
Wij zijn Purpose: adviesbureau 
gericht op maatschappelijke innovatie



POWERED BY PURPOSE

De samenleving is in onbalans

Steeds diepere breuklijnen lopen door onze samenleving: 

Polarisatie neem toe en de maatschappelijke spanningen
zijn voor iedereen voelbaar.
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POWERED BY PURPOSE

Onze visie: 
een maatschappij zonder breuklijnen

Purpose gelooft in een eerlijke maatschappij 

zonder breuklijnen. 

Een maatschappij waar iedereen gelijke kansen krijgt 

om mee te doen en bij te dragen.

Ongeacht waar je wieg heeft gestaan.
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Onze missie: 
bijdragen door maatschappelijke innovatie

Purpose werkt aan maatschappelijke innovatie waarbij de mens centraal 

staat. Onze veranderkracht zetten we volledig in voor een eerlijke 

maatschappij.

Om dit te realiseren zetten we onze tanden in complexe vraagstukken. 

We pluizen die samen met de organisatie, doelgroep en experts uit.

Hiervoor gebruiken wij innovatieve methoden en technieken. Met ons 

advies brengen wij verandering op gang.



Onze werkwijze
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Wij creëren beweging

Wij onderzoeken

Wij ontwerpen

Wij adviseren
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Wij werken volgens vijf principes

We verspreiden de ideeën en 
toetsen ze aan de realiteit

Wij brengen ideeën 
visueel tot leven

Zo zorgen we voor een steile 
leercurve

We beginnen klein en 
leren al doende

Alleen met breed draagvlak maken 
we maatschappelijke impact

Wij brengen mensen 
samen

Harde cijfers en diepgaande inzichten 
overtuigen en geven richting 

Wij baseren ons op 
harde feiten

Zo ontwikkelen  we de meest 
relevante oplossingen

We nemen de mens als 
vertrekpunt
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Deze actuele thema’s hebben onze aandacht

Sociaal incasseren

Een incassoaanpak met 
positieve impact: voor de 
klant én de schuldeiser én 

de maatschappij 

Professionals verbinden

(Online) community, 
e-learning & events om 

vakgenoten met elkaar te 
verbinden

Effectiviteit meten

Directe monitoring en 
analyse van de werking van 

maatschappelijke 
interventies

https://www.purpose.nl/landingspages/download-introductie-sociaal-incasso
https://www.purpose.nl/landingspages/download-introductie-communities
https://www.purpose.nl/landingspages/download-introductie-meten-en-monitoren


Ons portfolio
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Onze maatschappelijke projecten

Strategie 
en beleidsvorming

Conceptontwikkeling 
en realisatie

Meten 
en monitoren

Klik op een casus voor verdere informatie!

Lees meer over strategie en 
beleidsvorming…

Lees meer over meten
en monitoren…

Lees meer over conceptontwikkeling 
en realisatie…

Ontwikkelen van een sociale incasso 
strategie

Bestrijden van generatiearmoede

Bevorderen kennisuitwisseling 
in online community

Ontwikkelen van hulp bij beginnende 
geldzorgen

Merkbare en meetbare 
waarde van schuldhulp

Effectmeting kwijtschelden schulden bij 
jongeren

https://www.purpose.nl/dienst/strategie-beleidsvorming
https://www.purpose.nl/dienst/meten-monitoren
https://www.purpose.nl/dienst/conceptontwikkeling-realisatie
https://www.purpose.nl/cases/bol-com-zet-stappen-in-sociale-incasso
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Strategie en beleidsvorming
Ontwikkelen van een sociale incasso strategie

Inhoudsopgave

Hoe kan bol.com een gamechanger zijn op het gebied van sociaal verantwoord incasseren? 

Hiervoor ontwikkelden wij de Meetlat Sociale Incasso. Aan de hand van de Meetlat 

beoordeelden we samen met bol.com hun incassoproces en maakten we een omslag naar een 

sociaal incassoproces. 

Meer info

https://www.purpose.nl/nieuws/purpose-introduceert-de-meetlat-sociale-incasso
https://www.purpose.nl/cases/bol-com-zet-stappen-in-sociale-incasso
https://www.purpose.nl/cases/bol-com-zet-stappen-in-sociale-incasso
https://www.purpose.nl/cases/bol-com-zet-stappen-in-sociale-incasso
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Strategie en beleidsvorming 
Bestrijding van generatiearmoede

Voor de gemeente Eindhoven brachten wij publieke en private partijen samen op het thema 

van het doorbreken van generatiearmoede. Met een innovatieprogramma zijn alle partijen 

samengebracht om verschillende interventies te ontwikkelen tegen armoede overdracht. 

