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Voorwoord

Ik ben er voor jou…   

Vorig jaar kon ik op deze plek al stilstaan bij de komst van Covid-19. Veel was nog onbekend, 
maar wat we al wel wisten, was dat het een enorme maatschappelijke impact zou hebben. Helaas 
zijn er ook veel slachtoffers te betreuren. Ook binnen onze vereniging namen we afscheid en 
zijn er medewerkers en vrijwilligers door het virus ziek geworden, soms nog met forse effecten 
voor de lange termijn. Op het moment van schrijven is deze pandemie nog lang niet voorbij. De 
effecten van de steunmaatregelen van miljarden euro's en het maandenlang sluiten van bepaalde 
bedrijvigheid zullen we pas later in 2021 gaan zien. 

Ook in dit jaarverslag over 2020 zijn de effecten - cijfermatig en inhoudelijk - zichtbaar. Ieder-
een zag zijn werkzaamheden drastisch veranderen. Onze contacten waren dit jaar bijna geheel 
digitaal van aard. Twee keer een online ALV, een online inspraakavond, introductie van Microsoft 
Teams, webinars, online HVS trainingen voor coördinatoren. 

Maar in 2020 zijn we er als vereniging in geslaagd op veel terreinen de bakens te verzetten. 
Zo konden we onze missie blijven uitdragen. Er kwam veel werk en druk te liggen op iedereen 
binnen SchuldHulpMaatje. Van Maatjes tot directie. Maar terugkijkend op 2020: het is ons gelukt 
om nieuwe wegen te zoeken. Het is ons gelukt om met elkaar te komen tot een nieuw meer-
jarenbeleidsplan 'Ik ben er voor jou'. Een 'applaus voor jezelf' is zeer op zijn plaats. En vanuit 
het bestuur een groot compliment aan iedereen die voor of achter de (beeld)schermen hier haar 
bijdrage aan heeft geleverd. God zij dank voor alles wat we konden doen.   

Vorig jaar sprak ik hier de hoop uit dat we juist in 2020 vanwege de groeiende schuldenproble-
matiek sterker, professioneler en slagvaardiger zouden worden. En nu het jaar achter ons ligt, 
kunnen we zeggen dat dat in een ingewikkelde tijd gelukt is. We hebben weer een flinke stap 
gezet. En onze meerjarenbeleidsplan heeft de contouren voor de volgende stappen uitgezet. Want 
de nood is onverminderd hoog. En we kunnen met onze SchuldHulpMaatje-aanpak een waarde-
volle en belangrijke bijdrage leveren. Op de ALV in het najaar werd dat ook benadrukt door de 
waarderende woorden van Carsten Herstel, directeur-generaal van het ministerie van SZW. Ook 
de komende jaren willen we er zijn voor 'alle mensen, en vooral voor hen die geen helper hebben 
zijn, zodat ze een nieuw toekomstperspectief krijgen en hun kwaliteiten tot bloei komen. We wil-
len dichtbij zijn, vanuit een landelijk dekkend netwerk in Nederland. Investeren in de ander loont 
en maakt de samenleving sterker.' (pag. 3 van het meerjarenbeleidsplan, Onze droom en passie).

In de titel van ons meerjarenbeleid: 'Ik ben er voor jou' hebben we getracht deze diaconale 
missie te verwoorden als een intentie vanuit de vereniging en vanuit een belofte en de hoop die 
we ontlenen aan het evangelie. Dichtbij komen, Maatje zijn, perspectief bieden, te midden van de 

soms diepe schuldenmisère een medemens zijn. Zo valt dan licht op hun 
bestaan. Zanger Leonard Cohen dichtte die gebeurtenis prachtig: “There's 
a crack in everything. That's how the light gets in.” En wie dit jaarverslag 
leest, die ziet hoe we ondanks dit moeilijke jaar 2020 het licht hebben 
laten schijnen. En dat willen blijven doen, zolang als dat nodig is.  
 
Ds. Joost Schelling

Voorzitter Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
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Samen doorzetten  

2020 was een bizar en bewogen jaar. Soms voelt het alsof we sinds de uitbraak van het corona-
virus in een andere wereld zijn gestapt. We gingen thuiswerken,  op afstand overleggen en 
 bijeenkomsten digitaal organiseren. In allerijl moesten we onze digitale infrastructuur versnellen. 
Er is veel gevraagd aan flexibiliteit, creativiteit en uithoudingsvermogen van onze leden en vrij
willigers ons bestuur, medewerkers. Toch wisten we op vrijwel alle fronten groei te realiseren.

Ondanks alle beperkende coronamaatregelen is het gelukt om 7 nieuwe SchuldHulpMaatje- 
locaties te starten, meer nieuwe Maatjes te trainen dan vorig jaar, verder te professionaliseren 
met onder andere een uitgebreide gedragscode en klachtenregeling en noem maar op. Een hoog-
tepunt dit jaar was de toezegging van de regering dat er een waarborgfonds komt, in samen-
werking met onder andere SchuldHulpMaatje. Onze lobby voor dit schuldsaneringsfonds voor 
mensen die nu (nog) niet geholpen worden is geslaagd. 

Alles draait bij ons om mensen met geldzorgen, en vooral zij die geen helper hebben. We willen 
dat ze een nieuw toekomstperspectief krijgen en hun kwaliteiten tot bloei komen in een leven 
zonder schulden. De titel 'Samen doorzetten' is dan ook een pakkende samenvatting van ons 
jaarresultaat 2020. Het gaat een uitdaging worden, nu door de coronacrisis nog meer mensen 
in de financiële problemen zullen komen. Samen lukt 't, dat is in het afgelopen jaar wel weer 
 gebleken.

Ons project Geldfit is vanaf 1 januari 2020 als “stichting Nederlandse SchuldHulp Route” (NSR), 
een publiek-privaat, initiatief verzelfstandigd. Door deze nieuwe organisatie werden in 2020 
 enorme grote slagen gemaakt in het ontsnipperen van het schuldhulp-landschap in Nederland. 
Door deze route worden vanuit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijk middenveld mensen 
in (dreigende)schuldsituaties, eerder, sneller en effectiever doorgeleid naar de juiste hulp. 

We zijn ongelooflijk trots op onze vrijwilligers. Het vereiste veel aanpassingen en creativiteit, 
maar ondanks alle beperkingen zijn zij er voor de hulpvragers geweest. Het aantal persoon-
lijke hulpvragen was lager dan voorgaande jaren, onder andere veroorzaakt doordat tijdens de 
lockdowns veel van onze grote verwijzers waren gesloten. Toch is de afname verhoudingsgewijs 
minder dan bij de meeste beroepsorganisaties. Er ligt een hoop werk achter ons. Hier past maar 
één woord: dankbaarheid aan God onze Vader. 

Het is nog onduidelijk hoe groot de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn, maar we zetten ons 
schrap. We gaan nog intensiever samenwerken met verschillende partijen en samen met deze 
partners gaan we alles op alles zetten om opnieuw nog meer mensen eerder, sneller en beter 
duurzaam uit de schulden te helpen. Dankzij de steun van fondsen kunnen we extra Maatjes 
gaan opleiden die gespecialiseerd zijn in de hulp aan zzp'ers en flexwerkers. We starten de eerste 
pilots in combinatie met het nieuwe Waarborgfonds en we voeren een intensieve lobby om de 

hoog noodzakelijke verbetering van de schuldhulpverlening in het regeer-
akkoord verankerd te krijgen. Kortom: ook 2021 zal weer een dynamisch 
jaar worden, waar geldt: Ik Ben er voor jou!  
 
Peter Rijsdijk  
Algemeen directeur Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
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Mijn Maatje Bertine helpt me om op een rij te zetten 
wat ik moet doen en om de moed erin te houden.  
Ik ben er nog lang niet, maar ik blijf positief.  
Ik wil bewijzen dat ik het kan! Danny
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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 vroeg tijdig 
te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op per-
soonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en 
financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Om ons doel te bereiken, hebben we een goed georganiseerde en duurzame vereniging nodig, 
waarin alle leden graag hun bijdrage leveren. In de afgelopen periode hebben we aan de hand van 
de vijf thema's van ons meerjarenbeleidsplan 'Een hoopvolle toekomst' 2017-2020 gewerkt aan 
het realiseren van onze ambities. De aanleiding en de vijf thema's van het meerjarenbeleidsplan 
worden toegelicht in de animatie op www.bit.ly/hoopvolle-toekomst.

1.2 Onze visie

Naastenliefde is onze basis en het Evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aan-
dacht 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 samen werking 
met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van 
 kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties. Samen lukt 't …

1.3 Onze 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
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1.4 Onze kernwaarden

Ons uitgangspunt is, dat elk mens waardevol is en een uniek en geliefd schepsel van God, 
 gelijkwaardig aan ieder ander. Onze kernwaarden zijn kenmerkend voor de cultuur binnen Schuld-
HulpMaatje en voor de houding van de medewerkers van het Landelijk Servicepunt en van de 
vrijwilligers.

1.5 De SchuldHulpMaatje aanpak

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/of bid

•  Ik kom op voor het recht

•  Ik help en getuig daardoor

Preventiefase Schuldhulpfase
Professionele hulp

Preventie/
nazorgfase

Financiën op orde brengen
Helpen naar zelfredzaamheid
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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 onze Postcode Preventie Aanpak en 
verschillende doelgroepgerichte websites kunnen we mensen heel gericht bereiken, bewust maken 
van de omvang van hun financiële problemen en met persoonlijke adviezen verder  helpen. 

Met de Postcode Preventie Aanpak bereikt SchuldHulpMaatje mensen die een verhoogd risico op 
schulden hebben. In dit filmpje leggen we uit hoe dat werkt.

Mensen voor wie hulp op afstand niet genoeg is, kunnen begeleiding van een gecertificeerde 
vrijwilliger krijgen. Het Maatje helpt om de financiën weer in balans te krijgen en te houden, 
 zodat mensen weer op eigen benen kunnen staan en niet in een vicieuze cirkel van terugkerende 
 schulden belanden.

De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje worden meer en meer erkend als waardevolle aanvulling op 
de professionele schuldhulpverlening. 

Preventiefase Schuldhulpfase
Professionele hulp

Preventie/
nazorgfase

Financiën op orde brengen
Helpen naar zelfredzaamheid
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2.  Vooruitblik op 2021

Het is nog niet goed duidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis voor onze samenleving en 
vooral onze (potentiële) hulpvragers zijn. De vorige kredietcrisis heeft ons geleerd dat mensen in 
een kwetsbare financiële positie zich pas na enkele jaren melden, als de schuldenlast torenhoog 
is geworden. 
We zullen de effecten monitoren en indien noodzakelijk onze dienstverlening en hulpverlening aan-
passen. De basistraining van Maatjes gaan we bijvoorbeeld tijdelijk digitaal organiseren voor leden 
die hieraan behoefte hebben. 
 

SchuldHulpMaatje bestaat 10 jaar

We hoopten dit jaar ons tienjarig jubileum te kunnen vieren. Helaas is dit niet mogelijk vanwege 
alle beperkende maatregelen. We zullen op een later moment passende aandacht aan dit jubi leum 
geven. Daarnaast verwachten we nog een mijlpaal te bereiken, namelijk de aansluiting van onze 
honderdste lid-locatie. 
  

Start uitvoering Meerjarenbeleid 2021-2026 'Ik ben er voor jou' 

In 2021 starten we met de uitvoering van ons nieuwe meerjarenbeleidsplan. De vier thema's zijn 
erop gericht om samen meer, eerder, sneller en beter mensen duurzaam uit de schulden te  helpen. 
Dankzij de steun van verschillende fondsen, waaronder de Vriendenloterij, kunnen we een stevige 
stap voorwaarts zetten.  
Met de financiële adviescommissie doen we een voorstel voor onder andere de herijking van onze 
leden tarieven, noodzakelijk voor de gewenste verduurzaming en professionalisering van onze 
 vereniging.  
  

Thema 1: Groeien in (preventief) bereik 

We willen meer mensen persoonlijk ondersteunen, zodat we de eerste boeggolf van mensen in 
schulden kunnen opvangen. Daarvoor starten we opnieuw acht tot tien nieuwe lid-locaties en 
leiden we extra Maatjes op. Ook investeren we in onze landelijke preventie en hulpwebsites en 
verbeteren zo tegelijkertijd de online vindbaarheid en zichtbaarheid van onze locaties.
We werken nauw samen met de Nederlandse SchuldHulproute om de positie van onze locaties te 
verankeren op afslag 3 van de route en daarmee de samenwerking met gemeenten en beroeps-
organisaties te verstevigen.   
Met de Alliantie Vrijwillige SchuldHulp maken we ons sterk voor financiering van lokale opleidings 
en coördinatiekosten van onze locaties. 
Na een bestuurlijk verkentraject gaan we nadere keuzes maken met betrekking tot de samen-
werking met de christelijke partnerorganisaties HipHelpt, JobHulpMaatje, Present en Tijd voor 
Actie. Samen vormen we lokale hulpketens, beschikken we over een duurzaam netwerk en hebben 
we landelijke spreiding. Vanuit een bredere integrale visie is het beter mogelijk om mensen met 
sociale en/of financiële problemen preventief te helpen. 
Samen met onze B-leden willen we een strategische agenda en een samenwerkingsmodel ont-
wikkelen om samen met kerken het taboe op schulden te doorbreken en de vele mensen die 
 incidenteel vanuit de kerken financiële hulp ontvangen duurzaam te helpen.  
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Thema 2: Versterken van ons lokale netwerk 

We nemen samen met onze leden initiatieven om voorbereid op toekomstige uitdagingen in te 
kunnen spelen. We gaan bijvoorbeeld een kaderopleiding voor bestuurders ontwikkelen. Ons Per-
manent EducatieProgramma wordt geactualiseerd, zodat we de hoge kwaliteit van onze vrijwilli-
gersinzet kunnen blijven garanderen.  Naast de landelijke bijeenkomsten organiseren we regio-
bijeenkomsten voor onze leden, zodat er meer ruimte komt voor kennisdeling en benchmarking.
Verder zullen we onze locaties faciliteren bij het ontwikkelen van een eigen meerjarenbeleidsplan, 
zodat we gezamenlijk onze ambities kunnen realiseren, passend bij hun lokale context. Met grote-
re SchuldHulpMaatjelocaties gaan we verkennen welke specifieke veranderende behoeften er zijn 
en welke innovatieve projecten en financiële middelen nodig zijn om daaraan te voldoen.

