
 
 

SchuldHulpMaatje Bernheze – KVK 58272933 – ANBI – NL08 RABO 0106 2449 81  

 

 

Stichting SchuldHulpMaatje Bernheze 

 
1. Verzoek tot cofinanciering 

2. Verslag over 2017 

3. Beleidsplan 2018 – 2021 

4. Samenstelling Bestuur 

5. Financiën 

 

 

 

 

Aan:  Gemeente Bernheze, Commissie Maatschappelijke Zaken 

 t.a.v.:  Wethouder R.E.S. van Moorselaar, Mevr. M. Gerfen 

 De Misse 6 

 5384 BZ Heesch 

  

Van: Stichting SchuldHulpMaatje Bernheze 

 F.J.Schmit (voorzitter) 

 Krabbenhoek 35 

 5384MT Heesch 

 SHMFJSchmit@gmail.com 

 

Datum: 1 juni 2018 

 

  

mailto:SHMFJSchmit@gmail.com


 
 

SchuldHulpMaatje Bernheze – KVK 58272933 – ANBI – NL08 RABO 0106 2449 81  

1. Verzoek tot co-financiering activiteiten SchuldHulpMaatje 2018 – 2021 
 

De Stichting SchuldHulpMaatje Bernheze is sinds 2014 actief op het gebied om mensen met een 

schuldenproblematiek te begeleiden. Om dit te goed kunnen doen is zij afhankelijk van donaties van 

derden, waaronder de Gemeente Bernheze. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de 

activiteiten in 2017, en wordt vermeld wat de Stichting in de periode 2018 – 2021 wil bereiken. 

Als Stichting SHM willen wij op deze wijze bijdragen aan het minima- en armoedebeleid in Bernheze. 

Vanaf het begin van de oprichting van onze lokale stichting doen wij dit in overleg met de 

Gemeente Bernheze, die ook een belangrijk deel van ons werk financiert. Tevens spreken wij onze 

dank uit voor het vertrouwen dat u in ons stelt door ons als integraal onderdeel van het 

armoedebeleid van de gemeente Bernheze op te nemen. 

 

Wij vragen u of u ook voor de periode 2018 via co-financiering wil bijdragen in de kosten die 

daarmee gemoeid zijn. Het bedrag dat we aan de gemeente Bernheze vragen voor 2018 is 9195 euro, 

 

 

Zoals u kunt zien in onze meerjarenbegroting in hoofdstuk 5.2, vragen we u om een gemiddelde 

bijdrage van € 10 000 per jaar. 

 

 

2. Rapportage 2017 
 

2.1.  Doelstellingen 2017 

Als SHM Bernheze hadden we ons een aantal doelen gesteld in 2017, onderverdeeld in Operatieve en 

Kwalitatieve doelstellingen: 

 

Operatieve doelstellingen: 

1. Doorgroeien naar het begeleiden van 60 hulpvragers, door ze te koppelen aan een Maatje. 

Streven is dat 50% van hen na beëindiging succesvol zelfstandig verder kunnen. 

2. Uitbreiden aantal Maatjes tot 25 om in de pas te blijven met het aantal schuldhulpvragers.  

3. Borgen van continuïteit door aantrekken van een extra coördinator, die zich o.a. kan 

bezighouden met het werven van Maatjes en met speciale projecten 

 

Kwalitatieve doelstellingen 

4. Versterken van lokaal draagvlak: continuering van de opgebouwde relaties met Sociale 

Dienst Meierijstad, Gemeente Bernheze, Sociale Wijkteam 

5. Verbreding van de dienstverlening door een actieve rol te gaan spelen bij de preventie van 

schulden 

6. Verbeteren van rapportages m.b.t. de voortgang bij het begeleiden van hulpvragers 

7. Kwaliteitsborging van de Maatjes door ontwikkelen van begrip voor wat er aan overige 

processen gaande is rondom hun werkgebied en door het aanbieden van (overige) 

trainingen. 
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2.2. Bereikt in 2017 

