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1. Verslag van het bestuur over 2016 

Voor u ligt het verslag over het jaar 2016 van Bureau Sociaal Raadslieden 

Veldhoven. Hoogstwaarschijnlijk zult ook u dit verslag digitaal lezen: dat 

bespaart ons veel kosten en onder andere door het verslag op onze website te 

plaatsen is het toch voor iedere belangstellende te lezen. www.bsrveldhoven.nl  

 

2016 was een jaar van consolideren: het stof dat na de Kanteling, een forse 

verandering van de WMO, was ontstaan is opgetrokken en organisaties en 

functionarissen hebben hun plaatsen weer ingenomen en zijn weer vindbaar. 

Contacten zijn weer aangetrokken en nieuwe contacten zijn ontstaan. 

Qua doelstellingen en werkprocessen waren er geen grote veranderingen bij 

BSR: we bleven de betrouwbare en voorspelbare partner die we altijd waren 

dankzij de niet aflatende inzet van hooggekwalificeerde vrijwilligers en gedreven 

coördinatoren.  

Inderdaad: coördinatoren! Na de benodigde financiële middelen beschikbaar te 

hebben gekregen van de gemeente Veldhoven hebben we een representatieve 

sollicitatiecommissie samengesteld. Het eerste werk was het opstellen van de 

vacaturetekst. Die werd geplaatst op LinkedIn, Jobrapido en in het Veldhovens 

Weekblad. Uiteindelijk bleek via die advertentie de kandidaat bij BSR terecht 

gekomen te zijn. 

We ontvingen 18 reacties waarvan we 6 personen uitnodigden. Op basis van die 

gesprekken werden vervolggesprekken aangegaan met 2 kandidaten, waarbij 

Simone Joosten-Gijsen als de geschiktste kandidaat overbleef. 

Zij zei ook ja, en is gestart met een uitgebreid inwerkprogramma dat tot volle 

tevredenheid van alle betrokkenen is verlopen en heeft geleid tot een eerste 

verdeling van taken met Rian Tondeur, tot voor kort 15 jaar lang de enige 

coördinator. 

Deze personeelsuitbreiding heeft er allereerst toe geleid dat de kwetsbaarheid 

van de organisatie aanzienlijk is afgenomen. Verder is er meer ruimte voor 

extern overleg, en meer ruimte voor begeleiding van eigen (nieuwe) 

medewerkers. En er is tijd om nieuwe initiatieven te ontplooien en oude 

voornemens te gaan realiseren. 

Tenslotte werd in 2016 veel werk gemaakt van het nieuwe Beleidsplan 2016-

2017 en kwam in december een klanttevredenheidsonderzoek gereed. 

Waarover meer in het volgende hoofdstuk.  

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bsrveldhoven.nl/
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2. Toekomstvisie: verwachte ontwikkelingen voor 2017 

 

Met een aantrekkende economie lijken de donkerste jaren van een lange crisis 

achter ons. We weten helaas ook dat zo’n crisis nog jaren na-ijlt en dat veel 

(financiële en emotionele) schade zichtbaar wordt. 

Ook voor de categorie inwoners van Veldhoven die dat treft kan BSR veel 

betekenen. Met directe advisering, maar ook met budgetcoaches. 

Onder die categorie bevindt zich veel jeugd, maar ook een groep zzp-ers. Ter 

versterking van onze zichtbaarheid voor de jeugd zijn al contacten gelegd met 

Cordaad en er wordt nagedacht over een meer aansprekend aanbod: speciale 

website, chatten enzovoort. 

In de meerjarenplanning hebben we verder onder andere opgenomen dat BSR 

graag wil nagaan of de volgende taken een verbreding van het draagvlak van de 

organisatie kunnen opleveren en in dat kader overleg wil aangaan met relevante 

partijen: 

- Ondersteuning generalisten 

- Nieuwe cliëntengroepen 

- Nieuwe functies en specialismen 

- Een aantrekkelijke en afgestemde website voor de diverse doelgroepen 

- Eventueel (beperkte) geografische uitbreiding. 

Voorwaar grote plannen, maar eerst zal gedegen onderzoek uit moeten wijzen of 

dit wenselijk én realiseerbaar is. 

Verder staat nog op de rol een communicatieplan: PR staat al vele jaren op het 

wensenlijstje. Met de 2e coördinator lijkt dat nu haalbaar. 

En ten slotte de resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek: we zullen het 

komend jaar bezien hoe we daar gepaste aandacht aan kunnen besteden. Menige 

organisatie zou wensen zulke scores te bereiken! Toch geven de uitslagen ons 

ook verbeterpunten aan waarmee we aan de slag kunnen. 

Kortom: veel ambities, veel werk aan de winkel!   
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3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden  

 

 

Alle inwoners van Veldhoven kunnen advies en hulp krijgen bij Bureau Sociaal 

Raadslieden. De werkzaamheden bij het Bureau bestrijken een breed sociaal 

juridisch terrein. 

 

Er wordt met name een vangnet geboden voor burgers, die (tijdelijk) 

onvoldoende in staat zijn om hun zaken zelf te regelen. BSR zoekt naar 

mogelijkheden om het perspectief van deze mensen te verbeteren. Ouderen, 

laagopgeleiden, laaggeletterden, mensen die de Nederlandse taal onvoldoende 

machtig zijn en mensen met een laag inkomen kunnen tot deze groep behoren, 

maar ook een complexe persoonlijke en/of financiële situatie kan tot gevolg 

hebben dat mensen niet voldoende zelfredzaam zijn.  

 

Daarnaast wordt wet- en regelgeving alsmaar complexer en wordt informatie 

steeds vaker uitsluitend digitaal ter beschikking gesteld. Voorbeelden hiervan zijn 

het digitale postvak mijnoverheid.nl, het besluit van de Belastingdienst om alle 

post te gaan digitaliseren en de uitsluitend digitale mogelijkheid om een uitkering 

aan te vragen. Burgers lopen hierdoor vast en doen een beroep op BSR. 

