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Inleiding 
 

Het landelijke project Schuld Hulp Maatje is een initiatief van verschillende landelijke 

instanties zoals Kerk in Actie (KIA), Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), Evangelische 

Alliantie (EA), Stichting Kerk In Nederland (SKIN), Protestants Christelijke Ouderen Bond 

(PCOB) en het Platform voor Christelijke Schuldpreventie (PCS). Er wordt ook samengewerkt 

met een samenwerkingsverband van vier professionele en NEN 8084 gecertificeerde 

bureaus voor schuldhulp en financieel advies. Per 1 januari 2015 is het project voortgezet 

vanuit de landelijke vereniging Schuld Hulp Maatje. In 2015 werden landelijk 4960 mensen 

met financiële problemen geholpen door ruim 1500 maatjes. De vereniging telt inmiddels 

116 lokale afdelingen die in 116 gemeenten actief zijn.  

 

Schuldhulpmaatje in de Gemeente Hulst 

Op 18 december 2017 werd door een aantal kerken in de Gemeente Hulst samen met de 

landelijke Vereniging Schuld Hulp Maatje en de Gemeente Hulst een intentieverklaring 

getekend om te komen tot de oprichting van een Stichting Schuld Hulpverlening Hulst   

(naam is hierin verder verkort tot SHH).  

De volgende kerken nemen aan het project deel: 

Protestantse Gemeente Oosthoek te Hulst 
Rooms Katholieke Parochie H. Maria Sterre der Zee te Hulst 
 
Inmiddels is de Stichting Schuldhulpverlening Hulst (SHH) een feit.  
 
Bestuurssamenstelling 
 
J.M.de Kooning   voorzitter 
R.A.J. D’Hondt                                        secretaris 
G.M.F. Hiel    penningmeester 
C.Dekker – van Cadsand           lid 
P.F.M. Schauwaert         lid 
A.R.G.Eggermont                                  lid 
 
Het doel van de stichting SHH is om, in aanvulling op de dienstverlening van andere 
instanties zoals de Gemeente Hulst, Maatschappelijk Werk Stichting Hulst voor Elkaar en 
andere relevante lokale organisaties hulp te verlenen aan mensen die met een 
schuldproblematiek kampen. Deze hulp bestaat uit begeleiding bij het voorkomen en het 
oplossen van schulden. Dit gebeurt enerzijds door praktische ondersteuning, anderzijds door 
het bewerkstelligen van financiële gedragsverandering.  
 
De stichting biedt deze ondersteuning vanuit een motivatie tot hulp aan onze naaste 
medemens, geïnspireerd door diverse levensbeschouwelijke stromingen in onze 
maatschappij.  
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Voor het bieden van hulp wordt een beroep gedaan op Schuld Hulp Maatjes. Zij doen hun 
werk op vrijwillige basis en hebben een toerustingsprogramma van de landelijke vereniging 
doorlopen.  Hij/zij is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of 
dat dreigen te raken. De vrijwilliger kan iemand helpen om nog op tijd het tij te keren, 
ondersteuning te geven tijdens een traject van schuldsanering en ook daarna om de 
financiële huishouding op orde te houden. De hulpvraag van de cliënten kan divers zijn. Dit 
kan variëren van het op orde brengen van de administratie tot het bieden van hulp bij het  
aanvragen van voorzieningen. Er kan sprake zijn van een onderliggende problematiek zoals 
verslaving of psychische problemen. In die gevallen kan het noodzakelijk zijn dat eerst die  
problemen worden aangepakt door de professionele hulpverlening voordat een schuldhulp 
traject succesvol kan worden ingezet.   
 
 
Het streven is dat de Stichting SHH na gebleken succes in de toekomst een geïntegreerd 
onderdeel en een vanzelfsprekende, zelfstandige partner gaat worden van de sociale en 
maatschappelijke voorzieningen die zich bezighouden met schuldhulpverlening.  
De eerste maanden ligt het accent nog op de opbouwfase. Inmiddels is de Stichting 
Schuldhulpverlening Hulst opgericht, heeft overleg met de gemeente en met het 
Maatschappelijk Werk Stichting Hulst voor Elkaar plaatsgevonden en is een eerste 
verkenning van de schuldenproblematiek in Hulst opgesteld. Op een later moment zal nog 
overleg plaatsvinden met andere organisaties die actief zijn op het gebied van 
schuldhulpverlening en/of te maken hebben met schuldenproblematiek, zoals Woongoed 
Zeeuws Vlaanderen, Woonstichting Hulst en andere relevante lokale organisaties.                                        
In de komende periode is het voornemen dat 
 

• er een begin wordt gemaakt met de fondsenwerving, 

• er afspraken worden gemaakt met samenwerkingspartners, 

• er een coördinator en maatjes worden geworven en getraind, 

• er cliënten worden geworven. 
 
 

Dit betekent dat pas na verloop van tijd met het eigenlijke werk kan worden begonnen, 
waarbij wordt gekozen voor een groeimodel. De Stichting SHH richt zich in eerste instantie 
op een beperkt aantal hulpvragers uit de Gemeente Hulst, aangedragen door professionele 
organisaties en rechtstreekse verzoeken van de doelgroep. Na de opbouwfase zal worden 
nagegaan of uitbreiding van het aantal hulpvragers en verdieping van het niveau van de 
hulpvraag mogelijk is.  
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Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen besproken. 
 
In hoofdstuk 1 worden de achtergronden van het projectplan toegelicht. Onderwerpen als 
armoede en schuldenproblematiek in de Gemeente Hulst worden besproken.            
 
 
Hoofdstuk 2 schetst de huidige situatie van de schuldhulpverlening in de Gemeente Hulst en 
de mogelijke rol van SHH daarin.                                                                                            
 
Hoofdstuk 3 beschrijft de doelstelling, de organisatie en het monitoren van het project. Ook 
komt de samenwerking met andere organisaties in dit hoofdstuk aan bod.                                 
 
In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan de werving en selectie en training van maatjes.   
 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de financiering van het project.  
 
Hoofdstuk 6 tenslotte beschrijft de financieringsvraag die aan verschillende organisaties 
wordt voorgelegd.   
 
 
 
 
Wij hopen dat u na het lezen van dit plan net zo enthousiast en geïnspireerd raakt als wij om 
de mensen die een eerste stap naar financiële orde op zaken hebben gezet, nog een stapje 
verder te brengen.  
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Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 

Schulden blijven groeien 

Schulden blijven groeien 

Op 25 mei 2015 heeft de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal 

bankieren, haar jaarcijfers schuldhulpverlening over 2014 gepubliceerd. Opnieuw is er een 
stijging van het aantal mensen dat zich bij de NVVK-leden meldt en opnieuw is de 
gemiddelde schuld toegenomen. In 2014 waren er 92.000 aanmeldingen, in 2013 waren dit 
er 89.000. De gemiddelde schuld steeg in een jaar tijd van 37.700 euro naar 38.500 euro. 