Thema 3: Verbreden van de SchuldHulpMaatje Aanpak  

In de Alliantie Vrijwillige SchuldHulp participeren we in de ontwikkeling van opleiding voor (extra) 
Maatjes voor doelgroepen die hard geraakt worden door de coronacrisis, met name jongeren en 
ZZP’ers. Deze nieuwe (kop)opleidingen en/of online modules komen beschikbaar voor onze leden.  
2021 wordt het startjaar van de eerste pilot met het Waarborgfonds, een fonds voor sanerings-
krediet waarmee we in samenwerking met onder andere NVVK en het Jongeren Perspectief Fonds 
mensen kunnen begeleiden die buiten alle vormen van bestaande hulp en saneringen vallen. 
Dankzij succesvolle lobby worden we door de overheid in staat gesteld om met enkele locaties 
deze nieuwe vorm van hulpverlening in de praktijk te beproeven.  

Thema 4: Vernieuwing die zorgt voor duurzame verandering 

Met het oog op de verkiezingen werken we samen met een aantal deskundigen en organisaties aan 
voorstellen voor een regeerakkoord. Beoogd word een aantal wissels om te zetten in het systeem 
van schuldhulpverlening, zodat oplopende schulden voorkomen worden dan wel zo snel mogelijk 
vanuit een menselijke maat worden opgelost. 
Daarnaast zullen we onze campagne Samen Hart voor Mensen, gericht op kerkelijke netwerken, 
opschalen en meer mensen betrekken bij het doorbreken van het taboe op geldzorgen. Hiermee 
beogen we dat het gesprek over geld en geldzorgen een meer natuurlijk onderdeel gaat uit maken 
van het dagelijks leven en daardoor (nieuwe) schulden voorkomen worden. Dit sluit aan bij de 
overheidscampagnes, die dezelfde invalshoek hebben.

Vernieuwde manier van samenwerken

SchuldHulpMaatje gaat een nieuwe fase van samenwerken in. De medewerkers van het Landelijk 
Servicepunt blijven grotendeels thuiswerken. Voor ontmoeting en samenwerking met elkaar en 
onze samenwerkingsnetwerken verruilen we de huidige kantoorruimte in Leiden voor decentrale 
flex en ontmoetingslocaties op strategische plaatsen in het land.
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3.  Het resultaat telt

3.1  SchuldHulpMaatje in cijfers

Wat wij bereikten

Het aantal mensen dat we via onze preventieve webplatforms hebben bereikt en geholpen, is lager 
dan voorgaande jaren. De online hulpverlening via Geldfit worden met ingang van dit jaar niet 
meer meegeteld, vanwege de verzelfstandiging van dit initiatief van SchuldHulpMaatje. In 2020 
bereikte Geldfit 189.000 mensen. Zie voor meer resultaten www.bit.ly/Geldfit2020

Via onze webplatforms bereiken we verschillende typen hulpvragers en/of hun direct betrokkenen 
in diverse fases van financiële problemen, van beginnende tot forse schulden. Zij worden op die 
hulpsites geholpen met doelgericht advies, informatie, online tests of en doorverwijzingen naar 
partnerorganisaties. Vooral het jongerenplatform MoneyFit trok tijdens de eerste lockdown in het 
voorjaar van 2020 extra bezoekers.

Onze online vindbaarheid verbeteren we door de website voor hulpvragers uitdeschulden.nu een 
 nieuwe impuls te geven. Daar is in het laatste kwartaal een start mee gemaakt.
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Veel hulpvragen komen uit doorverwijzingen vanuit maatschappelijke organisaties en gemeenten. 
In het afgelopen jaar kwam dat formele netwerk voor een belangrijk deel stil te liggen. Dat is de 
meest aannemelijke verklaring waarom het totaal aantal  hulpvragers dat persoonlijke begeleiding 
door een Maatje kreeg, minder is dan we aanvankelijk hadden verwacht. De afname is verhou-
dingsgewijs echter minder sterk dan gemiddeld bij de beroepsorganisaties. Ook zien we grote 
lokale verschillen. Een deel van onze locaties zag ondanks de omstandigheden geen teruggang in 
het aantal hulpvragen, andere locaties kregen nog nauwelijks aanmeldingen binnen.

Het totaal aantal Maatjes dat beschikbaar is om hulpvragers te coachen is dit jaar opnieuw ge-
groeid. Ondanks de lockdowns en andere coronamaatregelen hebben we meer Maatjes dan voor-
gaande jaren kunnen opleiden.

De weergave van het aantal burgerlijke gemeenten is gebaseerd op de gemeentelijke indeling op 
31 december van het betreffende jaar. De kaart op pagina 30 geeft een overzicht van het werk-
gebied van alle SchuldHulpMaatje lid-locaties.
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Onze vrijwilligers

Per 31 december 2020 waren in 98 SchuldHulpMaatje-locaties in 138 gemeenten in Nederland 
totaal ruim 2.854 vrijwilligers actief: 
2.142 Maatjes, 267 coördinatoren en 445 lokale bestuurders. 

Het is bemoedigend om te zien dat veel mensen bereid zijn hun tijd en talent in te zetten voor 
hun naaste.

229 Maatjes zijn tussen de 18 en 35 jaar oud. Van de hulpvragers die deze jonge Maatjes helpen 
is 9,1% ouder dan 65 jaar. Dat is positief nieuws; zorg voor elkaar en verbinding tussen  
mensen zijn belangrijk voor de samenleving.
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Soort
hulpvraag

32%

25%

27%

6%

10%

Voorkoming schulden, 
budgetcoaching

Achterstand betalingen
Begeleiding administratie
Begeleiding belastingen
Anders, onbekend, crisissituatie

Op diverse manieren en in verschillende fasen wordt 
duurzame financiële zelfredzaamheid gerealiseerd.

Ondersteuning
door

professionele
hulpverleners 

54%

46% Ja
Nee

Bij 54% van de hulpvragers is een instantie als 
maatschappelijk werk of sociaal wijkteam betrokken.

Leeftijd

17%

20%

25%

19%

12%

7%
0%

0%

< 18 jaar
18-27 jaar
27-35 jaar
35-45 jaar
45-55 jaar
55-65jaar
> 65 jaar
onbekendRuim een derde van de 

hulpvragers was tussen 
18 en 35 jaar oud.

Wel of 
nog geen 

professionele 
schuldhulp-
verlening

20%

4%

8%

4%64%

Budgetbeheer
Beschermingsbewind
Minnelijke schikking
WSNP
(nog) geen traject

Bij 36% van de hulpvragers was sprake van een 
schuldhulpverleningstraject.

Aanmelding
van

hulpvragers

42%

4%

27%

22% 1%

2%

1%

1%
Diaconie/caritas/Leger des Heils
Schuldhulpverlening burgerlijke gemeente
Overige professionele schuldhulpverlening
Voedselbank
GGZ
Maatschappelijk werk
Stichting MEE
Anders69% van de hulpvragers 

werden doorverwezen via de 
gemeente en maatschappelijk werk.

Doorlooptijd
afgeronde

hulpvragen

7%

15%

15%

12%

23%

10%

18%

< 1 maand
1-3 maanden
3-6 maanden
6-9 maanden
9-12 maanden
12-24 maanden
> 24 maanden

In 59% van de hulpvragen 
wordt de begeleiding binnen een 
jaar afgerond. Waar nodig, 
blijven we langdurig betrokken.

De gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit ons HulpVraagSysteem. Deze zijn gebaseerd op ca. 80 
locaties die dit systeem intensief gebruiken en vervolgens geëxtrapoleerd naar alle actieve locaties.

15Jaarverslag 2020



Onze hulpvragers

SchuldHulpverlening in coronatijd

Meer dan de helft (53,8%) van de hulpvragers die hulp kregen van een Maatje woont in een wijk 
waar het risico op schulden zeer hoog is. Dat blijkt uit de data-analyse van onze PostcodePreventie-
Aanpak. Dat is een lichte toename ten opzichte van vorig jaar. Die verschuiving wordt waarschijn-
lijk veroorzaakt door de verzelfstandiging van Geldfit, die met het webplatform sterk inzette op 
 preventie.

Het totaal aantal hulpvragers lag 17,3% lager dan in 2019. Tijdens de eerste lockdown in het 
voorjaar kwam de hulpverlening grotendeels stil te liggen en waren er nauwelijks nieuwe hulp-
vragen. Tijdens de zomermaanden herstelde de hulpverlening zich, maar vanwege beperken-
de maatregelen in het najaar waren er opnieuw minder doorverwijzingen vanuit gemeenten en 
maatschappelijke organisaties. Ook beroepsorganisaties hadden te maken met een forse afname 
van aanmeldingen, blijkt uit de Monitor SchuldHulpverlening in coronatijd van Divosa en de NVVK 
(www.bit.ly/schuldmonitor).

Ons maatschappelijk belang

Alle hulpverlenende organisaties en onderzoeksinstituten voorzien 
als gevolg van de coronacrisis een forse groei van de schulden-
problematiek in Nederland. De NVVK verwacht, uitgaande van een 
gemiddeld scenario, een toename van 30%. Volgens een onderzoek 
van Schuldenlab in samenwerking met Deloitte groeit het aantal 
huishoudens met betalingsproblemen naar tussen de 1,5 en 2,6 
miljoen. Bij 41% daarvan is sprake van problematische schulden.

Bron: SchuldenLabNL | Deloitte. (16 juni 2020). COVID-19 en schuldenproblematiek 

in Nederland. Te raadplegen op www.bit.ly/COVID-en-schulden

De grootste toename van hulpvragers wordt pas na 2022 ver-
wacht. Inzet op preventie loont en is nu zelfs belangrijker dan 
ooit. Niet alleen omdat daarmee veel persoonlijke ellende, relatie- 
en gezondheidsproblemen voorkomen kunnen worden, maar ook 
vanwege de hoge maatschappelijke kosten van schuldhulpverle-
ning. Het maatschappelijk rendement van een SchuldHulpMaatje 
is 2,95 euro voor elke geïnvesteerde euro, blijkt uit het rapport 
Maatschappelijk Rendement van vrijwilligers in de schuldhulp-
verlening (Jungman e.a.). In bijna de helft van de geboden hulp 
door Maatjes is geen professionele hulp noodzakelijk. Het voor-
komen van een schuldhulptraject is daarom zeer lonend.

De meerwaarde van vrijwilligers wordt bevestigd in het in 2020 verschenen rapport Effectiviteit 
van vrijwilligers in de schuldhulpverlening (Saxxion Hogeschool  Ben Boksebeld, Peter Gramberg 
en Jack de Swart). Met de praktische en morele steun van een vrijwilliger lukt het minder zelf-
redzame hulpvragers beter een professioneel schuldhulpverleningstraject af te ronden. Deze hulp-
vragers blijken bovendien meer af te lossen dan mensen die geen hulp van een vrijwilliger krijgen. 
Ook lukt het ze dankzij de begeleiding beter om hun administratie op orde te houden.

PRIJSLIJST
wat voorkomen 

per situatie bespaart

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
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.).
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Wanneer schakel je SchuldHulpMaatje in en hoe gaat het dan verder? Het Armoedefonds liet het 
zich uitleggen door Maatje Nathalie Zanen van SchuldHulpMaatje Oss Bernheze.

3.2  Onze activiteiten en projecten

We kijken met dankbaarheid en gepaste trots op het bijzonder jaar 2020, het laatste jaar van ons 
meerjarenbeleidsplan 2017-2020 'Een hoopvolle toekomst'. Er is in deze coronatijd veel gevraagd 
van de flexibiliteit en de inzet van alle thuiswerkende medewerkers om de geplande activiteiten en 
projecten door te laten gaan. Samen is het gelukt, we hebben opnieuw vooruitgang geboekt. Per 
thema uit het genoemde meerjarenbeleidsplan leggen we in dit hoofdstuk verantwoording af van 
de behaalde resultaten.

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 voortdurende te innoveren.

Jantine Sonnenberg, coördinator educatie, licht in dit filmpje het educatieprogramma van 
SchuldHulpMaatje toe.

https://bit.ly/maatjeNathalie

www.bit.ly/educatieSchuldHulpMaatje

Specialisatie SchuldHulpMaatje Jong  
(1 dag)
• 6 eendaagse koptrainingen
• 73 gecertificeerde jongerenMaatjes
• uit 27 SchuldHulpMaatje-locaties
•  2 geannuleerde trainingen wegens 

coronamaatregelen

Permanente educatie voor 
 hercertificering
• 4 online bijscholingsmodules 
• Kennisdossier Corona

Basistraining SchuldHulpMaatje  
(3 dagen)
• 40 volledige trainingen met
• 604 gecertificeerde Maatjes en
•  5 afgebroken trainingen wegens  

coronamaatregelen met
•  65 Maatjes die de training in 2021  

alsnog afronden
•  uit totaal 91 SchuldHulpMaatje-locaties

Coördinatorentraining (2 dagen)
• 6 trainingen met 
• 61 startende coördinatoren
• uit 42 locaties
• 2e cursusdag van alle trainingen uitgesteld 
wegens coronamaatregelen

17Jaarverslag 2020

https://bit.ly/maatjeNathalie
http://www.bit.ly/educatieSchuldHulpMaatje


Opnieuw meer Maatjes getraind

Elk jaar zijn we weer dankbaar en trots dat we opnieuw meer nieuwe, enthousiaste vrijwilligers heb-
ben kunnen opleiden. Ook nu kunnen we melden dat in het afgelopen jaar meer Maatjes de basis-
training hebben gevolgd dan in het jaar daarvoor. Dat is heel bijzonder in een jaar waarin de hele 
samenleving ontregeld werd door het coronavirus. Vanwege de lockdowns moesten veel trainingen 
uitgesteld of afgebroken worden. In de periode dat trainingen konden doorgaan, waren er veel aan-
passingen en een goed doordacht coronaprotocol nodig. De locaties konden bijvoorbeeld niet altijd 
gebruik maken van de gebruikelijke trainingslocatie, maar moesten ruimtes vinden waar anderhalve 
meter afstand gehouden kon worden. De trainers en de trainingsplanner hebben een bewonderens-
waardige inspanning geleverd om dit resultaat te halen, en er is een enorm beroep gedaan op de 
flexibiliteit en het geduld van de coördinatoren en de cursisten. Samen is het gelukt! De deelnemers 
waardeerden de trainingsdagen met gemiddeld een 8,6 en de trainers met een 8,9.

Nienke is een van onze jongste Maatjes. Ze vertelt waarom ze vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje is 
geworden.

De coördinatorentraining hebben we moeten aanpassen. Een deel van die training bestaat uit een 
kennismaking met de werkwijze en de medewerkers van het Landelijk Servicepunt. Dat onderdeel 
moesten we schrappen. De kantoorruimte is onder de huidige omstandigheden niet geschikt om 
groepen mensen veilig te ontvangen en de medewerkers werken bovendien thuis.

