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1. Verzoek tot co-financiering activiteiten SchuldHulpMaatje 2019 – 2021 
 

De Stichting SchuldHulpMaatje Bernheze is sinds 2014 actief met het begeleiden van mensen met 

een schuldenproblematiek. 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 2018, en wordt vermeld wat de Stichting in het komende jaar wil bereiken. 

 

Als Stichting SHM willen wij 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 het komende jaar via co-financiering wil bijdragen in de kosten die met ons 

werk gemoeid zijn. Zoals u kunt zien in onze begroting voor 2019 (hoofdstuk 5.2), vragen we u om 

een bijdrage van € 10 000. 

 

 

2. Rapportage 2018 
 

2.1.  Doelstellingen 2018 

In ons vorige Jaarverslag hebben we ons een aantal doelen voor 2018 gesteld. Hier onder wordt 

beschreven in hoeverre we deze doelen hebben kunnen realiseren: 

1. Bestaande relaties in Sociale Domein versterken (o.a. Gemeente Bernheze, Sociale Dienst 

Meijerijstad, Ons Welzijn) 

 

 SHM Bernheze heeft samen met de andere partijen die actief zijn in het Sociale 

Domein in Bernheze geparticipeerd in het Project 'Eén Loket'. In dat gremium zijn 

bestaande relaties aangehaald, en zijn nieuwe contacten ontstaan. Helaas is 

gedurende het project de beoogde functie van 'Eén loket' losgelaten, en is men 

verder gegaan als 'Samen Heesch'. Omdat SHM Bernheze met name participeerde 

vanwege de 'Eén loket' gedachte, en omdat het werkterrein van SHM Bernheze de 

hele gemeente Bernheze betreft, heeft zij zich eind 2018 teruggetrokken uit dit 

project. 

 Ook in 2018 heeft SHM Bernheze  op verschillend niveaus de relatie met sociale 

wijkteams onderhouden. 

 SHM Bernheze heeft afgelopen jaar geparticipeerd in TAB (Team Armoedepreventie 

Bernheze) 

 Om de samenwerking met SchuldHulpVerlening Meierijstad te intensiveren, heeft 

SHM Bernheze hen een intervisieavond met SchuldHulpMaatjes laten invullen. 
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2. 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. 

 

 Door andere initiatieven (o.a. AVG) is dit niet van de grond gekomen. 

 

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

onderzoeken of er animo bestaat voor een gezamenlijk spreekuur. 

 

 Zoals hierboven weergegeven heeft SHM Bernheze geparticipeerd in het project 

'Eén loket' in Bernheze. Ons initiatief uit 2017 om een wekelijks inloopspreek-uur te 

organiseren hebben we begin 2018 gestaakt omdat de animo te gering was in 

verhouding tot de inzet van onze vrijwilligers (1 à 2 geïnteresseerden per maand). 

Onze analyse was dat mensen uit een schaamtegevoel niet bij een inloop-spreekuur 

van SchuldHulpMaatje naar binnen lopen. Door samen met de andere partijen uit 

het Sociale Domein een gemeenschappelijk spreekuur te organiseren hoopten we 

dat meer mensen met schuldenproblematiek zich zouden melden omdat de aard van 

het bezoek anoniemer zou zijn. Ook zou de inzet van eigen vrijwilligers minder zijn 

omdat alle vrijwilligers uit het Sociale Domein het spreekuur zouden bemannen. 

 In overleg met Peter van de Kamp was besloten dat SHM vrijwilligers van de 

formulieren-brigade zou gaan trainen als SchuldHulpMaatjes. Doel was dat ze vanuit 

de formulieren-brigade eerder kunnen signaleren/ingrijpen en effectiever kunnen 

doorverwijzen. In eerste instantie was hier veel belangstelling voor maar toen de 

training slots beschikbaar kwamen bleken alle betrokken vrijwilligers er van af te 

willen zien. De vermoedelijke reden hiervoor is de forse tijdsbesteding die met de 

training gemoeid gaat. 

 Ook pogingen om SchuldHulpMaatjes te integreren in DPH heeft geen aanmelding 

van vrijwilligers  voor de training opgeleverd. 

 

4. Expertise opbouwen in moderne media (Facebook, Google Adwords, WhatsApp, etc) door 

iemand aan 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 is ons niet gelukt om iemand aan te trekken met affiniteit voor moderne 

communicatiemedia. DIt zullen we blijven proberen in 2019. 
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5. Het eventueel opnieuw opstarten van de Google Adwords campagne met als uitganspunt 

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

 

 In 2017 heeft SHM Bernheze enige tijd gebruik gemaakt van Google Adworks. 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 vonden we 

destijds niet in verhouding staan tot de kosten van 350 EUR/mnd. De afgelopen jaren 

is de kennis van Google Adworks dermate toegenomen  bij de landelijke vereniging 

SchuldHulpMaatje, dat het reeël is om te veronderstellen dat we nu een grotere 

doelgroep kunnen bereiken. Het bestuur van SHM Bernheze heeft daarom besloten 

om, ondanks de relatief hoge kosten, in 2018 weer te starten met Google Adworks. 

