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Veel tijd is gestoken in het aanpassen van de statuten. Die waren qua tijdgeest 

enorm gedateerd, maar ook de zittingsperiodes van bestuursleden bleken in 

de praktijk te kort: op het moment dat een bestuurslid goed op de hoogte was 

werd het tijd voor aftreden.

We hebben een nieuw concept voorgelegd aan de notaris waarin de zittingsperiode 

in eerste termijn 4 jaar is, en daarna nog maximaal 4 jaar.

Waarschijnlijk kunnen begin 2018 de aangepaste statuten getekend worden.

Vooruitlopend op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die 

in mei 2018 bindend wordt is de situatie bij BSR onderzocht. Het onderzoek is 

verricht door een stagiaire bij BSR, en verder zijn door coördinatie en 

bestuursleden cursussen gevolgd en een inventarisatie opgesteld. De uitvoering 

lijkt beheersbaar, maar vraagt om een aantal duidelijke startafspraken.

Het effect van de 2e coördinator is zichtbaar in de deelname aan meer projecten, 

zowel landelijk als regionaal. Zie bijvoorbeeld het Belastingcafé: enthousiast 

ontwikkeld in Veldhoven, en nu toe aan uitrollen door het hele land.

Het welzijn van de medewerkers is een speerpunt van beleid van het bestuur. 

Dit jaar hebben diverse feestelijke bijeenkomsten plaatsgevonden, altijd weer 

goed bezocht en uitermate gezellig. Het is onze stellige overtuiging dat deze 

investering een hoog rendement heeft en communicatie bevorderend is.  
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Voor u het verslag over het jaar 2017 van Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven. 

Een nieuw format en kleurrijker en digitaler dan ooit! We zijn benieuwd naar 

uw reacties die u met ons kunt delen op www.bsrveldhoven.nl 

Het was een vruchtbaar jaar! Het meest in het oog springend aan het gebouw 

zijn de vele nieuwe airco’s op het dak. Een noodzakelijk kwaad om de werk-

temperatuur in dit jaren ‘60 schoolgebouw aangenaam te houden.

Aanleiding voor deze aanpassingen lag in het feit dat eind vorig jaar er discussie 

ontstond binnen Veldhoven over het besteden van de Klijnsma-gelden.

Op initiatief van de wethouder werden 3 partijen aan tafel genodigd namelijk 

BSR, stichting Leergeld en de Voedselbank Veldhoven. Waarbij vertegenwoor-

digers van de gemeente aansloten. Drijvende gedachte was, en die werd door 

alle partijen gedragen, dat er één Minima loket zou moeten komen. Uit oogpunt 

van efficiency en samenwerking zouden de 3 partijen gehuisvest dienen te 

worden in De Parasol.

De vraag werd bij het bestuur neergelegd of BSR deze transitie wilde vormgeven 

én hoofdhuurder wilde worden van de benedenverdieping van De Parasol. Het 

cursusinstituut De Parasol trok zich terug op de eerste verdieping.

Er was aanvankelijk gerede twijfel bij het bestuur om dit op te pakken gezien 

de complexiteit van het geheel. Gelukkig was er een bestuurslid dat ruime 

ervaring met deze materie had en aanbood als een soort bestuurslid met speciale 

taken dit op zich te nemen.

Hij nam zich voor om alles zo goed te regelen dat er een “eenvoudig draaiboek” 

over zou blijven. Eind 2017 lijkt dat aardig gelukt te zijn. 

En niet onbelangrijk: niet alleen qua klimaatbeheersing, maar ook qua ruimtes 

en faciliteiten is BSR erop vooruitgegaan.

Buiten de huisvesting (waarvoor hulde aan de gemeente die fantastisch mee-

werkte met aanpassingen enzovoort) werden werkgroepen geformeerd voor 

voorlichting en pr, en een generiek aanvraagformulier. Daarnaast werden de 

eerste vrijwilligers geworven voor de intakes.

Begin 2018 zal de openingsceremonie zijn van het nieuwe loket, en wordt ook 

de naam bekend gemaakt.

Het Beleidsplan 2017-2019 is dit jaar definitief vastgesteld en in dezelfde lay- 

out als dit verslag gestoken.



BSR Veldhoven Jaarverslag 2017 3

Veel tijd is gestoken in het aanpassen van de statuten. Die waren qua tijdgeest 

enorm gedateerd, maar ook de zittingsperiodes van bestuursleden bleken in 

de praktijk te kort: op het moment dat een bestuurslid goed op de hoogte was 

werd het tijd voor aftreden.

We hebben een nieuw concept voorgelegd aan de notaris waarin de zittingsperiode 

in eerste termijn 4 jaar is, en daarna nog maximaal 4 jaar.

Waarschijnlijk kunnen begin 2018 de aangepaste statuten getekend worden.

Vooruitlopend op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die 

in mei 2018 bindend wordt is de situatie bij BSR onderzocht. Het onderzoek is 

verricht door een stagiaire bij BSR, en verder zijn door coördinatie en 

bestuursleden cursussen gevolgd en een inventarisatie opgesteld. De uitvoering 

lijkt beheersbaar, maar vraagt om een aantal duidelijke startafspraken.

Het effect van de 2e coördinator is zichtbaar in de deelname aan meer projecten, 

zowel landelijk als regionaal. Zie bijvoorbeeld het Belastingcafé: enthousiast 

ontwikkeld in Veldhoven, en nu toe aan uitrollen door het hele land.

Het welzijn van de medewerkers is een speerpunt van beleid van het bestuur. 

Dit jaar hebben diverse feestelijke bijeenkomsten plaatsgevonden, altijd weer 

goed bezocht en uitermate gezellig. Het is onze stellige overtuiging dat deze 

investering een hoog rendement heeft en communicatie bevorderend is.  

Voor u het verslag over het jaar 2017 van Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven. 

Een nieuw format en kleurrijker en digitaler dan ooit! We zijn benieuwd naar 

uw reacties die u met ons kunt delen op www.bsrveldhoven.nl 

Het was een vruchtbaar jaar! Het meest in het oog springend aan het gebouw 

zijn de vele nieuwe airco’s op het dak. Een noodzakelijk kwaad om de werk-

temperatuur in dit jaren ‘60 schoolgebouw aangenaam te houden.

Aanleiding voor deze aanpassingen lag in het feit dat eind vorig jaar er discussie 

ontstond binnen Veldhoven over het besteden van de Klijnsma-gelden.

Op initiatief van de wethouder werden 3 partijen aan tafel genodigd namelijk 

BSR, stichting Leergeld en de Voedselbank Veldhoven. Waarbij vertegenwoor-

digers van de gemeente aansloten. Drijvende gedachte was, en die werd door 

alle partijen gedragen, dat er één Minima loket zou moeten komen. Uit oogpunt 

van efficiency en samenwerking zouden de 3 partijen gehuisvest dienen te 

worden in De Parasol.

De vraag werd bij het bestuur neergelegd of BSR deze transitie wilde vormgeven 

én hoofdhuurder wilde worden van de benedenverdieping van De Parasol. Het 

cursusinstituut De Parasol trok zich terug op de eerste verdieping.

Er was aanvankelijk gerede twijfel bij het bestuur om dit op te pakken gezien 

de complexiteit van het geheel. Gelukkig was er een bestuurslid dat ruime 

ervaring met deze materie had en aanbood als een soort bestuurslid met speciale 

taken dit op zich te nemen.

Hij nam zich voor om alles zo goed te regelen dat er een “eenvoudig draaiboek” 

over zou blijven. Eind 2017 lijkt dat aardig gelukt te zijn. 

En niet onbelangrijk: niet alleen qua klimaatbeheersing, maar ook qua ruimtes 

en faciliteiten is BSR erop vooruitgegaan.

Buiten de huisvesting (waarvoor hulde aan de gemeente die fantastisch mee-

werkte met aanpassingen enzovoort) werden werkgroepen geformeerd voor 

voorlichting en pr, en een generiek aanvraagformulier. Daarnaast werden de 

eerste vrijwilligers geworven voor de intakes.

Begin 2018 zal de openingsceremonie zijn van het nieuwe loket, en wordt ook 

de naam bekend gemaakt.

Het Beleidsplan 2017-2019 is dit jaar definitief vastgesteld en in dezelfde lay- 

out als dit verslag gestoken.



(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.

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 budget-

coach 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 inge-

wikkelde financiële kwesties.

Vertegenwoordigers van bewoners van Severinus in Veldhoven kunnen hulp 

krijgen bij de jaarlijkse verantwoording die zij aan de kantonrechter moeten 

afleggen over hun bewindvoering/ mentorschap/ curatele. Een van de mede-

werkers van BSR is gespecialiseerd op dit gebied.

  

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 in Eindhoven. 

Vanuit BSR wordt intensief samengewerkt met andere dienst- en hulpverleners      

in Veldhoven. Door onderlinge afstemming met deze organisaties wordt 

beoogd de doelgroep beter te bereiken en overlap van dienstverlening te voor-

komen.

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. 

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 geringe organisatiekosten pro-

fessionele, laagdrempelige hulp op sociaal juridisch gebied kan blijven bieden 

aan de burgers van Veldhoven.
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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) onvol-

doende 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 ingewikkelder en wordt er 

steeds vaker automatisch vanuit gegaan, dat iedereen beschikt over digitale 

vaardigheden. Burgers lopen hierdoor vast en doen een beroep op BSR.

Door dienstverlening op maat op een goed bereikbare locatie wordt geprobeerd 

de maatschappelijke participatie van burgers te bevorderen. Preventie en 

bevordering van de zelfredzaamheid staan hoog in het vaandel.

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 2017 werden de meeste vragen gesteld over belastingen (inclusief toeslagen), 

sociale zekerheid en personen- en familierecht.

Het Belastingteam van BSR helpt bij het invullen van de aangifte Inkomsten-

belasting en beantwoordt vragen over belastingzaken inclusief toeslagen 

Prioriteit ligt bij het intensiveren van de samenwerking binnen het Minima-loket. 

Daarnaast zal een publiciteitsoffensief uitgevoerd moeten worden om maximale 

bekendheid te geven aan dit nieuwe loket. Vooralsnog lijkt het alsof dat voor 

een groot gedeelte op BSR zal neerkomen, en wordt dat een zaak van lange 

adem.

Daarnaast moeten we achterhalen waarom er minder gebruik gemaakt wordt 

van BSR voor “milde” zaken, en de overige zaken steeds complexer worden en 

dienovereenkomstig veel tijd vragen.

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.

Niet alles kan tegelijkertijd worden opgepakt, maar het is goed dat de waan 

van de dag het perspectief niet laat verdwijnen.

Laatste punt van aandacht: 1 januari 2019 bestaat BSR 40 jaar! Een uniek 

jubileum in vele opzichten. De gedachten gaan uit naar een werkgroep die dit 

evenement aardig en waardig op de kaart kan gaan zetten!

U hoort nog van ons…

2.  Toekomstvisie:
     verwachte ontwikkelingen voor 2018



(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 
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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.
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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.
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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 budget-

coach 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 inge-
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afleggen over hun bewindvoering/ mentorschap/ curatele. Een van de mede-

werkers van BSR is gespecialiseerd op dit gebied.

  

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 in Eindhoven. 

Vanuit BSR wordt intensief samengewerkt met andere dienst- en hulpverleners      

in Veldhoven. Door onderlinge afstemming met deze organisaties wordt 

beoogd de doelgroep beter te bereiken en overlap van dienstverlening te voor-

komen.

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. 

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 geringe organisatiekosten pro-

fessionele, laagdrempelige hulp op sociaal juridisch gebied kan blijven bieden 

aan de burgers van Veldhoven.
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3.  Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden
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(huur- en zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget).
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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 inge-

wikkelde financiële kwesties.

Vertegenwoordigers van bewoners van Severinus in Veldhoven kunnen hulp 
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afleggen over hun bewindvoering/ mentorschap/ curatele. Een van de mede-

werkers van BSR is gespecialiseerd op dit gebied.

  

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 in Eindhoven. 

Vanuit BSR wordt intensief samengewerkt met andere dienst- en hulpverleners      

in Veldhoven. Door onderlinge afstemming met deze organisaties wordt 

beoogd de doelgroep beter te bereiken en overlap van dienstverlening te voor-

komen.

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. 

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 geringe organisatiekosten pro-

fessionele, laagdrempelige hulp op sociaal juridisch gebied kan blijven bieden 

aan de burgers van Veldhoven.

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) onvol-

doende 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 ingewikkelder en wordt er 

steeds vaker automatisch vanuit gegaan, dat iedereen beschikt over digitale 

vaardigheden. Burgers lopen hierdoor vast en doen een beroep op BSR.

Door dienstverlening op maat op een goed bereikbare locatie wordt geprobeerd 

de maatschappelijke participatie van burgers te bevorderen. Preventie en 

bevordering van de zelfredzaamheid staan hoog in het vaandel.

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 2017 werden de meeste vragen gesteld over belastingen (inclusief toeslagen), 

sociale zekerheid en personen- en familierecht.

Het Belastingteam van BSR helpt bij het invullen van de aangifte Inkomsten-

belasting 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.

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 budget-

coach 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 inge-

wikkelde financiële kwesties.

Vertegenwoordigers van bewoners van Severinus in Veldhoven kunnen hulp 

krijgen bij de jaarlijkse verantwoording die zij aan de kantonrechter moeten 

afleggen over hun bewindvoering/ mentorschap/ curatele. Een van de mede-

werkers van BSR is gespecialiseerd op dit gebied.
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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 in Eindhoven. 

Vanuit BSR wordt intensief samengewerkt met andere dienst- en hulpverleners      

in Veldhoven. Door onderlinge afstemming met deze organisaties wordt 

beoogd de doelgroep beter te bereiken en overlap van dienstverlening te voor-

komen.

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. 

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 geringe organisatiekosten pro-

fessionele, laagdrempelige hulp op sociaal juridisch gebied kan blijven bieden 

aan de burgers van Veldhoven.

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) onvol-

doende 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 ingewikkelder en wordt er 

steeds vaker automatisch vanuit gegaan, dat iedereen beschikt over digitale 

vaardigheden. Burgers lopen hierdoor vast en doen een beroep op BSR.

Door dienstverlening op maat op een goed bereikbare locatie wordt geprobeerd 

de maatschappelijke participatie van burgers te bevorderen. Preventie en 

bevordering van de zelfredzaamheid staan hoog in het vaandel.

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 2017 werden de meeste vragen gesteld over belastingen (inclusief toeslagen), 

sociale zekerheid en personen- en familierecht.

Het Belastingteam van BSR helpt bij het invullen van de aangifte Inkomsten-

belasting en beantwoordt vragen over belastingzaken inclusief toeslagen 
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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 laatst-

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

tevens budgetcoach.

Alle vrijwilligers zijn maatschappelijk erg betrokken bij de Veldhovense 

samenleving. Ze blijven op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen 

vanuit natuurlijke interesse. Er wordt veel tijd besteed aan het bijhouden van 

de wet- en regelgeving, het verdiepen in de problematiek van de cliënten en 

interne casusbespreking. Cliënten waarderen de oprechtheid waarmee de vrij-

willigers ze te woord staan. Aangezien er niet op afspraak wordt gewerkt, kan 

er indien gewenst ruim de tijd worden genomen voor een gesprek. Dit is een 

van de complimenten die de cliënten hebben gegeven vanuit het klanttevreden-

heidsonderzoek in 2016; er wordt niet naar de klok gekeken, maar ruim de tijd 

genomen, indien noodzakelijk. 

Ondanks dat er ruim de tijd wordt genomen voor cliënten, zijn er geen wacht-

lijsten bij BSR. De organisatie kan bij hulpvragen snel schakelen en maatwerk 

leveren. Doordat de lijnen kort zijn en interne communicatie goed op orde is, 

kunnen cliënten met complexe hulpvragen worden geholpen. 

Afgelopen jaar is het betrokken en deskundige team, waarop al jarenlang 

beroep kan worden gedaan door de organisatie, uitgebreid met een sociaal 

raadsvrouw in opleiding. Tevens is er door een HBO-stagiaire een afstudeer-

onderzoek gedaan binnen de organisatie. De vraag die hij hierbij centraal 

heeft gezet is welke verplichtingen BSR heeft in verband met de nieuwe Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 •    Op het gebied van PR hebben de volgende ontwikkelingen  

       plaatsgevonden:

       -  Er is zowel een nieuwe flyer als visitekaartje ontworpen.

       -  BSR staat in diverse wijkbladen genoemd met een advertorial.

       -  In het Veldhovens Weekblad verschijnt er iedere 2 weken een  

          nieuw artikel met een (juridisch) thema. Deze wordt door een  

          van de juristen opgesteld.

       -  De website wordt wekelijks up tot date gehouden.

       -  De contacten met jeugdwerkers in Veldhoven zijn gelegd. Dit  

           heeft geresulteerd in een infoavond voor jeugd in het jongere- 

           rencentrum in Veldhoven. 

