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2019: het resultaat telt

Via de websites van SchuldHulpMaatje kregen 77.866
Financiële zelfredzaamheid
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gemeentegrens
SHM locatie/gemeente

Dagvaarding rechtbank

€ 220,- tot € 717,-
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2.700
vrijwilligers

ca. 1 op 51 hebben risicovolle
of problematische schulden.

Schuldhulpfase
Professionele hulp

Preventiefase

€ 5.850,- tot € 10.000,Kosten verblijf crisisopvang
€ 14.190,-
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Deskundig helpen
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in de Schuldhulpverlening (Jung

Procesverloop (tijd)

10.145 mensen kregen persoonlijke hulp geboden van een Maatje.

193.000

10%

huishoudens werden geholpen

20%
8%

in de formele schuldhulpverlening, de
overige 1,2 miljoen huishoudens zijn
niet bij de instanties bekend.1

77.866
mensen

30%
Voorkoming schulden, budgetcoaching
Achterstand betalingen
Begeleiding administratie
Begeleiding belastingen
Anders, onbekend, crisissituatie

Soort
hulpvraag
28%

werden geholpen via een
van de websites van SchuldHulpMaatje.

24%

10.145
mensen

in Nederland (2 op 5) heeft
moeite met de ﬁnanciële administratie.

Kosten huisuitzetting

UitDeSchulden.nu

Financiële zelfredzaamheid

1.400.000

3.100.000
huishoudens

wat voorkomen per
situatie bespaart

Geldﬁt.nl
Eerstehulpbijschulden.nl

SchuldHulpMaatje aanpak

SchuldHulpMaatje-locaties in
gemeenten in Nederland

mensen preventieve hulp.

Procesverloop (tijd)

SHM in oprichting
Nieuwe locatie sinds 2019

95
131

Prijslijst

Online preventie

kregen persoonlijke hulp
van een Maatje.

14%

Professionele
schuldhulpverlening

4%
5%
3%

68%

Op diverse manieren en verschillende
fases wordt duurzame ﬁnanciële
zelfredzaamheid gerealiseerd.

Bij 68% was (nog) geen sprake van
een traject van schuldhulpverlening.

8%
21%

2%

17%
10.145 mensen
77.866 mensen

20%

Doorlooptijd

193.000 huishoudens

Totaal 7.800.000 huishoudens in Nederland

19%
10%

1

2

Bron: Kamerbrief Brede schuldenaanpak d.d. 23 mei 2018
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1-3 maanden
6-9 maanden
12-24 maanden

> 24 maanden

1.400.000 huishoudens
3.100.000 huishoudens

< 1 maand
3-6 maanden
9-12 maanden

12%

In 66% van de hulpvragen wordt de
begeleiding vanuit SchuldHulpMaatje
binnen een jaar afgerond. Waar nodig,
blijven we langdurig betrokken.

Budgetbeheer
Beschermingsbewind
Minnelijke schikking
WSNP
(nog) geen traject

Aanmelden
van
hulpvragers

1%

38%

Diaconie/Caritas/Leger de Heils
Schuldhulpverlening burgerlijke gemeente
Overige professionele schuldhulpverlening
Bewindvoerder
Voedselbank
GGZ
GGD
Maatschappelijk werk
Stichting MEE
Anders

1%
30%
4%

68% van de hulpvragers werd
doorverwezen via de gemeente en
maatschappelijk werk.

Bron: SchuldHulpMaatje jaarverslag 2018
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Niemand mag het weten
Toen de man van Tineke zijn baan kwijtraakte, begon hij
een eigen bedrijf. Dat begon best goed, maar in het derde
jaar had hij te weinig werk. “We wilden niet op kosten van
de samenleving leven, daarom vroeg Alexander geen uit
kering aan. Toen stonden ineens de deurwaarders aan de
deur. Wat je dan voelt is niet te beschrijven. Alexander had
de rekeningen verstopt, hij had me niet verteld dat we ze
niet meer konden betalen.

