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Inleiding 

Dit is de tweede voortgangsrapportage van het project SchuldHulpMaatje in de gemeente Bernheze. 

De terugblik bestrijkt de periode september 2014 t/m 31 december 2015. Deel 2 van dit document 

bestaat uit een korte samenvatting van beoogde projectdoelstellingen m.b.t. projectjaar drie.  

Het project SchuldHulpMaatje Bernheze is gestart in september 2013. Het eerste half jaar was een 

periode van opbouw en operationeel worden. T.b.v. het project SchuldHulpMaatje Bernheze is een 

aparte stichting opgericht: de stichting Schuldhulp Bernheze. Het bestuur van de stichting verzorgt de 

financiering van het project en schept de randvoorwaarden voor de operationele uitvoering. Voor de 

invulling en aansturing zijn twee coördinatoren opgeleid, beide zijn werkzaam op vrijwillige basis. Zij 

geven leiding aan 16 opgeleide en gecertificeerde SchuldHulpMaatjes. Het bestuur zorgt verder voor 

de opbouw en het onderhoud van alle relevante contacten met de gemeente, hulpverlenende 

instanties en kerken in de gemeente Bernheze, evenals met overige financiers zoals regionale en 

landelijke vermogensfondsen. SchuldHulpMaatje Bernheze werkt nauw samen met de 

intergemeentelijke Sociale Dienst Optimisd. 

Na een succesvol eerste projectjaar kunnen we constateren dat we ook in het tweede projectjaar 

onze doelstellingen gerealiseerd hebben. Het maatschappelijk draagvlak dat we in het eerste 

projectjaar hebben weten te realiseren is verder versterkt. De gemeente Bernheze heeft recent een 

duidelijke visie en beleid t.a.v. armoedebestrijding geformuleerd; zij wil zoveel mogelijk mensen die 

niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien tijdig bereiken. SchuldHulpMaatjes Bernheze ziet zij 

hierbij als volwaardige partner. 

Het kader voor armoede- en minimabeleid in Bernheze is vastgelegd in o.a. het Bestuursprogramma 

2014-2018 en de Programmabegroting 2016. De inzet van SchuldHulpMaatjes wordt expliciet 

vermeld als een van de maatregelen om armoede tegen te gaan en helpen voorkomen. De gemeente 

heeft aangegeven dat zij samen met Optimisd een voorstel zou uitwerken voor het beter bereiken 

van de doelgroep, overeenkomstig maatregel 10 uit de notitie ‘Armoedebeleid Bernheze, 

Aanvullende maatregelen’ van oktober 2015. SchuldHulpMaatjes Bernheze heeft hiervoor – in 

overleg met Optimisd - eind 2015 een projectvoorstel uitgewerkt m.b.t. een pilot ‘Vroegsignalering 

en preventie bij schulden d.m.v. inloopspreekuur en Google Adwords campagne’. In dit project wordt 

concreet invulling gegeven aan preventie en vroegsignalering. Hoewel deze pilot nauw samenhangt 

met het werk van SchuldHulpMaatjes Bernheze, is besloten deze vooralsnog apart te houden van het 

‘reguliere’ project SchuldHulpMaatje. Aansturing van de pilot gebeurt direct door het bestuur. Voor 

deze pilot worden separaat fondsen geworven. 

Deel 2 van dit document biedt een vooruitblik op het derde projectjaar van SchuldHulpMaatjes, 

zowel qua inhoudelijke doelstelling en beoogde resultaten, als qua financiering. Deze dient tevens als 

onderbouwing van de fondsaanvragen voor het 3e projectjaar. Wij vertrouwen er op onze financiers 

hiermee een goed beeld geschetst te hebben van het werk van SchuldHulpMaatjes Bernheze. 

Bernheze, februari 2016, 

Frans Schmit, voorzitter. 
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DEEL 1 Verantwoording september 2014 tot/met december 2015 

 

Behaalde projectdoelstellingen 2015 

Operationele doelstellingen: 

A) Aantal SchuldHulpMaatjes: doelstelling was om in 2015 door te groeien van 10 naar 15 

operationele SchuldHulpMaatjes. Eind 2015 zijn in totaal 16 SchuldHulpMaatjes 

operationeel. Dit ondanks dat we in 2105 afscheid hebben moeten nemen van 3 

SchuldHulpMaatjes die hun werkzaamheden om persoonlijke redenen hebben moeten 

stopzetten. 