Permanente educatie

In het permanente educatieprogramma houden onze gecertificeerde Maatjes hun kennis en vaar-
digheden op peil. In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de werkwijze. We lieten 
met de online module Maatje in coronatijd zien hoe onze vrijwilligers onder de geldende corona-
maatregelen de hulpvragers konden blijven ondersteunen. Aanvullend daarop is veel praktische 
kennis beschikbaar gesteld in een Kennisdossier Corona. Een andere module ging over de ver-
nieuwde gedragscode (zie paragraaf 4.11) van SchuldHulpMaatje en wat die concreet betekent 
voor het contact tussen Maatje en hulpvrager. In samenwerking met de Alliantie Vrijwillige Schuld-
Hulp boden we online modules aan over de rol van de vrijwilliger en de grenzen daaraan, en over 
 motiverende gespreksvoering.

Ondersteuning coördinatoren

De workshops die coördinatoren normaal gesproken tijdens de landelijke leidersdagen volgen, 
zijn dit jaar vervangen door webinars. Daarin besteedden we veel aandacht aan het vrijwilligers-
werk in coronatijd. Andere online workshops gingen over bijvoorbeeld samenwerken met woning-

www.bit.ly/maatjeNienke
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corporaties, lokale publiciteit en werven van hulpvragers, werken met Microsoft Teams en moti-
veren van Maatjes. Ook kregen de coördinatoren een aantal praktische handreikingen voor hulp 
geven in coronatijd. Op deze manier ondersteunen we de coördinatoren bij hun veelomvattende en 
verantwoordelijke taak, die door de complexiteit van de hulpvragen en de dynamische omgeving 
geleidelijk steeds zwaarder wordt. 

De gebruikelijke Inspraak- en Inspiratiedagen die SchuldHulpMaatje elk jaar in oktober organi-
seert, konden niet doorgaan. De inspiratiemarkt, waar locaties van elkaar leren door hun best 
practices en geslaagde initiatieven met elkaar te delen, is daarmee dit jaar komen te vervallen.

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 (dreigende) 
schulden.

Hulpketens met collega-organisaties

Huishoudens met schulden blijken vaak ook problemen op andere terreinen te hebben. Deze 
hulpvragers kunnen we betere integrale hulp bieden door hulpketens te vormen met christe-
lijke partner organisaties. We hebben daarom de strategische samenwerking met de Vereniging 
 HipHelpt en met de stichting JobHulpMaatje geïntensiveerd, met name in de kennisdeling op 
het terrein van vroegsignalering, het benutten van acquisitiekansen voor het starten van nieuwe 
 locaties en het verbreden van het hulpaanbod in bestaande locaties. 

Alliantie Vrijwillige SchuldHulp

De landelijke Alliantie Vrijwillige SchuldHulp begint ook lokaal vruchten af te werpen. In een van 
de webinars is aandacht besteed aan de grote waarde van lokale samenwerking binnen de Allian-
tie. Ondanks de remmende werking van de coronamaatregelen hebben steeds meer SchuldHulp-
Maatje-locaties contact met één of meerdere alliantiepartners. Als partners kunnen zij elkaar 
versterken. Gezamenlijk verdiepen zij de samenwerking met de lokale beroepsorganisaties en 
vormen zij een lobby richting hun gemeente. Vanwege de verwachte bezuinigingen in het sociaal 
domein als gevolg van de coronacrisis neemt het belang hiervan zeer toe.

Samen met de Alliantie werkt SchuldHulpMaatje aan een nieuw concept om zzp'ers door gespe-
cialiseerde vrijwilligers te laten ondersteunen. Dat is mogelijk dankzij een subsidie, die is bedoeld 
voor hulp aan doelgroepen die specifiek door de coronacrisis in de schulden komen.
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SchuldHulpMaatje en vijf andere vrijwilligersorganisaties bundelen de krachten in de Alliantie 
 Vrijwillige SchuldHulp. Peter Rijsdijk legt uit hoe en waarom.

SchuldHulpMaatje Rhenen wint prijs voor samenwerking 

Hulpmaatje Rhenen wint de Cliënt in Beeld-prijs 2020. Foto: Jeroen Poortvliet.

Bij HulpMaatje Rhenen, waar SchuldHulpMaatje deel van uitmaakt, staat het belang van de 
mens voorop. Met die mensgerichte aanpak hebben zij de Cliënt in Beeldprijs 2020 van de 
Landelijke Cliëntenraad gewonnen. De basis van die aanpak blijkt brede samenwerking te zijn.

Voorzitter Kees Jochemsen zegt daarover: “Wij hebben een goede verstandhouding met de 
gemeente Rhenen en dat is in het belang van de cliënt. Hulpmaatje Rhenen werkt heel bewust 
aan wederzijds vertrouwen en respect. Dan bereik je veel meer dan wanneer je op je strepen 
gaat staan. Voor de vrijwilligers is het een enorme opsteker dat juist hun 'smeerolie'-functie 
tussen hulpvragers en de gemeente wordt gewaardeerd. Je moet de handen ineen slaan. Dat 
betekent dat wij wel eens iets doen wat een van de instanties had moeten doen, maar ook 
omgekeerd. Samenwerken is samen naar structurele oplossingen zoeken. Dan valt niemand 
tussen wal en schip.”

Door binnen de stichting HulpMaatje Rhenen heel nauw samen te werken, lukt het de vrijwilli-
gers van SchuldHulpMaatje, Jobhulpmaatje, Formulierenbrigade, Noodfonds en Netwerk tegen 
Armoede om mensen met een hulpvraag de juiste hulp aan te bieden. De onderlinge commu-
nicatielijnen zijn kort en ook de contacten met de gemeente en diverse andere instanties zijn 
heel goed. De stichting werkt daardoor als smeerolie in de samenwerking, met als resultaat 
dat de cliënten gemakkelijker de juiste hulp ontvangen.

http://bit.ly/SHM_Alliantie

www.bit.ly/prijsvoorRhenen
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Lokale samenwerking met woningcorporaties

De woningstichting Heuvelrug Wonen en SchuldHulpMaatje Utrechtse Heuvelrug werken nauw en 
naar wederzijdse tevredenheid samen. Deze woningstichting is verbaasd dat in veel gemeenten de 
samenwerking tussen SchuldHulpMaatje en de woningcorporatie stroef verloopt. Een huisuitzet-
ting kost een woningcorporatie immers veel geld en veroorzaakt bij de huurder enorm veel stress 
en angst. Beide partijen hebben er groot belang bij om huurachterstand, de belangrijkste reden 
voor huisuitzetting, te voorkomen. Zij hielpen onze lokale bestuurders en coördinatoren op weg in 
een webinar met praktijkvoorbeelden en concrete tips.

Veel van onze locaties hebben warme banden met de woningcorporaties. In Nijkerk geeft de cor-
poratie presentaties op de Maatjesavonden, onder andere de SchuldHulpMaatje-locaties Groenlo 
en Leiden krijgen een structurele vergoeding van woningcorporaties en in Ermelo en Almelo is de 
samenwerking zo effectief dat er geen huisuitzettingen vanwege huurachterstand meer waren.

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.

Digitaal contact

De contacten met onze leden waren minder persoonlijk, nu fysieke bijeenkomsten nauwelijks 
mogelijk waren. Dit is grotendeels opgelost door telefonisch contact, digitale vergaderingen en 
webinars. 

Er was acuut een nieuwe digitale infrastructuur nodig om het digitale contact goed te laten ver-
lopen. SchuldHulpMaatje, HipHelpt en JobHulpMaatje hebben bij een aantal fondsen gezamenlijk 
een Coronaplan ingediend. Dankzij deze financiële steun konden we Microsoft Teams beschikbaar 
stellen aan onze lid-locaties en investeren in training en support. 

De reacties op de digitale oplossingen zijn overwegend positief. We merken wel dat onze leden de 
contacten missen; er is een sterke behoefte om elkaar te ontmoeten.

In de webinar over werken met Microsoft Teams werden de bestuurders en coördinatoren op 
weg geholpen met digitaal vergaderen.
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Versterken van locaties

Een van de vijf pijlers van SchuldHulpMaatje (zie paragraaf 4.2.1) is een duurzame financiële 
 basis. Naast de gebruikelijke ondersteuning van locaties hebben de relatiebeheerders dit jaar 
 extra aandacht besteed aan de lokale financiële plannen en de realisatie daarvan. Onder andere 
het belang van een meerjarenbegroting stond op de agenda. 

De Alliantie heeft de Gids voor lokale samenwerking bestuurders: SchuldHulp vrijwilligers-
organisaties & Gemeenten uitgegeven, met daarin een onkostenmodel voor vrijwillige inzet. 
 Locaties die discussie hebben met de gemeente over de vergoeding kregen hulp bij het gebruiken 
van dat onkostenmodel in de onderhandelingen.

Dashboards: meten is weten

Er is in de werkgroep Data en Dashboards gewerkt aan de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke 
en overzichtelijke dashboards voor locaties. Vier pilotlocaties waren bij de ontwikkeling en testfase 
betrokken. De dashboards geven onze lokale bestuurders meer inzicht in het bereik en de resul-
taten van het werk, onder andere op basis van de kengetallen vanuit het HulpVragerSysteem. De 
rapportages kunnen benut worden voor verantwoording aan financiers, voor fondsenwerving en 
voor beleidsmatige ontwikkeling van het lokale werk. De dashboards zijn technisch gereed. We 
verwachten in 2021 de financiering voor implementatie en beheer te realiseren en vervolgens de 
dashboards aan alle lid-locaties beschikbaar te stellen.

HulpVraagSysteem verder geprofessionaliseerd

In het HulpVraagSysteemis een langgewenste update gedaan: alle postcodes per gemeente zijn 
geactualiseerd, zodat hulpvragen via de website automatisch doorgeleid kunnen worden naar de 
locatie waar de hulpvrager onder valt. De hulpvrager hoeft bovendien alleen nog maar postcode 
en huisnummer in te vullen, de straatnaam en de gemeente worden automatisch aangevuld. Ook 
de gemeentelijke herindelingen en fusies van de laatste jaren zijn nu verwerkt. Deze update geeft 
scherpere kengetallen per locatie en dus betere rapportages voor bijvoorbeeld de gemeente.

Door een nieuwe gebruikersinterface is HVS bovendien veel overzichtelijker en eenvoudiger in het 
gebruik geworden. De gebruikers zijn vertrouwd gemaakt met de nieuwe interface via een webinar 
en instructiefilmpjes. 

Bij alle grotere aanpassingen en uitbreidingen van HVS is de HVS gebruikerswerkgroep nauw be-
trokken. 

Jongerencafé

In een online jongerencafé gaven ongeveer 20 zeer deskundige Maatjes goede tips voor het 
 nieuwe meerjarenbeleidsplan, zoals inzet op preventie, gebruik van social media en een aantrek-
kelijker profilering richting jongeren die Maatje willen worden. We hadden een inspirerend gesprek 
over hoe we beter gebruik kunnen maken van de kwaliteiten van jongeren en hun visie op onze 
aanpak. Ook blijkt er behoefte te zijn aan verbinding met andere Maatjes. Dit eerste pop-up café 
smaakte naar meer.
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Communicatie

Interne communicatie

Door het thuiswerken bestaat het gevaar dat de onderlinge communicatie en verbondenheid in de 
knel komt. Voor de medewerkers van het Landelijk Servicepunt zijn daarom vaste digitale contact-
momenten ingevoerd: de weekopening, teamoverleg, regelmatig een informeel koffiepraatje en 
per maand een wat formelere sessie met informatie vanuit de directie.

Lokale publiciteit

Onze locaties zijn bij hun lokale publiciteit geholpen met nieuwe onderdelen in de Toolbox Publici-
teit, zoals een checklist duidelijk schrijven, de checklist werven hulpvragers, voorbeeldpersberich-
ten, een Facebookhandleiding en een powerpoint presentatie voor woningcorporaties. 

In een webinar gaven we tips voor (de verbetering van) de lokale publiciteit. Veel locaties zijn 
daar duidelijk mee aan de slag gegaan: sinds die webinar krijgen we meer berichten uit lokale 
media binnen. Apeldoorn liet weten dat publiciteit in de lokale krant werkt: een persbericht in het 
Apeldoorns Dagblad heeft maar liefst twintig nieuwe Maatjes opgeleverd. Het Armoedefonds en 
SchuldHulpMaatje Oss/Bernheze maakten samen een filmpje waarin een Maatje uitlegt hoe het 
hulptraject werkt. Een inspirerend voorbeeld is het journaal van Omroep Brabant, waarin vrij-
williger Wim van SchuldHulpMaatje Moerdijk aan het woord kwam. Hij zat zelf jaren in de schul-
den, kwam daaruit en is nu Maatje. Een van de coördinatoren van SchuldHulpMaatje Delft werkte 
mee aan de podcast Goed met Geld en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.

De uitreiking van de certificaten aan 
 nieuwe Maatjes is een nieuwswaardig 
 moment. In Ede lieten ze zich deze 
feestelijke gelegenheid niet ontnemen 
en organiseerden ze een digitale 
bijeenkomst.
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Landelijke publiciteit

Ook in de landelijke media was aandacht voor SchuldHulpMaatje. We leverden vijf keer een bijdrage 
aan de rubriek Schuldpraat van NU.nl. Deze samenwerking loopt door in 2021. 
SchuldHulpMaatje heeft zich aangesloten bij het kerkelijke iniatief #nietalleen. Peter Rijsdijk kreeg 
in het radioprogramma Dit is de Zondag de gelegenheid om daar meer over te vertellen. 
In een bijeenkomst op Paleis Noordeinde zette koning Máxima de Nederlandse SchuldHulproute (met 
als startpunt Geldfit) in het zonnetje. Dit is door diverse media opgepakt. Voor SchuldHulpMaatje 
levert dat aandacht op voor de schuldenproblematiekproblematiek en preventieve hulp.
Via onze eigen sociale mediakanalen bereikten we gemiddeld per maand ongeveer 15.000 
geïnteresseerden. Het aantal volgers groeit gestaag.

Huisstijl

De locaties maken graag gebruik van de huisstijl, om zo nog meer te profiteren van de landelijke 
naamsbekendheid en het sterke imago van SchuldHulpMaatje, professionaliteit uit te stralen en 
bij te dragen aan de bekendheid en de reputatie van SchuldHulpMaatje. Verreweg de meeste 
SchuldHulpMaatje-locaties hebben gebruik gemaakt van het aanbod van een eigen lokaal logo. 
Locaties die niet de naam SchuldHulpMaatje gebruiken en dus een ander logo gebruiken, kregen 
de toevoeging 'aangesloten bij SchuldHulpMaatje' onder hun eigen beeldmerk aangeboden. Het 
aanbod leidde er bovendien toe dat veel locaties spontaan (intensiever) aan de slag gingen met 
andere elementen uit de huisstijlgids, zoals een e-mailhandtekening of briefpapier.