1. De meeste hulpvragers komen in contact met SHM Bernheze door doorverwijzing door de 

Sociale Dienst Meierijstad en door Ons Welzijn. Om meer hulpvragers te kunnen helpen zijn 

een aantal initiatieven gestart: 

a. Een inloopspreekuur. Helaas hebben we dit initiatief begin 2018, 12 maanden na de 

start, moeten stoppen wegens gebrek aan animo. Gemiddeld bezochten minder dan 

2 personen per maand het 2 uur durende spreekuur, wat niet opweegt tegen de 

inzet van gemotiveerde vrijwilligers. Het idee is ontstaan dat schaamte een rol kan 

spelen om naar een dergelijk openbaar spreekuur te komen. Doel is om in de 

komende periode (2018 – 2021) op een alternatieve manier in contact te komen met 

mensen met een schuldenproblematiek. 

b. Er is getracht middels Google Adwords mensen in contact te brengen met 

SHM Bernheze. Indien mensen uit het postcodegebied van Bernheze op internet 

zochten op bepaalde thema's (bijv. schulden), kwam een banner in beeld met 

informatie over SHM en een link naar SHM Bernheze. Dit leidde tot 1 à 2 responses 

per maand, en stond niet in verhouding tot de kosten van 350 EUR/mnd. De 

gedachte is wel dat het rendement is te verhogen door betere kennis van dit on-line 

platform. 

 

Nadat in 2016 het aantal hulpvragers was toegenomen van 17 naar 36, is dit in 2017 

afgenomen tot 28.  Hoewel het aantal hulpvragers dat via Ons Welzijn bij ons kwam is 

toegenomen, is het aantal hulpvragers dat via de Sociale Dienst van Meijerijstad bij ons 

terecht kwam gedaald t.o.v. voorgaande jaren. Omdat wij dit geen logische ontwikkeling 

vinden, willen wij dit nog nader bespreken met de Sociale Dienst. 

In 2017 zijn 19 casussen afgerond, waarvan 9 met zodanig succes dat de (ex)hulpvrager 

zelfstandig verder kon. Daarmee is de doelstelling van 50% succes nagenoeg gehaald. 

 

In toenemende mate worden de Maatjes geconfronteerd met hulpvragers die de 

Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn. Hoe erg beide partijen ook hun best doen 

om elkaar te begrijpen leidt dit regelmatig tot misvattingen en miscommunicatie. Vanuit de 

Maatjes is dan ook het verzoek gekomen om hier meer aandacht aan te besteden. 

2. Het aantal Maatjes is in 2017 toegenomen van 16 naar 19.  Enerzijds hebben 7 nieuwe 

Maatjes hun SHM Certificaat gehaald, anderzijds zijn er 4 gestopt. De meest gehoorde 

argumenten dat Maatjes stoppen zijn verandering in de privé-sfeer of werkomstandigheden, 

of tegenvallen van het werk.  

3. Het aantal coördinatoren is in 2017 toegenomen van 2 naar 3, zodat extra aandacht gegeven 

kon worden aan enkele speciale onderwerpen. Helaas heeft deze coördinator in maart 2018 

aangegeven (voorlopig) te stoppen wegen het aangaan van een nieuwe stap in haar 

professionele carrière. 

4. Naast continuering van de contacten met genoemde instanties, zijn ook enkele nieuwe 

contacten tot stand gekomen (o.a. Voedselbank en Rabobank). 
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5. De ambitie om de dienstverlening te verbreden door (bijvoorbeeld) meer te doen aan 

preventie is in 2017 niet van de grond gekomen. Wel zijn met interesse projecten van andere 

SHM stichtingen gevolgd, en zijn er concrete ideeën om 2018 met dit onderwerp aan de gang 

te gaan. 