       -  Er is veel publiciteit gegenereerd rondom het Belastingcafé.  

          BSR is als een van de samenwerkingspartners nauw betrokken 

          geweest bij dit project. Dit heeft zelfs geresulteerd in een  

          landelijke publicatie in een folder van “Digisterker”. Een van  

          de coördinatoren heeft hiervoor een interview gegeven. 

 •    De cliënten van BSR hebben niet altijd de beschikking over een  

       computer, terwijl informatie steeds vaker uitsluitend digitaal  

         wordt verstrekt. De medewerkers van de afdeling documentatie  

       zetten zich in om cliënten te kunnen voorzien van schriftelijke  

       informatie. 

 •    Een van de medewerkers verzorgt, naast zijn andere taken, de  

       financiële administratie van BSR.

 •    BSR werkt anoniem en maakt geen gebruik van dossiervorming.  

       Het verwerken van gegevens ten behoeve van de jaarrapportage  

       gebeurt via contactregistratie. Deze registratie wordt bijgehouden 

       door twee vrijwillige medewerkers, naast hun reguliere taken.

 •    Bestuur en coördinatie bevorderen het welzijn en de werkom- 

       standig heden van de medewerkers. 

       In 2017 is er airconditioning geplaatst in alle ruimten van BSR. 

       Aangezien er ruimte is bijgekomen, is er overgegaan tot aan- 

       schaf van 3 bureaus. Tevens zijn de ruimtes voorzien van een 

       nieuwe laagje verf en is nieuwe raamdecoratie geplaatst. 

       Er is een extra scheidingswand geplaatst in de ruimte van de  

       spreekkamers, om zodoende te zorgen voor extra privacy voor  

       zowel cliënten als medewerkers. 

       Medewerkers van BSR hebben in 2017 deelgenomen aan cursus-

       sen en voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de vol- 

       gende onderwerpen:

 •    Jaarcongres LOSR / Sociaal Werk Nederland

       Thema: “Een nieuw kabinet: perspectieven voor sociaal juridische  

       ondersteuning?”

 •    Voorlichting gebruik kennisnetwerk belastingdienst door Martien  

       Burgers

 •    Voorlichting generalisten- en specialistenteam gemeente 

       Veldhoven door coördinator generalistenteam

 •    Presentatie gerechtsdeurwaarders Janssen en Janssen

 •    Presentatie Zorgverzekeringslijn

 •    Mental Health First Aid 4x voorjaar en 4x najaar 2017

 •    Gespreksmethodiek voor budgetcoaches door Cordaad Welzijn

 •    Themabijeenkomst inburgering/vreemdelingenrecht door MVV  

       Advies Bureau Eindhoven 

 •    Cursus schuldhulpverlening door Stimulansz

 •    Cursus Wmo door Stimulansz 

 •    Voorlichting door MEE

 •    Cursus Awb en Wmo door Stimulansz

 •    Incompany cursus sociale zekerheid door Stimulansz 

 •    Voorlichting nieuwe privacywetgeving AVG door Boskamp en  

       Willems advocaten

 •    Presentatie nieuw huwelijksvermogensrecht door Boskamp en  

       Willems Advocaten

 •    Intervisiebijeenkomsten Sociaal Raadslieden

 •    Intervisiebijeenkomsten Klapperproject

 •    Intervisiebijeenkomsten Budgetcoaches 

4.3. Samenwerking

 •    In samenwerking met de Bibliotheek Veldhoven en 2 andere

       partners organiseren van het Belastingcafé Veldhoven. In totaal  

       zijn er 4 spreekuren gehouden, waarbij BSR inhoudelijke onder- 

        steuning heeft geboden. 

 •    Deelname panel armoedeconferentie PvdA gemeente Veldhoven. 

 •    Deelname Conferentie “Verward Veldhoven”. Verschillende  

       organisaties in Veldhoven zijn met elkaar in gesprek geweest  

       hoe om te gaan met “verwarde personen”. 

 •    Verzorgen van 2 informatiebijeenkomsten in samenwerking met  

       Lumens (maatschappelijk werk) rondom het thema echtscheiding. 

 •    Bezoek aan het Juridisch Loket in Eindhoven

 •    Bedrijfshulpverlener heeft een herhalingscursus BHV gevolgd.

 •    Organiseren van een informatiebijeenkomst met als onderwerp  

       “Jeugd en geld” in het jongererencentrum Odeon in Veldhoven. 

 •    Deelname aan het netwerkoverleg van SWOVE, met vertegen- 

       woordigers van welzijns- en thuiszorgorganisaties. 

 •    Werkbezoek aan de “Bestwijzer” in Best. 

 •    Deelname aan het regionaal overleg van sociaal raadslieden.  

          Hierin vindt zowel vakinhoudelijk als organisatorisch overleg  

       plaats in ons geval regio Zuid. 

 •    Overleg met casemanagers van de gemeente Veldhoven, afdeling  

       schuldhulpverlening. We houden elkaar op de hoogte van de  

       ontwikkelingen in elkaars dienstverlening. 

 •    Bijwonen van de conferentie “Positieve gezondheid” in Veldhoven. 

 •    Kennismakingsgesprek met AMA advocatuur, een nieuw advocaten 

       kantoor in Veldhoven.

 •    Deelname aan de klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal  

       van de gemeente Veldhoven.

 •    Toehoorder bij “Veldhoven aan Tafel: een brede participatieraad  

       van de gemeente Veldhoven.

Het grootse compliment dat de organisatie in het jaar 2017 heeft ontvangen 

is het verzoek van de gemeente Veldhoven om kartrekker te worden van het 

te vormen loket voor minima. Het betreft een samenwerkingsverband met 

stichting Leergeld, Voedselbank en de gemeente Veldhoven.  Het doel is om 

een zo laagdrempelig mogelijk loket te vormen, waarbij cliënten met zorgen 

terecht kunnen, voor informatie en advies.

BSR zal de coördinatie van het loket verzorgen, wat inhoudt dat de dagelijkse 

begeleiding van de medewerkers onder de verantwoordelijkheid van de coör-

dinatie van BSR valt. Doel van het loket is om zoveel mogelijk potentiele cliënten 

In het kader van social return heeft enige tijd een persoon met een achterstand 

op de arbeidsmarkt stage gelopen bij het klapperproject. 

Het bestuur van BSR bestaat ook uit vrijwilligers. Zowel de medewerkers als 

de coördinatie kunnen altijd een beroep op hen doen. Door de betrokkenheid 

van het bestuur wordt een brug geslagen naar externe partners, waarmee ook 

op bestuurlijk niveau contacten worden onderhouden.

 

4.2.     Interne organisatie en deskundigheidsbevordering

BSR is een onafhankelijke, zelfstandige stichting. De dienstverlening is kosteloos. 

Er worden geen dossiers aangelegd, waardoor de anonimiteit van de cliënten 

zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. 

De vrijwilligers hebben op basis van hun vrijwilligersovereenkomst een 

geheimhoudingsplicht. Bij de uitvoering van hun taken die gepaard gaan met 

het inzien van persoonlijke gegevens, zoals het invullen van de 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 de gegevens. 

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

van de belastingaangifte wordt een inkomensgrens gehanteerd. (In 2017: 

€2000 netto per maand; geen belastbaar vermogen in box 3).

Het bureau is 3 dagen in de week geopend en werkt op basis van inloopspreekuren. 

Er dient een afspraak te worden gemaakt voor het invullen van de belastingaan-

gifte. Dit geldt ook zo voor het aanmelden bij het klapperproject en het budget-

coachproject. 

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

aandacht van bestuur en medewerkers. In 2017 zijn op dit gebied zowel struc-

turele als specifieke taken verricht:

 •    Systeembeheer onderhoudt het computernetwerk. Aangezien de  

       digitalisering alsmaar toeneemt, is het belangrijk om dit op orde  

       te hebben. Er is afgelopen jaar een nieuwe systeembeheerder  

       bij BSR gekomen, ook op hem kan 24/7 een beroep worden  

       gedaan.

 •    Aangezien er meer werkruimte beschikbaar is gekomen, was een  

       eigen beveiligde internetomgeving voor BSR zeer wenselijk. Dit  

       is afgelopen jaar ook aangelegd. 

te bereiken die wellicht aanspraak maken op gemeentelijke voorzieningen of 

regelingen. 

Er zijn 2 werkgroepen gevormd, te weten de groep “communicatie” en de 

werkgroep “inhoudelijk”.  Er is een communicatieplan opgesteld, na een uitgebreid 

vooronderzoek door een marketingbureau om Veldwijzer goed op de kaart te 

gaan zetten. Tevens is er een uitgebreid standaard formulier opgesteld, in 

samenwerking met de gemeente Veldhoven, zodat cliënten maar een keer hun 

gegevens te hoeven overleggen, om zo efficiënt mogelijk te kunnen worden 

geholpen. De opening van het loket zal in 2018 plaatsvinden. 

Een andere grote ontwikkeling is dat BSR het hoofdhuurderschap heeft gekregen 

over de benedenverdieping van de huidige locatie. Dit houdt in dat het dage-

lijkse beheer onder de verantwoordelijkheid valt van BSR. De penningmeester 

van het bestuur van BSR heeft veel werk verzet in met name overzetten van 

bestaande contracten en het factureren van de medehuurders van het pand. 

Er vindt regelmatig overleg plaats met de verschillende partijen, om de dagelijkse 

gang van zaken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

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 laatst-

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

tevens budgetcoach.

Alle vrijwilligers zijn maatschappelijk erg betrokken bij de Veldhovense 

samenleving. Ze blijven op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen 

vanuit natuurlijke interesse. Er wordt veel tijd besteed aan het bijhouden van 

de wet- en regelgeving, het verdiepen in de problematiek van de cliënten en 

interne casusbespreking. Cliënten waarderen de oprechtheid waarmee de vrij-

willigers ze te woord staan. Aangezien er niet op afspraak wordt gewerkt, kan 

er indien gewenst ruim de tijd worden genomen voor een gesprek. Dit is een 

van de complimenten die de cliënten hebben gegeven vanuit het klanttevreden-

heidsonderzoek in 2016; er wordt niet naar de klok gekeken, maar ruim de tijd 

genomen, indien noodzakelijk. 

Ondanks dat er ruim de tijd wordt genomen voor cliënten, zijn er geen wacht-

lijsten bij BSR. De organisatie kan bij hulpvragen snel schakelen en maatwerk 

leveren. Doordat de lijnen kort zijn en interne communicatie goed op orde is, 

kunnen cliënten met complexe hulpvragen worden geholpen. 

Afgelopen jaar is het betrokken en deskundige team, waarop al jarenlang 

beroep kan worden gedaan door de organisatie, uitgebreid met een sociaal 

raadsvrouw in opleiding. Tevens is er door een HBO-stagiaire een afstudeer-

onderzoek gedaan binnen de organisatie. De vraag die hij hierbij centraal 

heeft gezet is welke verplichtingen BSR heeft in verband met de nieuwe Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG).
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 •    Op het gebied van PR hebben de volgende ontwikkelingen  

       plaatsgevonden:

       -  Er is zowel een nieuwe flyer als visitekaartje ontworpen.

       -  BSR staat in diverse wijkbladen genoemd met een advertorial.

       -  In het Veldhovens Weekblad verschijnt er iedere 2 weken een  

          nieuw artikel met een (juridisch) thema. Deze wordt door een  

          van de juristen opgesteld.

       -  De website wordt wekelijks up tot date gehouden.

       -  De contacten met jeugdwerkers in Veldhoven zijn gelegd. Dit  

           heeft geresulteerd in een infoavond voor jeugd in het jongere- 

           rencentrum in Veldhoven. 

       -  Er is veel publiciteit gegenereerd rondom het Belastingcafé.  

          BSR is als een van de samenwerkingspartners nauw betrokken 

          geweest bij dit project. Dit heeft zelfs geresulteerd in een  

          landelijke publicatie in een folder van “Digisterker”. Een van  

          de coördinatoren heeft hiervoor een interview gegeven. 

 •    De cliënten van BSR hebben niet altijd de beschikking over een  

       computer, terwijl informatie steeds vaker uitsluitend digitaal  

         wordt verstrekt. De medewerkers van de afdeling documentatie  

       zetten zich in om cliënten te kunnen voorzien van schriftelijke  

       informatie. 

 •    Een van de medewerkers verzorgt, naast zijn andere taken, de  

       financiële administratie van BSR.

 •    BSR werkt anoniem en maakt geen gebruik van dossiervorming.  

       Het verwerken van gegevens ten behoeve van de jaarrapportage  

       gebeurt via contactregistratie. Deze registratie wordt bijgehouden 

       door twee vrijwillige medewerkers, naast hun reguliere taken.

 •    Bestuur en coördinatie bevorderen het welzijn en de werkom- 

       standig heden van de medewerkers. 

       In 2017 is er airconditioning geplaatst in alle ruimten van BSR. 

       Aangezien er ruimte is bijgekomen, is er overgegaan tot aan- 

       schaf van 3 bureaus. Tevens zijn de ruimtes voorzien van een 

       nieuwe laagje verf en is nieuwe raamdecoratie geplaatst. 

       Er is een extra scheidingswand geplaatst in de ruimte van de  

       spreekkamers, om zodoende te zorgen voor extra privacy voor  

       zowel cliënten als medewerkers. 

       Medewerkers van BSR hebben in 2017 deelgenomen aan cursus-

       sen en voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de vol- 

       gende onderwerpen:

 •    Jaarcongres LOSR / Sociaal Werk Nederland

       Thema: “Een nieuw kabinet: perspectieven voor sociaal juridische  

       ondersteuning?”

 •    Voorlichting gebruik kennisnetwerk belastingdienst door Martien  

       Burgers

 •    Voorlichting generalisten- en specialistenteam gemeente 

       Veldhoven door coördinator generalistenteam

 •    Presentatie gerechtsdeurwaarders Janssen en Janssen

 •    Presentatie Zorgverzekeringslijn

 •    Mental Health First Aid 4x voorjaar en 4x najaar 2017

 •    Gespreksmethodiek voor budgetcoaches door Cordaad Welzijn

 •    Themabijeenkomst inburgering/vreemdelingenrecht door MVV  

       Advies Bureau Eindhoven 

 •    Cursus schuldhulpverlening door Stimulansz

 •    Cursus Wmo door Stimulansz 

 •    Voorlichting door MEE

 •    Cursus Awb en Wmo door Stimulansz

 •    Incompany cursus sociale zekerheid door Stimulansz 

 •    Voorlichting nieuwe privacywetgeving AVG door Boskamp en  

       Willems advocaten

 •    Presentatie nieuw huwelijksvermogensrecht door Boskamp en  

       Willems Advocaten

 •    Intervisiebijeenkomsten Sociaal Raadslieden

 •    Intervisiebijeenkomsten Klapperproject

 •    Intervisiebijeenkomsten Budgetcoaches 

4.3. Samenwerking

 •    In samenwerking met de Bibliotheek Veldhoven en 2 andere

       partners organiseren van het Belastingcafé Veldhoven. In totaal  

       zijn er 4 spreekuren gehouden, waarbij BSR inhoudelijke onder- 

        steuning heeft geboden. 

 •    Deelname panel armoedeconferentie PvdA gemeente Veldhoven. 

 •    Deelname Conferentie “Verward Veldhoven”. Verschillende  

       organisaties in Veldhoven zijn met elkaar in gesprek geweest  

       hoe om te gaan met “verwarde personen”. 

 •    Verzorgen van 2 informatiebijeenkomsten in samenwerking met  

       Lumens (maatschappelijk werk) rondom het thema echtscheiding. 

 •    Bezoek aan het Juridisch Loket in Eindhoven

 •    Bedrijfshulpverlener heeft een herhalingscursus BHV gevolgd.

 •    Organiseren van een informatiebijeenkomst met als onderwerp  

       “Jeugd en geld” in het jongererencentrum Odeon in Veldhoven. 

 •    Deelname aan het netwerkoverleg van SWOVE, met vertegen- 

       woordigers van welzijns- en thuiszorgorganisaties. 

 •    Werkbezoek aan de “Bestwijzer” in Best. 

 •    Deelname aan het regionaal overleg van sociaal raadslieden.  

          Hierin vindt zowel vakinhoudelijk als organisatorisch overleg  

       plaats in ons geval regio Zuid. 

 •    Overleg met casemanagers van de gemeente Veldhoven, afdeling  

       schuldhulpverlening. We houden elkaar op de hoogte van de  

       ontwikkelingen in elkaars dienstverlening. 

 •    Bijwonen van de conferentie “Positieve gezondheid” in Veldhoven. 

 •    Kennismakingsgesprek met AMA advocatuur, een nieuw advocaten 

       kantoor in Veldhoven.

 •    Deelname aan de klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal  

       van de gemeente Veldhoven.