B) Aantal te ondersteunen hulpvragers: doelstelling was om 35 hulpvragers te begeleiden door 

koppeling aan een maatje. In totaal zijn 34 hulpvragers begeleid, waarvan 14 trajecten ook 

nog in 2016 doorlopen. De reden dat we iets achterliepen op ons beoogde doel is dat de 

groei in het aantal nieuwe SchuldHulpMaatjes pas in de loop van het jaar op gang kwam. 

Kwalitatieve doelstellingen m.b.t. verdere opbouw organisatie  

A) Versterken lokaal draagvlak: dankzij onze goede resultaten en een stevige lobby is op 

politiek gebied het draagvlak aanzienlijk gegroeid. In het beleid van de gemeente Bernheze is 

SchuldHulpMaatje nu uitdrukkelijk vermeld als partner in de uitvoering van het 

armoedebeleid (zie ook de inleiding), voor de verdere implementatie van SchuldHulpMaatje 

zijn geoormerkte gelden gereserveerd. De samenwerking met Optimisd loopt goed; dit blijkt 

o.a. uit het continue aanmelden van potentiële hulpvragers en de goede operationele 

samenwerking. Ook vanuit de diaconieën van de verschillende kerken kunnen we rekenen op 

voldoende draagvlak. Gedurende de afgelopen periode hebben we ook voldoende publiciteit 

gehad in de diverse lokale media. 

 Artikel in Brabants Dagblad 

 Artikel op gemeente pagina  

 In lokaal huis aan huisblad 
 

B) Voorbereiding Pilot Vroegsignalering en preventie: in samenwerking met Optimisd is in 

2015 de opzet uitgewerkt voor een pilot Vroegsignalering en preventie in combinatie met 

een Adwords campagne, ondersteund door een inloopspreekuur op een centrale locatie in 

Heesch. Heesch ligt als locatie het meest voor de hand i.v.m. het hoogste aantal zgn.’rode 

postcodegebieden’. Deze pilot gaat pas in 2016 van start zodra de fondswerving rond is. 

C) De Dropbox structuur voor rapportages is niet gerealiseerd. We wachten op de uitrol vanuit 

het landelijke SchuldHulpMaatje CRM systeem. Indien dat te lang op zich laat wachten, 

willen we in 2016 starten met de implementatie van Sharepoint via Office 365 (Microsoft). 
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D) Continuïteitsborging: Gedurende 2015 zijn drie SchuldHulpMaatjes ingestroomd met de 

ambitie om coördinator te worden. Na hun inwerkperiode als SchuldHulpMaatje zal dit in de 

loop van 2016 geactualiseerd worden. Hierdoor wordt de waarborg voor continuïteit van de 

organisatie aanzienlijk versterkt. 

E) Kwaliteitsborging gecertificeerde maatjes: in 2015 is een start gemaakt met 

intervisieavonden. Dit loopt goed. In samenwerking met SchuldHulpMaatje Oss is een aanzet 

gegeven aan een betere screening van nieuwe maatjes. Ook het gebruik van de pre-learning 

internetmodule is in deze periode gestart. Beide maatregelen voorkomen voortijdige 

afvallers. 

F) Training van nieuwe SchuldHulpMaatjes is gebeurd in twee tranches. De groep die eind 

2015 met de opleiding klaar was, heeft het certificaat ontvangen uit handen van de 

verantwoordelijke wethouder van Bernheze. Dit is gebeurd samen met de uitreiking van 

certificaten aan nieuwe maatjes in de gemeente Oss (door de wethouder van Oss) in de 

raadszaal van het gemeentehuis Oss. 

  

 

G) Verbreding financieel draagvlak: In 2015 is een eerste aanzet gegeven om nieuwe fondsen 

te benaderen. Met de gemeente is de subsidierelatie verstevigd; ook voor de pilot 

Vroegsignalering en preventie. De kerken hebben signalen gegeven dat men financieel wil 

participeren en ook met lokale banken zijn relaties gelegd. Elk van deze pijlers zal verder 

worden ontwikkeld om ook in de toekomst financieel de continuïteit te kunnen waarborgen. 

Behaalde resultaten tweede projectjaar  

Eind 2015 was het aantal, dat we begeleiden gestegen van 7 naar 14. De hulpverlening van deze 14 

personen zal doorlopen in 2016. Gedurende 2015 was het aantal hulpverzoeken dat we binnen 

gekregen hebben 21. Het aantal afgehandelde hulpverzoeken is in die periode gestegen van 7 naar 

15. Tevens is de wachtlijst (1 hulpvrager) die we eind 2014 hadden weggewerkt. 

Vrijwilligers, opleiding en coaching 
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Gevolgde training 

In totaal hebben 8 aspirant SchuldHulpMaatjes op kosten van het project de training gevolgd en zijn 

gecertificeerd.  

