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De Wil van de werkvloer
Op de werkvloer steken duizenden hardwerkende mensen van de meest  
verschillende achtergronden elke dag weer hun handen uit de mouwen:  
de schoonmaker, de productiemedewerker, de verzorger, de stratenmaker,  
de aspergesteker. De meest uiteenlopende culturele achtergronden staan  
op die werkvloer niet met de ruggen naar elkaar, maar juist schouder aan 
schouder. Zij verzetten bergen werk en maken Nederland tot een land waar 
iedereen er gewoon bij hoort.
Natuurlijk: af en toe verschillen mensen van mening. De ‘inclusieve’ maat- 
schappij ontstaat niet zonder slag of stoot. Maar we zien dat onze mensen  
altijd de wil hebben om er samen uit te komen. Want De Wil, dát is het geheim.  
Daarmee lossen we niet alleen dagelijkse problemen op, daarmee verenigen 
we uiteindelijk heel Nederland.
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Waar een Wil is, is een Wij. Daar geloven wij 

in. En die wil is er. De wil om een eigen stem te 

laten horen. De wil om op een positieve manier 

een bijdrage te leveren aan bedrijf, economie en 

samenleving. De wil om schouder aan schou-

der samen Nederland in een land te veranderen 

waar iedereen er gewoon bij hoort. De wil om 

ook buiten de eigen voordeur ieders talent te 

erkennen en te ontwikkelen: want niemand is 

gewoon, iedereen is bijzonder. De onafhanke-

lijke stichting Helden van De Wil bouwt aan 

een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen 

meedoet en meetelt. Maar we willen nog meer: 

Nederland vanaf de werkvloer veranderen en 

sterker maken, met De Wil van de werkvloer.  

Dit is geen abstract vergezicht, maar een door-
dacht programma waarin concrete en schaalbare 
sociaalmaatschappelijke oplossingen worden ont-
wikkeld door het bedrijfsleven. Deze oplossingen 
worden daarna doorontwikkeld én gefinancierd 
en vervolgens gefaciliteerd met de inzet van hun 
medewerkers. Zonder winstoogmerk. Zo wordt 
burgerkracht met burgermacht aangejaagd.

In deze whitepaper schetsen we onze visie dat het 
fundament vormt onder De Wil. Daarnaast introdu-
ceren we een praktisch model om initiatieven in het 
kader van De Wil concreet te kunnen ontwikkelen 
en te faciliteren. We gaan daarbij dieper in op de 
volgende thema’s:
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Waarom is De Wil nodig? 
Nederland transformeert van een verzorgingsstaat naar een maatschappij waarbij veel meer 
dan voorheen wordt verwacht van zelfredzaamheid en het sociale vangnet steeds kleiner 
wordt. De overheid trekt zich terug en laat meer aan (groepen van) burgers over. Het sociale 
vangnet wordt kleiner. We constateren echter dat lang niet elke burger hierin meekan. In het 
transitieproces zien we steeds meer burgers die houvast en hulp zoeken, maar niet weten 
hoe. Er ontstaat een systeemgat dat, als we het niet opvullen, polarisatie en wij-zij denken 
versterkt. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven een essentiële rol kunnen spelen in het  
vullen van dit systeemgat. Daar waar de terugtrekkende overheid stelt dat burgers meer zelf  
moeten doen, kunnen bedrijven de regie nemen, relevante maatschappelijke initiatieven 
ontplooien en burgers - hun werknemers immers - met elkaar verbinden. De Wil is opgericht 
om deze door bedrijven aangejaagde burgerkracht tot stand te brengen.  

 In hoofdstuk 1 gaan we uitgebreid in op onderliggende trends en ontwikkelingen die de 
oprichting van De Wil noodzakelijk maken. 

Hoe werkt De Wil? 
Vanuit de overtuiging dat we met De Wil bedrijven een essentiële rol kunnen laten spelen in 
het verbinden van burgers in de participatiemaatschappij, hebben we een praktisch model 
ontwikkeld om De Wil daadwerkelijk te realiseren. Dit model biedt houvast bij het ontwikkelen 
van schaalbare en concrete oplossingen en geeft inzicht in de actoren die nodig zijn om van 
een initiatief een succes te maken. Het vormt daarmee het fundament van De Wil.  

 In hoofdstuk 2 presenteren we dit model en leggen stap voor stap uit hoe het werkt. 

Zijn er al concreet werkende voorbeelden van De Wil? 
Er zijn inmiddels twee proposities in het kader van De Wil ontwikkeld:  

1.   Het Nationaal Integratiediner (sinds 2011 exponentieel gegroeid);
2.    fiKks. Met deze handige app brengen we mensen met schulden in contact met buddy’s  

 die hen helpen. fiKks wordt in 2018 via een landelijk ecosysteem gelanceerd.  

      In hoofdstuk 3 beschrijven we deze proposities wat uitgebreider en laten we zien hoe ze 
kunnen worden ‘geplot’ op het in hoofdstuk 2 beschreven model achter De Wil. 

Wie zitten er achter De Wil? 
De Wil is een initiatief van de ADG dienstengroep. Met 35.000 werknemers van meer  
dan honderd nationaliteiten behoort familiebedrijf ADG tot de grootste werkgevers van  
Nederland. Als echt familiebedrijf stimuleren we wederzijds begrip en respect.  
Altijd vanuit een positieve invalshoek. Dat gedachtegoed brengen we met De Wil ook  
buiten onze bedrijven in praktijk. Zo geven wij invulling aan onze maatschappelijke rol en  
verantwoordelijkheid. Alle activiteiten in het kader van De Wil hebben we ondergebracht  
in de onafhankelijke stichting Helden van De Wil. Binnen elk initiatief dat we in het kader  
van De Wil ontplooien, zoeken we actief de samenwerking met wetenschappers als  
onafhankelijke deskundigen, ook om te borgen dat de activiteiten van De Wil niet een of  
ander commercieel initiatief dienen, of de producten van een bepaald bedrijf uitventen.  
Samen met deze wetenschappers blijven we zoeken naar wat in de praktijk effectief is en 
hoe we de toegevoegde maatschappelijke waarde hiervan kunnen aantonen. 
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Over deze whitepaper 
 
In deze whitepaper beschrijven we voor het eerst uitgebreid de visie die aan De Wil ten 
grondslag ligt. Het is een visie die is ontstaan vanuit de overtuiging van ADG dienstengroep 
dat betrokken werkgeverschap verder gaat dan sec het bieden van een baan met  
bijbehorend inkomen. Dat een werkgever daadwerkelijk een verschil kan maken op thema’s 
als inclusiviteit en het welzijn van medewerkers. Dit door simpelweg te doen. Geheel in lijn 
met onze mentaliteit. 

