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Inleiding 

In 2020 heeft een ervaringsdeskundige op het gebied van schuldhulpverlening in Valkenswaard de 

kerken en de Landelijke vereniging Schuldhulpmaatje bij elkaar gebracht om SchuldHulpMaatje in 

Valkenswaard te starten. Om de ervaring en moeite waar deze persoon tegenaan is gelopen om te 

buigen naar iets positief zodat andere mensen deze ervaring niet zullen hebben. De ondersteuning 

en hulp van een Maatje is voor elke hulpvrager van onschatbare waarde. Dit verzoek is opgepakt 

door het kernteam van de Verbinding, het samenwerkingsverband van de kerken en het Leger de 

Heils. 
 

Een SchuldHulpMaatje is een vrijwilliger die het toerustingsprogramma van de landelijke vereniging 

SchuldHulpMaatje heeft 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 te geven tijdens een traject van schuldsanering en ook daarna om de financiële 

huishouding op orde te houden. 
 

De ervaringen van de landelijke SchuldHulpMaatje projecten zijn 

dermate positief dat we denken dat het goed zou zijn dit project 

ook in Valkenswaard te implementeren en op termijn een 

geïntegreerd onderdeel van de sociaal maatschappelijke 

voorzieningen in Valkenswaard te worden. Hiernaast wil 

Maatjes voor Valkenswaard de opgedane ervaringen en 

expertise via het landelijk platform inzetten om andere 

plaatselijke initiatieven te ondersteunen. Beide zaken die in deze 

fase van het project nog niet geheel zonder uw ondersteuning kunnen. 
 

Diverse gemeenten investeren in het intensief opsporen en begeleiden van mensen die recht hebben 

op regelingen als bijzondere bijstand etc. Wij juichen dit initiatief van harte toe en zien de noodzaak 

ervan in. Met het werk van dit SchuldHulpMaatje project willen we ook de hulpvragers die hun 

vertrouwen in de gemeentelijke voorzieningen verloren hebben, ertoe bewegen weer op zoek te 

gaan naar hulp en steun en daarmee hun leefsituatie te verbeteren. De afgelopen maanden is er 

gewerkt aan een plan om dit Maatjesproject te ontwikkelen. Het resultaat daarvan ligt voor u. 
 

Achtereenvolgens worden in dit projectplan de volgende onderwerpen besproken: 
 

In hoofdstuk 1 worden de achtergronden van het projectplan toegelicht. Onderwerpen als armoede 

en schuldenproblematiek in Valkenswaard zullen worden besproken. Hoofdstuk 2 is geheel gewijd 

aan de doelstelling, de organisatie en het monitoren van het project. Ook komt de samenwerking 

met andere organisaties in dit hoofdstuk aan bod. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de 

werving en selectie van de hulpvragers en Maatjes en de training van de Maatjes. Tot slot is in 

hoofdstuk 4 een begroting opgenomen. 
 

Wij hopen dat u na het lezen van dit plan net zo enthousiast en geïnspireerd raakt als wij om de 

mensen die de stap naar financiële orde op zaken hebben gezet, nog een stapje verder te helpen. 
 

Namens het bestuur van Stichting Maatjes voor Valkenswaard, 

Christine Brink, 06 26 82 35 50 

Info@valkenswaard.schuldhulpmaatje.nl  
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Valkenswaard 

Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 

 
1.1 Armoede in Valkenswaard 

In Valkenswaard heeft 7% van de inwoners een laag inkomen. 3,4% van de huishoudens in 

Valkenswaard is afhankelijk van een bijstandsuitkering ten opzichte van 5,2% landelijk. 7 tot 8% van 

de huishoudens met kinderen heeft moeite met rondkomen. Van deze groep maakt een groot deel 

langdurig, dat wil zeggen langer dan drie jaar, gebruik van deze uitkering. Er is in ieder geval in de 

wijk Het Gegraaf een ontzettend hoge concentratie van huishoudens, die in de problemen kunnen 

komen.1 

Ondanks dat de gemeenten een minimabeleid voeren dat een inkomenswaarborg biedt en waarvan 
mensen rond moeten kunnen komen bestaat er een groep mensen bij wie het maar niet lukt om 
rond te komen. Veel van deze hulpvragers komen bij de boodschappenmand (Voedselbank) terecht. 
In 2019 maakten tussen de 112 en 120 huishoudens in Valkenswaard gebruik van deze voorziening. 
In verschillende klantenanalyses van diverse landelijke voedselbanken wordt door gemeenten een 
aantal oorzaken genoemd waarom het een bepaalde groep niet lukt rond te komen van het sociaal 
minimum. Deze oorzaken zijn de koppelingswet, schuldenproblematiek, de aanvraagtermijn van een 
uitkering, plotselinge verandering in leefsituatie en de complexiteit van de samenleving. 

