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Achterstand betalingen

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

75,1%

2.142
Maatjes

Wel of
nog geen
professionele
schuldhulpverlening

64%

7,8 miljoen huishoudens in Nederland
3,1 miljoen Nederlanders (2 op 5)1 hebben moeite met de
financiële administratie.
1,4 miljoen huishoudens (bijna 1 op 6)2 hebben risicovolle of
problematische schulden. Als gevolg van COVID-19 groeit dit aantal naar
verwachting tot tussen 1,5 en 2,6 miljoen.
193.000 huishoudens (1 op 7 van alle huishoudens met schulden)
worden geholpen in de formele schuldhulpverlening, de overige
1,2 miljoen huishoudens zijn niet bij de instanties bekend.1
34.365 mensen werden geholpen via een van de websites van
SchuldHulpMaatje en 8.393 mensen kregen persoonlijke hulp
van een maatje (3,1% van alle huishoudens met schulden).

22%

Budgetbeheer
Beschermingsbewind
Minnelijke schikking

8%
4%

WSNP
(nog) geen traject

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

wat voorkomen
per situatie bespaart

4%

69% van de hulpvragers
werden doorverwezen via de
gemeente en maatschappelijk werk.

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

GGZ
Maatschappelijk werk
Stichting MEE
Anders

Moneyfit.nl

nk
Dagvaarding rechtba

€ 220 tot € 717

Kosten huisuitzetting

€ 5.850 tot € 10.000

Bron: Nibud-rapport Financiële administratie 2018
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Bron: Kamerbrief Brede schuldenaanpak dd 23 mei 2018

os
Kosten op straat/daklo

2

Bron: D
 eloitte & Schuldenlab.nl. (2020). COVID-19 en schulden
problematiek in Nederland. Onderzoek en oplossingsrichtingen
voor een gezamenlijk actieplan.

tel. 071 2000 100

1%

Diaconie/caritas/Leger des Heils
Schuldhulpverlening burgerlijke gemeente
Overige professionele schuldhulpverlening
Voedselbank

PRIJSLIJST

vang
Kosten verblijf crisisop

info@schuldhulpmaatje.nl

27%

42%

2%
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www.schuldhulpmaatje.nl

1%

Aanmelding
van
hulpvragers

1%

4%

€ 14.190

Eerstehulpbijschulden.nl

Hoe zorg ik dat
mijn studieschuld
laag blijft?

Een familielid
heeft schulden. Hoe ga
ik daar mee om?

Geldfit.nl
Waar kan ik
terecht als ik een
betaalrekening af
wil sluiten?

€ 43.140

svoorziening
Kosten afsluiten nut

€ 790

ten
Maatschappelijke kos
schuldhulptraject
€ 100.000
(casusafhankelijk)
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Schulden in Nederland:

Doorlooptijd
afgeronde
hulpvragen

Begeleiding administratie
Begeleiding belastingen
Anders, onbekend, crisissituatie

25%

SchuldHulpMaatjelocaties

7%

18%
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rendement van
Het maatschappelijk
e is € 2,95
een SchuldHulpMaatj
e euro,
voor elke geïnvesteerd
Maatschappelijk
ort
blijkt uit het rapp
illigers in de
Rendement van Vrijw
(Jungman e.a.).
Schuldhulpverlening

Via de websites van SchuldHulpMaatje
kregen 34.365 mensen preventieve hulp.
Via Geldfit.nl werden nog eens 71.276
mensen geholpen.

PROCESVERLOOP

Preventiefase

Schuldhulpfase
Professionele hulp

Preventie/
nazorgfase

Uitdeschulden.nu
Hoe kom ik
uit de schulden?
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Ik wil een voorbeeld voor jongeren zijn:

Waarom SchuldHulpMaatje

als ik het kan, kan jij het ook.
Abdi* heeft geen gemakkelijke start in het leven gehad.
Hij was al erg jong mantelzorger en had ook op a
 ndere
gebieden een zware tijd. Geleidelijk raakte hij in de
schulden.
“Ik had destijds geen overzicht en was psychisch
minder stabiel. De schulden namen mij als het ware
over; er kwam rente op rente, belastingaanslagen,
boetes… Ik dacht: als ik het niet zie, dan is het er niet.
In zo’n situatie ren je weg voor je eigen schaduw, ik
leefde echt in een hel.”