Het begon in 2011 met het integratiediner, dat inmiddels is uitgegroeid tot een jaarlijks 
event waaraan tienduizenden medewerkers uit organisaties deelnemen. Het succes van  
dit eerste initiatief zette ons aan het denken hoe we dergelijke initiatieven samen met  
andere ondernemers planmatig en structureel zouden kunnen aanjagen. We voerden  
tientallen gesprekken met wetenschappers, bestuurders, denktanks, vertegenwoordigers 
van welzijns- en vrijwilligersorganisaties en verdiepten onze kennis door veel te lezen en  
congressen en seminars te volgen. 

Zo scherpten we onze visie aan. De weerslag hiervan vindt u in deze whitepaper.  
Daarnaast introduceren we een eerste versie van een praktisch model dat ons en anderen 
helpt om De Wil in de praktijk te brengen; een hulpmiddel om onze visie concreet te maken.  
Deze whitepaper is dus geen wetenschappelijke studie, maar we zijn wel schatplichtig  
aan verschillende wetenschappers en publicisten. Een overzicht van de door ons geraad-
pleegde bronnen vindt u achterin dit boekje. 

We gaan de komende tijd onverdroten verder met het verdiepen van dit gedachtegoed  
en de daadwerkelijke wetenschappelijke onderbouwing, en op basis daarvan verfijning  
van ons model. We houden u op de hoogte. 

Ron Steenkuijl mba 
Directeur Corporate Affairs ADG dienstengroep

Maart 2018



Integratie, diversiteit en inclusiviteit
Drie begrippen die in woordbeeld erg op elkaar lijken en in deze publicatie 
veelvuldig voorkomen zijn diversiteit, inclusiviteit en, in mindere mate, inte-
gratie. Integratie is het opgaan in een eenheid. Dat kan een samenleving 
zijn, maar bijvoorbeeld ook Europese integratie, wanneer landen politiek, 
economisch en militair toetreden tot Europa. Het meest voorkomend is de 
betekenis waarin nieuwkomers in Nederland zich moeten aanpassen aan 
onze cultuur en normen en waarden.  

Die nieuwkomers zorgen op hun beurt voor diversiteit. In het straatbeeld 
of op de werkvloer. Maar diversiteit als begrip is veel breder. Het zijn alle 
groepen die van elkaar te onderscheiden zijn. Dus niet alleen geboorteland 
of etniciteit, maar ook religie, geslacht en leeftijd zorgen voor diversiteit. Tot 
slot is er nog inclusiviteit. Dat is de mate waarin de diverse groep die in de 
minderheid is, wordt geaccepteerd binnen de omgeving waarin zij verkeert. 
Wederom kan dat op de werkvloer zijn, maar ook in de eigen buurt. 
Inclusiviteit is eigenlijk de mate waarin we goed omgaan met diversiteit.

In dit hoofdstuk gaan we in op de politieke en maatschap- 

pelijke ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de transitie 

van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. 

Een nieuw tijdsgewricht waarin nieuwe sociale arrangementen 

moeten worden gevormd. Een tijdsgewricht waarin bedrijven 

met hulp van De Wil een essentiële rol kunnen spelen.  

We behandelen het verschijnsel van de zich terugtrekkende 

overheid, het zogenoemde doenvermogen van de burger en 

de hiaten die ontstaan in de participatiemaatschappij.

HOOFDSTUK 1 
Verdieping van de visie
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Inclusiviteit op de werkvloer
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1.1 De terugtrekkende overheid  

Het gaat goed met Nederland. De economie draait op volle toeren met als 
gevolg dat de werkeloosheid daalt. Voor het eerst sinds 2008 is het aantal 
mensen in de bijstand gedaald. In de woorden van premier Mark Rutte is 
Nederland een ‘ontzettend gaaf land’. Daarmee niet alleen doelend op 
het huidige (economische) klimaat, maar ook op onze bredere traditie van 
sociale zekerheden en vooruitstrevend denken. En hij heeft gelijk. Volgens 
de meest recente cijfers zijn er maar vijf landen in de wereld gelukkiger. En 
toch is er een ‘maar’. De samenleving verandert ingrijpend.   

Het is Prinsjesdag 2013 als Koning Willem Alexander zijn eerste troonrede 
uitspreekt. VVD en PVDA vormen op dat moment samen het kabinet  
Rutte II. Zij introduceren als fundament onder hun beleid het begrip  
particpatiemaatschappij. De verzorgingsstaat wordt steeds duurder en 
zeker niet goedkoper. Dus om alles een beetje betaalbaar te houden, moet 
het allemaal een stukje minder. Dat is overigens geen nieuw idee. Al in  
1991 sprak toenmalig premier Wim Kok soortgelijke woorden: “Wij zitten nu 
in een overgangsfase: van een verzorgingsstaat naar een werkzame  
participatiesamenleving.” 

Sindsdien is de participatiesamenleving nooit helemaal uit beeld geweest. 
In het eerste decennium van deze eeuw zette het CDA, onder leiding van 
Jan-Peter Balkenende, al in op meer mantelzorg en zorg vanuit de eigen 
sociale kring. ‘De grote verzorgingsstaat van de 21e eeuw zou worden om-
gebouwd tot een kleine dynamische verzorgingsstaat onder strenge regie 
van de lokale overheid’, aldus Steven de Waal, voorzitter en oprichter van 
denktank Public SPACE, dat wil bijdragen aan het oplossen van maatschap-
pelijke vraagstukken door maatschappelijk ondernemerschap en burgerini-
tiatief. ‘Toch blijft de hand van de nationale overheid die regels en voor-
schriften stelt. Zo bezien is dit project ‘terug naar de burger’ toch vooral 
een politiek project dat de overheid als geheel belangrijker en dominanter 
maakt in plaats van bescheidener en faciliterender.’  

De term participatiemaatschappij is inmiddels ingeburgerd en wordt te pas 
en te onpas gebruikt om het fenomeen van de terugtrekkende overheid en 
de noodzaak van meer zelfredzaamheid en burgerinitiatief te duiden. Voor 
velen is deze term echter een gruwel. Dat begint al met het woord zelf dat 
in feite een pleonasme is. Immers met participatie is er ook samenleving en 
met samenleving is er ook participatie. Erger nog is dat de term door  
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opvolgende kabinetten werd gekoppeld aan grote bezuinigingen die  
daardoor ‘gerechtvaardigd’ werden. Dit vormt een slechte uitgangspositie 
voor het aanjagen van burgerinitiatieven. De boodschap was toch: we 
moeten meer doen om de overheid uit de brand te helpen, en wij krijgen 
voortaan minder. 

Een negatieve insteek dus, terwijl de intrinsieke motivatie van de burger 
om zelf initiatieven te nemen juist sterk in de samenleving verankerd is,  
zo toont voornoemde Steven de Waal aan in zijn boek Burgerkracht met 
Burgermacht. Nederland kent al meer dan 100 jaar veel burgerinitiatief,  
ook neergeslagen in de publiek/private structuur van de maatschappelijke  
onderneming (zie ook hoofdstuk 2). Burgerinitiatief is in feite opnieuw 
ontdekt door de overheid; maar als het erom gaat het te faciliteren zit het 
nieuwe initiatieven juist in de weg met een overdaad aan regelgeving en 
bureaucratie. Hier is nog een wereld te winnen. 