De oorzaken van het maar niet rond kunnen komen zijn divers en komen voor in alle lagen 

van de samenleving.  Als oorzaken voor het ontstaan van financiële problemen zijn te 

noemen: werkloosheid, problemen in de privé sfeer zoals echtscheiding, psychische 

problemen of verslavingsproblematiek.  Ook komt het voor dat mensen in de problemen 

komen na enkele jaren te hebben moet rondkomen van een Bijstandsuitkering. Te hoge 

woonlasten, stijgende kosten voor levensonderhoud en moeite om inkomsten en uitgaven in 

balans te houden, soms in combinatie met andere problemen, leiden er dan toe dat mensen 

schulden krijgen. Maar ook het gemak waarmee een lening kan worden afgesloten en bij 

postorderbedrijven kan worden besteld vormt een probleem.  

Door omstandigheden, onvermogen of eigen schuld krijgen mensen zo problematische 

schulden. Hun situatie wordt nog moeilijker door ingewikkelde wetten en regels, 

onbekendheid met voorzieningen en problemen met maatschappelijke instellingen. Veel van 

deze mensen lijden dusdanig onder hun zorgen dat zij het moeilijk vinden om nog 

volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Vaak zien zij door de bomen het bos niet 

meer en zijn niet meer bij machte om zelf structuur aan te brengen in hun leven.  

Ook de overheid speelt een rol in de schuldenproblematiek, de overheid is immers zelf ook 

schuldeiser. Door het beslag leggen op banktegoeden, het inhouden van toeslagen en het 

uitdelen van boetes bij wanbetaling worden de problemen eerder groter dan kleiner. Het 

gaat onder meer om de Belastingdienst, het CJIB, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. 

Door de overheid zijn of worden inmiddels maatregelen genomen om de 

schuldenproblematiek niet nog groter te maken. Sinds kort bestaat de mogelijkheid van het 

– via de rechter- instellen van een moratorium gedurende maximaal 6 maanden. Daarmee 

kan worden voorkomen dat mensen nog meer in de problemen raken terwijl ze hun 

schulden proberen te regelen. Dit betekent o.a. dat de huur niet mag worden opgezegd, de 

levering van gas, water en elektra niet mag worden beëindigd en de zorgverzekering niet 

mag worden opgezegd of ontbonden.  
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Inmiddels heeft het kabinet erkend dat het niet goed is dat allerlei verschillende 

overheidsinstanties langs elkaar heen werken, en dat er maatwerk nodig is. Met 

een 'Rijksincassovisie' heeft voormalig staatssecretaris Klijnsma de aanzet gegeven tot een 

minder stringent beleid met betere samenwerking tussen schuldeisende instanties en meer 

oog voor individuele omstandigheden van schuldenaren.  

In deze situatie kan een Schuld Hulp Maatje de kans op een betere toekomst herstellen door 

een vertrouwenspersoon te zijn die de cliënt gedurende een jaar wekelijks motiveert, 

begeleidt en persoonlijke aandacht geeft. Daardoor kan het vertrouwen van de cliënt in de 

hulpverlening worden hersteld en, misschien nog wel belangrijker, er weer een kans komen 

op een betere toekomst. In de werkwijze van Schuld Hulp Maatjes staat bevorderen van de 

zelfredzaamheid van de cliënt voorop. 

Schuldenproblematiek in de Gemeente Hulst  

Per 01-01-2018 heeft de gemeente Hulst samen met de andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen 

het minimabeleid geharmoniseerd en geüniformeerd qua regelingen, inkomenscriteria en bijdragen. 

Daarbij is nadrukkelijk ook inhoud gegeven aan de doorontwikkeling van het kindgerichte 

armoedebeleid van de gemeente, door de realisatie van een kind pakket, bestaande uit 

voorzieningen specifiek gericht op kinderen in armoede. Met het nieuwe minimabeleid heeft de 

gemeente afstand genomen van de voormalige, veelal aanbodgerichte minimaregelingen. Het 

huidige minimabeleid biedt een totaalpakket aan voorzieningen voor minima, waarbij de invulling 

plaatsvindt op basis van behoefte. Daarbij streeft de gemeente er naar om de toegankelijkheid, het 

bereik en de effectiviteit van het minimabeleid te vergroten. 

 

Inwoners die niet langer kunnen rondkomen als gevolg van (problematische) schulden, kunnen een 

beroep doen op schuldhulpverlening. In de gemeente Hulst lopen (eind 2017) 56 

schuldhulpverleningstrajecten. Een dergelijk traject duurt maximaal 36 maanden. Zodra deze periode 

succesvol wordt afgerond, is er sprake van “een schone lei” en is de belanghebbende schuldenvrij. 

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat na verloop van tijd toch weer ruim 25% van de mensen die 

een schuldsaneringstraject succesvol hebben doorlopen, wederom in de (financiële) problemen 

terecht komt en ondersteuning nodig heeft. 

 

Mensen die door omstandigheden zo in de (financiële) problemen zijn gekomen dat de aanschaf van 

basisbehoeften onder druk komt te staan, zijn soms aangewezen op de voedselbank. Voedselbank 

Zeeuws-Vlaanderen helpt hen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. In 2017 maakten 55 

huishoudens uit Hulst gebruik van deze voorziening. 

 

 

 

 

 

http://nos.nl/artikel/2097169-klijnsma-wil-gezamenlijke-aanpak-tegen-oplopende-schulden.html
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De werkloosheid in de gemeente Hulst is relatief gezien laag. In Hulst worden momenteel 

maandelijks gemiddeld 310 bijstandsuitkeringen verstrekt. Dit betreft zo’n 370 inwoners, die 

ongeveer 1,8% van het totaal aantal inwoners in de gemeente Hulst vertegenwoordigen.        

Daarmee ligt het aandeel bijstandsgerechtigden in de gemeente Hulst ruim onder het landelijk 

gemiddelde. Eind 2017 had 2,4% van het totaal aantal huishoudens in Hulst een bijstandsuitkering,  

 

waar dit aandeel landelijk op 5,7% ligt. Het percentage werklozen t.o.v. de beroepsbevolking in de 

gemeente Hulst bedraagt 3,6%. Landelijk betreft dit 4,9%. 

 

Daar waar landelijk de afgelopen jaren het aantal bijstandsuitkeringen jaarlijks verder toenam, is het 

aantal in de gemeente Hulst tegen deze ontwikkeling in vrijwel stabiel en feitelijk zelfs licht dalend 

geweest. Ook het aantal WW-uitkeringen laat in de gemeente Hulst de afgelopen periode een (ruim) 

dalend verloop zien. De verwachting is dat deze positieve trend zich de komende tijd verder voortzet. 

