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Over SchuldHulpMaatje

Onze kernwaarden
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.

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
persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en
financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.
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Onze visie

Onze missie

Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze
inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht
en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met
onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een struc
turele bijdrage leveren aan het oplossen van de toe
nemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die
aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening,
is gebaseerd op samenwerking met overheden en
maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken
wij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofs
gemeenschappen en organisaties. Samen lukt ‘t ...

• 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

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 bid
Ik kom op voor het recht
Ik help en getuig daardoor

Ons privacybeleid
Onze kernwaarden komen ook tot uitdrukking in ons privacybeleid. Veel van onze hulpvragers zitten in een kwetsbare positie.
Hun privacy is extra belangrijk. Daarom nemen wij aangescherpte privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevens
bescherming (AVG), erg serieus.

Ligt u er wel eens wakker van dat anderhalf miljoen huishoudens worstelen met schulden?
Wij wel. Daarom ben ik er zo dankbaar voor dat SchuldHulpMaatje in 2018 aanzienlijk
meer mensen met financiële problemen weer toekomstperspectief kon geven dan in de
jaren daarvoor!

Er is helaas nog veel schuldenproblematiek achter de voordeuren in Nederland. Eenmaal in de
‘spiraal naar beneden’ groeit de situatie veel mensen boven het hoofd en lekt alle energie daarnaar
weg. Hoe eerder we die mensen kunnen bereiken en helpen, hoe meer energie ze weer
overhouden om een nieuwe start te maken. Daar doen onze maatjes het voor!

Peter Rijsdijk, algemeen directeur Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

Ds. Joost Schelling, voorzitter Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
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De SchuldHulpMaatje-aanpak
We gunnen iedereen met financiële zorgen hoop en perspec
tief. Samen voorkomen we veel persoonlijk leed en onnodige
maatschappelijke kosten door mensen met financiële pro
blemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en
effectief te helpen.

Doelgroep vinden
Met onze dataanalyse is het mogelijk om op een betrouw
bare manier in kaart te brengen in welke postcodegebieden
de huishoudens veel risico lopen om in de financiële
problemen te raken. Dit noemen we de PostcodePreventie
Aanpak (PPA). Veel van deze mensen ervaren hun situatie
nog niet als een probleem. Via gerichte bewustwordings
campagnes willen we deze huishoudens ervan overtuigen
dat het nodig is om actie te ondernemen. Uit pilots weten we
dat deze profielgerichte benadering, Predictive Prevention,
werkt. Het lukt om meer mensen in een vroeg stadium te
bereiken en naar onze websites te leiden.

Doelgroep bereiken
SchuldHulpMaatje heeft verschillende websites die zijn be
doeld om mensen bewust te maken van de omvang van hun
financiële problemen en met gerichte persoonlijke adviezen
verder te helpen.
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Op Geldfit.nl kun je (anoniem) terecht voor gerichte advie
zen, een online test, handige downloads en doorverwijzin
gen naar partnerorganisaties.
Speciaal voor jongeren is er Moneyfit.nl. Deze online
preventieportal staat vol interessante informatie, die aansluit
bij de leefgebieden van jongeren. Bijvoorbeeld over studeren
en werken, maar ook over onderwerpen als gokken, shoppen
en gamen.

Bijna iedereen kent wel iemand met schulden. Op de web
site Eerstehulpbijschulden.nl staan tips hoe je financiële
problemen kunt signaleren en hoe je de ander veilig kunt
helpen.
Mensen met geldzorgen kunnen met een korte test op
Uitdeschulden.nu ontdekken hoe ze er financieel voor
staan en of het nodig is om in actie te komen. Er staan tips
om zelf aan de slag te gaan en je kunt je heel eenvoudig
aanmelden voor hulp door een maatje.
Met onze online strategie konden we in het afgelopen jaar
ruim 70.000 mensen preventief helpen.

De SchuldHulpMaatje aanpak
DOELGROEP VINDEN

DOELGROEP BEREIKEN

DOELGROEP
NAAR HULP LEIDEN

Doelgroep ondersteunen
aanvullend op professionele
schuldhulp
De hulp van SchuldHulpMaatje is een goede aanvulling
op de professionele schuldhulpverlening. Met name in
de preventiefase en in de nazorgfase kan een maatje in
belangrijke mate praktische hulp bieden en coachen naar
zelfredzaamheid. In de schuldhulpfase ligt de daadwerke
lijke hulpverlening bij de professionele schuldhulpverleners
en is de voornaamste taak van het maatje om te motiveren
en te ondersteunen.

