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Samenvatting 

In dit beleidsplan leest u over de activiteiten en het beleid van SchuldHulpMaatje 

Haarlemmermeer. Ons doel is om mensen met geldzorgen en financiële problemen in de 

Haarlemmermeer te helpen weer financieel zelfredzaam te worden. Onze hulp wordt 

uitgevoerd door opgeleide vrijwilligers. SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer biedt deze hulp 

aan iedereen, ongeacht hoe iemand in de problemen is geraakt, zonder eigen belang en zonder 

winstoogmerk. 

Helaas is de schuldenproblematiek in Nederland nog altijd onverminderd groot. Landelijk heeft 

34% van de huishoudens moeite om rond te komen (Nibud, 2021). In de Haarlemmermeer ligt 

dit ongeveer hetzelfde. Over de schuldenproblematiek in Nederland en wat er landelijk door 

overheid, banken, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan gedaan wordt, leest u in 

hoofdstuk 1 van dit document. 

SchuldHulpMaatje helpt in 138 Nederlandse gemeenten duizenden mensen weer duurzaam grip 

op hun financiën te krijgen. U leest er alles over in Hoofdstuk 2. 

Wij coördineren onze activiteiten met de gemeente Haarlemmermeer. De gemeentelijke 

overheid is en blijft eindverantwoordelijk voor armoedebestrijding en schulddienstverlening. 

Onze hulp is aanvullend. Daarnaast werken wij samen met verschillende andere sociaal 

maatschappelijke partners in de Haarlemmermeer. In hoofdstuk 3 leest u meer over de 

schuldenproblematiek en schuldhulpverlening in de Haarlemmermeer. 

Onze SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer aanpak vindt u terug in hoofdstuk 4. In de eerste 

twee jaren van ons bestaan hebben we met 19 Maatjes 69 hulpvragers die geldzorgen en 

schulden hadden (20 in 2020 en 49 in 2021), mogen ondersteunen, waarvan 26% jonger is dan 

27 jaar. In november 2021 hebben we een nieuwe groep van 8 additionele Maatjes getraind. 

Onze drie speerpunten voor de beleidsperiode 2022-2024 zijn: meer mensen bereiken, mensen 

eerder bereiken, mensen – en met name jongeren en ZZP-ers - nog beter helpen. 

Hoofdstuk 5 gaat over de werving van hulpvragers en de werving, opleiding en begeleiding van 

Maatjes. 

Het goed begeleiden van mensen met financiële problemen door Maatjes is één, maar de 

continuïteit is minstens zo belangrijk. In hoofdstuk 6 kunt u lezen hoe wij continuïteit willen 

waarborgen: organisatorisch, financieel en inhoudelijk. 

In hoofdstuk 7 en Annex 2 leest u over onze meerjarenbegroting. Hoewel wij werken met 

vrijwilligers en onze inzet kosteloos wordt aangeboden aan hulpvragers, hebben wij te maken 

met kosten voor m.n. training van de Maatjes, communicatie en organisatiekosten. 

Mocht dit beleidsplan vragen oproepen of heeft u behoefte aan meer informatie over bepaalde 

onderdelen, dan kunt u ons bereiken via e-mail: info@shmhaarlemmermeer.nl.  

Namens het gehele bestuur van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer, A. Klokman, secretaris.

mailto:info@shmhaarlemmermeer.nl
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Hoofdstuk 1 Schuldenproblematiek en schuldhulp in Nederland 

Schuldenproblematiek in Nederland blijft groot en velen melden zich nog niet bij de 

schuldhulpverlening 

Uit recent (2021) onderzoek van het NIBUD blijkt dat ruim een derde (34%) van de huishoudens 

in Nederland (heel) moeilijk rond kan komen (Nibud, 2021). Dit percentage ligt iets lager dan in 

2018 (Nibud, 2019), toen 38% aangaf moeite te hebben met rondkomen. 

17% van de huishoudens heeft geen spaarrekening en 20% van de huishoudens heeft minder 

dan €1.000 spaargeld (Nibud, 2019), en kan dus bij een beetje tegenvaller in de schulden 

komen.  

Een op de vijf huishoudens (20%) heeft dusdanige betalingsachterstanden dat er sprake is van 

betalingsproblemen. Iets meer dan de helft van hen heeft lichte betalingsproblemen (800.000). 

Het overige deel heeft ernstige betalingsproblemen (550.000) (Nibud, 2019). 

“Lichte betalingsproblemen” is in dit Nibud rapport gedefinieerd als volgt: 

 

“Ernstige betalingsproblemen” is in dit verband: 

 

In 2018 had 29% van de huishoudens minstens éénmaal de ziektekostenverzekeringspremie te 

laat betaald. 19% betaalde minstens éénmaal te laat voor de huur/hypotheek en 19% betaalde 

de energierekening te laat. 

Op 1 oktober 2020 had 7,6 procent van de huishoudens in Nederland te maken met 

geregistreerde problematische schulden. Ook in de Haarlemmermeer ligt dit percentage hoog 

en met 6,7% (4440 huishoudens) net iets onder het Nederlandse gemiddelde (CBS, 2021). 
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Volgens de NVVK had in 2020 een particuliere schuldenaar gemiddeld € 38.508 schuld en 

veertien schuldeisers en een ondernemer gemiddeld € 95.000 schuld (NVVK, 2021). De instroom 

in de schuldhulpverlening blijft hoog in Nederland en was in 2020 ruim 78.000 nieuwe gevallen.  

Oftewel: het schuldenprobleem en betalingsproblemen in Nederland en ook in de 

Haarlemmermeer is enorm groot. Betalingsproblemen komen voor in alle lagen van de 

samenleving. Veel betalingsproblemen ontstaan bij plotselinge inkomensdaling. Plotselinge 

inkomensdaling komt vaak voor door verlies van baan, of minder werk bij ZZP’ers, langdurige 

ziekte in de directe omgeving, echtscheiding, psychische problemen of verslavingsproblematiek. 

Ook komt het voor dat mensen in de problemen komen na enkele jaren te hebben moet 

rondkomen van een bijstandsuitkering. Verder vormt het gemak waarmee een lening kan 

worden afgesloten en bij postorderbedrijven kan worden besteld een probleem. Dit in 

combinatie met een gebrekkige financiële opvoeding kan leiden tot grote en langdurige 

problematiek.  

Volgens het NIBUD maken te weinig mensen met ernstige betalingsproblemen gebruik van 

hulpverlening. Vooral mannen, jongeren, gezinnen met kinderen, huishoudens met werk en 

huishoudens met een koopwoning melden zich minder vaak aan bij de schuldhulpverlening 

(NIBUD, 2019). Mensen onderschatten vaak de ernst van hun problemen, denken het zelf te 

kunnen oplossen en zijn vaak onrealistisch optimistisch waardoor ze denken dat het in de 

toekomst wel beter zal gaan. Ook zegt 11% niet te weten waar ze terecht kunnen voor 

schuldhulpverlening en denkt nog eens 40% wel de weg te vinden als dat nodig is. Daarnaast is 

schaamte een barrière en spelen mis- en opvattingen over schuldhulp een rol bij het niet 

aankloppen. Van de schuldhebbers heeft 34% geen enkele vorm van hulpverlening, en bij meer 

dan de helft van hen ontbreekt professionele hulp. Een groot deel (40%) van hen denkt niet dat 

de problemen zo ernstig zijn dat zij daar (professionele) hulp bij nodig hebben. Men weet 

klaarblijkelijk niet wanneer financiële problemen dusdanig ernstig zijn, dat men er zelf moeilijk 

meer uitkomt en hulp noodzakelijk is. Er moet daarom meer gebeuren om mensen met 

financiële problemen er bewust van te maken dat zij hulp nodig hebben. In samenwerking met 

maatschappelijke partners in de Haarlemmermeer meer mensen bereiken is daarom dan ook 

één van de drie speerpunten van het beleid van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer voor de 

komende drie jaar. 

Door omstandigheden, onvermogen of eigen schuld krijgen mensen problematische schulden. 

Veel van deze mensen lijden dusdanig onder hun zorgen dat zij het moeilijk vinden om nog 

volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Vaak zien zij door de bomen het bos niet meer 

en zijn niet meer bij machte om zelf structuur aan te brengen in hun leven.  

Een recent grootschalig bevolkingsonderzoek van het Trimbos Instituut, gedaan in opdracht van 

het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), toont aan dat moeilijk aflosbare 

schulden kunnen leiden tot depressie, angsten, alcoholproblemen en andere psychische 
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aandoeningen (Trimbos Instituut, 2021). Dit is iets dat de komende periode flink kan opspelen, 

nu veel coronasteun afloopt. De studie toont aan dat mentaal gezonde mensen met moeilijk 

aflosbare schulden na drie jaar drie keer meer kans op psychische aandoeningen hebben dan 

mensen zonder geldzorgen. Mensen die al een psychische aandoening hadden voordat de 

schulden ontstonden, herstellen slechter. Na drie jaar hebben ze vier keer meer kans nog steeds 

een psychische aandoening te hebben dan mensen zonder diepe schulden. Het gaat om 

depressiestoornissen, angststoornissen en middelenverslaving. 

 

Rol Nederlandse Overheid in schuldenproblematiek en in oplossingen 

Ook de overheid speelt een rol in de schuldenproblematiek, de overheid is immers zelf ook 

schuldeiser. Door het beslag leggen op banktegoeden, het inhouden van toeslagen en het 

uitdelen van boetes bij wanbetaling worden de problemen eerder groter dan kleiner. Het gaat 

onder meer om de Belastingdienst, het CJIB, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Door de 

overheid zijn of worden inmiddels maatregelen genomen om de schuldenproblematiek niet nog 

groter te maken. Sinds 1 april 2017 bestaat de mogelijkheid van het - via de rechter - instellen 

van een moratorium gedurende maximaal 6 maanden. Daarmee kan worden voorkomen dat 

mensen nog meer in de problemen raken terwijl ze hun schulden proberen te regelen. Dit 

betekent o.a. dat de huur niet mag worden opgezegd, de levering van gas, water en elektra niet 

mag worden beëindigd en de zorgverzekering niet mag worden opgezegd of ontbonden. 