 •    Toehoorder bij “Veldhoven aan Tafel: een brede participatieraad  

       van de gemeente Veldhoven.

Het grootse compliment dat de organisatie in het jaar 2017 heeft ontvangen 

is het verzoek van de gemeente Veldhoven om kartrekker te worden van het 

te vormen loket voor minima. Het betreft een samenwerkingsverband met 

stichting Leergeld, Voedselbank en de gemeente Veldhoven.  Het doel is om 

een zo laagdrempelig mogelijk loket te vormen, waarbij cliënten met zorgen 

terecht kunnen, voor informatie en advies.

BSR zal de coördinatie van het loket verzorgen, wat inhoudt dat de dagelijkse 

begeleiding van de medewerkers onder de verantwoordelijkheid van de coör-

dinatie van BSR valt. Doel van het loket is om zoveel mogelijk potentiele cliënten 

In het kader van social return heeft enige tijd een persoon met een achterstand 

op de arbeidsmarkt stage gelopen bij het klapperproject. 

Het bestuur van BSR bestaat ook uit vrijwilligers. Zowel de medewerkers als 

de coördinatie kunnen altijd een beroep op hen doen. Door de betrokkenheid 

van het bestuur wordt een brug geslagen naar externe partners, waarmee ook 

op bestuurlijk niveau contacten worden onderhouden.

 

4.2.     Interne organisatie en deskundigheidsbevordering

BSR is een onafhankelijke, zelfstandige stichting. De dienstverlening is kosteloos. 

Er worden geen dossiers aangelegd, waardoor de anonimiteit van de cliënten 

zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. 

De vrijwilligers hebben op basis van hun vrijwilligersovereenkomst een 

geheimhoudingsplicht. Bij de uitvoering van hun taken die gepaard gaan met 

het inzien van persoonlijke gegevens, zoals het invullen van de 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 de gegevens. 

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

van de belastingaangifte wordt een inkomensgrens gehanteerd. (In 2017: 

€2000 netto per maand; geen belastbaar vermogen in box 3).

Het bureau is 3 dagen in de week geopend en werkt op basis van inloopspreekuren. 

Er dient een afspraak te worden gemaakt voor het invullen van de belastingaan-

gifte. Dit geldt ook zo voor het aanmelden bij het klapperproject en het budget-

coachproject. 

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

aandacht van bestuur en medewerkers. In 2017 zijn op dit gebied zowel struc-

turele als specifieke taken verricht:

 •    Systeembeheer onderhoudt het computernetwerk. Aangezien de  

       digitalisering alsmaar toeneemt, is het belangrijk om dit op orde  

       te hebben. Er is afgelopen jaar een nieuwe systeembeheerder  

       bij BSR gekomen, ook op hem kan 24/7 een beroep worden  

       gedaan.

 •    Aangezien er meer werkruimte beschikbaar is gekomen, was een  

       eigen beveiligde internetomgeving voor BSR zeer wenselijk. Dit  

       is afgelopen jaar ook aangelegd. 

te bereiken die wellicht aanspraak maken op gemeentelijke voorzieningen of 

regelingen. 

Er zijn 2 werkgroepen gevormd, te weten de groep “communicatie” en de 

werkgroep “inhoudelijk”.  Er is een communicatieplan opgesteld, na een uitgebreid 

vooronderzoek door een marketingbureau om Veldwijzer goed op de kaart te 

gaan zetten. Tevens is er een uitgebreid standaard formulier opgesteld, in 

samenwerking met de gemeente Veldhoven, zodat cliënten maar een keer hun 

gegevens te hoeven overleggen, om zo efficiënt mogelijk te kunnen worden 

geholpen. De opening van het loket zal in 2018 plaatsvinden. 

Een andere grote ontwikkeling is dat BSR het hoofdhuurderschap heeft gekregen 

over de benedenverdieping van de huidige locatie. Dit houdt in dat het dage-

lijkse beheer onder de verantwoordelijkheid valt van BSR. De penningmeester 

van het bestuur van BSR heeft veel werk verzet in met name overzetten van 

bestaande contracten en het factureren van de medehuurders van het pand. 

Er vindt regelmatig overleg plaats met de verschillende partijen, om de dagelijkse 

gang van zaken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 
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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 laatst-

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

tevens budgetcoach.

Alle vrijwilligers zijn maatschappelijk erg betrokken bij de Veldhovense 

samenleving. Ze blijven op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen 

vanuit natuurlijke interesse. Er wordt veel tijd besteed aan het bijhouden van 

de wet- en regelgeving, het verdiepen in de problematiek van de cliënten en 

interne casusbespreking. Cliënten waarderen de oprechtheid waarmee de vrij-

willigers ze te woord staan. Aangezien er niet op afspraak wordt gewerkt, kan 

er indien gewenst ruim de tijd worden genomen voor een gesprek. Dit is een 

van de complimenten die de cliënten hebben gegeven vanuit het klanttevreden-

heidsonderzoek in 2016; er wordt niet naar de klok gekeken, maar ruim de tijd 

genomen, indien noodzakelijk. 

Ondanks dat er ruim de tijd wordt genomen voor cliënten, zijn er geen wacht-

lijsten bij BSR. De organisatie kan bij hulpvragen snel schakelen en maatwerk 

leveren. Doordat de lijnen kort zijn en interne communicatie goed op orde is, 

kunnen cliënten met complexe hulpvragen worden geholpen. 

Afgelopen jaar is het betrokken en deskundige team, waarop al jarenlang 

beroep kan worden gedaan door de organisatie, uitgebreid met een sociaal 

raadsvrouw in opleiding. Tevens is er door een HBO-stagiaire een afstudeer-

onderzoek gedaan binnen de organisatie. De vraag die hij hierbij centraal 

heeft gezet is welke verplichtingen BSR heeft in verband met de nieuwe Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 •    Op het gebied van PR hebben de volgende ontwikkelingen  

       plaatsgevonden:

       -  Er is zowel een nieuwe flyer als visitekaartje ontworpen.

       -  BSR staat in diverse wijkbladen genoemd met een advertorial.

       -  In het Veldhovens Weekblad verschijnt er iedere 2 weken een  

          nieuw artikel met een (juridisch) thema. Deze wordt door een  

          van de juristen opgesteld.

       -  De website wordt wekelijks up tot date gehouden.

       -  De contacten met jeugdwerkers in Veldhoven zijn gelegd. Dit  

           heeft geresulteerd in een infoavond voor jeugd in het jongere- 

           rencentrum in Veldhoven. 

       -  Er is veel publiciteit gegenereerd rondom het Belastingcafé.  

          BSR is als een van de samenwerkingspartners nauw betrokken 

          geweest bij dit project. Dit heeft zelfs geresulteerd in een  

          landelijke publicatie in een folder van “Digisterker”. Een van  

          de coördinatoren heeft hiervoor een interview gegeven. 

 •    De cliënten van BSR hebben niet altijd de beschikking over een  

       computer, terwijl informatie steeds vaker uitsluitend digitaal  

         wordt verstrekt. De medewerkers van de afdeling documentatie  

       zetten zich in om cliënten te kunnen voorzien van schriftelijke  

       informatie. 

 •    Een van de medewerkers verzorgt, naast zijn andere taken, de  

       financiële administratie van BSR.

 •    BSR werkt anoniem en maakt geen gebruik van dossiervorming.  

       Het verwerken van gegevens ten behoeve van de jaarrapportage  
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       nieuwe laagje verf en is nieuwe raamdecoratie geplaatst. 

       Er is een extra scheidingswand geplaatst in de ruimte van de  

       spreekkamers, om zodoende te zorgen voor extra privacy voor  

       zowel cliënten als medewerkers. 

       Medewerkers van BSR hebben in 2017 deelgenomen aan cursus-

       sen en voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de vol- 

       gende onderwerpen:

 •    Jaarcongres LOSR / Sociaal Werk Nederland

       Thema: “Een nieuw kabinet: perspectieven voor sociaal juridische  

       ondersteuning?”

 •    Voorlichting gebruik kennisnetwerk belastingdienst door Martien  

       Burgers

 •    Voorlichting generalisten- en specialistenteam gemeente 

       Veldhoven door coördinator generalistenteam

 •    Presentatie gerechtsdeurwaarders Janssen en Janssen

 •    Presentatie Zorgverzekeringslijn

 •    Mental Health First Aid 4x voorjaar en 4x najaar 2017

 •    Gespreksmethodiek voor budgetcoaches door Cordaad Welzijn
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 •    Cursus schuldhulpverlening door Stimulansz
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 •    Bedrijfshulpverlener heeft een herhalingscursus BHV gevolgd.
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       “Jeugd en geld” in het jongererencentrum Odeon in Veldhoven. 

 •    Deelname aan het netwerkoverleg van SWOVE, met vertegen- 

       woordigers van welzijns- en thuiszorgorganisaties. 

 •    Werkbezoek aan de “Bestwijzer” in Best. 

 •    Deelname aan het regionaal overleg van sociaal raadslieden.  

          Hierin vindt zowel vakinhoudelijk als organisatorisch overleg  

       plaats in ons geval regio Zuid. 

 •    Overleg met casemanagers van de gemeente Veldhoven, afdeling  

       schuldhulpverlening. We houden elkaar op de hoogte van de  

       ontwikkelingen in elkaars dienstverlening. 

 •    Bijwonen van de conferentie “Positieve gezondheid” in Veldhoven. 

 •    Kennismakingsgesprek met AMA advocatuur, een nieuw advocaten 

       kantoor in Veldhoven.

 •    Deelname aan de klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal  

       van de gemeente Veldhoven.

 •    Toehoorder bij “Veldhoven aan Tafel: een brede participatieraad  

       van de gemeente Veldhoven.

Het grootse compliment dat de organisatie in het jaar 2017 heeft ontvangen 

is het verzoek van de gemeente Veldhoven om kartrekker te worden van het 

te vormen loket voor minima. Het betreft een samenwerkingsverband met 

stichting Leergeld, Voedselbank en de gemeente Veldhoven.  Het doel is om 

een zo laagdrempelig mogelijk loket te vormen, waarbij cliënten met zorgen 
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BSR zal de coördinatie van het loket verzorgen, wat inhoudt dat de dagelijkse 

begeleiding van de medewerkers onder de verantwoordelijkheid van de coör-

dinatie van BSR valt. Doel van het loket is om zoveel mogelijk potentiele cliënten 

In het kader van social return heeft enige tijd een persoon met een achterstand 

op de arbeidsmarkt stage gelopen bij het klapperproject. 

Het bestuur van BSR bestaat ook uit vrijwilligers. Zowel de medewerkers als 

de coördinatie kunnen altijd een beroep op hen doen. Door de betrokkenheid 

van het bestuur wordt een brug geslagen naar externe partners, waarmee ook 

op bestuurlijk niveau contacten worden onderhouden.
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BSR is een onafhankelijke, zelfstandige stichting. De dienstverlening is kosteloos. 

Er worden geen dossiers aangelegd, waardoor de anonimiteit van de cliënten 

zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. 

De vrijwilligers hebben op basis van hun vrijwilligersovereenkomst een 

geheimhoudingsplicht. Bij de uitvoering van hun taken die gepaard gaan met 

het inzien van persoonlijke gegevens, zoals het invullen van de 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 de gegevens. 

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

van de belastingaangifte wordt een inkomensgrens gehanteerd. (In 2017: 

€2000 netto per maand; geen belastbaar vermogen in box 3).

Het bureau is 3 dagen in de week geopend en werkt op basis van inloopspreekuren. 

Er dient een afspraak te worden gemaakt voor het invullen van de belastingaan-

gifte. Dit geldt ook zo voor het aanmelden bij het klapperproject en het budget-

coachproject. 

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

aandacht van bestuur en medewerkers. In 2017 zijn op dit gebied zowel struc-

turele als specifieke taken verricht:

 •    Systeembeheer onderhoudt het computernetwerk. Aangezien de  

       digitalisering alsmaar toeneemt, is het belangrijk om dit op orde  

       te hebben. Er is afgelopen jaar een nieuwe systeembeheerder  

       bij BSR gekomen, ook op hem kan 24/7 een beroep worden  

       gedaan.

 •    Aangezien er meer werkruimte beschikbaar is gekomen, was een  

       eigen beveiligde internetomgeving voor BSR zeer wenselijk. Dit  
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te bereiken die wellicht aanspraak maken op gemeentelijke voorzieningen of 

regelingen. 

Er zijn 2 werkgroepen gevormd, te weten de groep “communicatie” en de 

werkgroep “inhoudelijk”.  Er is een communicatieplan opgesteld, na een uitgebreid 

vooronderzoek door een marketingbureau om Veldwijzer goed op de kaart te 

gaan zetten. Tevens is er een uitgebreid standaard formulier opgesteld, in 

samenwerking met de gemeente Veldhoven, zodat cliënten maar een keer hun 

gegevens te hoeven overleggen, om zo efficiënt mogelijk te kunnen worden 

geholpen. De opening van het loket zal in 2018 plaatsvinden. 

Een andere grote ontwikkeling is dat BSR het hoofdhuurderschap heeft gekregen 

over de benedenverdieping van de huidige locatie. Dit houdt in dat het dage-

lijkse beheer onder de verantwoordelijkheid valt van BSR. De penningmeester 

van het bestuur van BSR heeft veel werk verzet in met name overzetten van 

bestaande contracten en het factureren van de medehuurders van het pand. 

Er vindt regelmatig overleg plaats met de verschillende partijen, om de dagelijkse 

gang van zaken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 
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         wordt verstrekt. De medewerkers van de afdeling documentatie  

       zetten zich in om cliënten te kunnen voorzien van schriftelijke  

       informatie. 

 •    Een van de medewerkers verzorgt, naast zijn andere taken, de  

       financiële administratie van BSR.

 •    BSR werkt anoniem en maakt geen gebruik van dossiervorming.  

       Het verwerken van gegevens ten behoeve van de jaarrapportage  

       gebeurt via contactregistratie. Deze registratie wordt bijgehouden 

       door twee vrijwillige medewerkers, naast hun reguliere taken.

 •    Bestuur en coördinatie bevorderen het welzijn en de werkom- 

       standig heden van de medewerkers. 

       In 2017 is er airconditioning geplaatst in alle ruimten van BSR. 

       Aangezien er ruimte is bijgekomen, is er overgegaan tot aan- 

       schaf van 3 bureaus. Tevens zijn de ruimtes voorzien van een 

       nieuwe laagje verf en is nieuwe raamdecoratie geplaatst. 

       Er is een extra scheidingswand geplaatst in de ruimte van de  

       spreekkamers, om zodoende te zorgen voor extra privacy voor  

       zowel cliënten als medewerkers. 

       Medewerkers van BSR hebben in 2017 deelgenomen aan cursus-

       sen en voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de vol- 

       gende onderwerpen:

 •    Jaarcongres LOSR / Sociaal Werk Nederland

       Thema: “Een nieuw kabinet: perspectieven voor sociaal juridische  

       ondersteuning?”

 •    Voorlichting gebruik kennisnetwerk belastingdienst door Martien  

       Burgers

 •    Voorlichting generalisten- en specialistenteam gemeente 

       Veldhoven door coördinator generalistenteam

 •    Presentatie gerechtsdeurwaarders Janssen en Janssen

 •    Presentatie Zorgverzekeringslijn

 •    Mental Health First Aid 4x voorjaar en 4x najaar 2017

 •    Gespreksmethodiek voor budgetcoaches door Cordaad Welzijn

 •    Themabijeenkomst inburgering/vreemdelingenrecht door MVV  

       Advies Bureau Eindhoven 

 •    Cursus schuldhulpverlening door Stimulansz

 •    Cursus Wmo door Stimulansz 

 •    Voorlichting door MEE

 •    Cursus Awb en Wmo door Stimulansz

 •    Incompany cursus sociale zekerheid door Stimulansz 

 •    Voorlichting nieuwe privacywetgeving AVG door Boskamp en  

       Willems advocaten

 •    Presentatie nieuw huwelijksvermogensrecht door Boskamp en  

       Willems Advocaten

 •    Intervisiebijeenkomsten Sociaal Raadslieden

 •    Intervisiebijeenkomsten Klapperproject

 •    Intervisiebijeenkomsten Budgetcoaches 

4.3. Samenwerking

 •    In samenwerking met de Bibliotheek Veldhoven en 2 andere

       partners organiseren van het Belastingcafé Veldhoven. In totaal  

       zijn er 4 spreekuren gehouden, waarbij BSR inhoudelijke onder- 

        steuning heeft geboden. 

 •    Deelname panel armoedeconferentie PvdA gemeente Veldhoven. 

 •    Deelname Conferentie “Verward Veldhoven”. Verschillende  

       organisaties in Veldhoven zijn met elkaar in gesprek geweest  

       hoe om te gaan met “verwarde personen”. 

 •    Verzorgen van 2 informatiebijeenkomsten in samenwerking met  

       Lumens (maatschappelijk werk) rondom het thema echtscheiding. 

