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∑OM
Uw ∑ociaal Ontzorgend Model
voor schoolfacturen
Als inleiding geven wij graag, vanuit onze eigen ervaring, een beeld van
wat wij verstaan onder ‘sociale ontzorging’. Wij gaan ook, samen met
jullie, dieper in op het ethische aspect van onbetaalde schoolfacturen
en tenslotte hoe wij menen hoe u, als Directie, in een digitale
schoolomgeving hiermee kunnen omgaan.
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HET SOCIALE ASPECT
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Armoede en sociale aanpak
Als stichtend lid van de AXIS Stichting die een oplossing
biedt voor de familiale zorgplanning wanneer de ouders er
niet meer zijn, zijn wij al jaren bezig met de problematiek
van personen die om gezondheidsredenen of een
verslaving, niet meer in staat zijn om hun eigen vermogen
te beheren.
Hierbij hebben wij geleerd, dat het voor veel mensen
niet mogelijk is om zich volledig te ontplooien door het
eenvoudige feit dat zij niet met dezelfde wapens aan de
startlijn komen.

•
•

Je moet het zo vroeg mogelijk in de interne flow van
de school zelf aanpakken
Komen de onbetaalde factuur toch terecht in het
verhaal van incasso, gerechtsdeurwaarders en
advocaten, biedt de ouders dan direct een betaalbare
oplossing aan onder de vorm van een afbetalingsplan.

In het onderwijs stellen wij hetzelfde vast.

In de praktijk doken er echter nog bijkomende pijnpunten
op.

Het gevolg voor de kinderen is dat zij hierdoor achterstand
oplopen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten, hun
interesse verliezen en, op termijn, terechtkomen in de
vicieuze cirkel van werkloosheid en armoede.

Zo stelden wij vast dat taal een niet onbelangrijk obstakel
was bij onbetaalde facturen. De ouders begrepen immers
dikwijls niet wat een factuur was en wat de inhoud hiervan
betekende.

Het drama van dit ganse verhaal is, dat door dezelfde
ervaring die hun ouders in het verleden hebben gehad,
deze ouders doorgaans ook niet de drijvende kracht
zijn om hun eigen kinderen te motiveren om uit deze
structurele problematiek te geraken.

Een tweede obstakel had te maken met eer en trots die
ouders (terecht) hebben. Hierbij is het heel moeilijk om
aan de mensen van de school openlijk te moeten toegeven
dat je niet in staat bent om de schoolfacturen van uw
kinderen te betalen.

Deze vicieuze cirkel wensen wij te doorbreken.
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Daarom hadden wij, toen wij een paar jaar geleden
begonnen met de ontwikkeling van ons ∑OM-platform,
twee overtuigingen in verband met onbetaalde facturen:

Het gevolg is gekend: door het gebrek aan financiële
middelen is het kind niet in staat om al hetgeen het nodig
heeft voor de school zich aan te schaffen of deel te nemen
aan al de activiteiten waardoor het na een tijd afhaakt.
Wil men dit voorkomen dan zal men op twee fronten
moeten werken:

•

•

De school: Bij de aanvang (inschrijving) kan men,
via een screening, reeds te weten komen welke
kinderen in een kansarme omgeving opgroeien.
Het is deze doelgroep die per definitie vatbaar is
om met het probleem van de onbetaalde facturen
geconfronteerd te worden.
Een derde vertrouwenspersoon: In een latere fase
(bij de bemiddelingsfase), een externe persoon aan
wie de ouders in alle discretie hulp kunnen vragen
zonder dat de school hierbij betrokken partij moet
zijn.

Om dit te kunnen realiseren hebben wij onze ∑OMaanpak uitgebreid met twee samenwerkingen:
• De Robin Pas die de factuur vermindert die kinderen
uit kansarme gezinnen moeten betalen, eventueel
gekoppeld aan een gespreide betaling
• MyTrustO: onder begeleiding van een
gerechtsdeurwaarder, inventarisatie van de schulden
en gespreide regeling tegen een minimale kostprijs
en met een minimum aan extra (gerechtelijke)
kosten.