Inmiddels heeft het kabinet erkend dat het niet goed is dat allerlei verschillende 

overheidsinstanties langs elkaar heen werken, en dat er maatwerk nodig is. Met een 

'Rijksincassovisie' heeft de staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016 de 

aanzet gegeven tot een minder stringent beleid met betere samenwerking tussen schuldeisende 

instanties en meer oog voor individuele omstandigheden van schuldenaren. Op 1 juli 2020 trad 

het ‘Landelijk Convenant Vroegsignalering’ in werking, ondertekend door de NVVK samen met 

zes overheidsinstanties: de Belastingdienst, UWV, CJIB, Sociale verzekeringsbank, het CAK en 

DUO. Dit Convenant beoogt het proces van schuldenregelen met deze overheidsinstanties te 

verbeteren en versnellen. 

 

Nederlandse Schuldhulproute 

Op 30 oktober 2019 is in het bijzijn van Koningin Maxima de Nederlandse Schuldhulproute 

gelanceerd. De Schuldhulproute is de route naar passende hulp voor mensen met (beginnende) 

schulden. Een groot en nog steeds groeiend aantal publieke en private organisaties werkt hierin 

samen om mensen met geldzorgen eerder te vinden, te bereiken en te leiden naar de juiste 

hulp. SchuldHulpMaatje, in samenwerking met Humanitas (beide onderdeel van de Alliantie 

Vrijwilliger Schuldhulp) en enkele andere organisaties, stonden aan de wieg van de Nederlandse 

https://nederlandseschuldhulproute.nl/
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Schuldhulproute. In 2020 maakten bijna 190.000 mensen gebruik van www.geldfit.nl, het 

startpunt van de Nederlandse Schuldhulproute.  

 

De Nederlandse Schuldhulproute start bij Geldfit.nl 

Meer dan 25% van de bezoekers ontving op basis van de test een persoonlijk advies. Zo konden 

mensen grote problemen voorkomen door een plan te maken met online tools, zelf een 

betalingsregeling te treffen, gekoppeld te worden aan een (online) vrijwilliger of eerder de weg 

te vinden naar professionele hulp in de gemeente. In 2021 is het aantal bezoekers al ruim 

verdubbeld naar de 400.000 mensen. SchuldenlabNL heeft, in samenwerking met Deloitte, 

onderzocht wat de maatschappelijke impact is van Geldfit.nl (Schuldenlab en Deloitte, 2021). 

Uit deze impact meting blijkt dat er 180 miljoen euro wordt bespaard aan maatschappelijke 

kosten. Er wordt bijvoorbeeld minder gebruik gemaakt van sociale voorzieningen zoals 

uitkeringen en re-integratietrajecten en er is een lagere kans op chronische ziekten of GGZ 

gebruik. Door de toegenomen arbeidsparticipatie van mensen die geen geldzorgen meer 

hebben, wordt er meer winst gemaakt in de sectoren waar zij (meer) gaan werken en zo groeit 

het Nederlandse BBP. 

Samen met een heel groot aantal toeleiders als bedrijven, banken en verzekeraars, leidt de 

Nederlandse Schuldhulproute mensen met mogelijke schuldzorgen naar de diverse 

Schuldhulproute kanalen. Als meest recente sloot in december 2021 ook MKB-Nederland zich 

aan bij de Nederlandse Schuldhulproute. Hierdoor krijgen nu ook 200.000 MKB-bedrijven in de 

achterban van deze ondernemersorganisatie direct toegang tot de schuldhulproute. Die 

toegang loop via een multi-channel aanpak (zie https://nederlandseschuldhulproute.nl/over-

ons/aanpak/). Via een online test, chat of telefoonnummer, krijgen mensen inzicht in hun 

financiële situatie. Ze krijgen direct een hulpaanbod dat past bij hun situatie. De hulp is per 

persoon verschillend en varieert van zelfhulp (preventie) tot lokale schuldhulp van een lid van 

de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp, zoals SchuldHulpMaatje. 

http://www.geldfit.nl/
https://nederlandseschuldhulproute.nl/over-ons/aanpak/
https://nederlandseschuldhulproute.nl/over-ons/aanpak/
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Nederlandse Scbuldhulproute 

Een snelgroeiend aantal gemeenten (ruim 60 – situatie december 2021) zijn al aangesloten bij 

de Nederlandse Schuldhulproute, waaronder onze buurgemeenten Heemstede, Amsterdam, 

Alphen a/d Rijn en Leiden. De gemeente Haarlemmermeer heeft zich nog niet aangesloten 

(situatie december 2021). SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer adviseert de gemeente 

Haarlemmermeer om zich aan te sluiten bij deze effectieve en snelgroeiende Nederlandse 

Schuldhulproute, zodat ook in de Haarlemmermeer mede hierdoor nog meer mensen met 

geldzorgen eerder geholpen kunnen worden en daarbij tevens bespaard kan worden op 

maatschappelijke kosten. Mensen eerder bereiken is een tweede speerpunt van de drie 

speerpunten van het beleid van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer voor de komende drie 

jaar. 

 

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp – Haarlemmermeer 

Vrijwilligersorganisaties die mensen met (dreigende) schulden ondersteunen werken in 

Nederland samen in de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. Deze Alliantie is opgericht door zes 

vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de schuldhulp: Humanitas, Inspraakorgaan Turken in 

Nederland, Landelijke Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie, Leger des Heils, 

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en SchuldHulpMaatje.  

Binnen de Haarlemmermeer bundelen de Alliantiepartners Humanitas en SchuldHulpMaatje 

hun krachten om door samenwerking met beroepskrachten, gemeente, woningcorporaties, 

zorgverzekeringen, energiebedrijven e.d., gezamenlijk meer mensen met (dreigende) schulden 

eerder te bereiken en hen daardoor eerder en duurzaam te ondersteunen naar financiële 

zelfredzaamheid. 

https://alliantievrijwilligeschuldhulp.nl/
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Hoofdstuk 2: SchuldHulpMaatje Nederland en Haarlemmermeer 

SchuldHulpMaatje in Nederland – een organisatie met goede resultaten 

SchuldHulpMaatje Nederland startte in 2010 als initiatief van verschillende landelijke instanties 

zoals Kerk in Actie (KIA), Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (huidige Officium Caritatis), 

Evangelische Alliantie (EA), Stichting Kerk In Nederland (SKIN), Protestants Christelijke Ouderen 

Bond (PCOB) en het Platform voor Christelijke Schuldpreventie (PCS). SchuldHulpMaatje was per 

1 januari 2021 actief in 138 gemeenten in Nederland. In 2020 ontvingen 8393 mensen 

persoonlijke hulp van 2142 gecertificeerde SchuldHulpMaatjes. Nog eens 34.365 mensen 

ontvingen advies of hulp via de websites van SchuldHulpMaatje.  

Om een indruk te krijgen van deze hulpverlening, zie de grafieken hieronder:  
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Gemiddeld worden er elk jaar per Maatje vier hulpvragers persoonlijk bijgestaan en de Maatjes 

besteden gemiddeld ruim 2 uur per week aan dit vrijwilligerswerk. In 59% van de hulpvragen 

wordt de begeleiding vanuit SchuldHulpMaatje binnen een jaar afgerond. In 41% van de 

hulpvragen duurt de begeleiding langer dan een jaar. 

De hulp van SchuldHulpMaatje is een goede aanvulling op de professionele schuldhulpverlening 

en werkt maximaal samen met maatschappelijke organisaties. In de preventiefase en in de 

nazorgfase biedt het Maatje praktische hulp en ondersteunt hij of zij de hulpvrager op weg naar 

zelfredzaamheid. In de schuldhulpfase wordt de hulpvrager door professionele 

schuldhulpverleners geholpen. Het Maatje is er dan om de hulpvrager te ondersteunen en te 

motiveren om het schuldhulpverleningstraject vol te houden. 

 
Procesverloop intensiteit ondersteuning door SchuldHulpMaatje in preventiefase, schuldhulpfase en 

nazorgfase. Maatje ondersteunt en draagt bij aan blijvende grotere financiële zelfredzaamheid. 

SchuldHulpMaatjes doen hun werk op vrijwillige basis en hebben een driedaagse gecertificeerde 

cursus van de landelijke vereniging doorlopen. Hij/zij is de steun en toeverlaat voor mensen die 

financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. De vrijwilliger kan iemand helpen om nog op 

tijd het tij te keren, ondersteuning geven tijdens een traject van schuldsanering en ook daarna 

om de financiële huishouding op orde te houden. De hulpvraag van de cliënten kan divers zijn. 

Dit kan variëren van het op orde brengen van de administratie tot het bieden van hulp bij het 
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aanvragen van voorzieningen. Er kan sprake zijn van een onderliggende problematiek zoals 

verslaving of psychische problemen. In die gevallen is het soms noodzakelijk dat eerst die 

problemen worden aangepakt door de professionele hulpverlening voordat een 

begeleidingstraject succesvol kan worden ingezet. 

 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer (KvK-nummer 76067823) werd eind 2019 opgericht vanuit 

een aantal kerken in de Haarlemmermeer. SchuldHulpMaatje is een ANBI-stichting, en heeft als 

doel om hulp te verlenen aan mensen die met (dreigende) financiële problemen kampen in de 

gemeente Haarlemmermeer. Met behulp van goed opgeleide vrijwilligers zijn wij aanvullend op 

de dienstverlening van de burgerlijke gemeente. Samen met andere sociaal maatschappelijke 

organisaties in Haarlemmermeer leveren wij een positieve bijdrage aan het welzijn van 

inwoners. Dit doen wij door mensen te helpen zonder eigen belang, zonder oordeel en zonder 

winstoogmerk. Het doel van onze hulp is mensen weer financieel zelfredzaam te maken zodat 

zij op een zeker moment weer de baas zijn over hun geld. Wij helpen iedereen, ongeacht de 

afkomst van mensen, ras, geslacht, religie, levensovertuiging, geaardheid en/of politieke 

voorkeur. 

Wij zijn aangesloten bij de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. 

De toegevoegde waarde van SchuldHulpMaatje voor Haarlemmermeerse inwoners met 

(dreigende) schulden, is: 

1. SchuldHulpMaatje komt bij de hulpvragers thuis, tenzij er aanleiding is om elders af te 

spreken; 

2. We blijven ondersteunen als een deskundig Maatje, totdat de hulpvrager zelfstandig 

verder kan; 

3. We werken samen met alle andere professionele hulpverleners en 

vrijwilligersorganisaties; 

4. We vormen een aanvulling op en versterking van de gemeentelijk schuldhulpverlening; 

5. We hebben een praktische invulling voor preventie1; 

6. We proberen gedragsverandering bij hulpvragers te bewerkstelligen. 

7. We hebben een speciaal programma voor jongeren: SchuldHulpMaatje Jong (zie ook 

www.moneyfit.nl 

 

1 Voor nadere uitleg wordt verwezen naar de SchuldHulpMaatje folder Vroegsignalering en 

Preventie bij schulden (bijlage 5). 

http://www.moneyfit.nl/
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In 2020 hebben we bij onze start in februari 18 vrijwilligers getraind tot gecertificeerd 

SchuldHulpMaatje en hebben we 20 mensen geholpen. In 2021 hebben we 50 additionele 

mensen mogen helpen.  

