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1   Bron: Kamerbrief Brede schuldenaanpak dd 23 mei 2018
2   Zie pagina 14, Tabel 1 Wat wij bereiken

7,8 miljoen huishoudens in Nederland1 

40% van de Nederlanders heeft moeite met de financiële administratie1 

1,4 miljoen huishoudens (18%) met risicovolle of problematische schulden1

 

 

193.000 huishoudens (14% van alle huishoudens met schulden) worden 

geholpen in formele schuldhulpverlening, de overige 1,2 miljoen 

huishoudens zijn niet bij de instanties bekend1

70.873 huishoudens (5% van alle huishoudens met schulden) werden 

geholpen via een van de websites van SchuldHulpMaatje2 

7.902 huishoudens (0,6% van alle huishoudens met schulden) kregen 

persoonlijke hulp van een maatje2
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Voorwoord

Samen een begaanbare nieuwe weg gaan   

We kijken als bestuur dankbaar terug op 2018. Een dynamisch jaar vol ontwikkelingen, nieuwe con tacten 

en samenwerkingsverbanden. We namen afscheid van betrokken collega's en bestuurders, nieuwe 

 medewerkers en bestuurders kwamen. Nieuwe ontwikkelingen en mensen stellen ook (nieuwe) vragen 

aan de organisatie. Het zorgt voor beweging en dat houdt vitaal. Zo ontdekken we ook nieuwe wegen in 

een landelijk en lokaal schuldhulpverleningslandschap in beweging. 

Soms moet je een weg nog ontdekken en vrij maken van obstakels om verder te komen. In dat proces 

kunnen we terugvallen op een stabiele vereniging als basis. Met ons nog steeds groeiende netwerk van 

vrijwilligers en medewerkers kunnen we op deze veranderingen inspelen. Daarom een groot compli-

ment aan de directie, de medewerkers van het Landelijk Servicepunt, de coördinatoren, bestuurders en 

natuurlijk onze 1.901 maatjes. 

We weten waar we het voor doen met elkaar: mensen met geldzorgen nog eerder vinden en ze in hun 

moeilijke situatie helpen. Zo bieden we, online en/of offline, de naaste in nood een helpende hand. En 

dat alles op basis van gelijkwaardigheid en in medemenselijkheid, om zo samen de weg door de schul-

den heen te gaan. Dat is onbetaalbaar, vertelt Robert op pagina 11.

Wij geloven in een nieuwe begin voor iedereen. En wij geloven dat het nodig is om voor dat nieuwe 

begin eerst de weg vrij te maken om hoop en perspectief weer te kunnen zien. Rotsblokken, zoals een 

groeiende schuldenlast en een beperkt netwerk van mensen om je heen, versperren je de weg naar een 

hoopvolle toekomst. Je hoeft die weg niet alleen te gaan of zelf vrij te maken. Juist maatjes helpen je zo-

wel naar voren te kijken, als naar opzij te kijken: ‘je doet het niet alleen’, maar ook om samen te zien naar 

wat er achter hen ligt. 

En daarom blikken we in dit jaarverslag niet alleen terug, maar richten in dat alles ook steeds weer de blik 

naar voren. De nood is hoog. Bijna anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben risicovolle of proble-

matische schulden. Overheden, organisaties, kerken en SchuldHulpMaatje 

hebben nog heel wat te doen. We bouwen voort op alles wat we in het afge-

lopen jaar zijn begonnen, om die weg vrij te maken richting een hoopvolle 

toekomst. En wij kijken naar opzij, om het belangrijkste resultaat uit het ver-

leden te blijven zien:  Samen lukt ‘t ...

Ds. Joost Schelling

Voorzitter Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland   
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Samenwerking als rode draad  

Ligt u er wel eens wakker van dat anderhalf miljoen huishoudens worstelen met schulden? Wij wel. 

Daarom ben ik er zo dankbaar voor dat we in 2018 aanzienlijk meer mensen konden helpen dan in 

de jaren daarvoor! Meer dan 70.000 mensen kregen hulp en advies via onze websites. Onze maatjes 

hebben zo’n 8.000 mensen met financiële problemen geholpen.

Hoe het ons is gelukt om nóg meer mensen met financiële problemen nóg eerder te bereiken en te 

helpen is kort samen te vatten: Samen lukt 't... ! Samenwerking was de rode draad in het afgelopen jaar. 

Met landelijke partijen, met lokale partners en ook binnen de vereniging.

Laat ik bij de laatste beginnen. In februari kreeg ik als algemeen directeur versterking van Carla van der 

Vlist,  samen vormen we nu het directieteam van de Vereniging. Met deze uitbreiding zijn we nog beter 

in staat mensen in schulden effectief te helpen, samen met onze locaties en betrokken kerken. 

In een ronde langs onze locaties hebben we inspirerende voorbeelden van lokale samenwerking 

 gehoord, maar ook geconstateerd dat er nog mooie kansen liggen. We helpen onze locaties en lo-

kale partners om samen die kansen te pakken, door goede voorbeelden te laten zien in een nieuwe 

 serie webinars. En via het project Samenspel Kerken en SchuldHulpMaatje versterken we de band met 

 kerken. We hebben elkaar nodig in de bestrijding van schulden.

Geldfit is landelijk een enorm succes. De Nederlandse Vereniging van Banken en andere partijen zijn 

met ons gaan samenwerken en leveren zo een bijdrage aan schuldenpreventie. Het allermooiste is dat 

we met websites als Geldfit en MoneyFit al tienduizenden mensen online preventief konden helpen.

Waar ik heel enthousiast van word, is de landelijke Alliantie van zes vrijwilligersorganisaties op het 

gebied van schuldhulpverlening. Samen maken we ons sterk voor al die duizenden mensen die aan-

klopten voor hulp door een vrijwilliger. Het masterplan daarvoor is zo goed als klaar! Er ging veel tijd en 

energie in zitten in het afgelopen jaar, maar wat is het geweldig dat we elkaar weten te vinden.

We hebben met zijn allen hard gewerkt om zoveel mogelijk mensen met financiële problemen weer 

toekomstperspectief geven. We hebben mooie stappen gezet. Daar ben ik trots op. Samen lukt ‘t …!

    

Peter Rijsdijk 

Algemeen directeur Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 
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1. Missie, visie en strategie

1.1 Ons doel 

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te 

bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoon-

lijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.

Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Strategisch meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

Om ons doel te bereiken hebben we een goed georganiseerde en duurzame vereniging nodig, 

waarin alle leden graag hun bijdrage leveren. Hoe SchuldHulpMaatje dat wil vormgeven is vast-

gelegd in het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 'Een hoopvolle toekomst'. Die strategie hebben we 

uitgewerkt in vijf thema's:

Thema 1: Delen, innoveren en co-creëren 

Samen kunnen we de aanpak van SchuldHulpMaatje steeds verder verbeteren door van elkaar te 

leren, elkaar te inspireren en voortdurend te innoveren.

Thema 2: Samenwerken om onze SchuldHulpMaatjes aanpak te verbeteren

Bij alles wat SchuldHulpMaatje onderneemt, lokaal of landelijk, blijkt samenwerking een belang-

rijke sleutel bij het vinden, bereiken en helpen van mensen met (dreigende) schulden.

Thema 3: Samen bouwen aan een duurzaam verenigingsnetwerk 

Lokaal en landelijk vormen we netwerken. Dat helpt om ons doel te realiseren, onze kwaliteit te 

waarborgen en financieel gezond te blijven. Zo worden we samen steeds sterker.

Thema 4: Preventief werken en vroegsignaleren

Samen voorkomen we veel persoonlijk leed en onnodige maatschappelijke kosten door mensen 

met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en effectief te helpen.

Thema 5: Meer kerken en christelijke organisaties betrekken en groei aantal locaties realiseren

Samen lukt ‘t ... Een sterk netwerk van kerken en organisaties vergroot de impact van SchuldHulp-

Maatje in de samenleving. Lokaal en landelijk.

          “Ik heb diep respect voor al het werk wat er op de 

locaties wordt verzet. Onze maatjes, die met de voeten 

in de klei staan en zich elke dag weer inzetten voor onze 

hulpvragers. Maar ook voor onze hulpvragers, die zo 

moedig zijn om hulp te zoeken. Vanuit het Landelijk 

Servicepunt zetten wij ons met hart en ziel in om de 

locaties hierbij te ondersteunen.”

Trudy Doornhof, relatiebeheerder bij SchuldHulpMaatje 
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1.2  Visie  

Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht 

en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient.

Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van 

de toenemende schuldenproblematiek. 

Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking 

met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van 

 kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.

Samen lukt ‘t …

1.3  Missie

• Bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen 

• Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek 

• Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen 

• Vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood 

• Goed opgeleide vrijwilligers wiens hulp aanvullend is op die van professionals

Ik begrijp steeds beter hoe schulden ontstaan.

“Toen ik me aanmeld-

de wist ik vaag wat de 

werkzaamheden inhiel-

den,” vertelt Aad Bijzet, 

SchuldHulpMaatje in 

Weesp. “Al snel was me 

duidelijk dat er meer bij 

komt kijken dan ik had 

gedacht! Inmiddels ben 

ik druk met mijn derde 

hulpvrager en begrijp ik 

steeds beter waar en hoe 

schulden ontstaan.”

Schulden maken is makkelijk

“Allereerst het gemak en de mogelijkheden om schulden 

te maken en geld uit te geven dat er niet is. Dat kan lang 

goed gaan, maar bij werkloosheid, ziekte, scheiding of 

een verslaving lopen schulden razendsnel op en wordt de 

situatie vaak uitzichtloos.”

Schaamte en frustratie

“Schaamte maakt mede dat hulp pas wordt ingeroepen 

als het eigenlijk al te laat is. Je moet de schaamte voorbij! 

Zo ook bij mijn hulpvrager. Toen ik in beeld kwam was de 

administratie een wanorde, een dreigende huisuitzetting, 

beslag op de inboedel en geen geld meer om nog eten 

te kopen. De schaamte die je voorbij moet om naar de 

voedsel bank te gaan om aan eten te komen!”

Licht aan de horizon

“De frustraties lopen erg hoog op als blijkt dat werkelijk 

voor alles een formulier moet worden ingeleverd. Voor 

mij een uitdaging om niet alleen bij mijn hulpvrager de 

moed er in te houden, maar ook bij mezelf! We zijn samen 

blij als er weer iets is gelukt en er weer wat licht schijnt 

aan de horizon!” 
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1.4  De SchuldHulpMaatje aanpak  

1.4.1  Doelgroep vinden

Onze aanpak richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium 

te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. Met internetcampagnes, gecombineerd 

met onze PostcodePreventieAanpak (PPA), bereiken we doelgericht mensen in wijken met een hoog 

risico op schulden. In 2018 reageerden 371.200 mensen op deze campagnes door onze website(s) te 

bezoeken. 

In paragraaf 3.2.4 staat de PostcodePreventieAanpak (PPA) verder beschreven.
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1.4.2  Doelgroep bereiken

De websites Geldfit, MoneyFit en EersteHulpBijSchulden zijn bedoeld om mensen bewust te maken 

van de omvang van hun financiële problemen en met gerichte persoonlijke adviezen verder te helpen. 

In 2018 hebben we op deze manier 70.873 mensen geholpen. 

In paragraaf 3.2.4 gaan we dieper in op Geldfit en MoneyFit.

1.4.3  Doelgroep naar hulp leiden

Wie intensievere hulp nodig heeft, kan zich aanmelden voor begeleiding door een SchuldHulpMaatje. 

Dat kan via de help-knop op de websites of op verwijzing door bijvoorbeeld gemeente, voedselbank, 

inloophuis, diaconie, huisarts of zelfs werkgever. 

Het maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer 

overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress. Dan komt er ruim-

te om te leren dat overzicht te houden en om samen na te denken over eigen financiële keuzes. Een 

maatje biedt bovendien een luisterend oor en helpt vol te houden. 7.902 mensen hebben in 2018 die 

persoonlijke hulp van een maatje gekregen.

Ik heb mijn leven weer terug.

“Twee jaar geleden ging het helemaal fout. Ik zal er geen 

doekjes om winden. Ik was verslaafd geraakt aan de co-

caïne en daar kwamen in een later stadium nog wat mid-

delen bij,” vertelt Robert* uit Gelderland. Hij gleed steeds 

verder af en kreeg enorme schulden. “Goed, ik heb de 

knoop doorgehakt en heb me op laten nemen om af te 

kicken.”  

Dat lukte, maar zijn schulden wa-

ren daarmee nog niet opgelost. Er 

dreigde zelfs huisuitzetting. Robert: 

“Ik werd daar zo wanhopig van dat 

ik eigenlijk niet meer goed wist 

hoe dat allemaal aan te pakken. 

Gelukkig vertelde iemand me dat 

SchuldHulpMaatje je helpt om in 

die chaos van ongeopende brieven 

weer structuur aan te brengen, zo-

dat je weer een overzicht hebt en daarmee een traject in 

kan van de schuldhulpverlening.” Samen met zijn maatje 

ging Robert aan de slag. “Gerrit* heeft me echt door heel 

dat dal heen gesleept en is met me meegegaan naar de 

Stadsbank. Ik ben bijna door de stabilisatieperiode voor 

het traject van de schuldhulpverlening. Ik heb mijn le-

ven, mijn vrijheid en mijn goede gevoel 

weer terug. Gerrit blijf ik altijd dankbaar 

voor wat hij heeft gedaan!”  

*  Robert en Gerrit (niet hun echte namen) 

hebben toestemming gegeven aan 

Schuld HulpMaatje om dit verhaal te 

delen. De persoon op de foto is niet de 

persoon uit het verhaal.

"Gelukkig vertelde iemand me over 

SchuldHulpMaatje"



12

1.4.4  Doelgroep ondersteunen aanvullend op professionele schuldhulp

De hulp van SchuldHulpMaatje is een goede aanvulling op de professionele schuldhulpverlening. Met 

name in de preventiefase en in de nazorgfase kan de vrijwilliger in belangrijke mate praktische hulp 

bieden en coachen naar zelfredzaamheid. In de schuldhulpfase ligt de daadwerkelijke hulpverlening 

bij de professionele schuldhulp verleners en is de voornaamste taak van het maatje om te motiveren 

en te ondersteunen.

1.4.5  Kernwaarden

Ons uitgangspunt is, dat elk mens waardevol is en een uniek en geliefd schepsel van God, gelijkwaar-

dig aan ieder ander.

De cultuur binnen SchuldHulpMaatje wordt gekenmerkt door onze kernwaarden. Die waarden komen 

tot uitdrukking in de basishouding van de maatjes, de coördinatoren, de bestuurders en de mede-

werkers van het Landelijk Servicepunt:

Onze waarden

•  Respectvol

•  Eerlijk

•  Echt

•  Rechtvaardig

•  Ondersteunend

•  Deskundig

•  Positief

Onze basishouding

•  Ik (ver)oordeel niet

•  Ik ben liefdevol

•  Ik ben bewogen

•  Ik ben trouw en geduldig

•  Ik ben er voor mensen in moeilijkheden en bid

•  Ik kom op voor het recht

•  Ik help en getuig daardoor
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2. Vooruitblik op 2019

Het meerjarenbeleidsplan van SchuldHulpMaatje heeft niet voor niets de titel 'Een hoopvolle toe-

komst'. We gunnen iedereen met financiële zorgen hoop en perspectief. In 2019 bouwen we onze pre-

ventieve aanpak uit op de volgende wijze:

Klanttevredenheidsonderzoek. Het Landelijk Servicepunt ondersteunt de SchuldHulpMaatje-locaties, 

zodat zij hun werk succesvol kunnen uitvoeren. Door middel van een klanttevredenheidsonderzoek 

bepalen we hoe we de dienstverlening aan onze locaties zo kunnen verbeteren, dat die nog beter 

aansluit bij hun behoeften.