 

Het doel van de dienstverlening is niet om mensen werk uit handen te nemen, 

maar om de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen en daardoor ook de 

maatschappelijke participatie te vergroten. 

 

De hulp die bij BSR wordt geboden bestaat enerzijds uit informatie en advies en 

anderzijds uit praktische ondersteuning. Hierbij gaat het om het ordenen van 

administraties, het invullen van formulieren, het schrijven van brieven en 

bezwaarschriften en om bemiddeling en verwijzing naar andere instanties. Ook 

kan hulp van een budgetcoach worden aangeboden. 

 

Bij de Sociaal Raadslieden kunnen vragen worden gesteld over uitkeringen, 

arbeid, belastingen, consumentenzaken, juridische kwesties, personen- en 

familierecht, onderwijs, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 

In 2016 werden de meeste vragen gesteld over belastingen (inclusief toeslagen), 

sociale zekerheid en consumentenzaken (waaronder geldzaken/schulden). 

 

Het Belastingteam van BSR helpt bij het invullen van de aangifte 

Inkomstenbelasting en beantwoordt vragen over belastingzaken inclusief 

toeslagen (huur- en zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget). 

BSR Veldhoven is Toeslagen Service Punt van de Belastingdienst Toeslagen. 

Hierdoor kunnen cliënten die niet beschikken over een DigiD-code toch worden 

geholpen met vragen over de toeslagen en kan tevens een beroep worden 

gedaan op de backoffice van Toeslagen. 
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De Formulierenhulp van BSR geeft uitleg over de inhoud van formulieren en biedt 

ondersteuning bij het invullen ervan en bij het schrijven van brieven. 

 

Het Klapperproject helpt bij het opzetten en ordenen van de administratie, 

waardoor mensen weer inzicht krijgen in hun financiële situatie en verdere 

problemen worden voorkomen.  

Mocht een intensievere begeleiding toch nodig zijn, dan kan een budgetcoach 

worden ingezet. 

Is sprake van problematische schulden, dan worden mensen na het uitzoeken en 

ordenen van de papieren begeleid naar schuldhulpverlening. 

 

Het Budgetcoachproject is een samenwerkingsverband tussen Cordaad Welzijn 

en BSR. Een budgetcoach biedt ondersteuning aan mensen met (dreigende) 

financiële problemen. Wanneer mensen geen overzicht van en controle over hun 

thuisadministratie en financiën hebben kan begeleiding door een budgetcoach 

uitkomst bieden. 

 

Voor specifiek juridische en notariële vragen worden tweemaal per maand 

speciale spreekuren gehouden door Juristen en Notarissen. 

 

Wekelijks is er bij BSR een financieel spreekuur, waar complexe vragen op 

financieel gebied worden behandeld door een deskundige. Het betreft een intern 

spreekuur, bedoeld voor sociaal raadslieden, medewerkers klapperproject en 

budgetcoaches samen met hun cliënt, die worden geconfronteerd met 

ingewikkelde financiële kwesties. 

 

Vertegenwoordigers van bewoners van Severinus in Veldhoven kunnen hulp 

krijgen van een medewerker van BSR bij de jaarlijkse verantwoording die zij aan 

de kantonrechter moeten afleggen over hun bewindvoering/ mentorschap/ 

curatele. 

   

BSR is Meldpunt voor discriminatie. In Veldhoven zijn twee meldpunten: het 

klantcontact-centrum van de gemeente en BSR. Klachten worden  rechtstreeks 

doorgestuurd naar het Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant.  

 

Vanuit BSR wordt intensief samengewerkt met andere welzijnsinstellingen in 

Veldhoven. Door onderlinge afstemming met deze organisaties wordt beoogd de 

doelgroep beter te bereiken en overlap van dienstverlening te voorkomen. 

 

Het signaleren van knelpunten in wet- en regelgeving kan worden aangemerkt 

als aanvullend werkveld van BSR: de medewerkers zien de effecten die wet- en 

regelgeving hebben op het dagelijks bestaan van cliënten. Die effecten kunnen 

(onbedoeld) negatief zijn. Sociaal raadslieden kunnen onvolkomenheden snel 

opmerken en aankaarten bij de verantwoordelijke instanties.  
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Dit kan zowel op landelijk als lokaal niveau. De signaleringscommissie van de 

landelijke organisatie voor sociaal raadsliedenwerk LOSR heeft op dit gebied een 

actieve rol.  

 

Met elkaar vormen de medewerkers een professioneel, deskundig en toegewijd 

team. Daardoor is het mogelijk dat BSR tegen zeer geringe organisatiekosten 

professionele, laagdrempelige hulp op sociaal juridisch gebied kan blijven bieden 

aan de burgers van Veldhoven. 
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4. Personeel en organisatie  

 

4.1. Personeel 

 

BSR neemt in Veldhoven een aparte positie in tussen de grotere professionele 

organisaties: het werk wordt gedaan door vrijwilligers, die informeren en 

adviseren en praktische ondersteuning bieden aan de cliënten. Naast de sociaal 

raadslieden is een aantal medewerkers werkzaam bij het klapperproject, het 

belastingteam, de documentatie, de automatisering of public relations. 

Er zijn speciale spreekuren van juristen en notarissen, die dat eveneens op 

vrijwillige basis doen. 

Daarnaast kunnen medewerkers een beroep doen op een financieel adviseur. 

BSR is een van de trekkers van het budgetcoachproject, een samenwerkings-

project met Cordaad Welzijn. De vrijwillige budgetcoaches maken deel uit van 

laatstgenoemde organisatie. Drie medewerkers van BSR zijn naast hun werk hier 

tevens budgetcoach. 

 

Alle vrijwilligers zijn betrokken bij het maatschappelijk leven in Veldhoven. Zij 

besteden veel tijd aan het zich verdiepen in de problemen van de cliënten, aan 

het zelf bijblijven op het vakgebied, aan het kritisch volgen van wet- en 

regelgeving en het signaleren van knelpunten daarin.  