Sinds 2020 hebben we al 50 hulptrajecten afgerond, en eind 2021 werden er nog 20 hulpvragers 

actief ondersteund door een SchuldHulpMaatje, waarvan twee langer dan een jaar. 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer ondersteunt veel jongeren. Van onze hulpvragers is 45% 

jonger dan 35 en 26% zelfs jonger dan 27. 

Leeftijd < 18 18 - 27 27 - 35 35 - 45 45 - 55 55 - 65 > 65 

Hulpvragers 0% 26% 19% 19% 18% 10% 8% 

Vier van onze SchuldHulpMaatjes hebben in 2021 een voortgezette training gevolgd gericht op 

het ondersteunen van jongeren. In 2022 zullen enkele van onze SchuldHulpMaatjes een 

voortgezette training volgen om ook ZZP’ers goed te kunnen ondersteunen. 

Nu dat SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer heeft aangetoond een belangrijke bijdrage te 

leveren aan schuldhulp in de Haarlemmermeer, en daarbij ook veel jongeren bereikt, willen we 

ons graag verder ontwikkelen tot een geïntegreerd onderdeel en een vanzelfsprekende, 

zelfstandige partner van de andere sociale en maatschappelijke voorzieningen in de 

Haarlemmermeer die zich op de een of andere manier bezighouden met schuldhulpverlening. 

De eerste samenwerkingsverbanden zijn al tot stand gekomen, zoals met Welzijnsorganisatie 

Meerwaarde, Voedselbank, studentenwoningcorporatie DUWO en Humanitas 

Haarlemmermeer. Gesprekken tot verdere samenwerking met andere sociaal maatschappelijke 

organisaties in de Haarlemmermeer vinden plaats met Stichting Leergeld, woningcorporatie 

Ymere, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, PLANgroep en anderen. 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer heeft een bestuur dat toeziet op de uitvoering van 

activiteiten, het werven van inkomsten en het contact met de gemeente en partnerorganisaties.  

Het bestuur van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer bestaat uit de volgende personen: 

• Dhr. W. Piels    Voorzitter 

• Mw. A. Klokman   Secretaris 

• Dhr. C. Blees    Penningmeester 

• Mw. H. Kruit    Bestuurslid relaties Maatjes en Coördinatoren 

• Dhr. G. van Leeuwen   Bestuurslid Fondsenwerving en Communicatie 

Mw. H. Bijma is coördinator van de SchuldHulpMaatjes. 

Alle Maatjes, coördinatoren en bestuursleden zijn vrijwilligers.  
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Hoofdstuk 3 Schuldenproblematiek en schuldhulpverlening in de 

Haarlemmermeer 

Schuldenproblematiek in de Haarlemmermeer 

De gemeente Haarlemmermeer voert een minimabeleid dat een inkomenswaarborg biedt en 

waarvan mensen rond moeten kunnen komen. Toch bestaat er een groep mensen bij wie dat 

maar niet lukt.  

Bij de Voedselbank Haarlemmermeer, steeg het aantal huishoudens dat van de Voedselbank 

gebruikt maakt van 185 in 2018, via 293 in 2019 (+ 58%) naar 369 in 2020 (+ 26%) (Voedselbank 

Haarlemmermeer).  

De Haarlemmermeer is één van de twee regio’s in Nederland, waar in het derde kwartaal van 

2021 de economie nog niet hersteld was naar het vóór Corona niveau, maar nog 9% lager staat 

dan voor deze crisis. Door de aanwezigheid van Schiphol én de gevolgen van de coronacrisis 

voor de luchtvaart, kromp de economie in Haarlemmermeer in 2020 met 18% (CBS, 2021). 

Analisten van de Nederlandse Schuldhulproute maken ieder kwartaal een analyse op de klanten 

van een bedrijf dat voor zo'n 45 andere bedrijven de betalingsafhandeling bij zo'n 4 miljoen 

klanten doet. Het betreft zo'n 100 miljoen transacties per jaar. Deze klanten worden naar 

aanleiding van hun betaalgedrag ingedeeld in 10 risico-categorieën. Voor de Haarlemmermeer 

geeft dit het volgende beeld (2021 3e kwartaal): 

 

Deze situatie is een verslechtering ten opzichte van voor de Corona (2019 1e kwartaal): 

 

De betekenis van deze 10 risico-categorieën is als volgt: De klanten met 'slechter' betaalgedrag 

zitten in risiconiveaus 8 t/m 10 (behoeven curatieve behandeling): In het derde kwartaal van 

2021 waren dit 20.190 huishoudens (32,2% van totaal aantal huishoudens). 

● Risico categorie 10: klanten die gemiddeld 3 of meer openstaande vorderingen hebben 

die gemiddeld 3 of meer maanden open staan. 

● Risico categorie 9: klanten die gemiddeld 2 openstaande vorderingen hebben die 

gemiddeld 2 -3 maanden openstaan. 

● Risico categorie 8: klanten die gemiddeld 1 openstaande vordering hebben die 

gemiddeld 1 tot 2 maanden openstaat. 

  

risico categorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal

Haarlemmermeer 4,9% 6,2% 7,4% 9,4% 11,6% 13,5% 14,7% 13,5% 11,1% 7,6% 100,0%

risico categorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal

Haarlemmermeer 5.5% 7.2% 9.6% 11.6% 11.9% 12.3% 16.6% 11.4% 9.9% 4.0% 100.0%
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In bovenstaande tabel zien we dat 32,2% van de Haarlemmermeerse huishoudens (20.190 

huishoudens) niet op tijd hun rekeningen kunnen betalen (risico-categorie 8 t/m 10).  

Aantal huishoudens per risiconiveau

Wijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal

Aalsmeerderbrug/ 

Oude Meer/ 

Rozenburg / 

15 20 20 15 5 75

Abbenes / 

Buitenkaag
130 20 90 90 75 100 55 25 95 10 690

Badhoevedorp 255 680 310 635 865 705 670 790 365 155 5.430

Beinsdorp 65 15 40 30 165 55 20 390
Burgerveen / 

Leimuiderbrug / 

Weteringbrug

35 35 60 75 15 35 30 20 305

Cruquius 50 100 80 10 90 330

Haarlemmerliede 20 25 15 45 20 125

Halfweg 50 35 80 70 135 230 115 120 100 80 1.015

Hoofddorp 1.295 1.525 1.600 2.225 2.920 4.480 4.910 4.785 4.620 3.195 31.555

Lijnden / Boesingheliede 10 85 30 100 30 25 5 10 295

Lisserbroek 55 240 210 235 255 110 180 40 60 1.385

Nieuw-Vennep 770 1.065 1.015 1.210 1.560 1.290 2.025 1.810 980 535 12.260

Rijsenhout 10 55 80 320 130 325 250 130 120 335 1.755

Spaarndam 55 40 160 205 255 270 85 60 80 75 1.285

Vijfhuizen 275 40 250 230 285 135 170 215 135 40 1.775

Zwaanshoek 10 40 145 40 125 75 210 35 30 25 735

Zwanenburg 85 180 385 480 375 545 410 255 360 255 3.330

Totaal 3.095 3.920 4.645 5.895 7.305 8.485 9.200 8.465 6.950 4.775 62.735

Totaal percentage in 

deze risicocategorie 

voor de hele 

4,9% 6,2% 7,4% 9,4% 11,6% 13,5% 14,7% 13,5% 11,1% 7,6% 100,0%
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De klanten met gemiddeld betaalgedrag in de risiconiveaus 5 t/m 7 behoeven preventieve actie. 

Dit zijn in de Haarlemmermeer 24.990 huishoudens (39,8% van alle Haarlemmermeerse 

huishoudens).  

De klanten met risiconiveau 1 t/m 4 (28% van de huishoudens) hebben goed betaalgedrag.  

De onderstaande kaart geeft aan waar in de Haarlemmermeer zich de meeste mensen met 

bevinden met risicovolle schulden. 

 
Haarlemmermeer, gemiddelde risiconiveau per postcode (2020, 3e kwartaal). 
Hoe donkerder de kleur: des te meer huishoudens zijn daar met problematische schulden.  



 

 

 Blz. 16 

 

Schuldhulpverlening door de gemeente Haarlemmermeer 

Sinds 1 juli 2012 is de Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) van kracht. In deze wet 

staat summier beschreven hoe gemeenten de schuldhulpverlening moeten uitvoeren. De 

effectiviteit van de wet is landelijk in 2016 in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid onderzocht. In 2017 heeft de gemeente Haarlemmermeer op basis van deze 

evaluatie verbeteringen geïmplementeerd. Tot 2017 lag het accent op het financieel 

ondersteunen van mensen met schulden en het inzetten van instrumenten om schulden op te 

lossen en/of saneren via onder meer budgetbeheer/schuldsanering. Vanaf 2017 is de gemeente 

zich ook explicieter gaan richten op vroegsignalering en preventie omdat dit de beste manier is 

om schulden te voorkomen of te voorkomen dat schulden onnodig oplopen. 

De uitvoering van schuldhulpverlening is sinds 1 juli 2016 gemandateerd aan een externe 

organisatie: PLANgroep. PLANgroep biedt de volgende producten aan in het kader van 

schuldhulpverlening: 

• schuldregeling middels een minnelijke schikking;  

• schuldregeling op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);  

• crisisinterventie; 

• verschillende vormen van budgetbeheer, waaronder ook Samen op Maat. 

In 2017 ondertekende de gemeente Haarlemmermeer met de Woningcorporatie Ymere, de 

PLANgroep en Meerwaarde, een convenant rondom huurschuldhulpverlening: ‘Vroeg Eropaf 

Haarlemmermeer’. Door samen op te trekken worden hoger oplopende schulden voorkomen, 

huurbetalingen hervat en ontruimingen voorkomen.  

Sinds de 1 januari 2021 aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is 

vroegsignalering van schulden officieel een wettelijke taak voor de gemeente. Sinds deze datum 

mogen/moeten verhuurders van woningen, zorgverzekeraars, energieleveranciers en 

drinkwaterbedrijven de gemeente waarschuwen, als zij zien dat hun klanten – ondanks de eigen 

sociale incasso inspanningen - hun rekeningen niet betalen. In dat geval is de gemeente 

verplicht de schuldenaar uit te nodigen voor een gesprek. 