 
 

1.2 Analyse risico op schulden in Valkenswaard 

 
Als we kijken naar de beschikbare cijfers van de Vereniging SchuldHulpmaatje Nederland waren er in 
2020 in Valkenswaard 13.515 huishoudens. Bij 2.135 van deze huishoudens is er sprake van een 

 
 

 

1 Eerste Hulp bij Schulden | Vul je postcode in om te zien hoe groot de schulden in jouw buurt zijn. Hoe kun jij 
de signalen van schulden herkennen? Herkennen doet helpen! 

https://eerstehulpbijschulden.nl/
https://eerstehulpbijschulden.nl/
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verhoogd profiel en extra risico op betalingsachterstanden dit gaat om 16% van het aantal 
huishoudens. 

 

Toelichting op de cijfers van analyse risico op schulden: 

Analisten van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje (VSN), waar onze stichting lid van is, maken 

ieder kwartaal een analyse op de klanten van een bedrijf (dataleverancier) die voor zo'n 45 andere 

bedrijven de betalingsafhandeling bij zo'n 4 miljoen klanten doet. Het betreft zo'n 100 miljoen 

transacties per jaar. VSN mag, zonder enige vorm van tegenprestatie, 4 keer per jaar een analyse 

doen op hun database. 
 

Hun klanten worden naar aanleiding van hun betaalgedrag ingedeeld in 10 risico-categorieën die 

onderverdeeld worden in 3 groepen: 

 
Risiconiveaus 1 t/m 4 Groep goed betaalgedrag  

Risiconiveaus 5 t/m 7 Groep gemiddeld betaalgedrag (preventief behandelen) 

Risiconiveaus 8 t/m 10 Groep 'slechter' betaalgedrag (curatief behandelen) 
 

De klanten worden vervolgens geprofileerd aan de hand van een externe database met socio- 

demografische en lifestyle kenmerken per postcode. Vervolgens krijgen postcodes met inwoners met 

gelijkende kenmerken eenzelfde risicoprofiel. Deze risiconiveaus per postcode worden ter controle 

gebacktest. Ook in de praktijk blijkt dat de geformuleerde risiconiveaus een uitstekende indicator zijn 

van de schuldenpositie van de inwoners van een postcode. Postcodes met minder dan 5 huishoudens 

en postcodes waar onvoldoende data van beschikbaar is, krijgen een risiconiveau 0 mee. Als laatste 

wordt de koppeling gelegd met alle informatie die CBS per 6, 5 en 4 digits beschikbaar heeft. 
 

Op deze manier kunnen we per postcode en per profiel een uitspraak doen. Verder is vanuit het 

profiel wat aan een postcode hangt de beste benaderingsstrategie per doelgroep gedefinieerd. Een 

grachtengordelbewoner en een sociale huurder hebben nu eenmaal een verschillende 

belevingswereld en worden getriggerd door verschillende boodschappen vanuit verschillende zenders. 

Hiermee wordt rekening gehouden in de online benaderingsstrategie in zowel Geldfit.nl(preventie) als 

Moneyfit.nl (jongeren) als UitdeSchulden(curatief) en offline in de flyers, folders en andere uitingen. 
 

Oorzaken van schulden 

Hulpvragers noemen nog een aantal andere oorzaken voor het ontstaan van hun financiële 

problemen. Zij kampen met te hoge woonlasten, de stijgende kosten voor levensonderhoud en hun 

moeite om hun uitgaven en inkomsten in balans te houden. Ook het gemak waarmee een lening kan 

worden afgesloten en bij postorderbedrijven kan worden besteld vormt een probleem. Omdat het 

vrijwel altijd gaat om financiële zorgen, in combinatie met andere problemen, is het overgrote deel 

bekend bij schuldhulpverlening, maatschappelijk werk of de GGZ-instelling. Het lukt deze groep 

mensen echter niet om effectief en duurzaam gebruik te maken van de hulp die deze instanties 

bieden. Zij hebben intensieve persoonlijke ondersteuning nodig om zich te kunnen voorbereiden op 

hun uiteindelijke hulpvraag bij reguliere instanties. 
 