Alliantie. Samenwerking blijft belangrijk. In de op te richten landelijke Stichting Alliantie Vrijwillige 

Schuldhulp, -preventie en -nazorg gaan we met andere vrijwilligersorganisaties werken aan meer 

 erkenning, kwaliteit en structurele ondersteuning van ons lokale werk. Samen met het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat bereid is de Alliantie financieel te ondersteunen, willen we 

hiermee een ambitie uit het regeerakkoord realiseren.

Data. We gaan het Hulpvragerssysteem (HVS) verder ontwikkelen en onze locaties stimuleren om het 

effectief te gebruiken. De data uit onze PostcodePreventieAanpak (PPA) koppelen we aan de data in 

het HVS. Op die manier kunnen we op lokaal niveau inzichtelijk maken wat de toegevoegde waarde 

is van de inzet van SchuldHulpMaatje. Die informatie helpt ons bij het aanvragen van ondersteuning 

door gemeenten, fondsen, kerken en partnerorganisaties. Met die data kunnen we bovendien inzicht 

krijgen in de achterliggende factoren van de kengetallen.

Sterke besturen. De besturen van de SchuldHulpMaatje-locaties werken in een dynamische omge-

ving. Er komt veel op deze vrijwilligers af. We gaan meer aandacht besteden aan het versterken van 

de  bestuurskracht, bijvoorbeeld door intervisie en het ontwikkelen van een organisatiethermometer.

Preventie en vroegsignalering. We streven ernaar dat nog meer gemeenten gaan werken met  Geldfit 

en Moneyfit, zodat nog meer volwassenen en jongeren beter en sneller worden toegeleid naar 

 preventieve hulp.

Samenwerken met kerken. Onze samenwerking met kerken willen we graag verder versterken door 

bijvoorbeeld samen bijeenkomsten of acties te organiseren. We lanceren de nieuwe online toolkit 

 samenhartvoormensen.nl. Die toolkit helpt onze locaties en lokale kerken om elkaar aan te vullen, 

zodat meer  mensen met geldzorgen (preventief ) geholpen kunnen worden.

Nieuwe locaties. We verwachten ook in 2019 nieuwe locaties te kunnen starten, zodat we in nog meer 

Nederlandse gemeenten mensen met (dreigende) schulden kunnen ondersteunen via onze des-

kundige maatjes. We richten ons daarbij vooral op gemeenten waar de schuldenproblematiek erg 

groot is en regio's waar SchuldHulpMaatje nog niet sterk vertegenwoordigd is.
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3. De cijfers: het resultaat telt 

3.1  SchuldHulpMaatje in cijfers

  

De weergave van het aantal burgerlijke gemeenten is ge-

baseerd op de gemeentelijke indeling op 31 december 

van het betreffende jaar. De kaart op pagina 33 geeft een 

overzicht van het werkgebied van alle 88 SchuldHulp-

Maatje-locaties.

In de 88 locaties waren per 31 december  2018 totaal ruim 

2.500 vrijwilligers actief: 385 lokale bestuurders, 230 coör-

dinatoren en 1.901 maatjes.  

Hulpvragers worden niet alleen gehol-

pen door onze maatjes, maar ook via 

onze websites met gerichte adviezen, 

online tests, handige downloads en 

doorverwijzingen naar partnerorganisa-

ties. Het aantal mensen dat we op deze 

manier konden helpen is dankzij het 

 grote succes van de websites Moneyfit.nl 

en Geldfit.nl in het afgelopen jaar meer 

dan verdubbeld.

 2015 2016 2017 2018

Aantal bezoekers van onze websites 135.000 158.000 320.000 371.200

Aantal mensen dat advies of hulp vond via onze websites 13.500 16.000 24.000 70.873 

Aantal mensen dat persoonlijke hulp van een maatje ontving 4.960 6.130 8.300 7.902

Aantal gecertificeerde SchuldHulpMaatjes 1.503 1.586 1.800 1.901

Aantal burgerlijke gemeenten waar SchuldHulpMaatje actief is 105 113 116 123

Tabel 1  Wat wij bereiken 

Aantal uren besteed  

door maatjes en coördinatoren

2015 2016 2017 2018
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Een facebookbericht van een jonge hulpvrager
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Soort hulpvraag

Achterstand 
betalingen

26%

Begeleiding
administratie

29%
Begeleiding
belastingen

9%

Voorkoming 
schulden/

budgetcoaching
26%

Anders
10%

Wel of (nog) geen professionele schuldhulpverlening

Bij 78% van de hulpvragen was (nog) geen sprake  

van een traject van schuldhulpverlening.

Op diverse tijdstippen en manieren wordt duurzame 

financiële zelfredzaamheid gerealiseerd.

(Nog) geen traject
78%

Beschermingsbewind
3%

Budgetbeheer
13%

Diaconie/Caritas/Leger des Heils
2%

Overige professionele 
schuldhulpverlening

8%

Bewindvoerder 1%GGZ 1%

GGD 0%

Verslavingszorg 0%
Noodfonds 0%

Stichting MEE 1%

Voedselbank 1%

Minnelijke 
schikking

4%

WSNP
2%

Aanmelden van hulpvragers

Leeftijd hulpvrager

66% van de hulpvragen werd doorverwezen  

door de gemeente en maatschappelijk werk.

18-27
16%

27-35 
21%

45-55 
21%

55-65 
13%

>65 
7%

<18 
2%

35-45
20%

Doorlooptijd afgeronde hulpvragen

In 67% van de hulpvragen wordt de begeleiding 

vanuit SchuldHulpMaatje binnen een jaar afgerond. 

Waar nodig, blijven we langdurig betrokken.

62% van de hulpvragers was  

tussen de 27 en 55 jaar oud.

< 1 mnd
8% 1-3 mnd

17%

3-6 mnd
19%6-9 mnd

13%

9-12 mnd
9%

12-24 mnd
20%

> 24 mnd
13%

Schuldhulpverlening 
burgerlijke gemeente

33%
Maatschappelijk werk

33%

Anders
20%

Persoonlijke begeleiding door een maatje:
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Het aantal mensen dat persoonlijk door een maatje werd begeleid is licht gedaald. Dat heeft ver-

schillende oorzaken. Ten eerste konden veel hulpvragers verder met de adviezen die ze kregen via een 

van onze websites of op een van de inloopspreekuren in verschillende locaties. Onder steuning door 

een maatje was voor deze mensen niet nodig. Het is ten tweede soms een uitdaging om hulpvragers te 

bereiken. Dat lukte goed met Google Grants, het gratis advertentieprogramma voor goede doelen. Toen 

Google de voorwaarden aanscherpte, zagen we dat duidelijk minder mensen via de websites om hulp 

vroegen. Ook hadden enkele nieuwe locaties in de startfase moeite om een  positie in het lokale netwerk 

te krijgen. Veel hulpvragen worden doorverwezen door bijvoorbeeld de gemeente en maatschappelijk 

werk. Goede samenwerking binnen het lokale hulpnetwerk is daarom van groot belang. Tenslotte 

hebben we de indruk dat de inzet op preventie door onder andere woningbouwcorporaties loont. We 

krijgen uit onze locaties wel signalen dat de maatjes vaker geconfronteerd worden met complexere 

problematiek, die meer tijd en energie kost.

De inzet van onze maatjes kan in een aantal gevallen een crisissituatie voorkomen. Dat bespaart in 

de eerste plaats de hulpvrager veel ellende en hoge kosten, maar het levert ook de samenleving iets 

op. Het maatschappelijk rendement van een SchuldHulpMaatje is € 2,95 voor elke geïnvesteerde 

euro, blijkt uit het rapport Maatschappelijk Rendement van Vrijwilligers in de Schuldhulpverlening 

 (Jungman e.a.).

 2015 2016 2017 2018

Aantal woninguitzetting voorkomen 238 270 217 178

Aantal zorguitsluiting voorkomen   205 175

Aantal nutsvoorziening afsluiting voorkomen 371 421 156 109

Aantal beslaglegging voorkomen 487 538 307 292

Hulpvrager heeft werk gevonden 109 130 82 96

Schuldhulpverlening door professionals voorkomen  

door preventieve hulp   
710 484

Dagvaarding rechtbank   € 220 tot € 717

Kosten huisuitzetting  € 5.850 tot € 10.000

Kosten verblijf crisisopvang  € 14.190

Kosten op straat/dakloos  € 43.140

Kosten afsluiten nutsvoorziening  € 790

Maatschappelijke kosten schuldhulptraject (casusafhankelijk)  € 100.000

Tabel 3  Prijslijst: wat voorkomen per situatie bespaart

Tabel 2  Kengetallen: voorkomen crisissituaties Bron: HulpVragerSysteem
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3.2  Activiteiten en projecten 

Onze missie en visie geven we vorm in vijf thema's, zoals we beschrijven in paragraaf 1.1. Op elk van 

die thema’s hebben we ons in 2018 ingezet. We kijken met voldoening terug op de vooruitgang die 

we hebben geboekt. Er zijn enkele activiteiten die meer aandacht verdienen. Die hebben we in ons 

jaarplan 2019 opgenomen. 

3.2.1  Thema 1: Delen, innoveren en co-creëren 

Samen kunnen we de aanpak van SchuldHulpMaatje steeds verder verbeteren door 

van elkaar te leren, elkaar te inspireren en voortdurend te innoveren.

Educatie

Basistraining

De driedaagse cursus en jaarlijkse bijscholing van al onze maatjes is een van de sterke kanten van 

SchuldHulpMaatje. "De docenten hebben verstand van zaken en brengen de stof prettig over," 

 evalueert een van de pas opgeleide maatjes. 

In het afgelopen jaar zijn 53 basistrainingen gegeven met in totaal 618 deelnemers. De cursisten 

 ervaren de training als nuttig en waardevol en drukken dat uit met een gemiddeld waarderingscijfer 

van 8,6. 

"De cursus prikkelt mijn interesse en geeft 

mij het gevoel van uitdaging voor het 

maatjeswerk" 

"Ik heb geleerd dat hulpvragers 

gewone mensen zijn en dat ik  

mijn grenzen moet bewaken" 

De eerste SchuldHulpMaatjes van de nieuwe locatie in 

Waadhoeke, Lyk is Ryk, hebben hun certificaat behaald. 

Foto: Alja Bakker.
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Aanvullende training SchuldHulpMaatje Jong

SchuldHulpMaatje geeft sinds 2015 een aanvullende training aan maatjes die jongeren met schulden 

willen begeleiden. Deze specialisatie is mede mogelijk gemaakt door een startsubsidie van Fonds 21. 

De maatjes die deze training hebben gevolgd kennen de leefwereld van jongeren en snappen hoe het 

puberbrein en groepsdruk werkt. Steeds meer SchuldHulpMaatjes volgen deze aanvullende training. 

In het afgelopen jaar waren dat er 88. Gelukkig maar, want steeds meer jongeren melden zich voor 

hulp. 

Bijscholing

In het kader van de permanente bijscholing kwamen er twee nieuwe modules beschikbaar op de  online 

leeromgeving: De hulpvrager in scheiding en AVG voor maatjes. De derde module, Beslag legging door 

de deurwaarder, werd in het begin van januari 2019 gepubliceerd.

De online bijscholingsmodules kwamen later beschikbaar dan gepland. De maatjes zullen ruim de 

tijd krijgen om deze bijscholing alsnog te volgen. De vertraging is geen belemmering voor de her-

certificering van de vrijwilligers. De coördinator gaat in de beoordeling namelijk niet alleen uit van de 

bijscholing, maar ook van het functioneren in de hulptrajecten en de deelname aan intervisieavonden.

Op locatie verzorgden ervaren trainers van het Landelijk Servicepunt 30 thema-avonden voor maatjes. 

Het thema van de avond werd afgestemd op de vragen van de betreffende locatie. We noemen een 

paar voorbeelden:

• Hoe blijf ik gemotiveerd als maatje 

• Mobility mentoring: invloed van schulden op gedrag 

• Hulpvrager begeleiden naar zelfredzaamheid ... hoe doe je dat? 

• Omgaan met teleurstellingen als maatje

• Beslagvrije voet en wijzigingen in de wetgeving

• Privacywetgeving

Met de combinatie van de driedaagse training en ons permanent opleidingsprogramma onderschei-

den we ons van vrijwel alle andere vrijwilligersorganisaties in de schuldhulpverlening.

Coördinatorentraining

Coördinatoren krijgen aanvullend op de basistraining een praktische tweedaagse coördinatoren-

training. In 2018 zijn 56 nieuwe coördinatoren getraind. Coördinatoren die zijn gestart voor 2017, het 

jaar waarin de training voor het eerst werd gegeven, krijgen een verkort programma aangeboden 

dat wordt afgestemd op de behoeften van de deelnemers. 8 ervaren coördinatoren hebben van deze 

 mogelijkheid gebruik gemaakt.

"Mooie mix van theorie en dagelijkse uitwerking 

daarvan in de praktijk van de deelnemers" 

Een coördinator

"Ik weet nu beter hoe ik 

verder moet" 

Een coördinator
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Trainingsplanning

We hebben veel aandacht besteed aan de planning van de driedaagse trainingen. Het lukte niet altijd 

optimaal. In september hebben een aantal locaties samen met medewerkers van het Landelijk Service-

punt concrete zaken besproken die verbeterd kunnen worden.

Een deel van de knelpunten bleek voort te komen uit onbekendheid met de aanmeld- en plannings-

procedure. Die procedure helpt de locaties en het Landelijk Servicepunt om samen een goede plan-

ning voor de trainingen te maken. De richtlijnen zijn opnieuw met alle coördinatoren gedeeld.

Er blijkt behoefte te zijn aan regionale trainingen, zodat de maatjes meer gelegenheid hebben om 

een dag in te halen, als dat nodig is. Verder is het niet wenselijk dat een aspirant-maatje langer dan 

drie maanden moet wachten op een trainingsplek. We zorgen voor voldoende trainingsaanbod om te 

 garanderen dat een kandidaat kort na zijn of haar aanmelding door de coördinator kan beginnen met 

de driedaagse training. De locaties worden aangemoedigd om de trainingen binnen de regio op elkaar 

af te stemmen. Het Landelijk Servicepunt faciliteert deze afstemming. 

Bijeenkomsten

Leidersdagen

Twee keer per jaar worden alle bestuur-

ders en coördinatoren van de aangesloten 

locaties uitgenodigd voor de landelijke lei-

dersdagen. In 2018 werden die gehouden 

in juni en september. Er is volop gebruik 

gemaakt van deze gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, 

geïnformeerd te worden over actuele ont-

wikkelingen en nieuwe kennis op te doen 

in de diverse workshops. Enkele voorbeel-

den van de onderwerpen die aan de orde 

kwamen: 

• Bestuurder zijn in de dynamische SchuldHulpMaatje-omgeving

• Fondsenwerving

• Verdeling van rollen en taken binnen je locatie

• Leiding geven aan vrijwilligers 

• De nieuwe wet bescherming persoonsgegevens

• Geslaagde voorbeelden van lokale samenwerking 

• Stimuleren van zelfredzaamheid  

Een van de workshops op de leidersdag in juni
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Inspraak- en inspiratieavonden

Op de regionale inspraak- en inspiratie-

bijeenkomsten kwamen lokale bestuur-

ders samen om van elkaar te leren. Ruim 

zestig procent van alle locaties heeft ge-

bruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Tijdens de inspraakavond bespraken de 

leden het jaarplan en de begroting voor 

2019, als voorbereiding op de algemene 

ledenvergadering in november.

Een nieuw onderdeel van deze dagen 

was de inspiratiemarkt. Diverse locaties 

deelden enthousiast hun aanpak op het 

gebied van bijvoorbeeld samenwerken met bedrijven, publiciteit, bereiken van jongeren en samen-

werken in het sociaal domein. De ingebrachte evaluatiepunten van betrokken locaties gebruiken we 

om deze nieuwe activiteit, die naar meer smaakt, te verbeteren.

3.2.2  Thema 2: Samenwerken om onze SchuldHulpMaatje-aanpak te verbeteren

Bij alles wat SchuldHulpMaatje onderneemt, lokaal of landelijk, blijkt samenwerking 

een belangrijke sleutel bij het vinden, bereiken en helpen van mensen met (dreigen-

de) schulden.