 

 

Overzicht naar risiconiveau binnen het Hulsterse grondgebied :    

 
 
Stichting Schuld Hulpverlening Hulst staat niet alleen voor de kern Hulst, maar voor het 
gehele gebied van de gemeente Hulst, waartoe de volgende kernen behoren :  
 

- Clinge 
- Graauw 
- Heikant 
- Hengstdijk  
- Hulst 
- Kapellebrug 
- Kloosterzande 
- Kuitaart 
- Lamswaarde 
- Nieuw Namen 
- Ossenisse 
- St. Jansteen 
- Terhole 
- Vogelwaarde 
- Walsoorden  
- en de vele kleiner tussenliggende buurtschappen 
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Het valt in onderstaand overzicht op dat van de ruim 12.000 huishoudens in de Gemeente 
Hulst er toch ongeveer 2.500 in de categorie van 7 tot 10 vallen (iets hoger tot heel hoog 
risico). 
 
Dit betreft dan een percentage tussen 15 tot 20 % van de bevolking wat overeenkomt met 
het gemiddelde in Nederland.   
 
Als grensgemeente van ons buurland België hebben we geen toegang tot Belgische 
statistische gegevens, dus deze cijfers zijn niet meegenomen.   
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Hoofdstuk 2 Schuldhulpverlening in de Gemeente Hulst 

Organisatie en samenwerking 

Proces, organisatie en samenwerking 

 

In de gemeente Hulst zijn al diverse instanties en organisaties actief op het gebied van ondersteuning 

aan inwoners met financiële problematiek en/of schulden, zoals: Kredietbank West-Brabant, 

Stichting Hulst voor Elkaar (maatschappelijk werk en formulierenbrigade), Leger des Heils, GGZ en 

vluchtelingenwerk. Daarnaast zijn ook de woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, 

zorgverzekeraars, sociale werkplaats DETHON, UWV, kerkgenootschappen en scholen belangrijke 

partners van de gemeente in dit kader. 

 

Indien iemand geen mogelijkheden meer ziet om zelf of via het eigen netwerk de schulden op te 

lossen, dan kan schuldhulpverlening deze persoon misschien uit de zorgen helpen. 

Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen 

oplossen. Deze inwoners kunnen een aanmeldgesprek voor schuldhulpverlening aanvragen bij de 

gemeente Hulst. Het aanvraagformulier voor een aanmeldgesprek schuldhulpverlening is op de 

gemeentelijke website en bijvoorbeeld ook in de Gemeentewinkel voor inwoners beschikbaar. Na 

ontvangst door de gemeente van het volledig ingevulde en ondertekende formulier wordt de 

aanvrager zo spoedig mogelijk door de gemeente uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met een 

consulent schuldhulpverlening van de gemeente Hulst over de mogelijkheden die 

schuldhulpverlening mogelijk kan bieden. 

 

Als voorwaarde voor een schuldhulpverleningstraject via de gemeente moet de aanvrager in ieder 

geval in de gemeente Hulst wonen en ouder zijn dan 18 jaar. Om te bepalen of een 

schuldhulpverleningstraject geschikt is, wordt daarnaast o.a. gekeken naar: 

• hoe stabiel het inkomen is; 

• hoe het sociale netwerk van aanvrager er uit ziet; 

• wat voor soort schulden aanvrager heeft; 

• of aanvrager in staat is om de financiële situatie te veranderen; 

• of aanvrager gemotiveerd is om de schuldenproblemen aan te pakken. 

 

Indien de aanvrager in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject, dan wordt de 

aanvraag vervolmaakt met alle benodigde, relevante informatie. Zoals in ieder geval een loonbriefje, 

bewijs van inkomsten uit werk, huurcontract, recent bankafschrift en bewijsstukken van de schulden. 

Vervolgens wordt de volledige aanvraag met aanvullende documenten door de consulent 

schuldhulpverlening van de gemeente doorgestuurd naar de Kredietbank West-Brabant. De 

gemeente Hulst heeft met de Kredietbank West-Brabant een samenwerkingsovereenkomst. De 

Kredietbank West-Brabant is een onderdeel van de directie Sociaal Economisch Domein van de 

Gemeente Breda en is lid van de NVVK (de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) 

en zijn aangesloten bij Sociale Banken Nederland (SBN). 
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De Kredietbank West-Brabant neemt de aanvraag schuldhulpverlening verder in behandeling en 

onderzoekt, mede aan de hand van een persoonlijk gesprek bij en met aanvrager, welke vorm van  

 

schuldhulpverlening het beste bij de persoonlijke situatie past. De ondersteuning kan o.a. bestaan uit 

het geven van een advies, hulp bij het treffen van betalingsregelingen, ondersteuning bij het 

stabiliseren van de situatie door bijvoorbeeld de inzet van budgetbeheer of het doorlopen van het 

minnelijk traject. 

 

Reeds vanaf begin van het aanvraagproces kan tevens budgetbeheer als voorziening worden ingezet:  

 

Budgetbeheer 

Als belanghebbende is opgenomen in budgetbeheer dan beheert de Kredietbank West-Brabant in 

samenwerking met de gemeente de financiën. Belanghebbende kan er vanuit gaan dat de vaste 

lasten en andere financiële verplichtingen stipt worden voldaan. Dat betekent rust en zekerheid voor 

belanghebbende. Met andere woorden: een stabiele situatie waardoor het makkelijker is om te 

werken aan de financiële vaardigheden en/of de schuldenproblematiek. Budgetbeheer is altijd 

tijdelijk en is er op gericht dat belanghebbende uiteindelijk weer zelf de financiële zaken kan regelen. 

Bij budgetbeheer kan er tevens sprake zijn van budgetbegeleiding. Belanghebbende wordt dan 

begeleid door de consulent schuldhulpverlening van de gemeente. De stichting Hulst voor Elkaar kan 

desgewenst psycho-sociale ondersteuning bieden. Budgetbeheer is zeer ingrijpend en zeker in het 

begin niet makkelijk. Vaak gaan er pijnlijke keuzes vooraf aan het sluitend maken van het 

budgetplan. Ook goed omgaan met het meestal wekelijkse leefgeld is wennen. Discipline is 

hierbij noodzakelijk. Na de ondertekening van de overeenkomst tot budgetbeheer wordt de 

begeleider het enige aanspreekpunt van belanghebbende. De budgetbegeleider ondersteunt 

belanghebbende enerzijds bij het nakomen van het budgetplan en helpt belanghebbende anderzijds 

op weg naar het weer zelfstandig beheren van het geld. De begeleider onderhoudt de contacten met 

de kredietbank. Het gaat dan meestal om wijzigingen in het persoonlijke budgetplan of andere 

bijzonderheden. 

 

Het minnelijk traject kan bestaan uit een schuldsanering of schuldbemiddeling: 

 

Schuldsanering 

De Kredietbank West-Brabant saneert de schulden. De belanghebbende krijgt een krediet, waarbij de 

schulden geheel worden voldaan of na onderhandelingen met de schuldeisers worden afgekocht. Zo 

heeft belanghebbende nog maar één afbetalingsverplichting, namelijk aan de Kredietbank West-

Brabant. De hoogte van een saneringskrediet wordt bepaald door de maximale financiële 

mogelijkheden van belanghebbende. Over het algemeen is de looptijd 36 maanden. 