“Ondertussen heb ik in mijn leven een drastische keus
gemaakt om te breken met mijn verleden. Ik wil vrij
leven en ik wil verantwoordelijk zijn voor mijn eigen
keuzes. Dit wil ik nooit weer, en daar zal ik alles aan
doen, mijn leven lang.”
Met hulp van Maatje Dineke lukte het Abdi om toegelaten te worden tot de MSNP, het schuldhulpverleningstraject via de gemeente. “Dineke helpt me bij het contact met mijn bewindvoerder, want ik heb moeite met
autoriteit en weinig vertrouwen in instanties. Ik heb het
nodig dat iemand vanuit het hart mij oprecht helpt en
dat met plezier doet.”
Abdi heeft nu weer een huis en wat meer structuur in
zijn leven. Dankzij de hulp van Dineke, de schuldhulpverlening, maar zeker ook door zijn eigen keuze om
wat van het leven te maken. Hij volgt een opleiding
Ervaringsdeskundige Maatschappelijk Werk, heeft een
eigen atelier en een baan.

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 toe
nemende schuldenproblematiek terug te dringen.

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 SchuldHulp
Maatje. De getrainde vrijwilligers van SchuldHulpMaatje
helpen mensen met financiële problemen om weer orde
op zaken te stellen. Deze persoonlijke en deskundige

In elke fase van
financiële problemen
biedt SchuldHulpMaatje
passende hulp.

“Het gaat nu goed met me. Ik wil graag een voorbeeldfiguur zijn voor jongeren die in net zo’n situatie zitten.
Hen laten zien: als ik het kan, kan jij het ook. Het is nu
mijn levensmissie om iets terug te doen voor de maatschappij.”

*Abdi heeft toestemming gegeven om zijn ervaringen te delen. Dit is een verkorte weergave, lees het volledige
verhaal op https://voorelkaarzwolle.nl/abdi-heeft-zijn-leven-weer-op-de-rit/

We zijn ongelooflijk trots op onze vrijwilligers. Het vereiste veel aanpassingen
en creativiteit, maar ondanks alle beperkende coronamaatregelen zijn zij er voor
de hulpvragers geweest. Het is nog onduidelijk hoe groot de gevolgen
van de coronacrisis zullen zijn, maar we zetten ons schrap.
Ook in 2021 geldt: Ik ben er voor jou!
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.

Onze aanpak richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te
bereiken en effectief te helpen. Dat voorkomt onnodig
oplopende schulden, persoonlijk leed en maatschappelijke kosten.

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

• Ik (ver)oordeel niet

• Eerlijk

• Ik ben liefdevol

• Echt

• Ik ben bewogen

• Rechtvaardig

• Ik ben trouw en geduldig

• Ondersteunend

• Ik ben er voor mensen in moeilijkheden en/of bid

• Deskundig

• Ik kom op voor het recht

• Positief

• Ik help en getuig daardoor

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.
In 2020 reageerden 261.664 mensen op onze cam
pagnes door een van onze websites te bezoeken.

Via Geldfit.nl (zie pagina 10) werden nog eens 189.000
mensen bereikt. We konden met deze online strategie
34.365 mensen preventief helpen via de websites van
SchuldHulpMaatje en nog eens 71.276 via Geldfit.
Mensen voor wie online hulp niet genoeg is, kunnen
begeleiding van een gecertificeerde vrijwilliger krijgen.
8.393 mensen kregen in 2020 deze persoonlijke hulp.
De hulp van SchuldHulpMaatje is een goede aanvulling
op de professionele schuldhulpverlening. Een Maatje
biedt praktische hulp, ondersteunt en motiveert om vol
te houden.

www.bit.ly/postcodepreventie

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.

