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Bouwen aan een betere financiële toekomst

Tekst: Thijs Tomassen

Building better financial futures. Voor Vesting Finance is het niet alleen een mooi 

credo voor aan de muur. De specialist in het voorkomen en terugdringen van 

betalingsachterstanden voegt de daad bij het woord in haar dienstverlening en 

maatschappelijke activiteiten. Het verse founderschap van Matchpoint in haar 

nieuwe thuisstad Amersfoort is daar een mooi voorbeeld van. Door de handen 

uit de mouwen te steken voor dak- en thuislozen bij Motiva Straatadvocaten is 

de kop er inmiddels af. Op naar meer betekenisvolle activiteiten! 

Het fi lmpje dat gemaakt werd van de klus- 
en kookmiddag bij Motiva Straatadvocaten 
ging intern bij Vesting Finance nog net niet 
viral. Vele collega’s bekeken de video op het 
intranet van de organisatie en plaatsten er 
een enthousiaste reactie onder. ‘Dat varieert 
van ‘Wat gaaf !’ tot ‘Dit wil ik ook doen!’’ zegt 
Erwin de Boer, commercieel directeur van 
Vesting Finance. ‘Hartstikke mooi dat 
onze eerste maatschappelijke activiteit via 
Matchpoint zo aanslaat. Dit smaakt zeker 
naar meer.’ 

‘Je ziet hoeveel voldoening het geeft om een 
sociale activiteit te doen die in eerste instan-
tie misschien wat verder van je af  staat’, 

ciliteert. Dat past bij haar maatschappelijke 
ambities. Mouchtak: ‘Bedrijven moeten niet 
alleen bezig zijn met geld verdienen. Onze 
aanwezigheid in deze wereld heeft een gro-
tere betekenis. Als wij met ruim vijfhonderd 
medewerkers iets extra’s doen verander je 
toch iets positiefs. Ook ons moederbedrijf  
Arrow Global heeft een maatschappelijk 
hart en stimuleert ons op dit gebied.’ 

Tweede beweegreden van Vesting Finance 
om het netwerk van Matchpoint te ver-
sterken is de wens een bijdrage te leveren 
aan haar nieuwe thuisstad, waar ze vorig 
jaar met diverse vestigingen neerstreek op 
één centrale locatie aan de Van Asch van 

Wijckstraat. ‘Wij zijn een van de tien groot-
ste werkgevers van Amersfoort’, vertelt De 
Boer. ‘Vooral veel jonge mensen die bij ons 
werken komen uit de omgeving. Met ons 
founderschap van Matchpoint doen we 
graag iets terug voor deze stad.’ 

Financieel vitale maatschappij 
Vesting Finance is een fi nancieel dienstver-
lener. Specialist in het voorkomen en terug-
dringen van betalingsachterstanden. Van 
pensioenfondsen tot telecombedrijven: ze 
ontzorgt tal van organisaties in al hun fi nan-
ciële processen. Of  het nu gaat om credit-
management - de keten van order to cash 
- of  servicing van kredietportefeuilles. Een 
missie daarbij luidt: ‘Samen werken we aan 
oplossingen voor schuldenproblematiek,  
want achter elk cijfer zit een persoon of  een 
gezin’, zo stelt ze op haar website. ‘Wij ge-
loven in een fi nancieel vitale maatschappij.’

Niet gek dus dat Vesting Finance juist 
naar maatschappelijke activiteiten zoekt 
die raakvlakken hebben met haar werk-
veld. Dankzij Matchpoint kan ze die in 
Amersfoort vinden. Mouchtak: ‘We zien 
dat sommige mensen niet in staat zijn hun 
fi nanciën goed te managen. Met één klik op 
je smartphone kun je al iets kopen. Als je 
daar geen controle over hebt, kan het snel 
misgaan. Vanuit onze expertise en ervaring 
creëren wij bewustzijn en dragen we tools 
aan om dit te voorkomen.’