 

Permanente Educatie Programma 

In totaal deden in 2015 8 SchuldHulpMaatjes mee aan het permanente educatie programma om zo 

hun eerder behaalde certificering te continueren. 

 

Intervisie bijeenkomst 

In totaal zijn 4 intervisie sessies gehouden om SchuldHulpMaatjes in de gelegenheid te stellen om 

ervaringen uit te wisselen. Gemiddelde opkomst was 90%. 

 

 

Werving en selectie 

Werving van potentieel nieuwe SchuldHulpMaatjes is vooral gedaan via de verschillende diaconieën 

door oproepen in kerk-/parochie nieuwsbrieven. Ook heeft de verkregen publiciteit ons geholpen 

aan spontane aanmeldingen van vrijwilligers.  

 

“Optimisd ervaart de samenwerking en begeleiding van hulpvragers door vrijwilligers van 

SchuldHulpMaatje Bernheze, als aanvulling op onze dienstverlening, als constructief. De 

samenwerking is uiterst zinvol, SHM heeft deskundige vrijwilligers, plezierig om mee samen te 

werken, en de afstemming met onze klantmanagers in de individuele casus loopt goed.  

De afgesproken werkwijze en samenwerking dient als voorbeeld voor onze samenwerking met 

vrijwilligers in de andere ISD gemeenten Veghel, Schijndel en Sint Michielsgestel. Daartoe is in 2015 

een informatiebijeenkomst belegd waarin de coördinator van SHM uitleg heeft gegeven aan 

vrijwilligers uit de andere ISD gemeenten op verzoek van Optimisd.” 

Peter van der Kamp, beleidsmedewerker Optimisd 
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Financiële verantwoording tweede projectjaar 

 

Exploitatieoverzicht 

 

Balanspositie 

saldo betaalrekening 860,71€      eigen vermogen -€             

saldo spaarrekening 3.524,22€  openstaande factuur 3.250,00€  

reserveringen uitgaven lopend traject 1.134,93€  

4.384,93€  4.384,93€  

achter gehouden uitbetaling oranjefonds 2014 2.000,00€  

achter gehouden uitbetaling oranjefonds 2015 1.250,00€  

 

uitgaven 2015 begroot werkelijk 

Vrijwilligerskosten 10.950,00 €    10.214,00 €    

Kantoor- en organisatiekosten 1.600,00 €       1.061,00 €       

Diversen 900,00 €          255,00 €          

Totaal 13.450,00 €    11.530,00 €    

inkomsten 2015 begroot werkelijk 

Oranje Fonds 5.000,00 €       3.750,00 €       

Lokale overheid 8.000,00 €       8.000,00 €       

Kerkelijke organisaties 500,00 €          2.000,00 €       

Geeffonds 1.000,00 €       

Totaal 13.500,00 €    14.750,00 €    
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Samenvatting projectdoelstellingen en beoogde resultaten voor 2016 
 

Operationele doelstellingen: 

 Aantal SchuldHulpMaatjes: doelstelling voor 2016 is doorgroeien naar 25 operationele 

SchuldHulpMaatjes. 

 Continuïteit borgen: doorgroeien van twee coördinatoren naar tenminste drie goed 

ingewerkte coördinatoren. Uitgangspunt is één coördinator op ca. 10 maatjes.  

 Aantal te ondersteunen hulpvragers: doelstelling om 60 hulpvragers te begeleiden door 

koppeling aan een maatje. Van deze 60 hulpvragers denken we dat we 50% succesvol kunnen 

afsluiten zodat deze zelfstandig verder kunnen. 25% zal ook na 2016 nog ondersteuning 

nodig hebben en bij 25% zullen we de ondersteuning moeten stoppen wegens gebrek aan 

medewerking van de hulpvrager. 

 

Kwalitatieve doelstellingen m.b.t. verder opbouw organisatie  

 Versterken lokaal draagvlak: doelstelling voor 2016 is vooral continuering van de 

opgebouwde relaties, met Optimisd, de gemeente Bernheze, het sociale wijkteam, 

burgerinitiatieven (zoals Onsdorpsplein Heesch, BurenhulpNistelrooij etc), de lokale media 

en anderen. 

 Verbreding dienstverlening zodat een meer actieve rol gespeeld kan worden door 

SchuldHulpMaatjes op het gebied van preventie. Hierdoor proberen we te bereiken dat 

minder mensen een beroep hoeven te doen op de officiële schuldhulpverlening/sanering. 