De voorbereidende screening1
Zoals wij reeds hebben aangehaald is het uiterst
belangrijk voor een school om van bij de aanvang te
kunnen detecteren welke ouders veel kans maken
om in de problematiek van de onbetaalde facturen
terecht te komen.
Immers, als zij er in slagen om dit te detecteren en
wij kunnen hen een proactieve oplossing aanbieden
die voorkomt dat een factuur niet betaald wordt,
besparen we administratie en financiële kopzorgen
voor alle partijen later in het traject.
Om dit te kunnen detecteren werken wij samen met
de stichting ‘Robin’.

Deze stichting levert aan kinderen van lagere en
middelbare scholen een Robin-pas. Ouders kunnen
dergelijke pas aanvragen aan de directie van de school
die erkend is als Robin-school2.
Om deze pas te kunnen krijgen moeten de kinderen
reeds een verhoogde studietoelage krijgen van de
Vlaamse overheid.
Er bestaan drie types Robin-passen: de ‘gewone’, de
‘grote’ en de ‘grootste’.
Wij bevinden ons op vandaag in een pilootfase. In
deze pilootfase zijn enkel de gewone en de grote
Robin-pas beschikbaar. De grootste Robin-pas wordt
in de toekomst toegevoegd.

•
•

•

De gewone Robin-pas: biedt je standaard een
afbetalingsplan over 10 maanden, aan 0% interest.
De grote Robin-pas: biedt je standaard een
afbetalingsplan over 10 maanden aan 0% interest. Je
krijgt € 10 korting per schijf van € 40 bij de aankoop
van je leermiddelen bij de start van het schooljaar.
De grootste Robin-pas: biedt je standaard een
afbetalingsplan over 10 maanden aan 0% interest. En
je krijgt € 20 korting per schijf van € 40 bij de aankoop
van je leermiddelen bij de start van het schooljaar.

Dankzij deze pas kunnen wij ervoor zorgen dat alle
kinderen met dezelfde mogelijkheden aan de start komen.
Vanaf dan is het uiteraard aan hen om, met de hulp van
hun leerkrachten, hun toekomstige dromen te kunnen
waarmaken.

1
2
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Bron: website Robin stichting: www.stichtingrobin.be
Wil je weten hoe je zelf Robin-school kan worden:
https://stichtingrobin.be/nl/ik-doe-mee/meedoen-school/

De problematiek van de schoolfacturen
De problematiek van (onbetaalde) schoolfacturen
is reeds lang een oud zeer.
Wij delen hierbij echter niet de mening van veel
armoedebestrijdingsorganisaties die met een
beschuldigende vinger wijzen naar de scholen. Uit
onze eigen ervaring blijkt dat de scholen er alles
aan doen om deze kosten zo beperkt mogelijk
te houden en op die manier iedereen dezelfde
kansen te geven.
Ondanks deze inspanningen blijven toch nog vele
facturen onbetaald die verder opgevolgd moeten
worden en waarbij er rekening moet gehouden
worden met verschillende aspecten.

Knelpunten:
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Enerzijds heb je het feit dat het kind centraal staat
en dat het ethisch en moreel heel moeilijk ligt om
het kind te ‘straffen’ voor de niet-betaling waar hij
of zij eigenlijk helemaal niets mee te maken heeft
en niks kan aan doen.
Anderzijds heb je het financiële aspect waarbij
je, als school, toch wilt betaald worden voor de
kosten die je voor de kinderen hebt gedaan zonder
dat je hierdoor de ouders in een vicieuze cirkel
van armoede wilt brengen door hun onbetaalde
facturen door te sturen naar gerechtsdeurwaarders
en advocaten.

Hier is ook nog een bijkomend attentiepunt
bijgekomen: juridisch verjaren schoolfacturen na 1
jaar. Hiervoor is maar 1 oplossing: u zal heel strikt
de betaling van de facturen moeten opvolgen
en maatregelen moeten nemen om uw facturen
betaald te krijgen of u bent deze bedragen
definitief kwijt.
Het verzenden en opvolgen van de betaling
van facturen brengt echter voor de school als
organisatie een pak meer kopzorgen mee naast de
éénjarige verjaring.