Waarom SchuldHulpMaatje
Er dreigde huisuitzetting. Het werd Tineke allemaal teveel
en ze raakte in een depressie. “Naar de buitenwereld hield
ik me groot. Ik schaamde me zo.” Ze vindt het nog steeds
moeilijk om haar verhaal te vertellen: “Niemand wist het en
dat wil ik graag zo houden. Het was dus best moeilijk om
SchuldHulpMaatje te bellen, maar ons Maatje had aan
dacht voor ons. Hij ging samen met ons overal achteraan,
zodat ik wat rust kreeg. Hij heeft ons enorm geholpen en
ons de hele periode ondersteund. Ik kon niet zo goed met
de computer overweg. Dat heeft ons Maatje me geleerd,
want alles gaat tegenwoordig digitaal.”

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met
schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp.
SchuldHulpMaatje zet zich, geïnspireerd door het Evangelie,
uit naastenliefde in om mensen met financiële problemen
zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen.
Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug
te dringen.

te stellen. Deze persoonlijke en deskundige begeleiding is
gericht op gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid. Via onze preventieve websites helpen we mensen met
gerichte persoonlijke adviezen.
De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling
op de professionele schuldhulpverlening.

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje.
De getrainde vrijwilligers van SchuldHulpMaatje helpen
mensen met financiële problemen om weer orde op zaken
In elke fase van financiële
problemen biedt
SchuldHulpMaatje
passende hulp.

Nu komt het Maatje niet zo vaak meer, vertelt Tineke. “Dat
is niet meer nodig. Alexander heeft weer een baan en met
mij gaat het ook weer beter.” Ze kijkt haar Maatje trots aan.
“We hebben drie jaar lang goed teamwork gehad!”

Tineke wilde niet herkenbaar in beeld.

We zijn er heel dankbaar voor dat we iets voor kwetsbare mensen kunnen betekenen.
Wij willen nog véél meer mensen perspectief op een leven zonder schulden geven
en daar nemen we onze verantwoordelijkheid in. Er is nog veel werk te doen.
Peter Rijsdijk, algemeen directeur Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
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Onze kernwaarden

De SchuldHulpMaatje-aanpak

We gunnen iedereen met financiële zorgen hoop en perspectief. Ons uitgangspunt is, dat elk mens waardevol is en een uniek
en geliefd schepsel van God, gelijkwaardig aan ieder ander.

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.

De cultuur binnen SchuldHulpMaatje wordt gekenmerkt door onze kernwaarden. Die waarden komen tot uitdrukking in de
basishouding van de Maatjes, de coördinatoren, de bestuurders en de medewerkers van het Landelijk Servicepunt.

Onze waarden

Onze basishouding

• Respectvol
• Eerlijk
• Echt
• Rechtvaardig
• Ondersteunend
• Deskundig

•
•
•
•
•
•
•

• Positief

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

Ons privacybeleid
Veel van onze hulpvragers zitten in een kwetsbare positie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt ons
concrete richtlijnen om hun privacy zo goed mogelijk te beschermen. We houden de bescherming van persoonsgegevens bij
onze vrijwilligers onder de aandacht en geven ze praktische informatie.

Doelgroep vinden

Doelgroep ondersteunen aanvullend
op professionele schuldhulp
De hulp van SchuldHulpMaatje is een goede aanvulling op
de professionele schuldhulpverlening. Een Maatje biedt
praktische hulp, ondersteunt en motiveert om vol te houden.

Met onze data-analyse is het mogelijk om op een betrouwbare manier in kaart te brengen in welke wijken huishoudens
veel risico lopen om in de schulden te raken. Deze Postcode
Preventie Aanpak (PPA) combineren we met online bewustwordingscampagnes, om deze mensen doelgericht preventief te bereiken. In 2019 reageerden 382.250 mensen op deze
campagnes door een van onze websites te bezoeken.

Doelgroep bereiken
Via verschillende doelgroepgerichte websites willen we
mensen bewust maken van de omvang van hun financiële
problemen en ze met gerichte adviezen verder helpen. In
2019 konden we met deze online strategie 77.866 mensen
preventief helpen.

Doelgroep naar hulp leiden
Mensen voor wie hulp op afstand niet genoeg is, kunnen
vragen om begeleiding door een gecertificeerd Maatje.
10.145 mensen kregen in 2019 deze persoonlijke hulp.