Landelijke lobby en fondsenwerving

De directie is doorlopend bezig met lobby en fondsenwerving. Dat heeft ook dit jaar weer 
overwegend mooie resultaten opgeleverd. Zonder de steun van fondsen en overheden zou ons 
werk niet mogelijk zijn.

Met onder andere de woordvoerders van het CDA en de ChristenUnie is gesproken over een 
Deltaplan Schulden, als input voor hun partijprogramma's.

Met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gesproken over een Preventie-
DoorstartFonds, naar aanleiding van een voorstudie in samenwerking met Berenschot. Deze 
voorstudie werd door door een aantal fondsen gefinancierd. Het resultaat van de gesprekken 
was een door de overheid gevormd Waarborgfonds, bedoeld om sanering voor grotere groepen 
mensen in schulden mogelijk te maken. SchuldHulpMaatje gaat daarin samenwerken met de 
Nederlandse Vereniging van Kredietbanken, het Jongeren Perspectief Fonds en Berenschot en zal 
zich daarbij vooral richten op het vinden en begeleiden van hulpvragers die momenteel vanwege 
diverse redenen niet in aanmerking komen voor schuldsanering.

aangesloten bij SchuldHulpMaatje
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SchuldHulpMaatje won de ProminentenPrijs 2020. De expertjury kende de onderscheiding met het 
bijbehorende bedrag van 6.000 euro toe, omdat “de vrijwilligers zowel hulp bieden aan mensen 
met schulden als ook de aandacht vestigen op het voorkomen ervan”. Eppo Bruins, Tweede 
Kamerlid voor de ChristenUnie, had SchuldHulpMaatje voorgedragen. Met zijn nominatie gaf 
Bruins uiting aan de grote waardering voor de inzet van de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje. 
De ProminentenPrijs is een van de Nationale Vrijwilligersprijzen die de NOV, de belangenvereniging 
van vrijwilligersorganisaties, elk jaar uitreikt. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door de 
VriendenLoterij. Alle vrijwilligers van SchuldHulpMaatje hebben naar aanleiding van deze prijs een 
blijk van waardering ontvangen.

Vanwege de coronamaatregelen moest de prijsuitreiking op afstand gebeuren, zonder publiek en 
zonder applaus.

 

Binnen de Alliantie Vrijwillige SchuldHulp zijn de ideeën voor de volgende fase en de gewenste 
vorm van samenwerking in de toekomst besproken De ontwikkelingen binnen de Alliantie en bij 
SchuldHulpMaatje worden regelmatig ter sprake gebracht bij het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Door de directie wordt er voortdurend gelobbyd om het door de Alliantie ontwikkelde 
verrekenkostenmodel tussen lokale vrijwilligersorganisaties en gemeenten tot standaardnorm te 
verheffen. Hierover zijn gesprekken geweest met de VNG en Divosa.

Dankzij de steun van Kerk in Actie, Maatschappij van Welstand, PIN/KNR, Kansfonds, Stichting 
Rotterdam en Eleven Floawers en een fonds dat liever anoniem blijft, kan het op kerken gerichte 
project Samen Hart voor Mensen (zie thema 5) doorgaan.

Met HipHelpt, JobHulpMaatje, Present en Tijd voor Actie is een bestuurlijke verkenning gestart 
naar (intensievere) samenwerking. Centraal staat de vraag hoe we meer van toegevoegde waarde 
kunnen zijn voor kwetsbare groepen in onze samenleving en welke gemeenschappelijke agenda en 
vorm van samenwerking daarin gewenst is. 

Ons Permanent Educatie Programma krijgt een nieuwe impuls dankzij de steun van verschillende 
fondsen, waaronder Dioraphte en Nationale Nederlanden. 

Daarnaast hebben diverse fondsen geld beschikbaar gesteld voor het gezamenlijke coronapakket 
van SchuldHulpMaatje, JobHulpMaatje en HipHelpt. Daarmee werd het mogelijk om de digitale 
infrastructuur in te richten die nodig is om in deze tijd goed contact de onderhouden. De aangemelde 
locaties werden onder andere voorzien van een licentie voor Microsoft Teams.

Op de achterkant van dit jaarverslag staan alle organisaties die met ons samenwerken, ons financieel 
steunen en/of kennis en netwerken inbrengen vermeld. We zijn deze partners veel dank verschuldigd 
en noemen ze daarom ook graag hier.

Gemeenschappelijk actief

www.bit.ly/prominentenprijs2020
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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.

Verzelfstandiging Geldfit biedt kansen

Geldfit is ontwikkeld om mensen met dreigende financiële problemen nog eerder in beeld en 
sneller op de juiste plek voor hulp te krijgen. SchuldHulpMaatje heeft aan de wieg gestaan van 
deze ontwikkeling. Op 18 december 2019 is Geldfit een zelfstandige organisatie geworden. 

De verzelfstandiging van Geldfit biedt mogelijkheden om online op nog grotere schaal mensen met 
een verhoogd risico op financiële problemen vroegtijdig te vinden, te bereiken en te helpen. Zo is 
Geldfit.nl is het startpunt van de Nederlandse SchuldHulproute. SchuldHulpMaatje maakt zich met 
de Alliantiepartners sterk voor een goede inrichting van afslag 3 op die route, de toeleiding naar 
lokale vrijwilligersnetwerken.

Geldfit blijft een relevante partner voor SchuldHulpMaatje. Dankzij de belangrijke rol van Geldfit 
in de Nederlandse SchuldHulproute en de groeiende samenwerking met onder andere banken en 
bedrijven lukt het ook ons om steeds meer mensen uit de doelgroep effectief te bereiken. 

Steeds meer vraag naar MoneyFit

MoneyFit, ons online preventieportal voor jongeren, heeft een frissere uitstraling gekregen. 
Bezoekers kunnen sneller vinden wat ze zoeken en locaties die een MoneyFit-portal gebruiken 
kunnen zelf eenvoudiger content aanpassen en toevoegen. 

De portal staat vol interessante informatie op het gebied van geld, die aansluit bij de belevingswereld 
van jongeren. Deze doelgroep weet MoneyFit steeds beter te vinden. Jongeren die meer 
ondersteuning nodig hebben bij hun geldzaken, kunnen een beroep doen op onze gespecialiseerde 
Maatjes, die de aanvullende training SchuldHulpMaatje Jong hebben gevolgd.

Ook vanuit de gemeenten is er groeiende belangstelling voor dit doelgroepgerichte instrument. 
Steeds meer gemeenten zien de toegevoegde waarde van MoneyFit voor hun eigen preventie-
aanpak en nemen het als product af. De vergoeding die gemeenten daarvoor betalen, wordt 
gebruikt om MoneyFit te ontwikkelen en verduurzamen.

MoneyFit wordt steeds verder ontwikkeld en verbeterd. In samenwerking met Geldfit wordt het 
nadrukkelijker bij gemeenten onder de aandacht worden gebracht. Door de groeiende belangstelling 
voor Geldfit zal naar verwachting ook de afzet van MoneyFit in de komende een impuls krijgen.

www.bit.ly/nederlandseschuldhulproute 
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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, zowel lokaal als landelijk.

Nieuwe locaties

De Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland blijft groeien. In het afgelopen jaar sloten de locaties 
Lisse, Woerden, Dalfsen, Midden-Groningen, Tiel, Wijchen en Rijswijk zich aan. Daarmee komt het 
totaal op 98 lid-locaties. Het is goed nieuws dat we in steeds meer gemeenten mensen met schulden 
kunnen helpen. De groei van de vereniging helpt ons bovendien bij verdere professionalisering en 
versteviging van onze lobby.
Op de kaart op pagina 30 staan alle 138 gemeenten aangegeven waar SchuldHulpMaatje actief is.

De bestuurders en 
coördinatoren van 
de nieuwe locatie 
SchuldHulpMaatje 
Lisse.

Samen Hart voor Mensen

In dit filmpje legt projectleider Tom Kolsters uit hoe SchuldHulpMaatje samenwerkt met kerken 
en waarom dat belangrijk is.

www.bit.ly/SamenHartvoorMensen
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Samen met kerken en parochies wil SchuldHulpMaatje bereiken dat meer mensen met schulden 
eerder geholpen worden. De digitale toolkit Samen Hart voor Mensen is toegankelijker gemaakt, 
technisch verbeterd en via online campagnes onder de aandacht van de doelgroep gebracht. Deze 
toolkit biedt informatie, tips en tools waarmee kerken geldzorgen bespreekbaar kunnen maken en 
mensen met schulden nog beter kunnen helpen. Ook is er een direct mailing verstuurd naar meer 
dan 1500 kerken. 

Het Open Kaartspel is uitgebreid en onder de naam Taboedoorbrekers in gedrukte vorm uitgegeven. 
Kerken kunnen dit spel gebruiken om op een ontspannen manier het gesprek over geldzaken op 
gang te brengen. Het spel blijkt erg gewild te zijn.

In samenwerking met SchuldHulpMaatje-locaties en met HipHelpt en JobHulpMaatje organiseerden 
we voor kerken en parochies inspiratieavonden. We lieten zien welke middelen we hebben 
ontwikkeld en hoe kerken daarmee een actieve rol kunnen spelen in het doorbreken van het 
taboe op financiële problemen. Een aantal van die bijeenkomsten waren in gemeenten waar 
SchuldHulpMaatje nog niet actief is. De contacten die er gelegd zijn, bieden kansen om ook in die 
gemeenten een SchuldHulpMaatje-locatie te starten.

De inzet heeft resultaat opgeleverd. Het aantal betrokken kerken is verdubbeld in aantal, de financiële 
steun vanuit kerken is toegenomen en op diverse terreinen is samenwerking geïntensiveerd.

Dit vrijwilligerswerk past bij mij. Dat SchuldHulpMaatje uit de kerken 
komt, is voor mij erg belangrijk. Mensen zijn zo blij en opgelucht als het 
uiteindelijk gelukt is. Dat is een heel groot cadeau. 

Mases, coördinator in Almelo.  

Lees meer op www.bit.ly/coordinatorMases
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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 
SchuldHulpMaatje-locaties. 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 schuld-
hulpverlening, waarvan de schuldhulpverleners staan ingeschreven bij het Kiwa register en vol-
doen aan de NEN 8048 norm voor bureaus voor schuldhulpverlening.

Verenigingsorganisatie SchuldHulpMaatje

LOKALE KERKEN, GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
EN CHRISTELIJKE ORGANISATIES

HULPVRAGERS

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

Verenigingsorganisatie SchuldHulpMaatje

A-LEDEN NAMENS OVERIGE 9 PROVINCIES

A-LID NAMENS
NOORD-BRABANT

BESTUUR VERENIGING
SCHULDHULPMAATJE

NEDERLAND

(D)A-LID NAMENS
ZUID-HOLLAND

A-LID NAMENS
GELDERLAND

M. van Alphen (penn.) D. Hengeveld (secr. a.i.) F. Schmit

LANDELIJKE KERKEN, GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
EN CHRISTELIJKE ORGANISATIES

WERKGROEP B-LEDEN

(D)B-LID PDS

C. Beukema J. van Zijl J. Schelling (vz)

(D)B-LID LKDB (D)B-LID PKN
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4.2  SchuldHulpMaatje in Nederland

SchuldHulpMaatje is gegroeid tot 98 locaties in 138 gemeenten in Nederland. Deze lokale stich-
tingen en een enkele vereniging zijn lid van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. In 2020 
zijn zeven nieuwe locaties bij SchuldHulpMaatje aangesloten, te weten Lisse, Woerden, Dalfsen, 
Midden-Groningen, Tiel, Wijchen en Rijswijk.

Gemeente

SchuldHulpMaatje Locatie/gemeente

SchuldHulpMaatje in oprichting

SchuldHulpMaatje in voorbereiding

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

Provinciegrens

Gemeentegrens

Legenda
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Indeling van Nederland in 12 provincies
Gemeentelijke indeling van Nederland op 1 januari 2020

SchuldHulpMaatje in Nederlandse gemeenten
status 31 december 2020
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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 educatieprogramma.

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  donateurs.
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4.3  Algemene Ledenvergaderingen

De algemene ledenvergadering kon zowel in het voorjaar als in het najaar niet anders dan digitaal 
gehouden worden. Het was onwennig om op deze manier te vergaderen en het voelde onnatuurlijk 
om elkaar niet te kunnen ontmoeten. De masterclasses voor bestuurders die als voorprogramma 
voor de ledenvergadering waren gepland, zijn helaas niet doorgegaan. In plaats daarvan zijn 14 
webinars gehouden.

Voorzitter Joost Schelling opent vanuit de studio de digitale algemene ledenvergadering 

In de voorjaarsvergadering stonden we stil bij de resultaten van het voorgaande jaar. Die moch-
ten er zijn. Het jaarverslag en de jaarrekening werd via een aan de omstandigheden aangepaste 
stemprocedure door de vergadering goedgekeurd. Vanuit de studio werd het nieuwe bestuurslid 
Co Beukema voorgesteld en welkom geheten.

De directie deelde een aantal belangrijke bevinden uit het ledenonderzoek dat in 2019 was uit-
gevoerd. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland en 
de aangesloten locaties goed functioneren. Het rapport benoemde ook zaken die aandacht nodig 
hebben om in de toekomst als organisatie gezond te blijven. De conclusies zijn meegenomen in 
de Strategieberaad-adviescommissie en gebruikt in de ontwikkeling van het nieuwe meerjaren-
beleidsplan.

In de vergadering werd ook gesproken over hulp aan onder andere flexwerkers en zzp'ers, die 
door de coronacrisis hard geraakt worden. Er is in de locaties behoefte aan Maatjes die voldoende 
toegerust zijn om deze doelgroepen te helpen. Er is een goed doordacht concept en tijd nodig om 
een opleiding voor gespecialiseerde vrijwilligers te ontwikkelen.
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In de najaarsvergadering keken we vooruit. Het meerjarenbeleidsplan 2021-2026 'Ik ben er voor 
jou' werd gepresenteerd en door de vergadering goedgekeurd. In het meerjarenbeleidsplan heb-
ben we samen in vier hoofdthema's vastgelegd hoe we in de komende jaren nog meer en eerder 
mensen in schulden willen gaan bereiken en hoe we hen nog beter helpen. Deze plannen zijn door 
de coronacrisis en de groeiende schuldenproblematiek actueler dan ooit. We zullen als vereniging 
nog sterker,  professioneler en slagvaardiger moeten worden om van betekenis te zijn.

Lokale bestuurders reageren in een filmpje op het nieuwe meerjarenbeleidsplan.

Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, sprak in een videoboodschap zijn waardering uit voor het werk van 
alle SchuldHulpMaatje-vrijwilligers.

4.4   Landelijk Servicepunt

Het Landelijk Servicepunt (LSP) ondersteunt de lid-locaties van SchuldHulpMaatje, zodat zij als 
vrijwilligers optimaal hun taak kunnen uitvoeren. Zaken die beter centraal dan lokaal geregeld 
kunnen worden, worden uitgevoerd door het Landelijk Servicepunt.

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 2020 
bestond de bezetting van het Landelijk Servicepunt uit 11 medewerkers (9,7 fte) en een aantal 
tijdelijke krachten (4,6 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 2020 gemiddeld 7,79%. Het verzuim was grotendeels gerelateerd aan 
corona. In 2019 was het ziekteverzuim 2,3%.

www.bit.ly/presentatie_beleidsplan

www.bit.ly/complimentSZW
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LSP organogram

4.5  Directie en bestuur

4.5.1  Directie

De algemeen directeur is aangesteld door het landelijke bestuur. Hij geeft leiding aan het Landelijk 
Servicepunt en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

Peter Rijsdijk, algemeen directeur
Nevenfuncties: bestuurslid Stichting AHAVA, lid Raad van Toezicht Geldfit (per 18 december 
2019), bestuurslid Alliantie Vrijwillige SchuldHulp (per 16 mei 2019)

Carla van der Vlist, directeur
Nevenfuncties: bestuurslid Vereniging Hulp in Praktijk Nederland

4.5.2 Bestuur

De Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. 
In het bestuursreglement zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de 
directie vastgelegd en staat de samenhang en samenwerking tussen de algemene ledenvergade-
ring, de besturen en directie beschreven. Het bestuursreglement is onlosmakelijk verbonden met 
de verenigingsstatuten.
De besturen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de in paragraaf 4.1 genoemde A- en 
B-leden. De lokale SchuldHulpMaatje-organisaties, de A-leden, kunnen per provincie in het be-
stuur vertegenwoordigd zijn. De vertegenwoordigers van de landelijke kerkelijke organisaties, de 
B-leden, borgen de identiteit van de vereniging en dragen bij aan de groei.
De bestuursleden ontvangen van SchuldHulpMaatje geen vergoeding voor hun taak. Alleen de 
reiskosten worden vergoed.

CLUSTER
 INNOVATIE & FINANCIËLE 
VERDUURZAMING (I + P)

DIRECTIE

LSP Organogram 2020

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)
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Samenstelling van het bestuur

Joost Schelling, voorzitter algemeen en dagelijks bestuur. B-lid namens Kerk in Actie / 
 Protestantse Kerk in Nederland. Nevenfuncties: gemeentepredikant Gereformeerde kerk 
 Woerden-Zegveld, predikant-pionier Twintigers Woerden. Voorzitter (a.i.) Centrum voor 
 Levensvragen Noordwest-Utrecht. 

Michiel van Alphen, penningmeester sinds mei 2019. A-lid namens SchuldHulpMaatje Zutphen. 
Nevenfuncties: penningmeester Hospice Zutphen, penningmeester Stichting De Bovenkamer, 
penningmeester Collegium Vocale Zutphen, penningmeester Anne Marie van Verschuer Stichting, 
secretaris Stichting IJsselvliedt en Maatje in Zutphen. 
 
Dennis Hengeveld, secretaris a.i. A-lid namens de locaties Zuid-Holland, als bestuurder van 
Stichting SchuldHulp Molenlanden. 

Frans Schmit, bestuurslid algemeen bestuur. A-lid namens de locaties Noord-Brabant, als 
Stichting SchuldHulp Bernheze. Nevenfuncties: adviseur stichting Met Elkaar Oss, lid Adviesraad 
Sociaal Domein Bernheze, lid  Lichtpunt Bernheze, voorzitter Kennisgroep Participatiewet 
Bernheze, Voorzitter stichting Quiet Community Oss. 

Joep van Zijl, bestuurslid dagelijks en algemeen bestuur. B-lid namens Landelijk Katholiek 
Diaconaal Beraad/Officium Caritatis . Nevenfunctie: Voorzitter bestuur Internationaal Studenten 
Pastoraat. 

Co Beukema, bestuurslid, B-lid namens de 3-G kerken (Christelijke Gereformeerde Kerk, 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerk). Nevenfunctie: bestuurslid 
Toerustingscentrum Gereformeerde Kerken. 

Wisselingen in het algemeen bestuur

Co Beukema is vanuit het platform Diaconale Samenwerking van de NGK, GKv en CGK aan de 
stuurgroep B-leden voorgedragen als opvolger van Ton Bruijnis. Ze is door de B-leden unaniem 
benoemd als bestuurslid. In het voorjaar is Co Beukema tijdens de algemene ledenvergadering 
voorgesteld aan de leden. Haar jarenlange ervaring in zowel het maatschappelijke als kerkelijke 
werkveld is een waardevolle toevoeging in ons algemeen bestuur. 

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 benoemingsadvies-
commissie. Deze commissie bestaat bij voorkeur uit twee bestuursleden-A en één bestuurslid-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 2020 stonden in de vergaderingen van het algemeen bestuur en de directie de volgende onder-
werpen centraal: 

Impact van corona op de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

Het coronavirus heeft de samenleving ingrijpend verstoord. Het bestuur heeft veel aandacht be-
steed aan de effecten hiervan op onze hulpverlening, onze leden, de voortgang van onze dienst-
verlening aan de leden en de projecten en financiën van onze vereniging. Het Landelijk Service-
punt is vrij snel omgeschakeld naar digitale dienstverlening, bijvoorbeeld in het organiseren van 
webinars. Ook is er snel geschakeld in het verkrijgen van fondsen om onze leden te faciliteren bij 
het online organiseren van het lokale werk.

Strategische beleidsvorming en nieuw meerjarenbeleid

In 2019 was samen met leden, partners en medewerkers een start gemaakt met de ontwik-
keling van een nieuw meerjarenbeleidsplan. De Strategieberaad-adviescommissie en de Finan-
ciële  Advies Commissie hebben met alle verzamelde input uit het externe ledenonderzoek en de 
leden bijeenkomsten een aantal strategische thema's uitgewerkt. De leden zijn geïnformeerd en 
hebben feedback gegeven. Tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering van november is het 
Nieuwe Meerjarenbeleid 2021-2026 'Ik ben er voor jou' met grote meerderheid van stemmen 
goed gekeurd.

Strategische samenwerkingen

Regelmatig worden de strategische samenwerkingen in diverse allianties geëvalueerd en verkent 
het bestuur of een intensivering  wenselijk is om onze missie als vereniging beter te kunnen rea-
liseren. Het gaat hierbij om de samenwerking met de Nederlandse SchuldHulpRoute na de ver-
zelfstandiging van GeldFit, de samenwerking in de Alliantie Vrijwillige SchuldHulp en het vormen 
van hulpketens met christelijke partnerorganisaties als JobHulpMaatje, HipHelpt, kerken e.a. Ook 
vroeg een nieuw Waarborgfonds in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, Schuldenlab, Jongeren Perspectief Fonds en de Nederlandse Vereniging van Krediet-
banken aandacht. Dit naar aanleiding van een voorstudie die is uitgevoerd in samenwerking met 
onze partner Datafuture en Berenschot en is gefinancierd door een aantal fondsen.

Verduurzaming en professionalisering van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

Na alle voorbereidingen is het gelukt om eind 2020 de gewenste sociale onderneming op te rich-
ten binnen de kaders die zijn afgesproken met de leden. Hiermee is de gewenste volgende stap 
in financiële verduurzaming van onze vereniging gerealiseerd. Vanuit een ledenadviescommissie 
is gedurende het traject meegedacht over de inrichting van deze sociale onderneming, evenals de 
gewenste herijking van de ledentarieven. Daarnaast is er aandacht geweest voor het professiona-
liseren van ons kwaliteitsbeleid door het ontwikkelen van een nieuwe gedragscode en klachten-
regeling. Daarmee beschikken we als vereniging over preventief beleid en een goede klachten-
procedure bij grensoverschrijdend gedrag, met een professionele klachtenafhandeling door een 
externe onafhankelijke klachtencommissie. 
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4.6  Financieel beleid

De Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland heeft vaste inkomsten uit de contributies van locaties, 
de onderhoudsbijdragen van Maatjes, de SchuldHulpMaatje trainingen, beoogde nieuwe locaties 
en de bijdrage aan de solidariteitsreserve.

Om de doelstellingen te realiseren, werft de organisatie daarnaast eenmalige en meerjarige sub-
sidies, giften en projectbijdragen. De fondsenwervingsmethoden variëren van het aanvragen van 
projectsubsidies bij overheid en fondsen tot een donatieknop voor particuliere giftgevers op de 
website.

SchuldHulpMaatje streeft naar een zo hoog mogelijk bestedingspercentage van de totale baten 
aan de doelstellingen en een zo laag mogelijk percentage aan wervingskosten. De Beheer- en ad-
ministratiekosten worden zo laag mogelijk gehouden.

SchuldHulpMaatje kent geen beleggingsbeleid. Tijdelijk surplus van liquide middelen wordt op een 
spaarrekening gezet. In het door de leden goedgekeurde meerjarenbeleidsplan ‘Ik ben er voor jou’ 
zijn de organisatorische en financiële basisprincipes van SchuldHulpMaatje Nederland vastgesteld.
In 2018 is er beleid ontwikkeld ten aanzien van de grondslag en de hoogte van de continuïteitsre-
serve. De vereniging wil ook voor de medewerkers en opdrachtnemers bij het landelijke service-
punt goed werk- en opdrachtgeverschap praktiseren. Dit 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 algemene ledenvergadering van 22 november 2018 hebben de leden besloten tot 
een opbouw van het continuïteitsreserve naar het niveau van 25% van de structurele arbeidskos-
ten. Gezien het huidige niveau becijferen we dit bedrag op € 250.000.

Financiële Advies Commissie

De Financiële Adviescommissie bestaat uit zes financieel deskundige vertegenwoordigers van 
SchuldHulpMaatjelocaties. Zij denken mee over ontwikkelingen die effecten hebben op de finan-
ciële positie van de leden en de ledentarieven, maar ook over de vraag hoe we de verduurzaming 
van locaties en landelijke vereniging het beste kunnen realiseren. De Financiële Advies Commissie 
zal in 2021 nauw betrokken zijn bij adviezen inzake financiële verduurzaming, die verder moet 
worden ontwikkeld vanuit de doelstellingen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2021-2026 “Ik 
ben er voor jou”.

Bestedingspercentages
 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019

Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen aan doelstelling/totale baten 75,1% 87,5% 
Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 88,9% 89,3% 
Fondsenwervingspercentage:
Wervingskosten/som van de geworven baten 5,4% 5,4% 
Beheerkostenpercentage:
Kosten beheer en administratie/totale lasten 5,3% 5,2% 
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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 mate van beheersbaarheid preventieve maatregelen

Doel, strategie & missie Relevantie als organisatie laag groot Meerjarenbeleidsplan 2021-2026 ontwikkeld met belangrijkste thema voor  
    de komende jaren. In 2020 is een nieuw meerjarenbeleidsplan gerealiseerd.
 Doelstelling laag groot  Duidelijke focus op vrijwillige hulp middels inzetten van getrainde vrijwilligers bij 

het oplossen en voorkomen van schuldenproblematiek.
 Visie en daadkracht laag groot  Jaarlijkse bijeenkomsten voor verenigingingsleden, zelfevaluatie bestuur, 

bezinningsmomenten met MT-leden en bestuur.
Leden en deelnemers van de vereniging Bestuurders middel middel  Bestuurders handboek lokale organisatie, incl. profielen en competentie

beschrijving. Jaarlijkse leidersdagen, onderlinge kennisdeling lokale leden.
 Coördinatoren middel middel  Opleiding coördinatoren, incl. aandacht voor werkveld en eventuele risico's. 

Introductie hulpvrager-volg-systeem. Online-portal.
 SchuldHulpMaatjes middel matig  Pre-learning, VOG, 3-daagse opleiding incl. permanent educatieprogramma. 

Toegang online portal en HulpVraagSysteem. Jaarlijkse bijscholing middels 
e-learning. 

Fondsenwerving en communicatie Imago laag matig Crisiscommunicatieprotocol, klachtenprotocol en gedragscode is aanwezig.
 Afhankelijkheid grote gevers middel middel  Grote subsidies maakten ons bestaansrecht mogelijk. Inmiddels worden 

de kosten meer en meer bekostigd door de eigen leden en een meerjaren    
verduurzamingsprogramma.

Bedrijfsvoering Betrokkenheid personeel en inhuurkrachten laag voldoende  Formele en informele gesprekken, weekopening. En gezamenlijke 
teammomenten.

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

 Duidelijk en veilig werk laag goed Functieprofielen beschikbaar, arbeidsvoorwaarden personeel.
 Kwaliteit personeel en inhuurkrachten laag goed  Plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Training en opleiding en 

bilateraal overleg.
 Kosten organisatie laag goed  Jaarlijkse begroting als norm, financiële maandrapportages in directie, 

kwartaalrapportages voor bestuur.
 Incidenten laag voldoende  Verzekeringen zijn afgesloten voor (lokale) bestuurders, coördinatoren, 

medewerkers, vrijwilligers en bedrijfsmiddelen.
 ICT-systemen middel voldoende ICT jaarplan aanwezig, ICT projecten inzichtelijk en betrokkenen in beeld.
 Privacy middel 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.
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Risicoanalyse en beheersing    
    

werkveld risicogebied risico klasse mate van beheersbaarheid preventieve maatregelen

Doel, strategie & missie Relevantie als organisatie laag groot Meerjarenbeleidsplan 2021-2026 ontwikkeld met belangrijkste thema voor  
    de komende jaren. In 2020 is een nieuw meerjarenbeleidsplan gerealiseerd.
 Doelstelling laag groot  Duidelijke focus op vrijwillige hulp middels inzetten van getrainde vrijwilligers bij 

het oplossen en voorkomen van schuldenproblematiek.
 Visie en daadkracht laag groot  Jaarlijkse bijeenkomsten voor verenigingingsleden, zelfevaluatie bestuur, 

bezinningsmomenten met MT-leden en bestuur.
Leden en deelnemers van de vereniging Bestuurders middel middel  Bestuurders handboek lokale organisatie, incl. profielen en competentie

beschrijving. Jaarlijkse leidersdagen, onderlinge kennisdeling lokale leden.
 Coördinatoren middel middel  Opleiding coördinatoren, incl. aandacht voor werkveld en eventuele risico's. 

Introductie hulpvrager-volg-systeem. Online-portal.
 SchuldHulpMaatjes middel matig  Pre-learning, VOG, 3-daagse opleiding incl. permanent educatieprogramma. 

