; we slepen men-

sen die het moeilijk hebben en dreigen 

te verdrinken de kant op. Wij zijn pure 

gevers en stellen hieraan ook een li-

miet, anders zijn we een voorziening. 

Wij verlenen burgers een gunst. Dat kan 

vijftig of vijfduizend euro zijn, maar het 

is geen recht. Onze rol is niet het zelf-

redzaam maken van mensen.’

De problematiek van de doelgroep 

wordt steeds complexer. Tegen welke 

vraagstukken loop je aan en wat 

wordt aan preventie gedaan?

‘Onze primaire doelgroep is de hulpver-

lening en niet de groep die in financi-

ele nood verkeert. Hen zien wij nooit. 

Wij doen dan ook niet aan preventie; 

net als het zelfredzaam maken is dat 

een rol voor hulpverleners. Maar we 

signaleren aan de hand van aanvragen 

die binnenkomen wel bepaalde ont-

wikkelingen. Als de eigen bijdrage van 

zorgverzekeringen omhoog gaat en 

er minder zorg in de verzekeringspak-

ketten wordt aangeboden voor meer 

geld, dan neemt het aantal aanvragen 

voor deze zorg bij SUN-bureaus lineair 

toe. Onder andere als het gaat om de 

tandarts: enerzijds bemerken wij dat 

mensen hun eigen tanden gaan trek-

ken om op tandartskosten te besparen. 

Anderzijds zien we dat mensen hun 

eigen bijdrage niet kunnen betalen, 

waardoor ze de tandarts mijden en zeer 

acute en ernstige pijnklachten krijgen, 

omdat ze niet naar de tandarts gaan. 

Door wijzigingen in wet- en regelge-

ving, maar ook door maatschappelijke 

‘De rol van ver
mogensfondsen 
staat vaak niet 
op het netvlies, 
terwijl met hen 
juist op een hele 
mooie manier 
is samen te 
 werken’
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trends stijgt het aantal hulpvragen. Zo 

neemt ook het aantal aanvragen voor 

gezinshereniging en woninginrichting 

onder vluchtelingen toe. Gemeenten 

hebben niet of niet afdoende geregeld 

dat vrouw en kinderen van een status-

houder mogen overkomen en daarom 

komen ze vaak bij ons uit. We hebben 

veelvuldig echt met schrijnende geval-

len te maken.’ 

Krijgt het armoedevraagstuk in 

Nederland volgens jou voldoende 

aandacht? 

‘Thema’s als armoede en schulden krij-

gen nu veel meer aandacht dan zo’n 

tien jaar geleden. Nederland lijkt beter 

te beseffen dat 15 procent van de be-

volking een licht verstandelijke beper-

king heeft en dat bovendien 10 procent 

laaggeletterd is. Dit zijn mensen die 

buitengewoon vaak terugkomen in ar-

moede- en schuldendossiers. Daarmee 

houdt men in de communicatie steeds 

meer rekening. 

Wat ik zelf interessant vind, is dat er in 

het Nederlandse woordenboek maar 

één woord voor schuld bestaat, wat 

impliceert dat het hebben van schulden 

meteen ook “je eigen schuld” zou zijn. 

Dit in tegenstelling tot de Engelse taal, 

waarin men onderscheid maakt tus-

sen de woorden guilt, debt en blame. 

Naar analogie hiervan, lijkt het me inte-

ressant om met een groep denkers op 

een andere manier het woord “schuld” 

te framen. Bij het zoeken naar een op-

lossing voor het schuldenvraagstuk, 

moeten we volgens mij anders denken 

en werken. Schuld is niet verwijtbaar, 

of iemands schuld; het hebben van 

schulden is het hebben van een gebrek 

aan financiën. Hoe kunnen we met z’n 

allen ervoor zorgen dat iedereen vol-

doende geld heeft om van te leven? 

Dat moet naar mijn idee de vraag zijn. 

Welke randvoorwaarden moeten wij als 

maatschappij creëren om iedereen een 

waardig leven met voldoende financiën 

te garanderen? Dat zijn vraagstukken 

die ik graag op de kaart zet.’

Welke nieuwe vormen van samenwer-

king en participatie tussen overheid, 

markt en maatschappelijk middenveld 

zie je ontstaan? 

‘Met de noodhulpbureaus kunnen wij 

potentieel bijdragen aan maatschap-

pelijke vernieuwing en transitie, maar ik 

merk bij gevestigde partijen die in het 

veld met complexe vraagstukken bezig 

zijn, dat de rol van vermogensfondsen 

vaak niet op het netvlies staat. Recent 

was ik vanuit SUNN met vermogens-

fondsen op een bijeenkomst over het 

armoedevraagstuk. Partijen als de over-

heid, het bedrijfsleven en het maat-

schappelijk middenveld, weten niet 

dat vermogensfondsen zich hiermee 

bezighouden. Een nieuwe vorm van sa-

menwerking kan zijn, dat zij elkaar meer 

opzoeken. Met vermogensfondsen is 

op een hele mooie manier samen te 

werken. Ik wil dan ook een appèl doen 

op de lezers, om na te denken over hoe 

zij samenwerking met fondsen een plek 

kunnen geven in hun werk. Op welke 

manier kunnen zij fondsen inzetten, om 

voor hun doelgroep, die aan de onder-

kant van de inkomenspiramide leeft, 

een vangnet of een trampoline te vor-

men? Daarbij hoort ook fondsenwer-

ving: maken zij gebruik van bestaande 

infrastructuren als het Nationaal Fonds 

Kinderhulp of Stichting Leergeld? Ook 

SUN-bureaus zijn in veel gevallen een 

nog vrij onbekende vorm van samen-

werking, terwijl wij juist vaak coördi-

nerend zijn op het gebied van noden, 

armoede, schulden en minimabeleid, 

maar niet elke gemeente heeft een 

SUN-bureau. De lezers van ZELF Maga-

zine kunnen aanjager zijn van de komst 

van een SUN-bureau. Hierover ga ik 

graag met ze in gesprek’.

Ook benieuwd of er een SUN-

bureau is in jouw regio? Kijk op 

www.sunnederland.nl op de kaart 

van Nederland voor een handig 

overzicht!

‘De maatschap
pe lijke 
vernieuwing en 
besparing op 
maatschappe
lijke kosten zitten 
soms juist in dit 
soort omdenken’
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DOOR: MARCEL KOOI MBA

Marcel Kooi is sinds 1999 directeur 

Bewindvoering van Kompas Zuidlaren 

en is medeoprichter van ZELF- 

magazine. Kooi is mede-initiatiefnemer 

van de branchevereniging BPBI, 

waarvan hij voorzitter is geweest..
 

De wetgeving ten aanzien van het 

beschermingsbewind is samen met 

die ten aanzien van curatele en men-

torschap in 2014 (hierna verder te 

noemen als CBM1) gewijzigd. Deze 

wijzigingen hadden betrekking op uit-

breiding van de kring van verzoekers 

en de toevoeging van verkwisting en 

problematische schulden als grond 

van de onderbewindstelling. Voor pro-

fessionele curatoren, bewindvoerders 

en mentoren zijn aanvullende kwali-

teitseisen omschreven in een Algeme-

ne Maatregel van Bestuur. Tenslotte 

wordt er meer aandacht besteed aan 

de bevordering van de zelfredzaam-

heid van rechthebbende. De AMvB 

“Besluit kwaliteitseisen CBM” is, met 

een overgangsperiode van 2 jaar, per 

1 april 2014 in werking getreden. De 

aanpassingen hadden tot doel de kwa-

liteit op en de controle van professio-

nele bewindvoerders verder te verbe-

teren en de zelfredzaamheid van de 

rechthebbenden te bevorderen.

Het aantal beschermingsmaatregelen 

neemt al jaren gestaag toe. Eind 2016 

bedroeg het aantal uitgesproken be-

schermingsmaatregelen ruim 326.000. 