 

Schuldbemiddeling 

De Kredietbank West-Brabant bemiddelt tussen belanghebbende en de schuldeisers. Dit betekent, 

dat het inkomen van belanghebbende naar de Kredietbank gaat. Het voor belanghebbende geldende 

Vrij te laten bedrag (Vtlb) wordt maandelijks aan hem overgemaakt. Alles boven dit Vtlb wordt 

gereserveerd voor de schuldeisers en periodiek (1x per jaar) aan hen betaald. Houdt belanghebbende 

zich gedurende de bemiddeling aan de afspraken, dan hoeft hij een eventueel restant van de schuld 

niet meer terug te betalen. Over het algemeen is de looptijd 36 maanden. 
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Wettelijk traject 

Voor het slagen van een schuldregeling is zowel de medewerking van de schuldenaar als die van de 

schuldeisers noodzakelijk. Het is daarom erg belangrijk dat belanghebbende zich aan de gemaakte 

afspraken houdt. Als het niet lukt om via een minnelijke regeling de schulden op te lossen, dan 

bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een wettelijke regeling. Deze is vastgelegd in de 

‘Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)’. Voor deze regeling dient belanghebbende een 

verzoek in bij de rechtbank. Belanghebbende heeft hiervoor een verklaring van de 

gemeente/kredietbank nodig. 

Een volgend plan voor Schuldhulpverlening in de Gemeente Hulst 

In aansluiting op de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is in de gemeente Hulst sinds 

medio 2012 het regionaal beleidsplan schuldhulpverlening actief, dat is opgesteld in samenwerking 

met de gemeenten Sluis en Terneuzen. In 2018 wil de gemeente een nieuw beleidsplan 

schuldhulpverlening gaan ontwikkelen en vaststellen. Schuldpreventie en vroeg-signalering zullen 

belangrijke speerpunten in dit beoogde nieuwe beleid zijn. 

Vooruitlopend op het nieuw te ontwikkelen beleid schuldhulpverlening zijn door de gemeente Hulst 

de afgelopen periode al diverse initiatieven genomen en tot uitvoering gebracht in het kader van 

schuldhulpverlening, waarbij de speerpunten schuldpreventie en vroeg-signalering al een belangrijke 

rol spelen: 

 

• Zo is in opdracht van de gemeente Hulst door de Stichting Hulst voor Elkaar een 
formulierenbrigade opgericht. Dit is een algemene voorziening waar burgers o.a. 
ondersteund worden bij het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen. 

• Tevens is de gemeente gestart met de inzet van enkele vrijwilligers bij de ondersteuning van 
burgers die een aanvraag voor schuldhulpverlening bij de gemeente indienen. De vrijwilligers 
helpen met name bij het op orde brengen van de administratie en het verzamelen van de 
voor de aanvraag benodigde gegevens. 

• Daarnaast is door de gemeente een samenwerkingsconvenant gesloten met de 
woningcorporaties Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Woonstichting Hulst, teneinde 
schulden al in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Hierdoor kan snel adequate 
ondersteuning aan huurders worden geboden, zodat voorkomen wordt dat schulden teveel 
oplopen. 

• Daarnaast is in opdracht van Hulst, in samenwerking met de andere Zeeuws-Vlaamse 
gemeenten, een onderzoek uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Zeeland naar 
effectieve preventie binnen de schuldhulpverlening in Zeeuws-Vlaanderen. De bevindingen 
van dit onderzoek zullen inhoudelijk worden meegenomen bij de totstandkoming van het 
nieuwe beleid. 

• Ook is de tool “Startpunt Geldzaken” door de gemeente aangeschaft, waarmee burgers aan 
de hand van verschillende geldplannen zelfstandig tot verantwoorde keuzes kunnen komen 
m.b.t. de besteding van hun middelen. 

• Stichting Hulst voor Elkaar is tenslotte door de gemeente ingeschakeld om 
preventiecursussen “Grip op de knip” te organiseren voor inwoners van de gemeente, 
waarbij de cursisten m.n. leren verantwoord om te gaan met geld en daarmee schulden 
voorkomen. Tijdens deze cursus leert men overzicht te maken van de maandelijkse 
inkomsten en uitgaven en worden tips en trucs aangereikt om aan dit overzicht te houden. 
Onderwerpen zoals bezuinigen, sociale voorzieningen, de rol van kinderen in het budget, 
reclame, schulden en schuldhulpverlening komen aan de orde. 
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Hoofdstuk 3 Projectopzet 

Gefaseerde aanpak 

Wij denken dat Schuldhulpverlening Hulst in een duidelijke behoefte kan voorzien, gelet op 

de schets van de situatie in het vorige hoofdstuk en de visie van de gemeente Hulst en van 

Maatschappelijk Werk Hulst voor Elkaar op de mogelijke rol van SHH. Uitgangspunt daarbij is 

dat SHH altijd in aanvulling op, en dus in nauw overleg met andere instanties opereert.  

 

In dit plan onderscheiden we mensen in drie mogelijke fasen van schuldenproblematiek. In 

de eerste plaats de preventieve fase, waarbij diepe schulden voorkomen kunnen worden, als 

tweede de schuldhulpfase waarbij vaak al professionele schuldhulpverlening aanwezig is en 

een maatje als steuntje in de rug kan dienen en als derde de nazorgfase waardoor terugval 

voorkomen kan worden.  

 

In dit projectplan gaat het om een periode van drie jaar. Daarbinnen zal een groeimodel 

moeten worden gehanteerd, om het werk beheersbaar te houden. Het eerste jaar staat in 

het teken van de opbouw van SHH en een beperkt aantal schuldhulpverleningstrajecten, 

inclusief nazorg. Wanneer dat staat en goed georganiseerd is, kan in latere jaren uitbreiding 

van de activiteiten in de richting van vroeg-signalering en preventie (eerste fase 

schuldenproblematiek) worden overwogen. 

Doelstelling  

Onze doelstellingen voor het eerste jaar zijn dan ook : 

1.Inrichten van een adequate, goed opgeleide vrijwilligersorganisatie, die kan helpen in 

2 Het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvragers door middel van het bieden                                        

van sociale en praktische ondersteuning op de korte termijn. 

Dit willen we bereiken door te participeren in de integrale samenwerking tussen diverse  

instanties in de Gemeente Hulst, die zich bezighouden met schuldhulpverlening.  

Hulpvragers van het huidige Schuldhulpverlening traject kunnen gekoppeld worden aan een 

vrijwilliger, een SchuldHulpMaatje, die hem/haar praktische en sociale ondersteuning biedt.  

