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Colofon

Disclaimer

Dit boekje noemt geen echte namen van cliënten. De vermelde cliëntnamen zijn gefingeerd en 
herkenbaar aan het feit dat ze tussen aanhalingstekens staan.  

Waar in het boekje namen worden genoemd en er niet verder wordt verklaard over wie het gaat, 
betreft het meestal de namen van oud-bestuursleden. 

Concept, tekst en redactie: Bureau Lorient Communicatie BV, http://lorient.nl
 
Vormgeving: Van der Weij BV, www.vanderweijbv.nl

Foto’s Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie: cover (MEOB), 4 (1949, Defilé voor 
Minister van Oorlog W.F. Schokking), 9 (1946, VW Kever, gebruikt voor algemeen personenvervoer), 
10 (1966, uitzicht op de werkvloer van 574 Tankwerkplaats met een aantal ontmantelde 
Centurions), 13 (1948, Werkplaats Technische Opleiding Koninklijke Marine), 17 (1975, Bungalow 
VAFAMIL Hoek van Holland, NB: de tekst gaat niet over deze bungalows!), 21 (1989, Camping 
VAFAMIL), 27 (1985, Kantoor VAFAMIL), 31 (1975, Interieur VAFAMIL caravan, Hoek van 
Holland), 49 (1966, militairen en burgers kijken tv in een militair tehuis in Nunspeet), 51 (1985 
Voertuigen van de Koninklijke Landmacht staan in een werkplaats voor groot onderhoud- en 
reparatiewerkzaamheden. Er staan o.a. NEKAF M38A1 jeeps, een DAF YB 626 bergingsvoertuig 
zonder kraan, DAF YA 126, Rijkswerf Marine Binnenhaven. Op de achtergrond zichtbaar de 
Bewapeningswerkplaatsen)

Optronica: 51 (tank)

Pixabay: 8, 16, 25, 32
 
Wikipedia: 19, 22, 24, 26, 34, 43



3

Inhoudsopgave

                                                         

5
6

8

9 13

21 Hoofdstuk 4: Een tijd van 
verandering,1980-1995

Hoofdstuk 5: De problematiek 
verdiept, 1995-2015

Hoofdstuk 2: 
Wederopbouw, 1955-1965Hoofdstuk 3: 

Toenemende welvaart, 1965-1980

27
Hoofdstuk 6: 
Rode draden

Bijlage

32 43

Voorwoord 
voorzitter 
Stichting 
Burgerpersoneelsfonds

 Samenvatting

Hoofdstuk 1: 
Oprichting 

50

Voorwoord 
Secretaris-Generaal 
Ministerie van Defensie



4

Stichting  Burgerpersoneelsfonds 

Ministerie van Defensie

60 JAAR BEGRIP EN INZET



Voorwoord
Financiële lucht is goud waard

De voorraad in de keukenkastjes slinkt, de koelkast is zo goed als 
leeg. De al lang niet meer APK-gekeurde auto staat stil, want de 
benzine is op. De pijnlijke kies en gekneusde enkel blijven onbehan-
deld omdat de ziektekostenverzekering niet is betaald. Het enige dat 
nog groeit is de stapel ongeopende enveloppen met rekeningen van 
schuldeisers.

Zo kan het leven eruitzien voor mensen die forse schulden hebben. 
De simpelste dingen zijn een probleem als je geen geld hebt en de 
toekomst lijkt een groot, somber zwart gat. Relaties, het werk, alles 
lijdt er onder. Want de ervaring leert dat veel mensen met schulden 
een gevoel van schaamte ervaren. Ze durven hun problemen niet 
met anderen te bespreken uit angst voor afkeuring en veroordeling. 

Een dergelijke eenzame situatie en wanhoop gun je niemand. Van-
daar dat Defensie medewerkers die zo’n moeilijke tijd doormaken 
de helpende hand biedt met geestelijk verzorgers,  bedrijfsmaat-
schappelijk werkers en ook met schuldhulpverlening. Dat laatste doet 
Defensie niet zelf, daarvoor is onvoldoende kennis en kunde in huis. 
Ze biedt in plaats daarvan personele ondersteuning aan een aantal 
stichtingen die Defensiemedewerkers met schulden helpen. 

Eén daarvan is de Stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF), die zich 
specifi ek richt op het burgerpersoneel binnen de organisatie. Al zestig 
jaar kunnen zij bij de SBF aankloppen als de fi nanciële problemen hen 
boven het hoofd groeien. Dat kan in vertrouwen, want wat bij de SBF 
wordt besproken blijft binnen de vier muren van de organisatie. 

En dan de oplossing. Die is even simpel als doeltreffend: de stichting 
neemt zo mogelijk alle schulden over,  betaalt ze af en zet ze om in 
een renteloze lening aan de medewerker. Die heeft voortaan nog 
maar met één partij te maken. Hij betaalt af zonder rente volgens 
een vooraf afgesproken betaalschema. De lucht die dat veel mensen 
letterlijk geeft, is goud waard. 

Maar net zoals in de gezondheidszorg geldt ook hier: voorkomen is 
beter dan genezen. De SBF investeert daarom ook in bewustwor-
ding. Om te zorgen dat mensen hulp vragen voordat hun schulden 
erg groot zijn. En in hulpmiddelen zoals een budgettool die mensen 
helpt om hun inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Of in 
coaches die mensen leren om een fi nanciële planning te maken. 

Kortom: ze werken hard om zichzelf compleet overbodig te maken. 
En dat doen ze al zestig jaar. Dit jubileum vieren we bescheiden. 
Want groot feest viert de SBF pas, als ze niet meer nodig is. 

Drs. E.S.M. Akerboom,  
Secretaris-Generaal Ministerie van Defensie

5



6

Voorwoord
De SBF verandert mee

Dit jaar bestaat “Stichting Burgerpersoneelsfonds ministerie van Defen-
sie” (SBF) zestig jaar. In die zestig jaar is de maatschappij erg veranderd. 
De SBF verandert mee. Vroeger werd een fruitmand of een verblijf 
van een aantal dagen met het gezin in een vakantiehuisje aangeboden. 
Nu gaat het om het helpen oplossen van dikwijls grote fi nanciële 
problemen. In verband met dit zestigjarig bestaan en om aandacht te 
vragen voor deze problematiek organiseert de SBF een symposium 
met als thema:

‘Uitkomen met inkomen.
Wie kan mij helpen als dat (tijdelijk) niet lukt?’ 
Dit boekje vormt hiervan een onderdeel.

Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid om uit te komen 
met hun inkomen. Daarnaast is het belangrijk om, als er toch schulden 
ontstaan, tijdig hulp te zoeken bij het oplossen daarvan. Problematische 
schulden zijn een grote spanningsfactor in het leven van mensen. Ze 
beïnvloeden hun functioneren als mens en als medewerker bij het 
Ministerie van Defensie. De aard en omvang van schulden in relatie tot 
de aard van de functie kunnen daarnaast een risico vormen voor de 
integriteit van de medewerker en daarmee voor de integriteit van de 
defensieorganisatie. 

Helaas neemt het aantal (burger)medewerkers met grote fi nanciële 
problemen toe. Het is, onder andere door wijzigende landelijke regel-
geving en bezuinigingen bij rijksoverheid en gemeenten, steeds lastiger 
om hulp te vinden. Daarom is het belangrijk dat er bij Defensie sociale 
fondsen zijn die medewerkers kunnen helpen om hen fi nancieel op 
het juiste spoor te krijgen en te houden of weer te zetten. 

Goed werkgeverschap richt zich op vroegtijdige signalering en preven-
tie om uitval te voorkomen. Het Commando Diensten Centra (CDC) 
– waaronder de SBF ressorteert - heeft voor 2015 als doelstelling zich 
te ontwikkelen van dienstverlener tot ondersteuner. De SBF onder-
steunt de medewerkers al jaren. 

Middenin en misschien ook wel als gevolg van de economische crisis 
werd in 2012 de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) van 
kracht. Vóór de invoering van deze kaderwet was het min of meer 
gebruikelijk dat bij het bestaan van een problematische schuldsituatie 
binnen drie jaar aan iedereen een schuldenvrije toekomst kon worden 
geboden. Er werd een klein deel van de schulden afbetaald en de rest 
werd kwijtgescholden nadat drie jaar ‘maximaal’ was afgelost. Die van-
zelfsprekendheid is er met de nieuwe wet niet meer. Het uitgangspunt 
is niet langer om na drie jaar schuldenvrij te zijn. In de uitvoeringsregels 
is sprake van een ‘draagbare’ schuldpositie, wellicht met een afl ossing 
op leningen met hoge rentepercentages voor vele jaren. De rol van de 
SBF is hierdoor belangrijker geworden. 
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De SBF kan alle actieve en post-actieve burgermedewerkers van Defensie en hun nabestaanden 
helpen als zij door sociale en/of medische omstandigheden in de fi nanciële problemen zijn geraakt. 
Daartoe verstrekt de SBF renteloze leningen die bijvoorbeeld hoogrentende leningen vervangen. 
De stichting kan ook onderhandelen met schuldeisers en voorstellen om een geldbedrag ineens te 
betalen tegen fi nale kwijting. Daarna wordt dit bedrag omgezet in een renteloze lening. Daarnaast 
kan de stichting giften verstrekken en kunnen de medewerkers budgetbegeleiding en -advies laten 
verzorgen. Alle informatie is daarbij vertrouwelijk.
De doelstelling van de stichting is heel algemeen geformuleerd. Wat zijn ‘sociale omstandigheden’? 
De omschrijving is bewust zo algemeen, want elke aanvraag is anders en iedere situatie heeft bij-
zondere accenten. Daarom zijn er geen vastomlijnde criteria aan te geven. De SBF levert maatwerk. 
Dit maatwerk kan zowel de hoogte van de lening betreffen als de termijn van terugbetaling. Een 
terugbetaling over een periode van vier of vijf jaar - en in sommige gevallen nog langer – behoort 
tot de mogelijkheden.

Ik ben enorm trots dat ik voorzitter mag zijn van de SBF. De stichting beschikt over aanzienlijke 
fi nanciële middelen en met de ervaring die in de loop van de jaren is opgebouwd kan en wil 
ik samen met de andere bestuursleden in de toekomst nog veel meer mensen helpen om hun 
schuldenproblematiek op te lossen. Nog altijd zijn er burgermedewerkers met (problematische) 
schulden die niet met ons in contact treden. Soms is de drempel om aan te kloppen bij de SBF 
hoog. Schaamte is daarvoor vaak de reden. Ik hoop dat dit symposium en dit boekje eraan bijdragen 
dat we meer mensen bereiken. Laat schuldenproblematiek niet escaleren en vraag om hulp voordat 
de deurwaarder voor de deur staat om beslaglegging op het salaris te regelen.

Paula Visser
Voorzitter en lid van het dagelijks bestuur 
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Samenvatting

Tijden veranderen. Als op 29 december 1955 de Stichting Sociale Voorzieningen Burgerpersoneel 
van het Ministerie van Oorlog het licht ziet, rijden er buiten Citroëns Traction Avant rond, zitten 
gezinnen ’s avonds rond de kolenkachel – sommigen in hun strakke staalblauwe of grijze Gispen of 
Artifort fauteuils. 
In de jaren zestig komen de TV, de gaskachel,  meer auto’s zoals Kevers en Opel Kadetts, meer luxe, 
meer vrije tijd – en op het eind meer protest. In de oranje-bruine jaren zeventig met zijn centrale 
verwarming en de opkomst van de caravan kan het niet op, totdat de crisis van de jaren tachtig 
iedereen weer met beide benen op de grond brengt. 
Maar verandert er eigenlijk wel zoveel? Natuurlijk, mode, muziek, design en luxe, uiterlijke zaken 
veranderen sterk. Maar wat mensen in hun leven tegenkomen verandert lang niet zoveel. Al in de 
jaren vijftig komen scheidingen en relatieproblemen voor die mensen financieel in een moeilijk 
parket brengen, net zoals dat nu nog het geval is. Er zijn medische omstandigheden die een wissel 
trekken op het bestedingspatroon van gezinnen. En er zijn sociale indicaties en domme pech die 
het dagelijks leven van mensen van het ene op het andere moment drastisch kunnen veranderen. 
Op dat vlak is er eigenlijk niets veranderd. Nog een constante: in elke tijd is er de verleiding om net 
even meer geld uit te geven dan er binnenkomt. En in elke tijd zijn er ook mensen voor wie die 
verleiding net wat te sterk is. 
Om al die redenen is het werk van wat ooit de Stichting Sociale Voorzieningen Burgerpersoneel van 
het Ministerie van Oorlog was en wat nu Stichting Burgerpersoneelsfonds heet, nog steeds even 
relevant. Of er mensen zijn die het om welke reden dan ook financieel moeilijk hebben staat los van 
de welvaart van de samenleving als geheel, die sinds 1955 enorm is toegenomen. 
Ook artikel drie uit de statuten staat recht overeind: “Het fonds heeft ten doel het verlenen van 
hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond aan alle burge-
rambtenaren” en hun naasten. In alle perioden van het bestaan van de SBF is die “financiële nood 
met een sociale en/of medische achtergrond” het belangrijkste principe geweest bij het uiterst 
moeilijke werk van het beoordelen van de verzoeken om financiële hulp. En in alle perioden van 
het bestaan heeft de ondersteuning door de SBF voor velen die hulp nodig hadden net het verschil 
kunnen maken op het moment dat ze het meest kwetsbaar waren.  



Oprichting
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De Stichting Sociale Voorzieningen Burgerpersoneel van het Ministerie van Oorlog (SSV) 

Op 14 juni 1956 start oud-president Harry Truman van de Verenigde Staten van Amerika een korte 
vakantie in Nederland met een bezoek aan Amsterdam. Tegelijk vinden in de Hofstad de Eerste Ka-
merverkiezingen plaats. Ook verzamelt zich een groepje mensen in vergaderzaal A14 op het Ministerie 
van Oorlog aan het Plein. Ze vormen het bestuur van de Stichting Sociale Voorzieningen Burgerper-
soneel van het Ministerie van Oorlog, opgericht op 29 december 1955. Deze stichting heeft als doel 
om hulp te verlenen aan burgerpersoneelsleden bij financiële nood met een sociale en/of medische 
achtergrond. Het is de eerste bestuursvergadering en de echte start van de stichting. Voorzitter Kuntze 
rangschikt wat papieren, schrapt zijn keel en heet de aanwezigen welkom. Hij is verheugd over de 
aanwezigheid van de heer Zuilenberg als hoofd en mejuffrouw Wiggers als  vervangend hoofd van 
de afdeling Burgerpersoneel, “die door hun onvermoeid ijveren voor de oprichting van deze stichting 
en hun herhaalde impulsen om tot een daadwerkelijke en goede opzet te geraken, zeer veel hebben 
bijgedragen tot het thans bereikte resultaat.”

Installatie

Volgens Kuntze benadrukken de aanwezigheid van Secretaris Generaal Rietveld van het Ministerie 
van Oorlog en diens wens het bestuur van de stichting te installeren “de belangrijkheid van deze 
nieuwe instelling.” Hij is daar dankbaar voor “omdat het bestuur zich hierdoor geschraagd weet 
door de belangstelling en de steun van de hoogste leiding van het Ministerie van Oorlog.” Al even 
blij is Kuntze met de medewerking van de ambtenarencentrales en voor het feit dat de “vertegen-
woordigers van die centrales de taak van bestuurslid van de Stichting Sociale Voorzieningen op zich 
hebben willen nemen; vooral ook omdat deze taak en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijk-
heid zeker niet te licht te achten zijn.”
Na deze opening installeert Secretaris Generaal Rietveld het bestuur. Hij geeft aan dat: “Door het in 
het leven roepen van de Stichting voor mij een wens in vervulling is gegaan, welke reeds tientallen 
jaren bij mij leefde. “ Hij spreekt zijn waardering uit voor mejuffrouw Wiggers, die de leiding nam bij 
het opstellen van de statuten. 
Rietveld verwijst naar een publicatie die de indrukken van een reis naar Amerika verwoordt. 
Het gaat om een reis “die ten doel had Nederland een beeld te geven omtrent het personeels-
beleid in Amerikaanse bedrijven. In deze ‘nieuwe wereld’ heeft men zich gerealiseerd, dat een 
gezonde arbeidssituatie eerst voluit te verwezenlijken is bij een juist personeelsbeleid en bij goede 
intermenselijk[e] verhoudingen.”
In deze publicatie is te lezen “dat het bij het personeelsbeleid in de moderne opvatting gaat om het 
streven de medewerkers in het bedrijf en op het kantoor volledig tot ontplooiing te doen komen 
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(…). Het personeelsbeleid in Amerika beoogt inderdaad het bereiken van een hoogwaardig samen-
spel tussen alle medewerkers in de ondernemingen, met als doel persoonlijk, ondernemings- en 
algemeen maatschappelijk welzijn.” 
“Juist ten gevolge van de rationalisering en mechanisering van het arbeidsproces heeft de werkne-
mer er behoefte aan”, vervolgt Rietveld “dat hij als mens ontdekt wordt, dat zijn bekommernis zijn 
naaste raakt, dat zijn last mede door anderen gedragen wordt. Helaas is onze menselijke structuur 
zo, dat wij deze liefde zelden uit ons zelve opbrengen, dat wij daartoe moeten worden uitgenodigd, 
doordat er op onze deur geklopt wordt.” En daarvoor, zo suggereert hij, is de Stichting Sociale 
Voorzieningen Burgerpersoneel van het Ministerie van Oorlog nuttig. 

