
10 REPORTAGE

STICHTING NIEUW NABUURSCHAP

• 1000 klanten voor belastingzaken
• 65 mensen in budgetbeheer
• 32 medewerkers (dagbesteding)
• 22 vrijwilligers
• 10plekkeninGroningenen Drenthe
• 2 werknemers
• 1 loketvoor alle financiëlevragen
• 1informatiepunt toeslagen

SNNwordt gefinancierd uitverschil-
lende bronnen: PGB,onderaanne-
merschap (met LentisGGZl,Oranje
Fonds,Skanfonds, eSA-donaties.
SNNis in 2009 genomineerd voor de
Riavan der Heijdenprijs.De Belasting-
toko is als onderdeel van SNNvorig
jaar genomineerd voorde 'Appeltjes
van Oranje'.

Informatie: www.belastingtoko.nl

www.ypsilon.org

Gewoon werk
Stichting Nieuw Nabuurschap: administratiekantoor in Groningen

Belastingaangifte doen, een toeslag aanvragen, bezwaar maken:
belangrijke, maar lastige klussen. Bij Stichting Nieuw Nabuurschap
(SNNJwordt dit werk gedaan door en voor mensen met psychiatri-
sche problemen. Zinvolle dagbesteding die structuur en geld op-
levert. Rita Loholter spreekt met Lammert Floris over dit bijzonder
administratiekantoor.

teks Rita Laholter I yn@ypsilon.org illustratie Loek Weijts

t0nze medewerkers kennen de
kneepjes van het vak.' Waar an-
dere kantoren een afwijzing op

een bezwaarschrift ontvangen, lukt het
ze hier vaak wel. 't Is een prachtclub!',
meent Lammert Floris (voorzitter be-
stuur SNN) trots. Hij startte dit project
met andere ouders, uit frustratie over
de ondermaatse dagbesteding van hun
hoogopgeleide zoon of dochter met de
diagnose schizofrenie.
Het moderne administratiekantoor met
ruim twintig werkplekken ligt vlak achter
de oudste kerk van Groningen, de Martini-
kerk. Er zijn twee projecten: de Belasting-
toko, die mensen helpt met het invullen
van belastingaangifte en zo mogelijk geld
terugvraagt en de Paperassentoko voor
allerhande administratieve dienstverle-
ning.

De centrale doelstelling van Stichting
Nieuw Nabuurschap (SNN)is het bevor-
deren van de maatschappelijke integratie
van mensen met een langdurige psychi-
sche beperking door middel van werken
op een administratiekantoor. En voor de
klanten het 'ontzorgen' van financiële

problematiek. De klantenkring bestaat
voor 95 procent uit mensen die in zorg
zijn bij een GGZ-instelling. Zij voelen
zich gesteund en krijgen hun financiële
situatie weer op orde. 'Onze vorm van
budgetbeheer voorkomt in de meeste
gevallen bewindvoering'.
Het kantoor is één loket voor alle financi-
ele vragen: over erfrecht of wajong, over
belastingaangiften of inkomensbeheer.
Voor specifieke vragen werken we samen
met een advocatenkantoor en een notaris/
mediator. Inkomensbeheer wordt een
steeds belangrijkere activiteit.

Maatwerk
'Door een goede samenwerking met de
regionale zorginstellingen weten klanten
ons kantoor goed te vinden', vertelt Floris.
'Een nieuwe Klant krijgt eerst een intake-
gesprek; er wordt maatwerk geleverd.'
In de loop der jaren heeft SNNeen behoor-
lijk netwerk opgebouwd. Er zijn regelma-
tig contacten met zorginstellingen in de
regio, de gemeente Groningen, gemeen-
telijke kredietbanken, hogeschool en
universiteit, Humanitas, Leger des Heils,
enzovoort. Floris: 'Met klanten voor wie



wij het budget beheren is het contact heel
persoonlijk, zo nodig wordt de persoon-
lijk begeleider daarbij ingeschakeld.
'Ik kan niet onder woorden brengen hoe-
veel rust het in mijn hoofd geeft, nu jullie
mijn financiën regelen', hoorde Floris
laatst een klant zeggen.
Een nieuwe groep klanten van de SNN
zijn ZZp'ers die in de schuldsanering te-
recht zijn gekomen. Enkele medewerkers
stellen, onder begeleiding van een ge-
pensioneerde register accountant, voor
hen de jaarrekening op en verzorgen de
belastingaangifte. 'We hebben medewer-
kers met voldoende knowhow voor deze
vaak moeilijke klussen.'

SNNzit niet stil. Zij treft voorbereidingen
voor het halen van het (HKZ)kwaliteits-
certificaat. Voor inkomensbeheer en
bewindvoering vraagt ze binnenkort het

lidmaatschap aan van een professionele
branchevereniging. Huisstijl en het logo
veranderen en SNNkrijgt een nieuwe
website. Ook op het gebied van de auto-
matisering is SNNinnovatief. Zo wordt
er uitsluitend gewerkt met een digitaal
archief. Het relatiebeheerpakket, kosten
€ 2200 euro per jaar, is vervangen door
een ander professioneel pakket, ontwik-
keld door één van de medewerkers.
Het pakket bevat gedetailleerde informa-
tie over alle relaties van SNN.Voor mede-
werkers is het zeer toegankelijk; een ge-
not om mee te werken.

Bevlogen
De dagbesteding geeft voldoening en is
zinvol. 'Minimaal één keer per jaar heb-
ben wij een persoonlijk gesprek met elke
medewerker, we vragen hoe het gaat,
waar ze tegenaan lopen. Onze medewer-
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Onze medewerkers
hebben voldoende
knowhow voor zulke
moeilijke klussen

kers werken samen met deskundige vrij-
willigers (naastbetrokkenen) en onder
leiding van een tweetal bevlogen (betaal-
de) werknemers.'
Om te motiveren en financiële drempels
weg te nemen, vergoedt SNNde reiskosten
en ontvangt iedere medewerker 3,75euro
presentiegeld per dagdeel. Vrijwilligers
begeleiden, ondersteunen en controleren
dagelijks de werkzaamheden.
'Wat ik hier doe, is gewoon werk. Dat had
ik nooit van mezelf gedacht', citeert Floris
een van de medewerkers. Zegt dat niet
genoeg! *
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