Voor haar ‘Vroeg er op Af’ vroegsignalering, maakt de gemeente Haarlemmermeer (evenals vele 

andere gemeenten) gebruik van RIS Vroeg Eropaf webapplicatie van Inforing (Inforing, 2021).  

Als alle vaste lasten partners van de gemeente Haarlemmermeer (zorgverzekeraars, 

waterbedrijven, woningcorporaties, energieleveranciers) hun verplichte informatie zouden 

aanleveren, dan zou dit gemiddeld 726 meldingen per maand opleveren, en met de invloed van 

Corona er bij meer dan 1100 meldingen per maand (Inforing, 2021). In de Haarlemmermeer is 

het opvolgen van deze signalen door de gemeente uitbesteed aan de PLANgroep.  
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In het vroegsignaleringstraject zijn drie momenten waarop goed getrainde kundige vrijwilligers 

zoals van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer een nuttige rol kunnen vervullen: 

a) Bij de Sociale Incasso van Schuldeisers, kan al vóórdat een signaal aan de gemeente 

wordt gegeven, aangeboden worden dat de inwoner hulp kan vragen van een goed 

getrainde vrijwilliger vanuit de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (d.w.z. van 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer of Humanitas Haarlemmermeer). 

b) Door de vroegsignaleerder die het hulpaanbod doet: hierbij kan aangegeven worden dat 

de inwoner hulp kan vragen van een goed getrainde vrijwilliger SchuldHulpMaatje 

Haarlemmermeer of Humanitas Haarlemmermeer. 

c) Bij het eerste gesprek van de vroegsignaleerder met de inwoner kan aangegeven worden 

dat de inwoner hulp kan vragen van een goed getrainde vrijwilliger SchuldHulpMaatje 

Haarlemmermeer of Humanitas Haarlemmermeer. 

d) Als onderdeel van een Plan van Aanpak (‘passende aanpak’). 

Vrijwilligers van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp2 kunnen een belangrijke aanvullende en 

ondersteunende rol spelen in de Vroegsignalering, aanvullend en ondersteunend aan het werk 

van de PLANgroep, doordat deze vrijwilligers veel meer tijd aan een hulpvrager kunnen 

 

2 In de Haarlemmermeer zijn dit SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer en Humanitas Haarlemmermeer 
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besteden dan de betaalde hulpverleners: tijd om als ‘Maatje’ de hulpvrager te ondersteunen 

naar grotere financiële zelfredzaamheid. De mogelijkheid om op deze manier vrijwilligers in te 

zetten wordt expliciet genoemd in het Format Plan van Aanpak Wgs (VNG Realisatie, 2021). 

Vrijwilligers kunnen de periode van tot stand komen van Plan van Aanpak verkorten, als de 

vroegsignaleerder in een eerste hulpaanbod of eerste gesprek met de client de hulp van een 

vrijwilliger van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp aanbiedt. In dit geval zal de gemeente een 

verwerkersovereenkomst afsluiten met de vrijwilligersorganisatie waarin de uit te voeren taak, 

de wijze van uitvoering en de randvoorwaarden die gerespecteerd moeten worden nauwkeurig 

zijn gespecificeerd (Autoriteit Persoonsgegevens, 2021). 

Het is van belang dat de vroegsignaleerder van (of namens) de Gemeente, die met de client in 

gesprek gaat en degene die het Plan van Aanpak opstelt, goed bekend is met de mogelijke rol 

van goed getrainde vrijwilligers in Schuldhulp, en dat, als de inwoner met 

betalingsachterstanden dat wenst, er sprake is van een ‘warme overdracht’ ook naar deze 

vrijwilligers, zodat er geen onnodige vertraging optreedt naar ondersteuning en vervolghulp 

(‘Vroegsignalering Schulden landt in Nederland, 2021). 

Een recente (2021) VNG Impactanalyse van de wijziging in de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening concludeert: “een belangrijke reden van uitval tussen het zoeken van hulp 

en het minnelijk traject is het verzamelen van de gegevens die nodig zijn om tot een plan van 

aanpak te komen” en “In de meeste gemeenten zijn vrijwilligers beschikbaar om inwoners te 

helpen met het verzamelen van de gegevens en het ordenen van de administratie” (VNG 

Realisatie, 2021). Ook in de gemeente Haarlemmermeer zijn deze goed getrainde vrijwilligers 

van SchuldHulpMaatje en Humanitas beschikbaar en zijn graag bereid mensen hierin te 

ondersteunen. 

In maart 2020 nam de Tweede Kamer, bij de besprekingen van de Wijziging van de Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens de 

motie Peters (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2020) aan, dat: 

• overwegende dat maatschappelijke instellingen, zoals zorgcoöperaties, stichting Leergeld, 

voedselbanken, SchuldHulpMaatje en kerken op een laagdrempelige manier betrokken zijn 

bij mensen met problematische schulden;  

• van oordeel dat deze maatschappelijke organisaties beter betrokken moeten worden bij 

vroegsignalering van schuldenproblematiek door de gemeente;  

• verzoekt de regering, om met gemeenten in gesprek te gaan en te bevorderen dat 

gemeenten periodiek met de betrokken maatschappelijke organisaties overleggen over 

preventie van schulden. 

De gemeente Haarlemmeer geeft in haar beleidsplan ‘Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

2017 – 2021’ aan samen de samenwerking met partners te willen versterken. In dit plan is dit 

streven slechts uitgewerkt in “Enerzijds doen we dit door het jaarlijks organiseren van de 
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bijeenkomst samen voor minima" en anderzijds door het geven van instructie en informatie 

over vroegsignalering en bestrijden van armoede aan partners, om zodoende het "niet gebruik" 

te kunnen terugdringen.  

In het licht van de hierboven toegelichte mogelijkheden tot samenwerking in Vroegsignalering 

streeft SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer naar een tot stand komen van een voor inwoners 

vruchtbare samenwerking in schuldhulp tussen de Gemeente Haarlemmermeer en 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer: waarin SchuldHulpMaatje activiteiten onderneemt die 

voor de inwoners met (dreiging van) schulden aanvullend en ondersteunend is op activiteiten 

van de gemeente Haarlemmermeer en haar gemandateerde partners. 

 

Schuldhulpverlening sociaal maatschappelijke partners in de Haarlemmermeer 

Voor preventie en ondersteuning bij schulden werkt SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer nauw 

samen met sociaal maatschappelijke partner organisaties in de Haarlemmermeer: 

Stichting DUWO - studentenhuisvesting 

De Stichting DUWO verhuurt in Hoofddorp een groot aantal studentenkamers en woningen in 

de Opaal campus. Huurders met betaalachterstanden wordt gewezen op de mogelijkheid om 

hulp te vragen aan SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer, om te proberen weer grip op de eigen 

financiën te krijgen. In de woontorens van DUWO hangen ook posters en liggen flyers van 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer. Hierdoor heeft SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer al 

een flink aantal jongeren kunnen helpen weer meer grip op hun financiën te krijgen, waarbij ook 

huurachterstanden werden weggewerkt. 

 

Stichting MeerWaarde - Welzijnsorganisatie 

Binnen de stichting MeerWaarde werkt een breed scala aan professionals, die zowel kennis 

hebben van de ontwikkeling, beleving en problemen van jonge mensen als die van volwassenen 

en oude mensen. 

MeerWaarde werkt hierbij nauw samen met lokale en regionale (maatschappelijke) organisaties 

en met de gemeente Haarlemmermeer. MeerWaarde heeft op een aantal punten in 

Haarlemmermeer PlusPunten, laagdrempelige locaties waar inwoners terecht kunnen voor 

informatie, advies en vragen over welzijn, vrijetijdsactiviteiten, vrijwilligerswerk, hulp en 

dienstverlening. Stichting MeerWaarde speelt een belangrijke rol bij vroegsignalering en 

preventie van schuldsituaties. Stichting Meerwaarde en SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer 

werken met elkaar samen. De Meerwaarde PlusPunt medewerkers zijn bekend met de 

dienstverlening van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer, en Meerwaarde en SchuldHulpMaatje 
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Haarlemmermeer verwijzen hulpvragers naar elkaar, afhankelijk van welke hulp het beste bij 

een hulpvrager past. 

 

Voedselbank Haarlemmermeer 

De Voedselbank Haarlemmermeer is een belangrijke partner daar waar het gaat om het 

signaleren van schulden en doorverwijzen van mensen naar gemeente of PLANgroep, 

MeerWaarde, Humanitas of SchuldHulpMaatje. De Voedselbank en SchuldHulpMaatje verwijzen 

hulpvragers naar elkaar, afhankelijk van welke hulp een hulpvrager nodig heeft en wenst te 

verkrijgen. 

 

Humanitas 

Humanitas en SchuldHulpMaatje zijn beide landelijk medeoprichter en actief lid van de Alliantie 

Vrijwillige Schuldhulp. Ook in de Haarlemmermeer werken we met elkaar samen, met name op 

het gebied van preventie en vroegsignalering. Humanitas Haarlemmermeer heeft een wekelijks 

“Financieel Café” in Overbos, waar mensen geholpen worden met invullen van formulieren. In 

geval van benodigde hulp op financieel-administratief vlak worden klanten doorverwezen naar 

de “Thuisadministratie” dienst van Humanitas, een dienst die mede mogelijk gemaakt wordt 

door een subsidie van de gemeente. 

 

Stichting Leergeld Haarlemmermeer 

De medewerkers (coördinator en vrijwilligers) van stichting Leergeld nemen jaarlijkse aanvragen 

in behandeling voor de regeling Haarlemmermeer doet mee!. Zij leggen in alle gevallen een 

huisbezoek af, of hebben op andere wijze contact. Schuldenproblematiek kan hierdoor snel 

worden opgemerkt, en de cliënt kan dan met uitleg en een flyer gewezen worden op de 

mogelijkheid hulp te vragen aan SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer. 

 

Stichting Vluchtelingenwerk 

Vluchtelingen hebben veel last van bureaucratie. Het duurt lang voor ze toeslagen en 

uitkeringen etc. krijgen. Hierdoor ontstaan al snel in een vroeg stadium schulden. 

Vluchtelingenwerk voert een project uit waarbij vluchtelingen wordt geleerd hoe om te gaan 

met geld en het voorkomen van schulden. Dit draagt bij aan vroegsignalering en het voorkomen 

van schulden. 