Ondanks dat de aanpassingen nog re-

latief recent zijn doorgevoerd heeft het 

ministerie van Veiligheid en Justitie (in-

middels Justitie en Veiligheid) besloten 

om de wet en het Besluit kwaliteitseisen 

te gaan evalueren. Vooruitlopend op de 

evaluatie willen wij, als maatschappelijk 

bewindvoerders, onze visie geven op 

het succes en mogelijke verbeterpun-

ten van de Wet wijziging CBM. 

De bij Algemene Maatregel van Bestuur 

vastgelegde kwaliteitseisen zien er op 

1 Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (wet van 16 oktober 2013)

toe dat de kwaliteit van bewindvoerders 

geborgd is. Aanleiding voor aanvullen-

de kwaliteitseisen voor professionele 

bewindvoerders is het faillissement 

van een bewindvoerderskantoor ge-

weest. Hebben deze kwaliteitseisen 

geleid tot een verbeterde kwaliteit van 

professionele bewindvoerders? Voorop 

gesteld moet worden dat ieder kan-

toor voor de inwerkingtreding van het 

kwaliteitsbesluit een eigen mate van 

ontwikkeling van kwaliteit nastreefde. 

Door het besluit is de kwaliteit van de 

organisaties meer geharmoniseerd en 

daarmee in de breedte zeker toegeno-

men. De kwaliteitseisen zien vooral op 

de inrichting van de organisatie en de 

vastlegging van de procedures in een 

organisatie. 

De grotendeels kwantitatieve toetsing 

heeft ertoe geleid dat de administra-

tieve organisatie van de professionele 

bewindvoerder zeker beter is ingericht. 

Op procesmatig niveau is er een kwali-

teitsslag gemaakt. 

Heeft het kwaliteitsbesluit ook verbete-

ringen teweeggebracht in de uiteinde-

lijke dienstverlening aan de klant? Voor-

opgesteld moet worden dat de cliënt 

in ieder geval beter weet wat hij kan 

verwachten. Er is vastgelegd hoe en op 

welke wijze de cliënt in contact kan tre-

den met de bewindvoerder en er is de 

verplichting tot een klachtenregeling. 

De omgangsregelingen zijn daarmee 

geborgd. De uitvoering van de dienst-

verlening is door bewindvoerders op 

basis van de wet via een best practice 

ontwikkeld. De kwalitatieve uitvoering 

van de dienstverlening wordt dan ook 

minimaal getoetst.

“Past de Wet wijziging CBM bij de huidige behoefte?”

Beschermingsbewind is als titel 19 in 1982 aan het 
Burgerlijk Wetboek toegevoegd en is per 1 januari 2016 
aanzienlijk aangepast en geactualiseerd. Deze regeling is 
bedoeld om natuurlijke personen die duurzaam dan wel 
tijdelijk niet zelf in staat zijn de eigen vermogensrechte-
lijke belangen behoorlijk waar te nemen te beschermen 
tegen zichzelf of derden. 

Marcel Kooi MBA



  ZELF | DECEMBER 2017  19

De geleverde financiële zorgverlening 

aan rechthebbende wordt marginaal 

getoetst. Dit betekent dat de bewind-

voerder de mogelijkheid heeft om zijn 

dienstverlening aan te passen aan de 

wensen en behoeften van de recht-

hebbende. Deze vrijheid van handelen 

maakt de weg vrij voor de bewindvoer-

der om samen met de klant te zoeken 

naar de best passende zorgverlening. 

Het is mogelijk om in voorkomende 

situaties te werken aan de bevordering 

van de zelfredzaamheid. 

De verbetering van de zelfredzaam-

heid is in de wet opgenomen omdat 

de maatregel passend moet zijn bij de 

situatie. Daar waar mogelijk dient de 

bewindvoerder te proberen de recht-

hebbende zoveel mogelijk zaken zelf 

te laten regelen. Onderzoek2 van Bu-

reau Bartels heeft aangetoond dat bij 

7% tot 14% van de rechthebbenden op 

lange termijn weer sprake zou kunnen 

zijn van financiële zelfredzaamheid. Op 

grond van de wet dient de bewindvoer-

der met deze groep klanten samen te 

werken aan de zelfredzaamheid. De 

wijze waarop de bewindvoerder dit sa-

men met zijn klant oppakt is (bewust)3 

niet nader beschreven en is dus ter vrije 

invulling. 

De stringente procesgerichte contro-

le in het kwaliteitsbesluit en de vrije 

wijze van invulling voor de individue-

le bewindvoerder van de bevordering 

van de zelfredzaamheid leiden tot een 

ongewenst neveneffect waarmee bij 

de wijziging van de wet onvoldoende 

rekening is gehouden. De stringente 

regels van het kwaliteitsbesluit leiden 

er toe dat een bewindvoerder ook in 

de uitvoer van zijn dienstverlening aan 

de klant op zoek is naar zekerheden 

en veiligheid. Daar waar creativiteit en 

maatwerk noodzakelijk zijn om samen 

met de klant aan zelfredzaamheid te 

werken nodig is wordt er nu gewerkt 

vanuit “damage control”. De gelden-

2 http://www.effectieveschuldhulp.nl/files/6314/4705/4873/verdiepend-onderzoek-onderbe-
windgestelden.pdf

3 Zie het interview met mevrouw Hofman in deze editie.

de best practice van verstrekking van 

maandgeld in plaats van weekgeld aan 

de klant is in veel gevallen het meest 

vergaande middel van de bevordering 

van de zelfredzaamheid.

In de evaluatie van de wet zien de initi-

atiefnemers van ZELF graag dat de hui-

dige kwaliteitstoetsing van bewindvoer-

ders een meer kwalitatief karakter krijgt 

waarbij klantgerichtheid en maatwerk 

voorop worden gesteld. De kwalitatieve 

eisen voorkomen dat het aantal malver-

saties in de branche toeneemt. Ander-

zijds levert het wel de veiligheid voor de 

bewindvoerder op om samen met de 

klant op zoek te gaan naar de mogelijk-

heden om zo zelfstandig mogelijk zijn 

financiën te beheren. De verwachting 

is dat door nog meer klantgericht te 

werken de duur van het beschermings-

bewind korter zal zijn en mogelijk het 

aantal rechthebbenden dat deels in de 

administratieve taken minder onder-

steuning nodig zal hebben toeneemt. 

Hiervoor is creativiteit, durf en vertrou-

wen nodig.

De initiatiefnemers van ZELF hebben 

het vertrouwen dat kwalitatieve contro-

le op ons werk leidt tot betere financië-

le zorgverlening. Durft de wetgever de 

bewindvoerder het vertrouwen te ge-

ven om dit te ontwikkelen zonder hier-

bij concessies te doen in de financiële 

veiligheid voor de burger en de contro-

le van de rechtsprekende macht?

“Past de Wet wijziging CBM bij de huidige behoefte?”

In de evaluatie 
van de wet zien 
de initiatiefne
mers van ZELF 
graag dat de 
huidige kwali
teitstoetsing van 
bewindvoerders 
een meer kwa
litatief karakter 
krijgt
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Het doel van het onderzoek is om 

antwoord te krijgen op bovenstaan-

de vraag. Het centrale thema van dit 

onderzoek is ‘de zorgplicht van de 

beschermingsbewindvoerder’. De vol-

gende probleemstelling heeft tijdens 

het schrijven van de scriptie centraal 

gestaan: 

Wanneer schendt de beschermingsbe-

windvoerder de zorgplicht en in hoe-

verre kan hij aansprakelijk gesteld wor-

den voor de geleden schade?

Wanneer je er zelf niet meer uitkomt

Beschermingsbewind is een maatregel 

voor personen die tijdelijk of duurzaam 

niet in staat zijn om zelf hun financië-

le huishouden te voeren. Het hebben 

van problematische schulden of de li-

chamelijke of geestelijke toestand van 

de rechthebbende zijn de grondslagen 

waarop het bewind uitgesproken kan 

worden. De maatregel wordt door de 

kantonrechter uitgesproken. Tegelijker-

tijd wordt er een beschermingsbewind-

voerder benoemd. Dit is de persoon 

die het vermogen en de goederen van 

De beschermingsbewindvoerder heeft geen bijzondere 
bijstand aangevraagd voor de kosten van het bewind, 
heeft een verzekeringsnota niet betaald en heeft over 
twee jaar geen belastingaangifte voor de rechthebbende 
verzorgd. Heeft hij hierdoor verzuimd om zich aan de 
zorgplicht van de beschermingsbewindvoerder te 
houden? Op grond van artikel 1:444 Burgerlijk Wetboek is 
de beschermingsbewindvoerder verplicht om zich als 
een goed bewindvoerder te gedragen.