Omdat de schuldenproblematiek nog steeds enorm groot is en mogelijk door het Covid19-virus
groter zal worden, moeten we nog sterker, professioneler en slagvaardiger worden. Voor de
mensen met schulden, die in hun dagelijkse omgang geen uitweg meer zien. Voor hen die
door gebeurtenissen rond werk of privé, vastlopen in hun maandelijkse verplichtingen.
Voor hen willen we klaar staan!
Ds. Joost Schelling, Voorzitter Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
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Helpen en bemoedigen
“Het leukste werk van de wereld!” noemt Jelle Keur zijn
vrijwilligerswerk voor SchuldHulpMaatje. Hij en zijn vrouw
Erna hebben samen al heel wat hulpvragers ondersteund.
Erna vertelt: “Jelle heeft meer met de praktische kant: de
cijfers, het overleg met schuldeisers. Ik ben meer mens
gericht en biedt een luisterend oor. Zo vullen we elkaar
goed aan: we proberen praktisch te helpen én te be
moedigen.”
“Je moet wel tegen teleurstellingen kunnen”, zegt Jelle
nuchter. Gelukkig zijn er ook veel mooie verhalen. Erna:
“Sinds vorig jaar hebben we contact met een weduwe.

Een maatje helpt
Ze had al het nodige meegemaakt op financieel gebied.
Zij en haar dochter maakten een apathische indruk; ze
hadden geen overzicht en hadden er eigenlijk ook geen
vertrouwen meer in dat het nog goed kon komen. In
middels heeft de moeder vast werk, de dochter zoekt ook
een baan en helpt ons actief mee om dingen uit te zoeken.
Het gaat nu echt de goede kant op.”

Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger die
helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen
op een rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en een plan
om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress. Dan
komt er ruimte om te leren dat overzicht te houden en om
na te denken over eigen financiële keuzes. Een Maatje biedt
bovendien een luisterend oor en helpt vol te houden.

“Het is wel handig als je als Maatje iets van administratie
en financiën weet, maar het allerbelangrijkste is dat je van
mensen houdt,” zegt Jelle. “We hebben zo vaak gemerkt
hoe blij mensen zijn als ze alleen al een beetje overzicht
krijgen.” Erna: “Mensen die zijn vastgelopen een duwtje
in de goede richting geven … Wij zeggen altijd: het doet
ertoe!”

In 2019 waren bij SchuldHulpMaatje 2.085 gecertificeerde
Maatjes actief. Deze vrijwilligers hebben een speciale driedaagse training gevolgd en krijgen elk jaar bijscholing via het
online educatieprogramma van SchuldHulpMaatje.

Wat doet een SchuldHulpMaatje?
• Brengt overzicht in de financiële situatie,
• Maakt samen met de hulpvrager een plan van aanpak,
• Gaat samen met de hulpvrager aan de slag om schulden
weg te werken,
• Blijft langszij voor ondersteuning als professionele
schuldhulpverlening nodig is,
• Leert budgetteren en helpt bij gedragsverandering,
• Biedt een luisterend oor en bemoedigt.

Met de combinatie van de driedaagse training en ons permanent opleidingsprogramma onderscheidt SchuldHulpMaatje
zich van vrijwel alle andere vrijwilligersorganisaties in de
schuldhulpverlening.

SchuldHulpMaatje Jong
SchuldHulpMaatje heeft gespecialiseerde Maatjes die
jongeren met schulden willen begeleiden. Deze Maatjes
hebben een aanvullende training gevolgd. Ze kennen de
leefwereld van jongeren en snappen hoe het puberbrein en
groepsdruk werkt. Steeds meer Maatjes volgen deze aanvullende training. Gelukkig maar, want steeds meer jongeren
melden zich voor hulp.

Jelle en Erna Keur hebben samen al heel wat mensen geholpen.
(Foto Elisabeth Ismail Photography)

De inzet van onze Maatjes kan in een aantal gevallen een crisissituatie voorkomen. Dat bespaart in de eerste plaats de
hulpvrager veel ellende en hoge kosten, maar het levert ook de samenleving iets op. Het maatschappelijk rendement van een
SchuldHulpMaatje is € 2,95 voor elke geïnvesteerde euro, blijkt uit het rapport Maatschappelijk Rendement van Vrijwilligers in
de Schuldhulpverlening (Jungman e.a.).
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Preventie en vroegsignalering
Met de Postcode Preventie Aanpak (PPA, pagina 7), gekoppeld aan lifestyleprofielen, benaderen we mensen met (kans
op) financiële problemen heel gericht. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze aanpak zeven keer effectiever werkt dan
een algemene benadering.

