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• Voorwoord 

Bijna dagelijks zijn er berichten in de media over de stijging van het aantal huishoudens, die 

kampen met schulden. Achter deze berichten gaat een wereld van problematiek schuil, van jonge 

gezinnen aangewezen op de voedselbank tot ouderen die vereenzamen. Voorbeelden zijn er te 

over. 

Het sociaal-cultureel planbureau, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren 

(NVVK) de vereniging van Nederlandse gemeenten (NVG), de Nederlandse Kredietbank, tal van 

instanties buitelen over elkaar heen met constateringen over de schulden bij mensen in onze 

maatschappij. 

Uit die analyses komt geen eenduidige conclusie naar voren. Er zijn tal van oorzaken: werkloosheid, 

verslavingsproblematiek, het verlies van een partner. Terwijl bij die tegenslagen in het leven van 

mensen de kosten van het levensonderhoud steeds stijgen. 

Vanaf 2018 heeft de gemeente Hulst samen met de overige gemeenten in Zeeuws Vlaanderen de 

minimaregelingen aangepast aan de vraag, meer maatwerk kan worden geleverd en de 

bereikbaarheid voor elke hulpvrager is vergroot. Maar al die inwoners van de gemeente Hulst die 

niet kunnen rondkomen als gevolg van (problematische) schulden kunnen een beroep doen op de 

begeleiding van stichting SchuldHulpMaatje Hulst. 

 

Met dit jaarverslag geven wij inzicht in de werkzaamheden over het jaar 2019. De inspanningen van 

de coördinator en het team maatjes, dat zich inzet om mensen te kunnen helpen. Die hulp bestaat 

uit praktische ondersteuning en het bewerkstelligen van gedragsverandering op het gebied van het 

eigen financiële beheer en zelfredzaamheid. Voor ons uitgebreide meerjarenplan verwijzen we met 

genoegen naar ons huidige beleidsplan. 

Tot slot willen wij graag opmerken dat wij plezierig en constructief samenwerken met de 

portefeuillehouder en ambtenaren van de gemeente Hulst en de organisaties die werkzaam zijn in 

het sociaal domein, zoals Hulst voor Elkaar. 

 

Maria le Roy 

Voorzitter 
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• Rapportage van hulpvragen 2019  

(bron: Hulpvrager systeem – Coördinator Rob van der Hulst) 

In deze paragraaf treft u de aantallen hulpvragen, die door de maatjes in behandeling zijn 

genomen. De hulpvragers komen uit de gemeente Hulst en zijn ouder dan 18 jaar. De maatjes 

toetsen bij de hulpvrager, voordat het traject start of, het inkomen stabiel is, of er een sociaal 

netwerk is, wat voor type schulden er zijn, en of de hulpvrager voldoende gemotiveerd is om zijn of 

haar situatie te veranderen. 

Aantallen: 

o 38 hulpvragen aangenomen voor ondersteuning; 

o 25 hulpvragen zijn nog niet afgerond; 

o 6  hulpvragen zijn succesvol afgerond, waarvan 1 cliënt uit 2018; 

o 8  hulpvragen zijn vroegtijdig afgerond, door verhuizing, het krijgen van een baan en/of de 

keuze om verdere ondersteuning te staken; 

Geïnvesteerde tijd en contactmomenten: 

o 1007 uur  benut door de schuldhulpmaatjes om op huisbezoeken te gaan; 

o 331 uur indirecte tijdinvestering: reistijden, rapportages, afspraken maken en overleg; 

o 331 contactmomenten door de schuldhulpmaatjes; 

o 520 uur werkzaamheden van de coördinator; 

o Totale operationele tijdsinvestering 1858 uur 

 
Specifieke interventies: 

o 2 x huisuitzetting voorkomen; 

o 3 x zorguitsluiting voorkomen; 

o 2 x afsluiting nutsvoorziening voorkomen; 

o 2 x beslaglegging voorkomen; 
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o 1 x werk gevonden door een hulpvrager; 

o 2 x Schuldhulpverlening voorkomen; 

 

Betrokken instanties en doorverwijzing: 

o Hulst voor elkaar 17 doorverwijzingen; 

o Schuldhulpverlening Gemeente Hulst 7 doorverwijzingen; 

o Groei begeleiding Kapelle 1 doorverwijzing. 

 

Specificatie van hulpverzoeken door de hulpvragers in 2019: 

1) Begeleiding administratie; 

2) Achterstand betalingen; 

3) Budget coaching; 

4) Voorkomen van schulden; 

5) Begeleiding belastingen; 

6) Crisissituatie. 
 
 
Leeftijden van hulpvragers waarvan 30% meer vrouwen in 2019: 

I. personen tussen de 18 - 27 jaar 10% 

II. 27 - 35 jaar  25% 

III. 35 - 45 jaar  20% 

IV. 45 - 55 jaar 25% 

V. 55 - 65 jaar 15% 

VI. 65  jaar en ouder  5%  
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• Team schuldhulpmaatjes 2019: 

De samenstelling van het Team SHMH, waarvan alle werkzame personen de cursussen van het 

landelijke bureau SchuldHulpMaatje met succes hebben gevolgd, mogen zich met recht een 

gecertificeerd maatje voor de schuldhulpverlening noemen. De maatjes zijn actief met het 

begeleiden van cliënten naar zelfredzaamheid en financiële zelfstandigheid en is tegelijk een 

vertrouwenspersoon waarop de hulpvrager kan bouwen. De getrainde en de aspirant maatjes zijn 

nog niet ingezet in 2019. 