Het is in de jaren ’90 dat de privatisering van het overheidsdomein, en 
daarna de terugtreding van de overheid, wordt ingezet. Ook bij het bestuur 
van publieke en nutsvoorzieningen zien we dat de overheid zich steeds 
verder terugtrekt. Er worden kaders en budgetten toegewezen, maar 
binnen die kaders zijn ondernemerschap en marktwerking gestimuleerd. 
Inmiddels zijn we, volgens De Waal, aanbeland in ‘een fase van steeds 
verdere uitbouw van de publieke regels op alle terreinen van de uitvoering 
door deze private organisaties’. Wat in de acceptatie en beeldvorming in 
deze transitie van collectiviteit naar liberalisering van publieke sectoren  
niet helpt, is dat een deel van deze instanties niet feilloos gebleken is.  
Ze kwamen te pas en te onpas in het nieuws met verhalen over wanbeleid, 
corruptie en verspilling. De ‘Maserati-man’ van de Amsterdamse  
woningcorporatie Rochdale en de miljoenenschuld van ROC Leiden na  
een megalomane nieuwbouw, zijn slechts twee voorbeelden van de vele,  
waarvan iedereen er wel een aantal paraat heeft.

Met name in de zorg, maar ook op andere vlakken werd en wordt er dus 
meer gevraagd van de zelfredzaamheid van de burger. Het CDA zette zoals 
vermeld dus al in op de eigen sociale kring van de burger. De vraag is  
echter wat mensen die een hele kleine, of non-existente, sociale kring  
hebben hier mee aan moeten. Of wat te doen als het aantal mensen wat 
zorg nodig heeft, groeit. Reden voor Dirk-Jan van Baar om het idee van een 
zelfredzame burger in de NRC een gevaarlijke beleidsfantasie te noemen.

Het idee van de zelfredzame burger 
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Of het werkelijk zo negatief uitpakt zal de tijd leren. De voortekenen zijn 
echter niet direct positief. Onderzoek van Movisie, een kennisinstituut en 
adviesbureau voor het sociaal domein, naar de stand van zaken rondom de 
participatiemaatschappij leert dat 81% van de Nederlanders nog nooit heeft 
deelgenomen aan een burgerinitiatief. Diegenen die dat wel gedaan heb-
ben, zijn vaak blank en hoogopgeleid. Wijken in grote steden waar initiatie-
ven van burgers goed van de grond komen, zijn dus bijna altijd wijken waar 
een gedeelte van de inwoners hoog opgeleid is. Groepen die niet succes-
vol kunnen participeren zijn niet zelden ook die groepen die een afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een migratieachtergrond of 
met een (lichte) verstandelijke beperking. En dat terwijl die initiatieven juist 
voor hen het hardste nodig zijn. 

Dat geldt zeker wanneer er steeds belangrijkere zaken overgelaten worden 
aan burgerinitiatieven. Niet kunnen participeren in het schoonhouden van 
de eigen straat is één ding. Maar als bepaalde groepen niet mee kunnen 
doen met initiatieven voor bijvoorbeeld collectief geregelde zorg of energie 
zijn de problemen niet te overzien. 

Nu leert de geschiedenis van maatschappelijk ondernemerschap dat de zo-
genoemde ‘goede elite’ vaak ook het voortouw moet nemen voor burgeri-
nitiatief. In die zin is het dus niet erg dat autochtone hoogopgeleiden hierin 
voorop lopen, zolang zij dat doen voor álle burgers en hun initiatieven dus 
weten te verbreden naar alle lagen van de bevolking. 

Nu de economie weer begint te draaien en de werkeloosheid daalt, is de 
noodzaak om te bezuinigen minder groot. Movisie ziet voor de overheid 
drie speerpunten. Zorgen voor een vangnet voor de meest kwetsbare 
burgers, verdere ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en het 
stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven. Die laatste twee punten  
zijn echter niet exclusief het terrein van de overheid. Juist hier kan het  
bedrijfsleven een cruciale rol spelen. Door structuur te bieden en ook  
financiële ondersteuning te geven. Dan kost het de overheid, en dus de 
burger, geen cent. En het voorkomt dat initiatieven na een tijdje weer  
stranden omdat de vaak individuele initiatiefnemer er weer mee ophoudt. 
Het geeft meer stabiliteit en houvast. Want hoe belangrijker het onderdeel 
is wat uitbesteed wordt en uitgevoerd wordt door de burger, des te  
belangrijker is het dat daar een betrouwbaar vangnet onder hangt.

HOOFDSTUK 1           Verdieping van de visie
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Kansen voor nieuwe actoren, zoals bedrijven 



1.2 Het doenvermogen van de burger 

Bij een terugtrekkende overheid komt er automatisch meer terecht op het 
bordje van de burger. Achterover leunen kan niet meer, er moet proactief 
gehandeld worden. Beslissingen kunnen niet worden uitgesteld; gebeurt 
dat wel, of wordt de verkeerde beslissing genomen, dan heeft dat soms 
verstrekkende gevolgen. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid 
(WRR) kwam in 2017 met een uitgebreid rapport over het doenvermogen 
van de burger getiteld: ‘Weten is nog geen doen.’ Het doenvermogen - 
de term is een vondst van de WRR zelf - is de mate waarin een burger 
zelfredzaam is. Dat vermogen verschilt van burger tot burger. Uiteindelijk is 
natuurlijk ieder mens anders. 

Nu lijkt de conclusie voor de hand te liggen dat er een correlatie zal zijn 
tussen intelligentie of opleidingsniveau en doenvermogen. Hoe slimmer  
iemand is, des te beter zal hij zijn zaakjes immers op orde hebben. Dat 
blijkt in de praktijk echter veel te kort door de bocht. Cognitieve vaardig-
heden als goed kunnen schrijven en begrijpend lezen zijn heel belangrijk, 
maar ze zijn niet alleen doorslaggevend voor het doenvermogen. Niet 
cognitieve eigenschappen, zoals met tegenslagen om kunnen gaan en het 
hebben van doorzettingsvermogen, zijn minstens zo belangrijk. Uiteindelijk 
scoren de meeste Nederlanders heel gemiddeld op doenvermogen.  

