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1. Verzoek tot co-financiering activiteiten SchuldHulpMaatje 2020 
 

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 2019, 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 cofinanciering wil bijdragen in de kosten die met ons 

werk gemoeid zijn. Zoals u kunt zien in onze begroting voor 2020 (hoofdstuk 5.2), vragen we u om 

een bijdrage van € 15 000. 

 

 

2. Rapportage 2019 
 

2.1.  Doelstellingen 2019 

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. Omdat uit cijfers van SHM blijkt dat de schuldenproblematiek onder jongeren toeneemt, 

hebben extra maatjes de opleiding "SHM Jong" gevolgd. Dit betreft een apart programma, 

ontwikkeld door Schuldhulpmaatje Nederland, waarbij maatjes specifiek getraind worden in 

het begeleiden van jongeren met een (dreigende) schuldenproblematiek. Van de 16 maatjes 

die actief zijn bij SHM Bernheze hebben er nu 4 het certificaat "SHM Jong" behaald. 

 Mede hierdoor hebben we vorig jaar met succes 5 jongeren kunnen helpen. 

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

makkelijker de problemen zijn op te lossen. We hebben daarom specifiek ingezet op 

preventie van schulden in 2019. Na een succesvolle pilot van het programma Moneyfit op 

middelbare scholen in Oss, zijn nu gesprekken gaande met het gymnasium in 

Heeswijk-Dinther om het ook daar te introduceren. Jongeren worden op die manier 

bewuster gemaakt van financiële risico's en de mogelijke consequenties daarvan. 

3. In 2019 is meer aandacht besteed aan het bereiken van mensen die voor hulp door SHM in 

aanmerking komen. Dit is als volgt bereikt: 

 

a. Op 28 oktober hebben we SHM Bernheze gepresenteerd aan groeperingen die actief 

zijn in het Sociale Domein in Bernheze (o.a. de gemeente en de kerken). 
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b. Het hele jaar heeft er een Google AdWords campagne gelopen. Als inwoners van 

Bernheze  googlen naar bepaalde trigger woorden zoals “ schulden, hulp, leningen 

etc”, en woonachtig zijn in de door ons aangegeven postcodes in Bernheze,  krijgen 

ze via Google een advertentie van schuldhulpmaatje te zien. 

 

 In de maanden januari t/m november is deze advertentie in het geselecteerde gebied 

13755  keer getoond. Dit grote getal zegt iets over hoeveel mensen googlen op dat 

soort trefwoorden. Met andere woorden heel wat mensen zijn er op de één of 

andere manier mee bezig. 

 

 Niet iedereen aan wie de advertentie vertoond wordt zal bij de eerste dat hij die ziet 

op de advertentie klikken voor nadere informatie. Meestal moeten mensen diverse 

keren getriggerd  worden voordat ze in actie komen. 

 

 In  Bernheze hebben gedurende januari t/m november 751 mensen de moeite 

genomen om op de advertentie te klikken èn hebben kennisgenomen de informatie 

die specifiek gericht is op mensen met schulden. Binnen internetmarketing is dit een 

zeer hoge score waarover we erg tevreden over kunnen zijn. Mensen die op de 

advertentie hebben geclicked komen op de volgende website: 

https://uitdeschulden.nu/locatie/Bernheze. 

 

 Hier vinden ze diverse informatie en een zelftest mbt schulden. Ook kunnen ze zich 

rechtstreeks opgeven voor hulp. In dat geval wordt door onze coordinator contact 

met die persoon gezocht en eventueel een maatje toegewezen. Via deze weg hebben 

12 mensen zich gemeld bij ons. 

 

 Samenvattend over 11 maanden 

 13755 keer advertentie getoond aan de specifieke doelgroep in Gemeente Bernheze 

 751 mensen hebben we bereikt en van gerichte informatie kunnen voorzien 

 12 mensen zich als hulpvrager hierdoor bij ons gemeld. 

 

c. Twee mensen van SHM Bernheze hebben een speciale Facebook training gevolgd om 

dit communicatie medium professioneler in te kunnen zetten. Daarnaast is het 

bedrijf Newrise in November ingehuurd om minstens 2 berichten per week te 

plaatsen. Na 6 weken is er sprake van ca. 80 volgers. 