Een belangrijk kwaliteitsaspect van de vrijwilligers van BSR is dat zij de tijd 

nemen om naar persoonlijke verhalen te luisteren, om iets uit te leggen of om 

samen met de cliënt iets uit te zoeken. Zo wordt aan cliënten het gevoel gegeven 

dat ze echt gehoord worden. 

Deze  maatschappelijke betrokkenheid van de vrijwilligers draagt bij aan het 

door de Gemeenteraad geformuleerde uitgangspunt van maatschappelijke 

participatie en verantwoording dragen voor elkaar in deze samenleving. 

 

De complexiteit van de problematiek waarmee mensen bij BSR aankloppen wordt 

steeds groter. Dat vraagt vaak om een andere benadering van de cliënt dan bij 

bijvoorbeeld een enkelvoudige juridische vraag. Van de medewerkers wordt dan 

ook steeds meer inlevingsvermogen en flexibiliteit verwacht. De manier waarop 

de vrijwilligers hiermee in de praktijk omgaan oogst bewondering! 

 

De medewerkers vormen een hecht en deskundig team. Zij worden 

vertegenwoordigd door een uit hun midden gekozen medewerkersraad, die in het 

verslagjaar betrokken was bij de sollicitatieprocedure voor de tweede coördinator 

en bij het maken van het beleidsplan 2017-2019. 

 

Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die voortdurend op de bres staan voor 

het welzijn van alle medewerkers en ondersteuning bieden aan de coördinatie.  
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Door de  betrokkenheid van het bestuur wordt een brug geslagen naar externe 

partners, waarmee ook op bestuurlijk niveau contacten worden onderhouden. 

 

Dat het werk van BSR in Veldhoven wordt gewaardeerd bleek op 12 februari 

2016: BSR kreeg toen uit handen van wethouder Mariënne van Dongen de “1 

van Veldhoven” uitgereikt. Projecten, organisaties en particulieren die iets extra’s 

doen voor kwetsbare mensen kunnen worden genomineerd voor deze prijs. BSR 

werd genomineerd door een trotse medewerker en dat verzoek werd 

gehonoreerd. De wethouder benadrukte tijdens de uitreiking het belang van de 

inzet van BSR en dat werd beaamd door de kunstenaar, die het kunstwerk “de 1” 

voor BSR maakte. 

 

4.2. Interne organisatie en deskundigheidsbevordering 

 

BSR is een zelfstandige, onafhankelijke instelling. Aan de dienstverlening zijn 

geen kosten verbonden.  

 

Cliënten blijven zoveel mogelijk anoniem, er worden geen dossiers aangelegd. 

De vrijwilligers hebben op basis van hun vrijwilligersovereenkomst een geheim-

houdingsplicht. Bij de uitvoering van taken die gepaard gaan met het inzien van 

persoonlijke gegevens, zoals het invullen van belastingaangifte en het uitvoeren 

van het klapperproject en het budgetcoachproject, wordt aan de cliënt gevraagd 

een verklaring te ondertekenen, waarin deze toestemming geeft voor het 

bekijken van deze gegevens. 

 

BSR is toegankelijk voor alle burgers van Veldhoven. Alleen voor het invullen van 

de aangifte inkomstenbelasting wordt een inkomensgrens gehanteerd. 

(In 2016: € 2000,- netto per maand; geen belastbaar vermogen in box 3.) 

 

Gedurende drie dagen en één avond per week kunnen cliënten terecht op  

inloopspreekuren. 

 

Het invullen van belastingformulieren en de hulp bij het ordenen van 

administraties gebeurt op afspraak. Ook de budgetcoach werkt op afspraak. 

 

De randvoorwaarden voor het werk van BSR zijn een voortdurend punt van 

aandacht van bestuur en medewerkers. In 2016 zijn op dit gebied zowel 

structurele als specifieke taken verricht:  

 

- Op het gebied van PR werd in het verslagjaar veel werk verzet door de PR-

commissie, bestaande uit een vrijwillige medewerker en een van de 

coördinatoren. De commissie heeft maandelijks een werkbespreking en 

niet zonder resultaat: 
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* Op 1 januari 2016 ging de nieuwe website de lucht in. De commissie en 

systeembeheerder zorgen dat de website actueel blijft. 

* Elke twee weken verscheen er een nieuw artikel met een bepaald 

(juridisch) thema in het Veldhovens Weekblad. Ook de juristen en 

notarissen schreven mee. 

* Om de bereikbaarheid van BSR te verbeteren werd een 

bewegwijzeringsbord geplaatst. 

* Het klanttevredenheidsonderzoek werd afgesloten met een notitie met 

conclusies en aanbevelingen. 

* Diverse in 2016 gemaakte plannen, bijvoorbeeld over het plaatsen van 

advertenties in wijk- en verenigingsbladen, het actualiseren van de folder 

en het beter bereiken van de jeugd, zullen in 2017 hun beslag krijgen. 

 

- Systeembeheer onderhoudt het computernetwerk. Er is een werkgroep 

automatisering, waarin naast de systeembeheerder twee medewerkers 

zitting hebben. Het moge duidelijk zijn dat deze faciliteit 24/7 onmisbaar is 

voor een goede dienstverlening. 

 

- Veel cliënten hebben niet de beschikking over een computer, terwijl 

informatie steeds vaker uitsluitend digitaal wordt verstrekt. De 

medewerkers van documentatie zetten zich in om cliënten indien nodig 

toch te kunnen voorzien van noodzakelijke schriftelijke informatie. 

 
- Een van de medewerkers van BSR verzorgt, naast andere taken, de 

financiële administratie van BSR. 

 

- BSR werkt anoniem, maakt geen gebruik van dossiers. Het verwerken van 

gegevens ten behoeve van de jaarrapportage gebeurt via contact-

registratie. Deze registratie wordt bijgehouden door twee vrijwillige 

medewerkers, naast hun reguliere taken. 