Hulpvragers die zich rechtstreeks bij o.a. de verschillende diaconieën van de kerken en 

andere maatschappelijk betrokken organisaties melden komen uiteraard ook in aanmerking 

voor hulp, maar zullen zo nodig worden doorverwezen naar de professionele 

schuldhulpverlening. Afspraken hierover zullen gemaakt worden met betrokken partijen. 

 

Korter of langer, afhankelijk van de situatie, werken een SchuldhulpMaatje en een cliënt 

samen aan het verbeteren van de financiële situatie om zo o.a. een einde te maken aan de 

noodzaak gebruik te maken van ‘nood’ voorzieningen. Indien nodig zal ook gewerkt worden 

aan het (her)starten en bevorderen van het contact met de reguliere hulpverlening. 
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Doelgroep, resultaat en planning 

We richten ons in eerste instantie op zowel cliënten van het gemeentelijke integrale loket 

schuldhulpverlening, diaconale organisaties en andere maatschappelijk betrokken 

organisatie als op rechtstreekse verzoeken van hulpvragers. Het gaat om die klanten die 

behoefte hebben aan begeleiding naar financiële zelfredzaamheid en gemotiveerd zijn. 

Daarbij kan ook sociale problematiek aan de orde komen, maar bij ernstige problemen zal 

altijd worden doorverwezen naar de professionele instanties. Naast nieuwe klanten kan ook 

het huidige klantenbestand van de Gemeente Hulst en Maatschappelijk Werk Hulst voor 

Elkaar worden gescreend (zie voor verdere beschrijving van deze doelgroep hoofdstuk 4.1).   

In het eerste jaar is het streven om koppelingen tot stand te brengen tussen 8 tot 10 maatjes 

en 12 tot 15 cliënten. Ervaringen elders leren dat 6 tot 8 daarvan kunnen worden afgerond. 

Afronden wil in dit geval zeggen dat hulpvrager en hulpverlener er beiden van overtuigd zijn 

dat de cliënt weer zelfstandig verder kan. Na twee jaar zijn 18 koppelingen succesvol 

afgerond en na drie jaar 24.  Koppelingen die na twee jaar nog niet voldoende resultaat 

hebben geboekt, worden ontbonden en voor de betreffende klanten zoeken we 

ondersteuning op een meer passende manier.   

Na een jaar start de tweede fase van het plan, waarin - op basis van de evaluatie- meer 

SchuldHulpMaatjes worden opgeleid en ingezet. In de tweede fase zal ook een bezinning 

plaatsvinden hoe meer preventief gewerkt kan gaan worden.  
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Taakomschrijving coördinator 

Voor de selectie, ondersteuning en begeleiding van maatjes wordt een projectcoördinator 

(vrijwilliger) aangesteld. In verband met de continuïteit is het gewenst dat deze coördinator 

tenminste drie jaar aan de SHM organisatie verbonden blijft. De projectcoördinator vervult 

een belangrijke rol bij de intake van hulpvragers. Aan de hand van selectiecriteria wordt 

bepaald of de hulpvrager in aanmerking komt voor hulp. Dit zal veelal gebeuren in 

samenwerking met de professionele regisseur van het ondersteuningstraject.  

De projectcoördinator is ook op uitvoerend niveau de verbindende schakel tussen de 

deelnemers aan het integrale loket schuldhulpverlening en de SHM organisatie. 

Taakomschrijving maatjes 

Het SchuldHulpMaatje van de hulpvrager is uiteindelijk degene die de sociale en praktische 

ondersteuning aan gaat bieden. Het gaat hier om een persoonlijk contact voor minimaal 1 

dagdeel per week voor in principe een jaar en/of zolang de hulpvraag duurt. Maatje en cliënt 

streven een haalbare doelstelling na. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en 

zelfstandigheid van de cliënt staat daarbij voorop. Het SchuldHulpMaatje staat naast de 

professionele hulpverlening.  

Tot de taken van het maatje behoren:  

• in overleg met de cliënt vaststellen van de hulpvraag;  

• vertrouwenspersoon zijn;  

• starten, herstellen, bevorderen en begeleiden van het contact met professionele 

hulpverlener(s) en gemeentelijke instanties;  

• begeleiden van de cliënt naar financiële zelfredzaamheid;  

• bij ernstige sociale problematiek doorverwijzen van de cliënt naar de professionele 

instanties;  

• praktische hulp bij formulieren en brieven, administratie ordenen;  

 

De maatjes krijgen in hun werk ondersteuning en begeleiding van de projectcoördinator.     

Er zal een vrijwilligersovereenkomst worden afgesloten, waarin de detailafspraken goed    

beschreven worden om te voldoen aan de wettelijke vereisten en de betrokken partijen een 

goede bescherming te geven binnen de gemaakte afspraken.  

Monitoren en verantwoording van het project 

Het monitoren van het project geschiedt binnen de bestaande organisatiestructuur. Dit geldt 

ook voor het aansturen van de projectcoördinator bij het nemen van beslissingen die 

moeten bijdragen aan het behalen van de projectdoelen. De projectcoördinator en het 

bestuur bespreken de belangrijkste stappen binnen het project en regelen zowel de 

praktische als inhoudelijke zaken. Jaarlijks zal ten behoeve van de Gemeente Hulst, 

samenwerkingspartners en donateurs een schriftelijke rapportage worden opgesteld van het 

gevoerde beleid en de bereikte resultaten.  
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Hoofdstuk 4 Werving, selectie en training 

 

Werving van de hulpvragers 

De werving van hulpvragers zal vooral plaatsvinden via contacten met sociale partners en 

diaconieën. In de tweede fase, waarin SHH zich ook meer wil gaan toeleggen op preventief 

werken, zal worden nagegaan hoe hulpvragers meer actief benaderd kunnen worden. 

Hulpvragers kunnen zich ook op eigen initiatief aanmelden. 

 

Selectiecriteria hulpvragers  

In een intakegesprek met de projectcoördinator en de regisseur van het 

ondersteuningstraject wordt getoetst of de cliënt aan een aantal criteria voldoet. De 

selectiecriteria voor de hulpvrager zijn:  

Hij/zij : 

 

- heeft behoefte aan begeleiding naar financiële zelfredzaamheid; 

- is gemotiveerd om in samenwerking met een maatje een haalbare doelstelling na te 

streven; 

- heeft een niet al te grote of complexe hulpvraag of wordt ondersteund door 

professionele hulpverlening bij complexe hulpvragen; 

- is in staat om gemaakte afspraken na te komen en is bereid hiervoor minimaal 1 

dagdeel per week tijd vrij te maken. 

 

Hulpvragers die aan deze criteria voldoen komen in aanmerking voor hulp, ongeacht afkomst 

of geloof.  

 

Contra indicaties zijn het ontbreken van de hulpvraag, gebrek aan motivatie bij de cliënt, een 

te complexe hulpvraag in combinatie met de afwezigheid van andere hulpverlening (te 

denken valt bijvoorbeeld aan verslavingsproblematiek en ernstige psychosociale 

problematiek) en illegaliteit.  