 

d. Er verschijnt maandelijks een column van SHM in de Mooibernhezekrant die er toe 

bijdraagt dat meer mensen ons leren kennen. Dit geldt zowel voor hulpvragers als 

potentiële maatjes. 
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4. In 2019 is de toepasbaarheid van het concept "Jobhulpmaatje" geevalueerd, omdat het niet 

hebben van een baan het risico op schulden verhoogt. Gezien het feit dat Bernheze maar een 

zeer beperkt aantal grote werkgevers huisvest en de grootse groep werkgevers in het MKB 

actief zijn heben we geconstateerd dat het draagvlak van werkgevers beperkt zal blijven.  

Draagvlak bij HRM afdelingen is randvoorwaardelijk om succesvol te kunnen zijn. Gezien 

voorgaande hebben we besloten dat vrijwilligers effectiever ingezet kunnen bij de  

SchuldHulpMaatje route. 

 

 

2.2 Aantal hulptrajecten 

Van de 39 hulptrajecten die ultimo 2019 lopen zijn er 27 in 2019 opgestart. In 2019 zijn er 

10 hulptrajecten afgerond, waarvan 6 met succes (d.w.z. de hulpvrager wordt geacht zelfstandig zijn 

financiën op orde te houden). In de overige 4 gevallen was er sprake van gebrek aan medewerking 

door de hulpvrager. 

 

De belangrijkste aanmeldingskanalen zijn: 

 Ons Welzijn (aanmeldingen vrijwel gelijk aan 2018) 

 Gemeente Meijerijstad (minder aanmeldingen dan in 2018) 

 Websites SHM (meer aanmeldingen dan in 2018) 

 Rechtstreekse aanmeldingen (aanmeldingen vrijwel gelijk aan 2018) 

 

De gemiddelde doorlooptijd van een traject bedraagt 13 maanden. De 3 meest voorkomende 

hulpvragen zijn: achterstand betalingen, financiële administratie en begeleiding  belasting. 

 

 

2.3 Aantal Maatjes / Coördinatoren 

In 2019 waren er 2 coördinatoren en 17 SHM maatjes.  Helaas zijn 2 van deze maatjes al enige 

maanden uitgeschakeld wegens langdurige ziektes. In 2019 zijn 2 maatjes gestopt wegens tijdgebrek 

en gezondheid, maar zijn er ook 2 nieuwe maatjes begonnen die inmiddels een certificaat behaald 

hebben.  

Vanwege de toenemende hoeveelheid werk en het streven naar verdere professionalisering zijn we 

al enige tijd op zoek naar een 3e coördinator. 
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3. Beleid voor 2020 
 

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, 1415 huishoudens te maken hebben met ernstige 

schuldenproblematiek (risicogroepen 8-10). Een jaar geleden bedroeg dit nog 1255, zodat 

geconcludeerd moet worden dat de schuldenproblematiek in 2019 is verergerd. 

 

 
Risicogroepen ultimo Q3-2019 

 

 

Vergelijk hoogste risicogroepen in Q3-2018 en Q3-2019 

Het aantal adressen in de categoriën 9 en 10 is vrijwel constant gebleven, maar in categorie 8 is een 

significante stijging waar te nemen (van 665 naar 840).  

 

Het aantal gezinnen dat in de problemen zit is ongeveer 12% van het totaal. Hiermee zit Bernheze 

onder het landelijke gemiddelde dat ca. 20% bedraagt. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Heesch 550 885 575 695 705 575 345 395 300 90 5 115

Heeswijk-Dinther 170 310 590 470 505 560 205 225 40 3 075

Loosbroek 70 50 65 110 110 40 5 450

Nistelrode 220 280 480 380 275 160 140 220 60 85 2 300

Vorstenbosch 160 105 165 115 15 30 15 605

Totaal Bernheze 1 170 1 630 1 875 1 770 1 610 1 365 710 840 400 175 11 545

Risicogroepen (aantal adressen)

1 415

8 9 10 Totaal 8 9 10 Totaal

Heesch 360 250 125 735 395 300 90 785

Heeswijk-Dinther 195 30 225 225 40 265

Loosbroek 10 35 5 50 0

Nistelrode 100 95 50 245 220 60 85 365

Vorstenbosch 0 0

Totaal Bernheze 665 410 180 1 255 840 400 175 1 415

Q3-2018 Q3-2019
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3.2 Doelstellingen 2020 