De Boer: ‘Wij kennen de problematiek als 
geen ander. We doen ook bijzonder beheer, 
waaronder incasso, en hebben dagelijks 
contact met mensen met fi nanciële proble-
men. Het heeft geen zin om alleen brieven 
te sturen. We willen hun problemen daad-
werkelijk oplossen en daarom nog meer 
met ze in contact komen.’   www.matchpointamersfoort.nl

Founders van 
Matchpoint:
» Amerpoort

» AtmR van Munster

» Beweging 3.O

»  Charlotte van den Wall Bake 

Coaching

» D&R Fotografie

» De Filmbrigade

» Digital Masters Academy

»  Erik Broekhuijsen Bedrijven 

Expert

» FranklinCovey

» Full Motion Media

» GGZ Centraal

» Green XS Telecom

» ’s Heerenloo

» Indebuurt033

» Jet Kraanen Fotografie

» Koninklijke Horeca Nederland

» KplusV

» Kwintes

» Lithos Bouw & Ontwikkeling

» Lomans Groep

» MainEnergie

» Marxman Advocaten

» MBO Amersfoort

» Mellink Sociale Veiligheid

» Newasco de Hoop

» OnderNamen

» Philadelphia

» Reos Partners

» ROC Midden Nederland

» Ruud van der Graaf Fotografie

» SRO

» Stater N.V.

» Vesting Finance

» Visma Software B.V.

» Wilco printing & binding

» Zilveren Kruis

BETROKKEN ONDERNEMEN

‘Hartstikke mooi 
dat onze eerste 

maatschappelijke 
activiteit via Matchpoint 

zo aanslaat. Dit 
smaakt zeker naar 

meer’ 

‘We willen mensen helpen beter om te gaan 
met hun budget’, vervolgt Mouchtak. ‘Eerst 
in Amersfoort, later ook daarbuiten. Dan is 
het fi jn en handig om een partner als Mat-
chpoint te hebben, die in staat is kansen te 
creëren in de maatschappij. Zij weet de ver-
schillende doelgroepen in Amersfoort snel 
te vinden en kan ons daaraan koppelen. 
Tot nu toe hebben we dat als heel prettig 
ervaren.’

Spontane acties 
Vanuit die ambitie zijn de standaard 
teamuitjes van karakter veranderd. ‘Voor-
heen was het: uit eten en een borreltje doen. 
Nu hebben we gezegd: we gaan samen een 
maatschappelijke activiteit ondernemen en 
daarna sluiten we het af  met een drankje. 
Medewerkers krijgen daar jaarlijks een dag 
voor. Leuk om te zien dat het zoveel ener-
gie geeft. De ene na de andere aanmelding 
voor mvo-activiteiten komt binnen.’

Na de succesvolle aftrap bij Motiva Straat-
advocaten volgen activiteiten als een mid-
dag meedraaien bij de lokale voedselbank 
en koken met jongeren uit de dagopvang 
van Kwintes. Ook kunnen Vesting Finan-
ce-medewerkers kiezen voor Op Eigen 
Benen, een alternatieve vorm van schuld-
hulpverlening gericht op jongeren. Daar-
naast hebben Vesting Finance-collega’s de 
mogelijkheid om bijdragen te leveren aan 
workshops en gastlessen over schulden en 
het opknappen van kamers van jongeren 
die het niet breed hebben. 

Er ontstaan sinds de eerste activiteit ook 
spontane acties. Een medewerker doneerde 
een complete inboedel aan de vrouwenop-
vang bij Kwintes. Weer een andere collega 
zamelt kleding in voor de kledingbank in 
Amersfoort. ‘Wij willen met het MT ook de 
handen uit de mouwen steken’, zegt Mou-
chtak. ‘Daar kijken we nu al naar uit.’ 

Vesting Finance brengt credo mede dankzij Matchpoint ook maatschappelijk in praktijk  

vult Country Manager Madiha Mouchtak 
hem aan. ‘Kijk, we zijn over het algemeen 
veel bezig met ons eigen leven. Gezin, huis, 
werk. Dan is het goed om af  en toe even 
buiten je eigen omgeving te stappen en iets 
te doen voor onze samenleving. Niet om iets 
terug te krijgen, maar echt alleen om te ge-
ven. Dan kom je erachter dat dat heel goed 
voelt. Onze eerste Matchpoint-activiteit is 
een heel mooi voorbeeld.’ 

Founderschap 
Onlangs koos Vesting Finance met 
overtuiging voor het founderschap van 
Matchpoint, de stichting die maatschappe-
lijk betrokken ondernemen in de regio fa-

» Erwin de Boer» Madiha Mouchtak