 •    Bezoek aan het Juridisch Loket in Eindhoven

 •    Bedrijfshulpverlener heeft een herhalingscursus BHV gevolgd.

 •    Organiseren van een informatiebijeenkomst met als onderwerp  

       “Jeugd en geld” in het jongererencentrum Odeon in Veldhoven. 

 •    Deelname aan het netwerkoverleg van SWOVE, met vertegen- 

       woordigers van welzijns- en thuiszorgorganisaties. 

 •    Werkbezoek aan de “Bestwijzer” in Best. 

 •    Deelname aan het regionaal overleg van sociaal raadslieden.  

          Hierin vindt zowel vakinhoudelijk als organisatorisch overleg  

       plaats in ons geval regio Zuid. 

 •    Overleg met casemanagers van de gemeente Veldhoven, afdeling  

       schuldhulpverlening. We houden elkaar op de hoogte van de  

       ontwikkelingen in elkaars dienstverlening. 

 •    Bijwonen van de conferentie “Positieve gezondheid” in Veldhoven. 

 •    Kennismakingsgesprek met AMA advocatuur, een nieuw advocaten 

       kantoor in Veldhoven.

 •    Deelname aan de klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal  

       van de gemeente Veldhoven.

 •    Toehoorder bij “Veldhoven aan Tafel: een brede participatieraad  

       van de gemeente Veldhoven.

Het grootse compliment dat de organisatie in het jaar 2017 heeft ontvangen 

is het verzoek van de gemeente Veldhoven om kartrekker te worden van het 

te vormen loket voor minima. Het betreft een samenwerkingsverband met 

stichting Leergeld, Voedselbank en de gemeente Veldhoven.  Het doel is om 

een zo laagdrempelig mogelijk loket te vormen, waarbij cliënten met zorgen 

terecht kunnen, voor informatie en advies.

BSR zal de coördinatie van het loket verzorgen, wat inhoudt dat de dagelijkse 

begeleiding van de medewerkers onder de verantwoordelijkheid van de coör-

dinatie van BSR valt. Doel van het loket is om zoveel mogelijk potentiele cliënten 

In het kader van social return heeft enige tijd een persoon met een achterstand 

op de arbeidsmarkt stage gelopen bij het klapperproject. 

Het bestuur van BSR bestaat ook uit vrijwilligers. Zowel de medewerkers als 

de coördinatie kunnen altijd een beroep op hen doen. Door de betrokkenheid 

van het bestuur wordt een brug geslagen naar externe partners, waarmee ook 

op bestuurlijk niveau contacten worden onderhouden.

 

4.2.     Interne organisatie en deskundigheidsbevordering

BSR is een onafhankelijke, zelfstandige stichting. De dienstverlening is kosteloos. 

Er worden geen dossiers aangelegd, waardoor de anonimiteit van de cliënten 

zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. 

De vrijwilligers hebben op basis van hun vrijwilligersovereenkomst een 

geheimhoudingsplicht. Bij de uitvoering van hun taken die gepaard gaan met 

het inzien van persoonlijke gegevens, zoals het invullen van de 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 de gegevens. 

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

van de belastingaangifte wordt een inkomensgrens gehanteerd. (In 2017: 

€2000 netto per maand; geen belastbaar vermogen in box 3).

Het bureau is 3 dagen in de week geopend en werkt op basis van inloopspreekuren. 

Er dient een afspraak te worden gemaakt voor het invullen van de belastingaan-

gifte. Dit geldt ook zo voor het aanmelden bij het klapperproject en het budget-

coachproject. 

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

aandacht van bestuur en medewerkers. In 2017 zijn op dit gebied zowel struc-

turele als specifieke taken verricht:

 •    Systeembeheer onderhoudt het computernetwerk. Aangezien de  

       digitalisering alsmaar toeneemt, is het belangrijk om dit op orde  

       te hebben. Er is afgelopen jaar een nieuwe systeembeheerder  

       bij BSR gekomen, ook op hem kan 24/7 een beroep worden  

       gedaan.

 •    Aangezien er meer werkruimte beschikbaar is gekomen, was een  

       eigen beveiligde internetomgeving voor BSR zeer wenselijk. Dit  

       is afgelopen jaar ook aangelegd. 

te bereiken die wellicht aanspraak maken op gemeentelijke voorzieningen of 

regelingen. 

Er zijn 2 werkgroepen gevormd, te weten de groep “communicatie” en de 

werkgroep “inhoudelijk”.  Er is een communicatieplan opgesteld, na een uitgebreid 

vooronderzoek door een marketingbureau om Veldwijzer goed op de kaart te 

gaan zetten. Tevens is er een uitgebreid standaard formulier opgesteld, in 

samenwerking met de gemeente Veldhoven, zodat cliënten maar een keer hun 

gegevens te hoeven overleggen, om zo efficiënt mogelijk te kunnen worden 

geholpen. De opening van het loket zal in 2018 plaatsvinden. 

Een andere grote ontwikkeling is dat BSR het hoofdhuurderschap heeft gekregen 

over de benedenverdieping van de huidige locatie. Dit houdt in dat het dage-

lijkse beheer onder de verantwoordelijkheid valt van BSR. De penningmeester 

van het bestuur van BSR heeft veel werk verzet in met name overzetten van 

bestaande contracten en het factureren van de medehuurders van het pand. 

Er vindt regelmatig overleg plaats met de verschillende partijen, om de dagelijkse 

gang van zaken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 
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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 laatst-

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

tevens budgetcoach.

Alle vrijwilligers zijn maatschappelijk erg betrokken bij de Veldhovense 

samenleving. Ze blijven op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen 

vanuit natuurlijke interesse. Er wordt veel tijd besteed aan het bijhouden van 

de wet- en regelgeving, het verdiepen in de problematiek van de cliënten en 

interne casusbespreking. Cliënten waarderen de oprechtheid waarmee de vrij-

willigers ze te woord staan. Aangezien er niet op afspraak wordt gewerkt, kan 

er indien gewenst ruim de tijd worden genomen voor een gesprek. Dit is een 

van de complimenten die de cliënten hebben gegeven vanuit het klanttevreden-

heidsonderzoek in 2016; er wordt niet naar de klok gekeken, maar ruim de tijd 

genomen, indien noodzakelijk. 

Ondanks dat er ruim de tijd wordt genomen voor cliënten, zijn er geen wacht-

lijsten bij BSR. De organisatie kan bij hulpvragen snel schakelen en maatwerk 

leveren. Doordat de lijnen kort zijn en interne communicatie goed op orde is, 

kunnen cliënten met complexe hulpvragen worden geholpen. 

Afgelopen jaar is het betrokken en deskundige team, waarop al jarenlang 

beroep kan worden gedaan door de organisatie, uitgebreid met een sociaal 

raadsvrouw in opleiding. Tevens is er door een HBO-stagiaire een afstudeer-

onderzoek gedaan binnen de organisatie. De vraag die hij hierbij centraal 

heeft gezet is welke verplichtingen BSR heeft in verband met de nieuwe Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 •    Op het gebied van PR hebben de volgende ontwikkelingen  

       plaatsgevonden:

       -  Er is zowel een nieuwe flyer als visitekaartje ontworpen.

       -  BSR staat in diverse wijkbladen genoemd met een advertorial.

       -  In het Veldhovens Weekblad verschijnt er iedere 2 weken een  

          nieuw artikel met een (juridisch) thema. Deze wordt door een  

          van de juristen opgesteld.

       -  De website wordt wekelijks up tot date gehouden.

       -  De contacten met jeugdwerkers in Veldhoven zijn gelegd. Dit  

           heeft geresulteerd in een infoavond voor jeugd in het jongere- 

           rencentrum in Veldhoven. 

       -  Er is veel publiciteit gegenereerd rondom het Belastingcafé.  

          BSR is als een van de samenwerkingspartners nauw betrokken 

          geweest bij dit project. Dit heeft zelfs geresulteerd in een  

          landelijke publicatie in een folder van “Digisterker”. Een van  

          de coördinatoren heeft hiervoor een interview gegeven. 

 •    De cliënten van BSR hebben niet altijd de beschikking over een  

       computer, terwijl informatie steeds vaker uitsluitend digitaal  

         wordt verstrekt. De medewerkers van de afdeling documentatie  

       zetten zich in om cliënten te kunnen voorzien van schriftelijke  

       informatie. 

 •    Een van de medewerkers verzorgt, naast zijn andere taken, de  

       financiële administratie van BSR.

 •    BSR werkt anoniem en maakt geen gebruik van dossiervorming.  

       Het verwerken van gegevens ten behoeve van de jaarrapportage  

       gebeurt via contactregistratie. Deze registratie wordt bijgehouden 

       door twee vrijwillige medewerkers, naast hun reguliere taken.

 •    Bestuur en coördinatie bevorderen het welzijn en de werkom- 

       standig heden van de medewerkers. 

       In 2017 is er airconditioning geplaatst in alle ruimten van BSR. 

       Aangezien er ruimte is bijgekomen, is er overgegaan tot aan- 

       schaf van 3 bureaus. Tevens zijn de ruimtes voorzien van een 

       nieuwe laagje verf en is nieuwe raamdecoratie geplaatst. 

       Er is een extra scheidingswand geplaatst in de ruimte van de  

       spreekkamers, om zodoende te zorgen voor extra privacy voor  

       zowel cliënten als medewerkers. 

       Medewerkers van BSR hebben in 2017 deelgenomen aan cursus-

       sen en voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de vol- 

       gende onderwerpen:

 •    Jaarcongres LOSR / Sociaal Werk Nederland

       Thema: “Een nieuw kabinet: perspectieven voor sociaal juridische  

       ondersteuning?”

 •    Voorlichting gebruik kennisnetwerk belastingdienst door Martien  

       Burgers

 •    Voorlichting generalisten- en specialistenteam gemeente 

       Veldhoven door coördinator generalistenteam

 •    Presentatie gerechtsdeurwaarders Janssen en Janssen

 •    Presentatie Zorgverzekeringslijn

 •    Mental Health First Aid 4x voorjaar en 4x najaar 2017

 •    Gespreksmethodiek voor budgetcoaches door Cordaad Welzijn

 •    Themabijeenkomst inburgering/vreemdelingenrecht door MVV  

       Advies Bureau Eindhoven 

 •    Cursus schuldhulpverlening door Stimulansz

 •    Cursus Wmo door Stimulansz 

 •    Voorlichting door MEE

 •    Cursus Awb en Wmo door Stimulansz

 •    Incompany cursus sociale zekerheid door Stimulansz 

 •    Voorlichting nieuwe privacywetgeving AVG door Boskamp en  

       Willems advocaten

 •    Presentatie nieuw huwelijksvermogensrecht door Boskamp en  

       Willems Advocaten

 •    Intervisiebijeenkomsten Sociaal Raadslieden

 •    Intervisiebijeenkomsten Klapperproject
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 •    In samenwerking met de Bibliotheek Veldhoven en 2 andere

       partners organiseren van het Belastingcafé Veldhoven. In totaal  

       zijn er 4 spreekuren gehouden, waarbij BSR inhoudelijke onder- 

        steuning heeft geboden. 

 •    Deelname panel armoedeconferentie PvdA gemeente Veldhoven. 

 •    Deelname Conferentie “Verward Veldhoven”. Verschillende  

       organisaties in Veldhoven zijn met elkaar in gesprek geweest  

       hoe om te gaan met “verwarde personen”. 

 •    Verzorgen van 2 informatiebijeenkomsten in samenwerking met  

       Lumens (maatschappelijk werk) rondom het thema echtscheiding. 

 •    Bezoek aan het Juridisch Loket in Eindhoven

 •    Bedrijfshulpverlener heeft een herhalingscursus BHV gevolgd.

 •    Organiseren van een informatiebijeenkomst met als onderwerp  

       “Jeugd en geld” in het jongererencentrum Odeon in Veldhoven. 

 •    Deelname aan het netwerkoverleg van SWOVE, met vertegen- 

       woordigers van welzijns- en thuiszorgorganisaties. 

 •    Werkbezoek aan de “Bestwijzer” in Best. 

 •    Deelname aan het regionaal overleg van sociaal raadslieden.  

          Hierin vindt zowel vakinhoudelijk als organisatorisch overleg  

       plaats in ons geval regio Zuid. 

 •    Overleg met casemanagers van de gemeente Veldhoven, afdeling  

       schuldhulpverlening. We houden elkaar op de hoogte van de  

       ontwikkelingen in elkaars dienstverlening. 

 •    Bijwonen van de conferentie “Positieve gezondheid” in Veldhoven. 

 •    Kennismakingsgesprek met AMA advocatuur, een nieuw advocaten 

       kantoor in Veldhoven.

 •    Deelname aan de klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal  

       van de gemeente Veldhoven.

 •    Toehoorder bij “Veldhoven aan Tafel: een brede participatieraad  

       van de gemeente Veldhoven.

Het grootse compliment dat de organisatie in het jaar 2017 heeft ontvangen 

is het verzoek van de gemeente Veldhoven om kartrekker te worden van het 

te vormen loket voor minima. Het betreft een samenwerkingsverband met 

stichting Leergeld, Voedselbank en de gemeente Veldhoven.  Het doel is om 

een zo laagdrempelig mogelijk loket te vormen, waarbij cliënten met zorgen 

terecht kunnen, voor informatie en advies.

BSR zal de coördinatie van het loket verzorgen, wat inhoudt dat de dagelijkse 

begeleiding van de medewerkers onder de verantwoordelijkheid van de coör-

dinatie van BSR valt. Doel van het loket is om zoveel mogelijk potentiele cliënten 

In het kader van social return heeft enige tijd een persoon met een achterstand 

op de arbeidsmarkt stage gelopen bij het klapperproject. 

Het bestuur van BSR bestaat ook uit vrijwilligers. Zowel de medewerkers als 

de coördinatie kunnen altijd een beroep op hen doen. Door de betrokkenheid 

van het bestuur wordt een brug geslagen naar externe partners, waarmee ook 

op bestuurlijk niveau contacten worden onderhouden.

 

4.2.     Interne organisatie en deskundigheidsbevordering

BSR is een onafhankelijke, zelfstandige stichting. De dienstverlening is kosteloos. 

Er worden geen dossiers aangelegd, waardoor de anonimiteit van de cliënten 

zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. 

De vrijwilligers hebben op basis van hun vrijwilligersovereenkomst een 

geheimhoudingsplicht. Bij de uitvoering van hun taken die gepaard gaan met 

het inzien van persoonlijke gegevens, zoals het invullen van de 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 de gegevens. 

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

van de belastingaangifte wordt een inkomensgrens gehanteerd. (In 2017: 

€2000 netto per maand; geen belastbaar vermogen in box 3).

Het bureau is 3 dagen in de week geopend en werkt op basis van inloopspreekuren. 

Er dient een afspraak te worden gemaakt voor het invullen van de belastingaan-

gifte. Dit geldt ook zo voor het aanmelden bij het klapperproject en het budget-

coachproject. 

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

aandacht van bestuur en medewerkers. In 2017 zijn op dit gebied zowel struc-

turele als specifieke taken verricht:

 •    Systeembeheer onderhoudt het computernetwerk. Aangezien de  

       digitalisering alsmaar toeneemt, is het belangrijk om dit op orde  

       te hebben. Er is afgelopen jaar een nieuwe systeembeheerder  

       bij BSR gekomen, ook op hem kan 24/7 een beroep worden  

       gedaan.

 •    Aangezien er meer werkruimte beschikbaar is gekomen, was een  

       eigen beveiligde internetomgeving voor BSR zeer wenselijk. Dit  

       is afgelopen jaar ook aangelegd. 

te bereiken die wellicht aanspraak maken op gemeentelijke voorzieningen of 

regelingen. 

Er zijn 2 werkgroepen gevormd, te weten de groep “communicatie” en de 

werkgroep “inhoudelijk”.  Er is een communicatieplan opgesteld, na een uitgebreid 

vooronderzoek door een marketingbureau om Veldwijzer goed op de kaart te 

gaan zetten. Tevens is er een uitgebreid standaard formulier opgesteld, in 

samenwerking met de gemeente Veldhoven, zodat cliënten maar een keer hun 

gegevens te hoeven overleggen, om zo efficiënt mogelijk te kunnen worden 

geholpen. De opening van het loket zal in 2018 plaatsvinden. 

Een andere grote ontwikkeling is dat BSR het hoofdhuurderschap heeft gekregen 

over de benedenverdieping van de huidige locatie. Dit houdt in dat het dage-

lijkse beheer onder de verantwoordelijkheid valt van BSR. De penningmeester 

van het bestuur van BSR heeft veel werk verzet in met name overzetten van 

bestaande contracten en het factureren van de medehuurders van het pand. 

