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• Voorwoord 

Bijna dagelijks zijn er berichten in de media over de stijging 

van het aantal huishoudens die kampen met schuldenproblematiek welke nog meer 

druk legt in onze maatschappij, mede dankzij alle maatregelen en richtlijnen rondom 

Covid – 19. Ook onze hulpverlening heeft hiermee te kampen, waardoor het aantal 

hulpvragers onder ons resultaat van 2019 kwam. Qua investeringstijd per hulpvrager 

is er een toename te waarnemen omdat de hulpvragen complexer zijn geworden. 

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. 

Uit een onderzoek van het Armoede Fonds 2020 is vastgesteld, dat er een stijging 

van 22% wordt verwacht van mensen die in financiële problemen komen.   

Er zijn tal van oorzaken: werkloosheid vooral ivm Covid – 19, 

verslavingsproblematiek, het verlies van een partner, scheiding etc.  Bij die 

tegenslagen in het leven van deze mensen de blijven 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 2020.  

De inspanningen van de coördinator en het team maatjes, dat zich inzet om mensen 

te helpen voor zover het mogelijk is. 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. 

Alex Eggermont 

Voorzitter 

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/hulst


 
 

Carmelweg 19 
4561 XE Hulst 

KvK nummer; 71626808 
RSIN nummer; 8587.88.937 

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/hulst 

 
 

 

 

• Rapportage van hulpvragen 2020  

(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. 

Door de pandemie welke door COVID-19 dit jaar is veroorzaakt, is er een terugloop 

ontstaan in het aantal hulpverzoeken. Namelijk van 42 in 2019 naar 19 in 2020. 

Ondanks de terugloop van hulpverzoeken, is er 339 uur meer tijd geïnvesteerd in de 

totale hulpverlening dan in 2019. Namelijk 1374 uur waarin 520 uur voor coördinatie 

is meegerekend. Dit is te verklaren door een toename van 3 lopende hulp trajecten in 

2020. Van de 42 lopende hulp trajecten in 2019 zijn er 26 overgegaan naar 2020 wat 

heeft geresulteerd in 45 actieve hulp trajecten.  

Het team SHMH telt op 31 december 2020 1 coördinator en 8 maatjes. In 2020 

hebben 3 maatjes afscheid genomen en zijn er 3 bij gekomen. Om op de gewenste 

sterkte te komen van minimaal 10 maatjes, worden er 3 aspirant maatjes getraind in 

het 1 ste kwartaal 2021. 

Hulpvragers en de karakteristieken: 

• In 2020 zijn er meer vrouwen dan mannen geregistreerd als hulpvrager; 

• Het merendeel van de hulpvragers was ongehuwd; 

• 42% van de hulpvragers valt in de leeftijdscategorie van 35 en 55 jaar; 

• 20% van de hulpvragers valt in de leeftijdscategorie van 18 en 27 jaar; 

• 19% van de hulpvragers valt in de leeftijdscategorie van 27 en 35 jaar; 

• 14% van de hulpvragers valt in de leeftijdscategorie van 55 en 65 jaar; 

• 5% van de hulpvragers heeft een leeftijd ouder dan 65 jaar; 

• 34% van de hulpvragen heeft een looptijd van 3 tot 6 maanden; 

• 22% van de hulpvragen heeft een looptijd van 9 tot 12 maanden; 
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• 18% van de hulpvragen heeft een looptijd van 6 tot 

9 maanden; 

• 14% van de hulpvragen heeft een looptijd van 12 

tot 24 maanden; 

• 12% van de hulpvragen heeft een looptijd van 1 tot 3 maanden; 

• Soort hulpvraag: begeleiden administratie; budget coaching; 

betalingsachterstanden; voorkomen van schulden.  

• Voorkomen van: woninguitzetting; zorg uitsluiting; afsluiting nuts; SHV. 

Conclusie: 

Samenwerking met welzorg organisatie Hulst voor Elkaar en SHV van de gemeente 

Hulst heeft positief bijgedragen aan de toestroom van hulpverzoeken door: 

doorverwijzing en integrale interventie bij signalering van multiproblematiek. 

Deze samenwerking zal verder kunnen worden geoptimaliseerd door regelmatig 

integraal overleg en het maken van afspraken over wederzijdse doorverwijzing van 

hulpvragers. Door de gemeentelijke verplichting om vanaf 1 januari 2021 actief te 

acteren op signalering van schuldenaren, zou SHMH daarin een rol van betekenis 

kunnen vervullen. Met de verwachting van een sterke toename van hulpverzoeken 

van mensen in financiële nood ten gevolge van de RIVM beperkende maatregelen, 

adviseer ik een doorlopende wervingscampagne voor maatjes. Ook beveel ik aan om 

mensen in financiële nood te vinden door te flyeren in buurten met een hoge 

schuldenlast indicatie.  

Tot slot: 

In het tweede operationele jaar van SHMH is er veel gebeurd waardoor we veel 

hebben geleerd. Met name de omgang en communicatie tussen de maatjes en 

coördinator en het bestuur verdient aandacht. Door de vertrouwelijkheid waarmee 

SHMH te werk gaat met kwetsbare hulpvragers is het van groot belang dat er binnen 

de organisatie geen verdeeldheid en wantrouwen is. Het aanstellen van een 

vertrouwenspersoon is noodzakelijk evenals een klachten protocol en het vastleggen 

van een inspanningsverplichting.  
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• Team Schuldhulpmaatjes 2020: 

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.  

➢ 1 Coördinator 

➢ 8 gecertificeerde Schuldhulpmaatjes  

➢ 3 aspirant SchuldHulpMaatjes 

➢ 3 vertrokken Schuldhulpmaatjes 

 

• 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 de media heeft na selectie 3 

geschikte aspirant maatjes opgeleverd.  

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.  

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. Communicatie blijft ontzettend 

belangrijk en is niet altijd vanzelfsprekend, hier gaan wij in 2021 meer tijd in 

investeren. 

✓ Naast onze gedragscode die staat voor het borgen van de privacy gevoelige 

informatie van de hulpvragers, worden er in 2021 een vertrouwenspersoon en 

een klachten functionaris aangesteld. Ook gaat het bestuur meer zichtbaar 

worden voor alle vrijwilligers, waarbij wij samen elkaar ondersteunen met als 

resultaat dat wij de hulpvragers nog beter kunnen bijstaan.  
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• Samenvatting: 

Ondanks het verminderde aantal hulpvragers in 2020, is de 

gedrevenheid van de schuldhulpmaatjes en de coördinator er niet minder om geworden. 

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.  

Voor 2021 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 daarmee het voorkomen van schulden.  
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