De campagne gaat op 1 januari 2019 weer van start. Maandelijks vindt rapportage 

plaats, zodat eind eerste kwartaal een eerste evaluatie mogelijk is. 

 

 

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

de jeugd kunnen richten 

 

 Er zijn nog geen maatjes getraind in het concept “SchuldHulpMaatjes Jong”, maar 

sinds een aantal maanden is er wel een maatje van 23 jaar actief. Door haar jonge 

leeftijd is zij van nature goed in staat om aansluiting te vinden met jonge 

hulpvragers. 

 

7. 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. 

 

 In onze reguliere contacten met de Diaconie hebben wij nogmaals benadrukt dat we 

graag zo vroeg mogelijk in contact komen met potentiële hulpvragers. Hoe minder 

ernstig de situatie, hoe eerder de problematiek verholpen kan worden. 

 

8. Toename van het aantal hulpvragers. 

 

 Uit de statistiek blijkt dat slechts een klein deel van de mensen in Bernheze met een 

schuldenproblematiek in aanraking komen met SHM Bernheze. De meeste mensen 

komen bij ons via Ons Welzijn, via de Sociale Dienst Meijerijstad betreft het slechts 

enkele mensen. Hierover is in 2018 gesproken met beleidsambtenaar Van de Kamp 

van de Sociale Dienst Meijerijstad. Uit dat gesprek is gebleken dat het proces bij de 

Sociale Dienst inderdaad niet goed verliep, en is een verbeterslag aangekondigd. Nu 

het effect uitblijft zullen we opnieuw met dhr. van de Kamp in gesprek gaan. Ook 

willen we dit onderwerp bespreken met wethouder Wijdeven. 
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9. Preventie van schuldenproblematiek 

 

 Er is contact gelegd met het Gymnasium in Heeswijk-Dinther om daar de concepten 

"Spaarjegeldnu" en "Moneyfit" te introduceren. Deze concepten zijn door de 

landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje ontwikkeld om scholieren bewust te maken 

van het gevaar van schuldenproblematiek (en de consequenties daarvan). 

Afgesproken is om dit verder uit te werken met de intentie om het in 2019 te 

introduceren. 

 In 2018 is één van onze hulpvragers uit het Schuldhulpsanerings traject geplaatst. Dit 

is in onze visie om onterechte redenen gebeurd. Om te voorkomen dat deze 

hulpvrager hierdoor nog verder in de problemen geraakt, heeft SHM Bernheze hem 

(financieel) bijgestaan in het starten van een rechtszaak. Op dit moment loopt deze 

kwestie bij de Hoge Raad. 

 

10. Algemene verordening gegevensbescherming 

 

 Deze actie was niet opgenomen in de doelstellingen voor 2018, maar kwam in 2018 op ons 

pad. Als eerste hebben wij ons AVG-beleid geformuleerd in een "Beleid bescherming 

Persoonsgegevens", inclusief bijbehorende documenten als een Verwerkingsregister van de 

gegevens die door ons worden bijgehouden, en een data-lek procedure. 

 Een samenvatting van het totale beleid is weergegeven in een instructie voor onze 

SchuldHulpMaatjes, "Do's & Dont's voor vrijwilliger". Deze informatie is op een 

intervisieavond met de maatjes besproken. 

 Ook zijn al onze formulieren aangepast om ze te laten voldoen aan de nieuwe regels. 

 

2.2 Aantal hulptrajecten 

In 2018 zijn 22 nieuwe hulptrajecten opgestart. De aard van de hulpvraag bedroeg in ca. 30% van de 

gevallen het voorkomen van schuldenproblematiek (bijv. door het oplopen van 

betalingsachterstanden), in ca. 30% administratieve hulp en in 30% overige redenen. Van deze 22 

hulpvragers zijn er 9 doorverwezen door de Sociale Dienst Meijerijstad, 6 door Ons Welzijn en 6 

mensen hebben ons langs andere kanalen weten te vinden. 

Ook zijn er in 2018  39 hulptrajecten afgerond, waarvan 23 (60%) bestempeld kan worden als 

succesvol. De overige 16 trajecten zijn helaas vroegtijdig afgerond. 

Er zijn 12 trajecten die doorlopen in 2019. 

