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WÉG MET UW

ADMINISTRATIE

EERSTE
HULP BIJ
BOEKHOUDPROBLEMEN
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NUTTIGE ADRESSEN
HUMANITAS

internet: humanitas.nl/themas/
thuis-administratie
telefoon: 020-5231100

Bankafschriften, verzekeringspolissen, de jaarlijkse belastingaangifte
en altijd weer die rekeningen. Veel ouderen wordt de eigen administratie op
een gegeven moment te veel. Met alle risico’s van dien, tot aan schulden en
financieel misbruik toe. Maar wees gerust: er zijn - vrijwillige - hulptroepen.

ONDERSCHAT PROBLEEM
Ze is zeker niet de enige, zegt
Rebecca Gerritse, projectleider
thuisadministratie bij Humanitas,
dat met ruim 4.000 geschoolde
vrijwilligers in heel Nederland
zo’n 14.000 cliënten bijstaat
die bezwijken onder hun eigen
papierwinkel. “Er zijn ouderen die
niet zo vaardig zijn wat betreft
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internet: uniekbo.nl
telefoon: 073-6123475

LANDELIJK
STIMULERINGSNETWERK
THUISADMINISTRATIE

TIPS TIPS TIPS TIPS TIP

M

eltje van der Wal (89) uit
het Friese Bergum had
liever haar eigen administratie gevoerd. Maar dat krijgt
ze gewoonweg niet meer voor
elkaar. “Ik heb net post gekregen
van pensioenfonds ABP. Al die
cijfers. Ik begrijp het gewoon niet.
En die rare woorden die je vaak
in brieven ziet. Het is me op mijn
leeftijd gewoon te veel.”
De weduwe heeft haar administratie jaren geleden al uit
handen gegeven, aan de kinderen.
Zoonlief rijdt nu en dan van de
Veluwe naar Friesland. “Dan
neemt hij alle post door die ik
in een doos heb gedaan”, zegt
Meltje. Haar dochter regelt online
moeders bankzaken. “Want al die
dingen die je tegenwoordig via
e-mail en internet moet regelen,
dat lukt me echt niet.”

UNIE KBO

VOORKOM DAT HET MISGAAT
MET UW ADMINISTRATIE

‘Praten over
geldzaken vindt
de oudere
generatie vaak
lastig’
administratie. Dat is echt een
onderschat probleem.”
Deels speelt de leeftijd een rol.
Onthouden, lezen, overzicht
bewaren, het wordt voor veel
mensen lastiger naarmate ze
ouder worden. Bij de oudere generatie is vaak ook sprake van een
striktere taakverdeling, waarbij
de man meestal de administratie
doet en de vrouw het huishouden.
Op zich geen probleem, tot de
boekhouder van de twee ziek
wordt of overlijdt.
Gerritse: “Wij zien bijvoorbeeld
weduwen van mannen die altijd

◗ Heeft u een partner, voer dan uw
administratie samen, of bespreek die in
ieder geval. Zo bent u minder onthand
als uw partner ziek wordt of wegvalt.
◗ Regel op tijd wie u gaat helpen bij uw
administratie voordat u dat zelf niet
meer alleen kunt.
◗ Praat met uw omgeving over geldzaken en administratie. Dat levert vaak
handige tips op van hoe anderen het
doen.
◗ Veel gemeenten hebben een formulierenbrigade, met mensen die - vaak
gratis - helpen bij het invullen van
allerlei papieren (o.a. belastingen,
verzekeringen, toeslagen).
◗ Laat eens een deskundige (vrijwilliger)
meekijken, zoals een thuisadministrateur
van bijvoorbeeld Humanitas, ouderenbond of een welzijnsinstelling uit uw
eigen gemeente.
◗ Bezoek een financieel café in uw
omgeving. Daar kunt u allerlei vragen
over uw geldzaken en administratie
voorleggen. Neem relevante informatie
mee.
◗ Geeft u uw administratie (deels) uit
handen? Houd dan de vinger aan de
pols! Laat u elke paar weken of
maanden bijpraten, achter de computer
en met de papieren erbij.

internet:
steunpuntthuisadministratie.nl
telefoon: 020-4205945

EIGEN GEMEENTE
de administratie deden. Die
vrouwen hebben vaak totaal
geen sjoege van wat er thuis
in al die ordners staat of van
welke instanties ze allemaal post
krijgen en waarvoor. Zeker in
een situatie van rouw kan dat
best problematisch zijn. Dan heb
je helemaal geen trek in al die
papieren. Al moet dat wel.”

ALLES MOET DIGITAAL
Ook het internet is voor
sommigen een probleem. “Alles
moet digitaal tegenwoordig. Je
belastingaangifte, contact met de
gemeente of je energiebedrijf. Als
je dat niet gewend bent, kan het
internet echt een enorm obstakel
zijn”, zegt Gerritse. “We hebben
het hier over een generatie die
vaak pas overzicht krijgt als
zaken op papier staan.”
Ria Heshusius (72) uit Bentelo
leidt namens Unie KBO vrijwillige
ouderenadviseurs op, die ook
helpen bij thuisadministratie.
Zij ziet geregeld hoe ouderen

worstelen met hun administratie
en tot welke wantoestanden dat
kan leiden. “Soms zijn mensen zo
gefrustreerd of onmachtig, dat ze
de boel maar laten. Dan kun je
een ware ravage aantreffen.”
Met soms forse schulden tot
gevolg. “En dan zie je bij een
huisbezoek aanmaning op
aanmaning, ongeopend op een
stapel. Of, zoals laatst nog, drie
telefoonabonnementen. Gewoon,
omdat mensen geen idee hebben
van wat ze eigenlijk allemaal
hebben lopen en waar”, zegt
Heshusius.

