SIVI seminar 20-09-2017 ‘de Burger bepaalt’

Wat doe je om welk probleem op te lossen?

Welk probleem?


1 op 5 huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden



Nationale pensioenbewusteloosheid (AFM: “voorspelbare teleurstellingen”)



Meer dan 2.000.000 ZZP-ers en klein-klein-bedrijven, meestal niet doorgeleerd tot ondernemer



Het individu is nauwelijks betrokken bij grote veranderingen die hem/haar betreffen



Steeds minder zicht op financiën (meer banken, meer apps)



Steeds meer verantwoordelijkheid (minder collectieve zorg)

Behoefte aan overzicht & inzicht

Wat doen wij?


Het individu in staat stellen hun eigen geldzaken te regelen



Gebruik maken van de rechten van het individu zijn gegevens te verzamelen en in te zetten



Het individu een plaats geven, zodat er omheen een passende structuur ontstaat
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Waarom van meerwaarde?



Voor iedereen: app gratis te downloaden



Gemakkelijk: met druk op de knop gegevens ophalen



Begrijpelijk: begrijpelijk financieel overzicht



Open: koppelen aan apps van derden, van budget
coaching tot hypotheekadvies (ecosysteem)



Breed inzetbaar: te gebruiken in alle levensfasen, voor
alle financiële uitdagingen



Duurzaam: verhoogde financiële zelfredzaamheid
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Wat is de mate van volwassenheid van jouw initiatief?



Werkend prototype, technisch ‘proof of concept’ koppeling met Digid



Er is een app waarmee is men zich een voorstelling kan maken van Financieel Paspoort



10 actieve medewerkers



30 ambassadeurs



40 betrokken organisaties



300 aangemelde testers



Ruime naamsbekendheid



Funding ontvangen voor het uitwerken van FP in het domein Schuldhulpverlening
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Welke concrete resultaten zijn behaald?
24 mei werkconferentie ‘de Burger centraal’


Bijna 100 deelnemers



Ruim 40 verschillende bedrijven en
organisaties



Steun van FinTech Commissaris
Willem Vermeend



Rapport 1e fase overhandigd aan
Mariette Hamer



Starten 2e fase van de route kaart ‘de
Burger centraal’



Ruim 20 organisaties hebben
aangegeven te willen bijdragen
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Welke concrete resultaten zijn behaald?
30 augustus route kaart ‘de Burger centraal’


•

In samenwerking met 22 organisaties w.o. overheden, financiële dienstverleners,
belangenorganisatie, verbanden en specialisten, is de route kaart ‘de Burger centraal’
opgesteld.
Op 30 augustus aangeboden
aan de staatssecretaris
Jetta Klijnsma, als startpunt voor
het uitwerken van 3
maatschappelijke uitdagingen:
• Pensioenen - APK
• ZZP-ers
• Schuldhulpverlening
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route kaart ‘de Burger centraal’

Doelstellingen
1. Beschikbaar maken van
een app waarmee een
financieel overzicht kan
worden geboden als
bewijs dat het kan, als
manifestatie van het
bezitten en beheren van
de eigen financiële data
en het begin van
financiële
zelfredzaamheid
2. Positioneren en
vertegenwoordigen van
de burger in alle
veranderingen die zijn
financiële situatie
betreffen en waarbij de
burger dient mee te
spreken, zowel in
commerciële als
maatschappelijke
context, en het actief
uitdragen van dit nieuwe
principe
3. Identificeren van
maatschappelijke
uitdagingen en het
initiëren en
ondersteunen van
oplossingen waarbij de
actieve positionering van
een financieel
geëmancipeerde burger
een belangrijke bijdrage
kan leveren aan een
fundamentele
verandering en
verbetering

Vanuit een burgerinitiatief waarde ontwikkelen door een app te bouwen, in een werkconferentie
✓ 1e fase: Verkennen.
organisaties en markten te mobiliseren en maatschappelijke uitdagingen zichtbaar te maken

1 Trends en Noodzaak

✓

2e fase:
Richten.