De Europese traditie

De oprichting is “gedreven door de hang naar het ‘welbevinden’ van het burgerpersoneel.” Daar-
voor beschikt het Ministerie ook al over een Bureau Sociale Zorg. “Desondanks”, geeft Rietveld 
aan, “is ondubbelzinnig de behoefte gebleken aan enig orgaan van samenwerking, dat zich de 
hulpverlening aan personeelsleden onderling ten doel stelt door het oplossen van moeilijkheden, 
die zich meer in de persoonlijk sfeer van het personeelslid afspelen. Juist aan die onderlinge hulp-
verlening hecht ik de grootste waarde. […] Het met grote liefde voor de naaste samen de noden 
van elkander dragen, het door en voor elkander op dit gebied samenwerken en dat in alle stilte, 
zonder veel tamtam, zij de grondslag, waarop de Stichting moge werken.”
Voorzitter Kuntze gaat in zijn antwoord in op de speech van Rietveld. Hij wijst op artikel 2 van 
de statuten, dat ingaat op de rol van de nieuwe stichting: “de tegemoetkoming aan de inciden-
tele, individuele noden enerzijds en de voorziening ingevolge de sociale verzekeringswetgeving 
anderzijds.” Hij ziet tussen die twee taken een duidelijk onderscheid: “De sociale wetgeving is in 
deze samenleving een aanvaard goed en de toepassing daarvan dient dan ook voor te gaan op 
voorzieningen, welke langs andere wegen kunnen worden getroffen.” 
Kuntze vindt het noodzakelijk Rietveld erop te wijzen dat Europa in zijn sociale zorg een andere 
keuze maakt dan de Verenigde Staten, waar sociaal beleid aan liefdadigheid en particulier initiatief 
wordt overgelaten. In Amerika ligt dat misschien anders, houdt hij Rietveld voor, maar “in Europa 
heeft de sterke ontwikkeling van de sociale wetgeving nog slechts een beperkt terrein voor 
individueel maatschappelijk werk overgelaten.”
Dat gaat overigens helemaal niet ten koste van de taak van de nieuwe stichting, vindt Kuntze, 
want er zijn nog altijd “individuele en incidentele noden, waarom hulp en bijstand noodzakelijk is.”
Vervolgens maakt hij duidelijk waar voor hem de schoen wringt in het Amerikaanse model: “Te 
dikwijls was en is toch de drijfveer tot het beoefenen van liefdadigheid meer de eigen liefde dan 
de liefde tot de naaste. Dit heeft vaak geleid tot belemmering van de totstandkoming van een 
goede relatie tussen de partijen.”
Kuntze verbindt hieraan drie conclusies: het is belangrijk dat liefdadigheid losstaat van de belangen 
en motieven van degene die liefdadigheid bedrijft. Een tweede impuls is geheel tegengesteld aan 
de eerste. Volgens Kuntze kan effectieve hulp leiden tot productiviteitsverbetering. Het derde uit-
gangspunt is medewerkers in staat te stellen tot “vrije en krachtige ontplooiing van hun menselijk-
heid.” Deze drie uitgangspunten moeten een stevige basis bieden voor de stichting, vindt Kuntze. 

Botsende wereldbeelden

Deze oprichtingsvergadering gaat verder dan een uitwisseling van vriendelijkheden. Rietveld en  
Kuntze zijn beiden warme pleitbezorgers van de stichting, maar hun wereldbeelden botsen. Elf 
jaar na de geallieerde overwinning in de Tweede Wereldoorlog domineert Amerika economisch, 
militair en cultureel. Marshall-hulp brengt West-Europa er economisch weer bovenop. Alle ogen 
zijn gericht op de andere kant van de Atlantische Oceaan. Kennelijk is Rietveld danig onder de 
indruk van het Amerikaanse systeem, terwijl Kuntze nadrukkelijker pleit voor de Europese aanpak, 
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die zeker op sociaal gebied een nadrukkelijker rol voor de overheid en collectiviteit voorstaat. 
Anno 2015 bestaat dit onderscheid nog altijd, maar zowel destijds als nu maakt de maatschap-
pijvisie voor de rol van de stichting niet zo’n groot verschil. Het is mooi om te zien dat Rietveld 
Kuntze uitdaagt om zijn visie op de stichting te geven. Dat geeft de gelegenheid om vast te stellen 
dat Kuntze’s visie op de stichting niet ver afstaat van de huidige visie en rol van de stichting. “De 
werkingssfeer van de Stichting moet niet al te zeer naar de idee van liefdadigheid worden getrok-
ken, waardoor men op dankbaarheid zou gaan rekenen” (1957).

De praktijk

Filosofische vergezichten helpen niemand in de praktijk. Vanaf de tweede bestuursvergadering in 1956 
draait dan ook alles om de vraag: hoe gaan we het in de praktijk aanpakken? Er zijn 30.000 folders 
nodig om contribuanten te werven, de maandelijkse minimumbijdrage voor contribuanten wordt 
vastgesteld op vijftig cent per maand en de eerste hulpaanvragen komen in het bestuur langs voor 
bespreking. Bestuursleden gaan kennismaken met de maatschappelijk werk(st)ers bij Defensie. Be-
stuurslid Van Houten oppert om het maatschappelijk werk een richtlijn mee te geven als voorselectie 
op hulpverzoeken. Dat lijkt voorzitter Kuntze geen goed idee: “Zij hebben niets meer te doen dan de 
gevallen aan te brengen. Het bestuur alleen zal beoordelen of de verzoeken in aanmerking komen 
voor inwilliging.”
In de beginperiode dienen zich allerlei vragen aan over de koers van de stichting. Kan zij als 
spaarbank fungeren, zodat ‘gewoonteleners’ de gelegenheid krijgen een minder sociaal gevaarlijke 
leefwijze te volgen? Een voorstel van die strekking haalt het niet. Het maakt wel duidelijk dat er 
ook dan al mensen zijn die gemakkelijker een lening aangaan dan eigenlijk verstandig is. 
Een andere vraag: moet je om voor hulp in aanmerking te komen zelf contribueren, of krijg je 
ook hulp als je zelf geen bijdrage verstrekt? Besloten wordt dat ieder burgerpersoneelslid voor 
hulpverlening in aanmerking komt, ongeacht of iemand zelf bijdraagt. Nog zo’n praktisch punt: 
hoe zit het met de volgorde van hulpverlening en de afbakening van de taak? Het bestuur besluit 
dat de stichting pas in beeld komt als andere partijen geen oplossing hebben kunnen bieden:  “In 
het algemeen zullen rechten op derden (b.v. ziekenfondsen e.d.) eerst geldend worden gemaakt, 
alvorens de Stichting de helpende hand toesteekt.”
Meteen al bij de start is de vraag actueel: moet de stichting rente heffen of niet? En zo ja, moet dit 
dan afhangen van de mate van sociale en/of medische nood? Hierover verschillen de meningen, 
maar over het algemeen beperkt de stichting zich tot schenkingen en renteloze leningen. Er is 
vòòr het jaar 2000 een korte periode geweest waarin in sommige gevallen leningen met een 
beperkt rentepercentage werden verstrekt.
Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe beleid en uitvoering zich tot elkaar verhouden. Wat mag 
het bureau van de stichting zelf beslissen en waar gaat het Algemeen Bestuur over? In de loop 
der tijd krijgt het bureau langzaam maar zeker meer bevoegdheden en gaat het Algemeen Be-
stuur zich tot de grote lijn beperken.

Streven naar samenwerking

In 1956 is meteen de vraag actueel hoe de Stichting Sociale Voorzieningen Burgerpersoneel van het 
Ministerie van Oorlog is gepositioneerd ten opzichte van andere fondsen, zoals het Ondersteunings-
fonds Ambtenaren MVO, het Sociaal Fonds te Woerden, het Van Weerden Poelmanfonds (KLu) en het 
Fonds Artillerie Inrichting (KL). Het streven is deze fondsen te laten opgaan in één stichting. Al in 1956 
zijn er fusiegesprekken met het Sociaal Fonds te Woerden. Na een aanvankelijk afwijzende reactie staat 
dit fonds, dat voorschotten biedt in geval van ziekte, al snel positiever ten opzichte van samengaan. En 
het Ondersteuningsfonds Ambtenaren MVO (OSF) wordt opgeheven. Toch gaan niet alle fondsbe-
heerders graag samen; het Van Weerden Poelmanfonds van de KLu bestaat anno 2015 nog steeds 
naast de stichting. 
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Koude oorlog en werkgeversbelang

De oprichting van de stichting vindt plaats tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. Onderlinge 
solidariteit tussen medewerkers is het leidende principe. Daar verwijst het Algemeen Bestuur tijdens 
een vergadering in 1956 direct naar:  “de Stichting, gedragen als deze wordt door het principe: dòòr 
en vòòr het personeel.” Het belangrijkste doel van de stichting is het verlenen van hulp aan collega’s 
in nood, maar de stichting komt daarnaast ook de werkgever ten goede. Financiële nood maakt 
mensen kwetsbaar – een kwetsbaarheid die een defensie-organisatie tijdens een Koude Oorlog 
beter kan voorkomen.   
Het Algemeen Bestuur verwoordt eind 1956 nog eens dat “de hulp aan werknemers op sociale 
gronden voorop staat. Een niet te ‘enge’ uitleg van het begrip maatschappelijke belangen zorgt 
ervoor, dat de belangen van werknemer en werkgever parallel kunnen lopen.” Veel later, in 2012, 
concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) dat dit inderdaad zo werkt. 
Uit een persbericht met als titel “Financiële problemen bij werknemers grote kostenpost bij 
werkgevers” kan de lezer afl eiden dat het verstrekken van leningen zoals de stichting dat doet, 
ziekteverzuim voor de werkgever voorkomt.
Af en toe dringt een glimp van de Koude Oorlog in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
of de dossiers door, bijvoorbeeld als een vluchteling uit Rusland die bij Defensie als vertaler werkt 
geholpen moet worden, of als een vluchteling uit Roemenië zijn familie wil laten overkomen.

Armoede

Kort na de Tweede Wereldoorlog is er aan praktisch alles gebrek in Nederland. Bij de oprichting 
van de stichting is die situatie al wat beter, maar ‘zuinigheid met vlijt’ is nog altijd het (noodzakelijke) 
devies. In de periode van de wederopbouw groeit de welvaart vrij snel. Toch staat het welvaarts-
niveau ver af van wat wij anno 2015, zelfs na zeven jaar crisis, gewend zijn. Op 3 september 1958 
constateert het Algemeen Bestuur dat, “gelet op het aantal binnengekomen verzoeken blijkt, dat 
plusminus 4 tot 5% van het personeel in moeilijkheden verkeert.” Dat zegt op zichzelf nog niet 
zoveel over het welvaartspeil, maar in de dossiers gaat het over hulp in de vorm van een nieuwe 
kachel, een noodzakelijke verhuizing vanuit een vochtig krot en vergelijkbare basale hulp. 
Hulp draait in deze tijd vaak om eerste levensbehoeften. De hele maatschappij is doordrenkt met 
soberheid. De zuinigheid van minister-president Drees, die de Amerikaanse afgezant een mariakaakje 
bij een kopje thee serveert in plaats van een staatsbanket, is legendarisch. Soberheid bepaalt ook de 
opstelling van het Algemeen Bestuur als op 3 november 1965 het tienjarig bestaan van de stichting 
ter sprake komt: “Een receptie moet uit den boze worden geacht.”
Toch gaat het tegen die tijd economisch alweer beduidend beter, blijkt uit notulen van 1964. De 
voorzitter “hoopt, dat op sociaal-economisch terrein alles goed zal gaan in het komende jaar. Gezien 
de berichten van de laatste tijd zal de Overheid wat dat betreft geen aanleiding geven tot klachten. 
Naar zijn mening is de invoering van de minimumbeloning één van de grootste verworvenheden. 
Voor de stichting zal dit wellicht betekenen dat de grens-noodgevallen zullen verdwijnen en dat de 
aandacht langzamerhand gericht zou kunnen worden op grotere projecten.” 
Lonen stijgen snel, wat samengaat met hoge infl atie. De stichting maakt voor het bepalen van wat 
een gezin redelijkerwijs kan afl ossen, gebruik van de zogeheten draagkrachtregeling. Die legt een 
verband tussen gezinsomvang en vaste lasten. Het uitgangspunt voor het opstellen daarvan was 
nationaal budgetonderzoek in 1951. De regeling is in 1964 niet meer actueel, stelt het algemeen be-
stuur vast: “In verband met de ruime loonsverhogingen zijn de draagkracht-bedragen meestal zoveel 
omhoog gegaan, dat zij niet langer reëel geacht kunnen worden.” De armoede van na de Tweede 
Wereldoorlog is weggewerkt.



Woningnood

Behalve armoede is er na de oorlog veel woningnood. Tijdens de oorlog 
is veel woonruimte verloren gegaan en is er nauwelijks gebouwd. Na 
de oorlog groeit de bevolking als kool; de capaciteit van de bouwsector 
schiet tekort om gelijke tred te houden met de behoefte aan woonruim-
te. Zo kan het dat een aanvrager uit 1964 met zijn gezin van vier perso-
nen in een souterrain woont of dat een gezin van tien personen in 1961 
van een houten noodwoning naar een huis(je) verhuist, maar geen geld 
heeft voor nieuwe inboedel en daarom bij de stichting aanklopt. “Het 
gezin ‘Van Dongen’ heeft sedert het huwelijk in 1961 in een zomerhuisje 
gewoond”; andere gezinnen woonden in bij de schoonouders.” In veel 
gevallen hebben de mensen die uiteindelijk kunnen verhuizen geen geld 
voor de verhuizing of de nieuwe inrichting of zijn hun meubels aangetast 
door vocht in de oude woning en komt er daarom een aanvraag rond 
de verhuizing in de dossiers. Ook kwam het wel voor dat medewerkers 
voor de dienst moesten verhuizen. 
Het kan begin jaren zestig lang duren voordat een verhuizing in zicht 
komt: “Na gedurende zeven jaar als woningzoekende te Velp inge-
schreven te zijn geweest, werd aan het gezin van zes personen een 
nieuwbouwwoning toegewezen.” De hulpaanvraag komt voort uit het 
feit dat de aanvrager de hoop op een nieuwe woning al had opgegeven 
en uit eigen zak de noodzakelijkste reparaties heeft betaald aan het krot 
waar men woont. 
Met de toenemende welvaart nemen de eisen aan woningen toe. 
Gelukkig komt er gaandeweg nieuwe woonruimte beschikbaar. In 1963 
bewoont een gezin met drie kleine kinderen een zeer vochtige, tot 
woonhuis omgebouwde boerenwoning met twee kamers. “Verhuizing is 
dringend nodig. Men heeft nu een woning met zes kamers toegewezen 
gekregen.” Zo zijn er meer voorbeelden: “Betrokkene bewoonde een 
oud vochtig huis, dat het meubilair heeft aangetast. Dit huis is verkocht 
en aan betrokkene is een nieuwbouwwoning toegewezen.” “Het gezin 
van tien personen bewoonde een krotwoning. Om dit huis bewoonbaar 
te houden moest veel geld worden uitgegeven. Men heeft nu eindelijk 
een nieuw en groter huis gekregen.”
Soms betekent een groter huis compromissen sluiten: “Door woningruil 
heeft betrokkene, die in een driekamerwoning te Amsterdam woon-
achtig was, een zevenkamerwoning te ’s-Gravenhage verkregen. Gezien 
de grootte van het huis, is door het gemeentelijk huisvestingsbureau als 
voorwaarde gesteld, dat een gedeelte van de woning voor onderverhuur 
zal worden bestemd.” 

Emigratie

Vanwege de armoede en de woningnood na de Tweede Wereldoorlog 
besluiten veel landgenoten te emigreren. In deze tijd betekent dat vaak 
een afscheid voor altijd. Dat kan tot schrijnende situaties leiden. Daarom 
stelt de stichting een echtpaar in staat hun ongeneeslijk zieke zoon in 
Nieuw Zeeland te bezoeken en een ernstig zieke moeder om haar 
geëmigreerde zoon in Zuid Afrika een laatste bezoek te brengen. Ook 
heimwee kan de stichting er toe verleiden een lening voor een kostbare 

Kamers huren
“De voorzitter deelt 
mede dat het hem 
door bijzondere 
omstandigheden 
bekend is dat we te 
doen hebben met 
een wat gemak-
kelijke man, die er 
een merkwaardig 
fi nancieel beleid op 
nahoudt. Als een 
voorbeeld kan wor-
den genoemd dat 
zijn kinderen kamers 
van hem plegen te 
huren.” (1969)
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reis te verstrekken, zoals aan de vrouw die in 1960 een jaar naar haar zoon in Australië wil. Maar 
een verzoek om met een lening een schuld af te doen van iemand die gaat emigreren, wordt het 
jaar erna niet gehonoreerd (1 februari 1961). Toch heeft emigratie een warm plekje in het hart van 
het algemeen bestuur, want het besluit: “de aanvragen, verband houdende met emigratie, wel als 
bijzonder te blijven zien.” 
Emigratie brengt mensen lang niet altijd wat zij ervan verwachten. Dan volgt soms remigratie, zoals 
bij “een gezin met vijf jonge kinderen. Man is poliopatiënt. Vrouw astmatisch. Vijf jaar geleden is men 
na een mislukte emigratie uit Australië naar Nederland teruggekeerd.” De stichting heeft dit gezin 
met een zo duidelijke medische indicatie geholpen.  

Koloniale erfenis 

Behalve van emigratie is er ook in deze periode sprake van immigratie, vooral uit de (voorma-
lige) koloniën. Zo’n overgang gaat niet iedereen gemakkelijk af. Dat leidt tot verzoeken om hulp 
bij de stichting, zoals van “een gezin, waarvan de vrouw Indisch georiënteerd is, bestaande uit elf 
personen.”   Is die aanvraag terecht? Daar is niet elk bestuurslid van overtuigd: “Door onvoldoende 
aanpassing aan de Nederlandse leefwijze zat men reeds jaren in schulden.” 
Andere nieuwkomers stellen zich klaarblijkelijk juist heel bescheiden op, zoals iemand uit Suriname. 
In december 1964 arriveerden hij en zijn echtgenote zonder kinderen in Nederland. “Het echtpaar 
bewoont thans nog een zeer klein zolderkamertje.” De immigratie leidt voor Nederland tot nieuwe 
bedrijvigheid en een kennismaking met nieuwe producten. Helaas is zakelijk succes daarbij niet ge-
garandeerd, zoals de partner van een defensiemedewerker ondervindt. Aanvragen in verband met 
zakelijk faillissement gaan de mogelijkheden van een helpende hand van de stichting in deze tijd al 
snel te boven: “Vordering van 15.000 [gulden] verband houdende met exploitatie Indisch restaurant. 
Loonbeslag 180 per maand, een oplossing zal moeilijk of niet te vinden zijn, besloten wordt niet op 
het verzoek in te gaan.”
De nieuwkomers hebben net als de andere Nederlanders last van de woningnood, maar krijgen 

daarnaast soms nog te maken met 
een onvriendelijke bejegening, zo 
constateert de stichting: “Betrokkene 
beschikt over te weinig woonruimte, 
temeer omdat een invalide familielid bij 
hem inwoont. Verder ondervindt men 
in de buurt een bepaalde vorm van 
rassendiscriminatie.” 
De stichting discrimineert niet, of het 
moet in positieve zin zijn: “Voorts ver-
dient het volgens het dagelijks bestuur 
overweging aan het einde van de 
looptijd van de lening een gedeelte van 
de schuld kwijt te schelden, zulks naar 
analogie van de andere Surinaamse en 
Ambonese verzoeken.” 
Het idee om het werkterrein van de 
stichting naar overzeese gebiedsdelen 
uit te breiden, is een brug te ver. “De 
stichting moet worden afgeraden haar 
werkterrein tot Suriname uit te breiden, 
gezien de van de Hollandse mentaliteit 
in sommige opzichten afwijkende le-
vensopvattingen van de mensen aldaar.” 