 

- Bestuur en coördinatie bevorderen het welzijn en de werkomstandigheden 

van de medewerkers.  

Een van de medewerkers is bedrijfshulpverlener, ook in 2016 volgde hij 

een herhalingscursus.  

In 2016 werd de sterk verouderde telefooncentrale vervangen en werden 

nieuwe bureaustoelen aangeschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

Medewerkers van BSR hebben in 2016 deelgenomen aan cursussen en 

voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de volgende onderwerpen: 

 

 Congres LOSR met workshops over het thema “Sociaal domein in 

verandering en de gevolgen voor Sociaal Juridische Dienstverlening”. 

 Themabijeenkomsten ROSR (Regionaal Overleg Sociaal Raadsliedenwerk) 

over gerechtsdeurwaarders en de Zorgverzekeringslijn.  

 Informatiebijeenkomst bij BSR door T. van Gogh en A. Venrooij van de 

Belastingdienst over aangifte IB 2015 en veranderingen op het gebied van 

inkomstenbelasting en toeslagen in 2016. 

 Deelname intermediairdag bij de Belastingdienst. 

 Deelname informatiebijeenkomsten Belastingdienst. 

 Cursus Asielbeleid door Peter Ploeger, Vreemdelingeninformatiepunt 

Eindhoven. 

 Presentatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin en 

Jeugdmaatschappelijk Werk door Addy van Beek en Inge Scheepens. 

 Presentatie over het werk van het Juridisch Loket in Eindhoven door 

Miriam van der Heijden. 

 Cursussen bij Stimulansz in Utrecht:  

-Participatiewet  

-Schuldhulpverlening 

-Sociale Zekerheid 

-Wmo 

 Presentatie over het werk van Impegno door Tosca van Erp. 

 Presentatie over het Loket Schuldhulpverlening van de gemeente 

Veldhoven door Sandy Bombay en Marlie Wintjes. 

 Presentatie over de werkwijze van Slachtofferhulp door Jolijn Joosten. 

 Presentatie over Vluchtelingenwerk Veldhoven door Jet van Moorsel. 

 Cursus Nibud over het Geldplan “Kom uit de geldzorgen”. 

 Intervisiebijeenkomsten Klapperproject. 

 Intervisiebijeenkomsten Sociaal Raadslieden. 

 Deskundigheidsbevordering budgetcoaches:  

-Twee algemene informatiebijeenkomsten    

-Intervisiebijeenkomsten in voorjaar en najaar van 2016 

-Informatiebijeenkomst over bewindvoering 

-Uitleg sociale kaart. 
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4.3. Externe activiteiten 

 

Het verzorgen van vier spreekuren in de Bibliotheek Veldhoven over de 

Meedoenregeling van de gemeente Veldhoven, belastingvragen, thuis-

administratie en personen- en familierecht. 

 

Betrokkenheid bij informatiebijeenkomsten over het Digisterker project van 

Seniorweb en de Seniorenraad Veldhoven betreffende cursussen digivaardigheid 

en omgaan met de digitale overheid. 

 

Samenwerking met de Bibliotheek Veldhoven, PVGE en KBO in het kader van het 

Cubiss project van de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek. Die hebben 

een samenwerkingsconvenant gesloten over de ondersteuning van burgers bij 

het digitaal zaken doen met de overheid in het algemeen en de Belastingdienst in 

het bijzonder. De bibliotheken gaan maatschappelijk dienstverleners faciliteren 

om in 2017 spreekuren te houden in de bibliotheek voor hulp bij aangifte. In 

Veldhoven zijn de voorbereidingen hiervoor in het verslagjaar gestart. 

 

Deelname aan de Klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal van de 

gemeente Veldhoven. 

 

Toehoorder bij “Veldhoven aan Tafel”: een brede participatieraad van de 

gemeente Veldhoven. 

 

Het bijdragen aan de “Week van de Vrijwilliger” door het organiseren van een 

workshop over de actualiteiten van het erfrecht. De workshop werd gegeven 

door H. van Kruijsdijk van Notarishuys Veldhoven. 

 

Samenwerking met Cordaad Welzijn in het budgetcoachproject. 

 

Deelname aan netwerkoverleg van SWOVE, met vertegenwoordigers van 

welzijns- en thuiszorgorganisaties. 

 

Deelname aan netwerklunches van Cordaad in diverse wijken in Veldhoven (Net 

Noord en Zuid). 

 

Partner in structureel overleg met organisaties met een vergelijkbare doelgroep: 

gemeente Veldhoven, Stichting Leergeld, Voedselbank en Cordaad. 

 

Uitleg over het werk van BSR aan vertegenwoordigers van de Immanuelkerk en 

aan deelnemers van de Stichting EVA in Veldhoven. 
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Het voeren van oriënterende gesprekken met CJG en Cordaad over het bereiken 

van de jeugd, een doelgroep die zich nauwelijks meldt bij BSR. 

 

 

Deelname aan bijeenkomsten van de gemeente Veldhoven ter voorbereiding van 

de nieuwe Nota Jeugd en Onderwijs. 

 

Overleg met de intermediair Roma van Cordaad over hulp aan de Roma inwoners 

van Veldhoven. 

 

Geïnterviewd op verzoek van de gemeente Veldhoven en zo bijgedragen aan de 

evaluatie van het minimabeleid door de gemeente. 

 

Uitleg over het werk van BSR aan klantmanagers van de gemeente Veldhoven 

ten behoeve van een te ontwikkelen informatiemap voor uitkeringsgerechtigden. 

 

Lid van de Landelijk Organisatie voor Sociaal Raadsliedenwerk. In dit verband is 

er regelmatig contact tussen sociaal raadslieden, in ons geval vooral in de regio 

Zuid, over zowel vakinhoudelijke als organisatorische zaken.  