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

De titel van ons meerjarenbeleid: ‘Ik ben er voor jou’ verwijst naar 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.
En dat willen blijven doen, zolang als dat nodig is.
Ds. Joost Schelling, Voorzitter Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
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Een maatje helpt
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.
In 2020 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.

Naar de
buitenwereld
hield ik me groot.
Ik schaamde me
zo. Niemand wist
het. Het was dus
best moeilijk om
SchuldHulpMaatje
te bellen.

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 gedrags
verandering,
• 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

een anonieme hulpvrager

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

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.

www.bit.ly/educatieSchuldHulpMaatje

“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.”

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.).

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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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.

Mensen met financiële problemen weten in het ver
snipperde landschap van schuldhulpverlening vaak
niet de weg naar de juiste hulp. Geldfit is mede
door SchuldHulpMaatje ontwikkeld om mensen met
dreigende financiële problemen nog eerder in beeld en
sneller op de juiste plek voor hulp te krijgen.

voor de inrichting van afslag 3 op die route, de toe
leiding naar lokale vrijwilligersnetwerken.

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.

Samen met kerken kunnen we meer en eerder hulp
vragers vinden. Kerken en SchuldHulpMaatje vullen
elkaar aan in de hulp aan deze mensen. De digitale
toolkit samenhartvoormensen.nl helpt daarbij. Lees
meer op pagina 17.

Nederlandse Schuldhulproute

Inmiddels is Geldfit verzelfstandigd en het startpunt
van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). SchuldHulpMaatje maakt zich met de Alliantiepartners sterk

Uit de Schulden

Samen Hart voor Mensen

Soms is ‘er zijn’ al de eerste stap

Dankzij de belangrijke rol van Geldfit in de Nederlandse
Schuldhulproute en de groeiende samenwerking met
onder andere banken en bedrijven lukt het ook SchuldHulpMaatje om steeds meer mensen uit de doelgroep
effectief te bereiken.

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.

“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.”

Dineke is nu zo’n zes jaar SchuldHulpMaatje in Zwolle.
Ze wilde naast haar baan graag vrijwilligerswerk doen
waarin ze het begeleiden van mensen kon combineren
met haar financiële achtergrond.
Dineke heeft meerdere hulpvragers begeleid. Met
sommige mensen houdt ze ook na het hulptraject nog
contact. “Ik wil graag de tijd nemen voor mijn maatjes,
zonder dat daar tijdsdruk achter zit. Ik vind het heel
waardevol om te doen: je ziet soms een mensenleven

veranderen. Daar word ik blij van. Ik leer de mensen
kennen, loop een stukje samen met hun op in het leven. Dat is gaaf om mee te maken.”
Met elk van de mensen die zij begeleidt, bouwt ze een
band op, maar die met Abdi (zie pagina 4) is bijzonder.
Ruim drie jaar geleden kwam ze met hem in contact.
Het eerste waar Dineke samen met Abdi voor gezorgd
heeft is overzicht. Een schuldhulpverleningstraject
bleek de enige oplossing en ze heeft hem geholpen om
toegelaten te worden.
Dat het lukte is niet alleen aan Dineke,
maar zeker ook aan de inzet van Abdi zelf
te danken. Als Maatje neemt Dineke niet
alles van de hulpvragers over. “Er is een
uitweg als je zelf in je kracht gaat staan
en zelf iets aan je problemen doet. Het
komt niet aanwaaien. Als je een passieve houding hebt en het stuur uit handen
geeft, is het een uitzichtloos traject. Dat
vind ik ook niet de bedoeling van zo’n
traject: het is een tijdelijke oplossing voor
het pad naar zelfstandigheid. En soms is
’er zijn’ al de eerste stap naar (opnieuw)
eigenaarschap voelen en oppakken.”

Dit is een verkorte weergave, lees het volledige verhaal op
https://voorelkaarzwolle.nl/abdi-heeft-zijn-leven-weer-op-de-rit/

Kim gebruikt liever niet haar eigen naam. De persoon op de foto is niet Kim.
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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-loca
ties wordt samengewerkt met de gemeente, lokale
schulddienstverlening en diverse andere organisaties.

