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Flanderijn maakt op het speelveld van gerechtsdeurwaarders 

en incasso op ieder niveau het verschil. Niet voor niets behoort  

Flanderijn tot de top van de incasso- en gerechtsdeurwaarders-

organisaties in Nederland. Niet alleen in omvang maar ook in 

kwaliteit en resultaat. 

Flanderijn heeft zich in bijna zeventig jaar ontwikkeld van 

eenmanszaak in Rotterdam tot een toonaangevende organisatie 

met 15 vestigingen, waarvan 14 in Nederland. Flanderijn Incasso 

NV verzorgt vanuit Antwerpen de inning van vorderingen in 

België en Luxemburg. De gedegen kennis van de regio’s waarin 

we actief zijn, is voor opdrachtgevers een belangrijke reden om 

te kiezen voor de expertise van Flanderijn. 

De organisatie telt ruim 600 medewerkers, verdeeld over 

alle vestigingen. Onze (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders, 

vestigings- en teammanagers, coördinatoren, juristen, incasso-, 

administratie- en stafmedewerkers beschikken over up-to-date 

kennis en vaardigheden om onze opdrachtgevers altijd optimaal 

van dienst te kunnen zijn. De directie wordt gevoerd door de  

zes aandeelhouders. De commerciële afdeling opereert vanuit 

het hoofdkantoor in Rotterdam. 

Graag laten we u nader kennis maken met onze organisatie. 

En met de 1001 redenen om te kiezen voor de complete en 

onderscheidende dienstverlening van Flanderijn! 

FLANDERIJN 
MAAKT HET  

VERSCHIL



‘Betere inningsresultaten 
mét respect voor uw relaties’



Preventief, waar mogelijk. Minnelijk, waar het kan. Gerechtelijk, 

als het moet. Flanderijn heeft alles in huis: van detachering, 

facturatie, debiteurenbeheer, trainingen en minnelijke incasso, 

tot het voeren van procedures en het ten uitvoer leggen van 

vonnissen en dwangbevelen.

Achter elke schuld schuilt een verhaal, bij Flanderijn begrijpen 

we dat als geen ander. Daarom kiest Flanderijn voor een 

oplossingsgerichte methode. Voor betere inningsresultaten mét 

respect voor uw relaties. 

Bij Flanderijn wordt het complete incassotraject uitgevoerd 

binnen één organisatie. Voor onze opdrachtgevers betekent 

dat belangrijke tijdwinst, uniformiteit en up-to-date 

managementinformatie. Partnerschap met onze klanten is 

daarbij steeds het uitgangspunt. Gezamenlijk ontwikkelen wij 

een incassoproces dat naadloos aansluit bij de commerciële en 

financiële wensen van onze opdrachtgevers. 

Onze dienstverlening wordt ondersteund door ons op maat  

gemaakte automatiseringssysteem waar al onze vestigingen 

op zijn aangesloten. Dat maakt het inschakelen van andere 

afdelingen of vestigingen bij piekbelasting erg eenvoudig. 

Optimale flexibiliteit, waarbij het behoud van vaste  

contact personen en de voortgang van uw zaken steeds  

blijft gewaarborgd.

Flanderijn staat voor een aanpak op maat en korte lijnen. 

Onze medewerkers onderhouden intensief contact met u 

als opdrachtgever. Groot pluspunt is dat u de voortgang van 

de dossiers online op de voet kunt volgen. Realtime in een 

beveiligde omgeving op onze website.

Heeft u liever telefonisch contact? Onze ruime openingstijden 

en geavanceerd telefoniesysteem staan garant voor maximale 

bereikbaarheid. Ook u zult merken dat de keuze voor  

Flanderijn zich dubbel en dwars uitbetaalt.

HET COMPLETE

TRAJECT 
 ONDER ÉÉN 

DAK



Bij Flanderijn werken momenteel ongeveer zeshonderd 
medewerkers. Het personeelsbestand is opgebouwd uit 

gerechtsdeurwaarders, toegevoegd kandidaat- 
gerechtsdeurwaarders, juristen, (senior)  
incassomedewerkers, stafmedewerkers en  

facilitaire medewerkers. De directie wordt 
gevoerd door zes gerechtsdeurwaarders die 

tevens aandeelhouder zijn.
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De structurele groei sinds 2002 hebben wij vertaald 
naar een landelijk netwerk met vijftien vestigingen. 

Hierdoor zijn we uitstekend toegerust uw belangen te 
behartigen op zowel nationaal, regionaal en op  

internationaal niveau. 
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‘Achter elke schuld 
schuilt een verhaal’



‘Zaken doen  
met een scherp oog  

voor de maatschappij’



Bij Flanderijn zijn uw dossiers in handen van professionals. 