Dit is problematisch voor een rationele overheid, die het beleid afstemt op 
de kennis van de burger en niet op wat die burger nu echt met de kennis 
doet. Want het feit dat mensen weten hoe iets moet, of dát iets moet, wil 
dus nog niet zeggen dat ze het ook doen. Sterker nog, als de verkeerde 
beslissing op korte termijn een positieve prikkel geeft, zal een kleine groep 
daar gehoor aan geven, ook al zijn de gevolgen op lange termijn negatief.  
Er is dus meer behoefte aan een realistische overheid. Dat is een overheid 
die zich bewust is van de beperkingen in het doenvermogen van groepen 
burgers en beperkte zelfcontrole bij een kleine groep.

De WRR stelt overigens ook vast dat de categorie burgers die daad- 
werkelijk beschikken over doenvermogen, de burger dus die vanuit een 
soort voortouw iets wil organiseren en dat ook best zou kunnen, net zo 
goed niet op maat wordt gefaciliteerd. Hij stuit vaak op een afgesloten, 
bureaucratische overheid, wordt niet open ontvangen, platgegooid met 
aanbestedings- en subsidieregels en vooral de politieke wens de hele 
agenda te kunnen bepalen.
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DE WRR doet daarom in zijn rapport tal van aanbevelingen aan de overheid 
om de burger met een laag doenvermogen zo veel mogelijk tegemoet te 
komen. De ministers Ollongren en Dekker van respectievelijk Binnenland-
se Zaken en Rechtsbescherming laten in een brief aan de Tweede Kamer 
weten dat zij de aanbevelingen in overweging zullen nemen. Zij onderken-
nen dat er werk aan de winkel is en zullen daarbij optrekken met andere 
overheden, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke partners. Door 
gaandeweg ervaringen op te doen en te leren wat werkt en wat niet, denkt 
het kabinet stappen in de goede richting te kunnen zetten. Dat klinkt fraai, 
en al zal de intentie goed zijn, het betekent in de praktijk dat er op korte 
termijn weinig verandering verwacht hoeft te worden.

Die verandering is echter wél nodig. Bijvoorbeeld door de keuzearchi-
tectuur aan te passen, zodat de keuzedruk wordt gereduceerd. Of dat 
verleidingen die een groot beroep doen op de zelfcontrole van burgers, 
verminderd zullen worden. Mensen die in een situatie zitten van langdurige 
belasting en stress worden door het systeem niet ontzien. Juist bij die  
mensen zien we een sterke afname van de zelfredzaamheid. De stress die 
deze groep ervaart, ontstaat door schaarste. Dat kan een gebrek aan geld 
zijn, maar bijvoorbeeld ook tijd. Ons brein heeft dan de neiging om een 
tunnelvisie te ontwikkelen. Het sluit zich af voor alles wat niet met het pro-
bleem dat de stress veroorzaakt te maken heeft. Dat geeft een bepaalde 
focus, maar tegelijkertijd wordt de bandbreedte van ons brein kleiner. We 
zijn minder goed in staat goede beslissingen te nemen omdat de niet-cog-
nitieve vermogens lijden onder de situatie. Maar zoals Sendhil Mullainathan 
and Eldar Shafir beschrijven in hun boek Scarcity: why having too little 
means so much, kan ook het intellectuele vermogen een dip krijgen. Zelfs 
dusdanig dat het IQ tijdelijk een aantal punten kan zakken. De balans her-
stelt zich weer zodra de situatie die de stress veroorzaakt voorbij is. 

De schuldenproblematiek is bij uitstek een casuïstiek waarop bovenstaan-
de theorieën toepasbaar zijn. Lage inkomens zijn extra kwetsbaar.  
Wie weinig verdient zal zijn inkomen grotendeels uit toeslagen halen. Dat 
maakt het een stuk minder overzichtelijk en ook een stuk minder zeker.  
Een nieuwe regering kan zo maar een aantal regelingen afschaffen of  
aanpassen. Ook hier zien we dat het reageren op een verkeerde prikkel 
grote gevolgen kan hebben. Proactief de verkeerde toeslag aanvragen  
kan maanden later financieel enorme problemen veroorzaken, indien het  
gehele bedrag ineens terugbetaald dient te worden. Vaak zijn deze  
inkomensgroepen niet voorbereid op een dergelijke financiële tegenslag. 
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Stress leidt tot minder zelfredzaamheid bij kwetsbare groepen

Schuldenproblematiek is illustratieve casuïstiek



De stress die de nieuwe situatie met zich meebrengt zorgt er dus voor  
dat alle beslissingen en acties vanaf dat moment verre van optimaal zijn.  
Er ontstaat een vicieuze cirkel. Vaak is het op dit moment, als de problemen 
evident zijn, dat de persoon in kwestie hulp gaat zoeken. Dat is het begin 
van een lang traject, en eer er concreet iets gebeurt zijn de problemen 
allengs groter geworden. 

Uiteindelijk roept dat de vraag op wat de overheid mag verwachten van 
haar burgers. En vooral van de groep die tekort komt op cognitief of 
non-cognitief vlak. Moeten wetten zo aangepast worden dat iedereen mee 
kan komen? Zaak is het in ieder geval dat de overheid niet rationalistisch te 
werk gaat maar faciliterend en transparant, en rekening houdt met gebrek 
aan doenvermogen bij kleine groepen. De WRR beveelt verder aan dat de 
overheid bij problemen snel communiceert met de burger en niet direct 
boetes op gaat leggen bij het niet voldoen van een betalingsverplichting. 
Uiteindelijk zal een faciliterende, transparante overheid leiden tot een 
legitieme overheid. 

1.3 Hiaten in de participatiemaatschappij 

In een maatschappij waarin de overheid zich steeds nadrukkelijker terug-
trekt, wordt de individuele burger een participerende burger. Een burger 
die, als het om sociale zekerheden gaat, meer zijn eigen bonen moet 
doppen, maar ook met andere burgers alternatieven moet zoeken en 
nieuwe arrangementen moet ontplooien. Want de aloude verzorgingsstaat 
met een vangnet voor elke uitvaller verdwijnt. Dat vangnet wordt steeds 
kleiner. Er zijn best wel voorbeelden van langlopende succesvolle projec-
ten voor en door burgers. Maar die burgers voelen zich niet gehoord en 
gefaciliteerd bij het maken van die nieuwe arrangementen. Tegelijkertijd 
zien we dat lang niet elke burger in staat is om een participerende burger 
te zijn. Omdat hij de weg niet kent, het al te druk heeft met andere dingen 
of omdat hij domweg niet wil of kan.

Door die sterk veranderende samenleving wordt het voor sommige  
groepen in de samenleving lastiger om mee te komen. Met als gevolg  
dat deze groepen uitgesloten dreigen te worden. Uitgesloten van de  
arbeidsmarkt, maar ook in bredere sociale zin. Dat levert tal van sociaal 
maatschappelijke problemen op.  