De welvaart neemt toe: auto’s, wasmachines, TV’s en vakanties

In de jaren zestig stijgt de welvaart zodanig dat mensen ook aan andere 
zaken dan eerste levensbehoeften kunnen denken. De verleiding om 
dure televisietoestellen of wasmachines aan te schaffen neemt toe. En 
duur zijn die: zowel een TV als een wasmachine kost al snel duizend 
gulden -  tweeënhalve maand minimumloon. Lang niet iedereen kan 
zich dit veroorloven, maar koop op afbetaling biedt ‘uitkomst’. In zeer 
veel van de aanvragen spelen wasmachines of TV’s een rol. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor het gezin uit Velp dat onder het kopje woningnood 
ook al voorkwam: “De secretaris kenschetst de situatie van dit gezin als 
een verhuisgeval met enkele schulden. De heer Rustenhoven acht deze 
omschrijving evenwel een te eufemistische benadering van de kwestie. 
Hij is van oordeel, dat men, door in een dergelijke abnormale situatie 
een TV-toestel aan te schaffen, het bestuur voor een voldongen feit heeft 
geplaatst. ”
Zo gaat het vaak: aanvragers hebben fi nanciële nood én een TV. Dit 
plaatst het algemeen bestuur voor dilemma’s. Aanvragen voor de 
aanschaf van een TV worden afgewezen, tenzij het voor invaliden is. 
Ook auto’s duiken op in veel aanvragen. Het kan om de vergoeding 
van bepaalde autokosten gaan, zoals de “Allrisk verzekering voor auto 
van invalide” in 1959 of om een lening voor aanschaf, zoals bij een 
invalide die “een lening van f. 3.000 verzoekt voor aanschaffi ng van een 
tweedehands Opel Record. […] In het kader van het schenken van meer 
levensvreugde aan gehandicapten, stelt het DB voor naast een lening van 
f. 2.500,- een tegemoetkoming van f. 500,- te verstrekken.” 
Wie al een bescheiden vervoermiddel heeft, wil dit graag vervangen 
door een auto: “Van het ministerie van defensie krijgt hij een invalidi-
teitspensioen en een vergoeding voor een vervoermiddel. Deze laatste 
vergoeding is gebaseerd op de kosten van een scooter met zijspan. 
Betrokkene wil echter een kleine auto aanschaffen.” Het bestuur besluit 
op medische en sociale gronden tot een tegemoetkoming van f. 250,— 
en een lening van f. 1.750,—.
In de jaren zestig raken ook vakanties in zwang. Die gelden niet langer als 

Droomvakantie
“Aan de huur 
van zomerhuisjes 
en offi ciershotels 
wordt gemiddeld 
door de stichting 
per jaar f. 4.500,- 
uitgegeven. Het 
bezwaar van al 
deze objecten is, 
dat de voorzienin-
gen op het terrein 
minimaal zijn en 
een dorp op soms 
grote afstand ligt. 
Voor de kinderen 
is er weinig vertier. 
De ouders zijn 
vaak min of meer 
invalide, zodat zij 
met minder goed 
weer opgesloten 
zitten op het 
terrein. In de tot 
nu toe gehuurde 
zomerhuisjes 
zijn de sanitaire 
voorzieningen en 
de accommodatie 
niet zo geweldig.” 
(4 februari 1972).
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luxe, maar inmiddels ook als noodzakelijke ontspanning voor mensen die het moeilijk hebben. Zo is 
in 1963 de Stichting Vakantie Faciliteiten Militairen (Vafamil) opgericht, die over eigen vakantieparken 
beschikt. Citaten uit die tijd: “Het ligt voorts in het voornemen het gezin een vakantie aan te bieden 
in één van de Vafamil-objecten.” Voor “vacantiemogelijkheden voor diegenen, die om fi nanciële rede-
nen niet met vacantie kunnen gaan” en voor een “vacantie-boottocht voor invalide werknemers of 
hun gezinsleden” maakt het Algemeen Bestuur zelfs apart ruimte vrij op de begroting.

Beleid: Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)

In de beginperiode van de stichting komen er veel keuzes op het algemeen en het Dagelijks Bestuur 
af. Hoe de verantwoordelijken over beide besturen te verdelen? In 1957 stelt het Algemeen Bestuur 
vast dat “aan het [Algemeen] Bestuur voornamelijk een richtinggevende taak moet worden toege-
dacht, waarbij het een zeker toetsingsrecht niet kan worden ontzegd.” 
Het Algemeen Bestuur behandelt in zijn vergaderingen de verslagen van het Dagelijks Bestuur. Daar-
bij toetst het zorgvuldig allerlei aspecten, weegt ze af of stelt aanvullende vragen. Aanvankelijk neemt 
het Algemeen Bestuur vrijwel alles door, maar al snel krijgt het Dagelijks Bestuur meer armslag voor 
eigen beslissingen. Omdat “de te verstrekken hulp belangrijk aan waarde wint, wanneer deze snel 
kan worden gegeven”, krijgt de directeur van de SBF in 1957 het recht snel leningen tot 250 gulden 
onder minimale afl ossingsvoorwaarden te verstrekken. En snel gaat het, want de beoordeling van 
dossiers bij het Dagelijks Bestuur vergt in 1962 maximaal 4 tot 5 dagen. 
Kennelijk loopt het soepel, want het algemeen bestuur heeft ook geen behoefte meer om al deze 
dossiers te zien; summiere inlichtingen zijn voldoende. Vervolgens gaat de grens omhoog naar 1000 
en vanaf 1964 mag het Dagelijks Bestuur ook beslissen over leningen van f. 1.500,-- en de directeur 
in zijn eentje over leningen tot f. 750,--.

Weg zoeken

De stichting is er voor hulp op sociale en medische indicatie, maar wanneer geeft de stichting wel 
hulp en wanneer niet? “De gedachte, dat eerst alle spaargelden dienen te worden gebruikt, alvorens 
hulp kan worden verstrekt, is niet meer van deze tijd”, oordeelt het bestuur in 1957. Die stelling-
name verandert later weer wanneer als schuldhulpverlening aan belang wint. 
Allerlei praktische vragen doemen op: is een verhuizing een afdoende indicatie voor de stichting? 
Ja, oordeelt het bestuur in 1957, wanneer de noodzaak tot verhuizing niet was te voorzien. “Over 
het algemeen stelt de Stichting geen geld beschikbaar voor echtscheidingsprocedures” en attenties 
voor langdurig zieken liggen “niet (…) in eerste instantie op het terrein van de Stichting”, zo is het 
beleid aanvankelijk. Ook besluit de stichting na de start geen hulp te verlenen bij problemen die zijn 
ontstaan vòòr indiensttreding, een uitgangspunt dat in een later tijdperk wordt verlaten. Zo zoekt de 
stichting een weg bij allerlei principiële kwesties die zich aandienen en soms geven de omstandighe-
den aanleiding om weer een andere weg in te slaan.
In zijn algemeenheid is de regel dat de overname van schulden altijd in de vorm van een lening 
gaat, maar bij een dossier in 1957 wordt besloten “dit bedrag inderdaad te schenken, alhoewel 
het bestemd is ter voldoening van schulden.” De reden daarvoor is dat andere partijen bereid zijn 
aanzienlijke bedragen te lenen, mits de stichting f. 250,-- wil schenken. De stichting stemt in omdat 
“hiermede in een zeer zwaar geval een algehele oplossing kan worden bewerkstelligd.” Elke situatie 
is uniek en vraagt om een eigen afweging, blijkt maar weer. Dat blijft zo.

Gevraagd en ongevraagd

Het bestuur heeft het moeilijk met mensen die zichzelf luchthartig problemen bezorgen en dan 
hulp vragen. “Deze mensen hebben in het verleden min of meer raak geleefd, waardoor zij na 
verloop van tijd in moeilijkheden moesten komen.” Toch is het beter, stelt het bestuur uiteindelijk 



vast, dat “bij de beoordeling van de verzoeken om hulp de schuldvraag 
praktisch buiten beschouwing blijft. Hoofdzaak is, dat er waarborgen 
zijn, dat het gezin weer overeind geholpen wordt.” Voor die waarborgen 
kunnen extra eisen worden gesteld: “Aan deze lening zal de voorwaarde 
worden verbonden, dat een huishoudboek wordt aangehouden.” 
Het eindresultaat telt. Dat geldt ook als er een “onprettige brief met 
allerlei insinuaties aan het adres van de Stichting” binnenkomt, want “de 
Stichting moet zich bij het bieden van hulp niet laten leiden door de 
manier, waarop de hulp wordt gevraagd en de brieven zijn opgesteld.” 
“De heer Tismeer vindt het een onbevredigende situatie, dat dikwijls 
mensen geholpen worden, die niet direct hulp nodig hebben, terwijl vaak 
zij, die dringend hulp behoeven, te bescheiden zijn om aan te kloppen. 
De voorzitter merkt op, dat dit het probleem is van het gehele sociale 
werk.” Vanuit die gedachte komt er een voorstel om ook ongevraagd de 
helpende hand te bieden aan “gezinnen die door extra kosten praktisch 
permanent rond de grens van hun draagkracht leven en deze bijvoor-
beeld tegen Kerstmis een gift te verstrekken.” 
Naast deze kerstgift “werd tijdens de vergadering van 16 februari 1965 
voorgesteld aan de hand van een testcase te bezien, of de mogelijkheid 
kon worden geschapen, dat aan werknemers, die in moeilijke omstandig-
heden leven (stille armen), geen of ten naaste bij geen schulden hebben, 
doch juist als gevolg hiervan bepaalde noodzakelijke aanschaffi ngen niet 
kunnen doen, een tegemoetkoming kan worden toegekend voor deze 
aanschaffi ngen.” En zo gebeurde. 

Financiële dip 

Kort na de opstart geeft de fi nanciële positie van de stichting door het 
grote aantal hulpvragen reden tot grote zorg. Daarom valt in mei 1957 
de beslissing alleen hulp bij sociale nood te verlenen. De fi nanciële situ-
atie is zo nijpend, dat het bestuur in Elspeet vergadert met een fonds van 
de PTT over een lening. De minister voelt er niets voor dat de stichting 
een lening opneemt bij derden. Kort daarop gaat het al beter en bekijkt 
het bestuur met terugwerkende kracht aanvragen die vanuit budgettaire 
overwegingen eerder waren afgewezen. 
Begin jaren zestig gaat het fi nancieel zoveel beter, dat uitbreiding van het 

Lourdes
De aanvraag betreft 
een bedevaart naar 
Lourdes door een 
ernstig zieke. Die 
aanvraag heeft een 
“zodanig speciaal 
karakter, dat voor 
de stichting, althans 
voor wat betreft 
de reiskosten, geen 
taak aanwezig kan 
worden geacht.” 
(1961).
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werkterrein aan de orde komt. Na rijp beraad haalt het idee van een 
rusthuis of een kindertehuis het niet. Wel komt er “hulp bij aanschaf-
fi ngen, die aan gehandicapten en langdurig zieken meer levensvreugde 
brengen” en gaat het plafond voor extra tegemoetkomingen omhoog.

Goede naam 

Alle begin is moeilijk, maar al in 1957 “blijkt dat de waardering voor het 
werk van de Stichting groeiende is.” Bestuurslid Teeuwen heeft een jaar 
later de indruk “dat de Stichting langzamerhand in den lande een goede 
naam heeft verworven. De mensen durven de vrijheid te nemen bij de 
Stichting aan te kloppen. Het heeft hem prettig getroffen meermalen 
te mogen ervaren dat de stichting vertrouwen geniet.” “Nu de stichting 
enige tijd heeft gewerkt, kan gezegd worden dat de resultaten behoorlijk 
zijn. Dit is enerzijds mogelijk gemaakt door de bijdragen van de ambte-
naren, doch is anderzijds het gevolg van een doelmatig beleid van het 
bestuur.” 
In 1962 “is de voorzitter van mening, dat hetgeen over het algemeen 
door de Stichting gepresteerd wordt, niet gering is. Er zijn weinig tot 
geen klachten, de samenwerking met andere instellingen is goed en de 
rapportering aan de Stichting geeft over het algemeen een goed beeld 
van moeilijkheden, waarin door de werknemers hulp gevraagd wordt. 
Dat stemt de voorzitter tot dankbaarheid.” 
De Stichting kan in 1966 “een voorbeeld van samenwerking tussen 
ambtenaren van het departement en bestuurders van bonden van 
overheidspersoneel worden genoemd. Het valt niet te ontkennen, dat 
de stichting thans niet meer is weg te denken uit het leven van het 
burgerpersoneel.”  

Fusie? 

In 1960 zijn er contacten met het Fonds te Woerden, maar dit fonds 
wil als puntje bij paaltje komt niet fuseren. De stichting neemt wel de 
burgercontribuanten van het Van Weerden Poelmanfonds over. “Het feit 
van het bestaan van meer fondsen blijft echter, terwijl er een integratie-
streven aanwezig is”, zo luidt de verzuchting in 1964. “Het gaat om vier 
fondsen (Neptunus, Woerden, Den Helder en de stichting), waarvan de 
samenstelling der besturen afwijkend is.” 
Men acht in 1964 een fusie met het Neptunusfonds mogelijk: “De alge-
mene indruk werd verkregen, aldus de voorzitter, dat men van de zijde 
van het Neptunusfonds welwillend staat ten opzichte van een eventuele 
samenvoeging van de fondsen.” Een bestuurslid van het Neptunusfonds 
gaat vanaf 1966 de bestuursvergaderingen van de stichting bijwonen, 
omdat, volgens hem: “een fusie te zijner tijd tot de mogelijkheden 
behoort.” Maar nee, het gaat toch niet door: “Het bestuur van het 
Neptunusfonds heeft de fusiegedachte afgewezen.” “Besloten wordt de 
directeur burgerpersoneel schriftelijk mede te delen, dat het bestuur van 
het Neptunusfonds een fusie verwerpt (...).” 

“Erkentelijk”
“De secretaris 
deelt mede van de 
heer Noordeman, 
de eerste pen-
ningmeester van 
de stichting, een 
brief te hebben 
ontvangen, waarin 
hij zijn erkentelijk-
heid uitspreekt voor 
de wijze, waarop de 
stichting bijdraagt 
aan het welzijn van 
die werknemers en 
gepensioneerden, 
die dank zij de hulp 
van de stichting 
in de gelegenheid 
worden gesteld met 
vacantie te gaan.” 
(26 april 1966)
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Toenemende welvaart

1965-1980

HOOFDSTUK 3

21

C 0 
M 0
Y  0
K  100

C 15 
M 100
Y  90
K  10

C 75 
M 100
Y  0
K  0

C 0 
M 50
Y  100
K  0

C 50 
M 0
Y  100
K  0

C 100 
M 0
Y  0
K  0



Meer inkomsten, minder problemen? 

Van 1950 tot 1973 groeit de Nederlandse economie als kool - zo’n 5% 
gemiddeld, maar met grote uitschieters van jaar tot jaar. In de jaren zestig 
komt een einde aan de geleide loonpolitiek en de ene loongolf volgt op 
de andere. Goederen zoals wasmachines, televisies en auto’s blijven na 
1965 het middelpunt van begeerte – en daardoor soms ook van fi nanci-
ele problemen - maar worden ten opzichte van de voorgaande periode 
wèl meer en meer gemeengoed. Is het eerst opvallend dit bezit te heb-
ben, nu wordt het zo langzamerhand opvallend om het niet te hebben. 
Meer welvaart, minder mensen in de problemen? Vergeet het maar. Mensen 
krijgen gemiddeld meer geld ter beschikking, maar geven het kennelijk ook 
gemakkelijk uit. Zo gaat voor bepaalde producten een gevoel heersen dat 
mensen ze ‘moeten hebben’, ongeacht de fi nanciële mogelijkheden. De 
voorzitter constateert hierdoor in 1966 “dat de tendens steeds groter wordt 
leningen aan te vragen ter betaling van artikelen, die reeds werden aange-
schaft. Zij is van mening, dat hieraan paal en perk gesteld moet worden.”
Financiële problemen vanwege lichamelijke en psychische problemen en 
vanwege slechte relaties zijn eveneens van alle tijden. In elk geval wijst 
een bestuurslid er in 1968 op “dat een groot aantal werknemers, dat 
in het verleden tot reserveren in staat was, thans niet meer aan sparen 
toe komt. Een onverwachte uitgave kan voor vele ambtenaren een 
onoverkomelijke hinderpaal zijn, ook al zijn de salarissen de laatste jaren 
aanzienlijk gestegen.”

