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Nieuwe fase afwikkeling Girobank
Copshop:
Strijd tussen huurmoordenaars,
een jonge agente en een oplichter

D
Thomas Domhoff

Camillo Bakhuis
Vervolg van pagina 1
“Wij hebben een Code of
Conduct die gebaseerd is op
grote internationale spelers
uit de financiële sector”, aldus GSH-directeur Thomas
Domhoff in een toelichting.
“Elke vorm van invloed of
beïnvloeding moet verplicht
vastgelegd en gemeld worden door elke medewerker
inclusief de directie. Dat betekent dat maximale transparantie voorop staat, zowel
voor toezichthouders als
voor de rechterlijke macht.
Het betekent ook dat er
geen ruimte voor ‘trucjes’ is,
ongeacht wie je bent of wie
je kent.”
Sociale en morele plicht
Een levensduur van vijftien
jaar geeft GSH de nodige
ruimte om vooral klanten
die problemen hebben, tegemoet te treden met herfinancieringen of herstructureringen. Domhoff geeft aan

dat de statutaire plicht om
de portefeuille maximaal uit
te winnen, voorop staat.
“Kortingen worden niet
gegeven, maar we zoeken
samen met de klant naar
oplossingen die de betalingsplicht in stand houden”, aldus Domhoff. “Als je
van Girobank geleend hebt,
moet je uiteindelijk gewoon
aan GSH terugbetalen.
Vooral als je denkt aan de
belangrijke sociale stakeholders die nog op depositogeld
wachten. Je moet rekening
houden met het feit dat
geen, of gebrekkige, terugbetaling wellicht het pensioen van jezelf of je (groot-)
ouders, of de kwaliteit van
het onderwijs van je kind
zou raken.”
Volgens Camillo Bakhuis,
die samen met Domhoff de
tweekoppige directie vormt,
bestaat er begrip voor de
leningnemers die door Co-

vid-19 en de economische
recessie geraakt zijn. Dat
betekent dat GSH bereid is
de GSH-klanten acceptabele
regelingen aan te bieden.
Bakhuis: “Maar als wij er
niet uit komen, zullen wij,
zoals elke andere financiele instelling, overgaan tot
beslagleggingen, veilingen
of onderhandse verkopen.
Uiteindelijk zijn de attitude
van de klant en zijn betalingsgedrag doorslaggevend
voor de aanpak/oplossing.”
Het directielid stelt verder
dat ‘alhoewel het niet hun
taak is om misstanden uit
het verleden van de Girobank te onderzoeken, zij niet
zullen schromen om proactief misstanden die zij als

GSH bestuur tegenkomen
in de overgenomen kredietportfolio te rapporteren aan
de relevante autoriteiten en/
of toezichthouders’.
Combinatie
Girobank
markttalent
Een moderne digitale aanpak maakt het mogelijk om
met een kleinere groep medewerkers GSH te besturen,
zegt Bakhuis verder over de
organisatiestructuur. “Iets
meer dan de helft van het
team zijn talenten, nog beschikbaar vanuit Girobank.
Door oud-Girobankpersoneel over te nemen blijven
kennis en inzichten met betrekking tot de portfolio in
huis. Het medewerkersprofiel is dat van een integer

Nieuwe betaalinstructies, aankondiging
advertentieronde

Omdat GSH geen bank is, houden klanten geen rekening
aan bij GSH, zoals zij dat wel bij de Girobank deden. Bijna
alle leningnemers hadden standaard een Girobank rekening
waar de lening maandelijks automatisch van debiteerde. Nu
moeten de voormalig Girobank klanten vanuit een andere
bankrekening, de maandelijkse betaalverplichtingen op hun
leningen via een GSH bankrekening voldoen. Directielid
Camillo Bakhuis: “Dit gaat het beste via een standing order
of direct debit. Klanten hebben de laatste maanden brieven
en emails ontvangen, en ook heeft GSH flink geadverteerd
in alle lokale kranten. Wij begrijpen dat het nog even wennen is, dus komt er nog een advertentieronde om klanten te
helpen goed en tijdig hun maandelijkse betalingen te doen”,
aldus Bakhuis. Voor betaalinstructies kunnen GSH klanten
ook terecht op de website gshcuracao.com.

hoogopgeleid persoon die
meerdere talen spreekt, goede ervaring heeft in de praktijk en dit op schrift kenbaar
kan maken, maar ook over
de nodige leiderschapskwaliteiten beschikt. Wij zijn
vanaf het begin helemaal
anders aan de slag gegaan.
Bijvoorbeeld: samen met het
personeel hebben wij de arbeidsvoorwaarden, inclusief
een individueel keuzebudget, vormgegeven.”
Slagkracht GSH-succes
Domhoff benadrukt dat
uiteindelijk het succes van
GSH wordt bepaald door de
mogelijkheid om veel sneller
dan de beoogde vijftien jaar
de lening aan Curaçao en
Nederland terug te betalen.
Op het moment dat de 170
miljoen gulden zijn ingelost, kan GSH verder met
het uitkeringsbeleid voor
de eerdergenoemde stakeholders die in ieder geval op
een restdeel van hun deposito’s wachten.
Domhoff: “Deze deposanten
zitten met een onzekerheid
op hun balans. Blijf ik jarenlang reserveren of boek
ik af? Ik blijf het herhalen:
hoe meer wij effectief kunnen inwinnen samen met de
voormalige Girobank-klanten, hoe meer er extra uit
de leningenportefeuille is te
halen ter compensatie van
de grote deposanten.”

e sluwe oplichter Teddy is op de
vlucht voor de huurmoordenaar Viddick.
Het politiebureau van een
klein dorp wordt daarna
het middelpunt van een
bloederige strijd tussen
een professionele huurmoordenaar (Gerard Butler), een jonge ambitieuze
agente en een criminele
oplichter (Frank Grillo),
die veiligheid zoekt achter
de tralies.
Op het bureau is tevens de
beginnende agente Valerie
Young aanwezig die zich
van geen kwaad bewust is.

Acteurs: Gerard Butler,
Frank Grillo en Alexis Louder

Genre: Actie / Thriller
Regisseur: Joe Carnahan

Vanaf morgen bij The Movies Punda en Otrobanda

Dear Evan Hansen:
Een scholier met sociale angststoornis
op een zelfontdekkingsreis

D

ear Evan Hansen is
de verfilming van
het adembenemende
Broadway-musical waarin
Tony, Grammy én Emmy
Award-winnaar Ben Platt
opnieuw de rol vertolkt van
een onzekere middelbare
scholier die zich onbegrepen
en eenzaam voelt en graag
ergens bij wil horen in de
verwarrende harde werkelijkheid van het social-media tijdperk. Het verhaal is
bewerkt voor het witte doek
door Tony Award-winnaar
Steven Levenson en zit vol
met liedjes die Grammy
Awards hebben gewonnen,
waaronder ‘You Will Be
Found’, ‘Waving Through a
Window’, ‘For Forever’ en
‘Words Fail’.

Genre: Drama / Muziek
Regisseur: Stephen Chbosky
Acteurs: Ben Platt, Julianne Moore en Kaitlyn Dever
Vanaf morgen bij The Movies Punda