In de laatste twee gevallen worden andere wegen bewandeld om de cliënt naar de 

professionele hulpverlening te begeleiden.  

 

Werving van maatjes  

Voor de algemene promotie van het maatjesproject maken we gebruik van persberichten en 

promotiemateriaal met een eigen huisstijl op flyers, posters, stickers en briefpapier. Wij streven 

ernaar zowel gedrukte media als radio en televisie te bereiken. 
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Voor de werving van maatjes maken we gebruik van (gratis) publiciteit in lokale, regionale dag- en 

weekbladen, kerkbladen e.d. Ook zullen vacatures worden geplaatst op www.ikwordmaatje.nl  site 

van het Oranjefonds, en op de website www.schuldhulpmaatje.nl. In Hulst kan bij Hulst voor 

Elkaar informatie gezocht worden op www.hulstvoorelkaar.nl/vrijwilligerswerk.                     
Ook wordt onderzocht of sociale media voor de werving ingezet kunnen worden. 

 

In een latere fase kunnen diverse andere netwerken worden ingezet met als doel het werven van 

vrijwilligers die werkzaam zijn in zowel financiële/administratieve als maatschappelijk/sociale 

functies. Voor medewerkers kan dit vrijwilligerswerk een leerzame manier zijn om kennis te maken 

met schuldenproblematiek en met name het herkennen van risico situaties. 

Selectiecriteria maatjes 

Zodra een vrijwilliger zich heeft aangemeld volgt een intakegesprek met de 

projectcoördinator. Omdat de vrijwilliger met kwetsbare mensen gaat werken zijn de 

selectiecriteria streng. Hij of zij zal over een aantal kwaliteiten en vaardigheden moeten 

beschikken om op een adequate wijze steun te kunnen bieden aan de cliënt. De criteria zijn:  

 

- affiniteit met de doelgroep; 

- stabiel zijn d.w.z. het eigen leven op orde; daadkrachtig en initiatief kunnen nemen; 

- integer zijn, betrouwbaar in afspraken, eerlijk en zorgvuldig;  

- communicatieve vaardigheden, goed kunnen luisteren, vragen stellen, inleven; 

- een goede balans weten te vinden tussen betrokkenheid en afstand, niet op de stoel 

van de professionele hulpverlening willen zitten;  

- in staat zijn om op een coachende wijze cliënten te ondersteunen; 

- grenzen kunnen stellen; 

- een positieve levensinstelling;  

- enige kennis van de sociale kaart; bereidheid tot het volgen van training;  

- minimaal 1 dagdeel in de week beschikbaar ook overdag; inzetbaar in de regio waar 

het maatjesproject actief is; minimale leeftijd 21 jaar; 

- verklaring omtrent gedrag;  

Training van de maatjes  

Een SchuldHulpMaatje ontvangt een intensieve verplichte training die hem/haar in staat 

moet stellen om de praktische en sociale ondersteuning te bieden aan de cliënten. Deze 

training zal bestaan uit de volgende onderdelen:   

1. Deelname aan pre-learning activiteiten. Op basis hiervan is de kandidaat in staat om 

te beoordelen of hij/zij geschikt is voor het werk. 

2. Deelname aan een 3-daagse training; na afloop ontvangt men een certificaat. Dit 

certificaat is 1 jaar geldig. 

3. Jaarlijks volgen van de module voor permanente educatie. 

4. Gebruik maken van de eigen leeromgeving voor additionele vragen.  

http://www.ikwordmaatje.nl/
http://www.schuldhulpmaatje.nl/
http://www.hulstvoorelkaar.nl/vrijwilligerswerk
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In de trainingen komen de volgende onderwerpen aan de orde:   
 

1. Persoon(lijkheid) 
 

2. Portemonnee en 
praten 

3. Praktijk 
 

- Wie ben ik als maatje - Hoe voer ik een 
gesprek als maatje 

- Wat is mijn positie als maatje 
 

- Wie is de hulpvrager - Hoe wordt  de cliënt 
financieel 
zelfredzaam 

- Wie zijn de schuldeisers 
 

- Wat is de rol van de 
hulpvrager 

- Hoe krijgen we 
inzicht 

- Wat is schuldhulpverlening 
 

- Waar is de hulpvrager - Welke risico’s kunnen 
we dragen 

- Welke hulpmiddelen zijn er 
 

- Hoe motiveer ik als maatje - Wat willen we nu en 
in de toekomst 

- Hoe ga ik op pad als maatje 
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Hoofdstuk 5 Continuïteit 

Drie aspecten 

Binnen het begrip continuïteit onderscheiden we drie aspecten, namelijk organisatorische, 

financiële en inhoudelijke continuïteit. Deze aspecten werken we in de volgende paragrafen 

uit.  

Organisatorische continuïteit 

Om in de toekomst de vrijwilligers te kunnen blijven begeleiden dient een 

projectcoördinator voor ten minste 3 jaar binnen het project beschikbaar te zijn. Ook het 

overbrengen van de opgedane ervaringen en expertise via het landelijk platform is deel van 

de activiteiten. Hiernaast zal een maatje maximaal 2 - 3 hulpvragers per jaar kunnen 

begeleiden en dienen er het eerste jaar 8 tot 10 maatjes te komen, die initieel opgeleid 

worden. Organisatorische continuïteit en maatschappelijk draagvlak ontstaan vooral als de 

Stichting SHH er in slaagt om via een actieve rol en in samenwerking en in samenhang met 

andere partijen een waardevolle bijdrage te leveren aan de schuldhulpverlening in Hulst.  

Financiële continuïteit 

De hulpverlening van onze vrijwilligers is gratis. Dat spreekt vanzelf, maar daarom is de 

Stichting SHH  afhankelijk van fondsen, donateurs en bijdragen van partners met wie wij 

samenwerken. 

Benadrukt wordt dat investeren in SchuldHulpMaatje loont, want: 

• De persoonlijke begeleiding van maatjes voorkomt dat mensen schulden krijgen, of 

er onnodig dieper in wegzakken. 

• Onze maatjes leren cliënten hoe je ook in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. 

• Het werk van SHH bespaart menselijk leed, maar ook maatschappelijke kosten voor 

uitkeringen, woninguitzettingen, incassotrajecten en maatschappelijke 

dienstverlening. De effectiviteit wordt door diverse rapporten aangetoond. 

De belangrijkste kostenpost van SHH is de opleiding van maatjes. 