Eerste Hulp bij Schulden
Bijna iedereen kent wel iemand met schulden. Op de website
Eerstehulpbijschulden.nl staan tips hoe omstanders financiële
problemen kunnen signaleren en hoe ze veilig kunnen helpen.

Uit de Schulden
Bezoekers van Uitdeschulden.nu kunnen met een korte test
ontdekken hoe ze er financieel voorstaan en of het nodig
is om in actie te komen. Er staan tips om zelf aan de slag te
gaan en bezoekers kunnen zich eenvoudig aanmelden voor
hulp door een Maatje.

Moneyfit
Moneyfit.nl is onze succesvolle preventiesite voor jongeren tot
26 jaar. Deze portal staat vol interessante informatie op het gebied van geld, die aansluit bij hun belevingswereld. Gemeenten kunnen Moneyfit in hun lokale preventie-aanpak inzetten.

Geldfit
Op Geldfit.nl kunnen mensen (anoniem) terecht voor
gerichte adviezen, een test, handige downloads en doorverwijzingen naar partnerorganisaties. De profielgerichte
benadering van de PPA werkt: in 2019 waren bij 85% van de
bezoekers van Geldfit.nl de geldzorgen nog beheersbaar.
Deze mensen hebben we naar een vorm van digitale zelfhulp
geleid.

Lokaal getrainde vrijwilligers

SchuldenlabNL

De moedige dialoog

Nederlandse Schuldhulproute
SchuldHulpMaatje was een van de initiatiefnemers van
Geldfit. Eind 2019 is Geldfit verzelfstandigd en bovendien
het startpunt geworden van de nieuwe Nederlandse Schuldhulproute. In dit traject werken banken, (zorg)verzekeraars,
energiebedrijven, woningbouwcorporaties, bedrijven, vrijwilligersorganisaties en professionele schuldhulpverlening
samen om mensen met geldzorgen zo vroeg mogelijk naar
passende hulp te leiden.

Online zelfhulptool

Eenvoudige test

SchuldHulpMaatje maakt zich sterk om de derde afslag, persoonlijke hulp van vrijwilligers, in te vullen. De samenwerking
met andere vrijwilligersorganisaties in de Alliantie Vrijwillige
Schuldhulp (pagina 12) is daarin een belangrijke stap.
Start: Bij Geldfit doen mensen eerst een eenvoudige test om de
juiste route te bepalen.

“Op MoneyFit staan heel veel goede adviezen. Alleen al de test
over rood staan was voor mij een eyeopener. Ook de voorlichting
over studiefinanciering is fantastisch. Heel goed dat dergelijke
informatie op zo’n mooie manier voorhanden is.”
Kim gebruikt liever niet haar eigen naam. De persoon op de foto is niet Kim.
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Afslag 1: Mensen die nog best een goed overzicht hebben krijgen
hier hulp aangeboden om zélf aan de slag te gaan met een tool
voor online zelfhulp.
Afslag 2: Een app als fiKks koppelt mensen met geldzorgen aan
een getrainde digitale vrijwilliger. Geografisch onafhankelijk.
Afslag 3: Voor mensen bij wie hulp op afstand niet werkt, staan ge-

trainde lokale vrijwilligers van o.a. SchuldHulpMaatje en Humanitas
klaar. De Moedige Dialoog enthousiasmeert lokale bedrijven om
vrijwilligers te werven en aan te sluiten op de route.
Afslag 4: Mensen voor wie de situatie al te ernstig is worden doorverwezen naar professionele schuldhulpverlening en sociaal werk
binnen hun gemeente.
SchuldenlabNL: De experts van SchuldenlabNL monitoren voortdurend de route en zijn voortdurend om de hulp en oplossingen
steeds te verbeteren.
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Samenwerking loont
Bij alles wat SchuldHulpMaatje onderneemt, lokaal of landelijk, blijkt samenwerking een belangrijke sleutel bij het
vinden, bereiken en helpen van mensen met (dreigende)
schulden. Op alle SchuldHulpMaatje-locaties wordt samengewerkt met de gemeente, lokale schulddienstverlening en
diverse andere organisaties.

door lokaal samenwerking te zoeken en te verstevigen. Door
de krachten te bundelen kunnen we immers meer mensen
eerder bereiken en beter helpen.