Lokale samenwerking loont

Op alle SchuldHulpMaatje-locaties wordt samengewerkt met de gemeente, lokale schulddienst-

verlening en diverse andere lokale instanties. De winst van constructieve lokale samenwerking is dat 

de hulpvrager minder van het kastje naar de muur gestuurd wordt en nog beter geholpen wordt.

In het voorjaar vroegen we alle locaties in een enquête naar hun successen en hun worstelingen op 

het gebied van lokale samenwerking. Maar liefst 55 locaties hebben gehoor gegeven aan de oproep 

om die in te vullen. De antwoorden op de enquête en de ervaringen van een aantal zogenaamde 

best-practice locaties hebben we gebruikt om een concrete handreiking te maken, met voorbeelden 

hoe je elkaar kunt versterken. 

"Inderdaad een inspirerende avond, waarbij ook het netwerken zeer nuttig was" 

Een van de lokale bestuurders over de inspiratiemarkt

Locatie Soest in gesprek over de aanpak van lokale publiciteit
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Samen tegen schulden

Binnen dit project is de website Samentegen-

schulden.nl ontwikkeld, een kennisplatform 

voor SchuldHulpMaatje-locaties én voor loka-

le samenwerkingspartijen. Het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor 

dit project subsidie toegekend. In interactieve 

webinars worden voorbeelden gegeven hoe 

SchuldHulpMaatje en bedrijven, de overheid, 

het onderwijs en maatschappelijke organisa-

ties elkaar kunnen versterken. In december is 

de eerste webinar uitgezonden. We hebben 

filmopnamen gemaakt van enkele goede voor-

beelden van samenwerking met maatschappe-

lijke organisaties en met bedrijven. 

Alliantie van vrijwilligersorganisaties

Voortdurend zoeken we naar mogelijkheden om mensen met schulden nog eerder en nog beter te hel-

pen. Daar is een goede samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties onderling en tussen vrijwilligers-

organisaties en gemeenten voor nodig. 

Om samen sterker te staan in onze inzet voor de hulpvragers en in onze belangenbehartiging richting 

de overheid is in 2017 de Alliantie van vrijwilligersorganisaties op het gebied van schuldhulpverle-

ning opgericht. De Alliantie is een samenwerkingsverband van SchuldHulpMaatje, Leger des Heils, 

 Humanitas, Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie, Samenwerkingsverband Marokkaanse 

Nederlanders en Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland.

De regering is met ons overtuigd van het belang van goede samenwerking. In het regeerakkoord werd 

in 2017 vastgelegd dat "Met gemeenten en erkende vrijwilligersorganisaties wordt gewerkt aan een 

landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële begeleiding."  

"Samenwerken kost tijd, maar het levert veel op. Beginnen en volhouden" 

Ridderkerk

Martin Suithoff en Gerald van Dijk presenteren enkele van de 

webinars over lokale samenwerking
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Masterplan

De Alliantie heeft samen met professor dr. Roel in ‘t Veld in 2018 een meerjarenstrategie uitgewerkt om 

de maatregel in het regeerakkoord uit te voeren. Voor de start van dit masterplan heeft de overheid 

subsidie in het vooruitzicht gesteld, dankzij een motie van de ChristenUnie. Deze motie is voor een 

belangrijk deel het resultaat van onze contacten met betrokken Kamerleden en relatienetwerken.

Het masterplan is hoofdzakelijk gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan in de vijf pilotlocaties 

Utrecht, Zwolle, Den Haag, Dordrecht en Oldambt. De pilots zijn zo geselecteerd, dat de drievoudige 

verscheidenheid binnen schuldhulpverlening goed tot uitdrukking komt: verschillen in de mate van 

samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties onderling, verschillen in de gemeentelijke aanpak van 

schuldhulpverlening en verschillen in de aard en intensiteit van samenwerking tussen gemeenten en 

vrijwilligersorganisaties.

Samenwerking opbouwen kost tijd

Op 11 september kwamen de pilotlocaties met de gemeenten en het ministerie van SZW in een werk-

conferentie samen om de pilots te evalueren en na te denken over verdere verduurzaming en opscha-

ling van de samenwerking. Het belangrijkste leerpunt uit de pilots was dat niet alle lokale partijen 

voldoende capaciteit hebben of voldoende gemotiveerd zijn om intensief samen te werken. In de lo-

caties waar dit een rol speelt, kost het meer tijd 

dan we hadden verwacht om een goede vorm 

van samenwerking op te bouwen. Vertrouwen 

is daarbij het sleutelwoord.

Kortom, we zijn goed op weg, maar we zijn er 

nog niet. 

Partnerschap met HiP

In het laatste kwartaal is SchuldHulpMaatje een strategische samenwerking aangegaan met HiP (Hulp 

in Praktijk). Die samenwerking heeft drie belangrijke voordelen. Ten eerste is het netwerk van HiP 

 waardevol op het gebied vroegsignalering en preventie. De vrijwilligers van HiP komen dagelijks in 

contact met mensen in een kwetsbare sociale en financiële positie. Een groot deel van die hulpvragers 

"Werken op het grensvlak tussen organisaties is spannend. Maar met een 

stuk vertrouwen en het maatschappelijke doel voor ogen houdend kan 

toegevoegde waarde gecreëerd worden. Waarde creëren voor de doelgroep 

lukt alleen als we gaan samen werken en over de muren van de eigen 

organisatie heen durven kijken. Dat vraagt lef, creativiteit en ruimte om 

dingen te gaan proberen. Om zo echt impact te hebben voor  

de mensen die we willen helpen met schulden." 

Mirjam van der Zaag, pilotcoördinator verduurzaming schuldhulp Dordrecht

In een werkconferentie werd de samenwerking in de 

pilotlocaties geëvalueerd
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woont in postcodegebieden waar het risico op schulden hoog is. De HiP-vrijwilligers kunnen hun hulp-

vragers al op SchuldHulpMaatje wijzen voor de geldzorgen grote financiële problemen worden. HiP 

biedt  bovendien een duurzaam netwerk voor de nazorg aan hulpvragers van SchuldHulpMaatje die 

blijvend moeite hebben met sociale en financiële zelfredzaamheid. Tenslotte is HiP actief in een aantal 

plaatsen waar SchuldHulpMaatje nog weinig contacten heeft. Dat biedt kansen om onze groeiambitie 

(zie  paragraaf 3.2.5) waar te maken. 

De start van de samenwerking was niet voor dit jaar gepland. Na een noodzakelijk faillissement van 

Stichting HiP heeft SchuldHulpMaatje zijn expertise ingezet om deze collega-organisatie te helpen. 

Eind 2018 was het mogelijk om een nieuwe Vereniging HiP op te richten. Er waren voldoende fondsen 

bereid gevonden om in 27 gemeenten een nieuwe start met een schone lei mogelijk te maken. Daarbij 

zullen ze bijzondere aandacht geven aan verduurzaming van het werk.

De fondsen hebben de nieuwe start van HiP mede mogelijk gemaakt vanwege de strategische samen-

werking met SchuldHulpMaatje en de kansen op het gebied van preventie en vroegsignalering. 

Samen met HiP hopen we duizenden te helpen die geen sociaal netwerk en veelal beginnende finan-

ciële problemen hebben!

3.2.3  Thema 3: Samen bouwen aan een duurzaam verenigingsnetwerk 

Lokaal en landelijk vormen we netwerken. Dat helpt om ons doel te realiseren, onze 

kwaliteit te waarborgen en financieel gezond te blijven. Zo worden we samen steeds 

sterker.

Praktische ondersteuning van locaties 

De relatiebeheerders van het Landelijk Servicepunt ondersteunen de lokale besturen op het 

 gebied van de vijf pijlers (zie paragraaf 4.2.1). In 2018 is het team van relatiebeheerders uitgebreid. 

In bijna alle locaties woonden zij minstens een bestuursvergadering bij. Zo krijgen de relatie-

beheerders een goed beeld van de uitdagingen waar de besturen voor staan, zoals fondsen-

werving, een gezonde balans in het vernieuwen/verjongen van het bestuur, gemeentelijke her-

indeling en de (blijvende) verbinding met kerken. Ook is er meer gelegenheid om in te gaan op 

specifieke vragen en om proactief kennis en ervaring uit andere locaties te delen.

Leren van je buren

De SchuldHulpMaatje-locaties bezitten samen een schat aan kennis en ervaring. In regionale en 

netwerkbijeenkomsten hebben de leden de gelegenheid om die lokale kennis uit te wisselen. 

De deelnemers ervaren die bijeenkomsten over het algemeen als zinvol. Er zijn loca ties die vanwe-

ge hun geografische ligging of omvang behoefte hebben aan periodieke  thematische netwerk-

bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten, bijvoorbeeld het Overleg Grote Plaatsen, het overleg in Lim-

burg of de regiobijeenkomst Midden Nederland blijven we faciliteren.
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Voortdurende ontwikkeling van het HulpVragerSysteem

Inmiddels registreert 98% van alle locaties de hulpvragen in het digitale HulpVragerSysteem (HVS). 

Dat registratiesysteem is speciaal door SchuldHulpMaatje ontwikkeld. Het HVS maakt het maatjes 

en coördinatoren makkelijk om overzicht te houden over de voortgang en eventuele doorverwij-

zingen. Deze registratie levert bovendien de kengetallen voor de verslaglegging. 

Het HVS is volledig aangepast aan de eisen van de aangescherpte privacywetgeving. De zorg voor 

de privacy van onze hulpvragers en vrijwilligers is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook een 

vanzelfsprekende toepassing van onze kernwaarden, die we beschrijven in paragraaf 1.4.5. Door-

dat de nadruk lag op het privacybeleid, hebben we een aantal andere gewenste aanpassingen 

moeten aanhouden.

Het HVS wordt in overleg met de locaties voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. De klank-

bordgroep heeft zich voornamelijk beziggehouden met de gebruiksvriendelijkheid. 

Landelijke lobby

Het landelijke bestuur en de directie hebben zich ingezet om de schuldenproblematiek in het 

algemeen en het werk van SchuldHulpMaatje en de Alliantie in het bijzonder onder de aandacht 

te brengen bij  uiteenlopende invloedrijke partijen.

Zo was SchuldHulpMaatje vertegenwoordigd op de bijeenkomsten Samenwerkingsverband 

 Brede Schuldenaanpak, die staatssecretaris Van Ark belegde met de  dertig belangrijkste schulden-

actoren. 

In diverse bijeenkomsten evalueerde SchuldHulpMaatje de schuldhulpverlening met Kamerleden 

van de coalitiepartijen die gespecialiseerd zijn in schuldhulp. Algemeen directeur Peter Rijsdijk 

nam bovendien deel aan een bijeenkomst met koningin Máxima, waarin met Hare Koninklijke 

Hoogheid de prioriteiten in de schuldhulpprojecten werden besproken.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd diverse keren bezocht. Er werden ver-

der bezoeken gebracht aan de voorzitter van Divosa, de directeur inclusieve samenleving van de 

VNG, de secretaris van de G40 gemeenten en een bestuurslid van de G4 gemeenten. 

 

Fondsenwerving

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de fondsen die onze projecten mogelijk maken en aan onze 

organisatiekosten bijdragen. 

"Als we het over schulden hebben, gaat het over mensen. En als mensen in de 

schulden zitten, moeten zij kunnen rekenen op goede hulp. Inzet daarbij is om 

mensen zo effectief mogelijk te helpen, bijvoorbeeld doordat gemeenten slim 

samenwerken met vrijwilligersorganisaties, zoals SchuldHulpMaatje. Samen 

staan we sterk om problematische schulden van mensen terug te dringen." 

Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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Het Ministerie van SZW heeft subsidie toegekend voor het uitrollen van Predictive Prevention, en 

dan met name via onze websites. Het project Predictive Prevention beschrijven we in paragraaf 

3.2.4. Ook Fonds 21 heeft geld beschikbaar gesteld voor dit project. 

Anderhalf jaar van inspanningen om fondsen te krijgen voor de start van het project ‘Samenspel 

Kerken en SchuldHulpMaatje’ zijn beloond. Vier verschillende sponsoren hebben een tegemoet-

koming voor dit project toegekend: Kansfonds, Kerk in Actie, Stichting Rotterdam en Maatschap-

pij van Welstand.

De directie van SchuldHulpMaatje heeft verder kennisgemaakt met de nieuwe directeur van het 

Oranjefonds.

Andere fondsen die we niet onvermeld willen laten:

•  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde geld beschikbaar voor de volgende 

projecten: 

-  De ontwikkeling van de kadertoerusting (zie paragraaf 3.2.2 Lokale samenwerking loont). 

-  Voorkomen beter dan genezen (zie paragraaf 3.2.4 Predictive Prevention werkt). 

-   De voorbereidende fase van het masterplan van de Alliantie (zie paragraaf 3.2.2 Alliantie 

van vrijwilligersorganisaties).

•  Kerk in Actie is van onmisbare waarde bij het stimuleren van lokale kerken om nieuwe 

SchuldHulpMaatje-locaties op te bouwen en draagt zo financieel bij om de organisatie 

mogelijk te maken.

•  Fonds 1818 maakte het pilotproject van Predictive Prevention in Den Haag, Leiden, 

 Zoetermeer en Delft mogelijk.

•  Fonds 21 steunde het project Voorkomen beter dan genezen. Dit project is als onderdeel 

van Prective Prevention speciaal gericht op jongeren.

•  Kansfonds steunde ook dit jaar nieuwe SchuldHulpMaatje-locaties bij de start en droeg 

bij aan het project Samenspel Kerken en SchuldHulpMaatje.

•  Oranjefonds maakte weer de start van nieuwe locaties mede mogelijk en steunde ons zo 

bovendien bij het verstevigen van de organisatie.

•  Adessium steunt ons bij het ontsluiten van nieuwe locaties en het verduurzamen van die 

locaties.

•  Rabobank Foundation droeg bij aan Geldfit.

•  Stichting Rotterdam en Maatschappij van Welstand maakten het mogelijk om de band 

met kerken te verstevigen door het project Samenspel Kerken en SchuldHulpMaatje te 

steunen.
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Communicatie 

Nieuwsbrieven

Naast de bijeenkomsten en de contacten met de relatiebeheerders zijn de digitale nieuwsbrieven 

de belangrijkste manier om bestuurders en coördinatoren op de hoogte te houden van belang-

rijke ontwikkelingen. We stuurden onze locaties elf reguliere nieuwsbrieven, met daarin nieuws en 

wetenswaardigheden op het gebied van elk van de vijf beleidsthema's.

Lokale publiciteit

Niet alleen landelijk, maar ook 

 lokaal is SchuldHulpMaatje regel-

matig in het nieuws. Veel van onze 

locaties komen regelmatig op een 

positieve manier in de krant of op 

de lokale televisie. 

SchuldHulpMaatje Rheden-Rozen-

daal bijvoor beeld berichtte over 

de FormulierenHulp, een nieuw 

wekelijks inloopspreekuur. Loca-

tie Oss haalde het nieuws met een 

opvallend leuke bewustwordings-

campagne onder scholieren. 

 Culem borg vierde dat de eerste 

cliënten schuldenvrij waren en pu-

bliceerde er een persbericht over. 

Diverse locaties kwamen in het 

nieuws omdat betrokken vrijwilli-

gers koninklijke of andere onder-

scheidingen kregen. SchuldHulpMaatje Geldermalsen kwam in de krant naar aanleiding van een 

werkbezoek van  kamerlid Joël Voordewind. Als laatste voorbeeld noemen we locatie Den Haag, 

die in december het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties ontving en daarmee de lokale 

pers haalde.

We zijn blij met deze lokale publiciteit. Naamsbekendheid en een positief imago helpen enorm 

bij het zoeken naar samenwerking, het werven van vrijwilligers en het bereiken van potentiële 

hulpvragers.

Locaties die ondersteuning wilden bij de lokale publiciteit, deden een beroep op het Landelijk 

Servicepunt voor advies of presentatiematerialen.