Er vindt regelmatig overleg plaats met de verschillende partijen, om de dagelijkse 

gang van zaken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 
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          BSR is als een van de samenwerkingspartners nauw betrokken 

          geweest bij dit project. Dit heeft zelfs geresulteerd in een  

          landelijke publicatie in een folder van “Digisterker”. Een van  

          de coördinatoren heeft hiervoor een interview gegeven. 

 •    De cliënten van BSR hebben niet altijd de beschikking over een  

       computer, terwijl informatie steeds vaker uitsluitend digitaal  

         wordt verstrekt. De medewerkers van de afdeling documentatie  

       zetten zich in om cliënten te kunnen voorzien van schriftelijke  

       informatie. 

 •    Een van de medewerkers verzorgt, naast zijn andere taken, de  

       financiële administratie van BSR.

 •    BSR werkt anoniem en maakt geen gebruik van dossiervorming.  

       Het verwerken van gegevens ten behoeve van de jaarrapportage  

       gebeurt via contactregistratie. Deze registratie wordt bijgehouden 

       door twee vrijwillige medewerkers, naast hun reguliere taken.

 •    Bestuur en coördinatie bevorderen het welzijn en de werkom- 

       standig heden van de medewerkers. 

       In 2017 is er airconditioning geplaatst in alle ruimten van BSR. 

       Aangezien er ruimte is bijgekomen, is er overgegaan tot aan- 

       schaf van 3 bureaus. Tevens zijn de ruimtes voorzien van een 

       nieuwe laagje verf en is nieuwe raamdecoratie geplaatst. 

       Er is een extra scheidingswand geplaatst in de ruimte van de  

       spreekkamers, om zodoende te zorgen voor extra privacy voor  

       zowel cliënten als medewerkers. 

       Medewerkers van BSR hebben in 2017 deelgenomen aan cursus-

       sen en voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de vol- 

       gende onderwerpen:

 •    Jaarcongres LOSR / Sociaal Werk Nederland

       Thema: “Een nieuw kabinet: perspectieven voor sociaal juridische  

       ondersteuning?”

 •    Voorlichting gebruik kennisnetwerk belastingdienst door Martien  

       Burgers

 •    Voorlichting generalisten- en specialistenteam gemeente 

       Veldhoven door coördinator generalistenteam

 •    Presentatie gerechtsdeurwaarders Janssen en Janssen

 •    Presentatie Zorgverzekeringslijn

 •    Mental Health First Aid 4x voorjaar en 4x najaar 2017

 •    Gespreksmethodiek voor budgetcoaches door Cordaad Welzijn

 •    Themabijeenkomst inburgering/vreemdelingenrecht door MVV  

       Advies Bureau Eindhoven 

 •    Cursus schuldhulpverlening door Stimulansz

 •    Cursus Wmo door Stimulansz 

 •    Voorlichting door MEE

 •    Cursus Awb en Wmo door Stimulansz

 •    Incompany cursus sociale zekerheid door Stimulansz 

 •    Voorlichting nieuwe privacywetgeving AVG door Boskamp en  

       Willems advocaten

 •    Presentatie nieuw huwelijksvermogensrecht door Boskamp en  

       Willems Advocaten

 •    Intervisiebijeenkomsten Sociaal Raadslieden

 •    Intervisiebijeenkomsten Klapperproject

 •    Intervisiebijeenkomsten Budgetcoaches 

4.3. Samenwerking

 •    In samenwerking met de Bibliotheek Veldhoven en 2 andere

       partners organiseren van het Belastingcafé Veldhoven. In totaal  

       zijn er 4 spreekuren gehouden, waarbij BSR inhoudelijke onder- 

        steuning heeft geboden. 

 •    Deelname panel armoedeconferentie PvdA gemeente Veldhoven. 

 •    Deelname Conferentie “Verward Veldhoven”. Verschillende  

       organisaties in Veldhoven zijn met elkaar in gesprek geweest  

       hoe om te gaan met “verwarde personen”. 

 •    Verzorgen van 2 informatiebijeenkomsten in samenwerking met  

       Lumens (maatschappelijk werk) rondom het thema echtscheiding. 

 •    Bezoek aan het Juridisch Loket in Eindhoven

 •    Bedrijfshulpverlener heeft een herhalingscursus BHV gevolgd.

 •    Organiseren van een informatiebijeenkomst met als onderwerp  

       “Jeugd en geld” in het jongererencentrum Odeon in Veldhoven. 

 •    Deelname aan het netwerkoverleg van SWOVE, met vertegen- 

       woordigers van welzijns- en thuiszorgorganisaties. 

 •    Werkbezoek aan de “Bestwijzer” in Best. 

 •    Deelname aan het regionaal overleg van sociaal raadslieden.  

          Hierin vindt zowel vakinhoudelijk als organisatorisch overleg  

       plaats in ons geval regio Zuid. 

 •    Overleg met casemanagers van de gemeente Veldhoven, afdeling  

       schuldhulpverlening. We houden elkaar op de hoogte van de  

       ontwikkelingen in elkaars dienstverlening. 

 •    Bijwonen van de conferentie “Positieve gezondheid” in Veldhoven. 

 •    Kennismakingsgesprek met AMA advocatuur, een nieuw advocaten 

       kantoor in Veldhoven.

 •    Deelname aan de klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal  

       van de gemeente Veldhoven.

 •    Toehoorder bij “Veldhoven aan Tafel: een brede participatieraad  

       van de gemeente Veldhoven.

Het grootse compliment dat de organisatie in het jaar 2017 heeft ontvangen 

is het verzoek van de gemeente Veldhoven om kartrekker te worden van het 

te vormen loket voor minima. Het betreft een samenwerkingsverband met 

stichting Leergeld, Voedselbank en de gemeente Veldhoven.  Het doel is om 

een zo laagdrempelig mogelijk loket te vormen, waarbij cliënten met zorgen 

terecht kunnen, voor informatie en advies.

BSR zal de coördinatie van het loket verzorgen, wat inhoudt dat de dagelijkse 

begeleiding van de medewerkers onder de verantwoordelijkheid van de coör-

dinatie van BSR valt. Doel van het loket is om zoveel mogelijk potentiele cliënten 

In het kader van social return heeft enige tijd een persoon met een achterstand 

op de arbeidsmarkt stage gelopen bij het klapperproject. 

Het bestuur van BSR bestaat ook uit vrijwilligers. Zowel de medewerkers als 

de coördinatie kunnen altijd een beroep op hen doen. Door de betrokkenheid 

van het bestuur wordt een brug geslagen naar externe partners, waarmee ook 

op bestuurlijk niveau contacten worden onderhouden.

 

4.2.     Interne organisatie en deskundigheidsbevordering

BSR is een onafhankelijke, zelfstandige stichting. De dienstverlening is kosteloos. 

Er worden geen dossiers aangelegd, waardoor de anonimiteit van de cliënten 

zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. 

De vrijwilligers hebben op basis van hun vrijwilligersovereenkomst een 

geheimhoudingsplicht. Bij de uitvoering van hun taken die gepaard gaan met 

het inzien van persoonlijke gegevens, zoals het invullen van de 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 de gegevens. 

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

van de belastingaangifte wordt een inkomensgrens gehanteerd. (In 2017: 

€2000 netto per maand; geen belastbaar vermogen in box 3).

Het bureau is 3 dagen in de week geopend en werkt op basis van inloopspreekuren. 

Er dient een afspraak te worden gemaakt voor het invullen van de belastingaan-

gifte. Dit geldt ook zo voor het aanmelden bij het klapperproject en het budget-

coachproject. 

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

aandacht van bestuur en medewerkers. In 2017 zijn op dit gebied zowel struc-

turele als specifieke taken verricht:

 •    Systeembeheer onderhoudt het computernetwerk. Aangezien de  

       digitalisering alsmaar toeneemt, is het belangrijk om dit op orde  

       te hebben. Er is afgelopen jaar een nieuwe systeembeheerder  

       bij BSR gekomen, ook op hem kan 24/7 een beroep worden  

       gedaan.

 •    Aangezien er meer werkruimte beschikbaar is gekomen, was een  

       eigen beveiligde internetomgeving voor BSR zeer wenselijk. Dit  

       is afgelopen jaar ook aangelegd. 

te bereiken die wellicht aanspraak maken op gemeentelijke voorzieningen of 

regelingen. 

Er zijn 2 werkgroepen gevormd, te weten de groep “communicatie” en de 

werkgroep “inhoudelijk”.  Er is een communicatieplan opgesteld, na een uitgebreid 

vooronderzoek door een marketingbureau om Veldwijzer goed op de kaart te 

gaan zetten. Tevens is er een uitgebreid standaard formulier opgesteld, in 

samenwerking met de gemeente Veldhoven, zodat cliënten maar een keer hun 

gegevens te hoeven overleggen, om zo efficiënt mogelijk te kunnen worden 

geholpen. De opening van het loket zal in 2018 plaatsvinden. 

Een andere grote ontwikkeling is dat BSR het hoofdhuurderschap heeft gekregen 

over de benedenverdieping van de huidige locatie. Dit houdt in dat het dage-

lijkse beheer onder de verantwoordelijkheid valt van BSR. De penningmeester 

van het bestuur van BSR heeft veel werk verzet in met name overzetten van 

bestaande contracten en het factureren van de medehuurders van het pand. 

Er vindt regelmatig overleg plaats met de verschillende partijen, om de dagelijkse 

gang van zaken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 



BSR Veldhoven Jaarverslag 2017 14

Overzicht cliënten

Hoe vonden de contacten plaats

Man/vrouw/groep

 

Herkomst

* Afrika 124, Azië 83 en Amerika 5

Overzicht vragen

Totaal aantal vragen

Wijze van afhandeling

5.2.  Het Klapperproject

In 2017 waren vijf 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. Daarmee wordt erger voorkomen. Om dit resultaat te 

bereiken zijn doorgaans meerdere afspraken per cliënt nodig. 

Maar de situatie kan ook ernstiger zijn. In het verslagjaar werd 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. In deze 

gevallen kwam de cliënt meestal maar één keer bij BSR. 

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 2017 begeleidde hij 24 

mensen, een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Overzicht cliënten

Man/vrouw/groep

Leeftijd

In 2017 werden 20 nieuwe cliënten begeleid. (2016: 34). Opvallend is dat het 

aantal doorverwezen cliënten afnam.

De kwaliteit van deze dienstverlening wordt nauwlettend bewaakt:

•    De budgetcoaches doen verslag van hun begeleiding in het registratie-

      systeem 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. 

•    Er is voortdurende aandacht voor deskundigheidsbevordering, ook in 2017:

      - Er werden twee themabijeenkomsten gehouden over “De budgetcoach in     

        gesprek met de cliënt”.

      - Daarnaast namen de budgetcoaches in groepen van maximaal 5 personen  

        tweemaal deel aan intervisiebijeenkomsten. 

      - Budgetcoaches volgden een incompany-cursus sociale zekerheid door  

        Stimulansz, gehouden bij BSR.

      - En zij woonden een presentatie bij van gerechtsdeurwaarderskantoor  

        Janssen en Janssen.

Achter alle cijfers 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.

Staat van baten en lasten over 2017
        
Inkomsten 
        
 8090 Subs.Gem.Veldh.
 8091 Aanv. subs. GV 
 8094 Subs. Vrijw. 
 8100 Ontv. Rente 
  Inkomsten 

Uitgaven        
        
 4000 pers.kosten 
 4001 reisk.woon/werk
 4002 concierges 
  pers.kosten  
        
 4100 huur 
 4101 gebruikerslasten 
 4140 kantine/onderh. 
 4150 inb.verz. 
  huisv.kosten 
        
 4200 desk.bevordering 
 4210 documentatie
 4250 beroepsaans.verz. 
  opl. en uitvoering 
        
 4310 kantoor incl. porti
 4340 telefoon/internet 
 4350 drukwerk/kopieren 
 4360 automatisering
  kantoorkosten
        
 4610 medew.kosten 
 4620 bindingsavond 
 4640 km + parkeren 
  medewerkerskosten 
        
 4900 bankkosten 
 4910 jaarverslag 
 4920 best.vergaderingen
 4930 PR 
 4950 accountantskosten 
 4990 algemeen
   
  Uitgaven  
  Resultaat voor bestemmingsreserve 
  Dotatie bestemmingsreserves  
  Resultaat 

5.4.  Financiën 

Balans per 31 december  2017      
      
Omschrijving  
   
Materiele vaste activa      
inventaris    
Totaal materiele vaste activa  
      
Vorderingen      
Overlopende activa 
Totaal vorderingen  
      
Liquide middelen      
Kas    
Rabobank rek.628  
Rabobank rek.855   
Rabobank rek. 536 (kasgeldrek.)  
Totaal Liquide middelen   
      
Activa    
      
Eigen vermogen begin boekjaar  
resultaat lopend boekjaar   
Eigen vermogen einde boekjaar  
      
Bestemmingsreserves      
reserv. pers.kosten  
reserv.kantoorinventaris   
reserv.deskundigheidsbevordering 
reserv.gas/water/licht   
reservering Veldwijzer   
Totaal bestemmingsreserves  
      
Kortlopende schulden      
TBP Salaris coördinator  
TBP Beroepsaanspr.verz.  
TBP Huur Parasol  
TBP Bindingsavond 
Reservering accountantskosten 
Overige te betalen kosten 
Deskundigheidsbevordering 
TBP Pers.Parasol   
      
Totaal kortlopende schulden
      
Passiva

Herkomst

Aantal bezoeken per cliënt

Totale duur van de contacten in uren: 

5.3.  Het Budgetcoachproject

Het Budgetcoachproject is een samenwerking tussen Cordaad Welzijn en 

Bureau Sociaal Raadslieden. 

De budgetcoaches worden begeleid door twee projectleiders, een van Cordaad 

en een van BSR. De taak van BSR bestaat uit het “matchen” van de hulpvrager 

en een budgetcoach en de vakinhoudelijke ondersteuning van de budgetcoaches. 

Cordaad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijwilligersbeleid richting 

budgetcoaches.

Eind 2017 waren 20 vrijwillige budgetcoaches actief (waarvan 3 personen 

naast dit werk nog een andere functie vervullen bij BSR). 

5.1. Het sociaal raadsliedenwerk en de speciale spreekuren

In 2017 verzorgden 8 sociaal raadslieden de inloopspreekuren. Twee mede-

werkers werden bovendien door hen ingewerkt. De sociaal raadslieden werken 

nauw samen met de medewerkers van het klapperproject en samenwerkings-

partners in Veldhoven.

Het team belastingdeskundigen bestond in het verslagjaar uit 6 personen, 

waarvan er 5 ook andere werkzaamheden verrichtten bij BSR en één zich 

meerdere dagdelen per week uitsluitend met belastingvragen bezig hield. Ook 

dit jaar werden de meeste vragen over belastingen gesteld.

Het juristenteam bestond in 2017 uit 8 personen, het Notarishuys werd 

gemiddeld door 3 personen vertegenwoordigd. Eén persoon verzorgde het 

financieel spreekuur.

Totaal aantal cliënten

* In 2015 en 2016 werd voor het financieel spreekuur alleen het aantal contacten geregistreerd;

   in 2017 is het financieel spreekuur meegenomen in alle cijfers.

   2015 2016 2017

BSR   1268 1267 1064

Juristen        81     66     69

Notaris       36     22     37

Financieel spreekuur*     26      41     41

Totaal   1411 1396 1211

5.  Het jaar 2017 in cijfers
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Overzicht cliënten

Hoe vonden de contacten plaats

Man/vrouw/groep

 

Herkomst

* Afrika 124, Azië 83 en Amerika 5

Overzicht vragen

Totaal aantal vragen

Wijze van afhandeling

5.2.  Het Klapperproject

In 2017 waren vijf 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. Daarmee wordt erger voorkomen. Om dit resultaat te 

bereiken zijn doorgaans meerdere afspraken per cliënt nodig. 

Maar de situatie kan ook ernstiger zijn. In het verslagjaar werd 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. In deze 

gevallen kwam de cliënt meestal maar één keer bij BSR. 

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 2017 begeleidde hij 24 

mensen, een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Overzicht cliënten

Man/vrouw/groep

Leeftijd

In 2017 werden 20 nieuwe cliënten begeleid. (2016: 34). Opvallend is dat het 
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De kwaliteit van deze dienstverlening wordt nauwlettend bewaakt:

•    De budgetcoaches doen verslag van hun begeleiding in het registratie-

      systeem 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. 

•    Er is voortdurende aandacht voor deskundigheidsbevordering, ook in 2017:

      - Er werden twee themabijeenkomsten gehouden over “De budgetcoach in     

        gesprek met de cliënt”.

      - Daarnaast namen de budgetcoaches in groepen van maximaal 5 personen  

        tweemaal deel aan intervisiebijeenkomsten. 

      - Budgetcoaches volgden een incompany-cursus sociale zekerheid door  

        Stimulansz, gehouden bij BSR.

      - En zij woonden een presentatie bij van gerechtsdeurwaarderskantoor  

        Janssen en Janssen.