DOOR LAURA POT LLB

Laura Pot (1994) is onlangs afgestu-

deerd aan de Saxion Hogeschool in 

Deventer als Sociaal Juridisch Dienst-

verlener. Gedurende haar studie is ze 

geïnteresseerd geraakt in het vakgebied 

van beschermingsbewindvoerder en 

werkte ze al bij enkele bewindvoer-

derskantoren. Voor haar afstudeer-

onderzoek heeft zij de “zorgplicht en 

aansprakelijkheid van de beschermings-

bewindvoerder” onderzocht. Nu werkt 

Laura als assistent-bewindvoerder bij 

Spectrum Bewindvoering in Heino.
 

Welke werkzaamheden 
mag rechthebbende 
van zijn beschermings
bewindvoerder 
 verwachten?
De beschermingsbewindvoerder heeft op grond van de wet taken 

en verplichtingen, maar hoe komt dit in de praktijk tot uiting?

De jury ziet het artikel van Laura als winnaar van de prijsvraag “Kans voor talent!”.



Hoe is dit onder
zoek uitgevoerd?
- in de database van Kluwer 

Navigator de uitspraken 

geselecteerd a.d.h.v. trefwoorden 

‘1:444’ en ‘bewind’; 

- een korte samenvatting per 

uitspraak gemaakt;

- per rechtbank de uitspraken 

gebundeld;

- een schema per rechtbank 

gemaakt met daarin de betref-

fende werkzaamheden, wel of 

niet tekortgekomen, wel of niet 

aansprakelijk en de beweegreden 

van de kantonrechter;

- per rechtbank een tabel gemaakt 

met de cijfers (zie tabel in dit 

artikel);

- de uitkomsten uit de schema’s 

vergeleken met de eerder 

verworven theorie;

- aan de hand van alle bevindingen 

een sterke analyse geschreven.
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de rechthebbende tijdens het bescher-

mingsbewind gaat beheren. 

Door deze maatregel mag de recht-

hebbende niet zelfstandig beslissingen 

nemen over zijn vermogen dat onder 

beschermingsbewind is gesteld. Dit kan 

alleen in overleg en met toestemming 

van de beschermingsbewindvoerder. 

Dit betekent dat de rechthebbende 

handelingsonbevoegd wordt met be-

trekking tot het vermogen dat onder 

beschermingsbewind is gesteld. Van 

de beschermingsbewindvoerder wordt 

verwacht dat hij de werkzaamheden 

van de rechthebbende overneemt. 

Welke werkzaamheden de rechtheb-

bende van de beschermingsbewind-

voerder mag verwachten, staat in artikel 

1:441 lid 1 Burgerlijk Wetboek. 

In dit artikel worden drie taken van de 

beschermingsbewindvoerder bespro-

ken. Als eerste wordt van hem verwacht 

dat hij de rechthebbende in en buiten 

rechte vertegenwoordigt. Dit betekent 

dat de beschermingsbewindvoerder als 

formele procespartij optreedt voor en 

namens de rechthebbende. Ten twee-

de wordt van de beschermingsbewind-

voerder verwacht dat hij het vermogen 

van rechthebbende juist gaat beleggen. 

Dit is alleen van toepassing als het ver-

mogen niet gebruikt hoeft te worden 

voor het betalen van de vaste lasten en 

dergelijke. De laatste taak wordt minder 

concreet geformuleerd in de wet. Er 

wordt namelijk van de beschermings-

bewindvoerder verwacht dat hij de 

werkzaamheden verricht die bijdragen 

aan een goed beschermingsbewind.

Maar wat wordt verstaan onder het 

voeren van een goed beschermings-

bewind en wat is hier de omvang van? 

Uit de Memorie van Toelichting blijkt 

dat dit afhankelijk is van de situatie. Ook 

is er gesproken over het feit dat de be-

schermingsbewindvoerder dezelfde 

aandacht aan het vermogen van recht-

hebbende moet geven als hij aan zijn 

eigen vermogen geeft. Daar komt bij 

dat de beschermingsbewindvoerder op 

grond van artikel 1:444 Burgerlijk Wet-

Wanneer 
schendt de 
beschermings
bewindvoerder 
de zorgplicht en 
in hoeverre kan 
hij aansprakelijk 
gesteld worden 
voor de geleden 
schade?

Laura Pot LLB



22  ZELF | DECEMBER 2017

boek een zorgplicht heeft tegenover 

de rechthebbende. Er wordt van de 

beschermingsbewindvoerder verwacht 

dat hij zich als een goed bewindvoerder 

gedraagt, maar wanneer gedraagt hij 

zich als een goed bewindvoerder?

Van 2010 tot en met 2016

Om hier antwoorden op te vinden, 

heeft er tijdens het onderzoek een ju-

risprudentieonderzoek plaatsgevon-

den. De uitspraken van de Hoge Raad, 

gerechtshoven en rechtbanken in de 

periode van 2010 tot en met 2016 zijn 

nader onderzocht. Door middel van 

een selectie in de database zijn 55 uit-

spraken onderzocht. Al deze uitspraken 

hebben betrekking op artikel 1:444 BW. 

Aan de hand van het jurisprudentieon-

derzoek is antwoord gegeven op de 

volgende vragen:

Wanneer is er, bezien vanuit de 

jurisprudentie over de periode 

2010 tot en met 2016, sprake van 

schending van de zorgplicht van de 

beschermingsbewindvoerder?

In welke gevallen wordt de bescher-

mingsbewindvoerder aansprakelijk 

gesteld voor de geleden schade 

indien de zorgplicht geschonden is?

Er zijn veel uitspraken onderzocht en 

om hier een duidelijke ordening in te 

maken is eerst een tabel opgesteld. 

Hieruit blijkt hoeveel uitspraken de 

rechtsprekende instantie heeft gedaan 

en welke werkzaamheden de bewind-

voerder wel of niet heeft uitgevoerd. 

Verder blijkt bij hoeveel werkzaamhe-

den hij te kort is geschoten in zijn zorg-

plicht en waar hij vervolgens voor aan-

sprakelijk is gesteld.

De beknopte weergave heeft eraan 

bijgedragen dat het overzichtelijk is ge-

worden bij hoeveel werkzaamheden de 

beschermingsbewindvoerder te kort 

is geschoten. Als eerste valt op dat dit 

bij ruim driekwart van de werkzaamhe-

den het geval is. Dit laat zien hoeveel 

werkzaamheden er uitgevoerd kunnen 

worden die mogelijk aansluiten bij een 

goed bewind. Enkele voorbeelden van 

werkzaamheden zijn 1) het niet betalen 

van vaste lasten, 2) het niet aanvragen 

van bijzondere bijstand of kwijtschel-

ding, 3) het niet doen van een belastin-

gaangifte of 4) het niet aanvragen van 

huur- en/of zorgtoeslag. Het niet aan-

vragen van bijzondere bijstand en het 

niet betalen van bepaalde vaste lasten 

zijn tijdens het jurisprudentieonderzoek 

het vaakst voorgekomen.

De uitspraken konden vervolgens in 

drie situaties onderverdeeld worden. 

Als eerste zijn er beschermingsbe-

windvoerders die zijn tekortgeschoten 

in hun werk en daardoor aansprakelijk 

zijn gesteld voor de geleden schade. 

Ten tweede zijn er beschermingsbe-

windvoerders die zijn tekortgeschoten 

in hun werk en daar niet aansprakelijk 

voor zijn gesteld. Als laatste zijn er be-

schermingsbewindvoerders niet tekort-

geschoten en daardoor ook niet aan-

sprakelijk gesteld.

Om een beeld te geven, worden hier-

onder uitspraken gekoppeld aan de drie 

mogelijkheden.