Samenwerkingsverband
Brede Schuldenaanpak

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp
In mei 2019 is mede op initiatief van
SchuldHulpMaatje de landelijke Stichting
Alliantie Vrijwillige Schuldhulp, -preventie
en -nazorg officieel opgericht. De Alliantie is een samenwerkingsverband van zes
vrijwilligersorganisaties, die samen 95% van al het vrijwilligerswerk op het gebied van schuldhulpverlening doen:
SchuldHulpMaatje, Leger des Heils, Humanitas, Landelijk
Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland. Peter Rijsdijk vertegenwoordigt
SchuldHulpMaatje als bestuurslid van de Alliantie.

Staatssecretaris Van Ark heeft het logo van de Alliantie officieel onthuld.

De Alliantie sluit aan bij de ambitie uit het regeerakkoord om
te werken aan een landelijk dekkend netwerk van erkende
vrijwilligersorganisaties en is daarmee een van de afslagen
op de Nederlandse Schuldhulproute (zie pagina 11). De
SchuldHulpMaatje-locaties geven invulling aan de Alliantie

SchuldHulpMaatje schakelt snel, zonder bureaucratie. De lijnen zijn heel kort. Die no nonsense mentaliteit werkt erg prettig. De Maatjes hebben ook aandacht voor persoonlijke zaken,
ze zien de mens achter het probleem.
Marc Paul van Buren, maatschappelijk werker bij Sociaal Team Gouda
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SchuldHulpMaatje is vertegenwoordigd in de bijeenkomsten Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak, een
groep van veertig personen die de staatssecretaris van SZW
adviseert. We participeren in de nieuwe bewustwordingscampagne van SZW ‘Kom uit je schuld’ om mensen met
schulden te stimuleren zich eerder te melden voor hulp.
Het verhaal van hulpvrager André op pagina 16 maakt daar
onderdeel van uit.

Hulp in Praktijk en JobHulpMaatje

gebied van vroegsignaliering. De vrijwilligers van HipHelpt
komen dagelijks in contact met mensen in een kwetsbare
sociale en financiële positie. De HipHelpt-vrijwilligers kunnen
hun hulpvragers al op SchuldHulpMaatje wijzen voor de
geldzorgen grote financiële problemen worden. HipHelpt
biedt bovendien een duurzaam netwerk voor hulpvragers
van SchuldHulpMaatje die blijvend moeite hebben met
sociale en financiële zelfredzaamheid.
JobHulpMaatje geeft praktische en mentale ondersteuning
aan werkzoekenden die belemmeringen ervaringen in het
vinden van werk. Dat kan persoonlijke begeleiding zijn van
een speciaal opgeleid JobHulpMaatje of groepsgewijze
ondersteuning via de JobGroups. Die hulp vergroot de kans
op het vinden van werk en is daarmee zeer waardevol in het
voorkomen van financiële problemen en sociaal isolement.

Op strategisch en op lokaal niveau werkt SchuldHulpMaatje
samen met Hulp in Praktijk (HipHelpt) en JobHulpMaatje. Die
samenwerking maakt integrale hulp aan onze hulpvragers
mogelijk en heeft bovendien belangrijke voordelen op het

De meerwaarde van SchuldHulpMaatje is dat zij snel, meerdere keren per maand, voor een
lange periode, ook in de avonduren inzetbaar zijn. Daarnaast zoeken de SchuldHulpMaatjes,
waar nodig, contact met professionele hulpverlening. Ten slotte hebben zij oog voor de
doelgroep en de problematiek in breedste zin: van jong tot oud.
Mariëlle Verhoeve, aanjager armoedebestrijding gemeente Alblasserdam

13

SchuldHulpMaatje
in Nederlandse gemeenten
SchuldHulpMaatje in Nederlandse gemeenten

SchuldHulpMaatje in Nederland

status 31 december
20192019
status 31 december

Aan het einde van 2019 waren er 95 SchuldHulpMaatjelocaties actief in 131 Nederlandse gemeenten. In 2019 zijn
zeven nieuwe locaties bij SchuldHulpMaatje aangesloten:
Pijnacker-Nootdorp, Moerdijk, Almere, Eemnes, Sint-Michielsgestel, Assen en Haarlemmermeer. Alle locaties zijn lokale
stichtingen, die lid zijn van de Vereniging SchuldHulpMaatje
Nederland.