6. In 2017 is een door SHM Nederland ontwikkeld Hulpvrager Systeem (HVS) in gebruik 

genomen. Hierdoor kunnen lopende processen gevolgd worden, en wordt de mogelijkheid 

geboden om diverse analyses op te stellen. Zo is gebleken dat de meeste hulptrajecten een 

periode van 0.5 tot 2 jaar behelzen. In sommige gevallen duurt de coaching langer dan 2 jaar 

omdat de hulpvrager vraagt om een extra 'stok achter de deur'. 

7. Onze maatjes besteden gemiddeld 5 uur per maand aan coaching van de hulpvragers, 

hetgeen voor ca. 30 hulpvragers neer komt op 1800 uur per jaar. Daarnaast besteden onze 

coördinatoren ca. 300 uur per jaar aan hun werk, zodat de totale hulp op ca. 2100 uur/jaar 

uitkomt. 

8. Nadat in 2016 de intervisie avonden gestart zijn om Maatjes in staat te stellen onderling 

ervaringen uit te wisselen, is dit concept in 2017 uitgebreid met gastsprekers uit diverse 

disciplines (o.a. deurwaarders, andere stichtingen, banken, advocaten, etc.).  

 

Zoals uit bovenstaande blijkt zijn de meeste doelstellingen in 2017 behaald. Op de paar 

doelstellingen die te ambitieus zijn gebleken heeft het bestuur zich opnieuw beraad. Sommige 

daarvan zullen we de komende jaren alsnog proberen te bereiken. 

 

 

3. Beleidsplan 2018 – 2021 
 

3.1 Schuldenproblematiek in Bernheze 

Naar onze mening is de schuldenproblematiek in de gemeente Bernheze niet significant gedaald 

t.o.v. voorgaande jaren. Nieuwe analyses laten zien dat van de ongeveer 11.000 huishoudens binnen 

de gemeente Bernheze 1430 huishoudens te maken hebben met ernstige schuldenproblematiek 

(risicogroepen 7/10). 

 

Loosbroek vormt een gunstige uitzondering. Zwaartepunten liggen in Heesch en Nistelrode. 

Gezien het totaalaantal aanvragen om hulp bij de sociale dienst van Meijerijstad m.b.t. 

schuldenproblematiek blijkt dat we nog steeds maar een klein deel van onze doelgroep bereiken, en 

dat we alleen het topje van de ijsberg zien. Deze constatering is in lijn is met de landelijke trend. 
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Totaal overzicht Bernheze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht grootste risico groepen 

  

 

 

 

 

 

 

 

Schuldenproblematiek onder jongeren neemt ook sterk toe. Redenen hiervoor zijn de veranderende 

regelgeving mbt studiefinanciering, agressieve verkoop van telecomproviders, laag betaalde 

“ervaringsplaatsen” voor starters, langere financiële afhankelijkheid van ouders 

 

3.2 Aantal hulptrajecten 

Zoals in de voorgaande rapportage duidelijk is geworden, is het doel om meer hulpvragers dan in het 

voorgaande jaar te helpen niet gehaald. Gebleken is dat de ontplooide initiatieven van Inloop 

Spreekuur en Google Adwords niet opwegen tegen de middelen die daarvoor ingezet moeten 

worden. Bij het Inloop Spreekuur komen potentiële hulpvragers wellicht niet uit schaamte, en bij 

Google Adwords is het noodzakelijk dat het een opbrengst heeft die in verhouding staat tot de 

kosten die gemaakt moeten worden. 

 

Om meer hulpvragers te kunnen helpen zullen we de komende jaren de bestaande kanalen 

versterken (Sociale Dienst Meierijstad, Gemeente Bernheze, Ons Welzijn). Daarnaast willen we de 

volgende initiatieven ontplooien: 

 

• Om de naamsbekendheid van SHM te vergroten willen we minimaal 2 redactionele stukken 

per jaar in lokale media plaatsen om duidelijk te maken wat de stichting doet. 

