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Gedurende 27 jaren ben ik werkzaam geweest in de schuldhulpverlening bij de
Kredietbank West-Brabant, gemeente Breda. Vanuit een groepje van ongeveer 5
personen die werkzaam waren als schuldregelaar, heeft de bank zich ontwikkeld tot
een middelgrote bank van circa 60 medewerkers, met een sterke regionale functie.
Aan deze ontwikkeling, en de gedurende deze periode sterke professionalisering van
de schuldhulpverlening, heb ik met veel enthousiasme mee mogen werken.
In deze periode heb ik ook ervaring opgedaan met betrekking tot afgenomen audits
door Kema en DNV. Ik heb een cursus interne auditor gevolgd en heb hierin enige
ervaring kunnen opdoen.
Daarnaast heb ik met veel plezier en motivatie lid mogen zijn van de laatstelijk
genoemde Commissie Schulden oplossen. In deze rol heb ik een bijdrage kunnen en
mogen leveren aan de ontwikkeling van de activiteiten van de NVVK. Mijn
inspanningen hebben uiteindelijk mogen resulteren in het erelidmaatschap van de
NVVK, iets waar ik oprecht trots op ben.
In de rol van auditor bij de leden zie ik kansen om verder te kunnen bijdragen aan
een adequate invulling van kernbegrippen, uitgangspunten en visie van de NVVK. De
Gedragscode, het streven naar uniformiteit, integriteit en een professionele aanpak
van schuldhulpverlening, zijn hierin van wezenlijk belang. Niet alleen de NVVK kan
hierbij gebaat zijn - want moet in mijn optiek een sterk “A-merk” blijven - vooral ook
voor de mensen die in financiële problemen zijn geraakt kunnen bovengenoemde
begrippen bijdragen aan het beheersbaar houden en zo mogelijk oplossen van hun
problematiek. Een onafhankelijke auditor is hier uiteraard van groot belang. Ik heb
thans geen bindingen met welk NVVK-lid dan ook en ben bij de Kamer van
Koophandel in Breda ingeschreven als eenmanszaak onder de naam Coenraad.
Audits&Advies. Mijn onafhankelijkheid is naar mijn mening dan ook gewaarborgd en
zichtbaar.
Door een positief-kritische wijze van auditeren, ook gericht op het elimineren van
tekortkomingen en het realiseren van verbeteringen, zal het NVVK-certificaat dan ook
waardevol zijn. Een terecht serieus te nemen keurmerk!