Toegang online portal en HulpVraagSysteem. Jaarlijkse bijscholing middels 
e-learning. 

Fondsenwerving en communicatie Imago laag matig Crisiscommunicatieprotocol, klachtenprotocol en gedragscode is aanwezig.
 Afhankelijkheid grote gevers middel middel  Grote subsidies maakten ons bestaansrecht mogelijk. Inmiddels worden 

de kosten meer en meer bekostigd door de eigen leden en een meerjaren    
verduurzamingsprogramma.

Bedrijfsvoering Betrokkenheid personeel en inhuurkrachten laag voldoende  Formele en informele gesprekken, weekopening. En gezamenlijke 
teammomenten.

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

 Duidelijk en veilig werk laag goed Functieprofielen beschikbaar, arbeidsvoorwaarden personeel.
 Kwaliteit personeel en inhuurkrachten laag goed  Plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Training en opleiding en 

bilateraal overleg.
 Kosten organisatie laag goed  Jaarlijkse begroting als norm, financiële maandrapportages in directie, 

kwartaalrapportages voor bestuur.
 Incidenten laag voldoende  Verzekeringen zijn afgesloten voor (lokale) bestuurders, coördinatoren, 

medewerkers, vrijwilligers en bedrijfsmiddelen.
 ICT-systemen middel voldoende ICT jaarplan aanwezig, ICT projecten inzichtelijk en betrokkenen in beeld.
 Privacy middel 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 financieelstrategische 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

Eventuele financiële tegenvallers van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland zijn niet of nau-
welijks door de leden op te vangen. SchuldHulpMaatje hanteert daarom een zeer lage risicobereid-
heid. Dat betekent concreet dat projectinnovaties pas starten zodra de financiële dekkingsbijdrage 
daarvoor daadwerkelijk toegezegd is. 
De directie stelt vooraf bij de aanvraag van een subsidie vast of we als organisatie kunnen voldoen 
aan de gestelde algemene en specifieke voorwaarden en in staat zijn de afgesproken resultaten te 
realiseren. Het risico dat subsidies moeten worden terugbetaald is daardoor nihil.
Bestuur en directie toetsen de voorgenomen innovatieprojecten en financieringsaanvragen en 
daarmee samenhangende verplichtingen aan de hand van een governance-check. Deze toets vindt 
plaats op de meest kritische organisatieonderdelen, alvorens te besluiten tot het aangaan van 
strategische samenwerking of het aanvragen van externe financiering van het project.
Verder kent SchuldHulpMaatje naast de vaste medewerkers een flexibele schil van inhuurkrachten. 
Op die manier kunnen we, indien nodig, de arbeidsinzet snel aanpassen aan financiële fluctuaties.

4.9  Vrijwilligersbeleid

De vrijwilligers krijgen van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland geen vergoeding. Onkosten 
worden vergoed volgens het beleid van de SchuldHulpMaatje-locatie waar de betreffende vrij-
williger 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 SchuldHulp-

Maatje-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. Die permanente educatie hebben we beschreven op pagina 18.

4.10  Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor SchuldHulpMaatje een heel con-
crete wet. Mensen met schulden zitten in een kwetsbare positie en hun privacy moet daarom zo 
goed mogelijk beschermd worden.

SchuldHulpMaatje heeft een privacycoördinator en systemen die voldoen aan de voorwaarden. 
Dit jaar is er vooral aandacht besteed aan de borging van de privacy bij nieuwe projecten, zoals 
Microsoft Teams.

Met hulp van onder anderen een deskundige vrijwilliger uit een van onze locaties, die AVG- specialist 
is, hebben we met de leverancier van het HulpVraagSysteem een verwerkersovereenkomst ge-
sloten die volledig voldoet aan de AVG. Deze overeenkomst is mede namens alle lid-locaties die 
gebruik maken van het HulpVraagSysteem afgesloten.
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Met advies van een deskundige externe jurist is een addendum op de ledenovereenkomst opge-
steld, waarmee onze A-leden tekenen voor akkoord om bovengenoemde en eventuele overige 
verwerkersovereenkomsten als vereniging namens hen af te sluiten. Dit addendum is in het laat-
ste kwartaal ter informatie aan de leden gestuurd en wordt in het eerste kwartaal van 2021 ter 
ondertekening voorgelegd.

4.11  Gedragscode en klachtenregeling

Sinds de start van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland is gewerkt met een algemene ge-
dragscode, die als onderdeel van de missie en visie vertaald werd in een aantal kernwaarden en 
een basishouding. U vindt ze terug in paragraaf 1.4.  

SchuldHulpMaatje heeft met een uitgebreide gedragscode en klachtenregeling nu ook preven-
tief beleid ontwikkeld op het terrein van grensoverschrijdend gedrag. We willen dat onze hulp-
vragers, Maatjes, coördinatoren, bestuurders en medewerkers zich veilig voelen. Binnen onze 
vereniging willen we daarom ongewenst gedrag of (seksueel) misbruik, met alle ingrijpende ge-
volgen van dien, voorkomen. 

In een toelichting en een webinar hebben de lokale bestuurders en coördinatoren uitgelegd gekre-
gen hoe ze de uitgebreide gedragscode en de klachtenregeling in hun eigen locatie kunnen imple-
menteren. Coördinatoren hebben een handreiking voor een Maatjesbijeenkomst gekregen en in de 
online bijscholingsmodule 'Waarde(n)volle begeleiding' is de gedragscode op een heel praktische 
manier aan de Maatjes gepresenteerd.
 
De uitgebreide  gedragscode is bovendien in de nieuwste uitgave van het handboek voor locaties 
opgenomen. Dit handboek vormt samen met de statuten, het handvest en de ledenovereenkomst 
het uitgangspunt voor het lidmaatschap van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.
De gedragscode is onderdeel van de vrijwilligersovereenkomst, die door al onze vrijwilligers is 
ondertekend. 

4.12  Kwaliteitsbeleid en -borging

Kwaliteit en de borging daarvan is voor SchuldHulpMaatje een speerpunt. Onze voortdurende aan-
dacht daarvoor komt tot uiting in onze keuze voor KIWA/NEN 8048 gecertificeerde trainers, het 
permanente educatieprogramma, de certificering van de Maatjes (zie de paragraaf Educatie op 
pagina 20 en 21), ons privacybeleid, het vrijwilligersbeleid, onze gedragscode en de ANBI-status.

4.13  ICT

Aan de hand van het integraal ICT-plan professionaliseren we onze systemen steeds verder, zo-
dat ze onze dienstverlening beter ondersteunen en het mogelijk maken om onderling effectiever 
 samen te werken.
Op pagina 22 beschrijven we hoe het HulpVraagSysteem verder is geprofessionaliseerd. Over de 
aanpassing aan de digitale infrastructuur schrijven we op pagina 21.
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4.14  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het MVO-beleid bij SchuldHulpMaatje is vastgelegd in de statuten van de Vereniging SchuldHulp-
Maatje Nederland. Het beleid is gebaseerd op onze kernwaarden, die in paragraaf 1.4.5 staan be-
schreven. 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 toever-
trouwde middelen, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk digitaal te werken en zo papier te besparen.

“De naam ‘Maatje’ is bewust gekozen: wij staan naast de hulpvrager, soms even ervoor als het 
spannend is, en later achter de hulpvrager om te zien hoe hij of zij (34% is vrouw) het zelf weer 
oppakt. De sleutel die de deur open doet heet geduld en vertrouwen.” 
 Jan Wierenga, SchuldHulpMaatje Apeldoorn, in Apeldoorn Direct (14 aug. 2020)

https://www.apeldoorndirect.nl/stad/armoede-in-apeldoorn-schuldhulpmaatje-geeft-steun-20200814/
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5 Financieel verslag
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5.1.  Balans
PER 31 DECEMBER 2020 (2019) 31-12-2020  31-12-2019

 €  €

ACTIVA   
   

Vaste Activa   

Materiële vaste activa   
Inventaris 11.627  12.783
 11.627  12.783

Vlottende Activa    
Vorderingen   
Debiteuren 134.636  65.918
Overlopende activa  9.848  10.239
Overige vorderingen en activa 52.123  145.305
 196.607  221.462

   

Liquide middelen 815.209  386.965

   

Totaal ACTIVA 1.023.443  621.210

   
PASSIVA   
   
Reserves en fondsen    

Reserves   
Continuïteitsreserve 195.000  114.486
Bestemmingsreserve 57.376  55.035
   
Fondsen   
Bestemmingsfondsen 254.214  26.604
 506.590  196.125

   
Kortlopende schulden   

Crediteuren 151.804  137.393
Belastingen en sociale lasten 22.577  58.210
Vooruit ontvangen bedragen 256.750  184.452
Overige kortlopende schulden 85.722  45.030
 516.853  425.085

Totaal PASSIVA 1.023.443  621.210
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5.2.  Staat van baten en lasten over 2020 (2019)
  Realisatie  Begroting  Realisatie 
  2020 2020 2019
  € € €

BATEN

Baten van particulieren 11.659 0 10.698
Baten van bedrijven 11.589 10.000 77.236
Baten van subsidies van overheden 117.218 83.720 313.009
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 992.790 902.500 909.362
Baten van andere organisaties zonder winststreven 706.968 391.101 378.848
   
Som van de geworven baten 1.840.224 1.387.321 1.689.153

  

Baten als tegenpresentatie  

voor de levering van diensten 168.778 34.000 412.986

   

Som van de baten 2.009.002 1.421.321 2.102.139 
   

LASTEN     
  
Besteed aan de doelstellingen     

A.  Bewustwording en voorlichting 255.163 228.129 373.825
B.  Borgen SHM aanpak 246.221 207.681 185.512
C.  Concretiseren SHM aanpak 363.106 238.810 538.767
D.  Bevorderen SHM aanpak 655.633 574.383 741.756 
 1.520.123 1.249.003 1.839.860
    
Wervingskosten 93.198 86.758 113.116 
   
Kosten beheer en administratie  85.216  78.071 107.801
    
Som van de lasten 1.698.537 1.413.832 2.060.777

    

Saldo voor Financiële baten en lasten 310.465 7.489 41.362

Saldo financiële baten 0 0 85
Saldo van baten en lasten 310.465 7.489 41.447 

  
Bestemming saldo van baten en lasten    

Toevoeging/ontrekking aan:    
Continuïteitsreserve 80.514 7.489 34.794
Solidariteitsreserve 2.341  8.610
Bestemmingsreserve Innovatie en vernieuwing 222.140  5.000
Bestemmingsreserve Opleiden SchuldHulpMaatjes 0  3.763
Bestemmingsfonds Donaties SchuldHulp Locaties 5.470  -10.720
Saldo van baten en lasten 310.465 7.489 41.447
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5.3.   Kasstroomoverzicht 2020 (2019)   
   
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar  beschikbaar zijn ge-
komen en in de aanwending van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar. 

 Boekjaar  Boekjaar

 2020  2019

 €  €

Kasstroom uit activiteiten    
Totaal baten 2.009.002  2.102.139
Totaal lasten 1.698.537  2.060.777
   
Resultaat jaarrekening  310.465  41.362

 
Bij: afschrijvingen 4.897  6.211
Bij: financiële baten 0  85
   
Cash Flow 315.362  47.658
   
Mutaties in:    

Financiële vaste activa en vlottende activa 24.856  98.538
Kortlopende schulden 91.768  5.845
   
Totaal kasstroom uit activiteiten 431.985  152.041

   
Kasstroom uit investeringen   

 
Investering in materiële vaste activa -3.741  -1.473
Aanschafwaarde desinvesteringen 0  0
Afschrijvingen desinvesteringen 0  0
 
Totale kasstroom uit investeringen -3.741  -1.473

    
Totale kasstroom 428.245  150.568

   
Saldo liquide middelen per 1 januari 386.965  236.397
Totale kasstroom 428.245  150.568
   
Saldo liquide middelen per 31 december 815.209  386.965
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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 2019. 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 levens-
duur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen 
 bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

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 voorzie-
ning 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.
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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.

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 hanteert voor haar medewerkers een pensioenregeling waarbij de pensioenuitkerin-
gen zijn gebaseerd op middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpen-
sioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als 
kosten verantwoord. Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een schuld opgenomen. 
De risico’s voor prijsindexatie en beleggingsrendement kunnen mogelijk leiden tot aanpassing van 
de toekomstige bijdragen aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze risico’s komen niet tot uit-
drukking in een in de balans opgenomen voorziening. 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. 

Momenteel is sprake van een tekort in het pensioenfonds PFZW. Het fonds heeft een dekkingsgraad 
van 92,6% ultimo 2020 (2019: 99,2%). PFZW heeft in januari 2020 een geactualiseerd herstelplan 
ingediend uitgaande van de financiële situatie ultimo 2019. Volgens dat plan kan PFZW in het jaar 
2027 voldoen aan de wettelijke eisen voor de reserves. De dekkingsgraad die PFZW dan bereikt 
moet hebben bedraagt 124,4%. Ieder jaar wordt het plan geactualiseerd en ter goedkeuring voor-
gelegd aan DNB.

5.4.11.  Vrijwilligersbeleid

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland maakt gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben 
geen recht op beloning. In overleg kan er met instemming van het bestuur, een vergoeding, bin-
nen 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 wervingskosten 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, Communicatiekosten,  Toerekening op basis van inzet arbeid.
Promotiekosten, Kantoorkosten, 
Algemene kosten en afschrijvingen   

Variabele lasten actieve Maatjes  Directe toerekening aan de doelstelling.

Kosten doorberekende diensten  Directe toerekening aan de doelstelling.
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5.5.  Toelichting op de balans 31 december 2020 (2019)

VASTE ACTIVA   

5.5.1. Materiële vaste activa

Het verloop in het verslagjaar is als volgt: 

 Inventaris  Inventaris

 2020  2019

 €  €

   
Stand per 1 januari   

 
Aanschafwaarde per 1 januari 34.642  33.169
Cumulatieve afschrijvingen  -21.859  -15.648
Boekwaarde per 1 janauri 12.783  17.521

   
 
Mutaties boekjaar   
 
Investeringen boekjaar 3.741  1.473
Afschrijvingen boekjaar -4.897  -6.211
Aanschafwaarde desinvesteringen 0  0
Afschrijving op desinvesteringen 0  0
Mutaties boekjaar -1.156  -4.738
   
 
Stand per 31 december   

 
Cummulatieve aanschafwaarde 38.383  34.642
Cumulatieve afschrijvingen -26.756  -21.859
Boekwaarde per 1 janauri 11.627  12.783

    
   
Afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingespercentages:  

  
Inventaris   20%
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5.5.2. Vorderingen               

               31-12-2020        31-12-2019

 € € € €

    
Debiteuren  134.636  65.918
    

Overige vorderingen en overlopende activa    
 
Vooruitbetaalde kosten  9.848  10.239

Overige vorderingen en activa

Fonds21 16.250  2.704
Zilveren Kruis Achmea 0  23.917
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 0  92.017
Maatschappij van Welstand 2.250  1.250
Stichting Rotterdam 10.000  2.500
Stichting Cordaid 7.500  0
Stichting Fonds 1818 3.000  0
Stichting Dioraphte 1.500  0
Rente 0  85
Pensioenfonds Zorg en Welzijn 2.410  2.068
Nog uit te factureren 0  5.750
Overige vorderingen 9.213  15.014 
Totaal overige vorderingen en activa  52.123  145.305

Totaal vorderingen  196.607  221.462

     
Een eventuele voorziening voor oninbaarheid wordt statisch bepaald.    
   