Opdrachten zijn in beheer bij een vast team van incasso-

medewerkers, een team- en/of vestigingsmanager verzorgt  

het relatiebeheer. Flanderijn heeft een scherp oog voor  

de ontwikkeling en opleiding van de incassomedewerkers.  

Belangrijk om opdrachtgevers goed te kunnen adviseren én  

om deze mensen te binden aan onze organisatie. Met name  

voor callcentermedewerkers, voor wie kennis van een grote 

variatie aan vorderingen cruciaal is, zijn interne opleidingen  

van groot belang.

Flanderijn beschikt immers over een eigen callcenter, dat op 

werkdagen tot 20.00 uur in touw is. Sinds Flanderijn steeds 

meer zaken minnelijk oplost, is het werk van het callcenter 

uitgebreid. Flanderijn gelooft in persoonlijk contact als 

sleutel tot een geslaagde incasso. Goede automatisering is 

hierbij een belangrijk hulpmiddel. We boren alle hedendaagse 

communicatiekanalen aan om schuldenaren te bereiken, te 

spreken en betalingsafspraken te maken. Schriftelijk, per e-mail, 

SMS, sociale media of telefoon (ook ’s avonds). U kunt erop 

rekenen dat we uw relaties benaderen alsof het ónze klanten zijn. 

Al onze inspanningen ten spijt, worden niet alle zaken minnelijk 

opgelost of betaald. Met onze ervaring van bijna 70 jaar en onze 

uitgebreide landelijke database kunnen wij u goed adviseren 

over de vervolgstappen. Heeft procederen zin? Is de vordering 

verhaalbaar? Wat zijn de slagingskansen? Juist hier komt  

de onmiskenbare meerwaarde van de Flanderijn-aanpak  

aan het licht. Alle expertise op het gebied van  

creditmanagement onder één dak!
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ISO 9001:2008
Vanaf 2011 beschikt Flanderijn over het certificaat in het 

kader van ISO 9001:2008. De hercertificering in 2014 heeft 
Flanderijn met succes afgerond. 

ISAE 3000
Flanderijn beschikt over de zogenaamde ISAE 3000  

verklaring (type I en II). ISAE staat voor ‘International 
Standard On Assurance Engagements’. Type I van ISAE 

3000 beschrijft de risico’s bij het in- en uitbesteden van 
diensten en welke maatregelen de betreffende organisatie 

heeft genomen om die risico’s te beheersen. In type II wordt 
door in- en externe audits aangetoond aan dat de interne 

beheerprocessen die zijn ingericht ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd zoals ze zijn beschreven. Deze onafhankelijke 
toetsing geeft zekerheid over risicobeheersing. Met name 

financiële dienstverleners hechten belang aan deze verklaring 
bij het uitbesteden van diensten. 

De financiële positie van Flanderijn is eveneens gestoeld op 

vergaande kwaliteitseisen. U ziet dat onder meer terug in de 

deelname in de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders, 

waarvan Flanderijn één van de initiatiefnemers is. Het doel 

van deze stichting is de geïncasseerde gelden veilig te stellen 

voor opdrachtgevers. Toetreding tot het Garantiefonds 

Gerechtsdeurwaarders is alleen mogelijk op basis van strikte 

financiële criteria, die strenger zijn dan op basis van de reguliere 

wet- en regelgeving.

De certificaten ‘Financieel Gezond’ van kredietbeoordelaars 

Graydon en Dun Bradstreet onderstrepen nog eens dat Flanderijn 

een verantwoorde en kredietwaardige zakenpartner is, die aan 

haar betaalverplichtingen kan voldoen. Als trotse bezitter van 

deze predicaten behoort Flanderijn tot de top van de financieel 

gezonde bedrijven in Nederland. 

‘Financieel gezond’

Kwaliteit is de norm
Flanderijn onderscheidt zich met een eigen 

kwaliteitsmanagementsysteem, dat verder gaat dan de gangbare 

normen in onze branche. De Normen voor Kwaliteit van de 

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) 

en de aanvullende kwaliteitsnormen ISO 9001:2008 en ISAE 

3000 zijn in dit systeem geïntegreerd. Als opdrachtgever kunt u 

er zeker van zijn dat Flanderijn zich continu scherpt aan de regels 

op het gebied van klantenwerving, contracten, dossierbehandeling, 

communicatie, ICT, financiële administratie, personeel en organisatie. 