Culemborg haalde de krant met het nieuws dat de eerste cliënten 
schuldenvrij waren
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3.2.4  Thema 4: Preventief werken en vroegsignaleren

Samen voorkomen we veel persoonlijk leed en onnodige maatschappelijke kosten 

door mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken 

en effectief te helpen.

Predictive Prevention werkt

Inmiddels heeft tweederde van alle SchuldHulpMaatje-locaties de beschikking over de Post-

codePreventieAanpak (PPA), met als resultaat een beter inzicht in de lokale situatie en in de lokale 

ontwikkelingen.

Met de data-analyse van de PPA is het mogelijk om op een betrouwbare manier in kaart te  

brengen in welke postcodegebieden de huishoudens veel risico lopen om in de financiële proble-

men te raken. 

Veel van de mensen met een verhoogd risico op schulden ervaren hun situatie nog niet als een 

probleem. De methode Predictive Prevention is ontwikkeld om deze huishoudens er via gerichte 

bewustwordingscampagnes van te overtuigen dat het nodig is om actie te ondernemen. Uit een 

test in Den Haag, Delft, Leiden en Zoetermeer is gebleken dat die aanpak werkt.

In de pilotlocaties werden in relatief korte tijd zeer veel mensen bereikt. In totaal hebben 6.125 

mensen de website bezocht en 12% daarvan heeft de test op Geldfit.nl ingevuld. Dat is voor  online 

marketing een hoog conversiepercentage.

De testperiode van het project Predictive Prevention is te kort geweest om conclusies te trekken 

over de effecten op de schuldenproblematiek. Wel lukt het via Predictive Prevention om meer 

mensen in een vroeg stadium te bereiken.

Geldfit

Geldfit blijkt een groot succes. De profielgerichte benadering, die we bij de Predictive Prevention 

Aanpak beschreven, levert veel bezoekers op de website op. Verhoudingsgewijs veel van deze 

bezoekers vullen de test in of vragen advies. Het aantal mensen dat we online konden helpen is 

in het afgelopen jaar dan ook spectaculair gestegen (zie tabel 1, Wat wij bereikten op pagina 14).

De positieve resultaten waren voor de huidige partners reden om een vervolgfinanciering toe te 

zeggen. Naast de Rabo Foundation, Rabobank en Zilveren Kruis is nu ook de Nederlandse Vereni-

ging van Banken aangehaakt. Die financiering maakt het mogelijk om Geldfit in meer locaties te 

laten starten en Geldfit in 2019 verder op de kaart te zetten. Meer dan twintig plaatsen hebben 

aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in deelname. 
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Geldfit en de Nederlandse Vereniging van  Banken 

starten samen met Moedige Dialoog, FiKks en 

Schuldenlab NL een pilotproject in vijf locaties. 

Aan de pilot doen vier banken mee. Zij gaan klan-

ten met een verhoogd risico gericht doorverwij-

zen naar Geldfit. Deze samenwerking past in de 

wens van de banken om, binnen de grenzen van 

de privacywetgeving, een bijdrage te leveren aan 

het voorkomen van schulden. 

Met GeldFit wordt in 2019 een traject van verzelfstandiging ingezet, samen met de partners die 

mee hebben geholpen om dit initiatief van SchuldHulpMaatje verder te ontwikkelen.

Laaggeletterdheid

Maar liefst de helft van de mensen die klant zijn bij een incassobureau of stadsbank, is laaggelet-

terd. Als de leesproblemen onopgemerkt blijven, valt het niet mee om de financiële problemen 

op te lossen. 

SchuldHulpMaatje heeft in 2017 samen met Stichting Lezen en Schrijven een gerichte aanpak 

ontwikkeld om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven effectiever te helpen om hun 

geldzaken weer onder controle te krijgen. Die bestaat uit onder andere de online bijscholings-

module 'Laaggeletterdheid voor maatjes' en de methode 'Voor ’t zelfde geld', die speciaal is ge-

maakt voor laaggeletterde mensen die hun administratie op orde willen brengen en houden. 

In 2018 is in de SchuldHulpMaatje-locaties Drachten, Ede, Leiden, Veenendaal en Zwolle de aanpak 

getest en verder ontwikkeld. In deze locaties is er voor de maatjes bovendien een thema-avond 

over laaggeletterdheid gehouden. De resultaten van de pilot zijn positief: “De maatjes hebben het 

gevoel dat ze de hulpvrager beter kunnen helpen omdat ze meer begrip krijgen voor de situatie 

van de hulpvrager,” meldt Drachten in de evaluatie. 

We willen laaggeletterden met vragen over geld ook online goed kunnen helpen. Met Stichting 

Lezen en Schrijven als kennispartner hebben we de website Geldfit zo toegankelijk gemaakt voor 

deze hulpvragers. Op advies van Lezen en Schrijven hebben we bijvoorbeeld filmpjes gemaakt, 

waarin we uitleggen hoe de website werkt.

MoneyFit

Jongeren met geldvragen bereiken en effectief helpen vraagt om een specifieke benadering en 

goed opgeleide gespecialiseerde maatjes, ontdekten we bij het evalueren van een pilot in vier 

plaatsen. Jongeren praten niet graag over geld. Wie met jongeren met geldvragen in gesprek wil 

raken, moet kiezen voor een laagdrempelige, ontspannen aanpak, liefst in samenwerking met 

scholen, jeugdhulporganisaties, wijkteams en de gemeente. 



Jaarverslag 2018 29

Het is relatief eenvoudig om jongeren met online bannering te bereiken en naar het preventie-

portal moneyfit.nl te leiden. Op het portal verzamelen we interessante informatie, die aansluit 

bij de leefgebieden van jongeren. Bijvoorbeeld over studeren en werken, maar ook over onder-

werpen als gokken, shoppen en gamen. Deze MoneyFit-aanpak om jongeren financieel gezond 

te krijgen en te houden, werkt goed. We zagen een flinke stijging van het aantal bezoekers op 

moneyfit.nl (zie tabel 1 Wat wij bereiken in hoofdstuk 3.1).  

In het afgelopen jaar hebben we MoneyFit bij ambtenaren on-

der de aandacht gebracht. We willen gemeenten overtuigen om 

gebruik maken van de online MoneyFit-aanpak in hun gemeen-

telijke strategie om jongeren met geld vragen tijdig te bereiken 

en preventief te helpen. Met de vergoeding die gemeenten 

daarvoor betalen kunnen wij de succesvolle MoneyFit-aanpak 

verduurzamen.

Er ontstaat geleidelijk steeds meer belangstelling vanuit de ge-

meenten. Culemborg en Nijkerk hebben de MoneyFit-aanpak in-

gekocht en drie andere gemeenten vroegen een offerte aan. Nog 

eens zes gemeenten nodigden ons uit voor een presentatie.

3.2.5   Thema 5: Meer kerken en christelijke organisaties betrekken  

en groei aantal locaties realiseren

Samen lukt ‘t ... Een sterk netwerk van kerken en organisaties vergroot de impact van 

SchuldHulpMaatje in de samenleving. Lokaal en landelijk.

Nieuwe locaties

We zijn heel blij dat acht nieuwe locaties zich bij de vereniging aansloten: Wijk bij Duurstede, 

Waadhoeke, Oldambt, Hulst, Helmond, West-Betuwe, Houten en Goeree-Overflakkee. De locaties 

Geldermalsen en Lingewaal zijn wegens gemeentelijke herindeling opgegaan in de nieuwe loca-

tie West-Betuwe. Hiermee kwam het totaal op 88 SchuldHulpMaatje-locaties in 123 Nederlandse 

gemeenten.

De gewenste groei van twaalf nieuwe locaties hebben we niet helemaal gehaald. De locaties 

Moerdijk en Enschede waren bij de afsluiting van het jaar nog net niet zover dat we ze officieel als 

nieuwe leden konden inschrijven.

Samenspel Kerken en SchuldHulpMaatje

Armoedebestrijding is van oudsher een belangrijke en mooie taak van de kerk. SchuldHulpMaatje 

werkt aanvullend op het werk van de kerken door met deskundig getrainde maatjes mensen met 

Jongeren kunnen via de chat op 
Moneyfit.nl hun vragen over geld 
stellen
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schulden te begeleiden naar een financieel gezond leven. Het pilotproject Samenspel Kerken en 

SchuldHulpMaatje draait om de vraag hoe we elkaar kunnen versterken, om samen eerder en 

meer hulpvragers in beeld te krijgen.

Allereerst vroegen we alle SchuldHulpMaatje-besturen in de zomer van 2018 naar de ervaringen 

in de samenwerking met kerken. 45 locaties vulden de enquête in. Onder kerken blijkt er draag-

vlak te zijn voor het werk van SchuldHulpMaatje. Tweederde van de SchuldHulpMaatje-locaties 

is tevreden over de samenwerking met kerken, hoewel de wederzijdse betrokkenheid nog beter 

zou kunnen. Meer dan de helft van locaties ziet mogelijkheden om zelf actiever de band met de 

kerken aan te halen, bijvoorbeeld door overleg te organiseren, presentaties te geven, maatjes 

 actiever in te zetten in hun eigen kerkelijke kring of samen meer activiteiten te organiseren.

Het versterken van de samenwerking zelf blijkt voor veel locaties het grootste vraagstuk. In vijf 

plaatsen hebben we pilots gedraaid om te onderzoeken hoe dit het beste kan worden aangepakt.  

In het voorjaar van 2019 volgt een uitgebreider onderzoek, waarin we peilen waar de kerken en 

de SchuldHulpMaatje-locaties concreet behoefte aan hebben en welke kansen en hobbels ze zien 

in de onderlinge samenwerking. 

Samen hart voor mensen

Al deze informatie gebruiken we om de Toolkit Samenspel Kerken & SchuldHulpMaatje te ontwik-

kelen en goed op de lokale situatie af te stemmen. Die toolkit bestaat voor een belangrijk deel uit 

een online kennisdatabase, samenhartvoormensen.nl. In de tweede helft van 2018 is er gewerkt 

aan de ontwikkeling hiervan, zodat de testversie in januari 2019 in gebruik kon worden genomen.

Publiciteit

Op 12 oktober deed een van onze hulpvragers haar bemoedigende verhaal in het programma 

Mens & Missie van Groot Nieuws Radio. Dat interview was onderdeel van een najaarscampagne, 

ter ondersteuning van onze activiteiten om lokale en landelijke kerken te motiveren (nog meer) 

bij SchuldHulpMaatje betrokken te raken of een nieuwe locatie te starten. Ook directeur Carla van 

der Vlist en coördinator Henk Woertink uit Zwolle gaven een interview en er werden radio spotjes 

uitgezonden op Groot Nieuws Radio. Verder verschenen er artikelen in  advertenties in enkele ker-

kelijke en andere christelijke media. De campagne heeft zeven aan vragen om meer informatie 

opgeleverd. 

Netwerken is een andere waardevolle ma-

nier om met beïnvloeders en diaconaal 

betrokken vrijwilligers in lokale kerken in 

contact te komen. We lieten ons daarom 

zien op bijvoorbeeld de  Justice Conferen-

ce en de Landelijke Diaconale Dag van de 

PKN.

SchuldHulpMaatje op de Landelijke Diaconale Dag
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Herman leerde ons te vragen “Wat kost dat?!”

 “We hadden allebei een goede baan en werkten 40 en 32 

uur. We hadden wat schulden, maar dat losten we netjes 

elke maand af. Mijn man hield alles goed bij in excelbe-

standjes. Ik had net een nieuwe baan, toen ik ontdekte 

dat ik in verwachting was. We hadden al langer een grote 

kinderwens en we waren dus heel erg blij met dit won-

der. Mijn werkgever dacht daar anders over. Mijn contract 

werd niet verlengd. Mijn vorige werkgever wilde mij wel 

weer in dienst nemen, maar voor veel minder uren en niet 

meer met een vast contract. Ik had dus minder inkomen. 

De schulden liepen op en we raakten het overzicht kwijt.

We zagen dat het misging en hebben meteen bij de ge-

meente hulp gezocht. Daar kregen we te horen dat ze ons 

konden helpen. Na drie jaar zouden we schuldenvrij kun-

nen zijn. Het begon goed. De gemeente had een globaal 

overzicht van alle schulden gemaakt, dat we moesten 

tekenen. Totaal 76.000 euro. Dat klopte niet. Wij hadden 

het zelf heel goed bijgehouden en op ons eigen overzicht 

stond 36.000 euro schuld. De gemeente heeft een nieuwe 

berekening gemaakt, maar pas de derde keer klopte het. 

We zaten in de schuldhulpverlening, maar de schulden 

bleven oplopen. Mijn inkomen was niet altijd genoeg om 

alles te betalen. De deurwaarders bleven komen, we wer-

den afgesloten van gas, water en licht en we zouden ons 

huis uitgezet worden. Er kwam geen einde aan. Er was een 

tijd dat ik niet meer wilde. Het was een heel zware tijd.

Eindelijk kreeg ik een vast contract met veel uren. Het 

geld stroomde binnen. We waren al gestopt met de 

schuldhulpverlening bij de gemeente. Met hulp van een 

deurwaarder hadden we alle schuldeisers geschreven. 

Die gingen bijna allemaal akkoord met ons voorstel. 

Herman van SchuldHulpMaatje kwam ons helpen. Twee 

dagen voor kerst stond hij voor de deur, onze kerstengel. 

Het eerste wat Herman vroeg was: "Wat zijn je inkomsten 

en wat zijn je uitgaven?" Dat overzicht hadden we wel, in 

die excelletjes. Nu konden we gaan afbetalen. 

Het was heel moeilijk om te laten zien wat voor puinhoop 

het was aan iemand die je niet kent. We schaamden ons 

en ons vertrouwen in instanties was beschadigd, maar 

hem durfden we wel te vertrouwen. Herman is eerlijk en 

hij zegt wat hij denkt. Dat ging niet altijd goed. We heb-

ben wel eens wat moeten uitpraten, maar je hebt soms 

die schop onder je kont nodig. Ik gaf soms te enthousiast 

geld uit en dan was hij heel streng: "Heb je het echt no-

dig en wat kost dat?" Ik heb wel eens gedacht: ga weg! 

Maar als je eruit wil komen, heb je iemand nodig die met 

je meekijkt en een beetje stuurt. 

We zijn er sterker uitgekomen en we zitten in een op-

waartse spiraal. Het gaat goed op het werk, ik ga weer 

een opleiding doen. We hebben al veel afgelost en we ho-

pen over een jaar klaar te zijn. We konden dit jaar voor het 

eerst weer iets leuks gaan doen als gezin. 

Ik denk dat ik zonder SchuldHulpMaatje op straat terecht 

was gekomen. We herinneren elkaar vaak aan die tijd. 

Daar willen we nooit meer naar terug.” 

Anna (niet haar echt naam) vertelde in een uitzending van 
het programma Mens & Missie van Groot Nieuws Radio 
haar verhaal.

“Er zijn allerlei omstandigheden waardoor mensen niet 

tot bloei  komen, zoals armoede en schulden. Kerken zijn al 

eeuwenlang betrokken bij deze mensen. En tegenwoordig 

hebben ze met SchuldHulpMaatje een gewel dige bond

genoot om samen meer mensen met schulden  

weer op weg te kunnen helpen.”  

Derk Jan Poel, diaconaal consulent van Diaconaal Steunpunt van 

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerken. 

In het midden Gé Drayer (CGK) en rechts Meta Floor (Kerk in Actie)
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4 Organisatie 

4.1  Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

SchuldHulpMaatje staat met de statutaire naam Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland onder 

nummer 61110949 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland heeft leden-A en leden-B. 

Leden-A zijn de aangesloten lokale SchuldHulpMaatje-organisaties. 