 

Uitgaande van de acties die nog doorlopen uit 2019, met inachtneming van actuele informatie, heeft 

SHM Bernheze de volgende doelen voor 2020 geformuleerd: 

 

1. Kwaliteitsverhoging/Professionalisering 

 Het HulpVragerSysteem (HVS) is een registratiesysteem dat ontwikkeld is door 

SchuldHulpMaatje Nederland, en dat wordt gebruikt door bestuursleden, coördinatoren en 

maatjes. Dit systeem, dat uiteraard voldoet aan de regels vanuit de AVG, bevat een schat aan 

strategische data die het mogelijk zouden moeten maken om mensen nog doelgerichter te 

benaderen. Voorwaarde is wel dat het systeem door alle gebruikers goed wordt ingevuld. 

Daartoe zal dit onderwerp in 2020 uitgediept worden. 

 Ervaren maatjes functioneren over het algemeen beter dan nieuwe maatjes en het werven 

en opleiden van nieuwe maatjes kost tijd en geld. Vanuit het bestuur zal beleid worden 

opgezet om de maatjes langer "aan boord" te houden. Op die manier kan er ook meer in die 

maatjes geïnvesteerd worden qua nascholing en cursussen. 

 Het bestuur zal zijn eigen "bestuurskracht" (laten) evalueren 

 

 

 

2. Verbinding sociaal domein 

SHM is slechts één van de partijen die actief is in het sociale domein. Alle daar betrokken organisaties 

hebben hun eigen expertises. De contacten met o.a. de Gemeente Meierijstad en Ons Welzijn zullen 

daarom worden geïntensiveerd. In dit kader past ook de nieuwe landelijke stichting Alliantie Vrijwillige 

Schuldhulp, waar SchuldHulpMaatje Nederland één van de zes partners is. Inmiddels is deze stichting 

opgericht en actief geworden. Het hoofddoel van de stichting is ‘het samenwerken met en bundelen van 

krachten en wederzijdse versterking tussen overheid en partners op gebied van schuldpreventie, 

vroeg-signalering, schuldhulp en -nazorg, zodat mensen beter en sneller worden geholpen bij 

(dreigende) schulden’ (Voor meer informatie zie https://alliantievrijwilligeschuldhulp.nl). 

In 2020 zal bekeken worden of ervaringen van de alliantie over samenwerking binnen de 

schuldhulpverlening ingezet kan worden in Bernheze en kan leiden tot verbetering van de bestaande 

samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein in Bernheze. 

 

 

3. Continuïteit 

 Om het voortbestaan van SHM Bernheze te kunnen garanderen zal de wijze van financiering 

worden geëvalueerd (o.a. op basis van kwetsbaarheid). Om risico's te verkleinen wordt 

overwogen om bij meerdere partijen fondsen aan te vragen. Voor fondswerving is daartoe 

een extra bedrag opgenomen in de begroting voor 2020.   

 Om extra acties te kunnen opzetten, en om de maatjes meer aandacht te kunnen geven, zal 

een 3e coördinator worden aangezocht. 
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 Eén van de coördinatoren is eigenaar van een eigen bedrijf en verhuurt zich op uren basis 

aan instellingen en particulieren. Het aantal uren dat hij overdag aan Schuldhulpmaatje 

besteedt is relatief hoog t.o.v. het aantal uren dat hij kan factureren. Dit is mede te wijten 

aan het feit dat veel uren overdag besteed moeten worden omdat professionals in het 

sociaal domein vaak niet in de avonduren beschikbaar zijn. 

Omdat deze coördinator een zeer goede bijdrage levert aan het goed functioneren van 

SHM Bernheze willen we hem graag behouden, met name voor zijn overkoepelende en 

organiserende rol in allerlei acties en projecten. Om zijn inzet veilig te stellen willen we hem 

een kleine tegemoetkoming geven voor de uren die hij besteed. Binnen SHM Nederland 

gebeurt dit steeds vaker, en is er ook beleid op afgestemd. De daarbij behorende 

functienaam is 'projectleider'. 