 

  



 

 

 Blz. 21 

 

Migranten Organisaties Inloopspreekuur (MOI) Haarlemmermeer 

Elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag houdt het MOI een inloopspreekuur in het wijkgebouw 

De Nieuw Silo in Graan voor Visch, Hoofddorp. Migranten komen met uiteenlopende vragen en 

verzoeken voor ondersteuning, vaak ook voor administratieve zaken. Zij worden zoveel mogelijk 

ondersteund in de eigen taal. Het migranten inloopspreekuur heeft daarnaast een functie als 

ontmoetingsplek van migranten uit de Haarlemmermeer. Vrijwilligers van het MOI zijn bekend 

met de diensten van SchuldHulpMaatje en geven aan geïnteresseerden een flyer mee van 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer. 

 

Kerkelijke diaconie en Caritas 

De kerkelijke diaconie en Caritas vrijwilligers in de Haarlemmermeer zijn allen bekend met 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer. Waar door de hulpvrager gewenst, worden zij gewezen op 

de mogelijkheid ondersteuning te krijgen van een SchuldHulpMaatje en andersom wordt de 

hulpvrager ook gewezen op mogelijke ondersteuning door diaconie en Caritas. De kerken 

publiceren in hun eigen nieuwsblad ook regelmatig over SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer 

en dragen ook financieel bij. 

 

 

Hoofdstuk 4 SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer: aanpak 2022 - 2024 

Gefaseerde aanpak 

Uit de resultaten van de eerste twee jaar van ons bestaan, blijkt dat SchuldHulpMaatje 

Haarlemmermeer in een duidelijke behoefte voorziet. Het aantal hulpvragers steeg van 20 in 

het eerste jaar naar 50 in het tweede jaar, de doorverwijzingen vanuit Maatschappelijke 

Organisaties in de Haarlemmermeer nemen toe, en op het gebied van jongeren met schulden 

hebben wij een succesvolle aanpak met speciaal voor deze doelgroep getrainde vrijwilligers. 

Ons uitgangspunt is en blijft dat SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer altijd in aanvulling op, en 

dus in nauw overleg met andere instanties opereert. 

SchuldHulpMaatje ondersteunt mensen in drie fasen van schuldenproblematiek. In de eerste 

plaats de preventieve fase, waarbij diepe schulden voorkomen kunnen worden. Het merendeel 

van onze hulpvragers zit in deze fase. Als tweede de schuldhulpfase waarbij al professionele 

schuldhulpverlening aanwezig is en een Maatje als steuntje in de rug dient om het vol te 

houden. Het SchuldHulpMaatje kan hierbij de extra tijd geven aan de hulpvrager, die nodig is 

om tot bemoediging en steun te zijn. Als derde is er de nazorgfase waardoor terugval 

voorkomen kan worden. 
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Ons eerste beleidsplan was geschreven voor de start van ons werk, en ging over de periode 

2020-2022. Nu, na twee jaar gewerkt te hebben, is dit plan bijgewerkt met de opgedane 

ervaringen, en plannen we wederom voor drie jaar: 2022-2024. Daarbinnen hanteren we een 

groeimodel, waarin de groei van de eerste twee jaar zich beheerst voortzet.  

Doelstelling en strategie 

Onze doelstelling voor de beleidsperiode 2022 – 2024 is en blijft: 

Het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvragers door middel van het bieden van 

sociale en praktische ondersteuning op het gebied van (mogelijke) schulden. 

Onze strategie 2022 – 2024 om dit doel te bereiken heeft drie elementen: 

1. In samenwerking met onze maatschappelijke partners in de Haarlemmermeer willen we 

meer mensen bereiken. Dit is ons eerste beleidsspeerpunt voor deze beleidsperiode. Nog 

meer en intensievere samenwerking met maatschappelijke partners in de Haarlemmermeer 

is daartoe een belangrijk instrument. 

2. Mensen eerder bereiken is ons tweede beleidsspeerpunt voor deze beleidsperiode. 

Samenwerking binnen de Nederlandse Schuldhulproute en samenwerking in sociale incasso 

trajecten en in de gemeentelijke vroegsignalering zijn hierbij belangrijke instrumenten. 

3. Jaarlijkse online bijscholing en intervisie bijeenkomsten van onze bestaande 

SchuldHulpMaatjes en training van een aantal nieuwe Maatjes om de grotere vraag aan te 

kunnen. We investeren speciaal in aanvullende training van onze SchuldHulpMaatjes voor 

het programma SchuldHulpMaatje Jong (gericht op jongeren t/m 27 jaar oud) en voor het 

ondersteunen van ZZP’ers. Door deze aanvullende trainingen en voortdurende bijscholing 

en intervisie bijeenkomsten, willen we mensen nog beter kunnen helpen. Dit is ons derde 

beleidsspeerpunt voor deze beleidsperiode. 

 

Doelgroep, resultaat en planning 

We richten ons op hulpvragers die rechtstreeks bij SchuldHulpMaatje aankloppen en op hen die 

door andere organisaties, waar we mee samenwerken, naar ons worden doorverwezen. Het 

gaat om die hulpvragers die behoefte hebben aan begeleiding naar financiële zelfredzaamheid 

en gemotiveerd zijn. Daarbij kan ook sociale problematiek aan de orde komen, maar bij ernstige 

problemen zal altijd worden doorverwezen naar de professionele instanties.  

In 2020 brachten we koppelingen tot stand tussen 18 Maatjes en 20 hulpvragers.  

In 2021 werden 50 nieuwe hulpvragers gekoppeld aan 22 Maatjes.  

Eind 2021 waren in totaal 50 trajecten succesvol afgerond en liepen er nog 20 door. 

In 2022 hopen we ± 65 nieuwe hulpvragers te mogen ondersteunen en 10 nieuwe Maatjes te 

trainen. 
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In 2023 hopen we ± 85 nieuwe hulpvragers te mogen ondersteunen en 5 nieuwe Maatjes te 

trainen. 

In 2024 hopen we ± 105 nieuwe hulpvragers te mogen ondersteunen, met een groep van 

ongeveer 30 tot 35 SchuldHulpMaatjes en 2 coördinatoren (allen vrijwilligers). 

Taakomschrijving coördinator 

Voor de selectie, ondersteuning en begeleiding van Maatjes is een projectcoördinator 

(vrijwilliger) aangesteld. Vanwege de uitbreiding van het aantal hulpvragers en Maatjes, willen 

we een tweede (en indien nodige over twee jaar nog een derde) coördinator aanstellen, zodat 

elke coördinator 15 tot 20 Maatjes kan ondersteunen en ook af en toe contact kan houden met 

de mensen die door deze Maatjes ondersteund worden, zodat er een goede ‘klik’ is en blijft 

tussen hulpvragers en hun Maatjes.  

De coördinator vervult een belangrijke rol bij de intake van hulpvragers. Aan de hand van 

selectiecriteria bepaalt de coördinator of de hulpvrager in aanmerking komt voor hulp. De 

coördinator heeft een gedegen opleiding en certificering ontvangen, bovenop de opleiding als 

Maatje. Bij situaties waar zij twijfel over heeft krijgt zij ondersteuning vanuit professionals van 

SchuldHulpMaatje Nederland.  

 

Taakomschrijving Maatjes 

Het SchuldHulpMaatje van de hulpvrager is degene die de sociale en praktische ondersteuning 

biedt. Het gaat hier om een persoonlijk contact op regelmatige basis zolang de hulpvraag duurt. 

De intensiteit van de begeleiding hang af van de fase waar de hulpvrager in zit, de complexiteit 

van de situatie en de motivatie/kennisniveau van de hulpvrager. 

Maatje en cliënt streven concrete en haalbare doelstellingen na. Het bevorderen van de 

zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt staat daarbij voorop. Het SchuldHulpMaatje 

staat naast de professionele hulpverlening. Tot de taken van het Maatje behoren: 

• In overleg met de cliënt vaststellen van de hulpvraag; 

• Vertrouwenspersoon zijn, neutraal en objectief; 

• Starten (indien nodig: herstellen), bevorderen en begeleiden van het contact met 

professionele hulpverlener(s) en gemeentelijke instanties; 

• Begeleiden van de cliënt naar financiële zelfredzaamheid; 

• Bij ernstige sociale problematiek doorverwijzen van de cliënt naar de professionele 

instanties; 

• Praktische hulp bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven, budgetteren van 

inkomsten en uitgaven en het ordenen van de administratie. 

De verdere profiel omschrijving van een Maatje is opgenomen onder bijlage 4. 
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De Maatjes krijgen in hun werk ondersteuning en begeleiding van de projectcoördinator. Bij 

vragen kan het Maatje zich in eerste instantie wenden tot de coördinator. Omdat dit ook in de 

avonduren en weekenden zal kunnen plaatsvinden, is een lokale, direct betrokken, coördinator 

een cruciale schakel in onze werkwijze.  

We sluiten met onze vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst af, inclusief AVG gerelateerde 

elementen, en hebben voor allen een VOG ontvangen. Via SchuldHulpMaatje Nederland is een 

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor bestuurders, coördinatoren en Maatjes van 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer. 

 

Monitoren en verantwoording van het project 

Het monitoren van het project geschiedt binnen de bestaande organisatiestructuur. Dit geldt 

ook voor het aansturen van de coördinator bij het nemen van beslissingen die moeten bijdragen 

aan het behalen van de doelstellingen en implementeren van dit beleidsplan. De coördinator en 

het bestuur bespreken de belangrijkste stappen en regelen zowel de praktische als inhoudelijke 

zaken. Jaarlijks wordt ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer, 

samenwerkingspartners, betrokkenen en belanghebbenden (en vanwege onze ANBI-status ook 

voor de Belastingdienst) een schriftelijke rapportage opgesteld van het gevoerde beleid en de 

bereikte resultaten. Deze rapportages publiceren we op onze website: 

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/haarlemmermeer/ (onder ‘organisatiegegevens’). 

 

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/haarlemmermeer/
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Hoofdstuk 5 Werving, selectie en training 

Werving en selectie van de hulpvragers 

De werving van hulpvragers vindt op verschillende manieren plaats. Sociale partners, diaconieën 

en Parochiële Caritas Instellingen wijzen mensen op de hulp die ze kunnen krijgen van een 

SchuldHulpMaatje.  

Via de Nederlandse Schuldhulproute, die start bij www.geldfit.nl, melden zich ook hulpvragers 

bij ons aan. De website www.geldfit.nl trok in 2020 bijna 190.000 bezoekers. 