Leden-B zijn aangesloten landelijke kerkgenootschappen, christelijke 

geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties:

• Kerk in Actie (het zendings- en diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland)

• MissieNederland

• Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB)

• Platform Diaconale Samenwerking van NGK, GKv en CGK

• Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

• Perki (Persatuan Kristen Indonesia, migranten met Indonesische wortels)

• Vincentiusvereniging Nederland

• Verenigde Pinkster- en evangeliegemeenten (VPE)

•  Leger des Heils is adviserend B-lid en heeft een samenwerkingsovereenkomst  

met SchuldHulpMaatje

Partners van SchuldHulpMaatje zijn christelijke organisaties en professionele bureaus voor 

schuldhulpverlening, waarvan de schuldhulpverleners staan ingeschreven bij het Kiwa register 

en voldoen aan de NEN 8048 norm voor bureaus voor schuldhulpverlening.

LOKALE KERKEN, GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
EN CHRISTELIJKE ORGANISATIES

HULPVRAGERS

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

A-LEDEN NAMENS OVERIGE 9 PROVINCIES

A-LID NAMENS
FRIESLAND

A-LID NAMENS
NOORD-BRABANT

BESTUUR VERENIGING
SCHULDHULPMAATJE

NEDERLAND

(D)A-LID NAMENS
ZUID-HOLLAND

A-LID NAMENS
GELDERLAND

S. Tromp-BrouwerF. Hulshof D. Hengeveld (secr. a.i.) F. Schmit

LANDELIJKE KERKEN, GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
EN CHRISTELIJKE ORGANISATIES

WERKGROEP B-LEDEN

(D)B-LID PDS

A. Bruijnis (penn.) J. van Zijl J. Schelling (vz)

(D)B-LID LKDB (D)B-LID PKN

Verenigingsorganisatie SchuldHulpMaatje
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4.2  SchuldHulpMaatje-locaties

In 2018 is het aantal leden-A gegroeid tot 88 SchuldHulpMaatje-locaties die actief zijn in 123 

Nederlandse gemeenten.

Gemeente

SchuldHulpMaatje Locatie/gemeente

SchuldHulpMaatje in oprichting

SchuldHulpMaatje in deel van Gemeente

De namen van gemeenten met 100 000 of meer inwoners zĳn kapitaal afgedrukt.

Provinciegrens

Gemeentegrens

Legenda

0 5 10 15 20 Kilometers
Indeling van Nederland in 12 provincies
Gemeentelijke indeling van Nederland op 1 januari 2019

SchuldHulpMaatje in Nederlandse gemeenten
status 1 januari 2019

Datum: 23-1-2019

De nieuwe locaties in 2018 zijn donkerder weergegeven
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4.2.1  De vijf pijlers van SchuldHulpMaatje

In het belang van een stabiele organisatie, voldoen alle SchuldHulpMaatje-locaties aan een aantal 

voorwaarden. Dit noemen we de vijf pijlers van SchuldHulpMaatje.

Kerken

Om lokaal voldoende draagvlak te creëren en maatjes te kunnen werven, is elk lokaal bestuur 

samengesteld uit vertegenwoordigers van minimaal drie kerken of christelijke geloofsgemeen-

schappen/organisaties. 

Burgerlijke gemeente

Elke locatie werkt samen met de burgerlijke gemeente. 

Lokaal bestuur

Elke locatie beschikt over een competent bestuur en een vrijwilligerscoördinator, die recht doen 

aan de behoeften van de hulpvragers en die van de vrijwilligers. Deze ‘bemanning’ zorgt ook voor 

een juiste afstemming met ketenpartners. 

Maatjes en coördinator 

Alle maatjes en coördinatoren volgen het door SchuldHulpMaatje aangeboden educatie-

programma. 

Financiën

Elke locatie zet zich actief in voor een duurzame financiële basis door middel van fondsenwerving 

bij fondsen, burgerlijke gemeenten, bedrijven, woningcorporaties, kerken en particuliere dona-

teurs.
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4.3  Algemene Ledenvergaderingen

Voorjaarsvergadering

In de algemene ledenvergadering van 15 mei hebben de leden het bestuursverslag en de jaar-

rekening over 2017 goedgekeurd en het bestuur decharge over het gevolgde beleid verleend.

Voorafgaand aan het formele gedeelte van 

de vergadering hield bisschop Gerard de 

Korte van het bisdom ’s-Hertogenbosch een 

lezing over het christelijk sociaal denken. 

Soli dariteit zit zowel protestanten als katho-

lieken in het bloed. Het betekent concreet 

dat de verantwoordelijkheid zo laag moge-

lijk wordt neergelegd en dat overheid en 

andere hogere organen niet een leidende en 

beslissende, maar een ondersteunende taak 

hebben. Bisschop De Korte herkent de christelijke houding van solidariteit in de motivatie van 

SchuldHulpMaatjes om voor hun naasten te zorgen. Hij benadrukte dat het hoopvolle nieuws is 

dat iemand opnieuw mag beginnen na een zwaar traject van (grote) schulden. Daarmee is het 

werk van alle SchuldHulpMaatjes van grote waarde.

Najaarsvergadering

In het najaar, op 22 november, is de tweede algemene ledenvergadering gehouden. De leden be-

spraken het concept jaarplan en de begroting voor 2019. De algemene ledenvergadering stemde 

in met het voorgestelde jaarplan, de begroting en de ledentarieven voor 2019. Indrukwekkend 

was de hoge opkomst, waaruit grote betrokkenheid blijkt.

Professor Roel in 't Veld hield na afloop van 

de formele vergadering een lezing over op-

timale samenwerking tussen vrijwilligers-

organisaties onderling en tussen hen en de 

gemeente. In zeer levendige gesprekken 

deelden de aan wezige bestuurders daarna 

hun visie en hun ervaringen op het gebied 

van samenwerking. Voor een effectieve sa-

menwerking is het onder andere noodza-

kelijk om goed zichtbaar te zijn en jezelf te 

profileren als deskundige partij. Dat blijkt in de praktijk niet altijd mee te vallen. Pro fessor In 't Veld 

gaf de tip om eerst overeenstemming over de inhoudelijke samenwerking te bereiken. Als orga-

nisaties elkaar eenmaal herkennen en erkennen is samenwerking goed mogelijk, met als resultaat 

dat meer hulpvragers effectiever geholpen kunnen worden.
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4.4  Landelijk Servicepunt

Het Landelijk Servicepunt ondersteunt de lokale organisaties van SchuldHulpMaatje, zodat zij 

 optimaal hun taak kunnen uitvoeren. Zaken die beter centraal dan lokaal geregeld kunnen wor-

den, worden uitgevoerd door het Landelijk Servicepunt.

CLUSTER
 INNOVATIE & FINANCIËLE 
VERDUURZAMING (I + P)

DIRECTIE

LSP Organogram 2019

CLUSTER 
STAF (A)

CLUSTER
 ONLINE-OFFLINE

PREVENTIE & TOELEIDING & HULP (P)

I = INNOVATIES          P = PROJECTEN          A = ACTIVITEITEN  

CLUSTER
LSP (A + P)

- ACCOUNTMANAGEMENT

- EDUCATIE

- SUPPORT

- EVENTS

CLUSTER
SAMENSPEL KERKEN & 

SCHULDHULPMAATJE (P)

Het team van het Landelijk Servicepunt
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Bij het Landelijk Servicepunt werkt een kleine kern van vaste medewerkers. Dat team wordt aan-

gevuld met inhuurkrachten en vrijwilligers, die op projectbasis worden ingezet. Met dit flexibele 

model kunnen we eenvoudig inspelen op toekomstige ontwikkelingen van de vereniging. In 2018 

bestond de bezetting van het Landelijk Servicepunt uit 10 medewerkers (7,3 fte) en een aantal 

tijdelijke krachten (10,8 fte).

De salariëring van de medewerkers, inclusief die van de algemeen directeur, is gelieerd aan de 

arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Het ziekteverzuim was in 2018 gemiddeld 4,33%. Dat is precies even hoog als het landelijk gemid-

delde.

SchuldHulpMaatje Nederland kent een eigen ontwikkelde gedragscode. Deze is vastgesteld in 

samenspraak met de leden in het meerjaren beleidsplan van de Vereniging “een Hoopvolle Toe-

komst". Die zal in 2019 uitgebreid worden.

4.5  Directie en bestuur

4.5.1  Directie

De algemeen directeur is aangesteld door het landelijke bestuur. Hij geeft leiding aan het LSP en 

is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. 

Peter Rijsdijk, algemeen directeur 

Nevenfuncties: bestuurslid Stichting AHAVA 

Carla van der Vlist, directeur

Nevenfuncties: bestuurslid Micha Nederland, bestuurslid Nationaal Rampenfonds (beiden in 2018 

beëindigd), bestuurslid Vereniging Hulp in Praktijk Nederland

4.5.2  Bestuur

Naast het algemeen bestuur van de vereniging is een dagelijks bestuur samengesteld. De verant-

woordelijkheden en bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de directie zijn in een Bestuurs-

reglement vastgelegd. Daarin staat ook de samenhang en samenwerking tussen de algemene 

ledenvergadering, de besturen en directie beschreven. Dit reglement is onlosmakelijk verbonden 

met de statuten.
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De besturen zijn samengesteld uit zogenaamde A- en B-leden. De A-leden vertegenwoordigen 

lokale SchuldHulpMaatje-organisaties per provincie. De B-leden vertegenwoordigen landelijke 

kerkelijke organisaties als identiteitsborg van de vereniging en dragen bij aan de groei van de 

vereniging.

De bestuursleden ontvangen van SchuldHulpMaatje geen vergoeding voor hun taak. Alleen de 

reiskosten worden vergoed.

Samenstelling van de besturen

Joost Schelling, voorzitter algemeen en dagelijks bestuur (B-lid)

Namens Kerk in Actie / Protestantse Kerk in Nederland

Ton Bruijnis, penningmeester algemeen en dagelijks bestuur (B-lid)

Namens Platform Diaconale Samenwerking (PDS) van de NGK, GKv, CGK

Dennis Hengeveld, secretaris a.i. algemeen en dagelijks bestuur (A-lid)

Namens de locaties Zuid-Holland, als bestuurder van Stichting SchuldHulp Giessenlanden,  

Molenwaard en Zederik

Sandra Tromp-Brouwer, bestuurslid algemeen bestuur (A-lid)

Namens de locaties Friesland, als bestuurder van SchuldHulpMaatje Drachten e.o.

Nevenfuncties: lid kascontrolecommissie Vereniging van Eigenaren Richterlaan, lid landelijke 

kascontrolecommissie Vereniging voor Duitse Herders

Frans Schmit, bestuurslid algemeen bestuur (A-lid)

Namens de locaties Noord-Brabant, als bestuurder van Stichting Platform Regio Oss tegen 

 Armoede en Stichting Schuldhulp Bernheze.

Nevenfuncties: adviseur stichting Met Elkaar Oss, lid Adviesraad Sociaal Domein Bernheze, lid 

Lichtpunt Bernheze, voorzitter Kennisgroep Participatiewet Bernheze, lid Kennisgroep Partici-

patiewet Meierijstad, Voorzitter stichting Quiet Community Oss.

Fons Hulshof, bestuurslid algemeen bestuur (A-lid)

Namens de locaties Gelderland, als voorzitter van Schuldhulp Op Maat Groenlo.

Nevenfuncties: lid van een maatschap in melkveehouderij, voorzitter Parochiële Caritas Instel-

ling van de St. Paulusparochie, voorzitter Agrarische Natuurvereniging Groen Goed, bestuurslid 

Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)

Joep van Zijl, bestuurslid algemeen en dagelijks bestuur (B-lid)

Namens Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad 

Nevenfunctie: lid Multi Lateraal Beraad (MLB)/adviescommissie referent voor Kerk & Samenleving 

Ned. Bisschoppenconferentie, lid Landelijk Katholiek Beraad voor Diakonie (LKDB), lid Logia kring 

VKMO ’s-Hertogenbosch, lid adviesgroep master Religie, Filosofie en Maatschappij aan faculteit 

religiestudies Radboud Universiteit, lid adviesgroep Communicantes, voorzitter bestuur Interna-

tionaal Studenten Pastoraat.
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Wisselingen in het bestuur

Hub Crijns nam in dit jaar afscheid als secretaris van de Ver-

eniging SchuldHulpMaatje Nederland. Hub Crijns was namens 

het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad mede-initiatief-

nemer van SchuldHulpMaatje. Hij heeft zich vele uren in-

gespannen om in kerkelijke kring draagvlak te verwerven voor 

het vernieuwende initiatief en in het landelijk bestuur mee te 

bouwen aan een sterke vereniging. Daarvoor zijn we hem zeer 

erkentelijk. 

Bij zijn afscheid ontving Hub een beeld van zeven mensen 

die samen tot bloei komen doordat ze verbonden zijn met de 

 levensboom. De inscriptie bestaat uit de laatste regels van een 

van zijn gedichten uit zijn eigen bundel: 

in een land waar mensen elkaar helpen, 

allen elkaars naasten zijn, 

allen voor elkaar leven 

komt God aan. 

Joep van Zijl is Hub Crijns opgevolgd en is namens het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad lid 

van het algemeen en dagelijks bestuur.

In juli bereikte ons het verdrietige nieuws dat Ernest Scipio is overleden. Ernest was vanaf de start 

bij SchuldHulpMaatje betrokken en vertegenwoordigde als B-lid Perki Nederland in de stuurgroep 

leden-B.

Benoeming en zittingsduur van bestuur en directie

Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Bestuurders treden af 

volgens een door het bestuur vastgesteld rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is 

onmiddellijk eenmaal herbenoembaar. De algemeen directeur, drs. P. Rijsdijk is benoemd voor 

onbepaalde tijd.

Bij een vacature van een bestuurslid-A benoemt het bestuur een driehoofdige benoemings-

adviescommissie. Deze commissie bestaat bij voorkeur uit twee bestuursleden-A en één bestuurs-

lid-B. De algemeen directeur heeft een adviserende stem in de benoemingsadviescommissie.

De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden-A, één uit elke Nederlandse provincie 

en gelieerd aan een lid-A uit de betreffende provincie. De benoeming van de bestuursleden-A 

vindt plaats uit een voordracht. De bestuursleden-B worden benoemd door de leden-B.
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Bestuursvergaderingen

In 2018 hielden de directie en het bestuur zich bezig met onder andere de volgende onder - 

werpen:

Uitbreiding van de directie

De uitbreiding van de directie per 1 februari met Carla van der Vlist. Carla is sinds het begin be-

trokken bij SchuldHulpMaatje en was in de voorgaande jaren voorzitter van het landelijk bestuur.

Project Alliantievorming

De samenwerking met vijf andere vrijwilligersorganisaties op het terrein van schuldhulpverlening 

vroeg om zorgvuldige afwegingen. Het bestuur is voortdurend nauw betrokken geweest bij de 

oriëntatie op en voorbereidingen van de oprichting van een stichting.

Op pagina 21 en 22 leest u meer over de alliantie.

Leden Advies Commissie Sociale Onderneming

Het bestuur besprak regelmatig de vorderingen van de voorbereidingen tot oprichting van een 

100% dochteronderneming. Hiervoor is een leden adviescommissie aangesteld die in de ALV van 

november 2018 aan de leden tussentijds verslag heeft gedaan.

Project Geldfit

Het bestuur evalueerde de pilot van Geldfit en besprak de vervolgstrategie voor het project en de 

plannen voor de gewenste verzelfstandiging. In paragraaf 3.2.4 beschreven we Geldfit.

Oriëntatie uitbreiding en versterking bestuursvorm Vereniging

Het bestuur oriënterende zich op mogelijkheden om additioneel bestuursleden met bepaalde 

competenties te kunnen werven, naast de provinciale vertegenwoordiging vanuit A-leden en 

lande lijke B-leden. 

Strategisch partnerschap HiP

Het bestuur boog zich over de mogelijkheden voor strategische samenwerking van HiP (Hulp in 

Praktijk). In paragraaf 3.2.3 beschrijven we hoe HiP na het faillissement in november een nieuwe 

start kon maken. Daarin wordt HiP ondersteund met expertise vanuit de Vereniging SchuldHulp-

Maatje Nederland.

"Mijn inzet voor SchuldHulpMaatje heeft te maken met mijn drive 

om mij in te zetten voor mensen die gevangen zitten in armoede en 

schulden, zodat ze weer op eigen benen kunnen staan en hun  

talenten tot recht komen." 