Algemene betalingscondities
Naast
bovenstaande
knelpunten
is
er
ook de problematiek van de algemene
betalingsvoorwaarden.
Iedereen die samenwerkt met andere partijen of
diensten en/of goederen levert aan andere partijen
en hiervoor een prijs vraagt via een factuur of een
kostennota, maakt ook afspraken over hoe en
wanneer zij deze prijs willen betaald krijgen.
Volgt de tegenpartij deze afspraken niet dan voorzien
de algemene voorwaarden in een boetebeding
(voor de extra administratieve werkzaamheden)
en in nalatigheidsinteresten wegens de laattijdige
betaling of de wanbetaling.
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Dit is in een school niet anders. Echter, niemand, en
al zeker de schooldirecties niet, willen dat ouders
in dergelijke fase komen dat zij hen dit moeten
doorrekenen.
Dergelijke kosten verhogen immers meestal
substantieel het factuurbedrag en zijn, zeker voor
minder kapitaalkrachtige ouders, een zware extra
financiële last.
Met onze ervaring uit de bedrijfswereld bieden wij,
met ∑OM, echter een oplossing die ervoor zorgt dat
het niet zover moet komen.
Deze oplossing is optioneel en elke school moet
voor zichzelf uitmaken of ze dit gaat toepassen of
niet.

Zij bestaat erin dat door het aanrekenen van
een symbolische kost van € 8 tot € 15 wij aan de
wanbetalers het signaal geven: ‘Pas op mensen, als
je niet correct betaalt ga je het in uw portefeuille
voelen’. Door deze eerdere symbolische kost
aan te rekenen zorgen wij er aldus voor dat
facturen niet tot in de fase van de aangetekende
ingebrekestelling, en dus in de fase van de boetes
en interesten, terecht komen.
Bij een volgende factuur weten trouwens de ouders
dat, wanneer zij niet op tijd betalen, dit geld gaat
kosten. Op die manier komen de schoolfacturen
steeds bovenaan op het stapeltje van de te betalen
facturen.

De ouders
Naast het financieel onvermogen van sommige
ouders om de schoolfacturen te betalen, hebben
wij, bij het opvolgen van onbetaalde facturen, ook
volgende zaken vastgesteld:

•

•

Het gevolg van dit alles is dat de opvolging voor
de school een heel arbeidsintensieve taak wordt.
Gezien de maatschappelijke evolutie kunnen we
ervan uitgaan dat deze problematiek nog complexer
zal worden zonder dat er daarom meer middelen,
vanuit de overheid, hiervoor beschikbaar worden
gesteld.

•

•

Kinderen geven de facturen gewoonweg niet
door aan hun ouders
Sommige ouders verstaan (gezien hun andere
thuistaal) het document niet – weten niet dat
het om een factuur gaat of kennen gewoon het
begrip ‘factuur’ niet
De ouders kunnen gewoonweg het bedrag niet
betalen en gaan over tot ontwijkingsgedrag:
als wij dit weggooien verdwijnt het probleem
vanzelf

Door hun gezinstoestand (gescheiden ouders
– nieuw samengestelde gezinnen) is het niet
duidelijk wie wat moet betalen en wordt het
probleem (de betaling) doorgeschoven

Concreet gaat dit ook zorgen voor het feit dat, op
een bepaald ogenblik, de facturen doorgaan naar
de incassofase3 waarbij de boetes en interesten
zoals voorzien in de factuurvoorwaarden worden
toegepast. Dit betekent dat het bedrag gevoelig
verhoogt en in plaats van het probleem op te lossen
verergert het hiermee nog.
Het kan een echt drama worden op het ogenblik
dat de gerechtelijke fase in gang schiet. Door
het opleggen van hoge vergoedingen die
gerechtsdeurwaarders en advocaten mogen/
moeten aanrekenen is de overheid zelf hier een
bron van het armoedeprobleem.
Voor veel ouders is dit het begin van het einde en
hier komen zij nooit meer uit.

3

Dit is de minnelijke fase en kan uitgevoerd worden door een

incassokantoor, gerechtsdeurwaarder (GDW) of advocaat (ADV).
De volgende fase is de gerechtelijke fase en is voorbehouden
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aan GDW en ADV.

∑OM houdt hier rekening mee. Zij zorgt ervoor dat:

TAAL OUDERS
De documenten in de thuistaal worden
afgeleverd indien toegestaan door de
school. Indien dit niet het geval is zal
uiteraard de mondelinge communicatie
met de ouders altijd in een taal gebeuren
die zij beheersen.