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp
Mede op initiatief van SchuldHulpMaatje
is de landelijke Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp opgericht. De Alliantie is een samenwerkingsverband van
zes vrijwilligersorganisaties, die samen
95% van al het vrijwilligerswerk op het
gebied van schuldhulpverlening doen: SchuldHulpMaa
tje, Leger des Heils, Humanitas, Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie, Samenwerkingsverband
Marokkaanse Nederlanders en Stichting Inspraakorgaan
Turken in Nederland.

SchuldHulpMaatje en vijf andere
vrijwilligersorganisaties bundelen de krachten in de Alliantie
Vrijwillige Schuldhulp. Peter
Rijsdijk legt uit hoe en waarom:
http://bit.ly/SHM_Alliantie

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 door lokaal samenwerking te zoeken en te
verstevigen. Als partners kunnen zij elkaar versterken. Gezamenlijk verdiepen zij de samenwerking met
de lokale beroepsorganisaties en en zijn ze gespreks
partners richting hun gemeente. Vanwege de verwachte
bezuinigingen in het sociaal domein als gevolg van de
coronacrisis neemt het belang hiervan zeer toe.

SchuldHulpMaatje Rhenen won de Cliënt in Beeld-prijs 2020 met een aanpak waarin de mens voorop staat. De basis van hun succes blijkt een brede samenwerking met gemeente en andere instanties te zijn. Foto: Jeroen
Poortvliet. Bekijk het filmpje op: www.bit.ly/prijsvoorRhenen

Hulpketens met HipHelpt en
JobHulpMaatje

Lokale samenwerking met
woningcorporaties

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 christelijke partnerorganisaties.

Een huisuitzetting kost een woningcorporatie 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. Om die
reden werken w
 oningstichting Heuvelrug Wonen
en SchuldHulpMaatje Utrechtse Heuvelrug nauw en
naar wederzijdse t evredenheid samen. Ook andere
SchuldHulpMaatje-locaties hebben warme banden
met woningcorporaties. In Nijkerk bijvoorbeeld geeft
de corporatie presentaties op de Maatjesavonden,
onder andere de SchuldHulpMaatje-locaties G
 roenlo
en Leiden krijgen een structurele vergoeding
van woningcorporaties en in Ermelo en Almelo is
de s
 amenwerking zo effectief dat er geen huis
uitzettingen vanwege huurachterstand meer waren.

We hebben daarom een intensieve strategische samenwerking met de Vereniging HipHelpt en met de stichting
JobHulpMaatje. Die samenwerking bestaat voor een belangrijk deel uit 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.

Vlak voor de coronacrisis uitbrak kregen de Maatjes van SchuldHulpMaatje
Sint-Michielsgestel hun certificaat. Een jaar later werden ze door de wethouder
met een doosje chocolade en bemoedigende woorden in het zonnetje gezet.
www.bd.nl/meierij/schuldhulpmaatjes-krijgen-het-druk-in-gestel~a1c54534/
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SchuldHulpMaatje
in Nederlandse gemeenten
SchuldHulpMaatje in Nederlandse gemeenten

SchuldHulpMaatje in Nederland

status 31 december
20202020
status 31 december
Legenda

Aan het einde van 2020 waren er 98 SchuldHulp
Maatje-locaties actief in 138 Nederlandse gemeenten.
Al deze lokale stichtingen 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.

Legenda
Provinciegrens

Provinciegrens

Gemeentegrens

Gemeentegrens

Gemeente

Gemeente

SchuldHulpMaatje Locatie/gemeente
SchuldHulpMaatje in oprichting
SchuldHulpMaatje in voorbereiding

SchuldHulpMaatje Locatie/gemeente
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.

SchuldHulpMaatje in voorbereiding
Nieuwe SchuldHulpMaatje locatie 2020

Nieuwe SchuldHulpMaatje locatie 2020

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
en lokale maatschappelijke organisaties.
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.

Nederland in 12 provincies

deling van Nederland op 1 januari 2020

Indeling van Nederland in 12 provincies
Gemeentelijke indeling van Nederland op 1 januari 2020
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De namen van gemeenten met 100 000 of meer inwoners zĳn kapitaal afgedrukt.