 

Externe samenwerking vindt ook zeer frequent plaats op casusniveau, zowel door 

de medewerkers van BSR als door de coördinatie. Er vindt voortdurend 

onderlinge afstemming plaats met medewerkers  van het Loket 

Schuldhulpverlening en van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente 

Veldhoven, van Lumenswerkt, SWOVE, Voedselbank, woningcorporaties, 

Stichting Leergeld, GGzE, enzovoort. Vaak is er een “driehoeksoverleg”, waarbij 

de betrokken hulpvrager samen met een medewerker van BSR en van een van 

voornoemde instellingen bekijkt welke weg het beste kan worden bewandeld. 
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5.  Het jaar 2016 in cijfers 

 

 5.1. Het sociaal raadsliedenwerk en de speciale spreekuren in cijfers 

 

Totaal aantal cliënten 

 2014 2015 2016 

BSR 1296 1268 1267 

Juristen  66 81 66 

Notaris 25 36 22 

Financieel spreekuur*  26  41 

Totaal 1387 1411 1396 

 

  Overzicht cliënten 

 

Hoe vonden de contacten plaats 

 2014 2015 2016 
Aan de balie 1200 1142 1163 
Per telefoon 87 96 79 
Spreekuur 91 117 88 
Huisbezoek 6 7 2 
E-mail 3 19 23 
Of anders  4  
    
Totaal 1387 1385 1355 

 

Man/vrouw/groep 

 2014 2015 2016 
Man 574 545 562 
Vrouw 714 717 678 
Groep/meer personen 93 118 102 
Instelling/hulpverlener 6 5 13 
    
Totaal 1387 1385 1355 

 

Leeftijd 

 2014 2015 2016 
Tot 25 jaar 77 47 53 
25 tot 35 jaar 163 156 162 
35 tot 45 jaar 259 242 254 
45 tot 55 jaar 225 247 194 
55 tot 65 jaar 196 196 165 
65 jaar en ouder 330 342 323 
Onbekend 137 155 204 
    
Totaal 1387 1385 1355 
    
 

 

 

 

 

 

   
 

* Niet verder verwerkt in onderstaande cijfers 
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Herkomst 

 2014 2015 2016 
Nederland 887 891 832 
Roma-bevolking 42 53 40 
Suriname/Antillen 57 48 49 
Overig Europa 40 53 41 
Turkije/Marokko 33 31 29 
Overige landen* 286 243 297 
Onbekend 42 66 67 
    
Totaal 1387 1385 1355 

 

 

 

Duur van het contact 

 2014 2015 2016 
Tot 15 minuten 310 306 312 
15 tot 30 minuten 537 495 477 
30 tot 60 minuten 430 431 448 
Langer dan 60 minuten 110 153 118 
    
Totaal 1387 1385 1355 

 

 

* Afrika 173, Azië 121 en Amerika 3 

 

 

 

Overzicht vragen 

 

Totaal aantal vragen 

 2014 2015 2016 

BSR  1706 1675 1643 

Juristen 68 86 67 

Notarissen  29 41 25 

    

Totaal 1803 1802 1735 

 

Categorieën 

 2014 2015 2016 
Sociale zekerheid 319 228 248 

Arbeid 63 62 60 
Belastingen 505 557 514 
Huur/wonen 328 353 319 
Consumentenzaken 245 220 248 
Juridische zaken 157 124 139 
Familierecht 125 144 135 
Onderwijs 16 31 25 
Welzijn/gezondheidszorg

g 

 

45 83 47 
    
Totaal 1803 1802 1735 
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Wijze van afhandeling 

 2014 2015 2016 
Informatie/advies 753 811 805 
Invullen formulier 645 571 584 
Bezwaar/beroep 28 15 14 
Verwijzing 256 216 210 
Bemiddeling 66 84 67 
Praatpaal/klankbord 12 12 7 
Brief 37 47 23 
E-mail 3 15 20 
Overige dienstverlening 3 31 5 
    
Totaal 1803 1802 1735 

 

 

 

 

 

Achter deze cijfers en die van het klapper- en budgetcoachproject (zie volgende 

hoofdstukken) zit een wereld aan werk. De cijfers dekken niet de mate van inzet 

van de medewerkers van BSR, vaak in samenwerking met medewerkers van 

collega-instellingen in Veldhoven. Bij een  tegenwoordig vaak zeer complexe 

casus zijn meestal meerdere mensen van BSR betrokken, die gezamenlijk 

optrekken en onderling of met externen overleggen over een oplossing voor de 

cliënt. Dit valt lang niet altijd in cijfers te vangen. 

 

In 2016 is met de gemeente Veldhoven een nieuwe budgetafspraak gemaakt 

voor de periode 2017-2019. In deze afspraak is de toenemende complexiteit van 

de problematiek en het risico dat dit gevolgen heeft voor de dienstverlening 

meegenomen. 

Illustratief is het volgende artikel over BSR uit januari 2016: 
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‘Iedere cliënt krijgt de tijd die hij verdient’ 
Bijzonder: het sociaal raadsliedenwerk in Veldhoven wordt van oudsher gerund door vrijwilligers, met 

soms een lange staat van dienst. Alleen de coördinator wordt betaald. Twee oudgedienden vertellen 

wat het raadsliedenwerk zo boeiend maakt. ‘Geen vraag is hetzelfde, iedere cliënt heeft een ander 

verhaal.’ 

Het SRW Veldhoven telt zo’n 

15 raadslieden die ieder 2 

dagdelen per week dienst doen 

tijdens de spreekuren. 

Daarnaast zijn er ruim dertig 

budgetcoaches en bovendien de 

vrijwilligers van het 

Klapperproject die mensen 

helpen bij het saneren en 

ordenen van hun papierwinkel. 

Met ingewikkelde juridische 

vraagstukken kunnen mensen 

dan nog terecht bij het 

Notarisspreek of het 

Juristenspreekuur. Ook deze 

professionals doen dat 

onbetaald. 