FLOW
Er een flow gecreëerd wordt die altijd
maar dwingender wordt waardoor de
ouders weten dat ze het probleem niet
oplossen door te negeren.

AFBETALINGSPLAN
De ouders (eventueel na goedkeuring van
de school) hun schuld kunnen spreiden.

AUTOMATISCH
De ganse administratie van een
afbetalingsplan (opmaken contractje,
opsturen ter ondertekening, opvolging
van de betaling van elke termijn, enz…)
automatisch gebeurt.
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ONDERSTEUNING
Wanneer de schuldenberg te groot is, deze
mensen ondersteuning krijgen van een
gespecialiseerde organisatie (MyTrustO)
die hen helpt om het (financiële) probleem
te beheersen en op te lossen.

VICIEUZE CIRKEL
En dit is primordiaal, er zoveel mogelijk
wordt vermeden dat de ouders in het
circuit van de gerechtelijke invordering
komen en dus in de vicieuze cirkel van de
armoede.

MINIMUM AAN KOSTEN
Komen zij hier toch in, dat passen wij de
TrustO aanpak toe die garandeert dat
deze fase met een minimum aan kosten
voor zowel de debiteur als voor de school
gebeurt.

DE ENORME WERKLAST
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Opmaak en
verzending

Ervaring leert ons dat de onderstaande
procedure in heel veel scholengroepen
standaard wordt gebruikt.
De facturen worden centraal afgedrukt,
gevouwen en onder enveloppe
gestoken. Vervolgens worden zij per
school gesorteerd en is er iemand die
naar de verschillende scholen rijdt om
dit af te leveren.
Hier gebeurt dan een sortering per klas
en worden de facturen afgegeven aan
de klastitularis. Deze deelt ze dan rond
en schrijft vervolgens in de klasagenda
een berichtje om de ouders te melden
dat er een factuur is meegegeven met
het kind.
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Het is duidelijk dat dit een enorme
werklast is in tijd en personeel
die op vandaag veel efficiënter kan
georganiseerd worden.
Bovendien wordt er standaard van
uitgegaan dat de kinderen hun
klasagenda regelmatig aan hun ouders
tonen of de factuur zouden afgeven.
Wij hebben, zoals eerder vermeld,
vastgesteld dat dit niet altijd gebeurt.
∑OM, ons Sociaal Ontzorgend Model,
zorgt ervoor dat je met een simpele
druk op de knop verlost bent van
deze ganse werklast. Hierdoor kan u
uw personeel inzetten voor andere
ondersteunende activiteiten.

Wij zwijgen dan nog over de
substantiële besparing in printkosten,
postzegels, enveloppen en andere
kosten en in de administratieve
opvolging
(voorraadopvolging
–
besteladministratie - …) hiervan die
deze operatie met zich meebrengt.
Met ∑OM behoort dit allemaal tot de
verleden tijd.

Opvolging
van de
facturen

De facturen moeten ook betaald
worden.
Onze insteek is echter: pak het
probleem aan bij de basis, bij het
begin.
Dankzij de toepassing van de Robinpas weten we dat we ons niet meer
moeten bekommeren om kinderen
met een verhoogde studietoelage.
De betaling van hun aankopen is
immers reeds gefinancierd met
een goedkoop krediet en mogelijk
ook reeds aan een verminderde
prijs.
Hiermee voorkomen we al dat we
ons later in het opvolgingsproces
zullen moeten bekommeren om
niet-betaalde facturen waarvan we
toch bij aanvang al wisten dat ze
niet zouden betaald worden.
Maar wat met de overige nietbetaalde facturen?
In de praktijk zien wij dat scholen
een ganse administratie opzetten
van
betalingsherinneringen
die op regelmatige tijdstippen
herhaald worden. Blijven deze
zonder
reactie
dan
wordt
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er op een bepaald ogenblik
overgegaan tot het doorgeven
van deze onbetaalde facturen aan
incassokantoren en vervolgens
aan gerechtsdeurwaarders en
advocaten. Deze procedure is
praktisch altijd langer dan één jaar.
Door de verjaringstermijn van 1
jaar beseffen veel scholen echter
dat hun oude aanpak van
onbetaalde facturen die gespreid
was over verschillende maanden
en jaren, verleden tijd is.
Er moet veel korter op de bal
gespeeld worden. Maar dit
verhoogt terug de administratieve
last die in scholen al torenhoog is.
Sommige scholen introduceren
als
oplossing
bijvoorbeeld:
‘Werken met mandaten’. Op
de markt bestaan hiervoor
specifieke toepassingen zoals
bijvoorbeeld Twikey. Dit laat hen
toe om op vervaldag zelf een
betalingsopdracht via de rekening
van de ouders door te geven.
Hierdoor gaat men ervan uit dat
men zeker is van betaling op
vervaldag.