Een faciliterende, transparante overheid wordt een legitieme overheid 
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Burgerkracht aangejaagd door bedrijven 

Zo heeft bijvoorbeeld één op de vijf Nederlandse huishoudens  
problematische schulden en is de werkloosheid onder jongeren van 
niet-Nederlandse afkomst verhoudingsgewijs erg hoog. Ook neemt de  
polarisatie in de samenleving toe. Groepen komen tegenover elkaar te 
staan, met populistische politieke partijen als katalysator. Individuele  
burgers ondervinden daar in het dagelijkse sociale verkeer hinder van.  
Op de werkvloer maar bijvoorbeeld ook op sociale media. Het wordt 
steeds normaler om politiek incorrect te zijn. Alles mag gezegd worden. 
Onderbuikgevoelens krijgen steeds vaker vrij baan. Mensen staan vaker 
tegenover elkaar.

Deze ontwikkeling is bepaald niet uniek voor Nederland. Het past in de 
internationale trend waarin de traditionele verhouding tussen arbeid en 
kapitaal, zoals die sinds de industriële revolutie bestond, inmiddels is 
veranderd door disruptieve technologische ontwikkelingen die de samen-
leving op meerdere fronten ingrijpend veranderen.  Bij grote techbedrijven 
zoals Uber werken de chauffeurs als semi-zelfstandigen, zonder sociale 
voorzieningen of verzekeringen. Sociale grenzen worden opgezocht. Daar 
zijn natuurlijk kritische kanttekeningen bij te plaatsen, maar duidelijk is óók 
dat deze bedrijven een impuls geven aan de samenleving. Ze dagen uit om 
opnieuw over de status quo na te denken. 

De opkomst van de disruptieve technologieën biedt bovendien ook grote 
mogelijkheden voor burgerinitiatieven. “In de nabije toekomst, nu al  
zichtbaar voor wie het wil zien, zullen de grootste impact, kritiek en  
organisatiekracht van de burger komen. Met de macht van sociale techno-
logie aan hun vingertip en geholpen door een steeds sneller innoverend 
wereldwijd bedrijfsleven, zal de politiek (…) op zijn best mogen volgen”  
aldus voornoemde schrijver er actief burger Steven de Waal. “We kunnen 
dit omschrijven als de opkomst van een bottom-upburgerschap. Het gaat 
deze burgers om directe invloed op de leef- en woonomgeving, de  
opvoeding van de kinderen, de zorg voor familie en ouders, de keuzen in 
het huishouden. Hun wensen komen voort uit een modern levensgevoel en 
een relatief hoog opleidingsniveau, versterkt door de sociale technologie-
revolutie en meer particulier risico in publieke voorzieningen.” 

HOOFDSTUK 1           Verdieping van de visie

Internationale trend: het verstoorde evenwicht tussen arbeid en kapitaal
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De Wil als symbool voor de inzet van maatschappelijk kapitaal 
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De burger wil meer controle op de eigen directe omgeving. En dat kan. 
Door elkaar te helpen. Door de euro’s uit te geven bij bedrijven die niet 
alleen rekenen in winst, maar ook het menselijk kapitaal zien. Waar maat-
schappelijk nut belangrijker wordt dan enkel de focus op shareholders. 
Waar de menselijke maat minstens zo belangrijk is. Waar geluisterd wordt 
naar de werknemers op de werkvloer. Of ze nu afdelingshoofd zijn of elke 
dag letterlijk de handen uit de mouwen steken. 

Dat is waar De Wil op een positieve manier aan wil bijdragen. Door te  
luisteren naar mensen. Naar wat hen beweegt, wat hen dwarszit en wat  
er volgens hen beter kan. Want wie zich gehoord voelt zal eerder geneigd 
zijn een positieve bijdrage te leveren. 



Burgerkracht aangejaagd door bedrijven 

HOOFDSTUK 2 
Een praktisch model voor uitwerking van De Wil  

Vanuit de overtuiging dat we met De Wil bedrijven een essentiële rol kunnen 

laten spelen in het verbinden van burgers in de ‘participatiemaatschappij’, 

hebben we een praktisch model ontwikkeld om De Wil daadwerkelijk te  

realiseren. Het model biedt houvast bij het ontwikkelen van schaalbare en 

concrete posities en geeft inzicht in de actoren die nodig zijn om van een  

initiatief een succes te maken. Het vormt daarmee het fundament van De Wil.

In dit hoofdstuk bouwen we het model stap voor stap op. 

Grofweg is de samenleving in te delen in drie hoofdgroepen: burgers, overheid en bedrijfs-
leven. Zij zijn allemaal zowel participant als belanghebbende. Al het maatschappelijk verkeer 
vindt plaats tussen deze drie groepen. Met de invoering van de participatiemaatschappij is  
de trend ingezet dat de overheid zich steeds verder terugtrekt. Weg van burgers en bedrijven,  
met als gevolg dat het sociale vangnet kleiner wordt. [zie paragraaf 1.1, De terugtrekkende 
overheid].

Het systeemgat

Doordat de overheid zich terugtrekt ontstaat een systeemgat. De regelgeving is sterk  
versoberd. Daarnaast worden voorzieningen minder of zelfs helemaal afgeschaft. Denk 
bijvoorbeeld aan de thuiszorg. Dat heeft anderzijds een mentale impact op de burger. Deze 
voelt dat de sociale verzorgingsstaat minder wordt en ziet zijn vangnet slinken. En dat laat 
hem niet onberoerd.  Door het systeemgat moeten we op zoek naar een nieuwe balans. 
Daarvoor legt de overheid de bal nu nadrukkelijk bij de burger.

Dat gebeurt in de praktijk ook al. We zien de opkomst van burgerinitiatieven die wegvallende 
overheidsdiensten overnemen. Burgers die samen energie opwekken, daktuinen aanleggen 
of via WhatsApp buurtpreventie verzorgen. Dit zijn over het algemeen losse organisatie- 
vormen. Die kunnen op den duur formaliseren, al is dat niet de initiële gedachtegang.  
Maar de zelfredzaamheid van de burger verschilt van burger tot burger; voorbeelden zoals 
hier genoemd zie je over het algemeen in wijken met een hoger opgeleide populatie  
[zie paragraaf 1.2: Het doenvermogen van de burger].  
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Burgerkracht aangejaagd door bedrijven 

HOOFDSTUK 2 
Een praktisch model voor uitwerking van De Wil 
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Opkomst Social Enterprises

Naast de groeiende burgerkracht zien we een sterke opkomst van Social Enterprises.  
Sociale ondernemingen bevinden in het ondernemingscontinuüm tussen organisaties die 
alleen een maatschappelijk doel nastreven, zoals goede doelen en burgerinitiatieven, en 
reguliere bedrijven die winst nastreven. Ook sociaal ondernemen is ondernemen met een 
winstoogmerk, maar met een ander idee van wat die winst precies inhoudt. Geld verdienen 
kan samengaan met zorg voor mens en planeet.  Winst is pas winst als iedereen profiteert. 
Bijvoorbeeld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan een baan te 
helpen. En dat in de basis zonder subsidie of ander overheidsgeld. Het gaat hier om echte 
bedrijfsmodellen, niet om organisaties zonder winstoogmerk, zoals stichtingen of NGO’s.  