• Inventariseren of er andere (inloop)spreekuren bestaan in het Sociale Domein, en 

onderzoeken of er animo bestaat voor een gezamenlijk spreekuur. 
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• Expertise opbouwen in moderne media (Facebook, Google Adwords, WhatsApp, etc) door 

iemand trachten aan te trekken die zich daarin wil verdiepen. Hoewel we als ANBI instelling 

korting krijgen bij o.a. Google zijn de kosten nog altijd hoog. Hoe meer kennis en 

vaardigheden men heeft, des te beter zal het resultaat zijn. Daarom zal er ook geïnvesteerd 

moeten worden in opleiding/training.  

• Het eventueel opnieuw opstarten van de Google Adwords campagne met als uitgangspunt 

een betere verhouding tussen kosten (350 €/mnd) en effectiviteit 

• We willen gaan investeren in de training van “SchuldHulpMaatjes Jong” zodat we ons ook op 

de jeugd kunnen richten 

• We zullen de diaconieën van de kerken in Bernheze er op wijzen dat ze potentiële 

hulpvragers naar ons kunnen doorverwijzen, bij voorkeur in een vroeg stadium. 

 

 

3.3 Aantal Maatjes / Coördinatoren 

Omdat het opleiden van nieuwe maatjes bij SHM Nederland minstens enkele maanden in beslag 

neemt, en we op dit moment het gewenste aantal van 2 hulpvragers per Maatje hebben, zal getracht 

worden om het aantal Maatjes verder uit te breiden. Dit is nodig als de acties om het aantal 

hulpvragen te verhogen succesvol zijn. 

 

Zoals bij de rapportage over 2017 is genoemd, komen de Maatjes in toenemende mate in contact 

met hulpvragers die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn. Streven is om ook Maatjes 

te werven van de meest voorkomende vreemde nationaliteiten. 

 

Helaas heeft één van de 3 coördinatoren in Maart 2018 moeten besluiten dat ze moet stoppen met 

haar taak vanwege een nieuwe baan. Als bestuur zullen we trachten de ontstane vacature zo snel 

mogelijk weer te vullen, zodat er iemand is die zich geconcentreerd op enkele onderwerpen kan 

richten (waaronder de werving van nieuwe Maatjes). 

 

3.4 Preventie van schuldenproblematiek 

Onder het motto 'Voorkomen is beter dan genezen' wil SHM Bernheze meer aandacht geven aan 

preventie van schulden. Doel is om dit voornemen in 2018 verder vorm te geven, waarbij wordt 

gedacht aan: 

 

• Vroeg signalering door samenwerking met o.a. Woningbouwcorporaties, Banken en Lokale 

Bedrijven. Vaak zijn deze instanties al in een vroeg stadium op de hoogte van schulden, 

bijvoorbeeld door achterstallige huur, achterstallige rentebetalingen of loonbeslag. Dat biedt 

een kans om mensen al te helpen voordat de problematiek zich uitbreidt. 

• Kaartjes met informatie en contactgegevens in Voedselpakketten van de Voedingsbank 

• Ontwikkelen van lespakketten voor jongeren over omgang met financiën, zodat gastcolleges 

op scholen kunnen worden gegeven.    
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• Onderzocht zal worden of we, samen met de gemeente Bernheze, via het programma 

Moneyfit aansluiting kunnen krijgen met de doelgroep jongeren tussen 16 en 26 jaar 

• Interessant in dit kader is het programma “Spaarjegeld.Nu”' dat SHM Oss nu uitvoert op 

scholen. Mogelijk kunnen we dit ook in Bernheze uitrollen 

• Vaak is het niet hebben van werk één van de oorzaken waardoor iemand financieel in de 

problemen komt. Door dezelfde makers van concept SchuldHulpMaatjes is het concept 

JobHulpMaatje ontwikkeld JobHulpMaatje richt zich vooral op moeilijk plaatsbare 

werkelozen, waarbij nauw wordt samengewerkt met het lokale bedrijfsleven. In 2018 zal 

intensief bekeken worden met belangrijke ketenpartners of dit concept door ons ook 

opgezet kan worden voor Bernheze. 