Tekortgekomen en aansprakelijk 

gesteld

Bij onderstaande voorbeelden heeft de 

kantonrechter vastgesteld dat de be-

schermingsbewindvoerder te kort is ge-

schoten in zijn zorgplicht en aansprake-

lijk is voor de geleden schade. 

Zo heeft een beschermingsbewind-

voerder een autoverzekering niet be-

taald en rechthebbende daar niet van 

op de hoogte gesteld. Als gevolg daar-

van heeft de rechthebbende onverze-

kerd rondgereden en zijn er boetes ont-

staan. De kantonrechter is van mening 

dat de bewindvoerder de rechthebben-

Omvang en uitkomsten jurisprudentieonderzoek

Uitspraken Werkzaamh. Tekortgesch. Aansprakelijk

Rb. Midden-Nederland 7 21 18 15

Rb. Noord-Holland 7 17 11 12

Rb. Gelderland 6 14 9 7

Rb. Oost-Brabant 6 13 10 9

Rb. Limburg 2 5 5 4

Rb. Zeeland-West-Brabant 2 8 5 4

Rb. Noord-Nederland 1 1 0 0

Rb. Overijssel 1 2 2 2

Rb. Rotterdam 1 3 1 1

Rb. Den Haag 1 1 1 1

Hof ’s-Hertogenbosch 7 10 7 7

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 6 5 5

Hof Amsterdam 2 8 8 8

Hoge Raad 3 3 2 2
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de beter had moeten inlichten over 

deze situatie.

Een ander voorbeeld heeft betrekking 

op het te laat aanschrijven van betrok-

ken instanties. De beschermingsbe-

windvoerder was ziek en kon de instan-

ties niet direct aanschrijven. Volgens de 

kantonrechter is dit een tekortkoming, 

omdat de bewindvoerder de vermo-

gensrechtelijke belangen eerder had 

moeten overdragen aan een andere 

bewindvoerder.

Verder was er een rechthebbende die 

meerdere malen om extra geld had 

gevraagd. Dit had zij nodig voor per-

soonlijke verzorging. Hier hecht recht-

hebbende veel waarde aan en de be-

windvoerder was hiervan op de hoogte. 

Daarnaast was er in het budget ruimte 

om het extra geld over te maken. Des-

ondanks heeft de bewindvoerder dit 

niet overgemaakt. Tijdens de procedure 

kon de beschermingsbewindvoerder 

hier geen goede reden voor aandragen.

Wel tekortgekomen, maar niet 

aansprakelijk

Bij de volgende voorbeelden is de 

beschermingsbewindvoerder wel te-

kortgeschoten in zijn zorgplicht, maar 

door omstandigheden niet aansprake-

lijk gesteld voor de geleden schade. 

Zo is er een beschermingsbewind-

voerder die geen kwijtschelding heeft 

aangevraagd voor de gemeentelijke be-

lastingen. Volgens de kantonrechter is 

dit wel een tekortkoming, maar de aan-

vragen konden alsnog gedaan worden. 

Daardoor is er geen sprake van schade 

waar de beschermingsbewindvoerder 

aansprakelijk voor gesteld kan worden.

Daarnaast heeft een beschermings-

bewindvoerder geen betaling aan 

Woningnet verricht. Volgens de kan-

tonrechter is dit wel een taak van de 

bewindvoerder en is er daarom sprake 

van een tekortkoming. Er is alleen geen 

sprake van aansprakelijkheid, omdat 

de bewindvoerder direct actie heeft 

ondernomen nadat het ontdekt was. 

Hierdoor heeft rechthebbende geen 

schade geleden.

Ten slotte is er een beschermings-

bewindvoerder die een huurschuld 

heeft laten ontstaan. Het vakantiegeld 

was door de bewindvoerder naar de 

rechthebbende overgemaakt. Hier 

had echter de huur van betaald moe-

ten worden. Het vakantiegeld werd op 

verzoek van de rechthebbende aan 

hem uitbetaald, maar volgens de kan-

tonrechter had de bewindvoerder beter 

moeten weten. Daarom is er sprake 

van een tekortkoming in de zorgplicht 

van de beschermingsbewindvoerder. 

Toch is er geen sprake van schade en 

aansprakelijkheid. De rechthebbende 

heeft verzoek tot opheffing van het be-

schermingsbewind geëist in plaats van 

een aansprakelijkheidstelling van de be-

schermingsbewindvoerder.

Geen tekortkoming in de zorgplicht

Hierboven zijn de situaties besproken 

waarin er telkens sprake was van een 

tekortkoming. Nu wordt een aantal si-

tuaties besproken waarbij de bescher-

mingsbewindvoerder niet te kort is ge-

schoten in zijn zorgplicht en dus niet 

aansprakelijk wordt gesteld. 

Zo was de rechthebbende van mening 

dat er sprake was van een tekortko-

ming, omdat de bewindvoerder huur- 

en zorgtoeslag door een derde had 

laten aanvragen voor rechthebbende. 

De kantonrechter is van mening dat dit 

wel door een derde aangevraagd mag 

worden.

Verder was er een beschermingsbe-

windvoerder die het mobiele abonne-

ment van rechthebbende, zonder over-

leg, had opgeheven. Rechthebbende 

vond dat dit een tekortkoming in de 

zorgplicht is. De beschermingsbewind-

voerder heeft kunnen bewijzen dat hij 

dit in het belang van rechthebbende 

heeft gedaan, omdat de uitgave niet in 

het budget past.

Tenslotte was rechthebbende van me-

ning dat de beschermingsbewindvoer-

der hem onvoldoende informeerde. De 

beschermingsbewindvoerder heeft het 

tegendeel kunnen bewijzen, omdat hij 

iedere maand de bankafschriften van 

de beheerrekening doorstuurde naar 

rechthebbende. De kantonrechter was 

daarom van mening dat er geen sprake 

van een tekortkoming is.

Wat betekent dit?

Hierboven is al benoemd dat het niet 

aanvragen van bijzondere bijstand 

het vaakst is voorgekomen. Op het 

moment dat de bewindvoerder het te-

Tenslotte was 
rechthebben
de van mening 
dat de bescher
mingsbewind
voerder hem 
onvoldoende 
informeerde.
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gendeel niet kan bewijzen, kan de kan-

tonrechter relatief makkelijk tot de con-

clusie komen dat de bewindvoerder te 

kort is geschoten in zijn zorgplicht. Dit 

was ook het geval bij het niet doen van 

de belastingaangifte, niet betalen van 

de vaste lasten en het niet bijhouden 

van het dossier. Dit zijn situaties waar-

bij het bewijs van de bewindvoerder 

cruciaal is. Dit maakt het voor de kan-

tonrechter relatief makkelijk om tot een 

conclusie te komen. Tijdens het onder-

zoek zijn niet alleen deze situaties naar 

voren gekomen.

Er hebben zich ook situaties voorge-

daan rondom het vermogen van recht-

hebbende. Nergens in artikel 1:441 lid 1 

Burgerlijk Wetboek staat wat er onder 

‘juist’ beleggen valt. Voor een bescher-

mingsbewindvoerder is het dan lastig 

om in te schatten wanneer hij ‘juist’ 

aan het beleggen is. Zo is er een recht-

hebbende die het niet eens was met 

de werkzaamheden van de bewind-

voerder. Hij had het vermogen binnen 

vijf jaar met €35.000,- laten afnemen. 

Door speculatieve beleggingen kon het 

gebeuren dat het vermogen was afge-

nomen. De bewindvoerder kon niet on-

derbouwen waardoor dit gebeurd was. 

Hij heeft daardoor niet ‘juist’ belegt en 

is tekortgeschoten in zijn werkzaamhe-

den.