Uitgaande van een positieve uitkomst van de pilot Vroegsignalering en preventie willen we in 

het laatste kwartaal van 2016 de Adwords campagne en het inloopspreekuur verankeren 

binnen de organisatie en werkwijze van SchuldHulpMaatjes Bernheze, zodanig dat het een 

standaard onderdeel van de aanpak wordt. 

 Verbetering interne communicatie en verslaglegging: doel is verbetering en 

vergemakkelijking van rapportage van SchuldHulpMaatjes over de voortgang van het proces 

bij hun hulpvrager. Om de documentenstroom te vereenvoudigen zal een CRM systeem 

geïmplementeerd worden. Indien de uitrol van dit ondersteunende CRM-systeem vanuit het 

landelijk servicepunt van SchuldHulpMaatje Nederland te lang op zich laat wachten, starten 

we met de implementatie van een Sharepoint en Office 365 omgeving(Microsoft). Hierdoor 

wordt de mogelijkheid geschapen om de koppelingen tussen SchuldHulpMaatjes en 

hulpvragers te administreren en opslag van rapportagedocumenten van de verschillende 
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SchuldHulpMaatjes te stroomlijnen. Dit vereenvoudigt het werk van de coördinatoren en het 

bestuur en draagt bij aan verhoging van de kwaliteit van dienstverlening.  

 Kwaliteitsborging gecertificeerde maatjes: voortzetten intervisieavonden. Meer nadruk zal 

gelegd worden op het uitnodigen van externe gastsprekers om zo de SchuldHulpMaatjes een 

bredere blik te geven op wat er zich allemaal afspeelt rond hun werkgebied. 

 Trainingen 

o Training nieuwe SchuldHulpMaatjes: in 2016 staat de training van 5 nieuwe maatjes 

gepland. 

o Communicatie training: Een extra training zal gegeven worden aan de 

SchuldHulpMaatjes op het gebied van communicatie met hulpvragers. 

o Maatwerk training coördinatoren: Samen met de Gemeente Oss zal een training 

voor de coördinatoren gegeven worden. In persoonlijke intakegesprekken zal 

bepaald worden aan welk onderdeel trainingsbehoefte bestaat. Op basis daarvan zal 

een maatwerk training samengesteld worden, in het laatste kwartaal van 2016 zal 

mogelijk een vervolgsessie plaatsvinden. Doelstelling is versterken teamverband en 

het verbeteren van de aansturing van de SchuldHulpMaatjes. 

 Verbreding financieel draagvlak: met de gezamenlijke kerken (RK + PKN) wordt overlegd om 

tot een garantiestelling te komen in geval de organisatie van SchuldHulpMaatjes Bernheze 

onvoorzien in financiële problemen zou komen. Er worden nieuwe fondsen benaderd naast 

het Oranje Fonds, dat als belangrijke medefinancier voor de eerste projectperiode van drie 

jaar optreedt. Ook met lokale banken en serviceclubs wordt beoogd in 2016 concrete 

afspraken te maken voor medefinanciering.  
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Extra activiteiten in 2016 

 

Ontwikkeling nieuwe werkgebieden 

Door middel van de Adwords campagne wijzen we de weg aan mensen die via internet hulp vragen. 

Mensen die echt hulp wensen, kunnen ons langs deze weg gemakkelijk bereiken. Via de Adwords 

campagne worden zij geleid naar de website http://uitdeschulden.nu/bernheze/bernheze . Hier 

kunnen ze gebruik maken van tools en hulpmiddelen die kunnen helpen om op eigen kracht uit de 

financiële problemen te komen, dit om te voorkomen dat men bij de schuldsanering moet 

aankloppen. Indien men dat wenst kan ook direct de hulp van een SchuldHulpMaatje worden 

ingeroepen. 

Begin 2016 is een start gemaakt met een laagdrempelig inloopspreekuur. Dit zal verder uitgebouwd 

en verankerd worden. Tijdens dit inloopspreekuur kunnen mensen die financiële problemen hebben 

of denken daarin terecht te komen om raad of hulp vragen. Dit inloopspreekuur wordt bemenst door 

twee SchuldHulpMaatjes en een coördinator en zal elke donderdagavond gehouden worden. Het 

spreekuur werkt nauw samen met de lokale professionele hulpverleners, het sociale wijkteam en 

burgerinitiatieven zoals burenhulp Nistelrooij en Onsdorpsplein Heesch. 

