
Betalings-
achterstanden

bij uw huurders?

Voorkom langdurige en 

 onaangename incassotrajecten… 

werk samen met SchuldHulpMaatje.

Samen lukt ‘t...



1.  Persoonlijke begeleiding, geeft rust

2.  Tijdige hulp voorkomt erger

3.  Aandacht voor gedragsverandering 

Maatwerk

De lokale coördinator bespreekt graag met u de mogelijkheden 

van samenwerken met SchuldHulpMaatje. Ook die van preven

tiemogelijkheden. Met onze Postcode Preventie Aanpak kunt u 

 signaleren in welke wijken u hierop gericht actie kunt ondernemen.  

Voor rapportages over de praktische en 

financiële voordelen van samenwerking met 

vrijwilligers verwijzen wij u naar onze website. 

Uw voordeel   

Samenwerken met SchuldHulpMaatje bespaart kosten:

1.  Minder huisuitzettingen

2.   Minder langdurige incasso

trajecten

3.   Minder inzet nodig van 

 incassobureaus

4.   Minder personeelskosten 

voor begeleiding wan

betalers

5.   Duurzame en integrale 

 aanpak voorkomt herhaling

Voordeel huurder  

Een maatje  

ondersteunt bij:

•   In kaart brengen van   

in en uitgaven

•   Contacten met 

schuldeisers en    

schuldhulpverlening

•   Het maken van een 

aflossingsplan

•   Volhouden!

Samen 
     lukt 't...

Betrouwbare partner 

bij schuldhulpverlening

Een betalingsachterstand van uw 

huurder kan al snel oplopen tot 

een serieus probleem als er niet 

snel iets gebeurt. In het ergste 

geval een huisuitzetting. Dat wil 

niemand.

Wanneer u merkt dat huurders 

een betalingsachterstand hebben, 

kunt u hen wijzen op de onder

steuning van een SchuldHulp

Maatje. 

  

Wat is SchuldHulpMaatje?   

SchuldHulpMaatje zet professioneel getrainde vrijwilligers in om 

mensen met (dreigende) schulden te ondersteunen. Omdat zij 

praktische hulp geven en tijd hebben voor een luisterend oor, zijn 

zij een waardevolle aanvulling op de professionele hulpverlening.

Elk maatje ...     

...  is gescreend en beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG)

...  werkt volgens de richtlijnen van SchuldHulpMaatje Nederland

...  is professioneel getraind

...  volgt jaarlijks bijscholing met het voor SchuldHulpMaatje 

 Nederland ontwikkelde Permanent Educatieprogramma.



Samen 

     lukt 't...

Samen met een 

SchuldHulpMaatje 

krijgen huurders met 

betalingsproblemen hun 

financiën weer op orde.

Een waardevolle aanvulling 

op ons incassobeleid!

Henriëtte Maaskant

manager Wonen  

Stichting Meer Wonen 

in Roelofarendsveen

Meer informatie

SchuldHulpMaatje Nederland

Flevoweg 13

2318 BZ  Leiden

Telefoon: 071 2 000 100

info@schuldhulpmaatje.nl

www.schuldhulpmaatje.nl

IBAN:  NL56 ABNA 0469896361

KVK:  61110949

SchuldHulpMaatje Nederland is 

een landelijke vrijwilligersorgani-

satie die sinds 2010 is gericht op 

het begeleiden van mensen met 

(dreigende) schulden. We doen dit 

in samenwerking met professionele 

partners en kerken. Onze maatjes 

helpen iedereen, ongeacht geloof, 

ras of levensovertuiging. Schuld-

HulpMaatje Nederland werkt onder 

andere samen met het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid, NVVK, Divosa, KbvG, Nibud en 

Stimulansz.
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