Carla van der Vlist,  

directielid sinds februari 2018
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4.6  Financieel beleid

De Vereniging verkrijgt jaarlijks terugkerende baten vanuit (extra) contributies van locaties (groot 

en compact), baten uit beoogde nieuwe locaties, onderhoudsbijdragen bestaande  maatjes, 

 bijdrage solidariteitsreserve en baten uit SchuldHulpMaatje trainingen. Daarnaast werft de 

 verenigingsorganisatie zelf ook eenmalige en meerjarige subsidies, giften en projectbijdragen om 

de doelstellingen van de vereniging te realiseren. 

De fondsenwervingsmethoden variëren van het aanvragen van projectsubsidies bij overheid en 

fondsen tot een donatieknop voor particuliere giftgevers op de website.

De vereniging streeft naar een zo hoog mogelijk bestedingspercentage van de totale baten aan 

de doelstellingen en aan wervingskosten een zo laag mogelijk percentage van de totale baten. 

Voor wat betreft de beheer- en administratiekosten wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk 

percentage van de totale lasten. In het meerjarenbeleid ‘Een Hoopvolle toekomst’ van de Vereni-

ging zijn de organisatorische en financiële basisprincipes van SchuldHulpMaatje Nederland vast-

gesteld en goedgekeurd door de leden.

De Vereniging kent geen beleggingsbeleid. Tijdelijk surplus van liquide middelen wordt op een 

spaarrekening gezet.

Er is in 2018 beleid ontwikkeld ten aanzien van de grondslag en hoogte van een continuïteits-

reserve. De vereniging wil ook voor de medewerkers bij het Landelijk Servicepunt goed werk- en 

opdrachtgeverschap praktiseren. Dat betekent dat door het bestuur de norm is uitgewerkt, voor 

het geval in de toekomst onverhoopt een personele sanering plaats zou moeten vinden. In de ALV 

van 22 november 2018 hebben de leden tot een opbouw van een continuïteitsreserve naar het 

niveau van 25% van de structurele arbeidskosten besloten.

Bestedingspercentages

 Realisatie 2018 Begroting 2018

Bestedingen aan doelstelling / totale baten 89,7% 88,0%

Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 89,2% 88,4%

Kosten werving baten / totaal geworven baten 5,2% 4,8 %

Kosten beheer en administratie / totale lasten 5,8% 6,8%
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4.7  Risicoanalyse en risicobeheersing

Onderstaande tabel geeft inzicht in:    •  Het werkveld van de vereniging

     •  De risicogebieden

     •  De risico klassen

     •  De mate van beheersbaarheid

     •  De door het bestuur en directie genomen preventieve 

maatregelen.

Risicoanalyse en beheersing   

    

werkveld risicogebied risico klasse 

Doel, strategie & missie Relevantie als organisatie laag 

 Doelstelling laag 

 Visie en daadkracht laag 

Leden en deelnemers van de vereniging Bestuurders middel 

 Coördinatoren middel 

 SchuldHulpMaatjes middel 

Fondsenwerving en communicatie Imago laag 

 Afhankelijkheid grote gevers middel 

Bedrijfsvoering Betrokkenheid personeel en inhuurkrachten laag 

 Financieel vertrouwen laag 

 Duidelijk en veilig werk laag 

 Kwaliteit personeel en inhuurkrachten laag 

 Kosten organisatie laag 

 Incidenten laag 

 ICT-systemen middel 

 Privacy middel 
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mate van beheersbaarheid preventieve maatregelen

groot  Meerjaren beleidsplan ontwikkeld 2017-2020 met belangrijkste kernthema voor 
de komende jaren. In 2019 starten de voorbereidingen voor een nieuw meerjaren 
beleidsplan.

groot  Duidelijke focus op vrijwillige hulp middels inzetten van getrainde vrijwilligers bij 
het oplossen en voorkomen van schuldenproblematiek.

groot  Jaarlijkse bijeenkomsten voor verenigingingsleden, zelfevaluatie bestuur, 
bezinningsmomenten met MT-leden en bestuur.

middel  Bestuurders handboek lokale organisatie, incl. profielen en competentie-
beschrijving. Jaarlijkse leidersdagen, onderlinge kennisdeling lokale leden.

middel  Opleiding coördinatoren, incl. aandacht voor werkveld en eventuele risico's. 
Introductie hulpvrager-volg-systeem. Online-portal.

matig  Pre-learning, VOG, 3-daagse opleiding incl. permanent educatieprogramma. 
Toegang online portal en hulpvragersysteem. Jaarlijkse bijscholing middels 
e-learning. 

matig Crisiscommunicatieprotocol, klachtenprotocol en gedragscode is aanwezig.

middel  Grote subsidies maakten ons bestaansrecht mogelijk. Inmiddels worden 
de kosten meer en meer bekostigd door de eigen leden en een meerjaren    
verduurzamingsprogramma.

voldoende  Formele en informele gesprekken, weekopening. En gezamenlijke 
teammomenten.

goed  Volledige functie, procuratie en inregelen rechten scheiding binnen 
administratief proces.

goed Functieprofielen beschikbaar, arbeidsvoorwaarden personeel.

goed  Plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Training en opleiding en 
bilateraal overleg.

goed  Jaarlijkse begroting als norm, financiële maandrapportages in directie, 
kwartaalrapportages voor bestuur.

voldoende  Verzekeringen zijn afgesloten voor (lokale) bestuurders, coördinatoren, 
medewerkers, vrijwilligers en bedrijfsmiddelen.

voldoende ICT jaarplan aanwezig, ICT projecten inzichtelijk en betrokkenen in beeld.

goed  De Privacy werkgroep toetst blijvend het privacy beleid aan nieuwe wet- en 
regelgeving. Er zijn systeem aanpassingen doorgevoerd en is er blijvende aandacht 
voor dit onderwerp in de vereniging middels trainingen en publicaties intern.

Ten aanzien van reservevorming, is het beleid van de vereniging om alleen de hoogst noodzake-

lijke reserves aan te houden. In de Algemene Leden Vergadering is afgesproken om streefnormen 

aan te houden, om ook voor de toekomst een financieel gezonde vereniging te borgen. We berei-

den de financieel-strategische thematiek voor in de financiële adviescommissie. Deze hebben we 

direct bij de oprichting van de vereniging in het leven geroepen en bestaat uit leden van diverse 

samenstelling, bestuursleden en directie.
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4.8  Risicomanagement

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland hanteert een zeer lage risicobereidheid. Eventuele 

 financiële tegenvallers zijn niet of nauwelijks op te vangen bij de leden van de vereniging.

Projectinnovaties starten alleen zodra de financiële dekkingsbijdrage daarvoor daadwerkelijk 

toegezegd is. Door de Directie wordt vooraf en / of na het ontvangen van de toekenningen van 

verkregen subsidies vastgesteld of we kunnen voldoen aan de gestelde algemene en specifieke 

voorwaarden en in staat zijn als organisatie de afgesproken resultaten te realiseren. Het risico op 

terugbetaling is daardoor nihil.

De vereniging kent naast de vaste bezetting een flexibele schil van inhuurkrachten om de arbeids-

inzet indien nodig snel te kunnen aanpassen bij financiële fluctuaties.

Bestuur en directie hanteren een governance-check waarbij we de voorgenomen innovatie-

projecten en financieringsaanvragen en daarmee samenhangende verplichtingen toetsen. De 

toets vindt plaats op de meest kritische organisatieonderdelen alvorens te besluiten tot het aan-

gaan van strategische samenwerking of het aanvragen van externe financiering van het project.

4.9  Vrijwilligersbeleid

De vrijwilligers krijgen van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland geen vergoeding. On-

kosten worden vergoed volgens het beleid van de SchuldHulpMaatje-locatie waar de betreffende 

vrijwilliger bij is aangesloten.

Voor de vrijwilligers en de medewerkers zijn de volgende verzekeringen afgesloten:

•  Aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders van de Vereniging SchuldHulpMaatje 

Nederland en voor de bestuurders van de aangesloten leden-A.

• Schadeverzekering voor de werknemers en de vrijwilligers van het Landelijk Servicepunt.

•  Aansprakelijkheidsverzekering voor de werknemers en de vrijwilligers van de Schuld-

HulpMaatje-locaties.

De Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland heeft op grond van haar missie en visie een pro-

gramma voor permanente bijscholing van de vrijwilligers, zodat ze in staat zijn hun taken  adequaat 

uit te voeren.

4.10  Privacybeleid

Veel van onze hulpvragers zitten in een kwetsbare positie. Hun privacy is enorm belangrijk. Daar-

om nemen wij nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG), erg serieus.

We hebben verschillende acties ondernomen, zodat zowel SchuldHulpMaatje Nederland als de 
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individuele SchuldHulpMaatje-locaties aan de AVG voldoen. Zo is bijvoorbeeld de registratie in 

het HulpVragerSysteem (HVS) aangepast. Door middel van nieuwsbrieven, een online kennis-

platform, een helpdesk en workshops op de leidersdagen hebben we gezorgd voor bewustwor-

ding en  informatie. We hebben al onze locaties praktisch ondersteund met onder andere een 

stappenplan voor invoering van de AVG, een model beleidsdocument, een sjabloon voor een 

datalek procedure en een voorbeeld van een privacyverklaring.

4.11  Kwaliteitsbeleid en borging

SchuldHulpMaatje heeft in haar aanpak een focus op kwaliteit en de borging daarvan. Dit komt tot 

uiting van onze ANBI-status, het werken met NEN-8048 / KIWA gecertificeerde partners, haar per-

manente educatie programma, certificering van de maatjes en het beschikken over een  privacy-, 

vrijwilligers beleid en gedragscode. Iedereen die een klacht heeft over de manier waarop Schuld-

HulpMaatje zich tegenover hem of haar heeft gedragen, kan gebruik maken van de klachten-

regeling. In 2018 zijn er geen klachten ingediend.

4.12  ICT

SchuldHulpMaatje heeft een integraal ICT-plan opgesteld. Aan de hand van dat plan professio-

naliseren we onze systemen zo, dat ze onze dienstverlening beter ondersteunen en het mogelijk 

maken om onderling effectiever samen te werken. 

Voor een efficiënter relatiebeheer hebben we de software van SuperOffice aangeschaft. De mede-

werkers hebben een gebruikerstraining gekregen. 

De verbeteringen in het HulpVragerSysteem (HVS) beschrijven we in paragraaf 3.2.3.

4.13  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het MVO-beleid bij SchuldHulpMaatje is gebaseerd op de kernwaarden, die in paragraaf 1.4.5 

staan beschreven. Dat komt tot uitdrukking in de manier waarop we omgaan met elkaar en met 

de mensen om ons heen, maar ook in ons streven naar een evenwichtige bedrijfsvoering. Onze 

receptie- en telefoonservice hebben we bewust uitbesteed aan een organisatie waar mensen 

werken "met een afstand tot de arbeidsmarkt". We willen duurzaam omgaan met de ons toe-

vertrouwde middelen, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk digitaal te werken en zo papier te be-

sparen. Post en pakketjes voor locaties sturen we bij voorkeur niet apart met de post. We geven 

het aan de relatiemanagers mee of we overhandigen het op landelijke of regionale bijeenkomsten 

aan de geadresseerde.

Ons MVO-beleid is vastgelegd in de statuten van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.
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5 Financieel verslag
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5.1.  Balans
PER 31 DECEMBER 2018 (2017)

 31-12-2018  31-12-2017

 €  €

ACTIVA   
   

Vaste Activa   

Materiële vaste activa   

Inventaris 17.521   23.056 

 17.521  23.056

Vlottende Activa 

Vorderingen

Debiteuren 120.971  95.726

Overlopende activa  5.369  2.677

Overige vorderingen en activa 193.660  88.683

 320.000  187.086

Liquide middelen 236.397  413.824

Totaal ACTIVA 573.918  623.966

PASSIVA
   

Reserves en fondsen  

Reserves

Continuïteitsreserve 79.692  68.313

Bestemmingsreserves 59.925  89.625

Fondsen

Bestemmingsfonds 15.061  6.374

 154.678  164.312

Kortlopende schulden

Crediteuren 141.604  22.900

Belastingen en sociale lasten 26.076  14.361

Vooruit ontvangen bedragen 174.661  352.642

Overige kortlopende schulden 76.899  69.751

 419.240  459.654

Totaal PASSIVA 573.918  623.966
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5.2.  Staat van baten en lasten over 2018 (2017)

  Realisatie  Begroting  Realisatie 
  2018 2018 2017
  € € €

BATEN

Baten van particulieren  11.579  6.057

Baten van bedrijven  107.338  79.101

Baten van subsidies van overheden  511.313 449.478 369.364

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 876.368 808.100 584.175

Baten van andere organisaties zonder winststreven  428.291 284.100 755.112

Som van de geworven baten  1.934.889 1.541.678 1.793.809
    

Baten als tegenpresentatie 

voor de levering van diensten  76.338 15.000 15.345
    

Som van de baten  2.011.227 1.556.678 1.809.154

LASTEN

Besteed aan de doelstellingen   

A.  Bewustwording en voorlichting  338.971 220.000 251.558

B.  Borgen SHM aanpak  178.280 150.000 168.223

C.  Concretiseren SHM aanpak  533.191 380.000 441.185

D.  Bevorderen SHM aanpak  752.828 620.178 694.801

Totaal besteed aan de doelstellingen  1.803.270 1.370.178 1.555.767

Wervingskosten  100.121 75.000 65.639
    

Kosten beheer en administratie   117.555 105.000 101.944

Som van de lasten  2.020.946 1.550.178 1.723.350
    

Saldo voor Financiële baten en lasten  -9.719 6.500 85.804

Saldo financiële baten  85 0 545

Saldo van baten en lasten  -9.634 6.500 86.349
    

Bestemming saldo van baten en lasten     

Toevoeging/ontrekking aan:     

Continuïteitsreserve  11.379 6.500 20.975

Solidariteitsreserve  8.300  7.500

Bestemmingsreserve Preventie Portal Geldfit  -43.000  43.000

Bestemmingsreserve Innovatie en vernieuwing  5.000  5.000

Bestemmingsreserve Opleiden SchuldHulpMaatjes  0  3.500

Bestemmingsreserve Donaties SchuldHulp Locaties  8.687  6.374 

Saldo van baten en lasten  -9.634 6.500 86.349
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5.3.   Kasstroomoverzicht 2018 (2017)   
   

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschik-

baar zijn gekomen en in de aanwending van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar. 

 2018  2017

 €  €

Kasstroom uit activiteiten    

Totaal baten 2.011.227  1.809.154

Totaal lasten 2.020.946  1.723.350

    

Resultaat jaarrekening   -9.719  85.804

Bij: afschrijvingen 6.629  4.415

Bij: financiële baten 85  545

Cash-flow -3.005  90.764

    

Mutaties in:

Vlottende activa -132.914  -64.279

Kortlopende schulden -40.414  62.730

    

Totaal kasstroom uit activiteiten -176.333  89.215

    

Kasstroom uit investeringen

Investering in materiële vaste activa -2.643  -19.614

Aanschafwaarde desinvesteringen 1.862  

Afschrijvingen desinvesteringen -313  

    

Totale kasstroom uit investeringen -1.094  -19.614

    

   

Totale kasstroom -177.427  69.601

     

Saldo liquide middelen per 1 januari 413.824  344.223

Totale kasstroom -177.427  69.601

    

Saldo liquide middelen per 31 december 236.397  413.824
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5.4.  Grondslagen van waardering en van resultaat-
bepaling

5.4.1.  Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende 

 Organisaties” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven 

in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die 

fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

5.4.2.  Vergelijkende cijfers

De vereniging is 18 juli 2014 opgericht en vanaf 1 januari 2015 operationeel. De opgenomen ver-

gelijkende cijfers hebben betrekking op 2017. De presentatie van de staat van baten en lasten is 

conform Richtlijn 650.  

Grondslagen van waardering

5.4.3.  Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde 

kostprijs.

