
Sociale Incasso 
klanten echt helpen met duurzame oplossingen



POWERED BY PURPOSE

Maak kennis met Julia

“Ik wil niet dat mijn kinderen last hebben van mijn 
krappe beurs… Ik kocht voor mijn zoon sportspullen op 

afbetaling die ik eigenlijk niet kan betalen. De 
boodschappen worden elke week duurder. En nu kan ik 
mijn energierekening niet betalen… Dit levert me enorm 
veel stress op. Ik weet niet meer wat ik nu moet doen.”
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Schulden zijn in Nederland een hardnekkig probleem
en hebben grote gevolgen voor mensen

Bron: CBS
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“Elke dag ben je bezig met de vraag: ‘hoe 
overleef ik?’ Je voelt je nooit echt veilig”

“Je voelt je door schulden minderwaardig”

“Als alleenstaande moeder zonder werk 
ben je gewoon arm. Dat zorgt voor stress”

“Toen ik werkloos raakte begonnen 
de problemen. Ondertussen ken ik 

alle incassobureaus en 
deurwaarders bij naam”

Bron: Klantinterviews Purpose 
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Schuldenproblematiek was al omvangrijk, 
en wordt nu snel groter
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De kostencrisis zal leiden tot nieuwe
schulden en tot grotere schulden
voor mensen die al in financiële
problemen zaten

POWERED BY PURPOSE

Bronnen: CPB, CBS, Twitter
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Klanten in achterstand komen door huidige 
incassoaanpak verder in de knel

Beginnende financiële 
problemen worden niet 

opgelost en leveren 
stress veel op

Huidige incassoproces 
verhoogt de kosten, 

biedt geen hulp en zorgt  
voor meer problemen

Schulden stapelen op, 
met grote gevolgen voor 

gezondheid, 
werk en gezin



DAT KAN 
ANDERS!
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Nieuwe inzichten over schuldenstress
leiden tot een veranderend mensbeeld 

1 WRR (2017), Weten is nog geen doen, 9.

“De groep voor wie de eisen soms te hoog gegrepen zijn, is niet beperkt tot een kleine groep 
‘kwetsbaren’ zoals mensen met een laag IQ. Ook mensen met een goede opleiding en een goede 

maatschappelijke positie kunnen in situaties verzeild raken waarin hun redzaamheid ontoereikend is, 
zeker op momenten dat het leven tegenzit.”1
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Strenge, formele toon Helpende hand uitsteken

Tegen mensen praten Luisteren naar hun verhaal

Straffen Belonen voor goed gedrag

Vordering centraal Klantsituatie centraal 

Klassieke incasso Sociale incasso

Korte termijn innen Structurele oplossing bieden

..en dit vraagt om een drastische verandering
in de incassoaanpak 
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Sociaal incasseren = 

een mensgerichte incasso-aanpak 

die blijvend voordeel oplevert 

voor klant én schuldeiser én maatschappij
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Het is de missie van Purpose

om de doorbraak van Sociale Incasso

in Nederland te realiseren
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Sociaal Incasseren: 
hoe doe ik dat? 
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De Meetlat Sociale Incasso is een goed startpunt

Gezamenlijk invullen van de Meetlat:
… creëert een gemeenschappelijke taal
… opent het gesprek over een nieuw mensbeeld 
… zet het veranderproces in gang

Meetlat Sociale incasso: ontwikkeld door Purpose ism bol.com

Proces
en IT

Beleid

Visie / Mensbeeld

Uitvoering
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De Meetlat Sociale Incasso helpt te bepalen: 
→ waar staan we nu?

→ en waar willen we naartoe?

Huidig Ambitie 

Proces
en IT

Beleid

Visie / Mensbeeld

Uitvoering

De Meetlat houdt een spiegel voor
en daagt uit ambities te formuleren
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En daarna? 
In 4 stappen op weg naar sociaal incasseren

Ambitie bepalen

1

Ontwerpen

3

Realiseren

4

Analyseren

2

Verdiepende analyses brengen 
de impact van het huidig 
proces in beeld, voor een 

Impactstory met aansprekende 
cijfers en klantverhalen

We leggen de huidige én 
gewenste aanpak langs de 

Meetlat Sociale Incasso 
om een nieuwe visie 

en ambitie te bepalen 

Samen werken we aan het 
ontwerp van een nieuw, 

mensgericht incassoproces, 
dat inzet op duurzame 

oplossingen voor klanten

De nieuwe werkwijze wordt 
stap voor stap gerealiseerd:

in het eigen proces 
en in de samenwerking 

met incassopartners
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1. Formuleren van de ambitie op 4 niveaus
met de Meetlat Sociale Incasso

5,2

Huidig (H)

5,4

6

4,9

5,2

Visie

Beleid

Ondersteuning

Uitvoering

Eindscore

8,0

Ambitie (A)

8,0

8,2

8,0

8,1

EINDSCORE

https://www.purpose.nl/nieuws/purpose-introduceert-de-meetlat-sociale-incasso
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Businesscase

Klantinterviews

Meet & Greets

2. Verdiepende analyses maken duidelijk 
waar het huidig proces beter kan (en moet)

Portefeuille
analyse

… en de ‘impactstory’ vertelt het verhaal

Deep dive in de cijfers
geeft inzicht in omvang 

achterstanden, looptijden 
dossiers, ontwikkeling 

incassokosten en terugval

In inspiratiesessies
laten voorlopers in 

sociaal incasseren hoe 
het anders kan

Klanten vertellen hun 
verhaal: over hun situatie 

en hun schulden, en 
over hun ervaringen 
met de organisatie

Kosten/batenplaatje
van schuldeiser en partners 

geven een beeld van de 
financiële impact van 

huidige en nieuwe aanpak
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Samenwerking
incassopartners