Legenda

Legenda

Provinciegrens

Provinciegrens

Gemeentegrens

Gemeentegrens

Gemeente
SchuldHulpMaatje Locatie/gemeente

Gemeente

SchuldHulpMaatje in deel van Gemeente

SchuldHulpMaatje
in oprichting
SchuldHulpMaatje
Locatie/gemeente

SchuldHulpMaatje in deel van Gemeente
Nieuwe SchuldHulpMaatje locatie 2019

SchuldHulpMaatje in oprichting

De besturen van de SchuldHulpMaatje-locaties werken in
een dynamische omgeving. Er komt veel op deze vrijwilligers
af. Het Landelijk Servicepunt ondersteunt de bestuurders en
de coördinatoren, zodat zij optimaal hun taak kunnen uitvoeren. Zaken die beter centraal dan lokaal geregeld kunnen
worden, worden uitgevoerd door het Landelijk Servicepunt.

Nieuwe SchuldHulpMaatje locatie 2019

Als vrijwilligersorganisatie willen we zo professioneel mogelijk werken en de organisatie stabiel houden. Alle SchuldHulpMaatje-locaties voldoen daarom aan een aantal voorwaarden, 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
geloofsgemeenschappen/organisaties.
Burgerlijke gemeente
Elke locatie werkt samen met de burgerlijke gemeente.
Lokaal bestuur
Elke locatie beschikt over een competent bestuur en een
vrijwilligerscoördinator.
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.

0

Indeling van Nederland in 12 provincies
Gemeentelijke indeling van Nederland op 1 januari 2019
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De namen 0van
gemeenten
Datum: 3-10-2019

Ook afgelopen jaar heb ik mogen optrekken met enthousiaste mensen uit de werkgroepen van
een aantal nieuwe locaties. Zij hebben hun hart laten spreken en gezorgd dat er weer nieuwe
teams met Maatjes en coördinatoren op pad konden. Zij zijn het die mensen in een donkere
periode met schulden, weer licht brengen! Ik vind dit de helden van onze organisatie!

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

Bram Hoek, binnendienstmedewerker relatiebeheer bij SchuldHulpMaatje
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Ik gun niemand die situatie
André raakte in de schulden toen zijn vrouw hem verliet
en hij zijn bedrijf niet meer aankon. Hij zag het leven niet
meer zitten. Hulp wees hij stelselmatig af. De komst van
zijn eerste kleinkind was een belangrijk keerpunt, vertelde
André. Hij wilde weer verder, accepteerde hulp en kwam
via maatschappelijk werk bij SchuldHulpMaatje terecht.
We zijn inmiddels een aantal jaren verder. Het is André met

Kerken en christelijke organisaties
hulp van zijn Maatje gelukt om zijn geldzaken en weer op
orde te krijgen en het gaat goed met hem. Andre: “Ik ben
trots op mezelf dat ik aan al mijn verplichtingen heb vol
daan. Dat ik in aanraking kwam met SchuldHulpMaatje is
werkelijk het beste dat mij is overkomen. Een hoopje mens
kan echt weer een mens met eigenwaarde worden.”
André werkt mee aan de overheidscampagne ‘Komuitje
schuld’ om het taboe op schulden te doorbreken. “Ik gun
niemand die situatie,” vertelde hij. “Als Maatje ben ik niet
geschikt, want dat komt emotioneel te dichtbij, maar dit
kan ik wel.”
Aan de SchuldHulpMaatjelocaties gaf hij een welgemeend
advies: “Jullie doen hartstikke goed werk. Ga daar alsje
blieft mee door, want het is hard nodig! Applaus voor de
Maatjes!”