 

3.5 Versterking bestuur 

In 2017 is een begin gemaakt met de versterking van het bestuur van SchuldHulpMaatje 

Bernheze.Deze actie zal in 2018 verder doorgevoerd worden om de volgende redenen. 

• Tijdige inwerking voor vervanging van aftredende bestuursleden na minimaal 4 jaar 

actief te zijn geweest. 

• Versterking van het bestuur op gebied van o.a. 

o Marketing en PR 

o Fondsenwerving 

o Invoering AVG  

o Mogelijke opstart nieuwe projecten op gebied van 

▪ Jeugd 

▪ Preventie en vroegsignalering 

 

4. Samenstelling bestuur 

 

Op dit moment (begin 2018) bestaat het bestuur uit: 

• dhr. F.J. Schmit (voorzitter) 

• mevr. M.O. Blanken (secretaris) 

• dhr. J.H.G.M. Jansen (penningmeester) 

• dhr. M.J.M. Ashmann (bestuurslid) 

• dhr. J.J. Nieuwland (bestuurslid) 
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5. Financieel overzicht 

 

5.1. Verantwoording 2017 

Zoals uit onderstaande jaarrekening te zien is, is 2017 afgesloten met een klein tekort van € 1288.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITGAVEN

Vrijwilligerskosten

training € 6 000.00 3 170.50€              

onkosten € 1 000.00 1 038.58€              

maatjesavond € 1 000.00 996.00€                 

€ 8 000.00 5 205.08€  

Kantoor en organisatie

lidmaatschap € 3 100.00 3 100.00€              

bankkosten € 400.00 130.55€                 

kantoorkosten € 480.00

vergaderkosten € 110.00

drukwerk € 500.00

google € 4 200.00

accountant verklaring 500.00€                 

ict

pr en publiciteit

€ 8 790.00 € 3 730.55

Diversen

diverse € 600.00 1 908.86€              

fondsen werving € 700.00 943.60€                 

€ 1 300.00 € 2 852.46

TOTALE UITGAVEN € 18 090.00 € 11 788.09

INKOMSTEN

Optimisd € 9 000.00 € 9 000.00

Lokale kerken € 2 000.00 € 1 500.00

Service clubs € 1 000.00

Externe fondsen € 6 000.00

TOTAAL INKOMSTEN € 18 000.00 € 10 500.00

Begroot 2017 Werkelijkheid 2017
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Toelichting financieel overzicht 2017 

Belangrijkste afwijking qua uitgaven t.o.v. De begroting 2018 

• De uitgaven m.b.t. de training van nieuwe maatjes waren lager dan begroot omdat in 2017 

minder maatjes getraind zijn dan oorspronkelijk geraamd. 

• De kantoor en organisatiekosten zijn aanzienlijk lager dan begroot omdat facturatie van 

Google Adwards campagne gestopt is in 2017 

• Onvoorzien waren de extra accountant kosten die we hebben moeten maken in 2017 om te 

kunnen voldoen aan de eisen van het Oranjefonds ter afsluiting van de financiering van de 

eerste 3 jaar door het Oranjefonds. 

• Fondsenwerving heeft in 2017 een grotere financiële inspanning van ons gevraagd omdat we 

extra uren hebben moeten inhuren om mee te kunnen doen aan de inschrijving voor het 

project “ meedoen tegen armoede” van het Oranjefonds. Helaas zijn we voor dit project 

afgewezen door het Oranjefonds. 