5.4.4.  Materiële vaste activa

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering, worden 

 gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur 

bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen 

 bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.
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5.4.5.  Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen 

tegen de geamortiseerde kostprijs. Waardering geschiedt onder aftrek van een eventuele voor-

ziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

5.4.6.  Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de vereniging. Door het bestuur kunnen doel- 

reserves worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek doel. Daarentegen hebben 

de fondsen een, door derden, aangegeven bestemming.

Grondslagen van resultaatbepaling

5.4.7.  Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en 

andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen.

5.4.8.  Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Giften in natura 

worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

5.4.9.  Bestedingen en lasten

Gelden geworven voor een specifieke bestemming worden besteed binnen het doel waarvoor ze 

zijn verstrekt.

Middelen met een algemene bestemming worden aangewend binnen de budgettaire kaders van 

de vereniging.
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5.4.10.  Personeelsbeloning en pensioenvoorziening

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd 

zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.

De vereniging heeft aan haar personeel een pensioen toegezegd op basis van middelloon. De pen-

sioenregeling is ondergebracht bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. In de jaarrekening wordt de 

jaarlijkse pensioenpremie als last verantwoord.

Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een schuld opgenomen en bij vooruit be-

taalde premies wordt een vordering opgenomen. De risico’s voor prijsindexatie en beleggingsrende-

ment kunnen mogelijk leiden tot aanpassing van de toekomstige bijdragen aan het  Pensioenfonds 

Zorg en Welzijn. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voor ziening. 

In geval van een tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft de vereniging geen verplichting 

tot het doen van aanvullende bijdragen anders dan toekomstig hogere premies.

Het pensioenfonds PFZW heeft een dekkingsgraad van 97,5% ultimo 2018 (2017: 98,6%). Het door 

PFZW ingediende herstelplan is geactualiseerd in 2018 en ingediend bij De Nederlandsche Bank 

(DNB). Volgens dit herstelplan kan PFZW ultimo 2027 voldoen aan de wettelijke eisen voor de 

 reserves.

De dekkingsgraad die PFZW dan bereikt moet hebben, bedraagt 124,4%

Dit zijn de maatregelen die nu in het herstelplan zijn opgenomen:

-  de pensioenen niet verhogen bij een dekkingsgraad onder de 110% en dan geleidelijk;

-  de pensioenen verhogen met slechts een deel van de loonstijging (indexeren) bij een dekkings-

graad hoger dan 110%

- Volledige indexering kan pas vanaf een dekkingsgraad van 130%.

Als de aannames onder het herstelplan niet uitkomen en het echt niet anders kan, is PFZW genood-

zaakt de pensioenen te verlagen vanaf 2020/2021 en zal tijdelijk een extra premie van 2,5% worden 

gevraagd.

 

5.4.11.  Vrijwilligersbeleid

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland maakt gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers heb-

ben geen recht op beloning. In overleg kan er met instemming van het bestuur, een vergoeding, 

binnen de fiscaal geldende grenzen, worden verstrekt voor gemaakte kosten.
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5.4.12. Kostentoerekening

De bestedingscategorieën bestaan uit de doelstellingen A t/m D, alsmede de kosten voor het 

werven baten en de kosten van beheer en administratie.

De volgende kostensoorten worden als volgt verdeeld over de bestedingscategorieën.

Kostensoort Toerekening

Personeelskosten  Directe toerekening per medewerker, inhuur derde of 

 vrijwilliger.

Huisvestingskosten  Op basis van licenties (werkplekken c.q. aansluitingen van  

het personeel en de diverse inhuurkrachten).

Communicatiekosten  Direct toerekening op basis van toepassing voor de diverse 

doelstellingen.

Promotiekosten  Direct toerekening op basis van toepassing voor de diverse      

doelstellingen.

Kantoorkosten  Op basis van licenties (werkplekken c.q. aansluitingen van 

het personeel en de diverse inhuurkrachten), Fte en directe 

toerekening.

Algemene kosten  Direct toerekening op basis van toepassing voor de diverse 

doelstellingen.

Afschrijvingen   Op basis van licenties (werkplekken c.q. aansluitingen van 

het personeel en de diverse inhuurkrachten), Fte en directe 

toerekening.

Kosten doorberekende diensten Directe toerekening aan de doelstelling.
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5.5.  Toelichting op de balans 31 december 2018 (2017)

VASTE ACTIVA   

5.5.1. Materiële vaste activa

Het verloop in het verslagjaar is als volgt: 

 2018  2017

 €  €

   

Stand per 1 januari   

 

Aanschafwaarde per 1 januari 32.388  12.774

Cumulatieve afschrijvingen  -9.332  -4.917

Boekwaarde per 1 januari 23.056  7.857

   

 

Mutaties boekjaar:   

 

Investeringen boekjaar 2.643  19.614

Afschrijvingen boekjaar -6.629  -4.415

Aanschafwaarde desinvesteringen -1.862  0

Afschrijving op desinvesteringen 313  0

Mutaties boekjaar -5.535  15.199

   

 

Stand per 31 december   

 

Cummulatieve aanschafwaarde 33.169  32.388

Cumulatieve afschrijvingen -15.648  -9.332

Boekwaarde per 31 december 17.521  23.056

   

Afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages: 

Inventaris  20%
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VLOTTENDE ACTIVA   

5.5.2. Vorderingen  31-12-2018 31-12-2017

 € € € €

    

Debiteuren  120.971  95.726
    

Overige vorderingen en overlopende activa    
 

Vooruitbetaalde kosten  5.369  2.677

Overige vorderingen en activa:

Fonds21 0  15.000

Zilveren Kruis Achmea 41.000  0

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 84.550  69.524

Maatschappij van Welstand 1.250  0

Stichting Rotterdam 5.000  0

Kerk in Actie 25.000  0

Rabobank Foundation 389  0

Nederlandse Vereniging van Banken 26.400  0

Rente 85  545

Pensioenfonds Zorg en Welzijn 2.429  1.747

Nog uit te factureren 3.050  0

Overige vorderingen 4.507  1.732 

Totaal overige vorderingen en activa  193.660  88.548

Totaal vorderingen  320.000  187.086

Een eventuele voorziening voor oninbaarheid wordt statisch bepaald.

5.5.3. Liquide middelen

 31-12-2018  31-12-2017

 €  €

ABN AMRO Bestuurrekening 0469896361 105.050  52.820

ABN AMRO Vermogens spaarrekening 0603135226 32.935  260.266

Rabobank Betaalrekening 0316630764  7.158  73.270

Rabobank  Betaalrekening 0316631760 1.152  1.468

Rabobank  Doelsparen 1270314874 90.102  26.000

Totaal liquide middelen 236.397  413.824
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PASSIVA   

 

5.5.4.   Reserves  

 2018 (€)  2017 (€)

Continuïteitsreserve    

Continuïteitsreserve 1 januari 68.313  47.338

Resultaatbestemming 11.379  20.975

Stand per 31december 79.692  68.313

   

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen 

dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan in geval in de toekomst onverhoopt een 

personele sanering plaats zou moeten vinden. In de ALV van 22 november 2018 hebben de leden tot een 

opbouw van een continuïteitsreserve naar het niveau van 25% van de structurele arbeidskosten besloten. 
 

Bestemmingsreserves   
 Solidariteits- Bestemmings- Bestemmings- Bestemmings-
 reserve reserve  reserve reserve
  Preventie  Innovatie en Opleiden    
  Portal GeldFit vernieuwing SchuldHulp-
    Maatjes Totaal

Stand per 1 januari 2018 38.125 43.000 5.000 3.500 89.625

toevoegingen boekjaar 8.300  5.000 5.250 18.550

onttrekkingen boekjaar  43.000  5.250 48.250

Stand per 31 december 2018 46.425 0 10.000 3.500 59.925

Bestemmingsfonds Donaties voor SchulHulp Locaties   

 2018 (€)  2017 (€)

Stand per 1 januari 6.374  0

toevoegingen boekjaar 15.061  6.374

onttrekkingen boekjaar 6.374  0

Stand per 31 december 15.061  6.374

 
Solidariteitsreserve. Deze bestemmingsreserve, ook wel solidariteitsfonds genoemd, is door het bestuur gevormd om 
leden incidenteel financieel bij te staan.    
 
Bestemmingsreserve Preventie Portal GeldFit.  De bestemmingsreserve Preventie Portal Geldfit, gevormd in 2017 ten 
behoeve van de cofinanciering, is in 2018 volledig besteed en vrijgevallen.
 
Bestemmingsreserve Innovatie en vernieuwing. In 2018 is een donatie ontvangen met bestemming Innovatie en 
vernieuwing. Aangezien Vereniging SchuldHulpMaatje gericht is op de financiële gezondheid van mensen worden er 
steeds nieuwe mogelijkheden gezocht om mensen in financiële moeilijkheden (tijdig) te 'vinden' en bij voorkeur al bij 
te staan voordat de gevolgen desastreus zijn.
 
Bestemmingsreserve Opleiden SchuldHulpMaatjes. Aan deze reserve is in 2018 € 5.250 toegevoegd en onttrokken. 
De reserve heeft als bestemming: Opleiden van SchuldHUlpMaatjes. Vereniging SchuldHulpMaatje ziet dat bij het star-
ten van nieuwe locaties het opleiden van de eerste maatjes in die locatie vaak vertraging oploopt door het ontbreken 
van de financien specifiek hiervoor. Uit deze reserve kan een startende locatie geholpen worden bij het opleiden van de 
eerste maatjes. Dit draagt bij aan de doelstelling om een landelijk dekkend netwerk te bereiken van SchuldHulp locaties. 
 
Bestemmingsfonds Donaties voor SchuldHulpMaatje locaties.  In 2018 zijn er donaties binnengekomen voor aange-
wezen SchuldHulpmaatje locaties. Deze verbonden organisaties zonder winsststreven zijn omtrent het binnenkomen 
van deze donatie in kennis gesteld. In 2019 zijn alle donaties betaald aan de aangewezen locaties.
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5.5.5.  Kortlopende schulden 

 31-12-2018 31-12-2017

 € € € €

  

Crediteuren  141.604  22.900

   

Belastingen en premies sociale verzekeringen:    

Omzetbelasting 7.282  3.461

Loonheffing 18.794  10.900 

Totaal belastingen en

premies sociale verzekeringen  26.076  14.361

Vooruitontvangen bedragen: 

MSZW t.b.v. project Kader Ontw.& kader- 
toerust. SHM besturen & coördinatoren 0  47.924

MSZW t.b.v. Verduurzaming organisaties  
van vrijwilligers in schuldhulppreventie 36.526  207.151

MSZW t.b.v. Voorkomen beter dan genezen 48.339  0

Fonds21 t.b.v. Voorkomen beter dan genezen 29.792  0

Kansfonds 25.000  0

Zuid-Hollandse Gemeenten  
t.b.v. Predictive Prevention  0  21.593

Fonds 1818 t.b.v. Predictive Prevention 0  16.952

Partners t.b.v. GeldFit 0  24.007

Adessium Foundation  
t.b.v. "Een Hoopvolle Toekomst" 35.004  35.015

Totaal vooruitontvangen bedragen  174.661  352.642

Overige schulden: 

Business Creditcard 2.090  1.413

Vakantiegeld 18.293  12.481

Accountantskosten 13.283  8.470

Vooruitgefactureerd 7.963  8.350

Overige schulden 35.270  39.037

Totaal overige schulden  76.899  69.751

Totaal kortlopende schulden  419.240  459.654
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5.6.  Toelichting op de baten

5.6.1.   Baten van particulieren

 Realisatie Begroting Realisatie   
 2018 (€)  2018 (€)  2017 (€) 
Donaties en giften bestemd  
voor verbonden organisaties  
zonder winststreven 3.427  0  1.166

Donaties en giften SchuldHulp- 
Maatje-formule buitenland 0  0  650

Donaties en giften  8.152  0  4.241 
 

  11.579  0  6.057

5.6.2. Baten van bedrijven

Donaties en giften bestemd  
voor verbonden organisaties  
zonder winststreven 903  0  500

Donaties en giften bestemd  
voor opleiden maatjes 0  0  3.500

Donaties en giften  1.431  10.000  19.105

Rabobank Nederland  50.000    0

Partners preventie  
portal GeldFit 55.004  22.597  55.996

  107.338  32.597  79.101

5.6.3. Baten van subsidies van overheden

Ministerie van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid:      

Jongeren Online/Offline 0  0  158.292

Ontwikkeling en kader- 
toerusting SchuldHulpMaatje  
besturen en coördinatoren 222.662  199.478  126.816

Verduurzaming organisaties  
van vrijwilligers in  
schuldhulp preventie 170.625  250.000  72.849

Fase 0 – Alliantie (Start Master- 
plan dekkend netwerk) 14.655

Voorkomen beter dan genezen 73.321    0

 481.263  449.478  357.957

Gemeentelijke overheid:      

Gemeente Delft  
voor Predictive prevention 7.525  0  3.975

Gemeente Den Haag  
voor Predictive Prevention 15.000  0  0

Gemeente Zoetermeer  

voor Predictive prevention 7.525  0  3.975  
  511.313  449.478  365.907
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5.6.4.   Baten van verbonden organisaties zonder winststreven

 Realisatie Begroting Realisatie   
 2018 (€)  2018 (€) 2017 (€) 
Verenigingsbijdragen  
locaties 'groot' 222.375  219.000  201.625

Verenigingsbijdragen  
locaties 'compact' 9.000  7.500  7.500

Extra baten uit contributies 16.500  39.600  10.500

Onderhoudsbijdrage  
bestaande maatjes 379.206  320.000  346.050

Bijdrage solidariteitsreserve 8.300    7.500

Baten uit beoogde  
nieuwe locaties 4.000  12.000  3.000

Baten uit gezamenlijke acties 0  0  8.000

Bijdrage voor Predictive prevention 6.542  0  3.457

Bijdrage voor innovatie  
en vernieuwing 5.000  0  5.000

Baten uit SchuldHulp- 
Maatje-trainingen 225.445  210.000  252.825 
 

  876.368  808.100  845.457

5.6.5.   Baten van andere organisaties zonder winststreven

Kerk in Actie 25.000  25.000  45.000

Kansfonds 25.000    0

Adessium Foundation  
"Een Hoopvolle Toekomst" 100.011  100.000  74.985

Fonds21 voor Schuld- 
HulpMaatje Jong verdiepen 0    60.000

Fonds21 Voorkomen  
beter dan genezen 18.958    

Rabobank Foundation  
voor Preventie portal GeldFit 145.389  50.000  200.000

St. Lezen en schrijven  
voor Preventie portal GeldFit 10.003  10.003  39.997

Fonds1818 voor  
Predictive prevention 36.880  0  62.760

Stichting Rotterdam 25.000    0

Maatschappij van Welstand 12.500    0

Donaties en giften    3.497  0  551

Donaties en giften bestemd  
voor verbonden organisaties  
zonder winststreven 26.053  0  13.994

  428.291  185.003  497.287
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5.6.6.   Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten

 Realisatie Begroting Realisatie   
 2018 (€)  2018 (€) 2017 (€) 
      
Preventie en vroegsignalering 37.202  15.000  15.105

Overige diensten 39.136    240

'BedrijfSchuldHulpMaatje' 0    240

  76.338  15.000  15.345

Totaal Baten  2.011.227  1.490.178  1.809.154

5.6.7    Projectsubsidies       
      

De besteding van de projectsubsidies, verstrekt door de overheid en overige verstrekkers van gel-

den ten behoeve van een project, worden verantwoord onder de toelichting op de lasten.       

Het project 'Ontwikkeling en kadertoerusting SchuldHulpMaatje besturen en coordinatoren' is af-

gerond op 1 november 2018 en betrof hoofdzakelijk het trainen en toerusten van coördinatoren en 

besturen van de locaties. Dit was met name gericht op effectief samenwerken met lokale  partners. 

Doel van dit project was kwaliteitsverbetering van het vrijwilligerskader, waaronder betere en uni-

forme samenwerkingsmethodes met sociale wijkteams.     
    