André kwam van zijn schulden af en werkt nu mee om het
taboe op schulden te doorbreken. Bekijk zijn filmpje op
www.bit.ly/verhaal-andre.
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Met het project Samenspel Kerken en SchuldHulpMaatje
versterken we de onderlinge samenwerking tussen kerken
en SchuldHulpMaatje. Samen kunnen we meer en eerder
hulpvragers vinden en we vullen elkaar aan in de hulp aan
deze mensen.
De digitale toolkit samenhartvoormensen.nl bevat uiteenlopende materialen ter inspiratie, ter informatie en ideeën
waarmee zowel SchuldHulpMaatje-locaties als kerken en
kerkelijke netwerken aan de slag kunnen. Een onderdeel van
de toolkit is een campagne, waarmee SchuldHulpMaatje het
taboe op geldzorgen in kerkelijke netwerken wil doorbreken.
Die is te vinden op samenhartvoormensen.nl/doemee. Via
een train-de-trainersprogramma kunnen SchuldHulpMaatjelocaties samen met hun kerkelijke netwerken werken aan
bewustwording, signalering, het bespreekbaar maken van
schulden en (preventief ) ondersteunen van mensen met
geldzorgen.
In totaal zijn zo’n 700 lokale kerken lokaal betrokken bij
SchuldHulpMaatje. Die samenwerking verloopt over het
algemeen naar tevredenheid. Een aantal landelijke kerkverbanden en christelijke organisaties zijn lid van de
Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland:

• 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 (adviserend lid)

Gemeenschappelijk actief
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Subsidies, donaties en contributies

Ik wil bewijzen dat ik het kan

SchuldHulpMaatje heeft in 2019 opnieuw mooie resultaten
geboekt en zit vol ambities voor de komende jaren. Dat
kunnen we niet alleen. Naast de contributies van locaties en
donaties van particulieren krijgt SchuldHulpMaatje financiële
ondersteuning van kerken, overheid en fondsen.

Mijn vrouw en ik waren als muzikale artiesten behoorlijk
succesvol en we verdienden goed. Tot ons dochtertje een
chronische ziekte kreeg. We konden niet meer samen op
treden. Ons inkomen werd minder en daar waren we niet
voor verzekerd. Mijn huwelijk liep op de klippen. Inmiddels
waren er flinke schulden en kon ik de vaste lasten niet
meer betalen.

Samen lukt ‘t …!
Wij zijn in het bijzonder dank verschuldigd aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kansfonds
Kerk in Actie
Stichting Rotterdam
Maatschappij van Welstand
Eleven Floawers Foundation
PIN/ Konferentie Nederlandse Religieuzen
Oranjefonds
Adessium
Fonds 21
Rabobank Foundation

Jarenlang heb ik overal en nergens gewoond. Ik durfde me
nergens in te schrijven; ik was veel te bang dat de instan
ties me zouden vinden. Uiteindelijk vluchtte ik naar Spanje
om een nieuw leven op te bouwen, maar ik belandde in het
ziekenhuis. Vrienden hebben me teruggehaald.
Inmiddels heb ik weer een officieel adres en sinds kort zit
ik in de schuldsanering. Dat geeft rust. Ik kwam ook bij
SchuldHulpMaatje. Mijn Maatje Bertine helpt me om op
een rij te zetten wat ik moet doen en om de moed erin te
houden. Ze laat me alles zelf doen en eigenlijk kan ik dat
ook best. Nu laat ik brieven niet meer liggen, ik heb de
discipline weer teruggevonden.

Je moet het zelf willen en zelf doen, maar het is geen
schande om hulp te vragen. Ik ben er nog lang niet, maar
ik blijf positief. Vorig jaar was ik genomineerd voor de Zil
veren Duif Award, een aanmoedigingsprijs voor artiesten.
Ik hoop als artiest weer wat te kunnen gaan verdienen, dan
ben ik eerder van mijn schulden af. Ik wil bewijzen dat ik
het kan.

Elke gift om ons werk te ondersteunen wordt in grote dankbaarheid ontvangen.
IBAN: NL56 ABNA 0469896361 t.n.v. Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

SchuldHulpMaatje is een ANBI erkende organisatie.
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Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
Flevoweg 13
2318 BZ Leiden
Telefoon: 071 2000 100
E-mail: info@schuldhulpmaatje.nl
Doneren: IBAN: NL56 ABNA 0469896361
KVK nr. 61110949

www.schuldhulpmaatje.nl
www.uitdeschulden.nu
www.eerstehulpbijschulden.nl
www.moneyfit.nl
www.geldfit.nl
www.samenhartvoormensen.nl

Gemeenschappelijk actief

Samen

lukt 't ...
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