 

Belangrijkste afwijkingen qua inkomsten t.o.v.de begroting 2017 

• Gezien het feit dat aantal activiteiten gestopt of niet begonnen zijn is in 2017 is geen beroep 

gedaan op externe vermogensfondsen.  

o Belangrijk hierbij was het niet doorgaan van het project van het Oranjefonds 

”meedoen samen uit de armoede” 

o Stopzetten van google adwords campagne 

o Het achter blijven van het aantal nieuwe SchuldHulpMaatjes 
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5.2. Begroting 2018 – 2021 

 

 

 

 

Begroting SchuldHulpMaatje 2018 2019 2020 2021

UITGAVEN

Personeelskosten

Coördinator vrijwilligers 24 uur per week pm pm pm pm

Overige personeelskosten pm pm pm pm

-€                -€                -€                -€                

Vrijwilligerskosten

Opleiding en training  nieuwe vrijwilligers 1 750.00€       1 750.00€       2 450.00€       2 450.00€       

Bijscholing  vrijwilligers 3 750.00€       4 250.00€       4 500.00€       5 250.00€       

bijdrage solidariteitsfonds 250.00€          250.00€          250.00€          250.00€          

vereniging schuldhulpmaatje nederland 3 000.00€       3 000.00€       3 000.00€       3 000.00€       

8 750.00€       9 250.00€       10 200.00€     10 950.00€     

Kantoor- en organisatiekosten

Huur kantoorruimte -€                 -€                 -€                 -€                 

PR en publiciteit 500.00€          500.00€          500.00€          500.00€          

Automatisering 700.00€          -€                 -€                 -€                 

Kantoorkosten + telefonie 3 060.00€       3 240.00€       3 780.00€       4 320.00€       

Overige organisatiekosten 4 080.00€       4 320.00€       5 040.00€       5 760.00€       

8 340.00€       8 060.00€       9 320.00€       10 580.00€     

Algemene kosten

Fondsenwerving 500.00€          500.00€          500.00€          500.00€          

Overige algemene kosten 800.00€         800.00€         800.00€         800.00€          

1 300.00€      1 300.00€      1 300.00€      1 300.00€       

TOTAAL UITGAVEN 18 390.00€    18 610.00€    20 820.00€    22 830.00€     

INKOMSTEN

Subsidie

Kans Fonds -€                 -€                 -€                 -€                 

Gemeente Bernheze 9 195.00€       9 305.00€       10 410.00€     11 415.00€     

Kerken 1 500.00€       2 000.00€       2 500.00€       3 000.00€       

Lokale fondsen 7 695.00€       7 305.00€       7 910.00€       8 415.00€       

TOTAAL INKOMSTEN 18 390.00€     18 610.00€     20 820.00€     22 830.00€     
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Toelichting meerjarenbegroting 2018 2021 

 

Vrijwilligerskosten 

• We voorzien een niet al te grote toename van nieuwe SchuldHulpMaatjes in de komende 

periode. Gemiddeld 5 tot 7 nieuwkomers. Dit is mede ter vervanging van SchuldHulpMaatjes 

die stoppen en een beperkte eigen groei. 

• Rest van de kosten blijven naar verwachting stabiel gedurende de planperiode. 

 

Kantoor en organisatiekosten 

• In 2018 wordt rekening gehouden met de aanschaf van een nieuwe laptop/ipad 

• Andere kostenposten stijgen proportioneel t.g.v. een toename in het aantal 

SchuldHulpMaatjes 

 

Algemene kosten 

• Gedurende de planperiode verwachten we hierin geen significante verandering 

 

Financiering  

• Uitgangspunt is dat we van de gemeente Bernheze een cofinanciering vragen van 50% van de 

totale exploitatie kosten. Gedurende de planperiode blijft dit uitgangspunt gehandhaafd 

• De ander 50% van de exploitatie kosten zal gefinancierd worden door de kerken in Bernheze 

en externe fondsen. 

 

Deze begroting is slechts een indicatie. Ons verzoek voor cofinanciering voor het jaar 2018 door de 

gemeente Bernheze is echter wel vast. Voor de resterende jaren zullen we aan de gemeente 

Bernheze jaarlijks een financiële verantwoording afleggen en een definitief verzoek voor 

cofinanciering doen toekomen gebaseerd op het dan geldende jaarplan. 