Wat verder opvallend is, is dat er be-

schermingsbewindvoerders hande-

lingen hebben verricht om zichzelf te 

verrijken. Zo heeft een bewindvoerder 

€17.000,- zonder machtiging van recht-

hebbende naar zichzelf overgemaakt, 

heeft een bewindvoerder geld in re-

kening gebracht voor een software-

applicatie en zijn er bewindvoerders 

die meer kosten in rekening hebben 

gebracht dan waarvoor een machti-

ging is gegeven. Voor al deze hande-

lingen geldt dat er sprake is van een 

tekortkoming in de zorgplicht van de 

beschermingsbewindvoerder. Als be-

schermingsbewindvoerder werk je in 

het belang van de rechthebbende en 

niet om jezelf te verrijken. 

Naast de bovengenoemde voorbeel-

den, hebben er ook complexe situaties 

plaatsgevonden. Voor de kantonrech-

ter waren deze situaties moeilijker te 

beoordelen. Zo stonden er in een re-

kening en verantwoording onverklaar-

bare hoge uitgavenposten. Dit is in 

eerste instantie niet een teken dat de 

beschermingsbewindvoerder te kort is 

geschoten in zijn zorgplicht. Om hier 

een uitspraak over te doen, moest de 

kantonrechter eerst de levensstandaard 

van rechthebbende bepalen. Daarna 

moet beoordeeld worden of de uitga-

venposten hiermee overeenkomen. 

Vervolgens wordt de beschermingsbe-

windvoerder gevraagd een verklaring te 

geven over het verschil. Als de bescher-

mingsbewindvoerder bij die verklaring 

het tegendeel kan bewijzen, is hij niet 

tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Als 

dit niet het geval is, komt de kanton-

rechter tot de beslissing dat er wel spra-

ke is van een tekortkoming. 

Kortom...

Er is niet één antwoord te geven op 

de vraag wanneer de beschermings-

bewindvoerder te kort is gekomen in 

zijn zorgplicht. Dit is sterk afhankelijk 

van de situatie van de rechthebbende. 

Van de beschermingsbewindvoerder 

wordt verwacht dat hij maatwerk le-

vert. Hij moet per rechthebbende na-

gaan welke werkzaamheden er passen 

bij die situatie. Op het moment dat de 

beschermingsbewindvoerder de werk-

zaamheden uit artikel 1:441 lid 1 BW 

niet of onvoldoende uitvoert, kan de 

rechthebbende hier een vordering op 

instellen met als gevolg dat er wordt 

vastgesteld dat de beschermingsbe-

windvoerder zijn zorgplicht geschon-

den heeft.

De bewind
voerder kon niet 
onderbouwen 
waardoor dit 
gebeurd was. Hij 
heeft daardoor 
niet ‘juist’ belegt 
en is tekortge
schoten in zijn 
werkzaamheden.
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Op 12 oktober jl. vond de eerste training “Maatschappelijk 
Bewindvoeren” plaats. In opdracht van ZELF heeft 
Stichting Eropaf! een exclusieve training ontwikkeld voor 
bewindvoerders die werkzaam zijn bij de aan ZELF 
deelnemende organisaties1. Een door de BPBI geaccredi-
teerde training, natuurlijk, in het kader van verplichte 
permanente educatie, maar met het beschouwen van de 
training als een “moetje” wordt - als je niet uitkijkt - 
tekortgedaan aan de filosofie van de training. De opdracht 
van de wetgever waarin hij de bewindvoerder vraagt de 
“zelfredzaamheid van rechthebbenden te bevorderen” 
lijken veel deelnemers al van nature “aan te voelen”. Noem 
het maar een maatschappelijke roeping. De training poogt 
deze roeping aan te spreken en geeft er praktische 
invulling aan.

1 De maatschappelijk bewindvoerders zijn aangesloten bij Zelfredsamen (www.zelfredsamen.
nl), een initiatief van diverse maatschappelijke bewindvoerders. Mensen die op zoek zijn naar 
een beschermingsbewindvoerder, voor zichzelf of voor familieleden, kunnen een geschikte 
bewindvoerder in hun eigen regio benaderen voor meer informatie.

Maar eerst eens even terug naar de 

basis: de wetsartikelen binnen het Bur-

gerlijk Wetboek waarbinnen het bewind 

geregeld wordt (titel 19 BW Boek 1). We 

zien enerzijds dat de wetgever geen 

separate vormen van beschermings-

bewind onderscheidt. Maatschappelijk 

bewindvoeren – als tegenhanger van 

andere vormen van bewindvoeren, of 

juist als een doorontwikkelde subvorm 

ervan – kent in beginsel dan ook geen 

speciale juridische basis. De wetgever 

heeft het slechts over “het bewind”. 

Zo zegt artikel 1:438 BW dat: “tijdens 

het bewind het beheer over de on-

der bewind staande goederen niet toe 

komt aan de rechthebbende maar aan 

de bewindvoerder” en zegt artikel 1:441 

lid 1 BW vervolgens over de inhoud 

van de werkzaamheden: “tijdens het 

bewind vertegenwoordigt de bewind-

voerder bij de vervulling van zijn taak de 

rechthebbende in en buiten rechte. De 

bewindvoerder draagt zorg voor een 

doelmatige belegging van het vermo-

gen van de rechthebbende (…).”

DOOR DRS. PASCAL HEINE-LISSONE 

ZELF heeft in samenwerking met Stichting 
Eropaf! een bestendig en geaccrediteerd 
trainingsproduct ontwikkeld voor maat-
schappelijke bewindvoerdersorganisaties. 
Ook volgend jaar zullen in ieder geval twee 
trainingen georganiseerd worden (één in 
het voorjaar en één in het najaar). Dit artikel 
is in opdracht van ZELF geschreven.
 

Training 
“Maatschappelijk 
Bewindvoeren”
Primeur: de eerste gecertificeerde 

maatschappelijke bewindvoerders drs. Pascal Heine-Lissone
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Elke bewindvoerder heeft daarnaast 

te maken met hetzelfde eisenpakket. 

Denk aan de verplichte PE-punten, de 

verplichte beschrijving van de werkpro-

cessen en de eisen ten aanzien van sol-

vabiliteit en liquiditeit.2

Waarom dan – anderzijds – tóch de 

introductie van “maatschappelijke 

bewindvoering”? 

In de bewindvoerderspraktijk zien 

we tussen organisaties – zoals dat in 

iedere branche vóórkomt - verschil-

len in interne organisatie en externe 

benadering ontstaan. We hebben te 

maken met een vrij jong vak waarvan 

de professionele ontwikkeling de af-

gelopen jaren een behoorlijke vlucht 

genomen heeft, al is het alleen maar 

omdat wet- en regelgeving aanzienlijk 

is aangescherpt. Deze ontwikkeling 

leidt tegelijkertijd tot enige “onrust” in 

de branche waarbij er kritisch gekeken 

wordt naar het eigen bestaansrecht 

binnen de maatschappij. 

Wel nu, ZELF voelt dat deze ontwikke-

lingen niet onbenoemd mogen blijven 

en is ervan overtuigd dat “maatschap-

pelijk bewindvoeren” de toekomst 

heeft. Het benoemen van het onder-

scheid (“maatschappelijk”) maakt het 

gevoel tastbaar en inzetbaar in de prak-

tijk. Het biedt een weerwoord op de 

huidige ontwikkelingen binnen de bran-

che. Er zijn de laatste jaren ontzettend 

veel problemen geweest met bewind-

voerders die het eigen bedrijfsresultaat 

als heilig zagen, de rechthebbenden 

daardoor uit het oog verloren en in 

moesten leveren op kwaliteit. De kan-

tonrechters hadden hier hun handen 

vol aan en ontslagen van bewindvoer-

ders volgden elkaar in rap tempo op. In 

het artikel van Laura Pot, eerder in deze 

editie, bespreekt Pot de resultaten van 

een onderzoek naar bewindsdossiers 

waarbij de bewindvoerder aansprake-

lijk is gesteld voor geleden schade. We 

zien in dit artikel dat maatschappelijk 

bewindvoeren, naast dat het maat-

schappelijk rendement creëert en naast 

dat het invulling geeft aan de wettelijke 

opdracht om te werken aan financiële 

zelfredzaamheid, vrijwel automatisch 

zorgt voor het inrichten van het eigen 

risicomanagement. 

2 Zie in dit kader o.a. het Besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en 
mentoren (29 januari 2014) en de Kwaliteitsverordening BPBI versie 6.0 (1 mei 2017).

