Gemeentelijke
schuldhulpverlening

Samen lukt ‘t...

Betrouwbare partner
bij schuldhulpverlening
SchuldHulpMaatjes helpen mensen om schulden
te voorkomen of duurzaam op te lossen. Maatjes
hebben tijd voor persoonlijke aandacht, waar
mee hun inzet een waardevolle aanvulling is op
de sociale diensten. Maatjes begeleiden bij het
aanvragen van schuldhulpverlening. Bij tijdige
tussenkomst kunnen zij helpen om schulden te
voorkomen. Voor een integrale ketenaanpak
werkt SchuldHulpMaatje samen met lokale
sociaal maatschappelijke partners en wijkteams,
stadsbanken, woningcorporaties, diaconieën en
noodfondsen.

Samenwerken loont
1. Eerder in contact met de doelgroep
2. Hoger slagingspercentage schuldhulptraject
3. Tijdige samenwerking kan schuldhulpverlening voorkomen
4. Minder langdurige uitkeringen
5. Minder huisuitzettingen
6. Een duurzame oplossing door aandacht voor gedrags
verandering en vaardigheden zoals budgetteren
7. Ondersteunt gemeentelijk preventiebeleid:
- Met een postcode analyse geeft SchuldHulpMaatje u per post
code overzicht van de financiële problematiek bij bewoners.
- Predictive prevention: Met data-analyse kunnen wij u per post
code de profielen geven van mensen die vermoedelijk binnen
anderhalf jaar schulden hebben.

Een SchuldHulpMaatje...
... is professioneel getraind en gecertificeerd. Zijn kennis blijft
actueel met het permanente educatieprogramma van
SchuldHulpMaatje Nederland.
... beschikt over een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG).
... werkt volgens de landelijke
richtlijnen van SchuldHulpMaatje Nederland.

Een gemeente verdient elke in SchuldHulpMaatje
geïnvesteerde euro driemaal terug
Voor rapportages over de
praktische en financiële
voordelen van samenwerking
met vrijwilligers verwijzen wij
u naar onze website:
www.schuldhulpmaatje.nl

De ondersteuning van
een vrijwillig maatje helpt
mensen om aan de slag te
gaan met hun financiën.
Dit levert een belangrijke
bijdrage aan de preventie
van schulden. Daarmee
is SchuldHulpMaatje een
waardevolle aanvulling
op het totale schuldhulp
verleningsaanbod.
Gemeente Utrecht
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SchuldHulpMaatje Nederland is
een interkerkelijke vrijwilligers
organisatie en is sinds 2010 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.
SchuldHulpMaatje Nederland
werkt onder andere samen met het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, NVVK, Divosa,
KbvG, Nibud en Stimulansz.

Meer weten?
SchuldHulpMaatje Nederland
Flevoweg 13
2318 BZ Leiden
Telefoon: 071 2 000 100
info@schuldhulpmaatje.nl
www.schuldhulpmaatje.nl
IBAN: NL56 ABNA 0469896361
KVK: 61110949