Doelgroep naar hulp leiden
Wie intensievere hulp nodig heeft, kan zich aanmelden voor
begeleiding door een SchuldHulpMaatje. Dat kan via de
helpknop op de websites of op verwijzing door bijvoor
beeld gemeente, voedselbank, inloophuis, diaconie, maat
schappelijke organisaties, huisarts of zelfs werkgever.
Bijna 8.000 mensen hebben in 2018 die persoonlijke hulp
van een maatje gekregen.

DESKUNDIG HELPEN
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Een maatje helpt
Samen kunnen we de aanpak van SchuldHulp
Maatje steeds verder verbeteren door van
elkaar te leren, elkaar te inspireren en voort
durend te innoveren.
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.
Bij SchuldHulpMaatje zijn bijna tweeduizend gecertificeerde
maatjes actief. Deze vrijwilligers hebben een speciale drie
daagse training gevolgd en krijgen elk jaar bijscholing via het
online educatieprogramma van SchuldHulpMaatje.
Ook voor jongeren
SchuldHulpMaatje geeft sinds 2015 een aanvullende training
aan maatjes die jongeren met schulden willen begeleiden.
De maatjes die deze training hebben gevolgd kennen de
leefwereld van jongeren en snappen hoe het puberbrein

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.

Permanent Educatieprogramma
Maatjes

Coördinatoren

Bestuursleden

Prelearning

Basistraining van drie dagen

Bijscholingsmodules voor jaarlijkse hercertificering

Training (nieuwe) coördinatoren
en groepsdruk werkt. Steeds meer SchuldHulpMaatjes
volgen deze aanvullende training. In 2018 waren dat er 88.
Gelukkig maar, want steeds meer jongeren melden zich
voor hulp.
Met de combinatie van de driedaagse training en ons perma
nent opleidingsprogramma onderscheidt SchuldHulpMaatje
zich van vrijwel alle andere vrijwilligersorganisaties in de
schuldhulpverlening.

Specialisatie: SchuldHulpMaatje Jong

Leidersdagen

Regionale bijeenkomsten

Intervisie en themaavonden

= verplicht

= facultatief

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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Ik begrijp steeds beter hoe schulden ontstaan.

Preventie en vroegsignalering

“Toen ik me aanmeldde wist ik vaag wat de werkzaam
heden inhielden,” vertelt Aad Bijzet, SchuldHulpMaatje
in Weesp. “Al snel was me duidelijk dat er meer bij komt
kijken dan ik had gedacht! Inmiddels ben ik druk met mijn
derde hulpvrager en begrijp ik steeds beter waar en hoe
schulden ontstaan.”

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.

Schulden maken is makkelijk
“Allereerst het gemak en de mogelijkheden om schulden
te maken en geld uit te geven dat er niet is. Dat kan lang
goed gaan, maar bij werkloosheid, ziekte, scheiding of
een verslaving lopen schulden razendsnel op en wordt de
situatie vaak uitzichtloos.”
Schaamte en frustratie
“Schaamte maakt mede dat hulp pas wordt ingeroepen
als het eigenlijk al te laat is. Je moet de schaamte voorbij!
Zo ook bij mijn hulpvrager. Toen ik in beeld kwam was de
administratie een wanorde, een dreigende huisuitzetting,
beslag op de inboedel en geen geld meer om nog eten te
kopen. De schaamte die je voorbij om naar de voedselbank
te gaan om aan eten te komen!”
Licht aan de horizon
“De frustraties lopen erg hoog op als blijkt dat werkelijk
voor alles een formulier moet worden ingeleverd. Voor mij
een uitdaging om niet alleen bij mijn hulpvrager de moed
er in te houden, maar ook bij mezelf! We zijn samen blij
als er weer iets is gelukt en er weer wat licht schijnt aan de
horizon!”

Geldfit, voor het voorkomen van
geldzorgen
Op Geldfit.nl kunnen mensen zelf een passende oplossing
vinden voor hun (beginnende) financiële problemen. Op
deze manier kunnen we mensen preventief helpen, voordat
hun schulden uit de hand lopen. Geldfit blijkt een groot
succes. Veel mensen maken gebruik van de website, mede
dankzij de profielgerichte benadering. We willen ook laag
geletterden met vragen over geld goed kunnen helpen.
Daarom werken we nauw samen met kennispartner Stichting
Lezen en Schrijven. We hebben onder andere de website
Geldfit toegankelijk gemaakt voor hulpvragers en in onze
aanpak meer aandacht voor laaggeletterdheid geïntegreerd.
We willen ook laaggeletterden met vragen over geld online
goed kunnen helpen. Met Stichting Lezen en Schrijven als
kennispartner hebben we de website Geldfit toegankelijk
gemaakt voor deze hulpvragers.