Wandeluniformen
“In Woerden heeft 
men een bedrijfs-
wandelsportvereni-
ging, die intussen 
haar bestaansrecht 
heeft bewezen. Men 
wil nu gaarne over 
uniformkleding be-
schikken en vraagt 
door tussenkomst 
van de maatschap-
pelijk werkster of de 
mogelijkheid bestaat 
bij de stichting een 
lening van f. 750,— 
te sluiten veer de 
aanschaffi ng van 
uniformkleding voor 
de leden.” Het zal 
niet verbazen dat dit 
verzoek is afgewe-
zen. (25 juli 1962)
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Auto’s, caravans, mondprotheses en centrale verwarming

Tussen 1965 en 1980 blijven auto’s en tv’s de dossiers beheersen. 
Vakanties zijn, nadat ze eerst nog een exotisch fenomeen waren, zo 
langzamerhand uitgegroeid tot een soort eerste levensbehoefte. Giften 
wegens vakantieaanvragen komen als aparte categorie in de boek-
houding, net zoals de attenties aan zieke medewerkers. Halverwege 
de jaren zestig bekostigt de stichting het verblijf in Vafamil-huisjes voor 
families die dit niet kunnen betalen. Tot grote tevredenheid: “Voor zover 
de situatie kan worden beoordeeld, kunnen de vacantie-objecten, aldus 
de secretaris, thans reeds een succes worden genoemd. De binnenge-
komen reacties kunnen onverdeeld gunstig worden geacht”, klinkt het.    
Halverwege de jaren zeventig verandert dit naar een bijdrage in de 
lening voor de aanschaf van een  caravan, iets wat regelmatig in de 
verslagen terugkomt. De eerste bescheiden caravan komt in 1966 
in de boeken voor, een zelfbouwproject voor collectief gebruik: “De 
commandant heeft zijn voornemen kenbaar gemaakt een caravan te 
bouwen en beschikbaar te stellen aan die werknemers van dit onder-
deel, die wegens lichamelijke gebreken of anderszins, niet of nauwelijks 
in staat zijn buiten hun woonplaats hun vacantie door te brengen. (…) 
Het plan is om hiervan het benodigde materiaal aan te schaffen, de 
constructie te laten verzorgen door de bestaande hobbyclub en de 
caravan te plaatsen op het terrein van het fort Vechten in de nabijheid 
van Utrecht.” Een curiositeit, maar na 1977 is de caravan bijna een rage 
in de aanvragen. In 1982 schrijft een arts zelfs een verklaring waarin hij 
de wens uit dat zijn patiënt over een caravan kan beschikken.
In de jaren zeventig komen er de gebitsrenovatie en de aanleg van 
centrale verwarming (op medische indicatie) bij. Een andere hype 
wordt het kopen op afbetaling, dat veelvuldig aan schuldenproblematiek 
begint bij te dragen. De namen van de verschillende postorderbedrijven 
duiken overal in de dossiers op. Het leidt in 1972 tot de opmerking: 
“De heer Bouquet vindt dat de man duidelijk gemaakt wordt dat geen 
aankopen bij Wehkamp meer gedaan moeten worden.”
De schuldenproblematiek die voortvloeit uit echtscheidingen neemt 
in deze tijd eveneens bijna epidemische vormen aan. De houding van 
het bestuur ten opzichte van scheidingsproblematiek wijzigt mee met 
hoe de maatschappij tegen scheiding aankijkt. Eerst was de stichting 
terughoudend met hulp, maar nu “wijst de heer Von Derschau er op 
dat er niet te veel gemoraliseerd moet worden.” Ook in een ander 
geval moraliseert de stichting in 1975 niet langer: “De sociale indicatie 
in dit verzoek is duidelijk. Een ongehuwde moeder met haar vijfjarig 
kind wil/kan niet langer bij haar moeder blijven inwonen en gaat naar 
een zelfstandige woning.” De stichting springt in. 

Financieel beleid: ruimere taak

In de tweede helft van de jaren zestig gaan niet alleen de consumenten, 
maar klaarblijkelijk ook het stichtingsbestuur iets lichtvaardiger over 
uitgaven denken. De discussie over wat een sociale indicatie is, zal 
altijd actueel blijven en in 1970 is de interpretatie vrij ruim: “Hoewel 
de voorzitter de plannen (…) om centrale verwarming aan te leggen 

Gelijkberechtiging 
“De echtgenote 
hoopte te kunnen 
blijven werken als 
naaister, teneinde de 
schuld zo spoedig 
mogelijk af te lossen, 
doch het is praktisch 
onmogelijk voor 
haar als gehuwde 
vrouw in Schoon-
hoven emplooi te 
vinden.” (1962) 

23

C 0 
M 0
Y  0
K  100

C 15 
M 100
Y  90
K  10

C 75 
M 100
Y  0
K  0

C 0 
M 50
Y  100
K  0

C 50 
M 0
Y  100
K  0

C 100 
M 0
Y  0
K  0



nogal onzakelijk vindt, ziet hij geen bezwaar tegen het verstrekken van de 
gevraagde lening.”  
In 1966 klinkt dat “de stichting momenteel niet in de situatie verkeert, 
dat zij elke gulden moet omkeren.” Die gunstige fi nanciële positie maakt 
het denken aan uitbreiding van de dienstverlening verleidelijk, bijvoor-
beeld om “naar analogie van de werkwijze van het Neptunusfonds, zo-
genoemde  serviceleningen tot één maand salaris te verstrekken, zonder 
een diepgaand onderzoek van de maatschappelijk werkster vooraf. De 
voorzitter en de secretaris stonden nogal sceptisch tegenover dit voor-
stel, aangezien zij van oordeel waren, dat elke lening sociaal geïndiceerd 
behoort te zijn. Besloten werd, dat met een korter rapport zou kunnen 
worden volstaan, als de maatschappelijk werkster een diepergaand 
onderzoek overbodig achtte.” 
In 1967 vat het bestuur het plan op de mogelijkheden om hulp te vragen 
ook tot na de pensionering te laten doorlopen, evenals de mogelijkheid 
na het pensioen contributie te blijven afdragen. “Van de zijde van de 
stichting kan dan (kort) voor pensionering een brief worden gezonden, 
waarin wordt medegedeeld dat men ook na ontslag een beroep op 
de stichting kan doen, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. 
Voorts kan in de brief worden gesteld, dat men ook na ontslag kan (blij-
ven) bijdragen, doch dat de bijdrage niet meer kan worden ingehouden 
en dus door de gepensioneerde zelf zal moeten worden overgemaakt.”
Er komen steeds grotere projecten op de stichting af. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de opmerking “dat in het verleden op grond van een 
sociale indicatie reeds enkele malen een lening voor aankoop van een 
woning werd verstrekt.” In 1968 werd “het grootste bedrag aan leningen 
uitgegeven voor verhuiskosten.” Een jaar later is er weer een dossier over 
onverwachte kosten rond een woningaankoop. “Het dagelijks bestuur 
is daarom van mening dat in dit soort gevallen, waar sprake is van een 
weloverwogen fi nancieel beleid, voor de stichting een taak ligt. (…) Wan-
neer wij geen hulp zouden bieden, is de mogelijkheid niet uitgesloten dat 
de man na verloop van tijd toch bij ons komt, omdat hij er fi nancieel niet 
meer uit komt.” Hier lijkt sprake van preventieve hulp. Geen wonder dat 
het werk van de stichting daardoor sterk toeneemt. 
Een bestuurslid geeft bij schuldsanering de “voorkeur aan overname van 

Grieks kind
“De heer  W heeft 
al eerder een 
lening gehad om 
een Grieks kind 
te adopteren.” (6 
januari 1972)
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de gehele schuld, omdat de financiële situatie aanzienlijk is verbeterd en effectieve hulp alleen op 
deze manier geboden kan worden.” In 1972 volgt eveneens een dergelijke conclusie: “De voorzitter 
stelt dat dit gezin financieel volledig in de knoop zit. Er is maar één conclusie: in het gat te springen 
en volledig hulp te verstrekken. Een alternatief is nauwelijks aanwezig.” 

Beleid: auto-hausse

Al in 1968 merkt een bestuurslid rond een schuldsaneringszaak scherp op: “Misschien nemen niet 
de schulden onder de mensen toe, maar de bereidheid van de stichting in grote en complexe 
financiële problemen een rol te spelen.” Begin jaren zeventig is dit onmiskenbaar: het hoofdbedrag 
van de verstrekte leningen is in korte tijd enorm toegenomen. “Het gaat met de stichting anders 
dan vroeger. Het geheel van de financiële positie is nu in het geding. Er is veel meer geld nodig 
dan voorheen. Een typisch voorbeeld zijn de verhuisleningen. Er is veelal door de hulpvragenden 
niet gespaard. De begroting voor een verhuizing ligt aanmerkelijk hoger dan enkele jaren geleden. 
Daarom heeft het dagelijks bestuur gemeend op zeer korte termijn iets te moeten ondernemen ter 
vergroting van de inkomsten en wellicht een enigszins andere beleidslijn te gaan volgen.” 



Op de volgende vergadering meldt de penningmeester liquiditeitsmoei-
lijkheden. Behalve uit ruimhartig toegekende verhuisvergoedingen komt 
de fi nanciële krapte vooral ook voort uit “auto-leningen. Dit heeft toch 
wel veel geld gekost.” Er is sprake van een “auto-hausse.” In 1966 komen 
ook al veel aanvragen voor autoleningen binnen, waarbij het bestuur zich 
herhaaldelijk afvraagt of die auto, ook al wordt een medische indica-
tie opgevoerd, wel echt nodig is. Zelfs begin 1970 is dat nog zo:  “De 
heer Ruben heeft wel wat moeite met deze aanvraag, omdat er zijns 
inziens sprake is van bezitsvorming.” Maar als er in 1970 een bedrag 
van 150.000,-- gulden meer wordt uitgegeven dan begroot, waarvan 
61.000,-- voor auto-aankopen, moet er iets veranderen. Het is ook 
onwaarschijnlijk dat de medische indicatie rond automobiliteit in korte 
tijd zo is toegenomen.
“Recapitulerend wordt besloten dat van nu af een voorzichtiger fi nan-
cieel beleid gevoerd zal worden, hetgeen zal betekenen een kritische 
instelling betreffende de uitgaven.” Gelukkig kan de penningmeester in 
augustus 1971 al meedelen dat de liquiditeitspositie van de stichting 
weer gezond is te noemen. Auto’s verdwijnen daarna niet uit de dossiers. 
In 1974 staat over een gezin met een ziek kind: “De auto is in elk geval in 
dit stadium een soort prothese.”

Een tijdsbeeld: milieu 
en gastarbeiders

In 1972 gooit de Club 
van Rome een steen in 
de vijver, met de bood-
schap dat de moderne 
industriële maatschappij 
de aarde uitput en dat 
zonder maatregelen de 
wereld aan vervuiling 
ten onder gaat. Ogen-
schijnlijk heeft deze 
actualiteit weinig met 
het werk van de stich-
ting te maken. Toch is in 
de dossiers de invloed 
van deze ontwikkeling 
te bespeuren. In 1972 
is een “betrokkene min 
of meer gedwongen, 
in verband met zijn 
asthma te verhuizen 
naar een streek waar 
minder luchtvervuiling 
is.” Tien jaar eerder zou 
zo’n boodschap er ver-
moedelijk niet hebben 
gestaan. 
Een andere belang-
rijke maatschappelijke 
ontwikkeling is de komst 
van gastarbeiders uit 
landen als Turkije en 
Marokko die in de Ne-
derlandse industrie en 
andere sectoren komen 
werken. In 1975 staat 
de eerste Marokkaanse 
case in de boeken van 
de stichting.
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Een tijd van verandering

1980-1995

HOOFDSTUK 4
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Guur economisch klimaat

Afgezien van een enkel wolkje aan de lucht in de vorm van milieuproble-
matiek en oliecrisis, overheerst in de jaren zeventig vooral optimisme na 
dertig jaar van vrijwel ononderbroken welvaartsgroei. Begin jaren tachtig 
verandert dat: Nederland blijkt in bepaalde sectoren niet meer te kunnen 
concurreren op het wereldtoneel. De crisis slaat hard toe, ook voor het 
burgerpersoneel van Defensie. 
Het bedrag aan ‘dubieuze debiteuren’ bij de SBF bedraagt in de jaren ze-
ventig drie- tot vierduizend gulden. In 1982 schiet dit naar 26.000 gulden 
en blijft daarna rond 20.000 staan. De crisis is juist niet af te lezen aan 
het aantal aanvragen voor leningen: “De indruk bestaat dat (..) het aantal 
aanvragen over 1983 beduidend lager is geweest dan in voorgaande 
jaren.” Ook in 1984 dalen de uitgaven aan giften en leningen. 
Maar in 1985 en 1986, als de economische crisis bezworen is, neemt de 
hulpvraag sterk toe. In de jaren 1984 tot en met 1988 neemt de liquidi-
teitspositie van de stichting snel af doordat de verstrekte leenbedragen 
de ontvangsten overtreffen. In 1989 buigt de trend weer om; de relatie 
tussen economische situatie en het aantal aanvragen van leningen zit niet 
zo eenvoudig in elkaar als verwacht. 

Beleid: relatie met maatschappelijk werk

Is het economisch klimaat ‘buiten’ in de maatschappij guur, intern gaat ook 
niet alles even gemakkelijk. Tijdens de jaren tachtig is veel discussie tussen 
het bedrijfsmaatschappelijk werk en de stichting over de onderlinge 
verhouding. In het bestuur klinkt het: “Zeer veel waarde moet worden 
gehecht aan het oordeel, c.q. het voorstel van de bedrijfsmaatschap-
pelijk werker in het veld. Maar dan moet de rapportage omtrent de 
geconstateerde situatie en omstandigheden volledig en duidelijk zijn. Het 
ontbreekt dikwijls aan technische details, waardoor een beslissing moeilijk 
of soms niet kan worden genomen.” De andere kant op is er ook kritiek: 
“Er worden alleen mensen geholpen die diep in de put zitten en daar-
mee wordt voorbijgegaan aan preventie.”
In deze periode heeft de secretaris in het algemeen bestuur van de 
stichting ook een managementfunctie in het bedrijfsmaatschappelijk werk. 
Die dubbelfunctie leidt er volgens critici toe dat het bedrijfsmaatschappe-
lijk werk te bepalend is bij beslissingen over aanvragen – die in verreweg 
de meeste gevallen zijn ingediend door datzelfde bedrijfsmaatschappelijk 
werk: “Het doornemen van de statuten was voor de heer Hansler aanlei-
ding om zich te bezinnen over de waarde die het bestuur toekent aan de 
adviserende stem van de secretaris, mevrouw Van der Geer. Steeds vaker 
baseert het bestuur zich op het rapport van de maatschappelijk werkers. 
Ook is voorgekomen dat men bij een bestuurslid van de Stichting een 
beslissing trachtte te ontlokken. Dat is niet juist: in de bestuursvergadering 
worden de beslissingen genomen. De heer Hansler merkt op dat het op 
de eerstvolgende bedrijfsmaatschappelijkwerk-vergadering tot een con-
frontatie kan komen. De bevoegdheid van het bestuur staat ter discussie. 
Het maatschappelijk werk wijst de SSV (de voorloper van de SBF) aan 
als schuldige voor het niet honoreren van een aanvraag.”
De kritiek van Hansler leidt in 1982 nog niet tot aanpassing. De notulen 

“Uitstekend ver-
lopen”
 “’H.J. van Eekelen’ 
heeft in een dank-
brief medegedeeld 
dat de hem aange-
boden vakantie uit-
stekend is verlopen.” 
(4 november 1981)
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stellen vast: “Situatie nu: het bestuur is verantwoordelijk voor de beslissingen die genomen worden. 
Het rapport van de maatschappelijk werker is de basis voor de beslissingen. De adviserende stem 
van mevrouw Van der Geer is gelijk aan die van de andere leden van het bestuur. Voorlopig zal deze 
situatie worden gecontinueerd.” 
Maar kennelijk blijft het wringen, want begin 1983 klinkt een heel ander geluid: “Door de directie 
Organisatie is een onderzoek ingesteld in opdracht van de directeur Burgerpersoneel. Onder 
andere werd de betrokkenheid van de afdeling BMW bij de SSV onderzocht. Eén van de resultaten 
van dit onderzoek zal waarschijnlijk zijn, dat de twee functies die mevrouw Van der Geer momen-
teel bekleedt niet meer verenigbaar zijn in een persoon.”
Zo blijven er de gehele jaren tachtig wrijvingen. Sinds aanvragers in beroep kunnen gaan tegen 
beslissingen van het dagelijks bestuur van de stichting, zijn het vooral de bedrijfsmaatschappelijk 
werkers die hiervan gebruikmaken. Het dagelijks bestuur is hier niet blij mee. En er zijn weliswaar 
andere wegen om aanvragen in te dienen dan via het bedrijfsmaatschappelijk werk, maar die wer-
ken niet: “De routing van de aanvragen is nu via de afdeling Bedrijfs Maatschappelijk Werk. Of via de 
personeelsdienst /personeelsconsulent. Volgens dhr. Selhorst functioneert die laatstgenoemde route 
niet. Ook kan iemand rechtstreeks een aanvraag indienen, maar ook dat functioneert niet.”
In 1989 integreert het Ministerie van Defensie het bedrijfsmaatschappelijk werk van het burger-
personeel met het maatschappelijk werk van de militairen tot de Maatschappelijke Dienst Defensie. 
Het bestuur van de stichting maakt zich zorgen om deze verandering, omdat hierdoor de materiële 
hulpverlening minder prioriteit krijgt: “In hoeverre blijft er binnen de nieuwe Organisatie nog tijd 
over om zich bezig te houden met het regelen en begeleiden van de schuldenproblematiek?” Bij 
complexere financiële problematiek belandt het hele dossier nu vaak in een laat stadium op het 
bureau bij de Stichting Burgerpersoneelsfonds.” 
Inderdaad halveert het aantal aanvragen dat via het maatschappelijk werk binnenkomt, tot leedwe-
zen van het stichtingsbestuur: “Financiële nood is vaak slechts een symptoom van een breed pro-
bleemveld. Voor een integrale aanpak is de Maatschappelijke Dienst Defensie volgens het bestuur 
van het personeelsfonds van groot belang en dikwijls te verkiezen boven andere hulpverlenende 
instanties.”
De stichting krijgt door deze ontwikkeling een wezenlijk andere rol: zorgen voor de totale afwikke-
ling van schuldenproblematiek in overleg met schuldeisers. Deze rol wordt tegelijkertijd moeilijker 
vanwege de financiële krapte bij lokale overheden. Die krapte maakt sociale diensten, het algemeen 
maatschappelijk werk en gemeentelijke kredietbanken minder toeschietelijk om tot een oplossing te 
komen. 