2 Ontsluiten van (overheids)bronnen
3 Veiligheid, zekerheid, betrouwbaarheid en privacy
7 Invoering scenario’s en governance

Route kaart ontwikkelen

✓

4
Pensioenen - APK

5
ZZP-ers

6
Schuldhulpverlening

Etc.

3e fase: Voorbereiden. Maakbaarheidsstudies voor de maatschappelijke uitdagingen en inventarisatie

4e fase: Implementeren van Financieel Paspoort t.b.v. doelgroepen met maximaal olievlek-potentieel
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Grote coalitie neemt deel
Adfiz vereniging van adviseurs in financiële zekerheid, Enno Wiertsema, algemeen directeur
Anibus Kenniscentrum Bewindvoering en Schuldhulpverlening, Wijnand Prins, voorzitter en co-owner Guardians
Faster Forward, Andrea van Nieuwenhuijzen, directeur
Figlo, Nathan Brouwer, large account manager
HDN, Dorine van Basten, (toenmalig) directeur
Humanitas, Mark Seveke, adjunct directeur
Hogeschool van Amsterdam, Roeland van Geuns, lector Armoede&Participatie
Jheronimus Bosch Academy Data Sciences, Professor Arjan van den Born, Academic Director

EBC Nederland, Paul Jansen, directeur
Global Hill, Tom Hillemans, directeur en tevens vice-voorzitter Voedselbanken Nederlanden
Adviesbureau Fred de Jong, directeur
Stichting LEF, Gijs Wintzen, directeur
KingGemeenten, Paul Huigens

Nibud, Gerjoke Wilmink, directeur en bestuurder
Sibbing en Wateler, Martijn Brands, directeur
SIVI, Peter Mols, directeur
Qiy Foundation, Maarten Louman, directeur Digital-me
VZZP, Fred de Boer, voorzitter.

Welke concrete resultaten zijn behaald?



Er zijn meerdere toezeggingen voor proefimplementaties in het domein schuldhulpverlening



Er bestaat een roadmap voor de uitwerking voor het domein schuldhulpverlening



Er zijn meerdere toezeggingen voor medewerking voor het realiseren van de financiële APK



Er zijn meerdere toezeggingen voor medewerking voor het realiseren van FP voor ZZP-ers



Er is een waslijst aan organisaties die wachten op het moment dat zij kunnen aansluiten



Wij hebben ons aangesloten bij de Qiy Foundation met de strategie ‘Qiy tenzij …’



De financiering tot eind 2018 is veilig gesteld
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Wat is jullie planning?



Schuldhulpverlening: november 2017 – juli 2018: 8 implementaties



Pensioenen-APK: oktober-december: uitwerken financiële APK



Hackathon 26-27 januari



Qiy Framework: november 2017 – juli 2018: implementeren



ZZP-ers: in voorbereiding
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Het begin van een ecosysteem SHV?



AFM, Autoriteit Financiële Markten



Jheronimus Bosch Academy Data Sciences



Anibus, Kenniscentrum Bewindvoering en
Schuldhulpverlening



Stichting LEF, educatie Leven en Financiën op MBO



KingGemeenten



Budgetteer, Bewindvoering en Budgetbeheer



Kredietbank Nederland



Bunq bank



Ministerie SZW



Guardians, Budgetcoaching



Money Minds



Gemeente Haarlemmermeer



Nibud



Gemeente Vught





Gemeente Zaanstad

NVVK, Vereniging voor schuldhulpverlening en
sociaal bankieren



Menat, predictive analytics



Plangroep, Bewindvoering en Budgetcoaching



Hypotheken Datanetwerk, standaardisatie



SIVI, standaardisatie



Humanitas Nijmegen



Qiy Foundation, afsprakenstelsel



Hogeschool van Amsterdam, lectoraat schulden en
armoede



VDP Vereniging Directeuren Publieksdiensten



Universiteit van Maastricht

Wat is het grootste struikelblok dat jullie tegenkomen?


Het duurt even voordat het concept van Financieel Paspoort doordringt (individu doet het zelf)



Snelheidsverschil tussen een ‘start-up’ en bestaande partijen
−



beleidsmedewerker->directie->bestuur->planning volgende jaar

Onze eigen doelstelling het met de markt samen te doen en gebruik te maken van standaarden
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