Via www.moneyfit.nl en ook via de studenten woonmaatschappij DUWO melden veel jongeren 

zich bij ons aan. 

Aan de hand van de Postcode Preventie Aanpak hebben we de postcodegebieden met veel 

huishoudens met (een hoog risico op) schulden in beeld. Met flyers per postcodegebied, 

benaderen we deze huishoudens gericht, vergezeld van Facebook en Instagram ads gericht op 

deze zelfde postcodegebieden. 

In samenwerking met de gemeente en PLANgroep wil SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer 

werken aan vroegsignalering van schuldenproblematiek, inclusief schuldenproblematiek bij 

jongeren.  

We verzorgen ook nieuwsberichten in plaatselijke media, om zo drempelverlagend te werken 

voor de doelgroep.  

Tot slot is de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje actief met verschillende websites. 

Hulpvragers die deze sites bezoeken en afkomstig zijn uit onze burgerlijke gemeente, worden 

vanuit de vereniging naar ons doorgestuurd. Deze websites trekken jaarlijks ruim 34.000 

bezoekers.  

Selectiecriteria hulpvragers 

In een intakegesprek met de projectcoördinator wordt getoetst of de cliënt aan een aantal 

criteria voldoet. De selectiecriteria voor de hulpvrager zijn: 

- Heeft behoefte aan begeleiding naar financiële zelfredzaamheid; 

- Is gemotiveerd om in samenwerking met een Maatje concrete en haalbare 

doelstellingen na te streven; 

- Heeft een niet al te grote of complexe hulpvraag of wordt ondersteund door 

professionele hulpverlening bij complexe hulpvragen; 

- Is in staat om gemaakte afspraken na te komen en is bereid hiervoor op structurele 

basis tijd voor vrij te maken. 

Hulpvragers die aan deze criteria voldoen komen in aanmerking voor hulp, ongeacht hun 

afkomst, religie, geslacht, levensovertuiging, geaardheid of politieke voorkeur. 

  

http://www.geldfit.nl/
http://www.geldfit.nl/
http://www.moneyfit.nl/
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Contra-indicaties zijn: 

- Het ontbreken van de hulpvraag; 

- Gebrek aan motivatie bij de cliënt; 

- Een te complexe hulpvraag in combinatie met de afwezigheid van andere hulpverlening; 

- Criminaliteit en/of andere strafbare feiten (SchuldHulpMaatje heeft geen formele 

meldplicht); 

- Verslavingsproblematiek en ernstige psychosociale problematiek; 

- Illegaliteit. 

In de laatste twee gevallen worden andere wegen bewandeld om de cliënt naar de 

professionele hulpverlening te begeleiden. 

 

Werving en selectie van Maatjes 

Voor het werven van Maatjes maken we gebruik van persberichten en oproepen in kerkbladen. 

Verder gebruiken we hiervoor sociale media Facebook en Instagram.  

Selectiecriteria Maatjes 

Zodra een vrijwilliger zich heeft 

aangemeld, volgt een intakegesprek 

met de projectcoördinator. Daarna 

volgt hij/zij de pre-learning. Dit is 

een online omgeving waar het 

aanstaand Maatje zich een beeld 

kan vormen van wat de rol van een 

SchuldHulpMaatje inhoudt. Dit om 

teleurstelling aan beide kanten zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat de vrijwilliger met 

kwetsbare mensen gaat werken, hanteren we een aantal selectiecriteria. Hij of zij zal over een 

aantal kwaliteiten en vaardigheden moeten beschikken om op een adequate wijze steun te 

kunnen bieden aan de cliënt. De criteria zijn: 

- Affiniteit met de doelgroep; 

- Stabiel zijn d.w.z. het eigen leven op orde; daadkrachtig en initiatief kunnen nemen; 

- Integer zijn: betrouwbaar in afspraken, eerlijk en zorgvuldig; 

- Communicatieve vaardigheden: goed kunnen luisteren, vragen stellen, inleven; 

- Een goede balans weten te vinden tussen betrokkenheid en afstand: niet op de stoel van 

de professionele hulpverlening gaan zitten; 

- In staat zijn om op een coachende wijze cliënten te ondersteunen; 

- Grenzen kunnen stellen; 

- Een positieve levensinstelling; 

- Enige kennis van de sociale kaart: bereidheid tot het volgen van training; 
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- Minimaal 1 dagdeel in de week beschikbaar zijn; 

- Inzetbaar in de Haarlemmermeer; 

- Minimale leeftijd 21 jaar; 

- Verklaring omtrent gedrag. 

 

Training van de Maatjes 

Een SchuldHulpMaatje ontvangt een intensieve 

verplichte training die hem/haar in staat stelt 

om de praktische en sociale ondersteuning te 

bieden aan hulpvragers. De opleiding wordt 

gegeven door NEN 8048 gecertificeerde 

trainers. De training bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

1. Deelname aan pre-learning activiteiten. 

Op basis hiervan is de kandidaat in 

staat om te boordelen of dit type vrijwilligerswerk bij hem/haar past. 

2. Deelname aan een 3-daagse training; na afloop ontvangt men een certificaat. Dit 

certificaat is 1 jaar geldig. 

3. Jaarlijks volgen van online-trainingen voor permanente educatie. 

4. Gesprekken voeren met de coördinator over inhoud, voortgang en persoonlijke 

ervaringen/ontwikkelpunten. 

5. Deelnemen aan intervisie bijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen met 

andere Maatjes. 

In de 3-daagse training worden de volgende onderwerpen behandeld: 

1. Persoon(lijkheid) 2. Portemonnee en praten 3. Praktijk 

- Wie ben ik als Maatje  
- Hoe voer ik een gesprek 

als Maatje  

- Wat is mijn positie als 

Maatje  

- Wie is de hulpvrager  
- Hoe wordt de hulpvrager 

financieel zelfredzaam  
- Wie zijn de schuldeisers  

- Wat is de rol van de 

hulpvrager  
- Hoe krijgen we inzicht  

- Wat is 

schuldhulpverlening  

- Waar is de hulpvrager  
- Welke risico’s kunnen we 

dragen  

- Welke hulpmiddelen zijn 

er  

- Hoe motiveer ik als 

Maatje  

- Wat willen we nu en in 

de toekomst 

- Hoe ga ik op pad als 

Maatje  
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Training van de jongerenmaatjes 

Onze jongerenmaatjes doorlopen eerst de reguliere training van drie dagen, maar krijgen daar 

bovenop nog aanvullende training. 

De getrainde jongerenmaatjes kennen de leefwereld van jongeren en snappen hoe het 

puberbrein en groepsdruk werkt.  

 

 

Hoofdstuk 6 Continuïteit 

Binnen het begrip continuïteit onderscheiden we drie aspecten, namelijk organisatorische, 

financiële en inhoudelijke continuïteit. Deze aspecten werken we in de volgende paragrafen uit. 

Organisatorische continuïteit 

Ons doel is dat we hulpvragers in de Haarlemmermeer kunnen blijven ondersteunen zo lang als 

nodig is. Om dit te kunnen doen en blijven doen is continuïteit nodig in de hele organisatie. 

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en volgens een rooster van 

aftreden, borgen we continuïteit in het bestuur. De coördinator wordt ook voor een langere 

periode geworven. Wij werven een tweede coördinator, zodat de coördinatoren kennis en 

ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen, elkaar waar kunnen nemen tijdens ziekte of vakantie 

en in het ultieme geval wanneer een coördinator zijn/haar taken neerlegt. Intervisie met de 

coördinator/coördinatoren wordt vanuit het bestuur op structurele basis geregeld. Ook op het 

vlak van de Maatjes werken we aan continuïteit, door Maatjes actief te begeleiden en 

ondersteunen. Op regelmatige basis worden bijeenkomsten georganiseerd waar Maatjes elkaar 

ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen. Hierdoor is ons verloop in Maatjes laag. 

Financiële continuïteit 

De begeleiding door onze vrijwilligers is voor hulpvragers gratis. Dat spreekt vanzelf! Maar het 

opleiden van Maatjes en hen opgeleid houden kost geld. Zoals eerder genoemd worden de 

trainingen verzorgd door erkende schulddienstverleners. Daarnaast ontwikkelt 

SchuldHulpMaatje Nederland ook het handboek en diverse materialen ter ondersteuning van 

het werk voor mensen met financiële problemen. Daarbij zijn er enige operationele kosten voor 

bijvoorbeeld de bijeenkomsten met de Maatjes, onze website, foldermateriaal en telefonie. 

Daarom is SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer afhankelijk van bijdragen van de gemeente, 

kerken, fondsen, donateurs en bijdragen van partners met wie wij samenwerken. Graag 

benadrukken we dat investeren in SchuldHulpMaatje loont, want: 

• De persoonlijke begeleiding door Maatjes voorkomt dat mensen schulden krijgen, of er 

onnodig dieper in wegzakken. 

• Onze Maatjes leren cliënten hoe je ook in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. 
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• Het werk van SchuldHulpMaatje bespaart menselijk leed, maar ook maatschappelijke 

kosten voor uitkeringen, woninguitzettingen, incassotrajecten en maatschappelijke 

dienstverlening. 

Zoals eerder genoemd: De Nederlandse Schuldenroute heeft geleid tot een besparing van € 180 

miljoen aan maatschappelijke kosten (Schuldenlab en Deloitte, 2021). Ook eerder onderzoek 

wees uit dat het voor gemeentes geld oplevert om te investeren in vrijwillige schuldhulp (zie: 

https://schuldhulpmaatje.nl/samen-lukt-t/gemeenten/).  

Gedurende onze opstartfase van 2020-2022 worden we voor de training en bijscholing 

ondersteund door twee landelijke fondsen (Oranjefonds, Kansfonds). Onze operationele kosten 

worden gedekt door contributies vanuit kerken en particulieren. Voor de komende jaren is de 

participatie van de gemeente Haarlemmermeer essentieel, naast ondersteuning van enkele 

lokale fondsen waaronder de JC Ruigrok Stichting. Het streven is erop gericht dat de gemeente 

een subsidie zal verstrekken om maximaal 60% van onze kosten te dragen. Het resterende deel 

wordt bijgedragen door lokale fondsen, kerken, particulieren en mogelijk ook ondernemers en 

woningbouwcoöperaties (die aan wanbetalers of mensen met loonbeslag ook de mogelijke hulp 

van SchuldHulpMaatje kunnen aanbieden). Jaarlijks wordt een financiële verantwoording 

afgelegd over het afgelopen jaar en zal een nieuwe aanvraag voor het volgende jaar worden 

ingediend. 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer heeft een meer-

jaren-begroting opgesteld voor de komende drie jaar. Op 

basis van de jaarlijkse begroting wordt elk jaar het 

dekkingsplan bijgesteld met een verdeling van bijdragen 

van verschillende kanalen (gemeente, kerken, fondsen, 

bedrijven, woningcorporatie en particulieren). Jaarlijks 

wordt ook de meerjarenbegroting bijgesteld aan de hand 

van de realiteit en de dan geldende plannen en 

activiteiten. 