Wij kunnen onze kwaliteit zwart-op-wit aantonen met jaarlijkse 

beoordelingen door externe auditors en regelmatige controles op 

grond van de internationale ISAE 3000 standaard. 
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Grote afdelingen bij Flanderijn zijn: energie, financiële 

dienstverlening, zorgverzekeringen, huurincasso, business-

to-business en overheid. Alle vestigingen werken vanuit één 

landelijke database met gegevens van meer dan 1 miljoen 

debiteuren. Snel zicht op de kans van slagen van een vordering 

voorkomt onnodige kosten. 

De tevredenheid van opdrachtgevers en debiteuren over onze 

dienstverlening zien wij bevestigd in onderzoeksresultaten. 

Zo’n 200 opdrachtgevers beoordelen halfjaarlijks onder meer 

acquisitie, dienstverlening, incassoresultaat en communicatie. 

Gemiddeld wordt een score van 7,9 behaald. Ook debiteuren 

geven hun mening over aspecten als schriftelijk en telefonisch 

contact, huisbezoeken en de website. Ook hier scoort Flanderijn 

een mooie voldoende: 7,1. De resultaten gebruiken we om 

onze dienstverlening te verbeteren en inzicht te krijgen in de 

tevredenheid over Flanderijn in vergelijking met de concurrentie.

Meer dan 10.000 opdrachtgevers, van particulieren, 

MKB’ers, zzp’ers en brancheorganisaties tot grote banken, 

energiemaatschappijen en (zorg)verzekeraars, hebben niet voor 

niets al gekozen voor Flanderijn als incassopartner.
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De lat ligt altijd hoog
Bij Flanderijn ligt de lat hoog. Om de verwachtingen van onze 

opdrachtgevers niet alleen waar te maken, maar waar mogelijk 

zelfs te overtreffen.

Lagere kosten
Dankzij uitstekende incassoresultaten kunnen de kosten voor 

opdrachtgevers laag worden gehouden. In veel gevallen betaalt 

u niets. Maar we zorgen er ook voor dat de kosten voor de 

schuldenaar niet uit de hand lopen. Dat doen we door ons goed 

in de omstandigheden van de schuldenaar te verdiepen en dan 

de meest effectieve maatregelen te nemen.

De beste oplossing voor 
iedereen

Een op maat gesneden aanpak, dat is wat Flanderijn garandeert. 

Er worden goede afspraken gemaakt over de te nemen stappen 

en passende communicatie met de debiteur. Goed overleg is 

daarbij essentieel. De incassoprocedure is vaak zo complex dat 

standaardoplossingen niet volstaan. 

Kunt u ons nog volgen?
Eenvoudig taalgebruik is een kenmerk van de communicatie. 

Brieven en e-mails worden helder geformuleerd zonder 

ingewikkelde woorden en lange zinsconstructies. Uit het 

debiteurentevredenheidsonderzoek blijkt dat schuldenaren deze 

lezersgerichte communicatie op prijs stellen.

FLANDERIJN  

OVERTREFT  
VERWACHTINGEN



‘Contact met 
schuldenaren via 
telefoon, email, 

sms en  
social media’



Houdt u zich bezig met debiteurenbeheer, incasso of 

creditmanagement en wilt u uw professionele ontwikkeling op 

peil houden? Kies dan voor trainingen uit het uitgebreide aanbod 

van Flanderijn Trainingen. Kenmerk van de trainingen is een 

effectieve en aantrekkelijke combinatie van theorie en praktijk. 

Het trainingsaanbod omvat incassotrainingen en permanente 

educatietrainingen voor (kandidaat)gerechtsdeurwaarders, 

bewindvoerders en schuldhulpverleners. Ook kunnen er 

maatwerktrainingen worden ontwikkeld. Onze docenten en 

trainers hebben uiteraard relevante praktijkervaring in het 

creditmanagement en de incassobranche. 

Meer informatie op: www.flanderijntrainingen.nl



FLANDERIJN

TRAININGEN 



Flanderijn heeft een uniek en in eigen beheer ontwikkeld 

automatiseringssysteem. Een team van eigen programmeurs 

werkt permanent aan de verdere ontwikkeling van dit systeem. 

Voor het uitwisselen van gegevens is Flanderijn in staat 

maatwerk te leveren, bijvoorbeeld door het bouwen van een 

specifieke interface.

DebtSupport, een initiatief van schuldhulporganisatie 

PLANgroep en Flanderijn, brengt de betaaloplossing 

binnen handbereik. Snelle actie bij signalering van een 

betalingsachterstand en 100% betaling, daar zijn de innovatieve 

diensten van DebtSupport op gericht. Doel is zo snel mogelijk 

de niet-willers van de niet-kunners te onderscheiden en zo een 

optimaal resultaat te behalen.