Vermaatschappelijking wordt – soms 

expliciet, maar vaker impliciet - langza-

merhand steeds meer zichtbaar in het 

juridisch kader. In wet- en regelgeving 

zien we steeds meer eisen die vallen 

onder de noemer “bewindvoerder, 

wees eens wat maatschappelijker!”. Zo 

zijn er inmiddels eisen ten aanzien van 

ontwikkeling van de zelfredzaamheid. 

In deze editie van ZELF treffen we een 

gesprek aan met mr. Jenny Hofman 

(voorzitter van de landelijke expert-

groep CBM). In dit artikel lezen we dat 

de wetgever graag ziet dat “de bewind-

voerder zich inspant om de rechtheb-

bende weer eigen verantwoordelijkheid 

te leren dragen” waarna mevrouw Hof-

man vervolgens aanvult: “de wet laat vrij 

hoe dat gebeurt, als het maar gebeurt”. 

Ze benadrukt hiermee het belang van 

de open “norm” van het bevorderen 

van de zelfredzaamheid en geeft aan 

dat de wetgever geen verdere concrete 

invulling wenst te geven aan deze eis. 

Het is de bewindvoerder die hierin zijn 

verantwoordelijkheid dient te nemen. 

Het mooie is dat de training voortbor-

duurt op deze gedachte. Stichting Er-

opaf! en ZELF geven in opdracht van de 

wetgever invulling aan o.a. de zelfred-

zaamheidseis en doen dit onder de filo-

sofie van het “maatschappelijk bewind-

voeren”. Daarnaast willen ze afrekenen 

met de alom overheersende gedachte 

dat beschermingsbewindvoerders niet 

zo “out-going” zijn. De maatschappe-

lijk bewindvoerder is juist iemand die 

middenin het sociale domein staat en 

snel en makkelijk partijen met elkaar 

weet te verbinden in het belang van 

de rechthebbende. Het is dan ook niet 

alleen het werken aan financiële zelf-

redzaamheid dat de maatschappelijk 

bewindvoerder onderscheidt van an-

deren, het is feitelijk de bundeling van 

alle maatschappelijk georiënteerde ac-

tiviteiten van de bewindvoerder in het 

belang van de rechthebbende en de 

maatschappij.

De trainingsdag

De training vertrekt uit een drieschil-

lenbenadering. Vanuit een beschrijving 

van de context (w.o. wettelijk, politiek 

en maatschappelijk) en de kernwaarden 

waarin de vragen “wat en waarom” cen-

traal staan wordt er nadrukkelijk toe-

Prachtige studie
dag om met 
ZELFcollega’s na 
te denken over 
maatschappelijke 
bewindvoering. 
Het is bijzon
der inspirerend 
om met elkaar 
in gesprek te 
zijn,  ervaringen 
te  delen en aan 
workshops deel 
te nemen. Ik 
kijk uit naar de 
 volgende ZELF
dag!

Wijnand Prins (voorzitter 
Anibus Kenniscentrum 
Bewindvoering en aange
sloten bij ZELF)
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gewerkt naar een concrete toepassing 

(“het hoe”) binnen de maatschappelijke 

bewindvoerderspraktijk. De combinatie 

van context, theorie en praktijk zorgt 

ervoor dat de training behoorlijk wat 

“body” heeft en daarnaast afwisselend 

en bijzonder interactief is. De docenten 

zijn allen afkomstig uit de praktijk. De 

training is ontwikkeld onder leiding van 

sociaal-wetenschappelijk onderzoeker 

dr. Catelijne Akkermans die voorstander 

is van het zg. “outreachend werken” en 

veel waarde hecht aan kennisvalorisatie 

(“het van waarde maken van weten-

schappelijke kennis voor de praktijk”). 

Haar wetenschappelijke manier van be-

naderen in combinatie met haar grote 

liefde voor het sociale domein maakt 

dat de training bijzonder waardevol is 

voor cursisten. 

 Docent Bram Vat zegt over het doel 

van de training: “onze missie is dat 

de deelnemers inzicht krijgen in de 

kernwaarden en de toepassing ervan 

in de dagelijkse praktijk. Bijvangst is 

natuurlijk dat dit plaatsvindt in een 

inspirerende omgeving waarin deel-

nemers vrijelijk met elkaar kunnen 

sparren over het thema”.

Wat verstaan we nu eigenlijk onder 

maatschappelijke bewindvoering? 

Deze vraag kunnen we beantwoorden 

aan de hand van de vijf kernwaarden 

die de rode draad van de trainingsdag 

vormen:

1. geef mensen eigenaarschap over 

hun eigen vraagstuk door hun em-

powerment en zelfregie te vergro-

ten;

2. draag zorg voor een inclusieve sa-

menleving waarin niet het systeem 

maar de menselijke maat centraal 

staat;

3. geef sociale wijkteams, burgerinitia-

tieven en vrijwilligers een ruim man-

daat; 

4. overheid, vertrouw op burgers en 

versimpel de regels; 

5. financiële zorgverleners zijn maat-

schappelijk ondernemers die wer-

ken vanuit het maatschappelijk mid-

denveld. 

We zien dat deze kernwaarden niet 

slechts mooie maar abstracte termen 

zijn maar daadwerkelijk concreet zijn 

toe te passen door de bewindvoerders 

die hebben deelgenomen aan de trai-

ning. Van iedere deelnemer wordt ver-

wacht dat hij intensief deelneemt aan 

de training. Veranderen is immers hard 

en gedisciplineerd werken!

Hieronder wordt kort ingegaan op de afzonderlijke kernwaarden en bespreken we enkele 

belangrijke punten die tijdens de training aan de orde gekomen zijn. 

1. Eigenaarschap 

Als ouder kun je jouw kind in een fiets-

zitje overal mee naar toe nemen, maar 

op de langere termijn moet het kind uit-

eindelijk zelf leren fietsen. Hoe zorg je 

ervoor dat het kind uiteindelijk zelf leert 

fietsen? Door het voor te doen, het kind 

vast te houden tijdens zijn eerste pogin-

gen en misschien ook wel door het ge-

woon te laten vallen (met de juiste knie-

bescherming, natuurlijk). Het kind moet 

het gevoel krijgen dat het zinvol is om 

te leren fietsen en dat het hierin beter 

wordt naarmate hij meer en meer oe-

fent. Eerst nog met behulp van zijn ou-

ders, maar daarna zelfstandig en samen 

met zijn vriendjes en vriendinnetjes. 

Zo is het met bewindvoeren ook. Be-

windvoeren is in beginsel niet het over-

nemen van de problemen van iemand 

anders, hoewel je in de praktijk nog veel 

te vaak ziet dat bewindvoerders wel 

die neiging hebben. Deze ongetwijfeld 

goed bedoelde gedraging heeft twee 

negatieve gevolgen: 

1. de rechthebbende leert hier op de 

langere termijn helemaal niets van 

waardoor je het probleem als be-

windvoerder in stand houdt; 

2. hoe meer je als bewindvoerder doet, 

hoe meer verantwoordelijkheden je 

op je neemt, hoe groter het risico 

op het maken van fouten – en het 

nalaten van de werkzaamheden die 

je conform wet- en regelgeving ei-

genlijk had moeten verrichten. 

Bewindvoeren is hard werken, maar 

je moet wel op de juiste manier hard 

werken. De juiste dingen juist doen, 

zeg maar. De rechthebbende zelf moet 

betrokken worden bij het oplossen van 

zijn eigen problematiek omdat hijzelf 

de sleutel is tot het succes. Maatschap-

pelijk bewindvoeren is hierbij tevens 

een onderdeel van het risicomanage-

ment van de bewindvoerder. 

Uiteraard is het sterk per rechthebben-

de afhankelijk welke mogelijkheden er 
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zijn om de betrokkenheid en de zelfre-

gie te vergroten. Belangrijk hierbij is dat 

er wordt uitgegaan van mogelijkheden 

en niet van beperkingen. Daarnaast 

kun je er als bewindvoerder van uit-

gaan dat er bij 9 van de 10 rechtheb-

benden altijd groei mogelijk is, al is het 

maar stapje voor stapje. Het is aan de 

maatschappelijk bewindvoerder om er 

achter te komen hoe en hoe snel die 

stapjes gezet kunnen worden en welke 

rol de rechthebbende zelf hierin speelt. 