Om de financiële continuïteit maximaal te waarborgen, is deze taak ondergebracht bij een van 

de bestuursleden en vindt nauwe samenwerking plaats met de landelijke vereniging 

SchuldHulpMaatje, die specialisten op het gebied van fondsenwerving beschikbaar heeft. 

Mocht de stichting SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer (om onvoorziene redenen) op enig 

moment moeten besluiten om zichzelf op te heffen, dan zal een eventueel batig saldo van de 

stichting worden besteed aan een non-profit organisatie met een doelstelling op het gebied van 

armoedebestrijding. 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van SchuldHulpMaatje 

Haarlemmermeer. Twee keer per jaar overlegt de penningmeester de stand van zaken met 

betrekking tot de financiën aan het bestuur aan de hand van de boekhouding, bankafschriften 

https://schuldhulpmaatje.nl/samen-lukt-t/gemeenten/
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en facturen. Aan het eind van het boekjaar stelt de penningmeester een financieel jaarverslag 

op, dat na beoordeling door de kascommissie ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het 

bestuur. In dit verslag worden inkomsten en uitgaven per soort weergegeven, alsmede de 

balans. Dit verslag wordt ook op onze website gepubliceerd ter inzage voor belanghebbenden 

en betrokkenen. 

 

Inhoudelijke continuïteit 

Om ons werk te doen en te kunnen blijven doen, is het van groot belang dat we op verschillende 

vlakken blijven groeien in kennis, kwaliteit en ervaring. Dit type vrijwilligerswerk in een complex 

domein en vereist andere ondersteuning dan voor mensen die als vrijwilliger meedraaien in bijv. 

een kantinedienst. Daarom werken wij met een online permanent educatieprogramma dat 

wordt verzorgd door de landelijke vereniging. Op die manier houden wij kennis up-to-date en 

spelen we in op actualiteiten. Omdat het een online-systeem is, kunnen Maatjes deze 

informatie vanuit huis op hun eigen tijd tot zich nemen. Voor de coördinator is zichtbaar wie de 

informatie tot zich heeft genomen en wie nog niet. Na verloop van tijd herinnert de coördinator 

mensen vriendelijk (of dringend indien nodig) aan de nog te bekijken onderwerpen. 

Naast de permanente educatie, organiseren wij minimaal 3 keer per jaar een Maatjesavond. Dit 

is een moment van ontmoeting, maar ook van het delen van kennis en ervaring. Door ook van 

elkaar te leren, blijven onze Maatjes inhoudelijk op de hoogte en alert. 

Voor bestuurders en coördinatoren organiseert de landelijke vereniging twee keer per jaar een 

leiders-dag, waar inhoudelijke thema’s en ondersteunende onderwerpen in de vorm van 

plenaire sessies en workshops worden aangeboden. Ook hier vindt interactie en kennisdeling 

met andere coördinatoren/bestuurders plaats. Ook op regionaal niveau ontmoeten 

bestuursleden en coördinatoren elkaar en delen daar kennis en ervaring. 

Tot slot werkt SchuldHulpMaatje 

Haarlemmermeer ook aan de inhoudelijke 

continuïteit door proactief te investeren in 

netwerkrelaties met alle andere 

schuldhulpverlenende en maatschappelijke 

instanties in de Haarlemmermeer, zoals eerder in 

dit beleidsplan vermeld. Wij spannen ons in om op 

structurele basis op verschillende niveaus met 

partners te spreken over actuele thema’s in de 

Haarlemmermeer en ook hier kennis en ervaring 

uit te wisselen. Het belang van de hulpvragers en doelmatigheid staan hierbij centraal. 
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Hoofdstuk 7 Meerjarenbegroting  

In bijlage 2 is de begroting voor de periode 2022 - 2024 opgenomen. Gelet op het groeimodel 

(zie hoofdstuk 4) is de begroting voor 2023 en 2024 nog voorzichtig indicatief, en afhankelijk van 

de mate waarin het groeimodel kan worden ingevuld. 

  



 

 

 Blz. 32 

 

Bijlagen 

 

Bijlage 1 Referenties 

Bijlage 2 Begroting en financiering 

Bijlage 3 Taken en profiel projectcoördinator 

Bijlage 4 Taken en profiel SchuldHulpMaatje 

Bijlage 5 Folder Vroeg signalering en Preventie bij schulden  



 

 

 Blz. 33 

 

 

Bijlage 1 Referenties 

‘Vroegsignalering Schulden landt in Nederland. (2021). Hulpaanbod. Retrieved from 

https://vroegsignaleringshv.nl/hulpaanbod/ 

Autoriteit Persoonsgegevens. (2021, juni 29). Handreiking Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening - Aandachtspunten volgens de AP. Retrieved from 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handreiking_wet_gemeen

telijke_schuldhulpverlening_-_aandachtspunten_volgens_de_ap.pdf 

CBS. (2021, december 14). Economie in bijna alle regio’s boven niveau van voor coronacrisis. 

Retrieved from https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/50/economie-in-bijna-alle-regio-s-

boven-niveau-van-voor-coronacrisis 

CBS. (2021, december). Ontwikkeling geregistreerde problematische schulden Haarlemmermeer. 

Retrieved from https://dashboards.cbs.nl/v3/SchuldenproblematiekInBeeld/# 

Inforing. (2021, december). Vroegsignalering. Retrieved from 

https://vroegsignalering.nl/nl/data 

Nibud. (2019). Factsheet Geldproblemen in Nederland 2018. Retrieved from 

https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Factsheet-rondkomen-en-geldproblemen-2018-

pdf.pdf 

Nibud. (2019, april). Geldzaken in de praktijk 2018-2019. Retrieved from 

https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Geldzaken-in-de-praktijk-2018-2019.pdf 

NIBUD. (2019, augustus 19). Minder meldingen bij schuldhulpverlening maar niet minder 

mensen met schulden. Retrieved from https://www.nibud.nl/beroepsmatig/minder-meldingen-

bij-schuldhulpverlening-maar-niet-minder-mensen-met-schulden/ 

Nibud. (2021, juli). De coronacrisis en ons geld. Retrieved from https://www.nibud.nl/wp-

content/uploads/Nibud-rapport-Coronacrisis-en-ons-geld.pdf 

NVVK. (2021). Jaarverslag 2020. Retrieved from 

https://www.nvvk.nl/l/library/download/urn:uuid:21dce85f-141d-4cbc-9b25-

8e41443e3fd1/nvvk-jaarverslag-2020.pdf?format=save_to_disk 

Schuldenlab en Deloitte. (2021). Nederlandse Schuldhulproute Impactmeting 2020. Retrieved 

from https://www.schuldenlab.nl/sites/default/files/files/Impactmeting%20NSR.pdf 

Trimbos Instituut. (2021, augustus 26). Diepe schulden trigger voor angst en depressie. 

Retrieved from https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/diepe-schulden-trigger-voor-

angst-en-depressie 



 

 

 Blz. 34 

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2020, maart 6). 35316 Wijziging van de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens, motie van het lid 

Peters no.14. Retrieved from https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35316-14.html 

VNG Realisatie. (2021, maart). Format beschikking en plan van aanpak Wgs . Retrieved from 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/format-beschikking-en-plan-van-aanpak-

wgs.docx#:~:text=Het%20plan%3A,maken%2C%20gaan%20solliciteren%20etc.)%3B 

VNG Realisatie. (2021, januari). Impactanalyse Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

Retrieved from https://vng.nl/sites/default/files/2021-04/impactanalyse-wgs.pdf 

Voedselbank Haarlemmermeer. (n.d.). Jaarveslag 2020. Retrieved from 

https://www.voedselbankhaarlemmermeer.nl/wp-content/uploads/2021/08/Jaarverslag-2020-

Voedselbank-Haarlemmermeer.pdf 

  



 

 

 Blz. 35 

 

 

Bijlage 2 Begroting en financiering SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer 

 

  

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer

2022 2023 2024

Baten
Fondsen 4.500€                        -€                                 -€                                 
Lokale overheid of een Regionaal fonds 5.650€                        10.884€                      9.615€                        
Kerken inclusief lokaal fonds 4.500€                        3.500€                        3.500€                        
Bedrijfsleven 1.100€                        1.100€                        1.100€                        
Woningcorporaties 1.100€                        1.100€                        1.100€                        
Particulieren 900€                           900€                           900€                           

============ ============ ============
Totaal Baten 17.750€                      17.484€                      16.215€                      

Kosten
Personeelskosten
Vergoeding Coördinatoren 1.500€                        1.500€                        1.500€                        

1.500€                        1.500€                        1.500€                        

Vereniging SchuldHulpMaatje
Lidmaatschap 3.045€                        3.045€                        3.045€                        
Solidariteitskas -€                                 

3.045€                        3.045€                        3.045€                        

Opleidingskosten
Training nieuwe vrijwilligers a € 353,25 3.553€                        1.776€                        -€                                 
Bijscholing  vrijwilligers a  € 253,75 5.836€                        7.613€                        8.120€                        
Intervisie bijeenkomsten 450€                           450€                           450€                           

9.839€                        9.839€                        8.570€                        

Kantoor- en organisatiekosten
Huur kantoorruimte 100€                           100€                           100€                           
Internet en Telefonie 400€                           400€                           400€                           
PR en publiciteit 766€                           500€                           500€                           
Automatisering 500€                           500€                           500€                           
Website 400€                           400€                           400€                           
Kantoorkosten 400€                           400€                           400€                           

2.566€                        2.300€                        2.300€                        

Algemene kosten
Advieskosten 250€                           250€                           250€                           
Bestuurskosten 250€                           250€                           250€                           
Onvoorziene kosten 300€                           300€                           300€                           

800€                           800€                           800€                           
============ ============ ============

Totaal Kosten 17.750€                      17.484€                      16.215€                      

Resultaat -€                                 -€                                 -€                                 
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Toelichting bij de meerjarenbegroting: 

Baten- Dekking van de activiteiten 

De bijdrage van de fondsen stopt volgens de huidige afspraken na drie jaar. Om door te kunnen groeien is 

een bijdrage van de Gemeente of van andere organisaties noodzakelijk. De relatieopbouw met de 

gemeente loopt voorspoedig en daarnaast zijn we ook bezig een duurzame relatie op te bouwen met een 

regionaal fonds. Indien de financiering lager uitvalt dan verwacht, wordt de groeidoelstelling aangepast.  