Meer verleidingen, diepere schulden

Tegelijk nemen de verleidingen in de maatschappij alleen maar toe: “Nieuwe verschijnselen in onze 
maatschappij zoals bijvoorbeeld te pas en te onpas verstrekte kredietfaciliteiten in het plastic-geld-
circuit’ maar ook hoger wordende eigen bijdrage in de kosten voor gezinshulp, om ons tot deze 
voorbeelden te beperken, beginnen vaker hun financiële keerzijde te tonen.” 
Landelijk ziet de Nederlandse Vereniging voor Volkskredietwezen  (NVVK) een toename van de 
schuldregelingsverzoeken met 25%.150.000 tot 200.000 huishoudens verkeren in een problemati-
sche schuldsituatie. In 1988 komt ook de Rijksuniversiteit Groningen op dat laatste aantal uit, onder 
de verwachting van verdere groei van de schuldenproblematiek. De stichting krijgt vaker te maken 
met casussen waar eerdere schuldhulpverlening mislukte; frustrerend, want de kans op succes 
neemt af. “Het valt mensen met een beperkt besteedbaar netto-inkomen steeds zwaarder om rond 
te komen. De ontwikkeling in de inkomens blijft ver achter bij die in de vaste lasten. (..) Doordat 
veel schuldeisers zich steeds harder opstellen, moeten Gemeentelijke Kredietbanken, daartoe door 
hun gedragscode gedwongen, in toenemende mate schuldsaneringspogingen staken.”
De stichting besluit terughoudender om te gaan met giften, omdat een gift “vrijwel nooit tot een 
structurele verbetering van de financiële positie van betrokkene leidt.” In 1993 is het gemiddelde 
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bedrag van een lening binnen een paar jaar opgelopen van 4.600 tot 
7.200 gulden. De uitschieters zijn indrukwekkend: in 1992 komen een 
schuld van 42.000 gulden en van 50.000 gulden voor, in 1993 een bedrag 
van ruim 60.000 gulden en in 1995 65.000 gulden. In dat laatste geval 
gaat het om een grote reeks aankopen op afbetaling bij postorderbe-
drijven, “niet door tegenslag maar door onverantwoord beheer van 
fi nanciën ontstaan.” Het staat hulp door de SBF overigens niet in de weg, 
want het gaat hier om gevallen waar de SBF te hulp is gekomen.  

De Stichting vindt zichzelf opnieuw uit

Niet alleen de verhouding tot het maatschappelijk werk, ook de taak en 
het voortbestaan van de stichting zijn halverwege de jaren tachtig inzet 
van debat. In 1983 “deelt de voorzitter mee dat hij meerdere malen met 
mevrouw W.J. van der Geer over het voortbestaan van de Stichting heeft 
gesproken. Zij zijn het erover eens dat de Stichting ‘nieuw leven moet 
worden geblazen’. Dit is waarschijnlijk te realiseren door de statuten aan 
te passen en mogelijk ook door het geven van een andere naam aan de 
Stichting. (…) Binnenkort zal de reorganisatie van de Stichting plaatsvin-
den, nieuwe medewerkers zullen worden aangetrokken. Een aanpassing 
van de statuten is noodzakelijk geworden, omdat bijvoorbeeld het DB is 
veranderd.” 
Makkelijk is die reorganisatie niet, blijkt begin 1984: “De voorzitter 
betreurt het dat er zoveel problemen ontstonden rond de reorganisatie 
van de Stichting.” Maar een nieuwe naam komt er wel: “De heer Wassing 
doet de suggestie de Stichting “Burgerpersoneelsfonds” te noemen. De 
aanwezige bestuursleden komen na enige overwegingen tot de conclusie 
dat dit een goede naam is, waarin duidelijk tot uitdrukking wordt ge-
bracht wat de doelgroep is.” 
Behalve de naam wijzigt de stichting ook haar doelstelling: “De Stichting 
heeft ten doel het verlenen van hulp in gevallen van sociaal dan wel 
medisch geïndiceerde fi nanciële nood voor onderstaande categorieën: 
a. leden van het Burgerpersoneel werkzaam bij het Departement van 
Defensie en hun gezinnen; b. post-aktieve leden van het Burgerpersoneel 
en nagelaten betrekkingen.”

Fusie? deel 2

Al sinds de jaren zestig zijn de Stichting en het Neptunusfonds met elkaar 
in overleg over fusie. In 1990 zijn die plannen nog steeds actueel. De 
geschiedenis in het kort: “In 1964 werden de ministeries van Oorlog en 
Marine samengevoegd tot het ministerie van Defensie. Beide ministeries 
beschikten over een sociaal fonds voor hun burgerwerknemers, die na 
de samenvoeging van die ministeries los van elkaar bleven functioneren. 
Op 29 september 1966 werd een fusie SSV - Neptunusfonds afgewezen. 
Op 1 mei 1986 vond een gesprek plaats tussen (…) beide fondsen, 
in opdracht van de Secretaris Generaal om te komen tot nauwere 
samenwerking en/of fusie. Eenduidigheid van beleid tussen beide fondsen 
diende een hoge prioriteit te krijgen.” Maar zowel in 1986 als 1990 komt 
de fusie er uiteindelijk toch niet door.

“Positief gewaar-
deerd”
“…twee reacties 
bij de stichting zijn 
binnengekomen 
naar aanleiding van 
de attenties tijdens 
de feestdagen. Het 
bestuur vindt het 
prettig te horen 
dat deze giften zo 
positief worden 
gewaardeerd.” 
(4 april 1984)
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Privatisering? 

Het betekent niet dat de stichting in rustiger vaarwater terechtkomt. Geheel in lijn met de tijdgeest 
komt op initiatief van de Directeur Generaal Personeel van het ministerie in 1990 een nieuw on-
derwerp op de agenda, het panacee van de jaren negentig: privatisering! Hij kondigt in het bestuur 
aan: “Dat het ongetwijfeld één van de belangrijkste vergaderingen gedurende het bestaan van de 
Stichting zal worden. De uitkomst van deze vergadering zal van grote importantie zijn voor de 
mogelijkheden van het fonds voor de toekomst.”
De notulen geven kernachtig weer hoe negatief de stichting staat tegenover het idee: “Een onaf-
hankelijke Stichting, geen relatie meer tot Defensie en uiteindelijk vermindering van inkomsten. De 
personele konsekwenties zijn dat twee van de drie medewerkers om herplaatsing zullen verzoeken 
terwijl de derde, het hoofd bureau, zich nog zal beraden.” 
Deze besliste stellingname maakt indruk op de Directeur Generaal, die verklaart: “de beschikbare 
tijd (…) kan beter worden aangewend, dan in een strijd voor en tegen “privatisering” van het bu-
reau. Als het bestuur van de Stichting een tegenstander daarvan is, wil hij zich pragmatisch opstellen 
en die gedachte loslaten.”
Maar zoals het wel vaker gaat bij overheden, blijft het niet bij één poging. Twee jaar later is het 
onderwerp terug op de agenda. Het leidt opnieuw niet tot privatisering. In 1995 is er sprake van  
aansluiting van de stichting bij de Groep Defensie Ondersteuning (GDO), een verzameling diensten 
en bureaus met zelfbeheer, die bedrijfsmatiger moeten gaan werken. Past de stichting hierbij? “Van-
wege het grote aantal privatiseringen is het noodzakelijk dat de Stichting haar standpunt over een 
kwestie als deze bepaalt.” Ook komt een onderzoek naar het functioneren van het bureau aan de 
orde, maar na 1995 lijkt het momentum van de privatiseringen voorbij. Het onderwerp komt niet 
meer terug in de verslagen.
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De problematiek verdiept
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De landelijke trend

In de periode 1980-1995 is er al een paradox te bespeuren: hoe meer 
de gemiddelde welvaart toeneemt, des te meer mensen komen er na 
een economische dip in fi nanciële problemen. En hoe rijker de maat-
schappij, hoe dieper de fi nanciële malaise waar mensen in kunnen belan-
den. Voor de periode vanaf 1995 geldt dat des te sterker. In 2001 – na 
het knappen van de internetbubbel - vermelden de notulen dat “in ons 
land ongeveer een half miljoen huishoudens in problematische fi nanciële 
moeilijkheden verkeren.” Dit soort cijfers zegt niet zoveel als de defi nitie 
er niet bij staat, maar de trend is duidelijk en alarmerend. 
Enkele jaren is “uit diverse onderzoeken gebleken, dat steeds meer 
Nederlanders leningen sluiten om hun vaste lasten en dagelijkse uitgaven 
te bekostigen. (….) hetgeen op termijn onontkoombaar tot problemen 
moet leiden.” Na jaren waarin het niet op lijkt te kunnen – want de 
internetbubbel was uiteindelijk maar een rimpeling - slaat in 2008 de kre-
dietcrisis toe. De gevolgen voor particulieren lijken misschien aanvankelijk 
mee te vallen, maar deze crisis is langdurig en diep en raakt particulieren 
uiteindelijk hard.  
Bij de SBF komen bijvoorbeeld diverse aanvragen binnen, die het gevolg 
zijn van de DSB-affaire. Begin 2009 komt de DSB-Bank in opspraak. De 
bank koppelt een tijdelijk aantrekkelijk hypotheekrentepercentage aan 
de verkoop van dure koopsompolissen en hoge provisies binnen het hy-
potheekbedrag. De hoofdsom van de hypotheek loopt hierdoor op tot 
ver boven de waarde van het onroerend goed. Volgens Wikipedia bracht 
een steekproef aan het licht dat 700 hypotheken van DSB-klanten een 
gemiddelde hoogte van 146% van de executiewaarde hadden. Klanten 
kwamen al vaak bij het afl open van de tijdelijke periode met lage rente in 
fi nanciële problemen. De bank zelf kwam dat trouwens ook en ging eind 
2009 failliet. Normaal gesproken kunnen andere banken hypotheken 
overnemen. Maar voor de DSB-klanten, met hun hypotheken die veel 
hoger waren dan de waarde van het onroerend goed, gold dat niet. Aan 
deze woningen die ‘onder water stonden’ wilden andere banken zich niet 
wagen, wat de betrokkenen in een benarde positie bracht. 

De banken wilden dit vooral ook niet, omdat de woningen van veel 
van hun eigen klanten door de sterk gedaalde huizenprijzen eveneens 
onder water kwamen te staan. Bijvoorbeeld bij een scheiding, wanneer 
betrokkenen gedwongen zijn hun woning te verkopen, leidt dit tot grote 
restschulden. 
Na enkele jaren blijkt uit macrocijfers hoe hard de crisis consumenten 
raakt. In 2011 maken het Nationaal Instituut Voor Budgetvoorlichting 
(NIBUD) en de NVVK zich zorgen over de consumenten die moeite 
hebben met het betalen van rekeningen. Zij constateren dat “ruim 30% 
van de Nederlanders achterloopt met betalingen en ruim 70% heeft 
meerdere soorten schulden; ze staan niet alleen rood, ook automatische 
incasso’s worden geweigerd en aanmaningen voor het betalen van de 
huur of hypotheek vallen op de deurmat. In 2009 was dat nog maar 56%. 
De schulden lopen hierdoor in hoog tempo op en zo worden betalings-
problemen snel ernstig en complex.”
Het aantal mensen met betalingsachterstanden is in korte tijd meer dan 

“Grote dank”
“Mevrouw ‘Van Gelder’ 
heeft het restant van 
haar lening ter grootte 
van  
€ 11.720 in één keer 
afgelost. In een mail 
spreekt zij haar grote 
dank uit voor de hulp 
die zij van de SBF heeft 
ontvangen.” (2010)
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verdubbeld. In 2010 heeft 4% van de bevolking een betalingsachterstand 
van 10.000 euro of meer, in 2011 is dat volgens de monitor betalings-
achterstanden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) al 11%. Ook hoger opgeleiden en mensen met een behoorlijk 
inkomen krijgen fi nanciële problemen. Bij een kwart miljoen huishoudens 
bestaat het risico op problematische schulden. Het burgerpersoneel van 
Defensie heeft ook te maken met deze ontwikkeling; het fenomeen van 
problemen die samenhangen met woningen die onder water staan is in 
verschillende aanvragen bij de SBF te herkennen.      

De ervaring van het burgerpersoneel

Het burgerpersoneel van Defensie ontkomt niet aan die trend. 
Terwijl het aantal burgermedewerkers bij Defensie afneemt, stijgt het 
totaalbedrag van de aanvragen na 1991 met 10% per jaar. “Hoewel de 
omvang van het aantal aanvragen de laatste jaren niet opzienbarend 
wijzigt, neemt de omvang van de achterliggende fi nanciële problematiek 
wel explosief toe. Betalingsachterstanden en schulden die oplopen tot 
meer dan vijfentwintig keer het maandelijks netto-inkomen zijn geen 
uitzondering.” 
Een extern onderzoek bevestigt de grote behoefte aan de hulpverlening 
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Mobiliteit herstellen
Betrokkene is getrouwd 
en [had] drie kinderen. 
De dochter is helaas 
overleden tijdens 
[een] tragisch ongeluk 
voor de poort van de 
kazerne in Rhenen. Een 
zoon met handicap is 
helaas ook overleden. 
Het derde kind is 
gelukkig nog in leven 
maar is ook in een ver-
zorgingshuis geplaatst 
vanwege zijn handicap. 
De ouders proberen de 
zoon zo veel mogelijk 
te bezoeken en te 
ondersteunen, maar 
[dat is] erg lastig met 
[een] schaal 3-inkomen. 
Daar komt nog bij dat 
de gezondheid van de 
vrouw van betrokkene 
ook erg achteruitgaat.” 
Zij heeft een rolstoel en 
zou baat hebben bij een 
opvouwbare scootmo-
biel die in de auto past. 
De verleende kerstgift 
van de SBF kan daaraan 
bijdragen. (november 
2009)
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van de stichting. De aanbeveling luidt, de contacten met vakbonden en 
intermediairs te intensiveren. 
In 1997 groeit het aantal aanvragen met 10%. Die ontwikkeling is af te 
lezen aan de geldleningen als percentage van het eigen vermogen: dat 
gaat van 62% in 1996 naar 84% in 2001. Daarna daalt het percentage 
gelukkig weer. Eén van de oorzaken van het grotere aantal aanvragen 
zijn ziektekostenverzekeringen: “De heer Selhorst maakt zich nog 
steeds zorgen over de schulden die mensen hebben bij de particuliere 
ziektekostenverzekeringen. De mensen worden leeggezogen door de 
verzekeringsmaatschappijen met premies die hun mogelijkheden verre te 
boven gaan. Bij betalingsachterstanden vervalt direct de dekking, maar de 
polis blijft wel in stand zodat de premie gevorderd kan worden.”
Van belang voor het werk van de stichting is, dat veel medewerkers al 
met fi nanciële problemen binnenkomen bij Defensie. Dit is niet nieuw, 
want uit de dossiers blijkt dat aanvragers door de jaren heen vaak kort 
na hun indiensttreding al een aanvraag doen. “Bader vraagt of het waar 
is dat de meerderheid van de aanvragers allochtoon is. Voorzitter zegt 
dat dit inderdaad zo is; veel van die werknemers komen vaak al met 
startproblemen binnen en zullen toch geholpen moeten worden. De 
heer Selhorst is het daarmee eens. Hij is ervan overtuigd dat mensen 
die via bijvoorbeeld Stichting Werkbij bij het ministerie van Defensie bin-
nenkomen al eerder een fi nancieel probleem hebben opgebouwd. Deze 
mensen krijgen vaak een beperkt dienstverband. Defensie als werkgever 
kiest hier zelf voor. Het fonds kan zich dan nauwelijks afzijdig houden. 
(…) Deze mensen kunnen vaak niet terecht bij de Gemeentelijke Kre-
dietbank door de te lage afl ossingscapaciteit na een bijstandsuitkering.”
De groei in aanvragen betreft voornamelijk een verzoek om giften, die 
alleen via intermediairs kunnen worden aangevraagd. Er is meer sprake 
van huisuitzettingen en het percentage cases met betrokkenheid van 
het bedrijfsmaatschappelijk werk stijgt na een tijd van daling weer van 
50 naar 73%. Het aantal particulieren dat failliet gaat stijgt met 8%, 
een trendbreuk na jarenlange afname, vermoedelijk veroorzaakt door 
strenger beleid. 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen: verandering procesgang

In 1998 doet de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) 
zijn intrede. “Dit betekent verandering voor de gehele procesgang. Een 
mogelijke participatie van de rechter in problematische schuldsituaties 
komt aan de orde. De rechter kan een schuldsanering opleggen en 
een bewindvoerder benoemen. Dit is belangrijk voor de schulden van 
betrokkenen, doordat na een termijn van drie tot vijf jaar ook bedragen 
afgeboekt kunnen worden. In hopeloze zaken kan zo toch tot een oplos-
sing worden gekomen.” 
In 2011 plaatst de penningmeester wel kanttekeningen bij deze ‘min-
nelijke regeling’ in de WSNP: “Er moet dan op een houtje worden 
gebeten. Er ontstaan ook vaak snel weer nieuwe schulden. Het SBF kan 
veel directer helpen.” In elk geval is “bij het fonds duidelijk waarneembaar 
dat het aantal probleemgevallen waarin sprake is van buitensporig hoge 
schulden explosief stijgt.” De inzet is te komen tot schuldregeling, zonder 
dat de SBF zelf grote bedragen investeert. De stichting treedt daarvoor 

“Begrip en inzet”
In 2013 – 2014 
speelde de aanvraag 
van ‘Bert Venema’ die 
na een scheiding had 
rondgezworven en 
schulden gemaakt. Een 
nieuwe relatie liep 
na een veelbelovend 
begin later toch stuk. 
Doordat die partner-
inkomsten wegvielen, 
moest de aanvraag voor 
een renteloze lening 
na intensief contact 
uiteindelijk worden 
afgewezen. Betrok-
kene zag dit zelf ook 
in en liet weten: “Ik wil 
bij deze Dhr. Smit van 
Burgerpersoneelsfonds 
ten zeerste bedanken 
voor het begrip en de 
inzet. Naar aanleiding 
van een telefoontje van 
Dhr. Smit kortgeleden, 
kwam ik erachter dat 
dit geen koele afdeling 
is die alleen met cijfers 
bezig is.”
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in overleg met de schuldeisers. Het valt daarbij niet mee om de hele 
schuld te vervangen, omdat de stichting inmiddels ook streeft naar een 
kortere afbetalingstermijn van drie jaar - en dat vinden schuldeisers wel 
erg kort. 