Steeds meer mensen met 

schulden 

Jos Potgiesser begon 30 jaar 

geleden bij wat toen nog het 

Matschappelijk Advies- en 

Informatie Centrum (MAIC) 

heette. Sindsdien is er veel 

veranderd. ‘Toen kreeg je nog 

veel vragen over 

studiefinanciering, au pairs en 

cursussen. Dat vinden mensen 

nu zelf op internet.’ 

Anno 2016 komen er veel 

cliënten met financiële 

perikelen. ‘Stijgende schulden, 

werkloosheid, uitkeringen, 

toeslagen, belasting.’ En 

daarmee is de clientèle deels 

ook van karakter veranderd. ‘Je 

ziet een groeiende tweedeling 

tussen mensen die wél en die 

níét met internet overweg 

kunnen. Vooral die laatsten 

komen naar ons.’ 

Tweedeling baart zorgen 

Die tweedeling is 

zorgwekkend, stelt Jos 

Potgiesser. ‘De hele werkende 

wereld doet of iedereen een 

computer heeft en ermee 

overweg kan. Dat vind ik zo 

kortzichtig. Er zijn in deze regio 

legio mensen die met de 

handen in het haar zitten. 

Ofwel ze zijn niet vaardig 

genoeg om een digitaal 

formulier in te vullen, of ze 

hebben niet eens een computer. 

Hoe moet je dan bijvoorbeeld 

AOW aanvragen?’ 

Ook door overheidsinstanties 

wordt er te gemakkelijk over 

gedacht. ‘Laatst nog iemand 

van de SVB. Wij moeten ook 

inkrimpen, zei ze, bij ons moet 

ook alles digitaal...’ 

Landelijke aandacht nodig 

De digitalisering heeft nog een 

neveneffect. Jos Potgiesser: ‘Als 

raadslieden zouden we onszelf 

eigenlijk overbodig moeten 

maken, maar dat zie ik 

voorlopig niet gebeuren. Veel 

mensen zonder digitale 

vaardigheden leren die niet 

alsnog aan. Dus ja, die komen 

regelmatig terug.’ 

Hoe zou je dat kunnen 

doorbreken? ‘Via de LOSR 

trekken we daar wel over aan 

de bel. De coördinator doet 

dat.’ 

Die coördinator is Rian 

Tondeur, de enige betaalde 

kracht van het SRW Veldhoven. 

Hoewel: ‘Ons werk wordt zo 

op prijs gesteld dat er iemand 

bijkomt, voorlopig voor één 

jaar.’ 

Een professionele coördinator 

is trouwens een must, vindt Jos 

Potgiesser. ‘Vroeger hadden we 

ook daar een vrijwilliger voor, 

maar dat werkte niet. De 

coördinator waarborgt de 

continuïteit en schakelt met 

andere professionals. 

Bijvoorbeeld als blijkt dat 

iemand met meer problemen 

kampt dan alleen financiële. 

We krijgen namelijk steeds 

meer mensen die die zichzelf 

niet kunnen redden en voor 

wie je ook het maatschappelijk 

werk moet inschakelen.’ 

Van de modder in het moeras 

Voor mensen met ontspoorde 

financiën moet je zo snel 

mogelijk regelingen treffen, is 

de ervaring van Herman 

Caeyers. Hij is ruim tien jaar 

actief als sociaal raadsman en 

begon in het Klapperproject. 

Daarvoor was hij jarenlang chef 

de bureau van een 

gerechtsdeurwaarderskantoor, 

dus hij kent het klappen van de 

zweep. ‘De wetgeving 

verandert wel, maar de basis 

niet. Mensen raken in de 

schulden en de schuldeiser wil 

zijn centen hebben. De 

oplossing begint altijd met 

betalingsregelingen treffen. 

Hoe langer iemand 

doormoddert, hoe groter de 

problemen.’ 

 

Gedragsverandering is 

moeilijk 

Om verergering en herhaling te 

voorkomen moeten mensen 

hun uitgaven saneren en hun 

gedrag veranderen. ‘Geen geld 

uitgeven dat je niet hebt! 

Helaas is dat voor sommige 

mensen hartstikke moeilijk. Ze 

willen de auto niet opgeven, of 

toch dat nieuwe mobieltje 

aanschaffen. Dat heeft ook te 

maken met waar en hoe ze 

opgroeien. In sommige kringen 

gaat het leven met schulden 

van vader op zoon.’ 

Ook Herman Caeyers merkt dat 

geldzorgen steeds vaker 

gepaard gaan met andere 

problemen. ‘Dan overleg ik met 
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Rian. En zo nodig maken we 

direct een afspraak met 

bijvoorbeeld maatschappelijk 

werk, want cliënten hebben de 

neiging dat te vergeten zodra 

ze bij ons de deur uit zijn.’ 

Korte lijnen 

De raadslieden wisselen vaak 

kennis uit. Herman Caeyers: 

‘Ieder heeft zijn eigen 

specialiteit. Wij maken 

onderling veel gebruik van 

elkaars specifieke expertise.’ 

Daarnaast gaan ze regelmatig 

naar gemeentelijke 

bijeenkomsten over zaken als 

de bijstand. Ook bij de 

Belastingdienst worden ze 

jaarlijks bijgepraat. ‘Voor 

noodgevallen hebben we ook 

een direct lijntje met de 

Belastingdienst.’ 

Handig zijn ook de korte lijnen 

met notarissen en juristen. ‘Zo 

kwam er onlangs iemand wiens 

biologische vader was 

overleden. Die had hij eigenlijk 

nooit gekend, maar hij was wel 

erfgenaam. Hij vroeg zich af of 

hij de erfenis moest accepteren. 

Misschien waren er wel grote 

schulden. Toen heb ik meteen 

de notaris gebeld, want de 

begrafenis moest die dag nog 

geregeld. Was daar geld voor?’ 

Tijd speelt geen rol 

Het belangrijkste verschil met 

zijn vroegere 

deurwaardersverleden? ‘Dat je 

niet bent gebonden aan een 

tijdslimiet. Bij de ene cliënt ben 

je in vijf minuten klaar, maar 

soms duurt het veel langer. Hoe 

dieper je graaft, hoe meer je 

tegenkomt. Mensen hebben bij 

ons echt het gevoel dat ze hun 

verhaal kunnen doen en dat er 

naar hen geluisterd wordt. Dan 

gaan ze een stuk opgewekter 

naar huis dan dat ze kwamen. 