 

➢ 1 Coördinator 

➢ 5 gecertificeerde schuldhulpmaatjes  

➢ 2 getrainde, nog niet gecertificeerde schuldhulpmaatjes 

➢ 1 aspirant SchuldHulpMaatje 

➢ 3 vertrokken schuldhulpmaatjes 
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• Verantwoording coördinator taken en werkzaamheden: 

De coördinator heeft een mobiel nummer en e-mailadres van SHMH en is daardoor altijd bereikbaar 

voor hulpvragers en instanties via email, whatsapp en telefoon.  

Door de toenemende hulpvragen is uitbreiding van het team maatjes van SHMH noodzakelijk. De 

werving van schuldhulpmaatjes via social media heeft na selectie 4 geschikte aspirant maatjes 

opgeleverd. Twee maatjes hebben in december 2019 succesvol de 3-daagse training afgerond en 

zijn in afwachting van hun certificaat. Een maatje start op 11 januari 2020 met de 3-daagse training 

in Middelharnis en een ander maatje zal vanaf 1 maart 2020 beschikbaar zijn voor de training.  

De capaciteit en de inzet van het team SHMH hangt sterk af van de individuele inzet en 

mogelijkheden van de schuldhulpmaatjes. Hierbij is het van belang om de schuldhulpmaatjes heel 

nauwgezet te matchen met de hulpvragers, het kan niet de bedoeling zijn maatjes te overbelasten.  

Gestreefd wordt om in de eerste helft van 2020 het team SHMH te formeren uit 8 gecertificeerde  

schuldhulpmaatjes en 2 coördinatoren. Voor de continuïteit van SHMH is het wenselijk om open te 

staan voor aanmeldingen als (aspirant) schuldhulpmaatjes. Als de vraag naar schuldhulpverlening 

blijft stijgen zal het team maatjes worden uitgebreid.  

Om de zes weken houdt de coördinator een intervisie avond voor de maatjes, waarna de 

coördinator aansluit bij het tweede deel van de bestuursvergadering. De intervisie biedt de 

schuldhulpmaatjes de mogelijkheid om ervaring en kennis te delen. De rol van de coördinator hierin 

is om het uitwisselen van kennis en ervaringen te faciliteren en de schuldhulpmaatjes te 

ondersteunen, te coachen en te motiveren. Gezien de betrokkenheid en de synergie in het team 

maatjes, kunnen de intervisie avonden als zeer succesvol worden beschouwd.  
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• Aanbeveling en wensen: 

✓ Wenselijk zou een of meerdere spreekuur locatie (s) zijn, waar SHMH gebruik van kan 

maken om (potentiële) hulpvragers te ontvangen. Er zijn hulpvragers die het lastig vinden 

om thuis bezoek te ontvangen en er zijn ook hulpvragers die thuis niet beschikken over 

internet. Vooral de hulpvragers die worden doorverwezen door de afdeling 

schuldhulpverlening van de Gemeente Hulst vragen om een andere aanpak dan wat 

standaard tot het takenpakket behoort van SHMH. Voor deze groep hulpvragers zou het 

begeleidend schuldhulpmaatje extra middelen ter beschikking moeten hebben.  

 

✓ Duidelijk is geworden, dat de coördinator van het team-SHMH een professionele, veelzijdige 

en representatieve functie is. Om deze functie goed te kunnen vervullen was in 2019 

minimaal 520 oftewel 10 uur in de week nodig. Met de toename van het aantal hulpvragers 

zal de werkdruk evenredig toenemen. Hierop kan worden geanticipeerd door een extra 

coördinator aan te stellen, zodat continuïteit gewaarborgd wordt.  Persoonlijk evaluerend 

heeft de coördinator aangegeven dat het coördineren van het team maatjes hem uitstekend 

is bevallen, hij ervaart grote betrokkenheid en collegialiteit. Dat maakt zijn werk voor de 

Stichting uitdagend, veelzijdig en bevredigend.  

 

✓ Om de maatjes goed te laten functioneren is er verzocht om een mifi-box aan te schaffen, 

waarmee een internetverbinding kan worden opgezet bij een hulpvrager thuis wanneer deze 

niet beschikt over een wifi/internetverbinding. Met name voor de digitale inzage bij de 

belastingdienst om de financiële actuele stand van zaken te kunnen weten, is dat wenselijk. 

De maatjes komen nu in de praktijk tegen dat zij niet direct in de systemen kunnen inloggen 

en zodoende niet adequaat kunnen werken. De mobiele WiFi-box is alleen bedoeld voor het 

gebruikt bij huisbezoek en de inventarisering van de schulden.  

✓  
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• Samenvatting: 

Verrassend zijn de behaalde resultaten en de toename van hulpvragers in het eerste volledig 

operationele jaar. Door de reacties van de maatjes en de hulpvragers kunnen wij tevreden 

terugkijken op de ontwikkelingen en kunnen we concluderen dat SHMH een positie binnen het 

sociaal domein en de schuldhulpverlening in de Gemeente Hulst heeft veroverd.  

De samenwerking met instanties verloopt soepel wat voornamelijk te danken is aan de inzet en 

betrokkenheid van de schuldhulpmaatjes. Ook het inspreken in de vergadering van de commissie 

samenleving door onze voorzitter, het verspreiden van foldermateriaal en de zichtbaarheid door 

deelname aan de vrijwilligersmarkt en aan de uitzending bij Omroep Hulst over armoedebestrijding, 

verstevigen de positie van SHMH. 

Voor 2020 zal naar verwachting de aantallen en de complexiteit van de hulpvragen toenemen 

waardoor SHMH zich steeds meer gaat specialiseren in de ondersteuning van hulpvragers naar 

financiële zelfredzaamheid en het voorkomen van schulden.  

 

       “Samen lukt ‘t” 

 