 

2.3 Aantal Maatjes / Coördinatoren 

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

haar taak vanwege een nieuwe baan. Omdat de overige 2 coördinatoren hun tijd vrijwel volledig 

moeten besteden aan de intake van nieuwe hulptrajecten en het begeleiden van de maatjes, is een 

3e coördinator gewenst om iemand te hebben die zich op enkele onderwerpen kan richten (o.a. de 

werving van nieuwe Maatjes). Helaas is het ons nog niet gelukt om daar iemand voor te vinden. 
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3. Beleid voor 2019 
 

3.1 Schuldenproblematiek in Bernheze 

Analyses op basis van cijfers van Vereniging SchuldHulpMaatje laten zien dat van de ongeveer 11.500 

huishoudens in de gemeente Bernheze 1855 huishoudens te maken hebben met ernstige 

schuldenproblematiek (risicogroepen 7/10). Een jaar geleden bedroeg dit 1430, en kwam de 

zwaarste risico categorie (10) nog niet voor.  

 

 
 

 
 

  

Gezien het totaal aantal 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. In een gesprek met de Sociale Dienst Meijerijstad begin 

december 2018 werd gesteld dat er minder doorverwijzingen naar SHM Bernheze waren omdat ook 

bij de Sociale Dienst het aantal aanvragen terug liep. Men zou nagaan hoe het verloop in 2018 was 

geweest, maar tot op heden is er nog geen reactie ontvangen. 

 

Onze doelstellingen blijven daarom gericht op het beter bereiken van onze doelgroep. 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Heesch 845 815 745 745 465 385 385 365 245 130 5 125

Heeswijk-Dinther 605 710 550 455 295 190 90 185 65 3 145

Loosbroek 95 75 150 25 40 10 5 30 5 435

Nistelrode 375 650 425 185 190 115 95 105 100 20 2 260

Vorstenbosch 170 45 235 30 60 5 30 575

Totaal Bernheze 2 090 2 295 2 105 1 440 1 050 705 600 660 440 155 11 540

Risicogroepen (in absolute aantallen mensen)

1 855

7 8 9 10 Totaal 7 8 9 10 Totaal

Heesch 360 380 255 995 385 365 245 130 1 125

Heeswijk-Dinther 135 15 150 90 185 65 340

Loosbroek 5 30 5 40

Nistelrode 160 110 15 285 95 105 100 20 320

Vorstenbosch 0 30 30

Totaal Bernheze 655 505 270 1 430 600 660 440 155 1 855

Januari 2019Januari 2018
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3.2 Doelstellingen 2019 

 

Uitgaande van de acties die nog doorlopen uit 2018, met inachtneming van actuele informatie, heeft 

SHM Bernheze de volgende doelen voor 2019 geformuleerd: 

 

1. SHM Jong 

Uit cijfers van SHM blijkt dat de schuldenproblematiek onder jongeren sterk toeneemt. Redenen 

hiervoor zijn o.a. de veranderende regelgeving mbt studiefinanciering en agressieve verkoop van 

telecomproviders. Schuldhulpmaatje heeft daarom een apart programma ontwikkeld, waarbij 

SchuldHulpMaatjes specifiek getraind worden in het begeleiden van jongeren met een (dreigende) 

schuldenproblematiek. In 2019 zullen we proberen of we (nieuwe) maatjes kunnen werven die de 

opleiding voor SHM Jong willen volgen. 

 

 

2. Preventie van schuldenproblematiek 

Hoe eerder mensen met een (dreigende) schuldenproblematiek worden geholpen, hoe makkelijker 

de problemen op te lossen zijn. Naarmate de problematiek ernstiger wordt, wordt ook het oplossen 

daarvan moeilijker.  De programma's "Spaar je geld nu" en "Moneyfit" zijn ontwikkeld om jongeren 

bewust te maken van de financiële risico's, en mogelijke consequenties daarvan.  

SHM Bernheze wil proberen om deze programma's te introduceren op middelbare scholen in 

Bernheze. 

 

 

3. Bereiken van meer mensen uit doelgroep 

Hoewel cijfers suggereren dat het aantal mensen met financiële problemen toeneemt, zien we 

tegelijkertijd een terugloop in het aantal hulpvragers. Om meer mensen uit onze doelgroep te 

benaderen willen we de bestaande kanalen "oppoetsen" en nieuwe communicatiekanalen openen. 

 

 We willen onze contacten met de diakoniën van de kerken in Bernheze benutten om hen 

nogmaals te attenderen op het werk dat we doen. Daarbij zullen we benadrukken dat we er 

niet alleen zijn voor mensen met ernstige schuldenproblematiek, maar ook voor mensen 

voor wie schuldenproblematiek dreigt. 

 Zoals eerder genoemd, hebben we sinds 1 januari weer een AdWords campagne opgestart. 

Uit de maandelijkse rapportages moet blijken hoe effectief deze campagne is in het in 

contact komen met mensen met financiële problemen, en of dat in balans is met de kosten 

die we daarvoor maken. 

 Om vooral ook jongeren te benaderen willen we actief moderne Social Media gaan inzetten. 