Achter alle cijfers 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.
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 8091 Aanv. subs. GV 
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 8100 Ontv. Rente 
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  Resultaat voor bestemmingsreserve 
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5.4.  Financiën 

Balans per 31 december  2017      
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Materiele vaste activa      
inventaris    
Totaal materiele vaste activa  
      
Vorderingen      
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Totaal vorderingen  
      
Liquide middelen      
Kas    
Rabobank rek.628  
Rabobank rek.855   
Rabobank rek. 536 (kasgeldrek.)  
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TBP Pers.Parasol   
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Aantal bezoeken per cliënt

Totale duur van de contacten in uren: 

5.3.  Het Budgetcoachproject

Het Budgetcoachproject is een samenwerking tussen Cordaad Welzijn en 

Bureau Sociaal Raadslieden. 

De budgetcoaches worden begeleid door twee projectleiders, een van Cordaad 

en een van BSR. De taak van BSR bestaat uit het “matchen” van de hulpvrager 

en een budgetcoach en de vakinhoudelijke ondersteuning van de budgetcoaches. 

Cordaad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijwilligersbeleid richting 

budgetcoaches.

Eind 2017 waren 20 vrijwillige budgetcoaches actief (waarvan 3 personen 

naast dit werk nog een andere functie vervullen bij BSR). 

5.1. Het sociaal raadsliedenwerk en de speciale spreekuren

In 2017 verzorgden 8 sociaal raadslieden de inloopspreekuren. Twee mede-

werkers werden bovendien door hen ingewerkt. De sociaal raadslieden werken 

nauw samen met de medewerkers van het klapperproject en samenwerkings-

partners in Veldhoven.

Het team belastingdeskundigen bestond in het verslagjaar uit 6 personen, 

waarvan er 5 ook andere werkzaamheden verrichtten bij BSR en één zich 

meerdere dagdelen per week uitsluitend met belastingvragen bezig hield. Ook 

dit jaar werden de meeste vragen over belastingen gesteld.

Het juristenteam bestond in 2017 uit 8 personen, het Notarishuys werd 

gemiddeld door 3 personen vertegenwoordigd. Eén persoon verzorgde het 

financieel spreekuur.

Totaal aantal cliënten

* In 2015 en 2016 werd voor het financieel spreekuur alleen het aantal contacten geregistreerd;

   in 2017 is het financieel spreekuur meegenomen in alle cijfers.

   2015 2016 2017

Aan de balie  1142 1163   955

Per telefoon      96     79     80

Spreekuur    117     88   146

Huisbezoek       7       2       5

E-mail       19     23     22

Of anders         4        3

Totaal   1385 1355 1211

   2015 2016 2017

Man      545    562    559

Vrouw      717    678    561

Groep/meer personen    118    102     89

Instelling/hulpverlener       5      13       2

Totaal   1385 1355 1211
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Overzicht cliënten

Hoe vonden de contacten plaats

Man/vrouw/groep

 

Herkomst

* Afrika 124, Azië 83 en Amerika 5

Overzicht vragen

Totaal aantal vragen

Wijze van afhandeling

5.2.  Het Klapperproject

In 2017 waren vijf 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. Daarmee wordt erger voorkomen. Om dit resultaat te 

bereiken zijn doorgaans meerdere afspraken per cliënt nodig. 

Maar de situatie kan ook ernstiger zijn. In het verslagjaar werd 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. In deze 

gevallen kwam de cliënt meestal maar één keer bij BSR. 

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 2017 begeleidde hij 24 

mensen, een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Overzicht cliënten

Man/vrouw/groep

Leeftijd

In 2017 werden 20 nieuwe cliënten begeleid. (2016: 34). Opvallend is dat het 

aantal doorverwezen cliënten afnam.

De kwaliteit van deze dienstverlening wordt nauwlettend bewaakt:

•    De budgetcoaches doen verslag van hun begeleiding in het registratie-

      systeem 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. 

•    Er is voortdurende aandacht voor deskundigheidsbevordering, ook in 2017:

      - Er werden twee themabijeenkomsten gehouden over “De budgetcoach in     

        gesprek met de cliënt”.

      - Daarnaast namen de budgetcoaches in groepen van maximaal 5 personen  

        tweemaal deel aan intervisiebijeenkomsten. 

      - Budgetcoaches volgden een incompany-cursus sociale zekerheid door  

        Stimulansz, gehouden bij BSR.

      - En zij woonden een presentatie bij van gerechtsdeurwaarderskantoor  

        Janssen en Janssen.

Achter alle cijfers 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.

Staat van baten en lasten over 2017
        
Inkomsten 
        
 8090 Subs.Gem.Veldh.
 8091 Aanv. subs. GV 
 8094 Subs. Vrijw. 
 8100 Ontv. Rente 
  Inkomsten 

Uitgaven        
        
 4000 pers.kosten 
 4001 reisk.woon/werk
 4002 concierges 
  pers.kosten  
        
 4100 huur 
 4101 gebruikerslasten 
 4140 kantine/onderh. 
 4150 inb.verz. 
  huisv.kosten 
        
 4200 desk.bevordering 
 4210 documentatie
 4250 beroepsaans.verz. 
  opl. en uitvoering 
        
 4310 kantoor incl. porti
 4340 telefoon/internet 
 4350 drukwerk/kopieren 
 4360 automatisering
  kantoorkosten
        
 4610 medew.kosten 
 4620 bindingsavond 
 4640 km + parkeren 
  medewerkerskosten 
        
 4900 bankkosten 
 4910 jaarverslag 
 4920 best.vergaderingen
 4930 PR 
 4950 accountantskosten 
 4990 algemeen
   
  Uitgaven  
  Resultaat voor bestemmingsreserve 
  Dotatie bestemmingsreserves  
  Resultaat 

5.4.  Financiën 

Balans per 31 december  2017      
      
Omschrijving  
   
Materiele vaste activa      
inventaris    
Totaal materiele vaste activa  
      
Vorderingen      
Overlopende activa 
Totaal vorderingen  
      
Liquide middelen      
Kas    
Rabobank rek.628  
Rabobank rek.855   
Rabobank rek. 536 (kasgeldrek.)  
Totaal Liquide middelen   
      
Activa    
      
Eigen vermogen begin boekjaar  
resultaat lopend boekjaar   
Eigen vermogen einde boekjaar  
      
Bestemmingsreserves      
reserv. pers.kosten  
reserv.kantoorinventaris   
reserv.deskundigheidsbevordering 
reserv.gas/water/licht   
reservering Veldwijzer   
Totaal bestemmingsreserves  
      
Kortlopende schulden      
TBP Salaris coördinator  
TBP Beroepsaanspr.verz.  
TBP Huur Parasol  
TBP Bindingsavond 
Reservering accountantskosten 
Overige te betalen kosten 
Deskundigheidsbevordering 
TBP Pers.Parasol   
      
Totaal kortlopende schulden
      
Passiva

Herkomst

Aantal bezoeken per cliënt

Totale duur van de contacten in uren: 

5.3.  Het Budgetcoachproject

Het Budgetcoachproject is een samenwerking tussen Cordaad Welzijn en 

Bureau Sociaal Raadslieden. 

De budgetcoaches worden begeleid door twee projectleiders, een van Cordaad 

en een van BSR. De taak van BSR bestaat uit het “matchen” van de hulpvrager 

en een budgetcoach en de vakinhoudelijke ondersteuning van de budgetcoaches. 

Cordaad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijwilligersbeleid richting 

budgetcoaches.

Eind 2017 waren 20 vrijwillige budgetcoaches actief (waarvan 3 personen 

naast dit werk nog een andere functie vervullen bij BSR). 

5.1. Het sociaal raadsliedenwerk en de speciale spreekuren

In 2017 verzorgden 8 sociaal raadslieden de inloopspreekuren. Twee mede-

werkers werden bovendien door hen ingewerkt. De sociaal raadslieden werken 

nauw samen met de medewerkers van het klapperproject en samenwerkings-

partners in Veldhoven.

Het team belastingdeskundigen bestond in het verslagjaar uit 6 personen, 

waarvan er 5 ook andere werkzaamheden verrichtten bij BSR en één zich 

meerdere dagdelen per week uitsluitend met belastingvragen bezig hield. Ook 

dit jaar werden de meeste vragen over belastingen gesteld.

Het juristenteam bestond in 2017 uit 8 personen, het Notarishuys werd 

gemiddeld door 3 personen vertegenwoordigd. Eén persoon verzorgde het 

financieel spreekuur.

Totaal aantal cliënten

* In 2015 en 2016 werd voor het financieel spreekuur alleen het aantal contacten geregistreerd;

   in 2017 is het financieel spreekuur meegenomen in alle cijfers.

   2015 2016 2017

Nederland     891    832    823

Roma-bevolking       53      40      12

Suriname/Antillen       48      49      43

Overig Europa       53      41      35

Turkije/Marokko       31      29      37

Overige landen*     243    297    212

Onbekend       66      67      49

Totaal   1385 1355 1211

   2015 2016 2017

BSR    1675 1643 1339

Juristen       86     67     70

Notarissen       41     25     40

Financieel spreekuur       41

Totaal   1802 1735 1490
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Overzicht cliënten

Hoe vonden de contacten plaats

Man/vrouw/groep

 

Herkomst

* Afrika 124, Azië 83 en Amerika 5

Overzicht vragen

Totaal aantal vragen

Wijze van afhandeling

5.2.  Het Klapperproject

In 2017 waren vijf 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. Daarmee wordt erger voorkomen. Om dit resultaat te 

bereiken zijn doorgaans meerdere afspraken per cliënt nodig. 

Maar de situatie kan ook ernstiger zijn. In het verslagjaar werd 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. In deze 

gevallen kwam de cliënt meestal maar één keer bij BSR. 

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 2017 begeleidde hij 24 

mensen, een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Overzicht cliënten

Man/vrouw/groep

Leeftijd

In 2017 werden 20 nieuwe cliënten begeleid. (2016: 34). Opvallend is dat het 

aantal doorverwezen cliënten afnam.

De kwaliteit van deze dienstverlening wordt nauwlettend bewaakt:

•    De budgetcoaches doen verslag van hun begeleiding in het registratie-

      systeem 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. 

•    Er is voortdurende aandacht voor deskundigheidsbevordering, ook in 2017:

      - Er werden twee themabijeenkomsten gehouden over “De budgetcoach in     

        gesprek met de cliënt”.

      - Daarnaast namen de budgetcoaches in groepen van maximaal 5 personen  

        tweemaal deel aan intervisiebijeenkomsten. 

      - Budgetcoaches volgden een incompany-cursus sociale zekerheid door  

        Stimulansz, gehouden bij BSR.

      - En zij woonden een presentatie bij van gerechtsdeurwaarderskantoor  

        Janssen en Janssen.

Achter alle cijfers 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.

Staat van baten en lasten over 2017
        
Inkomsten 
        
 8090 Subs.Gem.Veldh.
 8091 Aanv. subs. GV 
 8094 Subs. Vrijw. 
 8100 Ontv. Rente 
  Inkomsten 

Uitgaven        
        
 4000 pers.kosten 
 4001 reisk.woon/werk
 4002 concierges 
  pers.kosten  
        
 4100 huur 
 4101 gebruikerslasten 
 4140 kantine/onderh. 
 4150 inb.verz. 
  huisv.kosten 
        
 4200 desk.bevordering 
 4210 documentatie
 4250 beroepsaans.verz. 
  opl. en uitvoering 
        
 4310 kantoor incl. porti
 4340 telefoon/internet 
 4350 drukwerk/kopieren 
 4360 automatisering
  kantoorkosten
        
 4610 medew.kosten 
 4620 bindingsavond 
 4640 km + parkeren 
  medewerkerskosten 
        
 4900 bankkosten 
 4910 jaarverslag 
 4920 best.vergaderingen
 4930 PR 
 4950 accountantskosten 
 4990 algemeen
   
  Uitgaven  
  Resultaat voor bestemmingsreserve 
  Dotatie bestemmingsreserves  
  Resultaat 

5.4.  Financiën 

Balans per 31 december  2017      
      
Omschrijving  
   
Materiele vaste activa      
inventaris    
Totaal materiele vaste activa  
      
Vorderingen      
Overlopende activa 
Totaal vorderingen  
      
Liquide middelen      
Kas    
Rabobank rek.628  
Rabobank rek.855   
Rabobank rek. 536 (kasgeldrek.)  
Totaal Liquide middelen   
      
Activa    
      
Eigen vermogen begin boekjaar  
resultaat lopend boekjaar   
Eigen vermogen einde boekjaar  
      
Bestemmingsreserves      
reserv. pers.kosten  
reserv.kantoorinventaris   
reserv.deskundigheidsbevordering 
reserv.gas/water/licht   
reservering Veldwijzer   
Totaal bestemmingsreserves  
      
Kortlopende schulden      
TBP Salaris coördinator  
TBP Beroepsaanspr.verz.  
TBP Huur Parasol  
TBP Bindingsavond 
Reservering accountantskosten 
Overige te betalen kosten 
Deskundigheidsbevordering 
TBP Pers.Parasol   
      
Totaal kortlopende schulden
      
Passiva

Herkomst

Aantal bezoeken per cliënt

Totale duur van de contacten in uren: 

5.3.  Het Budgetcoachproject

Het Budgetcoachproject is een samenwerking tussen Cordaad Welzijn en 

Bureau Sociaal Raadslieden. 

De budgetcoaches worden begeleid door twee projectleiders, een van Cordaad 

en een van BSR. De taak van BSR bestaat uit het “matchen” van de hulpvrager 

en een budgetcoach en de vakinhoudelijke ondersteuning van de budgetcoaches. 

Cordaad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijwilligersbeleid richting 

budgetcoaches.

Eind 2017 waren 20 vrijwillige budgetcoaches actief (waarvan 3 personen 

naast dit werk nog een andere functie vervullen bij BSR). 

5.1. Het sociaal raadsliedenwerk en de speciale spreekuren

In 2017 verzorgden 8 sociaal raadslieden de inloopspreekuren. Twee mede-

werkers werden bovendien door hen ingewerkt. De sociaal raadslieden werken 

nauw samen met de medewerkers van het klapperproject en samenwerkings-

partners in Veldhoven.

Het team belastingdeskundigen bestond in het verslagjaar uit 6 personen, 

waarvan er 5 ook andere werkzaamheden verrichtten bij BSR en één zich 

meerdere dagdelen per week uitsluitend met belastingvragen bezig hield. Ook 

dit jaar werden de meeste vragen over belastingen gesteld.

Het juristenteam bestond in 2017 uit 8 personen, het Notarishuys werd 

gemiddeld door 3 personen vertegenwoordigd. Eén persoon verzorgde het 

financieel spreekuur.

Totaal aantal cliënten

* In 2015 en 2016 werd voor het financieel spreekuur alleen het aantal contacten geregistreerd;

   in 2017 is het financieel spreekuur meegenomen in alle cijfers.

   2015 2016 2017

Informatie/advies     811    805    699

Invullen formulier     571    584    487

Bezwaar/beroep       15      14       6

Verwijzing     216    210    200

Bemiddeling       84      67      44

Praatpaal/klankbord       12       7       9

Brief        47      23      15

E-mail        15      20      19

Overige dienstverlening      31       5      11

Totaal   1802 1735 1490



Overzicht cliënten

Hoe vonden de contacten plaats

Man/vrouw/groep

 

Herkomst

* Afrika 124, Azië 83 en Amerika 5

Overzicht vragen

Totaal aantal vragen

Wijze van afhandeling

5.2.  Het Klapperproject

In 2017 waren vijf 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. Daarmee wordt erger voorkomen. Om dit resultaat te 

bereiken zijn doorgaans meerdere afspraken per cliënt nodig. 

Maar de situatie kan ook ernstiger zijn. In het verslagjaar werd 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. In deze 

gevallen kwam de cliënt meestal maar één keer bij BSR. 

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 2017 begeleidde hij 24 

mensen, een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Overzicht cliënten

Man/vrouw/groep

Leeftijd
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In 2017 werden 20 nieuwe cliënten begeleid. (2016: 34). Opvallend is dat het 

aantal doorverwezen cliënten afnam.

De kwaliteit van deze dienstverlening wordt nauwlettend bewaakt:

•    De budgetcoaches doen verslag van hun begeleiding in het registratie-

      systeem 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. 

•    Er is voortdurende aandacht voor deskundigheidsbevordering, ook in 2017:

      - Er werden twee themabijeenkomsten gehouden over “De budgetcoach in     

        gesprek met de cliënt”.

      - Daarnaast namen de budgetcoaches in groepen van maximaal 5 personen  

        tweemaal deel aan intervisiebijeenkomsten. 

      - Budgetcoaches volgden een incompany-cursus sociale zekerheid door  

        Stimulansz, gehouden bij BSR.