Burgerinitiatieven en sociale ondernemingen die samen het systeemgat proberen te dichten. 
Dat klinkt niet verkeerd. Toch zitten daar nogal wat haken en ogen aan. Voor sommige  
burgerinitiatieven is geen geld. Of na een tijdje houdt de initiator er weer mee op en  
stranden ze in goede bedoelingen. Ook zijn die sociale ondernemingen vaak losse eilandjes. 
Die bereiken op zichzelf wel wat, maar er kan zoveel meer winst behaald worden als partijen 
met elkaar samenwerken. En dat is in essentie waar De Wil voor staat: Drie verschillende 
stakeholders die, in balans met elkaar, samenwerken. En dat doen ze vanuit gelijkwaardige 
posities. Geen partij staat boven de andere. Samen werken ze aan oplossingen.

Als bedrijven en burgers er samen de schouders onder zetten kan zowel het mentale gat als 
het regelgevingsgat een nieuwe balans vinden, waardoor het initiële systeemgat verkleind 
wordt. Door de synergie van de samenwerkende partijen kunnen meer oplossingsrichtingen 
verkend worden, die een stabieler fundament kennen. Richtingen die uiteindelijk meer impact 
zullen hebben. Het resultaat is dat er meer waarde ervaren zal worden door de stakeholders.  

Het gaat om het realiseren van impact



Wat zijn Social Enterprises?
De laatste jaren zien we in de wereld, en ook in Nederland, een sterke opkomst van de Social Enterprise, 
oftewel sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen zijn ‘gewone’ bedrijven met als verschil dat ze 
primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven. Daarbij zijn ze zelfstandig en niet afhankelijk  
van overheid of andere bedrijven. Ze hebben geen subsidie of giften nodig voor een duurzame  
bedrijfsvoering. Bij het nastreven van hun maatschappelijke doelstelling is het de sociale onderneming 
toegestaan gewoon winst te maken, maar de regel is impact first. Dat principe houdt in dat er in de eerste 
plaats maatschappelijke winst geboekt moet worden.  

De SER bracht in 2015 een adviserend rapport uit over de sociale onderneming. Zij ziet een belangrijke 
rol de komende jaren weggelegd voor social enterprises en concludeert bovendien dat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (mvo) tot de corebusiness van elke onderneming hoort.  Naast deze  
kenmerken (onderneming, maatschappelijk doel voorop en zelfstandigheid) hanteert de Europese 
Commissie nog twee andere elementen die de SER als contextafhankelijk beschouwt: een expliciete 
beperking van de mogelijkheid om winst uit te keren en expliciete eisen betreffende inclusief bestuur  
en governance (participatie van stakeholders, democratisch bestuur). 

Tot slot komt de SER met een aantal aanbevelingen. Het moet makkelijker worden om impact te meten, 
er moet meer kennis gedeeld worden en het financieringsklimaat voor sociale ondernemingen moet 
verbeteren. Want sociaal ondernemen moet op termijn eigenlijk normaal ondernemen worden.  
Jurist en lid van de commissie Code Sociaal Ondernemen Josephine de Zwaan verbaast zich in een  
gesprek met Follow the Money dan ook over het feit dat sociaal ondernemen nog niet de norm is.  
“In feite is het natuurlijk gek dat we nog steeds moeten spreken van sociale ondernemingen en “gewone” 
ondernemingen. Alle bedrijven zouden hun ecologische en sociale impact integraal moeten laten  
meewegen in hun bedrijfsvoering.”
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HOOFDSTUK 2 
Een praktisch model voor uitwerking van De Wil 

Burgerkracht aangejaagd door bedrijven 

Bedrijven in de rol van aanjager
Die samenwerking moet letterlijk aangejaagd worden. Een stakeholder moet de regie nemen. 
Gezien de beschikbare middelen en de ondernemerskracht is het logisch dat deze rol wordt 
opgepakt door het bedrijfsleven. Zij vormen de startmotor die alles in beweging zet. Als 
aanjagers zetten bedrijven nieuwe sociaal maatschappelijke oplossingen in de samenleving 
en enthousiasmeren ze andere bedrijven om deel te nemen. Daarbij is schaalbaarheid naar 
een landelijk niveau het uitgangspunt. Vanuit die deelnemende bedrijven worden vrijwilligers 
geworven. Zij worden daartoe vanuit hun werkgever toe geïnspireerd en gemotiveerd, maar 
ook toe in staat gesteld. Zij worden daarmee de helpende burgers die andere burgers met 
problemen (de ontvangende burgers) gaan helpen. 

De rol van de overheid 
Wat opvalt in dit schema is dat de (lokale) overheid geen actieve rol heeft. Hoewel de  
overheid, of dat nu het Rijk, de provincie of de gemeente is, wordt uitgenodigd een rol te 
pakken, is dat voor het functioneren van dit model niet van belang. Bedrijven en burgers  
kunnen het ook alleen af, indien nodig. De overheid kan initiatieven natuurlijk stimuleren. 
Door bijvoorbeeld hinderende regelgeving te versoepelen of door middel van fondsen of 
subsidies financieel te ondersteunen. Belangrijk oogmerk is dat financiering vanuit de  
overheid geen must is.  
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Plug & Play 
Aanjagende bedrijven nemen het initiatief door met partijen te gaan praten. Zij onderzoeken wat  
nijpende en actuele sociaal maatschappelijke problemen zijn. Vervolgens kiezen zij op basis van de  
behoefte in de samenleving een relevant maatschappelijk thema en ontwikkelen een disruptieve nog 
niet bestaande propositie c.q. oplossing voor de problematiek rondom dit thema. 

Het idee achter die propositie is dat deze toepasbaar is voor alle organisaties in Nederland.  Dat brengt 
met zich mee dat elke organisatie mee kan doen. Die oplossing is ‘plug and play’: kant en klaar te  
implementeren in de eigen organisatie. Op die manier wordt de drempel om mee te doen zo laag  
mogelijk gehouden. Bedrijven financieren de propositie uit eigen middelen en, heel belangrijk, doen  
dit zonder enig winstoogmerk. Het doel is ook niet het eigen bedrijf of de eigen werknemers vooruit 
te helpen, maar de hele BV Nederland.  

Nadat de propositie bedacht, gemaakt en gefinancierd is, wordt deze ondergebracht in een stichting 
en/of coöperatie en kan de oplossing in de markt gezet worden. Daarbij behoudt de aanjager de regie.  
Idealiter gebeurt dat vanuit het bedrijf met minimale centrale ondersteuning. Het is dus uitdrukkelijk niet 
nodig om een hele nieuwe organisatie op te tuigen met alle overhead en onnodige kosten die dat met 
zich meebrengt. De middelen die nodig zijn, zijn bescheiden en komen vanuit het aanjagende bedrijf. 