Inhoudsopgave

Meer info

https://www.purpose.nl/onderzoek-armoede-en-schuldenbeleid-en-toekomstperspectief
https://www.purpose.nl/onderzoek-armoede-en-schuldenbeleid-en-toekomstperspectief
https://www.purpose.nl/onderzoek-armoede-en-schuldenbeleid-en-toekomstperspectief


POWERED BY PURPOSE

Voor bijzonder beheer professionals en kennispartners hebben wij de Bijzonder Beheer 

Community opgericht om kennisuitwisseling rondom bankschuld te faciliteren. Leden van de 

community kunnen sparren over casuïstiek, deelnemen aan de themawebinars en zich 

(bij)scholen via de praktijkgerichte masterclasses. 

Conceptontwikkeling en realisatie
Bevorderen kennisuitwisseling in online community

Inhoudsopgave

Meer info

https://www.purpose.nl/kennisdeling-binnen-de-bijzonder-beheer-community
https://www.purpose.nl/kennisdeling-binnen-de-bijzonder-beheer-community
https://www.purpose.nl/kennisdeling-binnen-de-bijzonder-beheer-community
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Op basis van een gezamenlijk idee ontwikkelden wij het Vaste Lasten Pakket, dat mensen met 

beginnende schulden helpt om hun belangrijkste vaste lasten te betalen en uit de financiële 

problemen te komen. Ondertussen zijn al ruim 500 mensen geholpen en zijn er meer dan 100 

deelnemers.

Conceptontwikkeling en realisatie
Ontwikkeling van hulp bij beginnende geldzorgen

Inhoudsopgave

Meer info

https://www.purpose.nl/update-vaste-lasten-pakket
https://www.purpose.nl/update-vaste-lasten-pakket
https://www.purpose.nl/update-vaste-lasten-pakket
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Voor de gemeente Den Haag en het Jongeren Perspectief Fonds evalueerden wij de effecten 

van het Jongeren Perspectief Fonds om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke effecten van de 

trajecten. Met een kwantitatieve analyse en codering van dossiers, gecombineerd met 

kwalitatieve interviews hebben we de effecten van het Jongeren Perspectief Fonds in kaart 

gebracht.

Meten en monitoren 
Effectmeting kwijtschelden schulden bij jongeren

Inhoudsopgave

Meer info

https://www.purpose.nl/cases/nieuwe-methode-geeft-inzicht-in-opbrengsten-van-jpf-aanpak-voor-den-haag-en-stichting-jpf
https://www.purpose.nl/cases/nieuwe-methode-geeft-inzicht-in-opbrengsten-van-jpf-aanpak-voor-den-haag-en-stichting-jpf
https://www.purpose.nl/cases/nieuwe-methode-geeft-inzicht-in-opbrengsten-van-jpf-aanpak-voor-den-haag-en-stichting-jpf
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Meten en monitoren 
Merkbare en meetbare waarde van schuldhulp

Voor het 90-jarige jubileum van de NVVK hebben wij de merkbare én meetbare 

maatschappelijke impact van schuldhulp in Nederland onderzocht. Naast het opstellen van een 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse hebben we met behulp van participatieve video een 

documentaire van participerende hulpvragers, hulpverleners en schuldeisers opgesteld. 

Inhoudsopgave

Meer info

https://www.purpose.nl/cases/nvvk-voorjaarcongres
https://www.purpose.nl/cases/nvvk-voorjaarcongres
https://www.purpose.nl/cases/nvvk-voorjaarcongres


Waarom Purpose?
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Wij brengen energie
"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

Wij doen wat wij beloven
“Superstrak, gestructureerd en met een positieve en flexibele instelling. Purpose
doet wat het belooft en gooit daar vaak nog een schepje boven op. 100% 
betrouwbare partner!”

- Marieke Zweers, Veiligheid.nl

Met oog voor de maatschappelijke belangen
“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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Ons team maakt het verschil



Wil je meer van ons weten?
Bel Purpose +31 30 276 91 54

www.purpose.nl