Moneyfit, voor jongeren met
vragen over geld
Jongeren met geldvragen bereiken en effectief helpen vraagt
om een specifieke benadering. MoneyFit helpt jongeren van
16 tot 26 jaar op een laagdrempelige, ontspannen manier
om financieel gezond te worden en te blijven. Dat doen we
persoonlijk, met goed opgeleide gespecialiseerde maatjes,
maar ook via de preventieportal Moneyfit.nl. Deze portal
staat vol interessante informatie over geldzaken, die aansluit
bij de leefgebieden
van jongeren. Bijvoor
beeld over studeren en
werken, maar ook over
onderwerpen als shop
pen en gamen.
De MoneyFitaanpak
om jongeren financieel
gezond te krijgen en te
houden, werkt goed. We
zagen een flinke stijging
Jongeren kunnen via de chat op
van het aantal bezoe
Moneyfit.nl hun vragen over geld
stellen
kers op de website.

Kris* had nog geen schulden, maar was het overzicht kwijt en dreigde in de problemen te raken.
“Ik huilde van geluk toen ik een maatje kreeg. Het is fantastisch dat die me wil helpen
bij mijn administratie. Dat maatje is mijn steun en toeverlaat. Echt een kanjer.”
* Kris heet in werkelijkheid anders
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SchuldHulpMaatje in Nederlandse gemeenten

SchuldHulpMaatje in Nederland

status 1 januari 2019

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.

Legenda
Provinciegrens
Gemeentegrens

Gemeente
SchuldHulpMaatje Locatie/gemeente
SchuldHulpMaatje in deel van Gemeente

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.

SchuldHulpMaatje in oprichting

Eind 2018 waren bij de Vereniging SchuldHulpMaatje
Nederland 88 SchuldHulpMaatjelocaties aangesloten. Die
zijn actief in totaal 123 Nederlandse gemeenten.
De besturen van de SchuldHulpMaatjelocaties werken in
een dynamische omgeving. Er komt veel op deze vrijwilligers
af. Het Landelijk Servicepunt ondersteunt de lokale organi
saties van SchuldHulpMaatje, zodat zij optimaal hun taak
kunnen uitvoeren. Zaken die beter centraal dan lokaal gere
geld kunnen worden, worden uitgevoerd door het Landelijk
Servicepunt.
Als vrijwilligersorganisatie willen we zo professioneel
mogelijk werken en de organisatie stabiel houden. Alle
SchuldHulpMaatjelocaties voldoen daarom aan een aantal
voorwaarden, de vijf pijlers van SchuldHulpMaatje.
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Indeling van Nederland in 12 provincies
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Gemeentelijke indeling van Nederland op 1 januari 2019

De namen van gemeenten met 100 000 of meer inwoners zĳn kapitaal afgedrukt.
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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 SchuldHulp
Maatje aangeboden educatieprogramma.
Financiën
Elke locatie zet zich actief in voor een duurzame financiële
basis door middel van fondsenwerving bij fondsen, burger
lijke gemeenten, bedrijven, woningcorporaties, kerken en
particuliere donateurs.

Datum: 23-1-2019
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Maatje Herman was onze kerstengel
Anna en Peter hadden allebei een goede baan. Hun
leningen konden ze gewoon betalen. Tot Anna haar baan
kwijtraakte: “De schulden liepen op en we raakten het
overzicht kwijt. We hebben meteen bij de gemeente hulp
gezocht. Daar kregen we te horen dat we na drie jaar
schuldenvrij zouden kunnen zijn. Het begon goed, maar
dat duurde niet lang. We zaten in de schuldhulpverlening,
maar de schulden bleven oplopen. De deurwaarders
bleven komen, we werden afgesloten van energie en we
zouden ons huis uitgezet worden. Er kwam geen einde aan.
Er was een tijd dat ik niet meer wilde.”

“Herman is eerlijk en hij zegt wat hij denkt. We hebben wel
eens wat moeten uitpraten, maar je hebt soms die schop
onder je kont nodig. Vaak was hij heel streng: “Heb je het
echt nodig en wat kost dat?” Ik heb wel eens gedacht: ga
weg! Maar we zitten in een opwaartse spiraal. Ik heb weer
een baan en we hopen over een jaar van alle schulden af
te zijn. Ik denk dat ik zonder SchuldHulpMaatje op straat
terecht was gekomen. We herinneren elkaar vaak aan die
tijd. Daar willen we nooit meer naar terug.”