Het 'Preventie portal GeldFit' is afgerond op 31 maart 2018. Dit project richtte zich met name op 

 preventie en vroegsignalering, zodat in een zo vroeg mogelijk stadium hulp geboden kan worden.  
    

 Het  Project Predictive Prevention is afgerond opt 31 maart 2018. Dit project had als doel om te 

 onderzoeken hoe mensen met dreigende financiële problemen bereikt kunnen worden met ge-

richte online bewustwordingscampagnes. Dit met behulp van voorspellende data-analyses. Uit de 

pilot is gebleken dat deze aanpak werkt.      
     

De volgende projecten zijn nog in volle gang:      

-  'Een hoopvolle toekomst' loopt tot en met 31 december 2020.

-  'Verduurzaming organisaties van vrijwilligers in schuldhulp preventie' liep tot en met  

31 december 2018, maar is verlengd naar 31 maart 2019.    

-  'Betrekken en Equiperen Kerken' loopt tot en met 31 december 2020.  

-  'Preventie portal GeldFit' heeft een tweede fase gekregen, vanwege het 'succes' en loopt tot en 

met 31 december 2020.     

- Voorkomen beter dan genezen' is gestart op 1 juni 2018 en loopt tot en met 31 mei 2020.

-  'Fase 0 – Alliantie Masterplan dekkend netwerk' is gericht op het oprichten van een gezamenlijke 

organisatie van diverse schuldhulporganisaties in Nederland en kan gezien worden als een ver-

volg op het project 'Verduurzaming organisaties van vrijwilligers in schuldhulppreventie'.  
      
 

5.6.8. Financiële baten

 Realisatie Begroting Realisatie  

 2018 (€)  2018 (€) 2017 (€) 
   

Renteopbrengsten 85 0 545 

Rentepercentage  0,09%  0,30% 
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5.7.  Toelichting op de lasten

5.7.1.   Lastenverdeling (zie 5.2 en 5.7.3)

 Realisatie   Begroting  Realisatie

 2018  2018  2017

 €  €  €

Doelbestedingspercentage van de baten:     

Bestedingen aan doelstelling / totale baten 89,7% 88,0% 86,0%
     

Doelbestedingspercentage van de lasten:     

Bestedingen aan doelstelling / totale lasten 89,2% 88,4% 90,3%
     

Percentage werving baten:      

Kosten werving baten / totaal geworven baten 5,2% 4,8% 3,6%
     

Beheerskostenpercentage:     

Kosten beheer en administratie / totale lasten 5,8% 6,8% 5,9%
    
 

 

5.7.2.    Werving baten (5.7.4)    
    

Gelden geworven voor een specifieke bestemming worden besteed binnen het doel waarvoor 

ze zijn verstrekt. Middelen met een algemene bestemming worden aangewend binnen de 

 budgettaire kaders van de vereniging.    
    

5.7.3.   Lastenverdeling 2018 (5.7.4)  
      

Een toelichting op de verdeling van de lasten naar bestedingcategorie is opgenomen onder 5.4.12
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5.7.4.   Lastenverdeling 2018

Een toelichting op de verdeling van de lasten naar bestedingscategorie is opgenomen onder 5.4.12
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5.7.5.   Directiebeloning en jaarbezoldiging  

  

Directiebeloning  

  

Naam: P. Rijsdijk 

Functie: Algemeen directeur 

Dienstverband:  

Aard (looptijd) onbepaald 

Uren 36 

Parttimepercentage 100 

Periode             01/01-31/12 

5.7.6.    Toelichting op de baten en lasten 2018 (2017)     

      

 Realisatie  Projecten Begroot  Realisatie 

 2018 (€) 2018 (€) 2018 (€) 2017 (€)

Kernactiviteiten (LSP)

BATEN

Verenigingsbijdragen locaties  231.375  226.500 209.125

Giften met aangegeven bestemming  
(solidariteitsreserve) 8.300   7.500

Extra baten uit locaties met meerdere  
burgergemeenten 16.500  39.600 10.500

Baten uit beoogde nieuwe locaties 4.000  12.000 3.000

Onderhoudsbijdragen, berekend  
o.b.v. aantal bestaande maatjes 379.206  320.000 346.050

Toekenning Kerk in actie  0  25.000 45.000

Baten uit donaties en giften 11.771  10.000 23.897

Baten uit donaties en giften  
voor locaties (door te zenden) 30.383  0 15.660

Baten en giften met aangegeven doel 5.000  0 9.150

Baten gezamenlijkde acties met verbonden  
organisaties zonder winststreven 0  0 8.000

Opbrengsten overige diensten 44.338  15.000 15.345

Totaal baten (A) 730.873  648.100 693.227

   

Renteopbrengsten (B) 85  0 545

Jaarbezoldiging 

 €   

Brutosalaris/vergoeding 66.361 

Vakantiegeld 5.104 

Pensioenlasten 7.973

Totaal bezoldiging 79.438 
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5.7.6. Toelichting op de baten en lasten 2018 (2017) 

 Realisatie  Projecten Begroot  Realisatie 

 2018 (€) 2018 (€) 2018 (€) 2017 (€)

LASTEN   

Personeel-  inhuur en vrijwilligerskosten 417.668 911.860 383.900 320.217

Cofinanciering ten behoeve van projecten 109.007  66.500 134.445

Bestuurskosten 6.083  0 4.944

Huisvestingskosten 14.661  16.000 11.197

Communicatiekosten 18.103 13.423 24.000 16.912

Promotiekosten 32.970 49.659 32.000 32.637

Kantoorkosten 7.496 0 7.500 30.159

ICT en licentiekosten 30.962 86.006 8.500 

Algemene kosten 25.513 7.025 24.000 22.703

Diversen 7.392  12.000 5.039

Verstrekte bijdragen doorzending donaties  
naar locaties 21.696  0 9.286

Subtotaal 691.551 1.067.973 574.400 587.539 
  

Variabele lasten bestaande maatjes 55.127  67.200 57.739

Totaal lasten (C) 746.678 1.067.973 641.600 645.278
   

Trainingen maatjes   

Opbrengsten uit trainingen 225.445  210.000 252.825

Af: Kosten trainingen, kostprijs preventie  
en vroegsignalering 176.359 138.943 210.000 214.970

Saldo (D)  49.086 -138.943 0 37.855 
  

Projecten   

BATEN   

Innovatie subsidies en bijdragen 1.054.909 1.054.909 632.078 863.102

Benodigde Co-Financiering (VSN)   109.007 109.007 66.500 134.445

Totaal baten uit toekenningen en  
subsidies (E) 1.163.916 1.163.916 698.578 997.547
   

Lasten   

Inhuur personeel 911.860 911.860 419.100 738.191

Project en subsidie specifieke uitgaven 295.056 295.056 279.478 259.356

Totaal lasten projecten (F) 1.206.916 1.206.916 698.578 997.547

   

Resultaat uit kernactiviteiten (A+B-C) -15.720  6.500 48.494

Resultaat uit trainingen (D) 49.086  0 37.855

Resultaat uit Projecten (E-F) -43.000 -43.000 0 0

Totaal resultaat -9.634 -43.000 6.500 86.349
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5.8.  Verschillen begroting en realisatie

5.8.1.  Baten    

 

Donaties en giften van particulieren, bedrijven en kerken zijn circa 15% hoger uitgekomen. De

donaties en giften die binnenkomen met bestemming locaties worden, zonder inhouding van

administratiekosten, overgeboekt naar de aangegeven locaties.

De verenigingsbijdragen (contributie) zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. De afwijking  

vindt zijn oorsprong in dat er meer locaties zijn aangesloten. De contributie wordt tijdsgelang 

berekend. 

De extra contributie op grond van het feit dat er meerdere burgerlijke gemeenten vallen binnen 

een locatie is achter gebleven vanwege de betrekkelijke haalbaarheid van de aangesloten loca-

ties om dit ‘op te halen’ bij de burgergemeenten.

SchuldHulpMaatjes zijn vrijwilligers en het blijkt dat het verloop kleiner was dan aanvankelijk

geprognotiseerd, waardoor de Onderhoudsbijdragen, berekend o.b.v. aantal bestaande maatjes, 

hoger uit is gekomen.

De meeste activiteiten zijn vrijgesteld van BTW, waaronder de contributies, de trainingen en de

maatjes deelname aan het netwerk. De begroting en het resultaat zijn beide opgesteld inclusief

BTW, met uitzondering van onderstaande activiteiten:

Overige diensten en preventie en vroegsignalering zijn ruim € 30.000 hoger vanwege een  

vergoeding voor de inzet van Vereniging SchuldHulpMaatje t.b.v. gezamenlijke acties met   

andere partijen m.b.t. schuldhulpverlening.

De volgende projecten waren nog niet bekend bij het opstellen van de van de begroting 2018:

-  Preventie Portal Geldfit (2e fase)

-  Betrekken en equiperen kerken

-  Voorkomen is beter dan genezen (MSZW)

-   Fase 0 - Alliantie masterplan dekkend netwerk (MSZW)

Door deze projecten zijn de totale baten substantieel hoger uitgevallen.
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5.8.2.   Lasten    

 

Bij het opstellen van de begroting 2018 waren alleen de volgende projecten bekend:

-  Ontwikkeling en kadertoerusting SchuldHulpMaatje besturen en coördinatoren

-  Preventie Portal Geldfit (1e fase)

-  Predictive Prevention

-  ‘Een Hoopvolle Toekomst”

-  Verduurzaming organisaties ven vrijwilligers in schuldhulp preventie (MSZW)

Personeelskosten en inhuur zijn ruim € 40.000 (incl. bestuurskosten) hoger uitgevallen dan 

begroot vanwege nood zakelijke personeelsuitbreiding. De bestuurskosten waren niet apart 

begroot, maar waren begroot onder de personeelskosten.

De huisvestingskosten zijn lager doordat gas, water en electra lager zijn uitgevallen dan ten tijde 

van het opstellen van de begroting was voorzien.

De communicatiekosten zijn een kleine € 6.000 lager uitgevallen dan begroot, vanwege het feit 

dat er minder is besteed aan drukwerk. 

De ICT en licentiekosten zijn ruim € 22.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit is vooral toe te 

schrijven aan de voortschrijdende digitalisering. 

Onder diversen worden weergegeven de afschrijvingen (in 2018 € 6.629) en de financiële lasten 

(in 2018 € 763). De uitgaven zijn ruim € 4.608 lager dan begroot.

Het weergegeven resultaat op trainingen is hoger dan begroot en is exclusief de kosten van 

coördinatie en planning, welke worden verantwoord onder de personeelskosten en inhuur.

De variabele lasten voor bestaande maatjes zijn in 2018 ruim € 12.000  lager uitgevallen dan 

 begroot.

De kosten doorberekende diensten zijn vooral hoger door de extra uitgaven voor preventie en

vroegsignalering.



68

5.9.  Begroting 2019

     Begroot 

    2019 (€)
Kernactiviteiten (LSP)

BATEN

Verenigingsbijdragen locaties     256.500

Extra baten uit locaties met meerdere burgergemeenten 1    12.000

Baten uit beoogde nieuwe locaties     12.000

Onderhoudsbijdragen bestaande maatjes 2     374.000

Toekenning Kerk in Actie 3     0

Baten uit donaties en giften     10.000

Baten uit donaties en giften voor locaties (door te zenden)    0

Opbrengsten overige diensten 4     15.000

Totaal baten (A)    679.500

 

LASTEN 

Personeel- inhuur en vrijwilligerskosten     412.500

Cofinanciering ten behoeve van projecten     26.138

Bestuurkosten     7.500

Huisvestingskosten     16.000

Afschrijvingen 5     6.000

Communicatiekosten     34.000

Promotiekosten     32.000

Kantoorkosten 6     16.000

ICT en licentiekosten     24.000

Algemene kosten     24.000

Onvoorzien     6.000

Verstrekte bijdragen doorzending donaties voor locaties   0

Subtotaal    604.138
 

Variabele lasten bestaande maatjes    67.200

Totaal lasten (B)    671.338

 

Trainingen maatjes 

Opbrengsten uit trainingen    210.000

Af: Kosten traningen, kostprijs preventie en vroegsignalisering   210.000

Saldo  C 7    0
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Projecten 

Baten 

Innovatie subsidies en bijdragen (zie specificatie)    535.802

Benodigde cofinanciering (VSN)     26.138

Totaal baten uit toekenningen en subsidies (D)    561.940

 

Lasten 

Inhuur personeel    389.940

Project en subsidie specifieke uitgaven    172.000

Totaal lasten projecten (E)    561.940

 

Resultaat uit kernactiviteiten (A-B)    8.162

Resultaat uit trainingen (C)    0

Resultaat uit Projecten (D-E)    0

Totaal resultaat    8.162

Uitgangspunten Begroting 2019     

     Begroot 

    2019
Kwantitatief

Ledenaantallen

Aantal leden grote locaties/leden    82

Aantal leden compacte locaties/leden     7

Aantal beoogde nieuwe locaties (leden)     12

Deelnemende burgergemeenten

Aantal deelnemende gemeenten bij grote locaties     101

Aantal deelnemende gemeenten bij compacte locaties    16

Totaal aantal deelnemende burgergemeenten in Nederland    117

Maatjes

Aantal begrote bestaande maatjes     1850

Aantal op te leiden nieuwe maatjes gedurende het jaar    600
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1   Aanvullende baten middels nieuwe contributieberekening deelnemende gemeenten. Er is 

opnieuw gerekend met € 12.000 i.v.m. overgangsregeling voor de leden met ondersteuning 

van Landelijk Sèrvicepunt. Evaluatie van deze regeling vindt plaats in de financiële commissie 

in het voorjaar 2019.

2   Er is gerekend met 85% van het totale aantal actieve maatjes in het netwerk, aangezien vrij-

willigers gedurende het jaar stoppen waarvoor niet meer betaald hoeft te worden door de 

leden. Daarnaast is er een staffelmodel geintroduceerd.

3    De toekenning van Kerk in Actie is voor 2019 bestemd voor het blijvend betrekken en equi-

peren van de kerken ten behoeve van het SchuldHulpMaatje project is nu meegenomen in de 

baten onder (D) (projecten en subsidies).

4    Dit betreft BTW belaste prestaties, leveringen van (online) preventieve methoden en inzet 

SchuldHulpMaatjes in bedrijf.

5   De afschrijvingen werden voorheen verantwoord onder diversen.

6   ICT en licentiekosten worden t/m 2018 weergegeven onder de kantoorkosten, maar om 

het bedrag inzichtelijk te maken wordt dit met ingang van 2019 opgenomen onder: ICT en 

 licentiekosten.

7  Het resultaat op trainingen is nihil, omdat de verkoopprijs is berekend zonder marge.

-  De bijdragen aan het solidaititeitsfonds t.b.v. de leden zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

-   lnmiddels zijn er een aantal projectsubsidies toegekend. Daarnaast staan nog diverse 

 subsidie-aanvragen uit.  
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Correspondentie

Postbus 327

3360 AH

Sliedrecht 

0172 - 750 175

info@withaccountants.nl 

www.withaccountants.nl

@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 

KvK 28112484

ACCOUNTANTS                                      

IN NON-PROFIT

 

 

 

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 

Flevoweg 13 

2318 BZ  LEIDEN 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

Aan: het bestuur en de directie van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland te Leiden gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland per 31 december 2018 en van het 

resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende 

organisaties. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2018 met een balanstotaal van € 573.918; 

2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 met een resultaat van € 9.634 

(tekort); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de 

Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 

Accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 

uit: 

 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens. 
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ACCOUNTANTS                                      

IN NON-PROFIT

   - 2 - 

 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland 

geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en 

hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere 

informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 

bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar werkzaamheden 

in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging 

te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur 

moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is 

uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens 

onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten 

of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 

invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring. 

 

Was getekend te Sliedrecht, 21 mei 2019. 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA 

 

 

 

Bijlage.  
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In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 

en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de 

jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere 

uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 

fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 

toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan 

handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over 

de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 

ACCOUNTANTS                                      

IN NON-PROFIT
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