Langere termijn

Die korte termijn heeft vooral met budget te maken: “De penningmees-
ter geeft aan dat aan het eind van de negentiger jaren van de vorige 
eeuw sprake was van (te) weinig vermogen om voor een lange periode 
geld uit te zetten. Toen werd de terugbetalingstermijn op maximaal drie 
jaar gesteld. Het vermogen van het fonds is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen; er is sprake van een fi nancieel gezonde situatie. Hierom en 
omdat er meer inzicht is in de risico’s bij het verstrekken van een lening, 
kan de afl ossingstermijn opgerekt worden.”
De afl ossingstermijn gaat dan ook weer naar vijf jaar: “De praktijk wijst 
uit dat in 50% van de verstrekte leningen (…) dus, over de periode 1 
december 2010 tot 1 maart 2012 de afl ossingstermijn langer is dan drie 
jaar. Als de termijn van drie jaar aangehouden zou zijn, dan zou het aantal 
verstrekte leningen waarschijnlijk veel lager geweest zijn omdat er dan 
sprake geweest zou zijn van een onvoldoende afl ossingscapaciteit.”
“De vraag is “hoe help je echt’. Is dit bij een afl ossingstermijn van drie 
of vier jaar of moet er aan een ruimere termijn worden gedacht. Soms 
is een langere periode van afl ossing wenselijk. Dhr. van Walraven geeft 
aan dat 58 uitstaande leningen al een langere afl ossingstermijn dan drie 
jaar hebben. Er wordt dus niet rigide aan die termijn vastgehouden. Van 
enkele leningen is de afl ossingstermijn zelfs zes jaar.” 
Soms helpt ook verlenging van de afl ossingstermijn niet. Bij hoge 
gevraagde bedragen in combinatie met een geringe afl ossingscapaciteit 
kan de stichting bitter weinig doen. Zo staat in het jaarverslag 2002: 
“In het verslagjaar werden 19 verzoeken om hulpverlening afgewezen. 
Soms gebeurde dat, omdat zicht op een structurele verbetering van de 
fi nanciële positie van de aanvragen ontbrak. In andere gevallen bleken de 
moeilijkheden uitsluitend te herleiden tot onverantwoord geldbeheer.” 
Bovendien “vonden ook afwijzingen plaats in gevallen waarin al eerder 
hulp door het fonds werd geboden, maar waaruit blijkbaar onvoldoende 
lering was getrokken.” 
De stichting loopt tegen de grenzen van haar mogelijkheden op. In 2012 
trekt de stichting de conclusie dat veel mensen pas te laat een beroep 
op de stichting doen:  “Helaas wordt er teveel een aanvraag voor een 
renteloze lening gedaan op een tijdstip dat de Stichting niet veel meer 
kan doen. We zien een trend ontstaan dat de schuldenlast vaak zo groot 
is, dat dit de mogelijkheden van ons fonds te boven gaat.”
Het jaarverslag 2009: “In een aantal gevallen zijn aanvragen ingediend die 
niet passen binnen de doelstellingen van het fonds. Niet elke schuldposi-
tie kan worden overgenomen (..) er zijn ook aanvragen afgewezen om-
dat naar de mening van het DB de aanvragers zelf de problematiek op 
zouden moeten kunnen lossen. Bij veel aanvragen is sprake van erg hoge 
schuldbedragen. Omdat het gedeeltelijk afl ossen van schuldposities de 
problematiek niet oplost, verstrekt het fonds in principe alleen leningen 
als alle schuldposities worden afgelost.”

“Nog altijd dankbaar”
Uit de aanvraag van 
‘Bettina Wolters’ uit 
2014, inmiddels uit 
dienst: “Zelf betaal ik al 
jaren een klein bedrag 
aan uw fonds (ook nu 
nog), maar ongeacht 
of u mij wilt of kunt 
helpen, zal ik dit blijven 
doen. In het verre 
verleden heeft u mij 
ook al eens geholpen. 
Daar ben ik nog altijd 
dankbaar voor.”
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Complexer

Desondanks kan het bestuur in 2006 besluiten een lening van 30.000 
euro te verstrekken en in 2008 is er een lening van 35.000 – het 
gemiddelde bedraagt inmiddels 11.000 euro, in 2005 was dat nog 
4.500. Ook het bedrag aan ‘dubieuze debiteuren’ weerspiegelt de 
toegenomen ernst van de schuldenproblematiek. In 1986 bedroeg dit 
4.000 euro, in 1998 34.000 euro en in 2006 maar liefst 105.000 euro. 
De Stichting besluit tot een strakker fi nancieel beheer, met maande-
lijkse fi nanciële overzichten in plaats van overzichten per kwartaal en 
daarvoor zelfs per jaar.
In een bestuursvergadering uit 2003 komt naar voren dat schuldbedra-
gen hoog kunnen oplopen vanwege meerdere leasecontracten naast 
elkaar. Ook blijkt dat niet alleen de hoogte van de bedragen, maar ook 
de complexiteit van de problematiek toeneemt: “Sommige gezinnen heb-
ben drie of meer polissen lopen en dan ontstaan zeer hoge restschulden. 
(…) Veel klanten hebben een reeks van deze polissen en de totalen zijn 
vaak te hoog om binnen drie jaar af te wikkelen.” In notulen uit 2009 
blijken steeds meer instanties betrokken te zijn bij de schuldproblematiek: 
Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW), Bureau Krediet Registratie (BKR), 
bureau Vorderingen Inhoudingen en Kortingen (VIK), gemeente. Dit 
maakt de zaak alleen maar ingewikkelder. 
Soms blijkt de zaak na verloop van tijd ernstiger dan deze aanvankelijk 
leek. De stichting behandelt aanvragen tot 2008 op basis van informatie 
van cliënten zelf, maar die informatie is niet altijd compleet. In 2008 
besluit de SBF zich aan te sluiten bij het BKR, uitsluitend om te kunnen 
toetsen of aanvragers schulden hebben. Dit blijkt niet op zichzelf staand 
te kunnen; lidmaatschap verplicht ook tot registratie van de leningen die 
de SBF verstrekt.

Gunstige positie en publiciteit

Waar de problemen van aanvragers toenemen, verbetert de fi nanciële 
positie van de stichting juist, want na de scherpe koersdalingen in 2008 
en 2009 beginnen de beurskoersen al tijdens de kredietcrisis sterk te 
stijgen. Van 2009 tot en met 2013 groeit het belegd vermogen van de 
stichting van 671.000 euro naar 1.277.000. Door het hoge rendement 
uit beleggingen neemt de afhankelijkheid van de stichting van donaties 
af. Het gunstige beleggingsresultaat biedt de stichting de gelegenheid 
om meer mensen met fi nanciële problemen te helpen. 
Daarvoor moet de doelgroep weten wat de stichting kan betekenen 
en wil ze beter in beeld komen bij de doelgroep. Door middel van een 
nieuw logo, de website, een grootschalig verspreide poster en artikelen 
in diverse media werkt de stichting eraan om haar activiteiten voldoende 
bekendheid te geven. Ook verspreidt de afdeling die zich bezighoudt 
met loonbeslagen brieven met informatie over de stichting aan de 
medewerkers die met een loonbeslag te maken krijgen. Ondanks al deze 
initiatieven valt het de stichting in 2012 op dat het aantal ingediende aan-
vragen voor fi nanciële hulp tegen de verwachting in niet toeneemt. Het 
jaarverslag: “Bij de stichting bestaat mede daardoor de indruk dat niet alle 
medewerkers met fi nanciële problemen worden bereikt.”

Een extra bed
“De combinatie van 
de opvoeding van 
haar zoontje ‘Jimmy’, 
de verzorging van 
haar beide ouders, de 
verwachting dat haar 
functie verdwijnt en een 
laag zelfbeeld zorgen 
voor allerlei fysieke en 
psychische klachten.” 
“Betrokkene slaapt met 
haar zoontje in één bed, 
omdat er geen geld is 
om voor haar zoontje 
een eigen bed te ko-
pen.” Haar zoontje wil 
graag een eigen bed en 
daar komt dan ook een 
gift voor. (april 2013)
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Wet Gemeentelijke Schulphulpverlening: meer urgentie in het berei-
ken van medewerkers

Het belang om medewerkers met financiële problemen te bereiken 
neemt toe als er in juli 2012 nieuwe regelgeving voor schuldhulpver-
lening komt: de Wet Gemeentelijke Schulphulpverlening (WGS). Het 
jaarverslag daarover: “Tegenwoordig ligt de nadruk op dienstverlening 
en worden veel verantwoordelijkheden bij de aanvrager gelegd. Het 
inzetten van een schuldregeling is een veel minder vanzelfsprekende 
zaak geworden; participatie van schuldeisers staat voorop en veel 
minder het ten koste van alles proberen een schuldenvrije toekomst 
te realiseren.” 
De wet betekent vooral versobering: “Het komt regelmatig voor 
dat gemeenten of een kredietbank na inventarisatie van de schulden 
een lening verstrekken. De bestaande schulden worden daarmee 
afgelost en de klant betaalt nog maar aan één partij terug.” Het gaat 
daarbij om leningen met een marktconforme rente. Dat maakt de 
zaak overzichtelijker, maar niet per se hanteerbaarder. Tijdens overleg 
tussen het bedrijfsmaatschappelijk werk en de SBF wordt afgesproken 
om burgermedewerkers met vragen op financieel gebied daarom 
voortaan direct te verwijzen naar de stichting in plaats van gemeente, 
gemeentelijke kredietbank of particuliere hulpverlening. “Het is dus het 
overwegen waard om eerst een aanvraag bij de Stichting in te dienen 
voordat de wettelijke procedure voor schulddienstverlening in werking 
wordt gezet”, concludeert het SBF jaarverslag 2012. 

Werkwijze verandert 

Bij dit alles verandert de stichting zelf ook haar werkwijze. Voorheen 
draaide alles om de zorgvuldige afweging vooraf. Bij een gunstige con-
clusie werd het geld overgemaakt en als de afbetaling volgens afspraak 
verliep was de kous daarmee wel af. De stichting probeert voortaan in 
elke fase veel meer de vinger aan de pols te houden.
In 2006 schrijft het bestuur waar de gedachten naar uitgaan: “De (…) 
‘Notitie hulpaanvraag/schuldhulpverlening’ geeft een grote, algemene 
lijn van de problematiek aan; sommige zaken zijn niet op te lossen. Het 
is geen wegwijzer hoe tot een structurele oplossing te komen; iedere 
situatie is anders. Soms is er sprake van de totstandkoming van een 
zogenoemde minnelijke regeling; budgetbegeleiding wordt soms verplicht 
gesteld en als een zaak niet oplosbaar is dan volgt de aanvraag bij de 
rechtbank en daarna toelating tot de WSNP. Een tussenweg kan zijn dat 
er op basis van vrijwilligheid wordt ‘meegekeken’ bij het budgetbeheer 
omdat het zelf niet lukt. (…) Een andere optie is het volgen van een 
cursus waarin coaching voor wat betreft het beheer van de financiën 
plaatsvindt. Hier kan een preventieve werking van uitgaan. Geld voor het 
volgen van de cursus kan beschikbaar worden gesteld.”
In 2008 geeft de stichting als experiment vier aanvragen in handen van 
particuliere schulphulpverleningsinstanties, die de problematiek inven-
tariseren en de betrokkene adviseren. Het blijkt niet het verwachte 
resultaat te geven; verwijzing naar gemeente of regionale sociale 
dienst voor schuldhulpverlening werkt beter. Dit eerste experiment 

“Nieuwe start”
‘Willem Mul-
der’ stuurde na 
toekennen van een 
renteloze lening 
van ruim € 10.000 
een bedankbriefje: 
“Ik wil jullie allemaal 
hartelijk bedanken 
voor het toekennen 
van de renteloze 
lening. Door jullie 
kan ik letterlijk een 
nieuwe star t maken 
in mijn leven. Toen 
ik jullie brief op de 
mat aantrof, viel er 
letterlijk een last van 
mijn schouders, en 
zo voelde het ook 
echt. Vooral het idee 
dat ik nu helemaal 
los ben van mijn ex 
doet me goed. Dus 
nogmaals bedankt. 
Zodra ik er de 
mogelijkheid en de 
ruimte voor heb zal 
ik uit dank trouw 
een maandelijkse 
donatie storten.”
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geeft wel de richting aan die de stichting op wil. “Na analyse van de 
aanvraag wordt in een aantal gevallen de conclusie getrokken dat het 
financieel inzicht bij een aanvrager voor een lening onvoldoende lijkt 
c.q. is om tot goede budgettering van de inkomsten en uitgaven te 
komen. Budgetbegeleiding/-advisering is dan gewenst.” De stichting 
stelt bij het verstrekken van een lening daarom soms de aanvullende 
voorwaarde dat de aanvrager regelmatig samen met de stichting de 
situatie doorneemt. 
In 2013 begeleidt een vrijwilliger vijftien betrokkenen die een lening 
van de stichting hebben ontvangen. Net als gemeenten en gemeen-
telijke kredietbanken doet de stichting meer aan het overnemen en 
bundelen van leningen - maar dan zonder rente. Het jaarverslag: “In 
een aantal gevallen worden – naast bijvoorbeeld achterstallige betalin-
gen bij een woningverhuurder of premies voor een ziektekostenverze-
kering – hoogrentende leningen op een creditkaart of een doorlopend 
krediet overgenomen en afgelost.” 
Hiermee onderscheidt de stichting zich, volgens het bedrijfsmaatschap-
pelijk werk: “Andere fondsen doen niet aan enige vorm van schuld-
sanering; die zijn er dan voorstander van om door te verwijzen naar 
andere instanties. Andere fondsen houden dikwijls ook heel strak vast 
aan een maximale aflossingstermijn van drie jaar.” 
Door de veranderde werkwijze komen traditionele activiteiten in een 
ander licht te staan. Van oudsher gaf de stichting attenties aan langdurig 
zieke personeelsleden. Door de complexe schuldenproblematiek raakt 
dit steeds verder af van de kernactiviteit: “Voorzitter vindt dat het bur-
gerpersoneelsfonds zich profileert via echte hulpverlening. Voorzitter 
zegt, we zijn geen fruitmandcentrale. Moet het nog?” Het antwoord is 
nee, blijkt al snel.

Organisatie

De vele reorganisaties bij Defensie maken duidelijk dat een zestig 
jarig jubileum niet zo vanzelfsprekend is. Regelmatig staan taakstelling 
en voortbestaan ter discussie, zoals in 2003: “De voorzitter zegt dat 
de heer Völkers [hoofddirecteur Personeel van de Bestuursstaf] druk 
doende is met de reorganisatie en hij moet alle stichtingen onder de 
loep nemen. Misschien moeten de stichtingen gebundeld worden, 
kijken naar bureauruimte, kosten enz.” Het oordeel is gunstig: “De 
heer Völkers  heeft uitdrukkelijk gesteld dat de Stichting Burgerperso-
neelsfonds in deze tijd zeker nodig is. Ook ondersteunen de diverse 
centrales ons, daar zijn afspraken over gemaakt.” 
De stichting geldt als Bijzondere Organisatie Eenheid. Al in 2005 volgt 
een nieuwe discussie, waarbij de Stichting Burgerpersoneelsfonds 
uiteindelijk met succes voor voortbestaan binnen Defensie gaat. De 
Hoofddirectie Personeel van de Bestuursstaf (BS/HDP) vraagt de 
stichting in 2012 een ‘business case’ op te stellen. Die moet een over-
zicht geven van kosten, opbrengsten en de bijdrage vanuit Defensie. 
Wat als de stichting zelf alle operationele kosten moet betalen? Ook 
vraagt de BS/HDP naar fusiemogelijkheden met andere stichtingen en 
‘best practices’ uit andere ministeries. De stichting pleit in de beant-
woording voor voortzetting van de dienstverlening in huidige vorm, in 

“Directe hulp en per-
soonlijke interesse”
In 1998 bezocht een 
afvaardiging van het 
Algemeen Bestuur 
majoor Van der Wolf 
van Regiokantoor 
West “om eens 
te praten over de mili-
tairen die nu geregeld 
om hulpverlening bij 
het fonds vragen. De 
heer Van der Wolff 
is van mening dat de 
oorzaak ligt bij het feit 
dat het fonds direct 
hulp kan bieden. Veel 
militaire fondsen rea-
geren niet zo snel.”

39

C 0 
M 0
Y  0
K  100

C 15 
M 100
Y  90
K  10

C 75 
M 100
Y  0
K  0

C 0 
M 50
Y  100
K  0

C 50 
M 0
Y  100
K  0

C 100 
M 0
Y  0
K  0



lijn met andere ministeries. 
In 2013 verhuist de stichting organisatorisch van een Bijzondere Orga-
nisatie Eenheid bij de BS/HDP naar het Commando DienstenCentra / 
Divisie Personeel en Organisatie Defensie (CDC/DPOD), waaronder 
ook andere personele diensten ressorteren. De dienstverlening, de 
personele bezetting, de huisvesting en de financiële afspraken blijven 
daarbij in stand.

Fusie! 

In 2006 vindt er na lange tijd weer een fusie plaats. In april 2006 zoekt de 
‘Stichting Sociaal Fonds voor het burgerpersoneel der Koninklijke Marine’ 
(SSF) toenadering tot de SBF. Bij het fonds zijn onder andere personeels-
leden van de voormalige Rijkswerf, Bewapeningswerkplaatsen en het 
Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB), nu samengekomen in 
het Marinebedrijf, aangesloten. Drie maanden later meldt de bestuurs-
vergadering: “Voorzitter zegt dat er beweging is vanuit Den Helder. De 
heer Smit heeft op 4 mei bericht gekregen dat het bestuur van SSF op 
27 april 2006 het besluit heeft genomen om de SSF op te heffen. Er is 
een brief aan de directeur van het Marinebedrijf gezonden waarin om 
instemming van dit besluit wordt gevraagd.” 
De voorzitter, secretaris en dhr. Van Walraven zullen op 17 januari 2007 
bij het beperkte ceremonieel van de overgave/overname in Den Helder 
aanwezig zijn. De voorzitter krijgt bij de overdracht een hamer aangebo-
den met daarop een plaatje “Stichting Sociaal Fonds 1958 — 2007” en 
een “kistje kunst” (twee flessen wijn en een kunstwerkje).”