Kerken en christelijke organisaties
Samen lukt ‘t ... Een sterk netwerk van kerken
en organisaties vergroot de impact van Schuld
HulpMaatje in de samenleving. Lokaal en
landelijk.
Armoedebestrijding is van oudsher een belangrijke en mooie
taak van de kerk. Een aantal landelijke kerkverbanden en
christelijke organisaties zijn lid van de Vereniging Schuld
HulpMaatje 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)

Peter en Anna stopten met de schuldhulpverlening. Ze
wilden het zelf doen en schreven met hulp van een deur
waarder de schuldeisers een voorstel. Die gingen bijna
allemaal akkoord. Anna: “Herman van SchuldHulpMaatje
kwam ons helpen. Twee dagen voor kerst stond hij voor de
deur, onze kerstengel. Het was heel moeilijk om te laten
zien wat voor puinhoop het was aan iemand die je niet
kent. We schaamden ons en ons vertrouwen in instanties
was beschadigd, maar hem durfden we wel te vertrouwen.”

SchuldHulpMaatje wil lokaal en landelijk de samenwerking
met kerken nog verder versterken, om samen eerder meer
mensen met geldzorgen in beeld te krijgen. Daarom
hebben we samen met kerken de online kennisdatabase
Samenhartvoormensen.nl opgezet.

Gemeenschappelijk actief

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

Er zijn allerlei omstandigheden waardoor mensen niet tot bloei komen, zoals
armoede en schulden. Kerken zijn al eeuwenlang betrokken bij deze mensen.
En tegenwoordig hebben ze met SchuldHulpMaatje een geweldige bondgenoot
om samen meer mensen met schulden weer op weg te kunnen helpen.
Derk Jan Poel, diaconaal consulent van Diaconaal Steunpunt van Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerken. In het midden Gé Drayer (CGK) en rechts
Meta Floor (Kerk in Actie)
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Samen sterk
Bij alles wat SchuldHulpMaatje onderneemt,
lokaal of landelijk, blijkt samenwerking een
belangrijke sleutel bij het vinden, bereiken en
helpen van mensen met (dreigende) schulden.
Lokale samenwerking loont
Op alle SchuldHulpMaatjelocaties wordt samengewerkt
met de gemeente, lokale schulddienstverlening en diverse
andere lokale instanties. De winst van constructieve lokale
samenwerking is dat de hulpvrager minder van het kastje
naar de muur gestuurd wordt en nog beter geholpen wordt.
De ervaringen van de SchuldHulpMaatjelocaties hebben
we gebruikt om een concrete handreiking te maken, met
voorbeelden hoe SchuldHulpMaatje en bedrijven, de
gemeente, het onderwijs en maatschappelijke organisaties
elkaar kunnen versterken. Een paar van die voorbeelden
laten we zien in de nieuwe serie interactieve webinars op
Samentegenschulden.nl
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Alliantie van vrijwilligersorganisaties
De landelijke Alliantie van vrijwilligersorganisaties op het
gebied van schuldhulpverlening is een samenwerkings
verband van SchuldHulpMaatje, Leger des Heils, Humanitas,
Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie, Samen
werkingsverband Marokkaanse Nederlanders en Stichting
Inspraakorgaan Turken in Nederland. Samen maken we ons
sterk voor al die duizenden mensen die aankloppen voor
hulp door een vrijwilliger.
Zo geven we samen vorm aan de ambitie uit het regeer
akkoord om met gemeenten en erkende vrijwilligersorga
nisaties te werken aan een landelijk dekkend netwerk van
vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële
begeleiding. In vijf pilotplaatsen waar SchuldHulpMaatje
actief is in 2018 toegewerkt naar meer samenwerking.

Landelijke overheid
De regering is met ons overtuigd van het belang van goede
samenwerking. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid stelde geld beschikbaar om verschillende
initiatieven op het gebied van samenwerking te ontwikkelen.
De Alliantie is daar een voorbeeld van. Ook op het gebied
van lokale samenwerking en preventie krijgen we steun van
het ministerie.
Banken en preventie
De Rabobank en nu ook de Nederlandse Vereniging van
Banken en andere partijen zijn met ons gaan samenwerken.
Klanten met een verhoogd risico op financiële problemen
verwijzen zij gericht door naar Geldfit. Binnen de grenzen
van de privacywetgeving leveren de banken zo een bijdrage
aan schuldenpreventie.
Strategische samenwerking met partnerorganisaties
Hulp in Praktijk en JobHulpMaatje
In diverse locaties van SchuldHulpMaatje wordt samen
gewerkt met Hulp in Praktijk (HiP) en JobHulpMaatje. Die
samenwerking heeft belangrijke voordelen op het gebied
van preventie.