      - En zij woonden een presentatie bij van gerechtsdeurwaarderskantoor  

        Janssen en Janssen.

Achter alle cijfers 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.

Staat van baten en lasten over 2017
        
Inkomsten 
        
 8090 Subs.Gem.Veldh.
 8091 Aanv. subs. GV 
 8094 Subs. Vrijw. 
 8100 Ontv. Rente 
  Inkomsten 

Uitgaven        
        
 4000 pers.kosten 
 4001 reisk.woon/werk
 4002 concierges 
  pers.kosten  
        
 4100 huur 
 4101 gebruikerslasten 
 4140 kantine/onderh. 
 4150 inb.verz. 
  huisv.kosten 
        
 4200 desk.bevordering 
 4210 documentatie
 4250 beroepsaans.verz. 
  opl. en uitvoering 
        
 4310 kantoor incl. porti
 4340 telefoon/internet 
 4350 drukwerk/kopieren 
 4360 automatisering
  kantoorkosten
        
 4610 medew.kosten 
 4620 bindingsavond 
 4640 km + parkeren 
  medewerkerskosten 
        
 4900 bankkosten 
 4910 jaarverslag 
 4920 best.vergaderingen
 4930 PR 
 4950 accountantskosten 
 4990 algemeen
   
  Uitgaven  
  Resultaat voor bestemmingsreserve 
  Dotatie bestemmingsreserves  
  Resultaat 

5.4.  Financiën 

Balans per 31 december  2017      
      
Omschrijving  
   
Materiele vaste activa      
inventaris    
Totaal materiele vaste activa  
      
Vorderingen      
Overlopende activa 
Totaal vorderingen  
      
Liquide middelen      
Kas    
Rabobank rek.628  
Rabobank rek.855   
Rabobank rek. 536 (kasgeldrek.)  
Totaal Liquide middelen   
      
Activa    
      
Eigen vermogen begin boekjaar  
resultaat lopend boekjaar   
Eigen vermogen einde boekjaar  
      
Bestemmingsreserves      
reserv. pers.kosten  
reserv.kantoorinventaris   
reserv.deskundigheidsbevordering 
reserv.gas/water/licht   
reservering Veldwijzer   
Totaal bestemmingsreserves  
      
Kortlopende schulden      
TBP Salaris coördinator  
TBP Beroepsaanspr.verz.  
TBP Huur Parasol  
TBP Bindingsavond 
Reservering accountantskosten 
Overige te betalen kosten 
Deskundigheidsbevordering 
TBP Pers.Parasol   
      
Totaal kortlopende schulden
      
Passiva

Herkomst

Aantal bezoeken per cliënt

Totale duur van de contacten in uren: 

5.3.  Het Budgetcoachproject

Het Budgetcoachproject is een samenwerking tussen Cordaad Welzijn en 

Bureau Sociaal Raadslieden. 

De budgetcoaches worden begeleid door twee projectleiders, een van Cordaad 

en een van BSR. De taak van BSR bestaat uit het “matchen” van de hulpvrager 

en een budgetcoach en de vakinhoudelijke ondersteuning van de budgetcoaches. 

Cordaad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijwilligersbeleid richting 

budgetcoaches.

Eind 2017 waren 20 vrijwillige budgetcoaches actief (waarvan 3 personen 

naast dit werk nog een andere functie vervullen bij BSR). 

5.1. Het sociaal raadsliedenwerk en de speciale spreekuren

In 2017 verzorgden 8 sociaal raadslieden de inloopspreekuren. Twee mede-

werkers werden bovendien door hen ingewerkt. De sociaal raadslieden werken 

nauw samen met de medewerkers van het klapperproject en samenwerkings-

partners in Veldhoven.

Het team belastingdeskundigen bestond in het verslagjaar uit 6 personen, 

waarvan er 5 ook andere werkzaamheden verrichtten bij BSR en één zich 

meerdere dagdelen per week uitsluitend met belastingvragen bezig hield. Ook 

dit jaar werden de meeste vragen over belastingen gesteld.

Het juristenteam bestond in 2017 uit 8 personen, het Notarishuys werd 

gemiddeld door 3 personen vertegenwoordigd. Eén persoon verzorgde het 

financieel spreekuur.

Totaal aantal cliënten

* In 2015 en 2016 werd voor het financieel spreekuur alleen het aantal contacten geregistreerd;

   in 2017 is het financieel spreekuur meegenomen in alle cijfers.

   2015 2016 2017

Man        49      54      32

Vrouw        64      52      48

Echtpaar         7       5       7

Totaal     120   111     87

   2015 2016 2017

25 tot 35 jaar      22     20     19

35 tot 45 jaar      17     17     12

45 tot 55 jaar      26     25     23

55 tot 65 jaar      14     11     13

65 jaar en ouder      41     38     20

Totaal    120   111    87



Overzicht cliënten

Hoe vonden de contacten plaats

Man/vrouw/groep

 

Herkomst

* Afrika 124, Azië 83 en Amerika 5

Overzicht vragen

Totaal aantal vragen

Wijze van afhandeling

5.2.  Het Klapperproject

In 2017 waren vijf 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. Daarmee wordt erger voorkomen. Om dit resultaat te 

bereiken zijn doorgaans meerdere afspraken per cliënt nodig. 

Maar de situatie kan ook ernstiger zijn. In het verslagjaar werd 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. In deze 

gevallen kwam de cliënt meestal maar één keer bij BSR. 

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 2017 begeleidde hij 24 

mensen, een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Overzicht cliënten

Man/vrouw/groep

Leeftijd

In 2017 werden 20 nieuwe cliënten begeleid. (2016: 34). Opvallend is dat het 

aantal doorverwezen cliënten afnam.

De kwaliteit van deze dienstverlening wordt nauwlettend bewaakt:

•    De budgetcoaches doen verslag van hun begeleiding in het registratie-

      systeem 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. 

•    Er is voortdurende aandacht voor deskundigheidsbevordering, ook in 2017:

      - Er werden twee themabijeenkomsten gehouden over “De budgetcoach in     

        gesprek met de cliënt”.

      - Daarnaast namen de budgetcoaches in groepen van maximaal 5 personen  

        tweemaal deel aan intervisiebijeenkomsten. 

      - Budgetcoaches volgden een incompany-cursus sociale zekerheid door  

        Stimulansz, gehouden bij BSR.

      - En zij woonden een presentatie bij van gerechtsdeurwaarderskantoor  

        Janssen en Janssen.

Achter alle cijfers 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.

Staat van baten en lasten over 2017
        
Inkomsten 
        
 8090 Subs.Gem.Veldh.
 8091 Aanv. subs. GV 
 8094 Subs. Vrijw. 
 8100 Ontv. Rente 
  Inkomsten 

Uitgaven        
        
 4000 pers.kosten 
 4001 reisk.woon/werk
 4002 concierges 
  pers.kosten  
        
 4100 huur 
 4101 gebruikerslasten 
 4140 kantine/onderh. 
 4150 inb.verz. 
  huisv.kosten 
        
 4200 desk.bevordering 
 4210 documentatie
 4250 beroepsaans.verz. 
  opl. en uitvoering 
        
 4310 kantoor incl. porti
 4340 telefoon/internet 
 4350 drukwerk/kopieren 
 4360 automatisering
  kantoorkosten
        
 4610 medew.kosten 
 4620 bindingsavond 
 4640 km + parkeren 
  medewerkerskosten 
        
 4900 bankkosten 
 4910 jaarverslag 
 4920 best.vergaderingen
 4930 PR 
 4950 accountantskosten 
 4990 algemeen
   
  Uitgaven  
  Resultaat voor bestemmingsreserve 
  Dotatie bestemmingsreserves  
  Resultaat 
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5.4.  Financiën 

Balans per 31 december  2017      
      
Omschrijving  
   
Materiele vaste activa      
inventaris    
Totaal materiele vaste activa  
      
Vorderingen      
Overlopende activa 
Totaal vorderingen  
      
Liquide middelen      
Kas    
Rabobank rek.628  
Rabobank rek.855   
Rabobank rek. 536 (kasgeldrek.)  
Totaal Liquide middelen   
      
Activa    
      
Eigen vermogen begin boekjaar  
resultaat lopend boekjaar   
Eigen vermogen einde boekjaar  
      
Bestemmingsreserves      
reserv. pers.kosten  
reserv.kantoorinventaris   
reserv.deskundigheidsbevordering 
reserv.gas/water/licht   
reservering Veldwijzer   
Totaal bestemmingsreserves  
      
Kortlopende schulden      
TBP Salaris coördinator  
TBP Beroepsaanspr.verz.  
TBP Huur Parasol  
TBP Bindingsavond 
Reservering accountantskosten 
Overige te betalen kosten 
Deskundigheidsbevordering 
TBP Pers.Parasol   
      
Totaal kortlopende schulden
      
Passiva

Herkomst

Aantal bezoeken per cliënt

Totale duur van de contacten in uren: 

5.3.  Het Budgetcoachproject

Het Budgetcoachproject is een samenwerking tussen Cordaad Welzijn en 

Bureau Sociaal Raadslieden. 

De budgetcoaches worden begeleid door twee projectleiders, een van Cordaad 

en een van BSR. De taak van BSR bestaat uit het “matchen” van de hulpvrager 

en een budgetcoach en de vakinhoudelijke ondersteuning van de budgetcoaches. 

Cordaad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijwilligersbeleid richting 

budgetcoaches.

Eind 2017 waren 20 vrijwillige budgetcoaches actief (waarvan 3 personen 

naast dit werk nog een andere functie vervullen bij BSR). 

5.1. Het sociaal raadsliedenwerk en de speciale spreekuren

In 2017 verzorgden 8 sociaal raadslieden de inloopspreekuren. Twee mede-

werkers werden bovendien door hen ingewerkt. De sociaal raadslieden werken 

nauw samen met de medewerkers van het klapperproject en samenwerkings-

partners in Veldhoven.

Het team belastingdeskundigen bestond in het verslagjaar uit 6 personen, 

waarvan er 5 ook andere werkzaamheden verrichtten bij BSR en één zich 

meerdere dagdelen per week uitsluitend met belastingvragen bezig hield. Ook 

dit jaar werden de meeste vragen over belastingen gesteld.

Het juristenteam bestond in 2017 uit 8 personen, het Notarishuys werd 

gemiddeld door 3 personen vertegenwoordigd. Eén persoon verzorgde het 

financieel spreekuur.

Totaal aantal cliënten

* In 2015 en 2016 werd voor het financieel spreekuur alleen het aantal contacten geregistreerd;

   in 2017 is het financieel spreekuur meegenomen in alle cijfers.

2015 2016 2017

  595   368   318

2015 2016 2017

  313   196   165

   2015 2016 2017

Nederland     118    107     79

Roma-bevolking        0       2       2

Afrika         0       0       3

Azië          2       2       3

Totaal     120   111     87



Overzicht cliënten

Hoe vonden de contacten plaats

Man/vrouw/groep

 

Herkomst

* Afrika 124, Azië 83 en Amerika 5

Overzicht vragen

Totaal aantal vragen

Wijze van afhandeling

5.2.  Het Klapperproject

In 2017 waren vijf 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. Daarmee wordt erger voorkomen. Om dit resultaat te 

bereiken zijn doorgaans meerdere afspraken per cliënt nodig. 

Maar de situatie kan ook ernstiger zijn. In het verslagjaar werd 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. In deze 

gevallen kwam de cliënt meestal maar één keer bij BSR. 

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 2017 begeleidde hij 24 

mensen, een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Overzicht cliënten

Man/vrouw/groep

Leeftijd

In 2017 werden 20 nieuwe cliënten begeleid. (2016: 34). Opvallend is dat het 

aantal doorverwezen cliënten afnam.

De kwaliteit van deze dienstverlening wordt nauwlettend bewaakt:

•    De budgetcoaches doen verslag van hun begeleiding in het registratie-

      systeem 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. 

•    Er is voortdurende aandacht voor deskundigheidsbevordering, ook in 2017:

      - Er werden twee themabijeenkomsten gehouden over “De budgetcoach in     

        gesprek met de cliënt”.

      - Daarnaast namen de budgetcoaches in groepen van maximaal 5 personen  

        tweemaal deel aan intervisiebijeenkomsten. 

      - Budgetcoaches volgden een incompany-cursus sociale zekerheid door  

        Stimulansz, gehouden bij BSR.

      - En zij woonden een presentatie bij van gerechtsdeurwaarderskantoor  

        Janssen en Janssen.

Achter alle cijfers 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.
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Staat van baten en lasten over 2017
        
Inkomsten 
        
 8090 Subs.Gem.Veldh.
 8091 Aanv. subs. GV 
 8094 Subs. Vrijw. 
 8100 Ontv. Rente 
  Inkomsten 

Uitgaven        
        
 4000 pers.kosten 
 4001 reisk.woon/werk
 4002 concierges 
  pers.kosten  
        
 4100 huur 
 4101 gebruikerslasten 
 4140 kantine/onderh. 
 4150 inb.verz. 
  huisv.kosten 
        
 4200 desk.bevordering 
 4210 documentatie
 4250 beroepsaans.verz. 
  opl. en uitvoering 
        
 4310 kantoor incl. porti
 4340 telefoon/internet 
 4350 drukwerk/kopieren 
 4360 automatisering
  kantoorkosten
        
 4610 medew.kosten 
 4620 bindingsavond 
 4640 km + parkeren 
  medewerkerskosten 
        
 4900 bankkosten 
 4910 jaarverslag 
 4920 best.vergaderingen
 4930 PR 
 4950 accountantskosten 
 4990 algemeen
   
  Uitgaven  
  Resultaat voor bestemmingsreserve 
  Dotatie bestemmingsreserves  
  Resultaat 

5.4.  Financiën 

Balans per 31 december  2017      
      
Omschrijving  
   
Materiele vaste activa      
inventaris    
Totaal materiele vaste activa  
      
Vorderingen      
Overlopende activa 
Totaal vorderingen  
      
Liquide middelen      
Kas    
Rabobank rek.628  
Rabobank rek.855   
Rabobank rek. 536 (kasgeldrek.)  
Totaal Liquide middelen   
      
Activa    
      
Eigen vermogen begin boekjaar  
resultaat lopend boekjaar   
Eigen vermogen einde boekjaar  
      
Bestemmingsreserves      
reserv. pers.kosten  
reserv.kantoorinventaris   
reserv.deskundigheidsbevordering 
reserv.gas/water/licht   
reservering Veldwijzer   
Totaal bestemmingsreserves  
      
Kortlopende schulden      
TBP Salaris coördinator  
TBP Beroepsaanspr.verz.  
TBP Huur Parasol  
TBP Bindingsavond 
Reservering accountantskosten 
Overige te betalen kosten 
Deskundigheidsbevordering 
TBP Pers.Parasol   
      
Totaal kortlopende schulden
      
Passiva

Herkomst

Aantal bezoeken per cliënt

Totale duur van de contacten in uren: 

5.3.  Het Budgetcoachproject

Het Budgetcoachproject is een samenwerking tussen Cordaad Welzijn en 

Bureau Sociaal Raadslieden. 

De budgetcoaches worden begeleid door twee projectleiders, een van Cordaad 

en een van BSR. De taak van BSR bestaat uit het “matchen” van de hulpvrager 

en een budgetcoach en de vakinhoudelijke ondersteuning van de budgetcoaches. 

Cordaad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijwilligersbeleid richting 

budgetcoaches.

Eind 2017 waren 20 vrijwillige budgetcoaches actief (waarvan 3 personen 

naast dit werk nog een andere functie vervullen bij BSR). 

5.1. Het sociaal raadsliedenwerk en de speciale spreekuren

In 2017 verzorgden 8 sociaal raadslieden de inloopspreekuren. Twee mede-

werkers werden bovendien door hen ingewerkt. De sociaal raadslieden werken 

nauw samen met de medewerkers van het klapperproject en samenwerkings-

partners in Veldhoven.

Het team belastingdeskundigen bestond in het verslagjaar uit 6 personen, 

waarvan er 5 ook andere werkzaamheden verrichtten bij BSR en één zich 

meerdere dagdelen per week uitsluitend met belastingvragen bezig hield. Ook 

dit jaar werden de meeste vragen over belastingen gesteld.

Het juristenteam bestond in 2017 uit 8 personen, het Notarishuys werd 

gemiddeld door 3 personen vertegenwoordigd. Eén persoon verzorgde het 

financieel spreekuur.

Totaal aantal cliënten

* In 2015 en 2016 werd voor het financieel spreekuur alleen het aantal contacten geregistreerd;

   in 2017 is het financieel spreekuur meegenomen in alle cijfers.



Overzicht cliënten

Hoe vonden de contacten plaats

Man/vrouw/groep

 

Herkomst

* Afrika 124, Azië 83 en Amerika 5

Overzicht vragen

Totaal aantal vragen

Wijze van afhandeling

5.2.  Het Klapperproject

In 2017 waren vijf 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. Daarmee wordt erger voorkomen. Om dit resultaat te 

bereiken zijn doorgaans meerdere afspraken per cliënt nodig. 