We verwachten in de loop van 2023 onze maximale benodigde capaciteit te hebben gerealiseerd. Mogelijk 

zal in 2022 de groei lager zijn dan de begrote 10 Maatjes maar de verwachting is dat deze in 2023 dan 

weer hoger zal zijn dan de geplande 5 Maatjes. 

Aannames t.a.v. de groei van de organisatie:  

 Jaar   

 2020 2021 2022 2023 2024 
Aantal Maatjes nieuw te trainen 19 8 10 5 0 
Aantal Maatjes in onderhoud 0 18 23 30 32 
Aantal uitvallers -1 -3 -3 -3 -3 
Aantal effectief 18 23 30 32 29 

  

Kosten 

Personeelskosten 

Gedurende de eerste vijf jaar is er geen behoefte aan inhuur van professionele krachten.  Voor de twee 

coördinatoren wordt een vrijwilligersvergoeding begroot omdat zij diverse onkosten maken voor de 

uitvoering van hun intensieve werkzaamheden. 

 

Vereniging SchuldHulpMaatje 

Hieronder zijn opgenomen de kosten verbonden aan het lidmaatschap van de Vereniging 

SchuldHulpMaatje Nederland. De lokale stichting wordt onder meer ondersteund door de vereniging met 

instrumentaria, standaarddocumenten, training, informatie en kennis. 

 

Opleidingskosten 

Alle kosten die nodig zijn om de vrijwilligers te voorzien van kennis en kunde om hun werk goed uit te 

voeren. Geschikte vrijwilligers worden door professionele partners opgeleid tot gecertificeerd 

SchuldHulpMaatje. 

 

Kantoor- en organisatiekosten 

Dit betreft o.a. de bouw van een website en jaarlijkse kosten hiervoor, het vervaardigen van folders etc.  

 

Algemene kosten 

Algemene kosten om de lokale stichting haar werk te laten doen. Hieronder vallen de oprichtingskosten, 

porto en printkosten. 
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Bijlage 3 Taken en profiel projectcoördinator  

 

Taken: 

● Doet de intake van vrijwilligers; 

● Doet de intake van de hulpvragers en verbindt deze met de juiste SchuldHulpMaatjes; 

● Doet regelmatig kleine crisisinterventies, voordat hij/zij de zaak kan overdragen aan een 

vrijwilliger voor de start van het traject; 

● Geeft leiding aan de groep vrijwilligers en ziet toe op effectief functioneren; is hun 

klankbord en coach; 

● Organiseert regelmatig intervisie- en toerustingsbijeenkomsten; 

● Leidt eigen assistent(en) op samen met de geboden mogelijkheden vanuit het Landelijk 

Service Punt; 

● Realiseert en faciliteert voorstellen tot verbetering van de dienstverlening; 

● Bewaakt de zwaarte van de hulpverlening; 

● Bewaakt de grenzen van de SchuldHulpMaatjes en bakent samen met het bestuur tijdig 

grenzen af bij mogelijke knelpunten met gemeenten, woningcorporaties en bedrijven; 

● Verplicht zich tot het toezien op en laten naleven van de grenzen, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een SchuldHulpMaatje; 

● Is een professioneel gesprekspartner, namens de vrijwilligersorganisatie, voor de lokale 

partijen, zoals ambtenaren, lokale instellingen en ondernemers; 

● Rapporteert effectief op compacte wijze resultaten aan het bestuur conform de 

gevraagde format. 

 

Functie-eisen/vaardigheden 

● Voelt zich betrokken bij de doelgroep, dat zijn mensen in financiële nood; 

● Is lid van een Christelijke kerk of –geloofsgemeenschap of -diaconale organisatie en kan 

goed omgaan met verschillen in ras, geaardheid en levensovertuiging; 

● Is eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig, omdat je je mengt in andermans financiële zaken; 

● Is bereid de deskundigheidstrainingen te volgen en volgt het landelijke Permanente 

Educatie Programma (PEP); 

● Is bereid zich minimaal drie jaar in te zetten; 

● Is een luisterend oor voor vrijwilligers en zeker voor de hulpvrager; 

● Heeft een goede naam en goede referenties; 

● Heeft zelf geen strafblad of verslaving en je hebt je eigen financiële zaken op orde; 

● Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en overlegt deze aan de secretaris; 

● Heeft mensenkennis en ervaring met het kunnen werken in teams en waardeert 

verschillen; 
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● Durft de nek uit te steken, vernieuwend te denken en kan kritiek ontvangen en geven; 

● Is een teamspeler en kan goed organiseren en grenzen stellen; 

● Wil verantwoording afleggen en onderschrijft dienstbaar leiderschap; 

● Je raakt niet uit balans als je geconfronteerd wordt met een crisissituatie; 

● Je staat open voor de geloofsovertuiging van de diverse vrijwilligers. 

● Beheerst computervaardigheden, met name het kunnen gebruiken van E-mail, Microsoft 

Word en Excel programma’s en is thuis op internet; 

 

Wat bieden we de Coördinator? 

● Een leerzame uitdagende vrijwilligersfunctie waar je je in kunt vastbijten en je 

leiderschapstalenten kunt bewijzen; 

● Driedaagse SchuldHulpMaatje-training (dit wordt als voorwaarde gesteld, opdat de 

coördinator over dezelfde kennis beschikt als de vrijwilliger); 

● Training en bijeenkomsten met collega coördinatoren; 

● Ondersteuning door het Landelijk Service Punt en landelijke kerkelijke organisaties; 

● Ondersteuning via de website en de helpdesk. 

 

Coördinatoren zijn op geen enkele wijze professioneel betrokken bij enige organisatie, die in de 

schuldhulpverlening actief is, anders dan SchuldHulpMaatje. Deze regel geldt om iedere zweem 

van belangenverstrengeling in taakvelden te voorkomen 
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Bijlage 4 Taken en profiel SchuldHulpMaatje  

 

Taken: 

• In overleg met de cliënt vaststellen van de hulpvraag; 

• Vertrouwenspersoon zijn, neutraal en objectief; 

• Starten, (indien nodig: herstellen), bevorderen en begeleiden van het contact met 

professionele hulpverlener(s) en gemeentelijke instanties; 

• Begeleiden van de cliënt naar financiële zelfredzaamheid; 

• Bij ernstige sociale problematiek doorverwijzen van de cliënt naar de professionele 

instanties; 

• Praktische hulp bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven, budgetteren van 

inkomsten en uitgaven en het ordenen van de administratie. 

 

Een Maatje beschikt over de volgende eigenschappen: 

● Voelt zich betrokken bij de doelgroep; 

• Is bereid om met de hulpvragers in een moeilijke periode van hun leven op te trekken en 

hen te ondersteunen; 

• Aarzelt niet om de hulpvrager op het goede spoor te zetten als er meer, specialistische, 

hulp nodig is; 

● Heeft een open houding; 

● Kan present zijn voor de ander en goed omgaan met intermenselijke verschillen in ras, 

geaardheid en levensovertuiging en de daarmee verbonden opvattingen, zonder 

daarover te oordelen. 

 

Welke karaktertrekken heeft een Maatje nodig? 

● Initiatiefrijk, daadkrachtig en stabiel; 

● Is in staat om snel en handelend op te treden, als het eropaan komt; 

● Is in staat om tactvol het (financieel) gedrag van de ander bespreekbaar te maken en te 

spiegelen; 

● Is opgewassen tegen de teleurstellingen, wanneer de hulpvrager zich misschien 

onvoorspelbaar gedraagt; 

● Weet om te gaan met de moeilijkheden uit het leven van de hulpvrager. Als 

vertrouwenspersoon wordt het Maatje daar onherroepelijk mee geconfronteerd. 
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Verder voldoet een Maatje aan de volgende voorwaarden: 

● Is eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig want het Maatje mengt zich in andermans 

financiële zaken; 

● Heeft geen strafblad en heeft de eigen financiële zaken op orde; 

● Is bereid het Permanente Educatie Programma (PEP) te volgen, waaronder de training 

van drie dagen en is ook bereid om daarna geregeld te overleggen met de coördinator 

en collega Maatjes; 

● Is bereid zich in principe minimaal twee jaar in te zetten; 

● Heeft er geen probleem mee om een vertrouwelijke band aan te gaan met iemand in 

een kwetsbare positie. Het is belangrijk dat deze persoon op het Maatje kan rekenen; 

● Heeft een MBO werk- en denkniveau; 

● Het beheersen van computervaardigheden, met name het kunnen gebruiken van E-mail, 

Microsoft Word en Excel programma’s en het thuis zijn op internet; 

● De vrijwilliger verplicht zich tot het naleven van de bevoegdheden van een 

SchuldHulpMaatje. 

 

Identiteit en achtergrond SchuldHulpMaatjes 

De Stichting SchuldHulpMaatje wil hulp bieden vanuit een christelijk geïnspireerde motivatie. 

Hierin liggen de wortels en de identiteit van waaruit SchuldHulpMaatje door de deelnemende 

kerken is opgericht. 

Mensen met een warm hart voor anderen, ook als ze niet christelijk zijn opgevoed of kerkelijk 

actief zijn, kunnen Maatje worden en iedere hulpvrager zonder voorbehoud helpen. We vinden 

het wel belangrijk dat Maatjes onze christelijke motivatie herkennen en respecteren, bijv. bij 

een (door de hulpvrager aangegeven verzoek tot) doorverwijzing naar een pastoraal werker van 

één van de lokale kerken. 

 

Een SchuldHulpMaatje is op geen enkele wijze professioneel betrokken bij enige organisatie, die 

in de schuldhulpverlening actief is, anders dan SchuldHulpMaatje. Deze regel geldt om iedere 

zweem van belangenverstrengeling in taakvelden te voorkomen 
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Bijlage 5 Gemeentelijke Schuldhulpverlening – samenwerking met SchuldHulpMaatje 

Bijgaand copy van de brochure Vroegsignalering en preventie bij schulden. Op aanvraag ook in 

gedrukt vorm leverbaar. 
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