Nu de propositie gebruiksklaar is en in de markt staat, kan de aanjager zich gaan focussen op de rol die 
uit de naam blijkt: het actief promoten van de propositie en andere bedrijven enthousiasmeren ook te 
gaan participeren. Als de propositie eenmaal in gebruik is, blijft de aanjager financieel verantwoordelijk 
voor de continuïteit. Er kan natuurlijk sprake zijn van een stabiel bekostigingsmodel onder de propositie, 
maar altijd zonder winstoogmerk. 
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HOOFDSTUK 2 
Een praktisch model voor uitwerking van De Wil 

Burgerkracht aangejaagd door bedrijven 

De motor
De aanjager heeft zijn taak volbracht. Als startmotor van het hele verhaal heeft hij de boel  
in gang gezet. De gemotiveerde en gecommitteerde bedrijven gaan de propositie  
implementeren in hun bedrijf. Vanaf dit moment zijn zij allemaal ambassadeur geworden van 
de beweging. Ze leveren een duidelijke bijdrage; met vrijwilligers en met het identificeren  
van probleemeigenaars. Vanaf dit moment is De Wil een burgerkrachtbeweging. Het zijn  
immers de vrijwilligers die het echte werk gaan doen.  Gefaciliteerd door het bedrijfsleven 
staan zij in het veld en helpen zij die burgers die dat nodig hebben. Dit is de essentie van  
De Wil. 
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DE WIL OM ER SAMEN IETS VAN TE MAKEN

IS HET MEEST WAARDEVOL

Het burgerinitiatief
Er is in Nederland een merkbare groei van het aantal burgerinitiatieven. In tegenstelling tot 
de sociale onderneming is er hier geen sprake van een zelfstandig opererende onderneming, 
maar van losse, vaak niet geformaliseerde initiatieven. Individuele burgers die uit onvrede 
over het ontbreken of niet voldoen van voorzieningen zelf het heft in handen nemen. Deze 
burgerinitiatieven zijn vaak lokaal. Neem bijvoorbeeld Austerlitz Zorgt. Deze coöperatie s
tartte in 2012 en heeft als voornaamste doel om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten 
wonen. In 2014 was al een derde van de gemeentelijke inwoners lid. Het financiële overschot 
voor de gemeente - door de efficiënte werkwijze van de vrijwilligers liggen de kosten lager 
dan normaal-  wordt terug geïnvesteerd door het betalen van bepaalde professionele 
functies binnen de coöperatie. 

Een voorbeeld van een landelijk initiatief is De Windvogel. Dat is een coöperatie voor  
duurzame energie. Burgers worden mede-eigenaar van windturbines en hebben inspraak  
in het beleid van de organisatie of investeren in de coöperatie. Met dat geld ondersteunt  
De Windvogel lokale energieprojecten zoals windmolens en zonnevelden. Van burgers  
voor burgers. 

Een groot probleem waar dergelijke initiatieven mee kampen zijn de belemmeringen  
door de regels van de overheid. Wie als groep burgers de handen ineenslaat, wordt  
geconfronteerd met voorschriften, regels en randvoorwaarden die per definitie kosten- 
verhogend en belemmerend werken.  Iets wat de overheid overigens zelf erkent, bij  
monde van toenmalig Minister Plasterk en staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de  
Tweede Kamer.  Naast deze constitutionele belemmeringen kampen burgerinitiatieven 
volgens Paul Schnabel, toenmalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, met een 
gebrek aan grootkapitaal, gebrek aan professionaliteit en van voluntary failure.  
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Sociale impact door de helpende burger  
Het is de helpende burger die uiteindelijk zijn tijd en vaardigheden of kennis beschikbaar 
stelt om andere burgers met een probleem te helpen. Zij doen het échte werk. Door actief  
te participeren, door het simpelweg te doen, wordt de propositie waargemaakt. 

Het resultaat is dat de probleemeigenaar geholpen is. En dat heeft een sociale impact.  
Uiteraard voor de individuele geholpen burger, maar ook voor de samenleving. Het  
systeemgat is nu verkleind en dat verlaagt de maatschappelijke kosten. Minder mensen  
maken gebruik van het vangnet van de overheid. 

In de ideale situatie wordt de geholpen burger zelf een helpende burger. Nu hij uit de  
problemen is heeft hij weer tijd en mogelijkheden om vanuit zijn eigen ervaring andere  
mensen, die zich bevinden in hetzelfde schuitje waarin hij zich eerder bevond, te helpen.
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HOOFDSTUK 3        Een concreet  voorbeeld hoe De Wil werkt

Burgerkracht aangejaagd door bedrijven 

SAMEN
WERKEN

BEGINT MET DE
WIL OM SAMEN

OM TAFEL
TE GAAN

Als je als ADG dienstengroep een theoretisch kader ontwikkelt dat vraagt  

om actie, moet je ook laten zien dat het je menens is. Dat kan alleen door het  

juiste voorbeeld te geven. Dat begon met een heel spontaan idee:  

Het Nationaal Integratiediner. 

Nationaal Integratiediner

In 2011 startte, op initiatief van Asito, onderdeel van ADG dienstengroep, het Nationaal 
Integratiediner. Met medewerkers van meer dan honderd nationaliteiten wilde de organisatie 
zowel intern als extern de positieve effecten van diversiteit laten zien. Elk jaar, op de tweede 
donderdag van oktober, koken mensen met verschillende etnische achtergronden met elkaar 
en eten gezamenlijk. Ze gaan in gesprek over hun verschillen, waarbij ze als vanzelf uitkomen 
op de overeenkomstige behoeften, wensen en dromen die mensen hebben. Zo wordt er 
meer begrip gekweekt en tegengas gegeven tegen vooroordelen. Inmiddels doen jaarlijks 
meer dan 20.000 mensen uit velen organisaties mee met het Nationaal Integratiediner.  
Zij koken en eten samen en ervaren de kracht van het verschil. Dit smaakte letterlijk naar 
meer en legde uiteindelijk de basis voor de ontwikkeling van het praktisch model van De Wil.   
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HOOFDSTUK 3        Een concreet  voorbeeld hoe De Wil werkt

1.  Probleemherkenning: polarisatie en discriminatie in de samenleving zorgen voor fricties op de werkvloer.
2.  Propositie: vanuit de ervaring dat samen eten gesprekken op gang brengt en mensen elkaar zo beter leren 
 kennen, organiseren we een diner waarin we mensen van verschillende achtergronden letterlijk samen aan 
 tafel brengen. Zo proeven we de kracht van het verschil op een hele laagdrempelige manier.
3.  Asito organiseert en financiert in 2011, voor het eigen personeel, het eerste Nationaal Integratiediner.
4.  Het eerste diner is een succes. De propositie wordt schaalbaar gemaakt en de infrastructuur neergelegd. 
 Nu is het een kwestie van doorgroeien. 
5.  De initiatiefnemer jaagt de propositie aan en op zet deze op de kaart. Zo wordt de groei mogelijk gemaakt.
6.  Andere bedrijven nemen het idee over. Het initiatief groeit. Inmiddels doen 200 organisaties en 
 20.000 deelnemers mee. Deze deelnemende bedrijven zijn nu zelf ambassadeur van het initiatief.