Bedrijfsmaatschappelijk werk op grotere afstand
 
In de voorgaande periode waren er discussies over de verstrengeling 
tussen stichting en bedrijfsmaatschappelijk werk. Inmiddels lijkt de afstand 
tot deze natuurlijke partner vergroot. Er klinkt in 2009 wel forse kritiek 
op onder andere de wijze van aanvragen: “De SBF is niet uitgenodigd 
door de CBMW’ers van alle regiokantoren om casussen uit het verleden 
te bespreken om daar lering voor volgende aanvragen uit te trekken. 
Er is weinig tot niets gebleken van de zorg van ‘borging van de kwaliteit 
van de aanvraag’ door de CBMW’er. Er is nog geen enkele wijziging 
aangebracht in het aanvraagformulier. Van actualiseren van de ‘notitie 
schuldhulpverlening’ is niets gebleken. (…) De formulieren zijn zeker 
niet aangepast aan de huidige tijd: geen zorgtoeslag, geen huurtoeslag, 
geen kindgebonden budget, op oude formulieren is bijvoorbeeld nog 
geen ‘tegemoetkoming kosten kinderopvang’ opgenomen. (…) Er wordt 
ongeveer een jaar overlegd over kwaliteit van de aanvragen en er is geen 
sprake van enige verbetering.” Opvallend is ook dat er in deze periode 
maar weinig aanvragen binnenkomen via het maatschappelijk werk, waar 
dit voorheen juist het merendeel van de aanvragen betrof. 
In het jaarverslag 2010 staat, dat het Dienstencentrum Bedrijfsmaat-
schappelijk Werk zich de kritiek over kwaliteit van aanvragen zeer heeft 
aangetrokken. Er is geen uniforme werkwijze, medewerkers hanteren 
hun eigen wijze van rapporteren en aanvragen bij de stichting. Het 
DC-BMW stelt  verbeteringen in het proces voor: een workshop voor 

“Wat een geweldig 
nieuws!!! Echt ontzet-
tend bedankt!!”
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“Niet in woorden uit 
te drukken”
Aan mevrouw ‘Van 
Wierden’ verstrekte 
de stichting in 2010 
een renteloze lening 
van 32.593 euro. 
Zij  stuurde na de 
laatste afbetaling het 
volgende bericht: “Als 
het goed is, (wat ook 
aan het bedrag op 
mijn salarisstrook te 
zien is) heb ik deze 
maand mijn laatste 
betaling aan u verricht 
en is mijn ‘schuld’ aan 
u afgelost. Is hiermee 
alles ook afgedaan of 
heeft u nog iets van 
mij nodig? Middels 
deze wil ik u hartelijk 
bedanken voor uw 
hulp. Mede dankzij 
uw organisatie heb ik 
alles weer op de rit 
kunnen krijgen. Het 
verschil dat u maakt in 
levens is niet in woor-
den uit te drukken.” 

medewerkers om financiële problemen te signaleren en bespreekbaar te 
maken, het bespreken van casussen om de inhoud en kwaliteit van aan-
vragen te verbeteren en aanpassing notitie schuldhulpverlening uit 2002. 
In 2012 blijkt tijdens overleg tussen stichting en bedrijfsmaatschappelijk 
werk dat de problemen nog niet zijn opgelost. “De voorzitter (…) gaf 
een korte introductie over het doel van het fonds en de ruim voldoende 
financiële middelen die er zijn om mensen te helpen. Er zouden meer 
mensen (…) geholpen kunnen worden. (…) Na 2009 zijn er allerlei toe-
zeggingen gedaan over nieuwe procedures en werkwijze, maar er komen 
weinig aanvragen en bij de aanvragen die worden ingediend worden veel 
kanttekeningen geplaatst. Nieuwe procedures zijn nog niet uitgewerkt.”
De directeur DC-BMW erkent de opmerkingen over de aanvragen. “Het 
SBF stelde voor om alle burgerpersoneelsleden met financiële proble-
men door te sturen naar het SBF. Het DC-BMW stemt hiermee in. (…) 
Het BMW behoudt nadrukkelijk wel een signaalfunctie.”

Startpunt Geldzaken

Niet alleen is de Stichting Burgerpersoneelsfonds actiever in het 
begeleiden van mensen met financiële problemen, de SBF zoekt ook 
via defensiebladen zoals P-Post de publiciteit om defensiemedewerkers 
op de mogelijkheden van de stichting te wijzen. Zo legt secretaris Smit 
in het Defensieblad P-Post uit waarom vroegtijdige hulp zo belangrijk is: 
“Als medewerkers zelf niet tijdig aan de bel trekken, kunnen de kosten 
verder oplopen, waardoor de problemen alleen maar groter worden. 
Het begint bijvoorbeeld met een energierekening die niet betaald wordt. 
Juridisch gezien is het energiebedrijf verplicht om een aanmaning te 
sturen en vervolgens de deurwaarder langs te sturen. Uiteindelijk eindigt 
dit met een vonnis vanuit het gerecht. Maar die extra kosten moeten 
wel worden betaald. Met een (tijdelijke) renteloze lening, kan de rekening 
wel worden betaald en kunnen de extra kosten worden voorkomen. Zo 
voorkomen we dat mensen nog hogere schulden krijgen.”   
Het onderstreept nogmaals dat de werkwijze is veranderd; via preventie, 
vroegsignalering en adequate aanpak in elke fase wil de SBF de vinger 
aan de pols houden. Aansluiting bij het Startpunt Geldzaken past bij deze 
pro-actieve houding. Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband 
van het Nibud, Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB 
en de stichting Financial Planning Standards Board Nederland (FPSB NL). 
Gezamenlijk beschikken zij over zeer veel expertise op de gebieden 
van budgetteren en besparen, huis en hypotheek, sparen en beleggen, 
pensioenen en belastingen. 
Het initiatief ondersteunt met die kennis huishoudens bij het in balans 
brengen van hun financiën. Het geeft organisaties de instrumenten in 
handen om financiële problemen van hun medewerkers of cliënten te 
voorkomen en zo nodig vroegtijdig aan te pakken. 
Cliënten van organisaties die zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken, 
zoals de SBF, krijgen via hun eigen website de beschikking over geld-
plannen die het Startpunt heeft ontwikkeld. Deze geldplannen zijn via 
internet beschikbaar en helpen huishoudens in verschillende samenstel-
lingen, inkomensgroepen en omstandigheden om hun geldzaken in 
balans te brengen en te houden. Er zijn tips om te besparen op hobby’s, 
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‘Chaudhuri’, Den Haag, 
1995
De familie ‘Chaudhuri’ 
heeft schulden bij We-
hkamp, Comfortcard, 
CMV, Finata, ABN-
Amro. Die problemen 
zijn ontstaan doordat 
de echtgenoot van de 
medewerkster een 
videotheek had die 
wegens gebrek aan 
inkomsten de deuren 
moest sluiten. Het 
dossier: “Mevrouw 
maakt de indruk goed 
te weten wat ze wil en 
tevens oog te hebben 
voor hetgeen kan.” Wel 
zijn de gegevens bij de 
aanvraag te summier 
om een beslissing te 
nemen. Als die gegevens 
boven tafel komen, 
vermindert de stichting 
met een renteloze 
lening rechtstreeks 
voor 7.000 euro van de 
schulden.

kleding, vervoer en huishoudelijke uitgaven en er is een vergelijking 
van energie- en zorgaanbieders. Betrokkenen kunnen zelf thuis stap 
voor stap zichzelf helpen om hun situatie te verbeteren. En dat blijkt te 
lukken met concrete tips om uitgaven te beperken en het inkomen te 
verhogen. Met de tips uit het geldplan “Beter rondkomen” realiseren de 
deelneners gemiddeld een verbetering van €170,- per huishouden per 
maand. Secretaris Smit hierover: “Deze onafhankelijke rekentool, zonder 
commerciële belangen, is ontwikkeld in Engeland. Ook andere organi-
saties, zoals de gemeente Rotterdam, TNT-Post en verschillende sociale 
diensten, maken gebruik van dit instrument. Met deze rekentool helpt de 
SBF medewerkers beter inzicht te krijgen in hun geldzaken en winst te 
behalen waar dat kan. De tool is beschikbaar voor al het defensieperso-
neel, burgermedewerkers én militairen.” 
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Rode draden

HOOFDSTUK 6
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Teveel lenen

De stichting bestaat nog maar net als in 1958 sprake is van een lening die wordt verstrekt 
onder de voorwaarde dat de schuld met medewerking van andere partijen dan de stichting 
wordt gesaneerd – en het is geen uitzondering. In 1960 verzucht bestuurslid Teeuwen: “De 
mensen [worden] moreel ondermijnd door de afbetalingsreclame.” Lenen is te makkelijk, klinkt 
ook door in een casus uit 1962: “Betrokkene is het huwelijk zonder spaargelden begonnen. Via 
een familielid schafte men van alles aan op krediet. Door uitbreiding van het gezin en verhuizing 
kwamen echter vele uitgaven om de hoek kijken. Hiervoor leende men geld; tenslotte kwam 
men er niet neer uit en trachtte men het ene gat met het andere te stoppen.” 
In 1966 valt het op, “dat de gevraagde bedragen vaak aan de hoge kant zijn in verhouding tot 
de mogelijkheden van de aanvrager.” Het bedrag per lening stijgt en vaak worden “hogere 
bedragen gevraagd naarmate het salarisniveau van de aanvrager lager is. Het grote bezwaar, 
dat aan het verstrekken van dergelijke leningen kleeft, is dat de looptijd onverantwoord lang 
wordt.” Het is een actuele discussie: in 2012 verstrekt de stichting een lening van 47.000 euro 
die onvermijdelijk een lange looptijd heeft. 

Contribuanten

Het aantal contribuanten is van begin af aan een punt van aandacht. In 1956 vindt “De heer 
Teeuwen  een aantal aanmeldingen van 5000 contribuanten wel erg optimistisch. De pen-
ningmeester raamt zelfs 7.500 contribuanten. Rustenhoven verwacht dat een blijvende activiteit 
noodzakelijk zal zijn om dit aantal te bereiken en nog op te voeren.” In 1957 zijn er al 8800 
contribuanten en in 1963 bijna 13.000. Maar de tijd bewijst het gelijk van Rustenhoven: na ver-
loop van tijd zakt het aantal weer wat in, waarna een wervingsactie vrijwel altijd weer resultaat 
oplevert. Maar dan wel binnen de mogelijkheden natuurlijk. Vanwege bezuinigingen op Defensie 
na de Koude Oorlog en als gevolg van toenemende automatisering loopt het aantal burgerper-
soneelsleden terug van ruim boven de 30.000 in de jaren zestig tot 17.852 in 2013. Dat heeft 
onvermijdelijk invloed op het aantal contribuanten. 
Toch is dat niet het hele verhaal, want ook het percentage contribuanten loopt sterk terug. In 
1997 contribueert 47% van de burgerpersoneelsleden aan het fonds. Dat aantal loopt terug 
tot 23% in 2011. In 2012 valt het aantal contribuanten nog veel verder terug doordat de 
contributie niet meer automatisch wordt ingehouden op het salaris (zie ook het contribuan-
tenoverzicht in de bijlage). 

Worsteling: wanneer heeft het zin hulp te verlenen? 

Gedurende de hele geschiedenis van de stichting blijft het een moeilijke afweging: een aanvraag 
toekennen of afwijzen? Is er sprake van een medische of sociale indicatie? Heeft de betrokkene 
de lening wel echt nodig – enerzijds – of kan de deze de lening wel afbetalen – anderzijds? 
Hoe moeilijk de afweging kan zijn, blijkt bij een casus in 1964, waar de vraag is of het gezin 
moet lijden onder de houding van de kostwinner : “De oorzaak van de fi nanciële achterstand 
moet worden geweten aan de omstandigheid, dat betrokkene zich weinig met zijn grote gezin 
bemoeit. Hij heeft veel functies in het openbare leven (o.a. raadslid), spant zich voor alles en 
nog wat in, maar ontdekt blijkbaar niet de tekorten in eigen omgeving.”
Hoe moet je de instelling van betrokkenen laten meewegen? In 1956 is het oordeel “dat hulp 
van de Stichting aan dit gezin niet is besteed, omdat het hier gaat om een zijns inziens asociaal 
gezin.” Maar niet helpen heeft wel gevolgen voor de kinderen, die toch kleren aan moeten. En 
ligt het volgende geval – uit 1957 - zoveel anders?  “Alhoewel is gebleken dat betrokkene alco-
holist is, blijft de mogelijkheid tot hulpverlening zijns inziens toch wel bestaan, doch zouden de 
desbetreffende gelden aan de vrouw ter hand kunnen worden gesteld, teneinde te voorkomen 



dat de man deze ten onrechte uitgeeft.”
En hoe coulant moet je zijn bij afbetaling, mag die bijvoorbeeld in 
de winter lager liggen vanwege hogere stookkosten?  Nee, besluit 
het bestuur in 1956, dat “leidt niet tot opvoeding tot persoonlijke 
verantwoordelijkheid.”  
In 1980 heeft iemand willens en wetens “onhaalbare verplichtingen 
op zich genomen” en is daardoor in de problemen gekomen, maar 
een lening komt er toch: zo iemand moet ook eten. Oude cases, 
nieuwe cases, in de kern blijft de afweging dezelfde. In 1984 raakt 
mevrouw Kruydenberg de kern als zij zich afvraagt “wat het bestuur 
van de Stichting Sociale Voorzieningen onder een sociale indicatie 
verstaat. De voorzitter antwoordt dat er sprake is van een indicatie 
wanneer er een bepaalde situatie is, niet wanneer een bepaalde situ-
atie kan worden voorkomen. Preventie is een moeilijk te hanteren 
begrip.” 
De stichting kiest bewust niet voor een turfl ijstje waaraan voldaan 
moet worden of voor een gedetailleerde invulling van de begrippen 
‘sociale en/of medische indicatie’, juist ook om elke aanvraag op de 
individuele kenmerken te kunnen beoordelen.  
Makkelijk zal dat nooit worden, blijkt bijvoorbeeld in 1980: “De 
maatschappelijk werker begeleidt dit gezin en het zou voor hem 
veel problemen geven, als de lening niet zou worden toegekend. Het 
bestuur blijft het bezwaarlijk vinden om hier hulp te bieden. Het ziet 
echter een sociale indicatie in die zin, dat hij bij niet-inwilliging de 
maatschappelijk werker totaal geen entrée bij het gezin zou hebben. 
Daarom gaat het bestuur alsnog akkoord met de lening (...).”

Vervlochten problematiek

Sociale en/of medische indicatie: het ‘en/of ’ maakt al duidelijk dat 
beide zaken lang niet altijd gemakkelijk te onderscheiden zijn. In veel 
gevallen is er sprake van een vervlochten problematiek. 
Een steekproef onder honderd dossiers tussen 1964 en 2003 maakt 
duidelijk dat sociale en medische problematiek een vrijwel gelijke 
positie innemen als redenen om een gift of lening toe te kennen. 
In 32 dossiers gaat het om een sociale indicatie, in 30 dossiers om 
een medische indicatie. In 22 gevallen gaat het om een problematiek 
waarin beide aspecten een rol spelen. De overige dossiers bevatten 
afwijzingen of een onduidelijke situatie. 
Behalve de getalsmatig vrijwel gelijke positie voor medische en 
sociale problematiek, valt ook op dat in een kwart van de toege-
kende gevallen sprake is van een vaak onontwarbaar complex van 
medische en sociale problemen die ten grondslag liggen aan fi nan-
ciële moeilijkheden. Relatieproblemen vormen daarvan  maar al te 
vaak een ingrediënt. Al in 1957 blijkt dat verschillende hulpaanvragen 
voortkomen uit echtscheidingen. In 1964 wil de aanvrager “van twee 
belangrijke schulden geen bijzonderheden vertellen.” Hij wenst ook 
zijn echtgenote niet over de situatie in te lichten “gezien de slechte 
onderlinge verstandhouding.” Ook daar spelen relatieproblemen 
een rol, in de fi nanciële problemen, maar welke rol dat is? Als er 
psychische klachten in het spel zijn, gaat het helemaal om moeilijk 

Ex-partner met gokver-
slaving
“De schuld is ontstaan 
door de gedwongen 
verkoop van de echtelijke 
woning in Veenendaal (…)  
Omdat mijn ex-partner 
(…) een gokverslaving 
heeft en een lager inko-
men heeft dan onder-
getekende hebben we 
tijdens ons huwelijk nooit 
voldoende fi nanciële 
middelen gehad om de 
hypothecaire schulden 
gefaseerd af te lossen. 
En na een langdurig 
juridisch gevecht sinds 
de echtscheiding is door 
de rechter (…) besloten 
dat mijn ex-partner 
slechts EUR 27.500 van 
de totale restschuld hoeft 
in te lossen (…). Helaas 
kan ik geen persoonlijke 
lening afsluiten bij een 
externe of commerciële 
fi nanciële instelling, omdat 
ik gepromoveerd ben 
[naar een marinebasis 
buiten Nederland] Een 
voorwaarde voor het 
afsluiten van een lening 
via een bank of fi nanciële 
instelling is woonachtig 
te zijn in Nederland.” De 
SBF verschaft een groot 
deel van het benodigde 
leenbedrag.
(december 2013)
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te scheiden problematiek. Psychische moeilijkheden vormen een 
medische indicatie, maar zijn vaak ook de oorzaak van een onver-
antwoord uitgavenpatroon - een sociale indicatie. Om het helemaal 
ingewikkeld te maken: psychische problemen kunnen bijdragen aan 
relatieproblemen. 
In sommige gevallen vormen sociale problemen de oorzaak van 
bijkomende medische problemen. Zoals in 1996 bij een aanvrager uit 
Zutphen, die lichamelijke klachten ondervindt vanwege spanningen, 
veranderde werkomstandigheden en zijn persoonlijkheidsstructuur. 
Hij koestert wrok over de gang van zaken op zijn werk, “voelt zich 
zeer ondergewaardeerd.” Nog in het jaar dat hij met de VUT gaat 
overlijdt hij; hij is niet verzekerd en krijgt postuum een gift voor de 
begrafeniskosten. 
Met fi nanciële problemen die tot spanningen en medische proble-
men leiden, kampt een aanvrager uit Den Haag. “Betrokkene zou zeer 
geholpen zijn met deze lening, temeer omdat zijn huidige nervositeit 
ook een weerslag heeft op zijn functioneren.” 
Andersom komt het ook veelvuldig voor : ziekte of kosten vanwege 
ziekte die tot sociale problemen leiden. In 1997 wordt een betrok-
kene in comateuze toestand onverzekerd opgenomen in het Leids 
Universitair Medisch Centrum. Kosten totaal: 92.500 gulden. De 
stichting bemiddelt voor een afkoopsom van 28.800 gulden, verstrekt 
als renteloze lening voor vier jaar. Betrokkene wordt herverzekerd, 
krijgt een mentor en gaat zo snel mogelijk naar een begeleid wonen 
project. 
Triest is de casus uit 1988 van iemand met talrijke schulden: “betrok-
kene is psychisch erg labiel, (…)  onlangs is een schuld ontstaan van 
700,--, dit wegens ernstige beïnvloeding – om niet te spreken van 
chantage – door een café-eigenaar.” Hoewel het moeilijk te geloven is 
dat mensen verlies aan inkomen denken te compenseren met lenin-
gen, komt dit wel degelijk voor, zoals in 1994: “Door ziekte naar 80% 
salaris, 510 netto per maand minder, daarom doorlopend krediet 
afgesloten om tekorten op te vangen.” 
Soms lopen oorzaak en gevolg zozeer door elkaar dat geen volgorde 
is aan te geven. Een gezin uit Den Haag heeft tussen 1969 en 1988 
maar liefst veertien aanvragen van uiteenlopende aard ingediend. Het 
dossier meldt dat er vanwege zo’n “lange reeks van door ons perso-
neelsfonds verstrekte leningen en (vakantie)giften inmiddels sprake is 
van structurele hulp. Hulp van een dergelijke aard kan feitelijk nimmer 
het werkterrein van een sociaal fonds zijn. (…) Hoewel ongetwijfeld 
ziekte een rol speelt, is het zo dat men maar wat aanrommelt.”