Daar doe je het voor.’ 

© MO GROEP 

 

 

 

Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven 
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5.2. Het Klapperproject 

 

In 2016 waren zes medewerkers actief in het klapperproject. In principe is het 

doel van het project dat mensen weer zicht krijgen op hun administratie en er zelf 

mee verder kunnen. Om zover te komen zijn doorgaans meerdere afspraken per 

cliënt nodig. In het verslagjaar werd echter met name hulp geboden aan cliënten, 

die al met schulden te maken hadden. Deze cliënten werden meestal meteen na 

het ordenen van de papieren en het inventariseren van de achterstanden 

(terug)verwezen naar het Loket Schuldhulpverlening of overgedragen aan een 

budgetcoach, die de cliënt verder begeleidden. Het aantal bezoeken per cliënt aan 

het klapperproject nam daardoor af.  

 

BSR werkt samen met Severinus in Veldhoven aan ondersteuning van wettelijke 

vertegenwoordigers van bewoners van Severinus. Zij moeten jaarlijks rekening en 

verantwoording afleggen van hun bewindvoering, mentorschap of curatele aan de 

kantonrechter. Een van de medewerkers van het Klapperproject  is gespecialiseerd 

in hulp bij deze verantwoording. In 2016 begeleidde hij 13 mensen. 

 

Overzicht cliënten 

 

Man/vrouw/groep 

 2014 2015 2016 

Man 53 49 54 

Vrouw 98 64 52 

Echtpaar 11 7 5 

    

Totaal 162 120 111 

 

Leeftijd 

 2014 2015 2016 
25 tot 35 jaar 33 22 20 
35 tot 45 jaar 33 17 17 
45 tot 55 jaar 31 26 25 
55 tot 65 jaar 16 14 11 
65 jaar en ouder 49 41 38 
    
Totaal 162 120 111 
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Herkomst 

 2014 2015 2016 
Nederland 152 118 107 
Roma-bevolking 4 0 2 
Afrika 4 0 0 
Overige landen  2 2 2 
    
Totaal 162 120 111 

 

 

  

 

 

 

 

Aantal bezoeken per cliënt 

 

 2014: 369 

 2015: 313 

 2016: 196 

 

 

 

 

Totale duur van de contacten in uren:  

 

 2014 : 625,5 

 2015 : 595 

 2016 : 368 
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5.3. Het Budgetcoachproject 

 

Het Budgetcoachproject is een samenwerking tussen Cordaad Welzijn en Bureau 

Sociaal Raadslieden, met daarnaast een goede afstemming met het gemeentelijke 

Loket Schuldhulpverlening en andere instellingen op het gebied van 

dienstverlening aan kwetsbare burgers. 

 

In 2016 kwam er een verandering in de leiding van het project. Cindy Schuurkes 

van Cordaad nam in oktober afscheid en werd opgevolgd door Angelique Vervoort, 

die samen met Rian Tondeur van BSR het project zal gaan begeleiden.  

 

De budgetcoaches behoren tot de vrijwilligers van “Veldhovenvoorelkaar” en zijn 

dus organisatorisch ondergebracht bij Cordaad. De taak van BSR bestaat uit het 

“matchen” van de hulpvrager en een budgetcoach en de vakinhoudelijke 

ondersteuning van de budgetcoaches. 

 

Eind 2016 waren 22 vrijwillige budgetcoaches actief (waarvan 3 personen naast 

dit werk nog een andere functie vervullen bij BSR).  

 

In 2016 werden 34 nieuwe cliënten aangemeld (2015:37). 

 

De kwaliteit van deze dienstverlening wordt nauwlettend bewaakt. De 

budgetcoaches doen verslag van hun begeleiding in het registratiesysteem Kedo 

van Cordaad, dat toegankelijk is voor beide projectleiders. Zo kan het verloop van 

de dienstverlening nauwkeurig worden gevolgd. 

De budgetcoaches hebben vaak nauw contact met de verwijzer van de cliënt, met 

name met het Loket Schuldhulpverlening, Lumenswerkt en het klapperproject.  

 

 

In het verslagjaar werd veel aandacht besteed aan de begeleiding van de 

budgetcoaches: 

 

-Er werden twee algemene informatiebijeenkomsten gehouden voor alle 

budgetcoaches en er werd een derde bijeenkomst georganiseerd waarbij een 

bewindvoerder uitleg kwam geven over zijn werk.  

 

-Daarnaast namen de budgetcoaches in groepen van maximaal 5 personen 

tweemaal deel aan intervisiebijeenkomsten.  

 

-Door middel van een nieuwsbrief werden de budgetcoaches op de hoogte 

gehouden van nieuwe ontwikkelingen.  

 

-Nieuwe budgetcoaches werden geïnformeerd over de sociale kaart. 

 

-De beide projectleiders hebben tweemaal overleg gehad met het Loket Schuld-

hulpverlening om ervaringen uit te wisselen en ontwikkelingen te bespreken. 
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5.4. Financiën  

 

Balans 2016 

 

Omschrijving     Eindsaldo   Eindsaldo 

      31-12-2015   31-12-2016 

            

            

Kas     15   45 

Rabobank rek.628     3538   6657 

Rabobank rek.855     50343   70589 

Rabobank rek. 536 (kasgeldrek.)     365   1059 

            

Liquide middelen     54261   78350 

            

Activa     54261   78350 

             

Eigen vermogen begin boekjaar     150   4588 

resultaat lopend boekjaar     4438   8115 

Eigen vermogen einde boekjaar     4588   12703 

            

Reserveringen           

reserv. personeelskosten     9745   9745 

reserv.kantoorinventaris     15000   13065 

reserv.deskundigheidsbevordering     3496   5496 

reserv.gas/water/licht     4000   4000 

reserv.accountant     2000   2000 

            

Totaal reserveringen     34241   34306 

            

            

Kortlopende schulden           

TBP Salaris coördinator     14381   24674 

TBP Beroepsaanspr.verz.         420 

TBP huur Parasol         5085 

TBP Bindingsavond         1115 

Overige te betalen kosten     1051   47 

            

Totaal kortlopende schulden     15432   31341 

            

Passiva     54261   78350 
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Overzicht winst en verlies 2016 

   

       

Inkomsten      Begroting   
t/m 
dec.   