Voor de opstartfase kunnen voor de eerste drie jaar landelijke fondsen worden aangeboord 

zoals bijv. Oranjefonds en/of Kansfonds, die de tijd geven om daarna vooral lokale fondsen  

aan te boren. Daarbij is de participatie van de Gemeente Hulst essentieel. Het streven is er 

op gericht dat deze bijdrage niet meer dan 50% van de totale kosten zal bedragen. Voor het 

resterende deel zullen andere partners worden gezocht. Te denken valt aan onder meer aan 

bedrijven en ondernemers, woningbouwcoöperaties en ziektekostenverzekeraars,  

kerken en particulieren. Jaarlijks zal een financiële verantwoording worden opgesteld van 

het afgelopen en zal nieuwe aanvraag voor het volgende jaar worden ingediend.  
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Samenwerking met partners 

Om de inhoudelijke continuïteit te waarborgen wil SHH investeren in netwerkrelaties met 

alle andere schuldhulpverlenende instanties in de gemeente Hulst, zoals de Gemeente, 

Maatschappelijk Werk Hulst voor Elkaar, woningbouwverenigingen, scholen en andere 

relevante lokale organisaties. Wij stellen ons voor om tenminste jaarlijks als 

Stichtingsbestuur met de deelnemers aan het Integrale loket Schuldhulpverlening te 

overleggen, naast reguliere contacten door met name de coördinator.  

 

Hoofdstuk 6 Financieringsvraag 
 

In bijlage 2 is de begroting voor de eerste drie jaren opgenomen. Gelet op het groeimodel 

(zie hoofdstuk 3) is de begroting voor het 2e en 3e jaar nog indicatief, en afhankelijk van de 

mate waarin het groeimodel kan worden ingevuld. De begroting is ingericht op basis van een 

planperiode van 12 maanden en dus niet op basis van een kalenderjaar.  

 

Naar aanleiding van bovengenoemde vragen wij voor de eerste planperiode : 

• Aan de burgerlijke gemeente Hulst om een medefinanciering van € 7.200,-- 

• Aan diverse landelijke fondsen om een medefinanciering van € 4.700,-- 
 

Notitie : 

Beide aanvragen zijn op dit moment in behandeling. Zodra een van de aanvragen is toegekend zal het project 

officieel van start gaan. 

 

 

Bijlagen 
 

Bijlage 1 Gegevens schuldenproblematiek in de Gemeente Hulst 

Bijlage 2 Begroting en financiering 

Bijlage 3 Onderbouwing lokale kosten 

Bijlage 4 Taak- en functieomschrijving projectcoördinator  

Bijlage 5 Taak- en functieomschrijving maatje  

Bijlage 6 Folder Vroegsignalering en Preventie bij schulden 
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Bijlage 1 Gegevens schuldenproblematiek in Gemeente Hulst 
 
SchuldHulpMaatje mag 4 keer per jaar een analyse doen op de database van een Nederlands breed 
werkend incasso en factoringbureau. Deze partij incasseert bij 4 miljoen mensen gemiddeld zo'n 25 
keer per jaar. De opdrachtgevers van dit bedrijf zijn heel divers, van verzekeraars tot postorderaars 
en van telecomaanbieders tot waterschappen. Wij analyseren hoe lang het duurt voordat er 
geïncasseerd kan worden en rekeningen worden betaald en delen mensen in, in 10 niveaus. 
Vervolgens maken we een profiel van deze mensen door de database te verrijken met lifestyle en 
postcode data. 
 
Deze actie levert een scherp profiel in combinatie met een risiconiveau op. 
Als laatste rollen we dit profiel terug uit over alle postcodes in Nederland en vinden we de 
overeenkomstige indeling per gemeente. 
 
Zo stellen we de database en ook de in document opgenomen kaartjes samen.  
 
Toetsing in de praktijk geeft aan dat deze methode vrijwel altijd een realistische weergave per 
postcode geeft. 

Hieruit blijkt dat er bij 16,7.% van de postcodes in de Gemeente Hulst er een verhoogd risico 

is op aanwezigheid van schuldenproblematiek.  
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Afbeelding 1  Kernen Gemeente Hulst  

 

 
 

Risico niveau 8, 9 en 10 geeft aan zeer grote kans op schuldenproblematiek. 

Van de 1140 huishoudens zijn er slechts een beperkt aantal bekend bij de Gemeente. 

 

Dus hebben we te maken met het alom bekende “topje van de ijsberg”. 

SchuldHulpMaatje heeft methodieken om ook de onbekende huishoudens te bereiken. 

 

Deze staan vermeld in de bijlage Preventie en Vroeg-signalering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
Beleidsplan 2018 - 2020 Stichting SHH, waarvan niets zonder voorafgaande toestemming van SHH, 
voor publicatie of andere doeleinden gebruikt mag worden. 

 

 

Bijlage 2  
 

Zie onderstaande begroting voor de komende 3 werkjaren 
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Bijlage 3 Toelichting lokale kosten en inkomsten 

 

Uitgaven 

 

Personeelskosten 

We gaan uit dat gedurende de eerste drie jaar er geen behoefte bestaat aan inhuur van 

professionele krachten 

 

Vrijwilligerskosten 

Alle kosten die nodig zijn om de vrijwilligers te voorzien van kennis en kunde om hun werk 

goed te kunnen uitvoeren. Tevens is hierbij opgenomen de kosten verbonden aan het 

lidmaatschap van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. 

 

Fondsenwerving 

Alle kosten die gemaakt moeten worden om de stichting te voorzien van de benodigde 

inkomsten om het bestaan van de stichting te kunnen waarborgen, bijvoorbeeld het inhuren 

van een externe fondsenwerver e.d.  

 

Kantoor- en organisatie kosten 

Dit zijn de algemene onkosten die gemaakt worden door de actieve SchuldHulpMaatjes. 

 

Algemene kosten 

Algemene kosten om de organisatie Schuldhulpverlening Hulst haar werk te laten doen. 

Hieronder vallen bv. kosten PR, porto, printkosten, bestuurs- en secretariaatskosten e.d. 

 

Inkomsten 

In de loop van de eerste 3 projectjaren zal het beroep op de landelijk fondsen worden 

afgebouwd. Gedurende deze 3 jaar zal financiering gezocht worden bij externe lokale 

fondsen en/of bedrijven. Bovendien zal de financieringsaanvraag richting burgerlijke 

gemeente tred blijven houden met de groei van de organisatie. 

