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Samenvatting projectdoelstellingen en beoogde resultaten voor 2017 
 

Operationele doelstellingen: 

➢ Aantal SchuldHulpMaatjes: doelstelling voor 2017 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 De extra 

coördinator zal extra focus geven op het bevorderen van de contacten met bijvoorbeeld de 

Sociale Dienst van de gemeente Meierijstad, het werven van maatjes, meedenken over 

spreekuur etc. Dat zijn allemaal zaken waar nu onvoldoende aan toekomen – maar die voor 

het behalen van de doelstellingen wel belangrijk zijn 

 

➢ 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 2017 is vooral continuering van de 

opgebouwde relaties, met Sociale Dienst Meierijstad, de gemeente Bernheze, het sociale 

wijkteam, burgerinitiatieven 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.  

De adwords campagne gestart in 2016 zal in 2017 gecontinueerd worden omdat we gezien 

hebben dat we toch een belangrijk deel van de doelgroep kunnen voorzien van de juiste en 

nuttige informatie. 

 

Een Facebookactie zal gedurende 2017 worden gestart. We gaan proberen door het opzetten 

van betaalde advertenties de doelgroep actief en laagdrempelig te benaderen. 
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Contact zal gezocht worden met bestaande spreekuren om hierin te participeren. Dit om het gat 

dat is ontstaan door het opheffen van het eigen spreekuur te verminderen. 

➢ 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 is in 2016 een Hulpvrager 

Volg Systeem (HVS) geïmplementeerd. 2017 zal in het teken staan van het in gebruik nemen 

van dit systeem en adaptatie hiervan door alle actieve SchuldHulpMaatjes.  

 

➢ 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 2017 staat de training van 12 nieuwe 

maatjes gepland. 

o Specifieke trainingen: Afhankelijk van de behoefte kan ook in 2017 weer specifieke 

trainingen gegeven woorden aan 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. Ook met lokale banken en serviceclubs 

wordt beoogd in 2016 concrete afspraken te maken voor medefinanciering.  
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Extra activiteiten in 2017 

 

Ontwikkeling nieuwe werkgebieden 

Continuïteitsborging financiering 

Ook in 2017 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 2017 zal een duidelijk omschreven vrijwilligersbeleid worden geïmplementeerd op basis van de 

5B methodiek (Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindigen). 
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Financiering vierde projectjaar: begroting en dekkingsplan 

 

Exploitatieoverzicht: Begroting 2017 

begroot 2017

vrijwilligerskosten 7.350,00€     

training 6.000,00€      

onkosten 1.000,00€      

maatjesavond 1.000,00€      

-€                

kantoor en organisatie 8.790,00€     

lidmaatschap 3.100,00€      

bankkosten 400,00€          

kantoorkosten 480,00€          

vergaderkosten 110,00€          

drukwerk 500,00€          

google 4.200,00€      

diverse 1.300,00€     

diverse 600,00€          

fondsen werving 700,00€          

-€                

totale begroting 17.440,00€  

-€                 

Toelichting begrotingsposten:  

Dekkingsplan 

inkomsten begroot

Gemeente Bernheze/Meierijstad 9.000,00€      

lokale kerken 2.000,00€      

serviceclubs 1.000,00€      

externe  fondsen 6.000,00€      

totaal inkomsten 18.000,00€    
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Aanvraag medefinanciering 2017  

Gemeente Bernheze/Meierijstad 

De gemeente Bernheze heeft via Optimisd al eerder een tegemoetkoming gegeven voor eerdere 

jaren. Op basis van de kostenraming 2017 hebben we opnieuw een beroep gedaan op de Gemeente 

Bernheze voor een medefinanciering van € 9.000,-.  

Oranje Fonds 

Voor 2017 doen we geen beroep meer op het Oranje Fonds voor medefinanciering omdat de periode 

van 3 jaar verlopen is een finale afrekening zal in 2017 plaatsvinden 

 

Overige vermogensfondsen 

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

andere fondsen voor een bedrag van € 6.000,- om financiering voor 2017 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. 

 