5.5.3. Liquide middelen

 31-12-2020  31-12-2019

 €  €

ABN AMRO Bestuurrekening 0469896361  224.171  88.070
ABN AMRO Vermogens spaarrekening 0603135226  445.830  225.511
Rabobank Betaalrekening 0316630764   78.020  28.515
Rabobank  Betaalrekening 0316631760  1.368  1.557
Rabobank  Doelsparen 1270314874  65.820  43.312
Kas  0  0
Totaal liquide middelen  815.209  386.965
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5.5.4.   Reserves  
 2020 (€)  2019 (€)

Continuïteitsreserve    

Continuïteitsreserve 1 januari 114.486  79.692

Resultaatbestemming 80.514  34.794

Stand per 31 december 195.000  114.486

   

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toe-
komst aan verplichtingen kan worden voldaan in geval er 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 
jaarlijkse structureel benodigde arbeidskosten besloten. De vervolg-impact van deze corona crisis op ons werk is niet goed te 
overzien, vandaar dat een toevoeging binnen de eerder geformuleerde continuiteitsreserve doelstelling wordt nagestreefd. Dit 
omdat effecten van de crisis alsnog tegen kunnen vallen en de continuiteit van de vereniging kunnen beinvloeden. 
  

Bestemmingsreserves   
 Solidariteits- 
 reserve 
 

Stand per 1 januari 2020 55.035 

toevoegingen boekjaar 9.500 

onttrekkingen boekjaar 7.159 

Stand per 31 december 2020 57.376 

Bestemmingsfondsen   
 Donaties Innovatie en Opleiden Totaal
 voor vernieuwing SchuldHulp-
 SchuldHulp  Maatjes    
 Locaties  
    

Stand per 1 januari 2020 4.341 15.000 7.263 26.604

toevoegingen boekjaar 29.186  222.140 0  251.326

onttrekkingen boekjaar 23.716 0 0  23.716

Stand per 31 december 2020 9.811 237.140 7.263 254.214

Solidariteitsreserve. Deze bestemmingsreserve, ook wel solidariteitsfonds genoemd, is door het bestuur gevormd om leden 
incidenteel financieel bij te staan.   

Bestemmingsreserve Innovatie en vernieuwing. Gedurende het jaar 2020 was het dilemma, dat door de vereniging 
 financiële risico’s werden gelopen en dat daarnaast volop moest worden doorontwikkeld en fondsaanvragen werden gedaan 
bij allerlei fondsen, terwijl toezeggingen achter leken te blijven. De vereniging liep( en loopt) groter risico wanneer vanwege 
de coronasituatie veel Maatjes opzeggen, het ziekteverzuim vanwege corona exorbitant stijgt, wanneer fondsen niet (kunnen) 
doneren, wanneer prestaties niet worden gehaald. Deze risico’s hebben we geprobeerd zo lang mogelijk te minimaliseren door 
met kleinere bemanning extra (onbetaalde) uren te maken. Uiteindelijk zijn er later dan gebruikelijk (aankondigingen van) 
fondstoezeggingen gedaan, zijn er kosten in 2020 nog niet gemaakt terwijl er opbrengsten zijn gerealiseerd. Daarbij moet 
gedacht worden aan nog te realiseren activiteiten die betrekking hebben op: leveren van lokale kwaliteitssupport, de start van 
de aanpassingen in systemen. Hiervoor is dan ook € 222.140 gereserveerd. 

Bestemmingsreserve Opleiden SchuldHulpMaatjes. De reserve heeft als bestemming: Opleiden van SchuldHulpMaatjes. 
Vereniging SchuldHulpMaatje ziet dat bij het starten van nieuwe locaties het opleiden van de eerste Maatjes in die locatie 
vaak vertraging oploopt door het, op dat moment, nog ontbreken van financiele middelen. Uit deze reserve kan een startende 
locatie geholpen worden bij het opleiden van de eerste Maatjes.Parallel daaraan helpt het landelijk team iedere lokatie met 
fondsenwerving om kosten te dekken. Dit draagt bij aan de doelstelling om een landelijk dekkend netwerk te bereiken van 
SchuldHulp locaties.  

Bestemmingsfonds Donaties voor SchuldHulpMaatje locaties.  In 2020 zijn er donaties binnengekomen voor aangewe-
zen SchuldHulpmaatje locaties. Deze verbonden organisaties zonder winstststreven zijn omtrent het binnenkomen van deze 
donatie(s) in kennis gesteld. Inmiddels zijn alle donaties zonder doorberekening van administratie kosten, betaald aan de 
aangewezen locatie.
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5.5.5.  Kortlopende schulden 

 31-12-2020 31-12-2019

 € € € €

  
Crediteuren  151.804  137.393

   
Belastingen en premies  

sociale verzekeringen    
Omzetbelasting 5.144  45.170
Loonheffing 17.433  13.040 

Totaal belastingen en
premies sociale verzekeringen  22.577  58.210

Vooruitontvangen bedragen 
Gemeente Dordrecht 0  7.788
Kansfonds 25.000  34.402
Stichting Eleven Flowers Foundation 20.000  17.200
Stichting Rotterdam 16.250  0
Konferentie Nederlandse Religieuzen 7.000  0
Anonieme stichting  3.500  0
Maatschappij van Welstand 3.500  0
Stichting het Stronck-Kemp Fonds 1.500  0
Met betrekking tot Moneyfit overeenkomsten 0  10.631
Met betrekking tot Geldfit overeenkomsten 0  64.657
Adesium Foundation "Een Hoopvolle Toekomst" 100.000  49.774
Rabobank Foundation 80.000  0 

Totaal vooruitontvangen bedragen  256.750  184.452

     
Overige schulden    

Business Creditcard 0  2.850
Vakantiegeld 22.937  18.769
Accountantskosten 5.000  5.000
Vooruitgefactureerd  0  5.250
Overige schulden 57.785  13.161 

Totaal overige schulden  85.722  45.030

     
Totaal kortlopende schulden  516.853  425.085

 

5.5.6  Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen     
  
Huurverplichting . Vereniging SchuldHulpMaatje heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand 
op de locatie Flevoweg 13 te Leiden. De huurverplichting bedraagt € 7.986,46 excl. servicekosten per jaar. 
De huurverplichting loopt tot en met 30 april 2021    
 
Projecttoekenningen . Eind 2020 zijn er verschillende meerjarige financiële projecttoekenningen ontvangen. 
Dit betreft de Rabobank Foundation ad € 150.000 voor 2 jaar,  Fonds 1818 ad € 200.000 en Adessium ad  
€ 400.000 voor 2021 t/m 2024.
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5.6.  Toelichting op de baten

 Realisatie Begroting Realisatie   
 2020 (€)  2020 (€)  2019 (€) 

5.6.1.  Baten van particulieren

Donaties en giften bestemd  
voor verbonden organisaties  
zonder winststreven 6.459    2.555

Donaties en giften  5.030    7.923

Donaties en giften voor  
Betrekken en Equiperen Kerken 170    220

  11.659  0  10.698

5.6.2  Baten van bedrijven       

Donaties en giften bestemd  
voor verbonden organisaties  
zonder winststreven 1.600    0 

Donaties en giften bestemd  
voor opleiden Maatjes 1.050    1.350 

Donaties en giften  8.939  10.000  1.569 

Donaties en giften voor  
Betrekken en Equiperen Kerken 0    400 

Rabobank Nederland 0    50.000 

Partners preventie portal GeldFit 0    23.917 

  11.589  10.000  77.236

5.6.3  Baten van subsidies van overheden      

Ministerie van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid:      

Verduurzaming organisaties  
van vrijwilligers in  
schuldhulp preventie 0    90.600 

Fase 0 -Alliantie (Start  
Masterplan dekkend netwerk) 0    10.345 

Voorkomen beter dan genezen 83.720  83.720  190.562 

 83.720  83.720  291.507 

Gemeentelijke overheid:       
Gemeente Delft  33.498    1.502 

Gemeente Zoetermeer  0    20.000 

 33.498  0  21.502 

  117.218  83.720  313.009
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 Realisatie Begroting Realisatie   
 2020 (€)  2020 (€)  2019 (€) 

5.6.4   Baten van verbonden organisaties zonder winststreven

Vereningsbijdragen locaties 'groot' 277.125  270.000  244.000 
Vereningsbijdragen locaties 'compact' 6.000    6.000 
Exrtra baten uit contributies 0    6.000 
Onderhoudsbijdrage  
actieve Maatjes 416.075  422.500  408.456 
Bijdrage solidariteitsreserve 9.500    8.610 
Baten uit beoogde  
nieuwe locaties 0    8.000 
Bijdrage voor innovatie en vernieuwing 42.500    5.000 
Bijdrage voor driedaagse  
training SchuldHulpMaatjes 0    3.763 
Bijdrage Betrekken en Equiperen Kerken 95    210 
Baten uit SchuldHulpMaatje- 
trainingen 241.494  210.000  219.323 
  992.789  902.500  909.362

5.6.5  Baten uit andere organisaties zonder winststreven    
   
Adessium Foundation 114.774  100.000  110.231 
Kerk in Actie 25.000  8.500  25.000 
Kansfonds 74.401  25.000  40.598 
Stichting Rotterdam 31.251  12.500  25.000 
Maatschappij van Welstand 32.500  12.500  12.500 
Konferentie Nederlandse  
Religieuzen [KNR (PIN)] 0  7.500  7.000 
Stichting Eleven Floawers Foundation 52.200  12.500  7.800 
Anoniem Fonds 0    10.000 
Fonds21 Voorkomen beter  
dan genezen 13.546  19.601  32.496 
Stichting Fonds 1818 15.000     
Stichting Dioraphte 15.000     
Anonieme stichting  20.000  2.000   
Stichting Cordaid 7.500     
Rabobank Foundation  15.000    4.611 
St. Alliantie Vrijw. Schulhulp  
- prev. en nazorg 232.532  184.000  69.786 
Huuropbrengsten  
(incl. kantoor faciliteiten) 12.000    11.197 
Prominentenprijs Nationale  
vrijwillige inzet  6.000    0 
Donaties en giften    1.340    3.814 
Donaties en giften voor  
Betrekken en Equiperen Kerken 12.798  7.000  592 
Donaties en giften voor  
Revolerend doorstart fonds 5.000    0 
Donaties en giften bestemd voor  
verbonden organisaties zonder  
winststreven 21.126    18.223 

  706.968  391.101  378.848  

 Realisatie  Begroting  Realisatie   
 2020 (€)   2020 (€)   2019 (€) 
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5.6.6  Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten    
   
Preventie en vroegsignalering 44.003  0  44.212 
Overige diensten 583    9.327 
Overige opbrengsten 122.576  34.000  4.888 
Geldfit opbrengsten 1.616    354.560 
  168.778  34.000  412.986
       
Totaal Baten  2.009.702  1.421.321                   2.102.139
       
      
 
      
 

5.6.7  Projectsubsidies       
      
 
De besteding van de projectsubsidies, verstrekt door de overheid en overige verstrekkers van gelden ten 
behoeve van een project, worden verantwoord onder de toelichting op de lasten.    
       
Voorkomen is beter dan Genezen (P1803) is per 31 mei 2020 afgerond. Inmiddels is dit project afgerappor-
teerd bij het Ministerie van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.       
  
Microsoft Teams Corona (P2003) is gestart in 2020. De Maatjes kunnen i.v.m. Corona geen thuisbezoeken 
meer doen. Om de hulpverlening toch door te laten lopen leidden we de Maatjes op en kregen de locaties  
een Microsoft Teams licentie. Dit project loop t/m 31 maart 2021.      
 
De volgende projecten zijn nog in volle gang:      

 'Betrekken en Equiperen Kerken' (P1705) loopt tot en met 30 juni 2021.   
 
MS Teams Corona (P2003) loopt tot en met 31 maart 2021. 

5.6.8 Financiële baten      
 

  Realisatie  Begroting  Realisatie  

  2020 (€)   2020 (€)                    2019 (€) 
      
 
Renteopbrengsten  0  0  85
      
Rentepercentage   0,00%    0,03% 
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5.7 Toelichting op de lasten      
 
  Realisatie  Begroting  Realisatie  

  2020 (€)   2020 (€)                    2019 (€) 

5.7.1  Lastenverdeling (zie 5.2 en 5.7.3)      
 
Doelbestedingspercentage van de baten:      

Bestedingen aan doelstelling / totale baten  75,7%  87,9%  87,5%

 

Doelbestedingspercentage van de lasten:      

Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten  89,5%  88,3%  89,3%

 

Percentage wervingskosten      

Wervingskosten / som van de geworven baten  5,1%  6,3%  6,7%

 

Beheerskostenpercentage       
Kosten beheer en administratie / totale lasten  5,0%  5,5%  5,2%

      
 

5.7.2  Werving baten (5.7.4)      
 
Gelden geworven voor een specifieke bestemming worden besteed binnen het doel waarvoor ze zijn ver-
strekt. Middelen met een algemene bestemming worden aangewend binnen de budgettaire kaders van de 
vereniging.      
 