Naast het feit dat Twikey een
standaardoplossing is die in ons
platform is, (of kan) geïntegreerd
(worden), leert de ervaring dat dit
niet werkt voor slechte betalers.
Om een mandaat te kunnen innen
moet er immers geld op de rekening
staan en dat is nu juist hetgeen er
niet is bij onvermogende ouders.
Ook stellen wij vast dat andere
FinTech oplossingen die wij
standaard geïntegreerd hebben,
zoals POM of de toepassing van
een QR-code, niet werken om de
eenvoudige reden dat er geen geld
is bij deze ouders of dat zij digitaal
niet voldoende onderlegd zijn om
dit te gebruiken.
Daarom moet elke oplossing
voor scholen minstens zowel op
papier als digitaal (e-mail en sms)
beschikbaar zijn.
Met ∑OM werken wij via drie
kanalen: papier, e-mail en sms.
Op die manier kunnen wij ook
met digitaal minder onderlegde
ouders op een correcte manier
communiceren.

Het
personeel

Dikwijls is de directeur de laatste schakel
om de facturen alsnog betaald te krijgen.
De vraag is uiteraard: ‘Is dit wel de
taak van een Directeur?’ – ‘Heeft deze
persoon geen dringender prioriteiten?’
Wij komen eigenlijk terug op een van
de grootste knelpunten: de enorme
werklast.
Het opvolgen van onbetaalde facturen,
los van het financiële aspect, is een
enorm tijdrovende bezigheid. De
oorzaak ligt hierbij op de aanpak die
historisch is gegroeid en op vandaag als
vanzelfsprekend wordt beschouwd.
Dezelfde vraag als voor de Directeur
kunnen we immers stellen voor de
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leraars: ‘Is het werkelijk vandaag nog
verantwoord om als Directie aan de
leraars te vragen om in de agenda van
al de kinderen te vermelden dat er een
factuur is’?
Indien we de mensen, die hier hun tijd
in steken, van deze werkzaamheden
zouden kunnen ontlasten, dan zouden
die op veel dringender administratieve
taken kunnen worden ingezet of veel
interessanter werk kunnen uitvoeren.
Maar hier knelt een belangrijk schoentje:
mensen hechten veel belang aan de
comfortzone waarin ze zitten. Hiermee
bedoelen we: wanneer ze ’s morgens
beginnen weten ze exact wat er de
ganse dag van hen verwacht wordt en

deze routine geeft hen gemoedsrust en
vermijdt onnodige stress.
Dit betekent dat een oplossing moet
gepaard gaan met een minimum aan
het verwerven van nieuwe kennis om de
nieuwe aanpak te kunnen toepassen.
Bij het ontwikkelen van ∑OM was dan
ook ons uitgangspunt: elke software
of platform die een handleiding nodig
heeft en dus zichzelf niet uitwijst is een
slechte software. Daarom hebben we
enorm veel aandacht besteedt aan de
interface en kunnen we, mits een korte
opleiding van 1h, om het even wie
vertrouwd maken met het gebruik van
het platform.

∑OM

Uw ∑ociaal Ontzorgend Model voor schoolfacturen

Met ∑OM heeft u een oplossing die:

Dezelfde kansen geeft
aan alle kinderen
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De vicieuze cirkel van de
armoede van generatie
op generatie doorbreekt

De problematiek van de
éénjarigheid oplost

De bestaande werklast
substantieel vermindert

Tijd vrijmaakt voor
activiteiten die sociaal
meerwaarde geven

∑OM

∑ociaal
Ontzorgend
Model
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