Maar de situatie kan ook ernstiger zijn. In het verslagjaar werd 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. In deze 

gevallen kwam de cliënt meestal maar één keer bij BSR. 

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 2017 begeleidde hij 24 

mensen, een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Overzicht cliënten

Man/vrouw/groep

Leeftijd
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In 2017 werden 20 nieuwe cliënten begeleid. (2016: 34). Opvallend is dat het 

aantal doorverwezen cliënten afnam.

De kwaliteit van deze dienstverlening wordt nauwlettend bewaakt:

•    De budgetcoaches doen verslag van hun begeleiding in het registratie-

      systeem 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. 

•    Er is voortdurende aandacht voor deskundigheidsbevordering, ook in 2017:

      - Er werden twee themabijeenkomsten gehouden over “De budgetcoach in     

        gesprek met de cliënt”.

      - Daarnaast namen de budgetcoaches in groepen van maximaal 5 personen  

        tweemaal deel aan intervisiebijeenkomsten. 

      - Budgetcoaches volgden een incompany-cursus sociale zekerheid door  

        Stimulansz, gehouden bij BSR.

      - En zij woonden een presentatie bij van gerechtsdeurwaarderskantoor  

        Janssen en Janssen.

Achter alle cijfers 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.

Staat van baten en lasten over 2017
        
Inkomsten 
        
 8090 Subs.Gem.Veldh.
 8091 Aanv. subs. GV 
 8094 Subs. Vrijw. 
 8100 Ontv. Rente 
  Inkomsten 

Uitgaven        
        
 4000 pers.kosten 
 4001 reisk.woon/werk
 4002 concierges 
  pers.kosten  
        
 4100 huur 
 4101 gebruikerslasten 
 4140 kantine/onderh. 
 4150 inb.verz. 
  huisv.kosten 
        
 4200 desk.bevordering 
 4210 documentatie
 4250 beroepsaans.verz. 
  opl. en uitvoering 
        
 4310 kantoor incl. porti
 4340 telefoon/internet 
 4350 drukwerk/kopieren 
 4360 automatisering
  kantoorkosten
        
 4610 medew.kosten 
 4620 bindingsavond 
 4640 km + parkeren 
  medewerkerskosten 
        
 4900 bankkosten 
 4910 jaarverslag 
 4920 best.vergaderingen
 4930 PR 
 4950 accountantskosten 
 4990 algemeen
   
  Uitgaven  
  Resultaat voor bestemmingsreserve 
  Dotatie bestemmingsreserves  
  Resultaat 

5.4.  Financiën 

Balans per 31 december  2017      
      
Omschrijving  
   
Materiele vaste activa      
inventaris    
Totaal materiele vaste activa  
      
Vorderingen      
Overlopende activa 
Totaal vorderingen  
      
Liquide middelen      
Kas    
Rabobank rek.628  
Rabobank rek.855   
Rabobank rek. 536 (kasgeldrek.)  
Totaal Liquide middelen   
      
Activa    
      
Eigen vermogen begin boekjaar  
resultaat lopend boekjaar   
Eigen vermogen einde boekjaar  
      
Bestemmingsreserves      
reserv. pers.kosten  
reserv.kantoorinventaris   
reserv.deskundigheidsbevordering 
reserv.gas/water/licht   
reservering Veldwijzer   
Totaal bestemmingsreserves  
      
Kortlopende schulden      
TBP Salaris coördinator  
TBP Beroepsaanspr.verz.  
TBP Huur Parasol  
TBP Bindingsavond 
Reservering accountantskosten 
Overige te betalen kosten 
Deskundigheidsbevordering 
TBP Pers.Parasol   
      
Totaal kortlopende schulden
      
Passiva

Herkomst

Aantal bezoeken per cliënt

Totale duur van de contacten in uren: 

5.3.  Het Budgetcoachproject

Het Budgetcoachproject is een samenwerking tussen Cordaad Welzijn en 

Bureau Sociaal Raadslieden. 

De budgetcoaches worden begeleid door twee projectleiders, een van Cordaad 

en een van BSR. De taak van BSR bestaat uit het “matchen” van de hulpvrager 

en een budgetcoach en de vakinhoudelijke ondersteuning van de budgetcoaches. 

Cordaad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijwilligersbeleid richting 

budgetcoaches.

Eind 2017 waren 20 vrijwillige budgetcoaches actief (waarvan 3 personen 

naast dit werk nog een andere functie vervullen bij BSR). 

5.1. Het sociaal raadsliedenwerk en de speciale spreekuren

In 2017 verzorgden 8 sociaal raadslieden de inloopspreekuren. Twee mede-

werkers werden bovendien door hen ingewerkt. De sociaal raadslieden werken 

nauw samen met de medewerkers van het klapperproject en samenwerkings-

partners in Veldhoven.

Het team belastingdeskundigen bestond in het verslagjaar uit 6 personen, 

waarvan er 5 ook andere werkzaamheden verrichtten bij BSR en één zich 

meerdere dagdelen per week uitsluitend met belastingvragen bezig hield. Ook 

dit jaar werden de meeste vragen over belastingen gesteld.

Het juristenteam bestond in 2017 uit 8 personen, het Notarishuys werd 

gemiddeld door 3 personen vertegenwoordigd. Eén persoon verzorgde het 

financieel spreekuur.

Totaal aantal cliënten

* In 2015 en 2016 werd voor het financieel spreekuur alleen het aantal contacten geregistreerd;

   in 2017 is het financieel spreekuur meegenomen in alle cijfers.

Eindsaldo
31-12-2017

2870
2870

460
460

197
5608

80711
977

87493

90823

12704
10449

23153

3745
7429
3496

12.000
26670

27221
580

2500
394
278

10027

41000

90823

Eindsaldo
31-12-2016

45
6657

70589
1059

78350

78350

4588
8115

12703

9745
13065
5496
4000

34306

24674
420

5085
1115
2000

47

31341

78350
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Overzicht cliënten

Hoe vonden de contacten plaats

Man/vrouw/groep

 

Herkomst

* Afrika 124, Azië 83 en Amerika 5

Overzicht vragen

Totaal aantal vragen

Wijze van afhandeling

5.2.  Het Klapperproject

In 2017 waren vijf 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. Daarmee wordt erger voorkomen. Om dit resultaat te 

bereiken zijn doorgaans meerdere afspraken per cliënt nodig. 

Maar de situatie kan ook ernstiger zijn. In het verslagjaar werd 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. In deze 

gevallen kwam de cliënt meestal maar één keer bij BSR. 

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 2017 begeleidde hij 24 

mensen, een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Overzicht cliënten

Man/vrouw/groep

Leeftijd

22

In 2017 werden 20 nieuwe cliënten begeleid. (2016: 34). Opvallend is dat het 

aantal doorverwezen cliënten afnam.

De kwaliteit van deze dienstverlening wordt nauwlettend bewaakt:

•    De budgetcoaches doen verslag van hun begeleiding in het registratie-

      systeem 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. 

•    Er is voortdurende aandacht voor deskundigheidsbevordering, ook in 2017:

      - Er werden twee themabijeenkomsten gehouden over “De budgetcoach in     

        gesprek met de cliënt”.

      - Daarnaast namen de budgetcoaches in groepen van maximaal 5 personen  

        tweemaal deel aan intervisiebijeenkomsten. 

      - Budgetcoaches volgden een incompany-cursus sociale zekerheid door  

        Stimulansz, gehouden bij BSR.

      - En zij woonden een presentatie bij van gerechtsdeurwaarderskantoor  

        Janssen en Janssen.

Achter alle cijfers 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.

Staat van baten en lasten over 2017
        
Inkomsten 
        
 8090 Subs.Gem.Veldh.
 8091 Aanv. subs. GV 
 8094 Subs. Vrijw. 
 8100 Ontv. Rente 
  Inkomsten 

Uitgaven        
        
 4000 pers.kosten 
 4001 reisk.woon/werk
 4002 concierges 
  pers.kosten  
        
 4100 huur 
 4101 gebruikerslasten 
 4140 kantine/onderh. 
 4150 inb.verz. 
  huisv.kosten 
        
 4200 desk.bevordering 
 4210 documentatie
 4250 beroepsaans.verz. 
  opl. en uitvoering 
        
 4310 kantoor incl. porti
 4340 telefoon/internet 
 4350 drukwerk/kopieren 
 4360 automatisering
  kantoorkosten
        
 4610 medew.kosten 
 4620 bindingsavond 
 4640 km + parkeren 
  medewerkerskosten 
        
 4900 bankkosten 
 4910 jaarverslag 
 4920 best.vergaderingen
 4930 PR 
 4950 accountantskosten 
 4990 algemeen
   
  Uitgaven  
  Resultaat voor bestemmingsreserve 
  Dotatie bestemmingsreserves  
  Resultaat 

5.4.  Financiën 

Balans per 31 december  2017      
      
Omschrijving  
   
Materiele vaste activa      
inventaris    
Totaal materiele vaste activa  
      
Vorderingen      
Overlopende activa 
Totaal vorderingen  
      
Liquide middelen      
Kas    
Rabobank rek.628  
Rabobank rek.855   
Rabobank rek. 536 (kasgeldrek.)  
Totaal Liquide middelen   
      
Activa    
      
Eigen vermogen begin boekjaar  
resultaat lopend boekjaar   
Eigen vermogen einde boekjaar  
      
Bestemmingsreserves      
reserv. pers.kosten  
reserv.kantoorinventaris   
reserv.deskundigheidsbevordering 
reserv.gas/water/licht   
reservering Veldwijzer   
Totaal bestemmingsreserves  
      
Kortlopende schulden      
TBP Salaris coördinator  
TBP Beroepsaanspr.verz.  
TBP Huur Parasol  
TBP Bindingsavond 
Reservering accountantskosten 
Overige te betalen kosten 
Deskundigheidsbevordering 
TBP Pers.Parasol   
      
Totaal kortlopende schulden
      
Passiva

Herkomst

Aantal bezoeken per cliënt

Totale duur van de contacten in uren: 

5.3.  Het Budgetcoachproject

Het Budgetcoachproject is een samenwerking tussen Cordaad Welzijn en 

Bureau Sociaal Raadslieden. 

De budgetcoaches worden begeleid door twee projectleiders, een van Cordaad 

en een van BSR. De taak van BSR bestaat uit het “matchen” van de hulpvrager 

en een budgetcoach en de vakinhoudelijke ondersteuning van de budgetcoaches. 

Cordaad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijwilligersbeleid richting 

budgetcoaches.

Eind 2017 waren 20 vrijwillige budgetcoaches actief (waarvan 3 personen 

naast dit werk nog een andere functie vervullen bij BSR). 

5.1. Het sociaal raadsliedenwerk en de speciale spreekuren

In 2017 verzorgden 8 sociaal raadslieden de inloopspreekuren. Twee mede-

werkers werden bovendien door hen ingewerkt. De sociaal raadslieden werken 

nauw samen met de medewerkers van het klapperproject en samenwerkings-

partners in Veldhoven.

Het team belastingdeskundigen bestond in het verslagjaar uit 6 personen, 

waarvan er 5 ook andere werkzaamheden verrichtten bij BSR en één zich 

meerdere dagdelen per week uitsluitend met belastingvragen bezig hield. Ook 

dit jaar werden de meeste vragen over belastingen gesteld.

Het juristenteam bestond in 2017 uit 8 personen, het Notarishuys werd 

gemiddeld door 3 personen vertegenwoordigd. Eén persoon verzorgde het 

financieel spreekuur.

Totaal aantal cliënten

* In 2015 en 2016 werd voor het financieel spreekuur alleen het aantal contacten geregistreerd;

   in 2017 is het financieel spreekuur meegenomen in alle cijfers.
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Overzicht cliënten

Hoe vonden de contacten plaats

Man/vrouw/groep

 

Herkomst

* Afrika 124, Azië 83 en Amerika 5

Overzicht vragen

Totaal aantal vragen

Wijze van afhandeling

5.2.  Het Klapperproject

In 2017 waren vijf 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. Daarmee wordt erger voorkomen. Om dit resultaat te 

bereiken zijn doorgaans meerdere afspraken per cliënt nodig. 

Maar de situatie kan ook ernstiger zijn. In het verslagjaar werd 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. In deze 

gevallen kwam de cliënt meestal maar één keer bij BSR. 

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 2017 begeleidde hij 24 

mensen, een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Overzicht cliënten

Man/vrouw/groep

Leeftijd
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Per 31-12-2017 waren bij BSR werkzaam:

- 5 bestuursleden

- 2 coördinatoren

- 1 financieel administrateur

- 5 medewerkers klapperproject

- 10 sociaal raadslieden

- 1 medewerker belastingen

- 1 systeembeheerder

- 1 medewerker documentatie

- 8 juristen

- 1 medewerker financieel spreekuur

- 3 notarissen

Wisselingen en bijzonderheden in 2017

Stagiair

Tot maart 2017 werkte een stagiair aan zijn afstudeeropdracht voor zijn  Hbo 

studie recht aan het NTI. Hij deed uitvoerig onderzoek naar de nieuwe Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) waaraan organisaties op 25 mei 

2018 moeten voldoen. In zijn scriptie doet hij aanbevelingen aan BSR voor te 

nemen maatregelen.

Sociaal Raadsliedenwerk

Sinds medio 2017 maakt een nieuwe vrijwilliger deel uit van het team als sociaal 

raadsvrouw in opleiding.

Juristenspreekuur

Begin 2017 werd het juristenspreekuur uitgebreid met twee personen. In 

totaal 8 juristen doen nu op toerbeurt dienst.

Systeembeheer

In oktober 2017 nam de systeembeheerder afscheid. Hij was vanaf 2001 

werkzaam en heeft veel werk verzet achter de schermen. Gelukkig werd snel 

een opvolger gevonden.

6.  Bestuur en medewerkers

In 2017 werden 20 nieuwe cliënten begeleid. (2016: 34). Opvallend is dat het 

aantal doorverwezen cliënten afnam.
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      - En zij woonden een presentatie bij van gerechtsdeurwaarderskantoor  

        Janssen en Janssen.

Achter alle cijfers 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.

Staat van baten en lasten over 2017
        
Inkomsten 
        
 8090 Subs.Gem.Veldh.
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Rabobank rek.855   
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Eigen vermogen einde boekjaar  
      
Bestemmingsreserves      
reserv. pers.kosten  
reserv.kantoorinventaris   
reserv.deskundigheidsbevordering 
reserv.gas/water/licht   
reservering Veldwijzer   
Totaal bestemmingsreserves  
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TBP Beroepsaanspr.verz.  
TBP Huur Parasol  
TBP Bindingsavond 
Reservering accountantskosten 
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Deskundigheidsbevordering 
TBP Pers.Parasol   
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Totale duur van de contacten in uren: 

5.3.  Het Budgetcoachproject

Het Budgetcoachproject is een samenwerking tussen Cordaad Welzijn en 

Bureau Sociaal Raadslieden. 

De budgetcoaches worden begeleid door twee projectleiders, een van Cordaad 

en een van BSR. De taak van BSR bestaat uit het “matchen” van de hulpvrager 

en een budgetcoach en de vakinhoudelijke ondersteuning van de budgetcoaches. 

Cordaad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijwilligersbeleid richting 

budgetcoaches.

Eind 2017 waren 20 vrijwillige budgetcoaches actief (waarvan 3 personen 

naast dit werk nog een andere functie vervullen bij BSR). 

5.1. Het sociaal raadsliedenwerk en de speciale spreekuren

In 2017 verzorgden 8 sociaal raadslieden de inloopspreekuren. Twee mede-

werkers werden bovendien door hen ingewerkt. De sociaal raadslieden werken 

nauw samen met de medewerkers van het klapperproject en samenwerkings-

partners in Veldhoven.

Het team belastingdeskundigen bestond in het verslagjaar uit 6 personen, 

waarvan er 5 ook andere werkzaamheden verrichtten bij BSR en één zich 

meerdere dagdelen per week uitsluitend met belastingvragen bezig hield. Ook 

dit jaar werden de meeste vragen over belastingen gesteld.

Het juristenteam bestond in 2017 uit 8 personen, het Notarishuys werd 

gemiddeld door 3 personen vertegenwoordigd. Eén persoon verzorgde het 

financieel spreekuur.
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* In 2015 en 2016 werd voor het financieel spreekuur alleen het aantal contacten geregistreerd;

   in 2017 is het financieel spreekuur meegenomen in alle cijfers.
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Veldhoven, juni 2018

Namens Stichting Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven,

Het bestuur:

Voorzitter: Wil van der Laak

Penningmeester: Gerard Beurskens

Secretaris: Angela van Gerwen

Algemene leden: Jaap Bekker, Pedro Blanco van de Voort

Bureau Sociaal Raadslieden
Veldhoven