              

8090 aanv.subs.           

8091 subs. GV 
 

150476   150476   

8092 Subs. Vrijw.   650   701   

8100 ontv. Rente   200   247   

  inkomsten     151326   151424 

Uitgaven             

              

4000 pers.kosten     97000   98386 

4100 tot.huur+aanpass.   22000   20340   

4140 kantine/onderhoud   600   631   

4150 inb.verzekering   275   256   

  huisvestingskosten     22875   21227 

              

4200 desk.bevordering   6000   2967   

4210 documentatie   4500   3826   

4250 beroepsaanspr.verz.   420   420   

  opl. en uitvoering     10920   7213 

              

4310 kantoor incl. porti   650   271   

4340 tel/internet   1500   3379   

4350 drukw/kopiëren   2600   2781   

4360 automatisering   1000   606   

  kantoorkosten     5750   7037 

              

4610 medew.kosten   5500   5752   

4620 bindingsavond   1750   1115   

4640 km + parkeren   300   310   

4650 coll.ong.verz.   0   0   

  medewerkerskosten     7550   7177 

              

4900 bankkosten   250   245   

4910 jaarverslag   350   0   

4920 bestuursverg   300   10   

4930 PR   2000   133   

4950 accountantskosten   1500   1331   

4990 algemeen   200   551   

  andere kosten     4600   2270 

              

  uitgaven     148695   143310 

  verlies/winst     2631   8115 
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6. Bestuur en medewerkers 

 

De samenstelling van bestuur en medewerkers van BSR per 31-12-2016: 

 

Bestuur 

W. van der Laak (voorzitter) 

A. van Gerwen (secretaris) 

G. Beurskens (penningmeester) 

J. Bekker 

P. Blanco van de Voort 

 

 

Coördinatie 

R. Tondeur 

S. Joosten 

 

 

Financiële administratie 

C. van der Kroon 

 

 

Medewerkersraad 

H. Caeyers (voorzitter) 

R. Aarts (secretaris) 

M. van Woerdekom  

 

  

Medewerkers 

R. Aarts (sociaal raadsvrouw, pr)  

C. Ariese (klapperproject) 

C. Bolwerk (documentatie, klapperproject) 

H. Bolwerk (documentatie, inkoop) 

H. Caeyers (sociaal raadsman) 

D. Gielens (sociaal raadsvrouw, budgetcoach) 

G. van Hees (sociaal raadsvrouw, belastingen, automatisering) 

W. van den Heuvel (klapperproject, belastingen) 

C. van der Kroon (klapperproject, belastingen, Severinus) 

M. Loomans (sociaal raadsvrouw) 

R. Muller (systeembeheer) 

F. Planjer (klapperproject, budgetcoach) 

J. Potgiesser (sociaal raadsvrouw, belastingen) 

J. Schotgerrits (sociaal raadsman, belastingen, automatisering) 

P. Willems (belastingen, budgetcoach) 

M. van Woerdekom (sociaal raadsvrouw) 
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Stagiair 

M. Hajdarević 

 

Juristenspreekuur 

H. Koken 

W. van de Moosdijk 

R. Pape 

T. Schonenburg 

E. Sweebe 

J. Terstegge 

 

Notarisspreekuur 

Notarishuys Veldhoven 

 

Financieel Spreekuur 

M. van Hoof 

 

 

 

Wisselingen en bijzonderheden in 2016 

 

Coördinatie 

Eind 2015 werd de subsidieaanvraag voor het aantrekken van een tweede 

coördinator door de gemeente Veldhoven gehonoreerd. Begin 2016 werd de 

sollicitatieprocedure in gang gezet. Simone Joosten werd geselecteerd en is vanaf 

14 maart 2016 werkzaam als tweede coördinator van BSR. 

 

Bestuur 

Al vanaf november 2015 was Pedro Blanco van de Voort aspirant bestuurslid. Op 

31 maart 2016 is hij definitief toegetreden tot het bestuur. 

  

Medewerkers 

Afscheid 

In het verslagjaar namen wij in juli afscheid van Michelle Cavanagh, die vele 

werkzaamheden verrichtte bij BSR als medewerker van het klapperproject, als 

budgetcoach en als belastingdeskundige.  

 

Gedurende een deel van 2016 heeft Piet Hein Wouters gewerkt bij het 

klapperproject en als budgetcoach. Hij heeft afscheid genomen in december. 
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Stagiair 

Vanaf oktober 2016 is Mirnes Hajdarević als stagiair verbonden aan BSR. Hij 

studeert HBO-recht aan het NTI en is vierdejaars. Hij onderzoekt in opdracht van 

BSR of de bestaande verwerking van persoonsgegevens van cliënten voldoet aan 

de geldende wet- en regelgeving en de jurisprudentie op het gebied van privacy. 

 

Juristen 

In het najaar hebben Faranak Fahramand Pour en Joost van Hees te kennen 

gegeven niet langer deel te kunnen nemen aan het juristenspreekuur. 

 

Jubilarissen 

In dit jaarverslag valt te lezen, hoeveel werk bij BSR wordt verzet door de 

vrijwilligers. Dankzij hun inzet worden veel burgers in Veldhoven geholpen. Dit 

jaar hebben we twee jubilarissen kunnen feliciteren: Rianne Aarts en Ronald 

Muller, resp. 5 en 15 jaar werkzaam bij BSR. 

 

 

 

 

 