Nationaal Integratiediner

Burgers Bedrijven
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fiKks
Na de ontwikkeling van het theoretisch kader gingen ADG dienstengroep op zoek in de 
samenleving naar een relevant maatschappelijk probleem. Zij spraken veel met overheden 
en maatschappelijke instanties. Daarbij kreeg ADG dienstengroep gaandeweg meer en meer 
zicht op de armoedeproblematiek in Nederland. Onderdeel van die problematiek is dat maar 
liefst een op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden. ADG 
dienstengroep was geschokt door de omvang van dit probleem en besloot tot een rondgang 
langs burgemeesters en wethouders van een aantal grote steden. Zij erkenden dat ze  
naarstig op zoek waren naar een disruptieve oplossing voor deze schuldproblematiek.   

Als aanjager verdiepte ADG dienstengroep zich in de wereld van schuld bij burgers en  
nam experts in de arm om de problematiek nader te definiëren en te bepalen waar nieuwe  
oplossingen het meest nodig zijn. Dit in de wetenschap dat er vele initiatieven zijn rondom 
schuldhulpverlening in Nederland, maar dat die vaak lokaal zijn georganiseerd, ofwel  
gesubsidieerd zijn door overheden. Hierdoor is de continuïteit niet gewaarborgd.  

Op basis van de opgedane kennis en inzichten, heeft ADG dienstengroep met een dedicated 
team een integrale schuldoplossing bedacht die door alle organisaties in de samenleving op 
een hele eenvoudige manier ingezet kan worden om schulden van burgers te helpen  
verminderen. Ze noemen het fiKks. Met fiKks los je geldzaken op voor het geldzorgen zijn. 
Na de ontwikkeling van fiKks is deze ongergrbracht in een aparte stichting met ANBI-status. 
fiKks is gratis, onafhankelijk en kent geen verdienmodel. 

Met fiKks pakken bedrijven en organisaties dit grote maatschappelijke probleem aan.  
Bedrijven vormen een afspiegeling van de maatschappij. Als een op de vijf huishoudens  
problematische schulden heeft, speelt dit natuurlijk ook op de werkvloer. Werkgevers weten 
dat: medewerkers met schulden zijn minder productief en vaker ziek. Hardere signalen zijn 
het vragen om voorschotten en als er loonbeslag wordt gelegd door schuldeisers.  

Met fiKks kunnen werkgevers hier samen met hun medewerkers wat aan doen. De kracht  
van fiKks is dat medewerkers - vrijwillig - worden ingezet om collega’s met schulden te  
helpen. Met de handige fiKks-app komen deelnemers, desgewenst anoniem, in contact met 
buddy’s. Het werkt een beetje als een datingsite. Veel mensen zijn gemotiveerd om anderen 
te helpen. De fikKs-app faciliteert dit.  
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1.   Probleemherkenning: een op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden.
2.  Propositie: een technologisch, schaalbaar platform dat – geanonimisseerd – mensen met financiële problemen 
 en vrijwilligers (‘buddy’s’) die hen willen helpen, bij elkaar brengt; door combinatie van data wordt een slimme  
 match gemaakt.
3.  Financiering wordt geborgd door de initiatiefnemer: de stichting Helden van de Wil.
4.  Er wordt een beperkte centrale organisatiefunctie ingericht om het initiatief blijvend te ondersteunen, 
 de community te faciliteren en voor technisch onderhoud en optimalisatie.  
5.  De initiatiefnemer zorgt voor een promotiecampagne, en brengt de fiKks-app actief onder de aandacht van   
 bedrijven in heel Nederland
6.  Bedrijven zetten de fiKks-app massaal in om hun bedrijven, de regio en uiteindelijk heel Nederland 
 schuldenvrij te maken. 
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HOOFDSTUK 3 
Een concreet voorbeeld hoe De Wil werkt

fiKks wordt begin 2018 landelijk gelanceerd. Wat fiKks uniek maakt, is dat het alle  
stakeholders rondom schuldenproblematiek samenbrengt en hedendaagse technologie  
optimaal benut om tot een oplossing te komen. 

Zo is een van de meest lastige kwesties binnen de schuldhulpverlening om het dossier van 
de burger met schuld op orde te krijgen. Alle ongeopende enveloppen daadwerkelijk open 
krijgen, ordenen en daarna actief bijhouden om overzicht te behouden. fiKks heeft een  
manier bedacht waardoor je met een paar drukken op de knop alle schulddata van schuld-
eisers in je eigen dossier importeert en mutaties real-time worden verwerkt. Zo wordt een 
van de grootste uitdagingen binnen de hulpverlening in één klap opgelost. Een disruptieve, 
volledig nieuwe oplossing. Het is zelfs mogelijk in de app schuldregelingen te treffen met 
je schuldeiser. Het mooie is dat als veel schuldeisers zich aansluiten bij fiKks, dit de weg vrij 
maakt om sociaal te gaan incasseren. Nu bestaat ongeveer 30% van de schuld uit incasso-
kosten. Door sociaal incasseren kan dit met vele procenten verlaagd worden, wat de burger 
met schuld direct gaat merken in zijn portemonnee. 

Als aanjager is ADG dienstengroep er ook verantwoordelijk voor om fiKks bekend te maken 
in het land. fiKks doet dit op een aantal verschillende manieren. fiKks is gelanceerd op een 
groot congres waar meer dan 500 werkgevers aanwezig waren en concreet zijn gevraagd 
om te participeren. Er zijn radiocommercials gemaakt en samen met gemeenten worden 
bijeenkomsten georganiseerd voor lokale ondernemers om kennis te nemen van de  
armoedeproblematiek en hoe fiKks daarbij kan helpen in hun organisaties.  

Daarnaast brengen buitendienstmedewerkers van alle ADG-bedrijven fiKks onder de  
aandacht tijdens hun reguliere bezoeken aan klanten, zijn er lezingen op relevante  
congressen en wordt er aandacht besteed aan fiKks in bedrijfsuitingen zoals nieuwsbrieven, 
websites en magazines. Daarnaast wordt een interne leergang binnen ADG dienstengroep 
op het gebied van growth hacking ingezet om fiKks online zoveel mogelijk onder de  
aandacht te brengen. 

Zo brengt fiKks uiteindelijk duizenden bedrijven en tienduizenden burgers in tientallen  
gemeenten bij elkaar om samen te werken aan een meer menselijk bestaan.  
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