
Betalingsachterstanden 
bij uw huurders?

Voorkom langdurige en  
onaangename incassotrajecten...  

werk samen met 

Samen lukt ‘t ...



Betrouwbare partner  
bij schuldhulpverlening

SchuldHulpMaatje is een Landelijk netwerk voor schuld

hulpverlening door vrijwilligers. Zij volgen een permanent 

educatieprogramma dat speciaal voor SchuldHulpMaatje  

is ontwikkeld, zijn gecertificeerd en in bezit van een 

Verklaring Omtrent Gedrag. De maatjes werken volgens de 

landelijke richtlijnen van de Vereniging SchuldHulpMaatje 

Nederland. Hun activiteiten zijn bedoeld als ondersteuning 

van de werkzaamheden van Sociale Diensten. SchuldHulp

Maatjes werken samen met lokale diaconieën, woning

corporaties, stadsbanken en het maatschappelijk werk. 

Wat is uw voordeel van  
samenwerking met  
SchuldHulpMaatje?

Met een tijdige tussenkomst van een SchuldHulpMaatje 

vermindert u het aantal huisuitzettingen. 

U verlaagt het percentage langdurige incassotrajecten.

U bespaart kosten doordat u minder zaken uit handen  

hoeft te geven aan incassobureaus.  

U bespaart personeelskosten: zij hoeven minder tijd  

te besteden aan de begeleiding van wanbetalers.

SchuldHulpMaatje helpt u met het verbeteren van  

beleidsontwikkeling.

Met de Postcode Preventie Aanpak helpt SchuldHulp- 

Maatje u met het tijdig signaleren van financiële problemen  

in de door uw corporatie beheerde wijken en straten.

Blijere huurders!

Succesvolle steun

Onderzoek toont aan dat met steun van een maatje het slagings

percentage bij schuldhulpverlening toeneemt van 30 naar 70 

procent*. SchuldHulpMaatjes werken tegelijkertijd aan gedrags

verandering waardoor het effect ook op lange termijn succesvol is. 

*     Rapportages over vrijwilligerswerk bij schuldhulpverlening:  

1.  IDO – niet voor niets (Oikos, 2009) Rapport vrijwilligerswerk Lelystad 

2.    Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de schuldhulp-

verlening (Regioplan, december 2011)
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Zonder hulp  

kom ik er niet  

meer uit. Het is  

te veel. Mijn maatje 

is de vertrouwens-

persoon aan wie  

ik kan vertellen  

wat me dwars zit. 

Dat doet me goed.
Wat doen maatjes?

Zij helpen mensen bij het 

 bespreekbaar en inzichtelijk 

maken van schulden, het   

ordenen van de administratie  

en waar nodig bij het aan vragen 

van schuldhulpverlening.  

Tijdig ingrijpen voorkomt erger.

Hoe kunt u samenwerken met SchuldHulpMaatje? 

Wanneer u merkt dat huurders een betalingsachterstand 

hebben kunt u SchuldHulpMaatje inschakelen. Een vrijwil

liger biedt de huurder gratis en laagdrempelige hulp. Het 

maatje helpt om tijdig een regeling te treffen voor de 

achterstallige betalingen, zodat deze niet uitlopen op een 

onoplosbare schuld. Dat is beter dan dat de betalings

achterstand uitloopt op een huisuitzetting. En natuurlijk 

helpt het maatje de huurder verder op weg om de finan

ciën op orde te brengen.



De Vereniging SchuldHulp

Maatje Nederland is een 

samenwerkingsverband van 

landelijke christelijke kerken en 

organisaties en professionele 

bureaus voor schuldhulpverlening, 

waarvan schuldhulpverleners 

staan ingeschreven bij het Kiwa 

register. De maatjes helpen 

iedereen, ongeacht geloof, ras of 

levensovertuiging. De Vereniging 

SchuldHulpMaatje Nederland 

werkt onder andere samen met  

het ministerie van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid, NVVK, 

Divosa, KbvG, Nibud en  

Stimulansz.

Landelijk Servicepunt SchuldHulpMaatje

Flevoweg 13, 2318 BZ  Leiden

Contact:

Telefoon: 0712000100

Email:  info@schuldhulpmaatje.nl

www.schuldhulpmaatje.nl

www.uitdeschulden.nu

www.eerstehulpbijschulden.nl

IBAN:  NL56 ABNA 0469896361

KVK:  61110949

SchuldHulpMaatje  

garandeert maatwerk  

in elke situatie. 

 

Samen lukt ‘t!
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