      
 

5.7.3  Lastenverdeling 2020 (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 2020

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: Directeur 

Dienstverband:  

Aard (looptijd) onbepaald 

Uren 36 

Parttimepercentage 100 

Periode  01/01-31/12 

5.7.6 Toelichting op de baten en lasten 2020 (2019)     
  
 Realisatie Projecten Begroot  Realisatie
 2020 2020 2020 2019

 

Kernactiviteiten (LSP)     

 

Baten     

 
Verenigingsbijdragen locaties  277.125  263.000 250.000

Giften met aangegeven  
bestemming (solidariteitsreserve) 9.500  0 8.610

Extra baten uit locaties met  
meerdere burgergemeenten* 0  0 6.000

Baten uit beoogde nieuwe  
locaties 6.000  7.000 8.000

Onderhoudsbijdragen,  
berekend o.b.v. aantal  
bestaande Maatjes** 416.075  422.500 408.456

Baten uit donaties en giften 7.149  10.000 16.806

Baten uit donaties en giften  
voor locaties (door te zenden) 29.185  0 18.627

Baten en giften met  
aangegeven doel 60.849  0 10.184

Huuropbrengsten (inclusief  
kantoorfaciliteiten) 12.000  0 11.197

Opbrengsten overige  
diensten*** 102.056  34.000 56.112

     
Totaal baten (A) 919.939  736.500 793.992

Renteopbrengsten (B) 0  0 85

     
  

Jaarbezoldiging €   

Brutosalaris/vergoeding 69.750

Vakantiegeld 5.357

Pensioenlasten 7.124

 
Totaal bezoldiging 2020 82.231

60



 Realisatie Projecten Begroot  Realisatie
 2020 2020 2020 2019

 

Lasten     
 
Personeel- inhuur en  
vrijwilligerskosten 366.393 596.583 491.090 449.512

Doorberekende kosten inzake  
arbeid -128.419   

Cofinanciering ten behoeve  
van projecten 81.308  9.101 62.342

Bestuurskosten 3.431  7.500 5.733

Huisvestingskosten 12.604  16.200 12.967

Afschrijvingen 4.897  7.200 6.211

Communicatiekosten 26.941 11.780 28.000 19.369

Promotiekosten 63.601 39.462 32.500 35.985

Kantoorkosten 14.895  8.820 6.757

ICT en licentiekosten 22.915 7.992 25.000 24.444

Algemene kosten 43.385 36.485 30.000 19.901

Financiële lasten 1.079  0 1.553

Onvoorzien 0  6.000 

Verstrekte bijdragen doorzending  
donaties naar locaties 23.715  0 29.182

  

Subtotaal 536.745 682.758 661.411 673.956

     
Variabele lasten bestaande  
Maatjes 88.077  67.200 73.439

     
Totaal lasten (C) 624.822 682.758 728.611 747.395 
    
 

Trainingen Maatjes     
Opbrengsten uit trainingen 241.494  210.000 223.748

Af: Kosten traningen, kostprijs  
preventie en vroegsignalisering 225.446  210.000 228.983 
 

Saldo  D **** 16.048 0 0 -5.235
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Projecten    

 

 Realisatie Projecten Begroot  Realisatie
 2020 2020 2020 2019

 

Baten    
 

Innovatie subsidies en  
bijdragen (zie specificatie) 682.758 682.758 465.720 1.084.401

Benodigde Co-Financiering  
(VSN)  81.308 81.308 9.101 62.342

     
Totaal baten uit toekenningen  
en subsidies (E) 764.066 764.066 474.821 1.146.743

     
  

Lasten     
  

Inhuur personeel 596.583 596.583 407.812 868.085

Project en subsidie specifieke  
uitgaven 167.483 167.483 67.009 278.658

     
Totaal lasten projecten (F) 764.066 764.066 474.821 1.146.743

     
  

  

Resultaat uit kernactiviteiten  
(A+B-C) 294.417 0 7.489 46.682

Resultaat uit trainingen D 16.048 0 0 -5.235

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

     
Totaal resultaat 310.465 0 7.489 41.447
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5.8.  Gebeurtenis na balansdatum

Op het moment dat we dit jaarverslag opmaken zitten wij nog steeds midden in de maatregelen, 
ingesteld door de regering, vanwege het corona virus. Deze maatregelen resulteren sinds afgelo-
pen boekjaar in een corona crisissituatie.

De vervolg-impact van deze corona crisis op ons werk is nog niet goed te overzien. Tevens is de 
ervaring bij eerdere crisis, dat pas na 3-5 jaar, grootschalig effecten zichtbaar worden omdat men-
sen met schulden zich (te) laat melden. 

Dit is de reden dat vernieuwing en innovatie om die groep te helpen, komende jaren hoog op onze 
verenigingsagenda zullen staan. Daarbij speelt het dilemma dat we naast onze pro-actieve hou-
ding, ook voorzichtig moeten zijn met in te zetten gelden, vanwege effecten van de crisis die als-
nog tegen kunnen vallen en de continuïteit van de vereniging kunnen beïnvloeden. Het is daarbij 
noodzakelijk dat onze leden hun vrijwilligersbestand op oorlogssterkte blijven houden en van extra 
belang dat de vrijwilligers de kennis uit onze (e-)learnings paraat hebben- en houden. 

Daarbij zijn we meteen ingespeeld op de post-corona situatie, door in plaats vanuit één hoofd- 
locatie, vanaf 1 april 2021, te werken vanuit meerdere flexwerk ontmoetingshubs, die digitaal 
bedrijfsvoeren op een nieuwe wijze beter faciliteren. Vanuit Vereniging SchuldHulpMaatje Neder-
land reiken we onze locaties en medewerkers meer en meer mogelijkheden aan om ¡n te spelen 
op de nieuw ontstane situatie. Vergaderen op afstand en Webinars zijn versneld doorgevoerd. De 
uitdaging wordt om de juiste mogelijkheden te benutten om het echte fysieke ontmoeten vast te 
houden op allerlei manieren. 

We prijzen ons gelukkig, dat we uiteindelijk na een financieel spannend jaar in staat geweest zijn 
om reserves te kunnen versterken om daarmee meer stabiliteit kunnen gaan bieden aan onze le-
den, onze systemen en onze organisatie. Zo kunnen we straks werkwijzen ten behoeve van onze 
leden en mensen in schulden, aanpassen om sneller en effectiever te reageren op de nieuw ont-
stane situaties na corona. In het jaar 2021 is begonnen met de oprichting van onze maatschap-
pelijke onderneming in het kader van het verduurzamen en delen van onze expertise in onze 
omgeving. We werken met financiële scenario's en gaan er daarbij vanuit dat bij gemeenten en 
fondsen, de steun blijft bestaan voor ons werk.
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5.9.  Verschillen begroting en realisatie

5.9.1  Baten Kernactiviteiten (LSP) 
    
De Vereniging streeft naar groei van het aantal leden, om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen te 
helpen en om de kosten die gemaakt worden voor ledendienstverlening zelfstandig door ledenin-
komsten te kunnen dekken in de toekomst. Verenigingsbijdragen (contributies) zijn, met dank 
aan doorzettingsvermogen van de aspirant leden en ons landelijke team, hoger uitgevallen dan 
begroot: 98 lid-locaties die per 31 december 2020 zijn aangesloten, tegenover 89 begroot. 

Het verloop van de SchuldHulpMaatjes ligt iets hoger dan aanvankelijk begroot. De onderhouds- 
bijdragen zijn weliswaar iets lager uitgevallen dan begroot, echter het verschil ad € 6.425 is ons 
vanwege Covid-19 alleszins meegevallen.  

De baten uit donaties en giften zijn zeer hoog geweest. Hierbij is er onder andere in eind 2020 een 
grote gift ontvangen ter  hoogte van € 42.500 ten gunste van de innovatie die nodig is om in deze 
digitale tijd ons werk goed te kunnen blijven doen.

De donaties en giften die binnengekomen met als bestemming onze leden, worden zonder inhou-
ding van administratiekosten, overgeboekt naar de aangegeven locaties. 

De huuropbrengsten (inclusief vergoeding kantoorfaciliteiten) was begroot onder overige diensten.

De opbrengsten overige diensten zijn hoger dan begroot, hierin is o.a. de omzet Moneyfit verwerkt 
en de detachering van een van onze medewerkers aan Stichting Hip Helpt, waar SchuldHulpmaatje 
een vergoeding voor heeft ontvangen. 

De opbrengsten trainingen waren hoger dan begroot: doordat er meer locaties zijn aangesloten, 
zijn er meer Maatjes getraind. Ondanks Covid-19 hebben de trainingen in het najaar toch met veel 
inzet en enorme toewijding van Maatjes, trainers en educatieteam kunnen plaatsvinden. 

5.9.2. Baten Projecten

Zoals bekend zijn we vanuit het landelijk servicepunt bij SchuldHulpMaatje jaarrond aan het fonds-
werven om innovaties te realiseren en ook vernieuwing naast ledenactiviteiten en -inkomsten 
mogelijk te maken. Daardoor is op het moment van begroten niet bekend welke extra inkomsten 
of kosten het komend boekjaar nog zullen volgen. Hierdoor wijken begroting en realiteit in onze 
vereniging vaak af.

De volgende projecten waren dus nog niet bekend bij het opstellen van de begroting 2020: 
- Corona MS Teams Project
- Revolverend Doorstart Fonds

Bij het opstellen van de begroting 2020 waren de volgende projecten bekend: 
- Een hoopvolle Toekomst
- Betrekken en equiperen kerken
-  Voorkomen beter dan genezen (afgerond per 31 mei 2020) 
- Stichting Alliantie Vrijwillige – preventie en - nazorg 
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5.9.3.   Lasten Kernactiviteiten, trainingen en projecten

Personeelskosten en inhuur zijn € 230.190 lager dan begroot. Er is een groter deel dan begroot 
gebruikt voor de cofinanciering van projecten. Twee medewerkers zijn doorbelast aan externe 
 partijen. De inzet van de medewerkers is hoog geweest. Ook werknemers zijn getroffen door  Covid 
19. Hierbij is er bewust gekozen om door andere medewerkers, in vrijwillig verband, wederom  
bovenmatig extra werk te verrichten en daarnaast geen nieuwe medewerkers aan te trekken i.v.m. 
de onzekere situatie die Covid19 met zich meebracht. De extra gewerkte uren zijn niet uitbetaald 
aan de medewerkers, maar zijn wel ten goede gekomen aan het werk van SchuldHulpmaatje. 

De promotiekosten zijn hoger dan begroot doordat de online diensten toenemen en de kosten voor 
optimalisatie toenemen. 

De kantoorkosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot vanwege aanschaf nieuwe thuiswerk-ma-
terialen.

De algemene kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot door hogere accountantskosten en  oninbare 
debiteuren die zijn afgeboekt. 

De variabele lasten van de bestaande Maatjes zijn hoger dan begroot doordat de eerste stappen 
voor een online dashboard zijn gemaakt. 

De kosten trainingen, kostprijs preventie en vroegsignalering zijn lager uitgevallen vanwege 
 trainingen op andere wijze moesten worden vormgegeven en het achterwege laten van ver vanging 
van bemanning tijdens ziekteverlof.  

Het doelbestedingspercentage van de baten is in 2020 75,7% t.o.v. 2019 : 87.5%. De oorzaak 
hiervan ligt in de opgebouwde bestemmingsreserve. Door de onzekere situatie van het afgelopen 
jaar is ervoor gekozen investeringen uit te stellen. De innovatie die uiteindelijk zeer noodzakelijk 
is bedraagt ruim € 222.000. Indien deze lasten reeds in 2020 waren opgenomen, was het doel-
bestedingspercentage uitgekomen op 86,7%.
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5.10  Begroting 2021  
 
 Begroot
 2021
 

Kernactiviteiten (LSP)    
  

Baten  
  

Verenigingsbijdragen locaties  292.320

Extra baten uit locaties met meerdere burgergemeenten  0

Baten uit beoogde nieuwe locaties 6.000

Onderhoudsbijdragen bestaande Maatjes 403.015

Baten uit donaties en giften 10.000

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

Opbrengsten overige diensten 34.000

Totaal baten (A) 745.335

 
Lasten  
  

Personeel-  inhuur en vrijwilligerskosten 494.000

Cofinanciering t.b.v. de projecten 0

Bestuurkosten 7.650

Huisvestingskosten 16.500

Afschrijvingen 7.300

Communicatiekosten 28.500

Promotiekosten 35.000

Kantoorkosten 9.000

ICT en licentiekosten 25.500

Algemene kosten 30.600

Onvoorzien 12.000

Verstrekte bijdragen doorzending donaties voor locaties  
 

Subtotaal 666.050

 
Variabele lasten bestaande Maatjes 64.482

Totaal lasten (B) 730.532

 
 

 1

 2
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 Begroot
 2021 

Trainingen Maatjes    
  
Opbrengsten uit trainingen 235.620

Af;Kosten traningen, kostprijs preventie en vroegsignalisering 235.620

 
Saldo (C) 0

 
 

Projecten    
  
Baten 

Innovatie subsidies en bijdragen (zie specificatie) 199.635

Benodigde Co-Financiering (VSN) 0

Totaal baten uit toekenningen en subsidies (D) 199.635

 

Lasten

Inhuur personeel 192.135

Project en subsidie specifieke uitgaven 7.500

Totaal lasten projecten (E) 199.635

 
 

Resultaat uit kernactiviteiten (A-B) 14.803

Resultaat uit trainingen (C) 0

Resultaat uit Projecten (D-E) 0

  
TOTAAL Resultaat 14.803

  
 
 

Uitgangspunten Begroting 2021    
 

Kwantitatief    
  
Ledenaantallen

Aantal leden grote locaties/leden 95

Waarvan aantal leden compacte locaties/leden 2

Aantal beoogde nieuwe locaties (leden) 6

 Aantal leden die stoppen/ fuseren per 31 december 2020  0

  

Maatjes 

Aantal begrote bestaande Maatjes 1.985

Aantal op te leiden nieuwe Maatjes gedurende het jaar 660

 3

 4
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Er is gerekend voor 2021 met 80% van het totale aantal actieve Maatjes in het netwerk, aangezien 
vrijwilligers gedurende het jaar stoppen waarvoor niet meer betaald hoeft te worden door de leden. 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een staffelmodel.

Dit betreft opbrengsten uit Moneyfit (leveringen van online preventieve methoden) en doorbelaste 
prestaties ter bevordering van schuldhulppreventie.

De verkoopprijs van de trainingen is berekend zonder marge, hierdoor is het resultaat op trainingen 
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De bijdragen aan de solidariteitsreserve t.b.v. de leden worden in 2021 niet gefactureerd. 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
 
Aan: het bestuur en de directie van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland te Leiden gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening (pagina 43 tot en met 65) een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland per 
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende  
RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 
1. de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 1.023.443; 
2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 met een resultaat van 

€ 310.465 (overschot); 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 (pagina 4 tot en met 42); 
− de overige gegevens (pagina 66 tot en met 68). 

68



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 2020 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland te Leiden gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening (pagina 43 tot en met 65) een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland per 
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende  
RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 
1. de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 1.023.443; 
2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 met een resultaat van 

€ 310.465 (overschot); 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 (pagina 4 tot en met 42); 
− de overige gegevens (pagina 66 tot en met 68). 

mailto:info@withaccountants.nl
http://www.withaccountants.nl


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, 24 juni 2021. 
 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 
 
 
 
Bijlage.  
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Vereniging SchuldHulpMaatje 
Nederland 
 
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. 
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