Datum: 26-2-2021

Vanaf de eerste werkdag heb ik SchuldHulpMaatje als een inspirerende werkomgeving ervaring.
Vol passie en toewijding wordt er gewerkt aan een samenleving waar een ieder met financiële
problemen weer toekomstperspectief heeft. Ik voel mij vereerd dat ik mijn
administratieve talenten mag inzetten voor deze organisatie!

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

Jane Smit-Godschalk Financieel Administratief Medewerker
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Onze ambities

Kerken en christelijke organisaties

Om ons doel te bereiken, hebben we een goed georga
niseerde en duurzame vereniging nodig, waarin alle
leden graag hun bijdrage leveren. In ons nieuwe meerjarenbeleidsplan ‘Ik ben er voor jou’ beschrijven we
hoe we in de periode van 2021 tot 2026 onze ambities
willen realiseren.
De vier thema’s van het meerjarenbeleidsplan zijn
erop gericht om samen meer, eerder, sneller en beter
mensen duurzaam uit de schulden te helpen:
Thema 1. Groei in (preventief) bereik.
Het aantal mensen met financiële nood is enorm. Daarom willen we meer SchuldHulpMaatje-locaties, meer
erkenning van de toegevoegde waarde van vrijwilligers
en nog intensievere samenwerking met (christelijke)
organisaties, bedrijven en fondsen.
Thema 2. Versterken van ons lokale netwerk.
Onze vereniging van lokale SchuldHulpMaatje-
organisaties maken we toekomstbestendig door
blijvend aandacht te besteden aan onze kwaliteit, lokale
positie, duurzame financiering en de ontwikkeling van
nieuwe producten en diensten.

Thema 3. Verbreden van de SchuldHulpMaatje
aanpak.
Om grotere groepen effectiever te helpen, breiden we
het MoneyFitprogramma voor jongeren uit, ontwikkelen
we een nieuw concept waarin we zzp’ers kunnen helpen
via daarvoor speciaal opgeleide Maatjes. We voeren een
intensieve lobby voor de dringend noodzakelijke ver
betering van de schuldhulpverlening. Verder starten we
(samen met publieke organisaties, overheden, fondsen
en kerken) het PreventieDoorstartFonds. Met dat saneringsfonds helpen en begeleiden we mensen die van
wege diverse redenen niet in aanmerking komen voor
de reguliere schuldsanering.
Thema 4. Vernieuwing die zorgt voor duurzame
verandering.
We willen het taboe op geldzorgen doorbreken, inspireren tot financieel gezond leven en bijdragen aan de
verbetering van de hulpverlening en de positie van
hulpvragers.

Met het project Samenspel Kerken en SchuldHulpMaa
tje 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. Via een train-de-trainers
programma kunnen SchuldHulpMaatje-locaties samen
met hun kerkelijke netwerken werken aan bewust
wording, 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 V
 ereniging SchuldHulpMaatje Nederland:

In dit filmpje legt projectleider Tom Kolsters uit hoe SchuldHulpMaatje
samenwerkt met kerken en waarom dat belangrijk is.
www.bit.ly/SamenHartvoorMensen

• K
 erk in Actie (het zendings- en diaconale werk van
de P
 rotestantse Kerk in Nederland)
• MissieNederland
• Officium Caritatis (opvolger Landelijk Katholiek
Diaconaal Beraad)
• 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)

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:
www.bit.ly/complimentSZW

Gemeenschappelijk actief
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Subsidies, donaties en contributies
SchuldHulpMaatje heeft in 2020 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.

Niemand mag het weten
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.

Samen lukt ‘t …!

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 uitkering 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.
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 aandacht 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.”

Tineke wilde niet herkenbaar in beeld.

Nu komt het Maatje niet zo vaak meer, vertelt T
 ineke.
“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!”

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”. Bekijk de prijsuitreiking op
www.bit.ly/prominentenprijs2020

18

19

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
Postadres: Oude Rijn 44B
2312 HG 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
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