Let wel: je hoeft dit als maatschappelijk 

bewindvoerder uiteraard niet volledig 

zelf te doen. “Maatschappelijk” houdt 

in deze context in dat je een sociaal 

netwerk inschakelt dat hierin in meer of 

mindere mate kan ondersteunen.

Docent Bram Vat: “Het is van belang 

handelingsbekwaamheid 3 te onder-

scheiden van handelingsverlegen-

heid. Het kan wel zijn dat iemand 

“technisch” in staat is om bepaalde 

handelingen te verrichten, maar dat 

betekent niet dat hij dit ook durft. 

Deze verlegenheid om handelingen 

te verrichten zal dan ook overwon-

nen moeten worden door het ver-

groten van het zelfvertrouwen van 

de rechthebbende”. 

Tot slot nog dit. Uit de memorie van 

toelichting van de nieuwe Wet wijziging 

CBM4 blijkt dat ook de wetgever deze 

kernwaarde hoog in het vaandel heeft 

staan: 

De voorgenomen wetswijziging heeft 

als doel ervoor te zorgen dat mensen 

die onvoldoende zelfredzaam zijn vol-

doende toegang hebben tot curatele, 

beschermingsbewind en mentorschap 

en dat deze instrumenten zodanig 

functioneren dat de mensen die verte-

genwoordigd worden adequaat wor-

den beschermd. Bij de wijziging staan 

de volgende uitgangspunten voorop: - 

de maatregel is passend en bevordert, 

waar mogelijk, de zelfredzaamheid 

van de betrokkene (…). 

2. Menselijke maat

Zoals gezegd is er niet één standaard-

aanpak die je kant-en-klaar bij iedere 

3 Hierbij wordt handelingsbekwaamheid niet in juridische, maar in letterlijke zin gedefinieerd. Het gaat hier dus niet om handelingsonbekwaam-
heid in de zin van art. 3:32 BW jo. 1:234 BW jo. 1:381 lid 2 BW.

4 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33054-3.html

rechthebbende zo kunt inzetten. De 

kracht van maatschappelijk bewind-

voeren zit ‘m dan ook vooral in het 

kunnen leveren van maatwerk. In de 

training is hier uitgebreid aandacht aan 

besteed: op welke wijze kun je een plan 

van aanpak personaliseren, afgestemd 

op de rechthebbende? 

De docenten hebben hiertoe een kwa-

drant gepresenteerd waar de deelne-

mers van de training tijdens de mid-

dagsessie mee aan de slag zijn gegaan. 

Een aantal acteurs heeft zich ingeleefd 

in de rol van fictieve rechthebbenden 

en dwong de deelnemers actief aan de 

slag te gaan met het toepassen van dit 

kwadrant. 

Docent Eric Goedhart zegt over dit 

kwadrant en het maatwerk: “Emotie 

komt altijd (!) van rechts. Een maat-

schappelijk bewindvoerder onder-

kent dit. Je kunt als bewindvoerder 

wel op de inhoud gaan zitten, maar 

je kunt door de feiten worden inge-

haald als blijkt dat de rechthebbende 

nog niet zover is. De inhoud zal in 

dat geval ook niet beklijven”. 

Maatwerk is dus per geval afzonderlijk 

bekijken welke emoties een rol (kun-

nen) spelen in de beïnvloeding van de 

inhoudelijke taak. Hoe jij als bescher-

mingsbewindvoerder aankijkt tegen 

een bepaalde (oplossings)situatie, 

speelt feitelijk niet zo’n grote rol, want: 

“autonomie is een beleving. Een puur 

persoonlijke beleving” (Marc Rakers). 

3. Mandaat sociaal domein 

Het inzetten van een sociaal netwerk is 

van belang bij het uitvoeren van jouw 

werkzaamheden als bewindvoerder. 

Niet alleen om ervoor te zorgen dat 

je als bewindvoerder het niet “alleen” 

hoeft te doen, maar juist en vooral ook 

om te bewerkstelligen dat er een inte-

grale benadering plaatsvindt van de uit-

dagingen waar de rechthebbende mee 

te maken heeft. 

Marc Rakers heeft tijdens de training 

hiertoe het middel “eigenkrachtbij-

eenkomst” aangedragen. In de eigen-

krachtbijeenkomst vindt er samen met 

de rechthebbende en de betrokken 

hulpverleners een sessie plaats waarin 

de uitdagingen van deze rechthebben-

de besproken worden. Denk hierbij aan 

de beschermingsbewindvoerder, maar 

bijvoorbeeld ook aan de psycholoog, 

de maatschappelijk werker, het Leger 

des Heils en de schuldhulpverlener. 

De deskundigen dragen in deze sessie 

oplossingsrichtingen/actieplannen aan 

– ieder vanuit hun eigen professie – 

waarna het aan de rechthebbende zelf 

is om, eventueel samen met zijn part-

ner of familie, te bepalen welke acties 

daadwerkelijk uitgezet gaan worden. 

Wat we zien bij een eigenkrachtbijeen-

komst is dat het sociale domein inten-

sief wordt ingezet en dat de uitkomsten 

uiteindelijk door de rechthebbende zelf 

bepaald worden. Dit sluit direct aan op 

de eerste kernwaarde, die van het ei-

genaarschap en het vergroten van de 

empowerment en de zelfregie van de 

rechthebbende. Hiermee laat de eigen-

krachtbijeenkomst zien een waarde-

volle tool te zijn die actief ingezet kan 

worden door de maatschappelijk be-

windvoerder bij bijv. het vergroten van 

iemands financiële zelfredzaamheid. 

4. De rol van de overheid

Een kernwaarde waar een bescher-

mingsbewindvoerder zelf een minder 

proactieve rol in kan spelen, maar daar-

om niet minder belangrijk, is de rol van 

de overheid. We zien dat de overheid 

lange tijd krampachtig heeft vastge-

houden aan allerlei bureaucratie en 

daarmee niet heeft gewerkt aan de zelf-

redzaamheid van haar eigen burgers. 

Begeleiden van cliënten
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Tijdens de training is hierover uitgebreid 

met elkaar gesproken. We zien inmid-

dels wel degelijk dat er bij, van oor-

sprong uiterst logge, procesgerichte 

instanties, een “vermaatschappelijking” 

plaatsvindt. 

Een duidelijk voorbeeld van zo’n over-

heidsinstantie is het CJIB waarbij we 

een verschuiving ervaren van proces-

gericht en standaard werken naar een 

meer flexibel ingericht proces waarbin-

nen luisteren en maatwerk meer cen-

traal staan. Ook zien we dat een aantal 

gemeentelijke sociale diensten gehoor 

geeft aan de maatschappelijke oproep 

om toegankelijker te worden voor bur-

gers. Dit zien we vooral in de schrif-

telijke communicatie, bijvoorbeeld 

bij brieven aan bijstandsgerechtigden 

waarin niet langer op een dwingende 

en formele wijze wordt verwezen naar 

de verplichtingen die horen bij een uit-

kering op basis van de Participatiewet. 

C’est le ton qui fait la musique! 

Daarnaast is ZELF enthousiast over het 

initiatief “prettig contact met de over-

heid”. Doel van dit initiatief is de over-

heid dichter bij de burger brengen door 

andere, meer informele communicatie. 

We geloven dat dit een randvoorwaar-

de is voor vergroting van de (financiële) 

zelfredzaamheid van burgers. 

5. Financiële zorgverleners als maat-

schappelijk ondernemers

Uit het voorgaande blijkt al dat een fi-

nancieel zorgverlener niet alleen een 

ondernemer is met verplichtingen die 

iedere ondernemer heeft, maar vooral 

ook een ondernemer is met een maat-

schappelijke taak. Maatschappelijk be-

windvoeren sluit het bedrijven van mar-

keting en het bewust werken aan een 

mooi financieel bedrijfsresultaat niet uit, 

sterker nog: het gaat hand in hand! 