POST NIET MEER OPENMAKEN
Zij ziet dat ouderen vaak gewoon
met te veel andere ballast
kampen. “Als je op leeftijd komt,
vallen mensen om je heen weg, je
krijgt allerlei ziekenhuisbezoeken,
kinderen gaan scheiden, je mag
een kleinkind niet meer zien,
slaapt niet goed meer uit. Weet
je, als je broer op sterven ligt,
heb je al genoeg te doen. Dan

Zoek via Google of een andere
zoekmachine op internet naar de
naam van uw gemeente en
‘thuisadministratie’ om te zien
waar u terecht kunt. U kunt dat
ook navragen bij uw eigen
gemeente of lokale
welzijnsinstelling.

maak je geen post meer open.”
De problemen beginnen vaak bij
mensen tussen de 75 en 80 jaar.
Heshusius: “Dan raken mensen
wat verward, taal wordt lastiger
en ze komen niet meer mee met
de digitalisering. En dan is er
ook nog de overheveling van
zorgtaken naar gemeenten, die
in veel plaatsen zorgt voor een
administratieve warboel. Terwijl
ze juist meer zorg nodig hebben.”

SLUIPEND MISBRUIK
Voor veel ouderen met administratiesores ligt het voor de hand
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om hulp te zoeken bij de (klein)
kinderen of bij buren. In de meeste
gevallen gaat dit prima, al zijn er
voldoende voorbeelden van ‘financiële mantelzorg’ die eindigt in
regelrechte uitbuiting, stellen Unie
KBO, Humanitas en de NVVK, de
vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren .
“Ouderen geven hun pinpasje dan
aan de kinderen of kleinkinderen,
om geld voor hen te halen en overschrijvingen te doen”, aldus
NVVK-voorzitter Joke de Kock.
“Maar ze hebben er soms geen
idee van dat het eigen bloed ook
goed voor zichzelf zorgt. Tot de
deurwaarder op de stoep staat om
schulden te innen. Daar krijg je
kromme tenen van.”
Vaak verloopt dat misbruik sluipenderwijs, weet ook Ria
Heshusius. “Dan doet dochter al
jaren de boodschappen voor moeder. Maar dan rekent ze ook haar
eigen boodschappen af met moeders bankpas. Soms wordt dat
gezien als een soort ‘onkostenver-

goeding’ voor de hulp. Of er is een
gevoel van ‘mama vindt dat vast
niet erg’ of ‘ze heeft toch genoeg’.”

‘Soms tref je
een ware
ravage aan’
HULP ZOEKEN
Meltje van der Wal kan zich niet
voorstellen dat zoiets ook bij haar
zou kunnen overkomen. “Ik denk
niet dat mijn kinderen mij ooit
zouden bedonderen.” Maar KBOdocente Heshusius heeft te veel
gedonder gezien om dat voetstoots aan te nemen. “Ik heb
schatten van zonen en
schoondochters, maar ook
ik kanslachtoffer worden van

financieel misbruik.”
Juist daarom raadt ze ouderen
met ‘administratitis’ aan hulp te
zoeken bij een van de vele
getrainde vrijwilligers van
Humanitas, ouderenbonden of
welzijnsinstellingen. De vrijwilligers zijn sowieso een goede optie
voor ouderen die geen mensen
kennen die kunnen helpen met de
administratie, zegt Gerritse.
“Daarvan zijn er helaas genoeg.”
Ook kan het schelen dan ze dan
niet tegenover een bekende met
de billen bloot hoeven. “Het is
toch een taboe. Mensen schamen
zich als ze niet meer hun eigen
administratie kunnen voeren.”
Maar met wat hulp van een vrijwilliger kan volgens Gerritse ook
de weduwe die nooit post en geldzaken heeft gedaan zich meestal
nog een hele poos zelf redden.”

EEF VAN OPDORP: ‘NIET KLAGEN
EN ZEUREN, MAAR PRATEN EN DOEN’
Budgetcoach Eef van Opdorp, bekend van diverse tv-programma’s, weet dat het voor veel ouderen steeds lastiger
wordt om hun administratie te voeren. “Maar dat is geen reden om het van je af te houden. Ook al snap je niet hoe je
iets online moet regelen of vind je een formulier te lastig, je kunt er niet onderuit! Klagen heeft geen zin en niks doen
betekent dat de boel in de soep loopt. Dan komen de incasso’s vanzelf. Geld heeft geen geduld.” Volgens Van Opdorp
kent iedereen wel iemand die kan helpen om je administratie op poten te zetten. “En anders is er altijd wel een
getrainde vrijwilliger die kan helpen. Het wémelt ervan.”
Geen smoesjes dus, maar aan de slag. “Maak van iets naars iets leuks. Ga met je kleinzoon achter de computer zitten.
Dat is ook gezellig. En hij vindt het vast tof om opa of oma te kunnen helpen.” En nog een tip van de budgetcoach:
práát over geldzaken. “Dat vindt de oudere generatie vaak lastig. Maar geloof me, je leert een hoop van hoe anderen
het doen. Voor je het weet hoor je hoe je honderden euro’s op je energierekening kunt besparen. Of dat iets met een
inlogcode op internet helemaal niet zo lastig is als je dacht.”
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