 

 

Aannames waarvan we zijn uitgegaan qua groei van de organisatie 

  Jaar 

  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Aantal maatjes nieuw te trainen 10 5 5 

Aantal maatjes in onderhoud 0 10 9 

Aantal uitvallers 0 2  

Aantal effectief 5 9 13 
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Bijlage 4 Taak- en functieomschrijving projectcoördinator  

  

Taken: 

• Doet de intake van vrijwilligers; 

• Doet de intake van hulpvragers en verbindt deze met de juiste SchuldHulpmaatjes; 

• Doet regelmatig kleine crisisinterventies, voordat hij/zij de zaak kan overdragen aan 

een vrijwilliger voor de start van het traject; 

• Geeft leiding aan de groep vrijwilligers en ziet toe op een effectief functioneren; is 

hun klankbord en coach;  

• Organiseert regelmatig intervisie- en toerustingsbijeenkomsten; 

• Leidt eigen assistent(en) op samen met de geboden mogelijkheden vanuit het 

Landelijk Servicepunt; 

• Realiseert en faciliteert voorstellen tot verbetering van de dienstverlening; 

• Bewaakt de zwaarte van de hulpverlening; 

• Bewaakt de grenzen van SchuldHulpMaatjes en bakent samen met het bestuur tijdig 

grenzen af bij mogelijke knelpunten met gemeenten, woningcorporaties en 

bedrijven; 

• Verplicht zich tot het toezien op en laten naleven van de grenzen, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een SchuldHulpMaatje; 

• Is een professioneel gesprekspartner, namens de vrijwilligersorganisatie, voor de 

lokale partijen, zoals ambtenaren, lokale instellingen en ondernemers; 

• Rapporteert effectief op compacte wijze resultaten aan het bestuur conform de 

gevraagde format; 

 

Functie-eisen/vaardigheden 

• Voelt zich betrokken bij de doelgroep, dat zijn mensen in financiële nood; 

• Onderschrijft het doel van de Stichting SHH zoals verwoord op pagina twee van dit 

plan en kan goed omgaan met verschillen in ras, geaardheid en levensovertuiging; 

• Is eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig, omdat je je mengt in andermans financiële 

zaken; 

• Is bereid de deskundigheidstrainingen te volgen en volgt het Landelijke Permanente 

Educatie Programma (PEP); 

• Is bereid zich minimaal drie jaar in te zetten; 

• Is een luisterend oor voor de vrijwilligers en zeker voor de hulpvrager; 

• Heeft een goede naam en goede referenties; 

• Heeft zelf geen strafblad of verslaving en je hebt je eigen financiële zaken op orde; 

• Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en overlegt deze aan de secretaris; 

• Heeft mensenkennis en ervaring in het kunnen werken met teams en waardeert 

verschillen; 
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• Durft de nek uit te steken, vernieuwend te denken en kan kritiek ontvangen en 

geven; 

• Is een teamspeler en kan goed organiseren en grenzen stellen; 

• Wil verantwoording afleggen en onderschrijft dienstbaar leiderschap; 

• Je raakt niet uit balans als je geconfronteerd wordt met een crisissituatie; 

• Je staat open voor de geloofsovertuiging van de diverse vrijwilligers; 

• Je beheerst computervaardigheden, met name het kunnen gebruiken van E-mail, 

Microsoft Word en Excel programma’s en is thuis op Internet. 

 

Wat bieden we de coördinator? 

• Een leerzame, uitdagende vrijwilligersfunctie waar je je in kunt vastbijten en je 

leiderschapstalenten kunt bewijzen; 

• Driedaagse SchuldHulpMaatje training (dit wordt als voorwaarde gesteld, opdat de 

coördinator over dezelfde kennis beschikt als de vrijwilliger);  

• Training en bijeenkomsten met collega coördinatoren; 

• Ondersteuning door het Landelijk Service Punt en landelijke kerkelijke organisaties; 

• Ondersteuning via de website en de Helpdesk.  

 

Coördinatoren zijn op geen enkele wijze professioneel betrokken bij enige organisatie, die in 

de Schuldhulpverlening actief is, anders dan SchuldHulpMaatje. Deze regel geldt om iedere 

zweem van belangenverstrengeling in taakvelden te voorkomen.  
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Bijlage 5 Taak- en functieomschrijving maatje 

 

Een maatje beschikt over de volgende eigenschappen: 

• Voelt zich betrokken bij de doelgroep; 

• Is bereid om met de hulpvragers in een moeilijke periode in hun leven op te trekken 

en hen te ondersteunen; 

• Aarzelt niet om de hulpvrager op het goede spoor te zetten als er meer, 

specialistische hulp nodig is; 

• Heeft een open houding; 

• Kan present zijn voor de ander en goed omgaan met intermenselijke verschillen in 

ras, geaardheid en levensovertuiging en de daarmee verbonden opvattingen, zonder 

daarover te oordelen. 

 

Welke karaktertrekken heeft een maatje nodig? 

• Initiatiefrijk, daadkrachtig en stabiel; 

• Is in staat om snel en handelend op te treden, als het erop aankomt; 

• Is in staat om tactvol het (financieel) gedrag van de ander bespreekbaar te maken en 

te spiegelen; 

• Is opgewassen tegen de teleurstellingen, wanneer de hulpvrager zich misschien 

onvoorspelbaar gedraagt; 

• Weet om te gaan met de moeilijkheden uit het leven van de hulpvrager. Als 

vertrouwenspersoon wordt het maatje daar onherroepelijk mee geconfronteerd. 

 

Verder voldoet een maatje aan de volgende voorwaarden: 

• Is eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig want het maatje mengt zich in andermans 

financiële zaken; 

• Heeft geen strafblad en heeft de eigen financiële zaken op orde;  

• Is bereid het Permanente Educatie Programma (PEP) te volgen, waaronder de 

training van drie dagen en is ook bereid om daarna geregeld te overleggen met de 

coördinator en collega maatjes; 

• Is bereid zich in principe minimaal twee jaar in te zetten; 

• Heeft er geen probleem mee om een vertrouwelijke band aan te gaan met iemand in 

een kwetsbare positie. Het is belangrijk dat deze persoon op het maatje kan rekenen; 

• Heeft een MBO werk- en denkniveau; 

• Het beheersen van computervaardigheden, met name het kunnen gebruiken van e-

mail, Microsoft Word en Excel programma’s en het thuis zijn op het internet; 

• De vrijwilliger verplicht zich tot het naleven van de bevoegdheden van een 

SchuldHulpMaatje. 
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Identiteit en achtergrond van SchuldHulpMaatjes. 

 

De Stichting SHH wil hulp bieden vanuit een Bijbels geïnspireerde motivatie. Hierin liggen de 

wortels en de identiteit van waaruit SchuldHulpMaatje door de deelnemende kerken is 

opgericht. 

Mensen met een warm hart voor anderen, ook als ze niet christelijk opgevoed of kerkelijk 

actief zijn, kunnen maatje worden en iedere hulpvrager zonder voorbehoud helpen.          

Wel vinden we het wel belangrijk dat maatjes onze Bijbelse motivatie herkennen en 

respecteren, bijv. bij een (door de hulpvrager aangegeven) doorverwijzing naar een 

pastoraal werker van één van de lokale kerken.  

 

 

Een SchuldHulpMaatje is op geen enkele wijze professioneel betrokken bij enige 

organisatie, die in de schuldhulpverlening actief is, anders dan SchuldHulpMaatje zelf. 

Deze regel geldt om iedere zweem van belangenverstrengeling in alle taakvelden te 

voorkomen.  
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Bijlage 6 Vroegsignalering en preventie bij schulden 

Bijgaand copy van de brochure Vroegsignalering en preventie bij schulden. Op aanvraag ook 

in gedrukt vorm leverbaar. 
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