Een bewindvoerder ontleent zijn be-

staansrecht aan de maatschappij. Van-

uit dat gedachtegoed lijkt het niet meer 

dan logisch dat een maatschappelijk 

bewindvoerder de (morele) verplich-

ting voelt om iets terug te doen voor 

de maatschappij door het creëren van 

maatschappelijk rendement. Wat we bij 

maatschappelijk bewindvoerders dan 

ook steeds meer zien is dat winsten 

zoveel als mogelijk “teruggepompt” 

worden in de eigen organisatie ter ver-

betering van de dienstverlening aan 

cliënten, dan wel gebruikt worden ter 

investering in maatschappelijke activi-

teiten. 

Overigens komt het “maatschappelijk 

ondernemen” niet alleen maar extern 

tot uiting. Binnen de eigen organisatie 

is het belangrijk dat het management 

voldoende middelen beschikbaar stelt 

aan de eigen medewerkers zodat er 

ook daadwerkelijk gewerkt kán worden 

aan bijv. de zelfredzaamheid van cliën-

ten. 

Nabeschouwing 

Internationaal gezien is Nederland een 

voorloper op het gebied van wettelijke 

maatregelen voor mensen die (finan-

ciële) bescherming nodig hebben. We 

moeten onze beschermingsmaatrege-

len, waar het beschermingsbewind er 

één van is, dan ook “beschermen” en 

zo goed mogelijk inzetten. De wetgever 

en de rechtspraak hebben de afgelopen 

jaren laten zien dat het hun menens is! 

Wet- en regelgeving is aangescherpt 

richting een meer professionele, maar 

ook een meer maatschappelijke uit-

oefening van het bewindvoerdersam-

bacht. Het is een waardevol product 

van de Nederlandse verzorgingsmaat-

schappij dat we moeten koesteren. Met 

onze training pogen wij hiertoe een 

aanzet te doen.

Inspirerend om 
in de loop van de 
dag het woord 
“maatschappelijk 
bewindvoering” 
gestalte te 
zien krijgen. 
Professionals op 
verschillende 
niveaus die 
innovatief 
meebewegen 
met de gegeven 
casussen. 
Samen mooie 
ideeën gestalte 
geven door 
doelgerichte 
training.

Esther van den Berg 
(directeurbestuurder 
Stichting Financiële 
Dienstverlening ZHN en 
aangesloten bij ZELF)



30  ZELF | DECEMBER 2017

Rectificatie op het artikel ISD Bollenstreek versobert 
bijzonder bijstand
“In het nummer van Zelf van 04-05-2017 stond een artikel 

over het budgetbeheer wat de ISD Bollenstreek (ISD) aan 

haar klanten biedt. De woordkeuze van de SFD in deze be-

richtgeving kan tot een onjuist beeld hebben bijgedragen 

met betrekking tot het bieden van budgetbeheer in natura 

door de ISDB. Onderstaand de rectificaties: 

In het artikel staat vermeld dat er sprake is van een versobe-

ring van de bijzondere bijstand. De aanleiding voor de ISD 

om het budgetbeheer in natura aan te bieden heeft niets te 

maken met versobering of een andere financiële impuls. De 

reden is dat de ISD van mening is hiermee een meer passen-

de dienstverlening aan te bieden aan haar klanten. De ISD 

voert diverse regelingen uit zoals Schulddienstverlening, de 

Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. 

Voor een integrale aanpak is het van grote meerwaarde dat 

ook deze dienst in het pakket van de ISD zit. Zo heeft de klant 

één aanspreekpunt, is hij vanuit verschillende regelingen goed 

in beeld en dat werkt efficiënter dan versnipperde vormen van 

dienstverlening. 

De SFD heeft met het woord “Versobering” willen aangeven 

in het artikel dat er landelijk steeds meer gemeenten de bij-

zondere bijstand in natura aanbieden. Door het wegvallen 

van de financiële vergoeding kan dit voor de klanten een be-

perking in keuzevrijheid met zich mee brengen mbt budget-

beheer bij andere organisaties. 

In het artikel stond geschreven dat de ISDB een ‘light versie’ 

van budgetbeheer aanbiedt, welke minder vergaand is dan 

volledig budgetbeheer. De SFD heeft met deze woordkeuze 

willen aangeven dat er, indien het opsturen van financiële 

post door de klant moeilijk is, er een passende oplossing ge-

zocht moet worden. De ISDB zal hierin een passende oplos-

sing voor aanreiken, zij bieden elke vorm van budgetbeheer 

aan, zowel intensief als minder intensief. Het uitgangspunt 

hierbij is maatwerk. Wat iemand zelf kan, stimuleert de ISD 

om zelf te doen. Als dat niet kan, zijn er diverse ondersteu-

ningsmogelijkheden die de ISD inzet om dit te compense-

ren.’

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

DOOR: JOYCE BRANDT

De kerstboom shines in mijn woonkamer, wijntje op tafel, 

kaarsjes aan en iedereen van mijn familie is bij mij thuis. Ge-

zellig! Als je dit zo leest klinkt het niet zo bijzonder. Even niks 

hoeven, lekker eten, het kostbaarste bezit om je heen en je 

vermaken met de simpele dingen van het leven zoals een 

spelletje catannen met de kids. 

Genietend van de rust, uitgeslapen en bijkomend van het 

harde werken van het afgelopen jaar zoemt er ook door mijn 

hoofd dat dit alles helemaal niet zo simpel en vanzelfsprekend 

is. Ook niet bij mij. Mijn familie is maar zelden met zijn allen 

bij elkaar. Ik heb een samengesteld gezin met vier kinderen 

en mijn broer is ziek waardoor hij niet mobiel is. Het is geen 

onwil, slechts onmacht en het maakt je soms wat mistroostig. 

Robert ten Brink heb ik niet nodig hoor, enkel wat hulp en ge-

luk. Dit maakt het leven immers een stuk aangenamer. 

De afgelopen 10 jaar heb ik als bewindvoerder en mentor 

veel bijzondere klanten geholpen. Hierdoor besef ik maar al 

te goed dat er ook in 2018 mensen eenzaam zijn, er gezin-

nen bij de voedselbank lopen of kennissen stress hebben van 

de vele schulden. Deze mensen hebben weinig zelf te beslis-

sen. Dat dit niet symbool staat voor het ultieme feestgevoel, 

heeft ook Sigrid Stamkot al vastgesteld in haar betoog over 

‘the most wonderful time of the year’. Al was de context vol-

strekt anders, haar tekst past – gek genoeg – naadloos in dit 

verhaal. Maar hoe kunnen wij hieraan bijdragen? Wij, de lezers 

van Zelf. Het ultieme feestgevoel is wellicht een te groot doel, 

maar wat meer rust en vrijheid voor diegenen die het nu niet 

hebben moet haalbaar zijn. Toch? 

Zo heeft mijn buurvrouw mij gecharterd als vrijwilliger bij ons 

in de wijk voor Speelstoet. Speelstoet is de ‘voedselbank’ voor 

speelgoed. Het heeft meerdere goede doelen in één. Het re-

cyclet speelgoed. Het denkt daarmee aan het milieu en dus 

ook aan de toekomst van onze kinderen. Maar voor mij een 

belangrijker doel en dat is het voorzien van een dagbesteding, 

naast het vertrekken van speelgoed. Met de uitgifte van het 

speelgoed kunnen ook deze kinderen catannen, buiten spe-

len en plezier maken. De eenzaamheid en het isolement wor-

den zo verminderd. 

Ik denk ècht dat het haalbaar is om het gezelliger te maken 

voor iedereen. Geef mensen tools, hoe klein ook, om zich 

onder de mensen te begeven en het gevoel van vrijheid te ge-

ven. Alle kleine beetjes helpen en begin met de mensen om je 

heen. Het is al bijna 2018 ;-).

Kort nieuws
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ZELF in de Social Media



FINANCIËLE ZORG VANUIT 
EEN INNOVATIEF OOGPUNT