Ons aanbod houdt in dat hij maximaal één dagdeel per week kan declareren tegen een 

uurtarief van 30 EUR ( inl btw). Voorwaarde is echter wel dat de gemeente Bernheze wil 

bijdragen aan deze extra kostenpost. Dit in de vorm van een verhoogde subsidie aanvraag 

van 15 000 EUR per jaar ipv de 10 000 EUR die we jaarlijks ontvangen. 

 

4. Nederlandse Schuldhulp route 

Aansluiting van gemeente Bernheze op Nederlandse SchuldHulpRoute 

SHM Bernheze zal samenwerking zoeken met de gemeente Bernheze om te onderzoeken wat de 

aansluiting op de Nederlandse SchuldHulpRoute voor de gemeente Bernheze kan opleveren  op het 

gebied van preventie en vroeg signalering door bv inputs van de  banken en 

woningbouwverenigingen hierbij actief te betrekken. 

Gezien de dienstverlenings overeenkomst met de gemeente Meierijstad zal ook gekeken geprobeerd 

worden om de gemeentes Meierijstad en Boekel hierin mee te laten participeren. Voor meer details 

zie  https://nederlandseschuldhulproute.nl 

 

 

4. Samenstelling bestuur 
 

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) 

 mevr. I. van Baal (bestuurslid) 

 

De enige wijziging in 2019 is de toetreding van Mevr. van Baal geweest. 
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5. Financieel overzicht 

 
Onderstaande tabel toont de financiële verantwoording over 2019 en de begroting voor 2020. 

 

 

5.1. Verantwoording 2019 

Zoals uit onderstaande jaarrekening te zien is, is 2019 afgesloten met een tekort van 1175 EUR, bijna 

400 EUR meer dan was begroot.  

 

  

  

Uitgaven Begroot 2019 Actueel 2019  Begroot 2020

Vrijwilligerskosten

Training nieuwe maatjes 4 000.00€             1 050.00€            1 400.00€           

Bijscholing vrijwilligers 4 000.00€             4 500.00€            4 500.00€           

Bijdrage solidarteitsfonds 300.00€                100.00€               100.00€              

VSHN 3 200.00€             11 500.00€     3 000.00€            8 650.00€            3 000.00€           9 000.00€          

Kantoor en oranisatie

Huur kantoor

PR Activiteiten 500.00€                453.75€               500.00€              

Automatisering 613.47€               200.00€              

Onkosten maatjes 1 000.00€             944.97€               1 000.00€           

Overige organisatie kosten 1 300.00€             119.37€               120.00€              

Google adwords 4 200.00€             700.00€               4 200.00€           

Deels betaalde coordinator -€                       7 000.00€       -€                      2 831.56€            7 280.00€           13 300.00€        

Diverse

Diversen 800.00€                1 193.30€            800.00€              

Fondsenwerving 500.00€                1 300.00€       1 193.30€            500.00€              1 300.00€          

19 800.00€     12 674.86€          23 600.00€        

Inkomsten

Gemeente Bernheze  €        10 000.00  €       10 000.00  €      15 000.00 

Lokale kerken  €           2 000.00  €          1 500.00  €         1 500.00 

Serviceclubs  €           1 000.00  €                      -   

Externefondsen  €           6 000.00 19 000.00€     11 500.00€           €         7 000.00 23 500.00€        

Resultaat -800.00€         -1 174.86€           -100.00€            



 
 

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

5.2. Begroting 2020 

De begroting voor 2020 valt significant hoger uit dan de jaarrekening over 2019. Zoals hiervoor 

beschreven hebben wij ambitieuze plannen voor 2020: 

 

 Extra PR activiteiten om potentiële hulpvragers te benaderen (o.a. Google Adwords)  

 Extra opleidingskosten voor vrijwilligers om de beoogde stijging van het aantal hulpvragers 

aan te kunnen 

 Vedere  professionalisering  om onze dienstverlening en ons HVS systeem  (hulpvrager-volg-

systeem) effectiever te maken. Onder andere  door het inzetten van een  deels betaalde 

projectleider/coördinator 

 

De sterke stijging in uitgaven die daarvan het gevolg is willen we mede afdekken met externe 

fondswerving.  