Van alle tijden

De bronnen maken duidelijk dat veel problematiek van alle tijden is; 
alleen de schaal waarop bepaalde zaken zich voordoen verandert. Zo 
is er momenteel de observatie dat veel zaken in het moderne leven 
te complex voor een deel van de bevolking zijn geworden. In 1958, 
de ‘goede oude tijd’, dacht men daar precies zo over : “Het blijkt, dat 
zich bij ongeveer 15% van de uitgegeven leningen haperingen bij de 
terugbetaling voordoen.” Dit zou, zo vermoedt men, te maken kun-

“Heel bijzondere 
vrijdag” 
“Met een traan in mijn 
oog van blijdschap 
hebben wij uw mail 
gelezen, zo’n goed 
bericht hebben wij in 
tijden niet meer gehad! 
Meerdere malen had 
ik vandaag getwijfeld u 
vandaag te bellen om 
te vragen of er al iets 
bekend was over de 
aanvraag en zelfs nu 
twijfel ik nog om u even 
te bellen om telefonisch 
u te bedanken, maar het 
nuchtere persoontje 
in mij verteld dat ook 
u “gewoon” weekend 
hebt. Ik neem aan 
dat met de brief die 
aankomende dinsdag 
uitgaat, de procedures 
en vervolgstappen 
staan beschreven en 
wij wachten dan ook 
met smart de brief 
af. Voor zeker zal ik 
aankomende week nog 
telefonisch contact met 
u opnemen. Eén ding is 
zeker, u en de overige 
bestuursleden hebben 
van deze “normale vrij-
dag 28 november 2014” 
een heel bijzondere 
vrijdag 28 november 
2014 gemaakt!”
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nen hebben met de moeilijkheid van het stortingsformulier “omdat het vaak gaat om eenvou-
dige mensen.” Die mensen kregen het net zo Spaans benauwd als ze een formulier moesten 
invullen als digibeten nu die op de computer hun belastingaangifte moeten doen.
In het huidige tijdsgewricht is het risico dat gezinnen bij problemen met teveel verschillende 
instanties te maken krijgen. Ook in recente notulen van de stichting valt dit te lezen. Niets 
nieuws, getuige een notitie uit 1958, waar de stichting wil “voorkomen, dat het gezin door te 
veel personen wordt benaderd.” 

Hoog inkomen

In 1984 stelt het algemeen bestuur vast dat “95 % van de hulpzoekenden afkomstig is uit de 
laagste inkomensschalen.” In 1998 volgt de nadere invulling dat de aanvragen overwegend 
van medewerkers in de schaal 3-5 komen, maar ook van medewerkers in schaal 11. Toch zijn 
aanvragen van mensen met een hoger inkomen tot de eeuwwisseling vrij uitzonderlijk. In 1980 
doet iemand met een netto-inkomen van 5.300 gulden per maand een aanvraag, wiens familie 
al sinds 1572 in Nederlandse krijgsdienst is en die sinds 1920 tot het Nederlands patriciaat 
behoort. 
Het spreekt vanzelf dat de stichting hier kritisch naar kijkt en zo’n aanvraag niet zomaar hono-
reert, maar, valt in een bestuursvergadering in 1981 te lezen: “Anderzijds blijkt duidelijk, dat ook 
werknemers met ruime inkomsten in moeilijkheden kunnen geraken.” Behalve moeilijkheden 
kunnen er ook andere redenen voor financiële krapte ondanks een hoog inkomen zijn: “Men 
mist het inzicht, om dit inkomen adequaat te besteden.” (1986)
Dat is zeker zo bij de volgende casus: iemand met een hoog inkomen, maar veel te hoge vaste 
lasten vraagt 10.000 gulden te leen. Het bestuur kan dit verzoek niet inwilligen, aangezien er 
dan niets overblijft om van te leven en dus ook niet om af te betalen. De laconieke reactie van 
de aanvrager spreekt boekdelen: “Nee heb ik, ja kan ik krijgen.” 
Het jaarverslag van 2009 constateert, dat er sprake is van een verschuiving naar hogere loon-
schalen. Het begint bij drie, maar er komen substantiële aantallen aanvragen binnen tot en met 
schaal 7. Ook daarboven zijn er meer aanvragen dan voorheen.

Hartverscheurend

Door de jaren heen komen er cases voor die werkelijk hartverscheurend zijn. De meest rauwe 
vormen van menselijk leed dringen soms tot de dossierpagina’s door : “Betrokkene is tijdens de 
oorlog in talrijke concentratiekampen geweest. Zijn grote wens is nog eens zijn vele kennissen 
die hem met onderduiken hebben geholpen te bezoeken. De man ondervindt nog steeds veel 
last van de vele martelingen die hij in de oorlog heeft ondergaan” (1979). Of wat te denken 
van het lot van de heer ‘Suiker’ die in 1971 met zijn zwangere vrouw uit Suriname aankomt in 
Rotterdam. Korte tijd later verliest hij zowel zijn vrouw als zijn baby vanwege complicaties die 
tijdens de bevalling optreden. Zo kort na de aankomst in Nederland heeft hij geen geld voor 
de begrafeniskosten en vraagt een lening aan. 
In 1989 haalt in een heel andere casus de echtgenote na een scheidingsprocedure het onder-
ste uit de kan: “Terwijl de heer ‘Lembeek’ zijn werkzaamheden verrichtte, werd de woning op 
een bed en een kat na volledig leeg gehaald, inclusief vloerbedekking en gordijnen. Eveneens 
werd de gezamenlijke spaarrekening geheel door de ex-echtgenote opgenomen en alle nog 
niet verzilverde cheques aangeboden.” 
Tussen 1966 en 1986 komt de heer ‘Lepelaar’ met een sociaal zwak gezin in de dossiers voor. 
Hem blijft werkelijk niets bespaard: zwakbegaafde kinderen, een vrouw met kanker en in 1983 
overlijdt de zoon aan een overdosis drugs. Ongeveer even triest is het lot van de betrokkenen 
in het dossier  ‘Terleede’, 1993: “Op 12 juli 1987 wordt Freddie doodgeschoten. In zeer korte 
tijd is het toen met mevrouw ‘Terleede’ jr, achteruitgegaan. Zij raakte verzeild in de prostitutie 



en verslaafd aan harddrugs. De kinderen werden verwaarloosd. Deze 
situatie werd door heer ‘Terleede’ en zijn echtgenote als onhoudbaar 
ervaren en zij hebben toen de kinderen daar weg gehaald. (….) De 
fi nanciële situatie van de heer en mevrouw ‘Terleede’ houdt hiermee 
nauw verband.” 
De heer De Bruin maakt in 1995 een echtscheiding mee en draait 
voor de schulden op. Hij doet twee zelfmoordpogingen voordat hij 
hulp van de stichting inroept. “Hij had het gevoel dat hij alles kwijt 
was.”
 
Misbruik 

Tussen de vele hulpvragen van mensen in moeilijkheden zijn de 
aanvragen van mensen die een slaatje willen slaan uit de stichting 
gelukkig een uitzondering. Het bestuur is daarop alert en kritisch, 
hoewel het zich soms gedwongen ziet om aanvragers het voordeel 
van de twijfel te geven.  
Meteen in 1956 is er een casus van iemand die een gift en een 
lening van het Van Weerden Poelmanfonds heeft verzwegen – een 
opmerkelijke link met de actualiteit, want dat is nu weer aan de orde. 
Bovendien blijkt dat de aanvrager die lening niet vrijwillig terugbetaalt. 
In 2015 doet zich eenzelfde situatie voor – met hetzelfde fonds! In 
1958 vraagt iemand een lening van 200 gulden na het verliezen van 
een portefeuille; saillant is dat betrokkene al twee leningen had, naast 
een lening bij zijn vakbond. Het bestuur besluit hier toch maar een 
lening te verstrekken.   
In verschillende gevallen komt de stichting erachter, dat de betrok-
kene gegevens verzwijgt, zoals in 1976: “Destijds is een lening van 
f. 3.500,- toegekend voor een reis naar Israël in verband met een 
huidaandoening.” Er was namelijk een tv-uitzending geweest waarin 
het weldadige effect van baden in de Dode Zee naar voren was 
gekomen. “Daarbij was het de bedoeling na verloop van tijd te bezien 
of mogelijk een gedeelte zou kunnen worden kwijtgescholden. Het 
is de maatschappelijk werker  gebleken, dat betrokkene niet geheel 
open kaart heeft gespeeld. Hij had destijds genoeg spaargeld om de 
reis te bekostigen, maar wilde slechts rente besparen.”
Een dergelijke egoïstische houding blijkt ook uit een aanvraag uit 
1983. Betrokkene had een auto aangeschaft voor de dienst, maar 
krijgt een auto van de werkgever ter beschikking. Er zijn geen fi nan-
ciële problemen en er is geen sociale indicatie. Commentaar in de 
notulen: “Hij wil zoveel mogelijk geld hebben, dus laat hij zijn collega’s 
maar betalen.” 

Wal en schip

Tegenover het beperkte aantal pogingen om misbruik van de stichting 
te maken, staat een overweldigend aantal gevallen waarin de stichting 
mensen die overal tussen wal en schip vallen heeft kunnen helpen. En 
dat is precies waarvoor zij in 1955 werd opgericht en waarvoor de 
stichting zich zestig jaar later nog altijd inzet. 
Het kan gaan om de gevolgen van ziekte en om stille armoede. Het 

‘Herzog’, Kerkrade, 
1996 
“Betrokkene heeft 
een dusdanige 
situatie, dat een jaar-
lijkse kerstgift aan 
hem wel besteed 
zou zijn.” Zijn 
echtgenote is na-
melijk psychiatrisch 
patiënte - waarvoor 
een eigen bijdrage 
van 210 euro per 
maand betaald 
moet worden - en 
“huiswaarts keren 
zal waarschijnlijk niet 
meer tot de moge-
lijkheden behoren.” 
De medewerker 
heeft een renteloze 
lening van de stich-
ting van 9.500 euro 
ontvangen, is zijn 
werk goed blijven 
doen en staat be-
kend als een goede 
werkkracht. 
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kan gaan om het oplossen van schuldenproblematiek en onverwacht grote uitgaven. Enkele ca-
ses maken duidelijk hoe de stichting bij gevallen die tussen wal en schip vallen het verschil kan 
maken: “Hij heeft zich bij zijn oude ziektekostenverzekeringsmaatschappij gemeld. Omdat zijn 
echtgenote al zwanger was, zijn de kosten in verband met bevalling uitgesloten.” Een vergelijk-
bare situatie met de ziektekostenverzekering speelt in 1974: “Een lening ad f. 21.408,55 wordt 
gevraagd voor het voldoen van kosten in verband met verblijf in Hoog-Hullen te Eelde. Betrok-
kene onderging aldaar een ontwenningskuur. Betrokkene dacht verzekerd te zijn, maar hij bleek 
geroyeerd. De maatschappelijk werker is er in geslaagd de heer ‘Vermeulen’ bij [ziektekosten-
verzekeraar] V.G.C.N. onder te brengen. Echter met uitsluiting van bovengenoemde kosten.”
Soms zijn de relaties tussen de stichting en cliënten langdurig, zoals in 1972 over het gezin ‘En-
gelhart’ te lezen staat: “Het gezin is reeds sinds 1957 bij de stichting bekend. Er zijn voortduren-
de zorgen om de zoon Eric, die nu 19 jaar is en dwarslaesie-patiënt is. Nu er een aangepaste 
woning beschikbaar is, wordt opnieuw hulp aan de stichting verzocht.” In sommige gevallen valt 
de beslissing om hulp te verlenen, terwijl in de notulen doorklinkt dat de stichting in zo’n geval 
geen structurele oplossing verwacht. 
Soms pakt dat tot verrassing van de stichting positief uit en betekent de lening een ommekeer, 
zoals in 1974 met een aanvrager die “zwakbegaafd en weinig zelfstandig is. Er is sprake van 
drankgebruik en betrokkene was gehuwd met een ongunstig bekend staande vrouw, zijn hui-
dige vrouw ziet er onverzorgd uit, het is duidelijk dat de mensen niet geheel open kaart spelen. 
Soms lijkt de zaak hopeloos en lijkt helpen zinloos.” Dan blijkt in 1978 “er is veel ten goede 
gekeerd ten opzichte van de eerdere rapportering.” Kijk, daar doet de SBF het allemaal voor.  
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Bijlage 

Trend in balanstotaal, in euro’s in gemiddelden over vijf jaar op basis van 
jaarverslagen:

1970-1974:   346.000
1975-1979:   385.000 (gegevens over 1978 en 1979 ontbreken) 
1980-1984:   413.000 (gegevens over 1980 en 1981 ontbreken)
1985-1989:   542.000
1990-1994:   795.000
1995-1999: 1.040.000
2000-2004: 1.123.000 
2005-1009: 1.329.000
2010-2014: 1.804.000 

Leningen en giften
Aantal giften/leningen  Giften / leningen(EUR) Totaal uitstaande leningen 

70-74: 219 / 380        49.000 / 204.000 241.000
75-79: 214 / 233        55.000 / 177.000 226.000
80-84:  ?    / ? 16.000 /   89.000 121.000
85-89:   44/ 179          14.000 / 227.000 302.000 
90-94:   39 / 108         13.000 / 265.000 393.000
95-99:   62 / 118         25.000 / 410.000             688.000
00-04: 47 / 95  23.000 / 449.000 892.000  
05-09:    28 / 64  17.000 / 430.000 839.000  
10-14:    37 / 34  29.000 / 268.000 625.000 

Aantal contribuanten/begunstigers 

1957   8.800
1963:  12.967 
1982-1984:     Van 7.264 naar 6.507
1985-1989: Van 6.354 naar 8.257
1990-1994: Van 8.230 naar 9.322
1995-1999: Van 9.195 naar 9.161
2000-2004: Van 9.528 naar 6.215, een weerspiegeling van de 
 afslanking van het ministerie.
2005-2009: Van 5.193 naar 4.968, rond de 25% van aantal 
 medewerkers.
2010-2014:  Van 4.738 naar 1.850. De daling valt terug te voeren op
 het feit dat het geen inhouding op het salaris meer is,
 maar betaling via automatische incasso. 
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Bestuurssamenstelling

Op 1 juli 2015 was het bestuur als volgt samengesteld:

Mw. Drs. Ing. P.E.M. Visser  Voorzitter AB, aangewezen door de Minister, tevens als  
 voorzitter lid van het DB;
Dhr. Ing. A. Thoma Lid AB, op aanbeveling van de Centrale van Middelbare en
 Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en  
 Instellingen (CMHF). Tevens als penningmeester lid van het DB.
Dhr. G.F.H.A. Aspers Lid AB, op aanbeveling van CNV Publieke Zaak;
Dhr. G.P.M. Senecaut MA Lid AB, op aanbeveling van FNV Overheid; 
Dhr. K.J.H. Dorren Lid AB, op aanbeveling van het Ambtenarencentrum / de   
 Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM)
Mw. C.J. van Delft Adviserend lid AB, aangewezen door de Minister, tevens  
 adviserend lid van het DB;
Dhr. J. Smit  Hoofdbureau. Tevens secretaris en lid van het AB en DB,                                
 als zodanig aangewezen door de Minister.
Maj. KL H.C.M. van Tilburg Sociaal adviseur DB.



Problemen?
Schulden?

De Stichting Burgerpersoneelsfonds steunt (post)actieve 
burgermedewerkers die vanwege sociale en/of medische 
omstandigheden in de financiële problemen zijn gekomen.

Voor meer informatie www.burgerperSoneelSfondS.nl | email: Sbf@mindef.nl | telefoon +31 (0)6 264 342 12

Wij kunnen je 
misschien helPen...

  

www.burgerperSoneelSfondS.nl
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