Onze werkzaamheden voor met name energiemaatschappijen, 

woningcorporaties, zorgverzekeraars en financiële 

dienstverleners hebben ten doel de achterstand in te lopen – 

voordat een incassobureau of gerechtsdeurwaarder ingeschakeld 

wordt. Maar ook in het incassotraject kan DebtSupport 

worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld voor een second opinion. 

Medewerkers van DebtSupport nemen binnen 24 uur na een 

melding contact op met de schuldenaar en adviseren de 

opdrachtgevers over vervolgacties. 

DebtSupport geeft met een scala aan diensten invulling aan de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid die veel schuldeisers 

voelen om problematische schulden te voorkomen. Als 

opdrachtgever betaalt u alleen de diensten die u afneemt. 

Werkt een schuldenaar niet mee aan een betaaloplossing? Dan 

wordt er alsnog een minnelijk incassotraject gestart. 

Onderscheidend in ICT

DebtSupport: innovatie in  
betaaloplossingen



 Flanderijn Foundation:  
‘Boost’ voor jongeren zonder baan

Als gerechtsdeurwaardersorganisatie staat Flanderijn midden 

in de maatschappij. Maar wat krijgt de maatschappij daarvoor 

terug? Een ‘boost’ met positieve energie voor zo’n 50 jongeren!

Steeds meer jongvolwassenen met een hoge opleiding komen 

niet aan een baan. Zij beginnen hun carrière met een valse 

start. Flanderijn Foundation geeft 50 van deze jongeren een 

duwtje in de rug en helpt ze hun (financiële) zelfredzaamheid 

en maatschappelijke weerbaarheid te vergroten. Ze krijgen een 

uitgebreid e-learningtraject en fysieke trainingen en workshops 

op het gebied van financiën, solliciteren, lichaam en geest. Voor 

de medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers van Flanderijn 

is een belangrijke rol weggelegd op het gebied van (financiële) 

ondersteuning, begeleiding en coaching. De vrijwilligers krijgen 

zo ook de kans om de problematiek van de andere kant te 

bekijken. De animo onder de medewerkers van Flanderijn 

is groot. Ook voor de activiteiten van onze stichting geldt: 

Flanderijn denkt in mogelijkheden. Als succesvol bedrijf met  

een scherp oog voor de samenleving dragen we graag  

ons steentje bij. 

Nederlandse gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden 

boeken onnodig veel overheidsvorderingen als oninbaar 

af, blijkt uit een inventarisatie van ANG (adviesbureau voor 

lokale overheden) en Flanderijn. Gezamenlijk is het initiatief 

genomen voor een nieuwe incasso-organisatie voor lokale 

overheden en regionale samenwerkingsverbanden Doel is 

betere invorderingsresultaten, met een op de individuele burger 

gerichte aanpak. 

Flanderijn Invordering zet de activiteiten voort van het 

voormalige Flanderijn DI.OV.IN. Ook de nieuwe dienstverlening 

biedt een totaaloplossing voor het gehele traject: van advies tot 

invordering en van detachering tot controle. Als opdrachtgever 

krijgt u zo nóg meer troeven in handen gespeeld om te kiezen 

voor Flanderijn.

Extra troef voor  
lokale overheden

‘Efficiënte combinatie 
van theorie en praktijk’



Flanderijn is uw partner voor het complete  

creditmanagement traject. Deskundig, betrouwbaar  

en betrokken:

- Financieel sterk

- Alle expertise onder één dak

-  Deelnemer van de Stichting Garantiefonds 

Gerechtsdeurwaarders

- Landelijke dekking met vijftien vestigingen

- Uniforme werkwijze in Nederland en België

- Vaste contactpersonen en korte lijnen

- Database met gegevens van meer dan 1 miljoen debiteuren

- In eigen huis ontwikkeld ICT-systeem

- Realtime inkijksysteem voor klanten 

- Managementrapportages op maat

- Eigen call center, 12 uur per dag bereikbaar

- Lezersgerichte communicatie

- Eigen opleidingscentrum (Flanderijn Trainingen)

- Vroegsignalering of second opinion via DebtSupport

- Oplossingsgerichte benadering van uw klanten

En wilt u ook de 986 andere redenen toegelicht krijgen?  

Neem vooral contact met ons op.  

 

U kunt ons bereiken via 088-2092444  

of algemeen@flanderijn.nl.  

Kijk voor meer informatie op flanderijn.nl.

EN ZO ZIJN ER 

1001 REDENEN 
OM VOOR FLANDERIJN  

TE KIEZEN



MEER INFO?  

088 - 2092444  
OF ALGEMEEN@ 
FLANDERIJN.NL
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