Segmentatie en 
klantprocessen

Passende betaal-
oplossingen

Begrijpelijke klant-
communicatie

Samenwerking met 
sociale partners

Actieve sturing 
op nieuwe KPI’s

Krachtige, lerende 
organisatie 

3. In co-creatie met de organisatie, partners 
en experts ontwerpen we een nieuw proces

Bouwstenen sociale incasso Het resultaat: 

✓ nieuwe werkwijze uitgewerkt
✓ verbeteracties in beeld
✓ business case aangescherpt
✓ backlog/implementatieplan opgesteld
✓ resources vrijgemaakt

7
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4. Stap voor stap wordt de nieuwe werkwijze 
in praktijk gebracht

In een lerende organisatie gaan ontwerp en realisatie hand in hand:
in een continu proces van monitoren, leren en verbeteren

Lees hier meer 
over de Leidraad

Uitvoering pilots & quick wins

Aanbesteding Incassopartners 
(Leidraad Sociaal Incasseren)

Nieuwe partnerships met 
gemeentes en sociale partners

Implementatie nieuwe werkwijze: 
ICT, organisatie, communicatie

https://www.purpose.nl/project-leidraad
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Door sociale incasso

draagt de schuldeiser actief bij aan

een duurzame oplossing voor de 

financiële problemen van klanten
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Het gaat beter met Julia

“Toen ik een tweede herinnering kreeg schrok ik wel! Ik was 
positief verrast toen ze mij twee dagen later zelf belden. Fijn dat 
ik mijn situatie kon uitleggen, ik kon echt mijn verhaal kwijt. Ik 
kreeg een passende betalingsoplossing aangeboden, waardoor 

ik zonder stress mijn openstaande rekening kan afbetalen! 
Ik heb weer meer vertrouwen dat het goed komt.”
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Waarom Purpose?
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Purpose realiseert al 10 jaar impact 
in het sociale domein

Purpose werkt aan maatschappelijke innovatie. Onze veranderkracht 
zetten we volledig in voor een eerlijke maatschappij.

Hiervoor zetten we onze tanden in complexe vraagstukken en pluizen 
die uit. We drijven vernieuwing vanuit een gemeenschappelijk beeld

En we sturen aan op gezamenlijk inzicht en actie. We ontwikkelen de 
best passende methodes en technieken die mensen helpen.
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Ontwikkelen en toepassen van de Meetlat Sociale Incasso

"Ik heb de samenwerking met Purpose ervaren als heel professioneel. Ondanks dat 
de tijdslijn ontzettend ambitieus was (…) wordt zowel inhoudelijk als qua 
vormgeving een hoge standaard gehaald. Ik krijg er enorm veel energie van."

- Hanneke van der Woud, bol.com

Uitwerking van een toekomstbestendig en klantgedreven incassoproces

“Door het opstellen van een visie die door het hele team én het management 
onderschreven wordt heb je een basis waar je steeds op kunt terugvallen. Alle 
vervolgstappen toetsen wij aan deze visie. Dat geeft richting en houvast.”

- Annemarie Pronk, Evides

Opstellen en implementeren van een nieuwe sociale incassostrategie

“Vakbekwame en gepassioneerde pioniers met een scherp oog voor 
maatschappelijke belangen.”

- Dennis Nijzingh, Dunea

Onze klanten zijn positief over de samenwerking
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Onze sociaal incasso specialisten helpen graag!

Henk de Boer
Expert verbonden aan Purpose

Kent de incassowereld 
van binnen en van buiten

Art-Jan de Kwant
Consultant/analist

Duikt in de cijfers en wil graag 
weten hoe het écht zit

Sylvia de Bruijn
Programma manager

Zet het veranderproces in 
beweging en houdt  het overzicht

Kim Jochemsen
Projectleider/service designer

Creatieve ontwerper, 
houdt altijd de klant in het vizier

Sander Spinder
Projectleider/analist

Zet zijn tanden in het incasso-
proces en de business case

Mirte Schreuder Hes
Consultant/storyteller

Bouwt en vertelt een  aansprekende 
storyline die de organisatie meekrijgt



Meer weten?
Bel +31 30 276 91 54

www.purpose.nl 

https://www.purpose.nl/dit-is-purpose


Analyse huidig proces

Overzicht: in 4 stappen naar een nieuw, sociaal incassoproces

Ambitie

1

Ontwerp

3

Realisatie 

4

Aanbesteding Incassopartners 
(Leidraad Sociaal Incasseren)

Uitvoering pilots & quick wins

Implementatie nieuw proces: 
ICT, organisatie, communicatie

Nieuwe partnerships: 
gemeentes en sociale partners

Visie/missie statement

▪ Neuzen dezelfde kant op
▪ Visie/missie verwoord
▪ Ambitie bepaald

‘Impactstory’

▪ Impact huidig proces in beeld 
(in cijfers en verhalen)

▪ Inspiratie van voorlopers in 
sociaal incasseren

▪ Kosten/baten in beeld
▪ Draagvlak voor vervolg

Nieuw ontwerp en backlog

▪ Ontwerp nieuwe proces gereed
▪ Verbeteracties bepaald 
▪ Business case aangescherpt
▪ Implementatieplan gereed
▪ Resources voor realisatie

beschikbaar

Sociaal incasseren in praktijk

▪ Klanten worden sociaal en 
duurzaam geholpen

▪ Passende samenwerking 
met incassopartners

▪ Werkwijze van continu 
leren en verbeteren

8,1‘gap’ 5,2

POWERED BY PURPOSEOktober ‘22 – Sociale Incasso: Purpose aanpak in 4 stappen  

Analyse

2

Klantinterviews Portefeuilleanalyse

Meet & Greets Businesscase