Continuïteitsborging financiering 

Dit jaar zal sterker ingezet worden op het lokaal werven van fondsen. Hierdoor wordt op termijn de 

afhankelijkheid van de gemeentelijke financiering en van de centrale fondsen verkleind. Ook zal 

aangestuurd worden op een hogere financiering vanuit de verschillende kerkgenootschappen. 

Resultaat hiervan moet zijn dat op termijn financieel de continuïteit lokaal geborgd gaat worden. 

Kwaliteitsverbetering 

1) Er komt een vast schema van 6 intervisie-/terugkomavonden. Drie avonden zullen volledig besteed 

worden aan het uitwisselen van onderlinge ervaringen zodat optimaal van elkaar geleerd kan 

worden. De andere drie avonden nodigen we professionals uit die iets komen vertellen over hun 

werkzaamheden, dit als extra training voor de SchuldHulpMaatjes. Te denken valt hierbij aan 

curatoren, bewindvoerders, incassobureaus, etc. 

2) Her-certificering van de SchuldHulpMaatjes zal gebeuren via e-learning. Via e-learning kan 

iedereen stapsgewijs en op eigen tempo en op elk willekeurig moment de leerstof tot zich nemen. 

Naast de verplicht te volgen modules zullen er ook modules komen die men naar behoefte kan 

volgen 

3) In 2016 zal een duidelijk omschreven vrijwilligersbeleid worden geïmplementeerd op basis van de 

5B methodiek (Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindigen). 

http://uitdeschulden.nu/bernheze/bernheze
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Financiering derde projectjaar: begroting en dekkingsplan 

 

Exploitatieoverzicht: Begroting 2016 

Te verwachten uitgaven:  

Contributie Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 3.250 

Kosten maatjesavond 600 

Ontmoetingsbijeenkomst bedrijfsleven over invloed loonbeslag werknemers 300 

Permanent Educatie Programma t.b.v. bestaande SchuldHulpMaatjes 4.000 

Training nieuwe maatjes (5 personen à € 350) 1.750 

Declaraties onkosten  1.000 

Reiskosten  400 

Telefoonkosten 960 

Kantoorkosten 480 

Vergaderkosten 110 

Bankkosten 150 

 
Drukwerk 200 

ICT investering  1.000 

Kosten opstarten pilot inloopspreekuur en Adwords campagne 3000 

TOTAAL UITGAVEN 2016 17.200 

 

Toelichting begrotingsposten:  

ICT investering: dit betreft de aanschaf van een laptop t.b.v. de coördinatoren voor het bijhouden 

van de administratie. De kosten voor de opstart van het inloopspreekuur en de Adwords campagne 

zijn gedurende de pilot periode voor rekening van stichting SchuldHulp Bernheze. Na aantoonbaar 

positief resultaat is de gemeente Bernheze bereid over te gaan tot medefinanciering. 

Dekkingsplan 

Gemeente Bernheze 8.000 

Oranje Fonds 2.000 

Lokale kerken 500 

Overige vermogensfondsen 7.000 

Serviceclubs / andere lokale giften 500 

TOTAAL VERWACHTE INKOMSTEN 18.000 



 

 

SchuldHulpMaatje Bernheze – F.J.Schmit Krabbenhoek 35 – 5384MT Heesch 

NL08 RABO 0106 2449 81 – tel. 06 10213723 - SHMFJSchmit@gmail.com - KVK 58272933 – ANBI 

Versie 20160203 

13 

Aanvraag medefinanciering 2016  

Gemeente Bernheze 

De gemeente Bernheze heeft via Optimisd al eerder een tegemoetkoming gegeven van € 8.000,- voor 

de periode 2014/2015. Op basis van de kostenraming 2016 hebben we opnieuw een beroep gedaan 

op de Gemeente Bernheze voor een medefinanciering van € 8.000,-. Aanvraag is op dit moment in 

behandeling. 

Oranje Fonds 

Overeenkomstig uw toezeggingsbrief d.d. 22 oktober 2013 doen we wederom een beroep op het 

Oranje Fonds voor een bedrag van € 2.000,- voor het projectjaar 2016. Een eerdere meerjarige 

aanvraag van de stichting SchuldHulp Bernheze is reeds in het bezit van het Oranje Fonds 

(projectnummer MG20132183).  

 

Overige vermogensfondsen 

In verband met de teruglopende financiering van het Oranje Fonds gaan we een beroep doen op 

andere fondsen voor een bedrag van €7.000,- om financiering voor 2016 sluitend te krijgen. 

 

Overige financiering 

Voor de rest van de financiering zullen we een beroep doen op de verschillende kerkelijke 

organisaties en lokale bedrijven en serviceclubs. 

 