De vrijwilligers van HiP komen dagelijks in contact met men
sen in een kwetsbare sociale en financiële positie. Een groot
deel van die hulpvragers woont in postcodegebieden waar
het risico op schulden hoog is. De HiPvrijwilligers kunnen
hun hulpvragers al op SchuldHulpMaatje wijzen voor de
geldzorgen grote financiële problemen worden. HiP biedt
bovendien een duurzaam netwerk voor de nazorg aan hulp
vragers 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.
Samen met HiP en JobHulpMaatje hopen we duizenden te
helpen die kwetsbaar zijn en veelal beginnende financiële
problemen hebben!

Werken op het grensvlak tussen organisaties is spannend. Maar met een stuk vertrouwen en het
maatschappelijke doel voor ogen houdend kan toegevoegde waarde gecreëerd worden. Waarde
creëren voor de doelgroep lukt alleen als we gaan samen werken en over de muren van de eigen
organisatie heen durven kijken. Dat vraagt lef, creativiteit en ruimte om dingen te gaan
proberen. Om zo echt impact te hebben voor de mensen die we willen helpen met schulden.

Als we het over schulden hebben, gaat het over mensen. En als mensen in de schulden zitten,
moeten zij kunnen rekenen op goede hulp. Inzet daarbij is om mensen zo effectief mogelijk te
helpen, bijvoorbeeld doordat gemeenten slim samenwerken met vrijwilligersorganisaties,
zoals SchuldHulpMaatje. Samen staan we sterk om problematische schulden van mensen
terug te dringen.

Mirjam van der Zaag, pilotcoördinator verduurzaming schuldhulp Dordrecht

Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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Subsidies, donaties en contributies

Ik heb mijn leven weer terug.

SchuldHulpMaatje heeft in 2018 opnieuw mooie resultaten
geboekt en zit vol ambities voor de komende jaren. Dat kun
nen we niet alleen. Naast de contributies van locaties
en donaties van particulieren krijgt SchuldHulpMaatje
financiële ondersteuning van kerken, overheid en fondsen.
Samen lukt ‘t …!

“Twee jaar geleden ging het helemaal fout. Ik zal er geen
doekjes om winden. Ik was verslaafd geraakt aan de
cocaïne en daar kwamen in een later stadium nog wat
middelen bij,” vertelt Robert* uit Gelderland. Hij gleed
steeds verder af en kreeg enorme schulden. “Goed, ik heb
de knoop doorgehakt en heb me op laten nemen om af te
kicken.”

Wij zijn in het bijzonder dank verschuldigd aan:
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Kerk in Actie
• Fonds 1818
• Fonds 21
• Kansfonds
• Oranjefonds
• Adessium Foundation
• Rabobank Foundation
• Stichting Rotterdam
• Maatschappij van Welstand

Dat lukte, maar zijn schulden waren daarmee nog niet
opgelost. Er dreigde zelfs huisuitzetting. Robert: “Ik werd
daar zo wanhopig van dat ik eigenlijk niet meer goed wist
hoe dat allemaal aan te pakken. Gelukkig vertelde iemand
me dat SchuldHulpMaatje je helpt om in die chaos van on
geopende brieven weer structuur aan te brengen, zodat je
weer een overzicht hebt en daarmee een traject in kan van
de schuldhulpverlening.”
Samen met zijn maatje ging Robert aan de slag.
“Gerrit* heeft me echt door heel dat dal heen gesleept en
is met me meegegaan naar de Stadsbank. Ik ben bijna door
de stabilisatieperiode voor het traject van de schuldhulp
verlening. Ik heb mijn leven, mijn vrijheid en mijn goede
gevoel weer terug. Gerrit blijf ik altijd dankbaar voor wat
hij heeft gedaan!”

* Robert en Gerrit (niet hun echte namen) hebben toestemming gegeven aan SchuldHulpMaatje om dit verhaal te delen. De persoon op de foto is niet Robert.
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www.schuldhulpmaatje.nl
www.uitdeschulden.nu
www.eerstehulpbijschulden.nl
www.moneyfit.nl
www.geldfit.nl
www.samenhartvoormensen.nl

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

Gemeenschappelijk actief

Samen

lukt 't ...
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