case study Sympany
Interview met Hans ter Pelle

Need to change imagecan you advise on this
Het leven is nu een
stuk simpeler bij
Sympany!
Hoe kan een goededoelenorganisatie op financieel
niveau worden bijgestuurd? CFO Hans ter Pelle vertelt.

Een goededoelenorganisatie. Dat is een mooie plek om te werken
voor een parttime CFO, als we Hans ter Pelle van het CFO Centrum
mogen geloven. Niet alleen vanwege de integriteit waarmee wordt
gewerkt aan een goede wereld. Maar ook omdat de financiële
achterkant van een bedrijf zonder winstoogmerk vaak wat extra
transparantie behoeft. De consument wil namelijk graag zien dat
zijn inbreng goed wordt besteed.
23 miljoen kilo kleding
Sympany is een non-profit organisatie die tweedehands kleding en schoenen inzamelt
via zo’n 2.500 containers in Nederland. Jaarlijks mondt dat uit in meer dan 23 miljoen (!)
kilo textiel. Al deze ladingen worden hergebruikt en doorverkocht. De opbrengst gaat
vervolgens naar Sympany+, de stichting die in Afrika en India projecten ondersteunt.
Denk aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken in India en
het promoten van vrouwondernemerschap in Angola. Het hoofdkantoor van Sympany is
gevestigd in Utrecht.

‘Organisatie-stoerheid’? Allesbehalve
Van mei 2018 t/m maart 2019 was Hans ter Pelle ongeveer een dag per week namens het
CFO Centrum te vinden bij Sympany. De financieel directeur nam hiermee voor het eerst
in zijn carrière een spreekwoordelijk kijkje in de keuken van een goededoelenorganisatie.
Heel anders dan waar hij al dertig jaar voor werkt. Hans vertelt: ““Sowieso vond
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anderzijds de maatschappelijke ontwikkelingen ver over
de grens met Sympany+. Een bijzondere opbouw.”

Heldere financiën
Hans vertelt wat hij heeft kunnen betekenen voor de
textielinzamelaar: Een heldere en gestructureerde financiële
verslaglegging is essentieel voor een bedrijf als Sympany, want
het publiek moet wel zien dat de opbrengsten op een juiste
manier worden besteed. Dus daar hebben we nog wel wat
meer duidelijkheid in kunnen aanbrengen. Sowieso lagen er op
administratief gebied nog wel een paar grote kansen voor het
oprapen. Maar dat is goed geregeld. Van de accountantscontroles
en goedkeuringsverklaringen bij de jaarrekening, tot het onder
controle brengen van de debiteurenpositie, hebben we de zaken
kunnen verbeteren. Een lonend proces.”

Tevredenstemmend project

ik het inspirerend om te spreken met mensen die zich zo
gepassioneerd inzetten voor het goede doel. Het is altijd fijn om
met gemotiveerde medewerkers in een team te zitten. Al helemaal
op deze manier. Bij andere, grote commerciële bedrijven merk
je nog weleens een bepaalde ‘organisatie-stoerheid’. Zo van:
‘we doen het al twintig jaar op deze manier, waarom zouden we
veranderen?’
Nou, dat was bij Sympany absoluut niet het geval. De medewerkers
waren zeer ontvankelijk voor mijn advies. Daardoor verliep de
samenwerking ook zo goed. Wat het voor mij persoonlijk ook
interessant maakte, was de tweeledige bedrijfsvoering. Enerzijds
door het inzamelen en doorverkopen van kleding via Sympany,

De werkzaamheden van Hans bij Sympany zitten er inmiddels op.
Hoe blikt hij terug op deze samenwerking? “Mijn jaar bij Sympany
zie ik als een fase waaraan ik veel plezier heb beleefd. Het was
een zeer tevredenstemmend project waarbij de nodige doelen
zijn behaald. En bovendien ook een interessant project voor mij
persoonlijk, omdat het een bijzondere sector betrof waarvan ik
voorheen nog geen beeld had. Ik ben altijd geïnteresseerd in
organisaties waar je op operationeel vlak bedrijfsmatige zaken
kunt regelen op een manier waarmee de zaken aan de frontend makkelijker verlopen. Maar als je dat mag doen voor een
bedrijf dat ook nog eens zulke goede dingen verricht op een
globaal maatschappelijk vlak, voelt dat wel extra bijzonder. Het
is bovendien een mooie beloning om te zien dat je bepaalde
problemen in een organisatie kunt detecteren, welke dan zes
weken later grotendeels zijn opgelost. Een goed teken! De
aandachtspunten zijn bij dit bedrijf dan ook zeer goed opgepakt.
Met resultaat. Want het leven is nu een stuk simpeler bij Sympany.”
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