Dit betekent enerzijds een professionalisering in het gebruik daarvan, en anderzijds het 

vinden van mensen die in staat zijn om dat middel succesvol te benutten. 
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4. Jobhulpmaatje 

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

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

JobHulpMaatje ontwikkeld. JobHulpMaatje richt zich vooral op moeilijk plaatsbare 

werkelozen, waarbij nauw wordt samengewerkt met het lokale bedrijfsleven. In 2019 zal 

samen met belangrijke ketenpartners intensief bekeken worden of dit concept haalbaar is voor 

Bernheze. 

 

  

 

4. Samenstelling bestuur 
 

In 2018 heeft Frans Schmit gevraagd of iemand anders het voorzitterschap van hem wil overnemen. 

Vanuit het bestuur van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje is dhr. Schmit betrokken bij het 

opzetten van nieuwe lokale Stichtingen SchuldHulpMaatje in Nederland. Zo is hij 6 jaar geleden 

betrokken geweest bij het oprichten van de Stichting SHM Bernheze. Nu is de tijd gekomen dat 

iemand anders zijn rol als voorzitter overneemt. Na intern beraad is besloten dat Marijke Blanken de 

rol van voorzitter op zich neemt. Jelle Nieuwland heeft de rol van secretaris van haar overgenomen. 

 

Op dit moment bestaat het bestuur uit: 

 

 mevr. M.O. Blanken (voorzitter) 

 dhr. J.J. Nieuwland (secretaris) 

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

 dhr. M.J.M. Ahsmann (bestuurslid) 

 dhr. F.J. Schmit (bestuurslid) 
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5. Financieel overzicht 
 

5.1. Verantwoording 2018 

Zoals uit onderstaande jaarrekening te zien is, is 2018 afgesloten met overschot van € 34,47. 

 
  

 

UITGAVEN

Vrijwilligerskosten € 8 750.00 € 6 600.23

Training nieuwe maatjes € 1 750.00 € 1 400.00

Bijscholing vrijwilligers € 3 750.00 € 1 950.23

Bijdrage solidariteitsfonds € 250.00 € 250.00

Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland € 3 000.00 € 3 000.00

Kantoor en organisatie € 8 340.00 € 4 309.30

Huur kantoor vergader ruimte € 0.00

PR activiteiten € 500.00 € 0.00

Automatisering € 700.00 € 183.53

Kantoor plus telefonie € 3 060.00 € 1 241.58

Overige organisatie kosten € 4 080.00 € 2 884.19

Diversen € 1 300.00 € 0.00

Diversen € 800.00 € 0.00

Fondsen werving € 500.00 € 0.00

Totaal uitgaven € 18 390.00 € 10 909.53

INKOMSTEN

Gemeente Bernheze € 9 194.00 € 9 194.00

Lokale kerken € 2 000.00 € 1 500.00

Service clubs € 1 000.00 € 0.00

Externe fondsen € 6 000.00 € 250.00

Totaal inkomsten € 18 194.00 € 10 944.00

RESULTAAT

Resultaat € -196.00 € 34.47

Begroting 2018 Realisatie 2018
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5.2. Begroting 2019 

De begroting voor 2019 valt significant hoger uit dan de jaarrekening over 2018. Zoals hiervoor 

beschreven hebben wij ambitieuze plannen voor 2019 (o.a. Google Adwords campagne, extra 

opleidingskosten voor vrijwilligers om meer hulpvragers te ondersteunen en extra PR kosten om 

meer potentiële hulpvragers te bereiken). 

 

 

UITGAVEN

Vrijwilligerskosten € 11 500.00 € 6 600.23

Training nieuwe maatjes € 4 000.00 € 1 400.00

Bijscholing vrijwilligers € 4 000.00 € 1 950.23

Bijdrage solidariteitsfonds € 300.00 € 250.00

Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland € 3 200.00 € 3 000.00

Kantoor en organisatie € 7 000.00 € 4 309.30

Huur kantoor vergader ruimte € 0.00

PR activiteiten € 500.00 € 0.00

Automatisering € 0.00 € 183.53

Kantoorkosten € 1 000.00 € 1 241.58

Overige organisatie kosten € 1 300.00 € 2 884.19

Google Adwords € 4 200.00 € 0.00

Diversen € 1 300.00 € 0.00

Diversen € 800.00 € 0.00

Fondsen werving € 500.00 € 0.00

Totaal uitgaven € 19 800.00 € 10 909.53

INKOMSTEN

Gemeente Bernheze € 10 000.00 € 9 194.00

Lokale kerken € 2 000.00 € 1 500.00

Service clubs € 1 000.00 € 0.00

Externe fondsen € 6 000.00 € 250.00

Totaal inkomsten € 19 000.00 € 10 944.00

RESULTAAT

Resultaat € -800.00 € 34.47

Begroting 2019 Realisatie 2018