Door omstandigheden, eigen schuld of onvermogen krijgen onze hulpvragers problematische 

schulden. Hun situatie wordt nog moeilijker door ingewikkelde wetten en regels, onbekendheid met 
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voorzieningen, problemen met maatschappelijke instellingen en bovendien hun eigen schuld- en 

schaamtegevoelens rondom hun schulden. Veel hulpvragers lijden dusdanig onder hun zorgen dat zij 

het moeilijk vinden om nog volwaardig deel te nemen aan de samenleving. 
 

Uit gesprekken blijkt dat het water deze mensen tot de lippen staat. Het gaat om een kwetsbare 

mensen, die door de vele problemen door de bomen het bos niet meer zien. Daardoor zijn ze niet bij 

machte om zelf structuur aan te brengen in hun leven of een eenmaal ingeslagen traject vol te 

houden. Velen hebben al langdurige trajecten met verschillende hulpverlenende instanties achter de 

rug zonder wezenlijke verbetering in hun situatie. Het vertrouwen in de hulpverlening en hun 

motivatie om weer hulp te zoeken, zijn weg. ' 
 

In deze situatie kan een SchuldHulpMaatje, een vertrouwenspersoon die de hulpvrager gedurende 

een jaar wekelijks motiveert, begeleidt en persoonlijke aandacht geeft, het vertrouwen van de 

hulpvrager in de hulpverlening en, misschien nog wel belangrijker, de kans op een betere toekomst 

weet te vergroten. Er is namelijk bewezen dat het IQ daalt door schulden,2 daarom kan juist een 

maatje van onschatbare waarde zijn om alle grote stappen te verdelen in kleine. Om een baken van 

rust te zijn in de schuldenchaos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 ‘De stress van schulden vreet als pacman je hersenen op’ - HUMAN 

https://www.human.nl/lees/2016/de-stress-van-schulden-vreet-als-pacman-je-hersenen-op.html
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Hoofdstuk 2 Projectopzet 

 
2.1 Doelstelling 

Onze doelstelling is: 
 

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

en praktische ondersteuning. 
 

Dat willen we bereiken door hulpvragers te koppelen aan 

een vrijwilliger, een SchuldHulpMaatje die hem/haar 

sociale en praktische ondersteuning aanbiedt. We komen 

in contact met hulpvragers via de gemeente, kerken, 

woningcorporaties, bedrijven en online campagnes. 
 

Hulpvrager en SchuldHulpMaatje werken samen aan het 

(her)starten en bevorderen van het contact met de 

reguliere hulpverlening, met als resultaat het verbeteren 

van de financiële situatie om zo o.a. een einde te maken 

aan de noodzaak gebruik te maken van ‘nood’ 

voorzieningen. Zelfredzaamheid is het uitgangspunt voor 

de hulp en begeleiding. 

 
 

2.2 Doelgroep, resultaat en planning 

We richten ons op hulpvragers van de Gemeente Valkenswaard, Lumens (waarmee nauw wordt 

samengewerkt), de boodschappenmand, de Verbinding (ontmoetingswinkel), accent voor talent de 

verschillende inloophuizen en de ondersteunende partners. Het gaat om die hulpvragers die 

behoefte hebben aan sociale en praktische ondersteuning en gemotiveerd zijn. Naast nieuwe 

hulpvragers zal ook het huidige hulpvragersbestand worden gescreend (zie voor verdere beschrijving 

van deze doelgroep hoofdstuk 3.1 en 3.2). 
 

Het SchuldHulpMaatje project richt zich op 

mensen in drie mogelijke fases van 

schuldenproblematiek. De preventieve fase, 

waarbij diepe schulden voorkomen kunnen 

worden, de curatieve (schuldhulp) fase, 

waarbij vaak al professionele 

schuldhulpverlening aanwezig is, en de 

nazorgfase waar een maatje als steuntje in 

de rug kan dienen waardoor terugval 

voorkomen kan worden. De rol van het 

maatje en de intensiteit van de begeleiding 

verschilt per fase. 



Pagina 8 van 22  

2.3 Aanpak schuldenproblematiek (inclusief jongeren) 

We kunnen constateren dat ook veel jongeren problematische schulden hebben en daar nog geen 
hulp voor ontvangen. Meer inzet is nodig met name op het terrein van preventie, begeleiding en 
nazorg. De toegevoegde waarde die SchuldHulpMaatje (op termijn) kan leveren is: 

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

spreken; 
 

2. We blijven ondersteunen totdat hulpvrager zelfstandig verder kan; 
 

3. We werken samen met andere professionele hulpverleners en vrijwilligersorganisaties; 
 

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

5. We hebben een praktisch invulling voor preventie; 
 

6. We proberen gedragsverandering bij hulpvragers te bewerkstelligen. 
 

7. We hebben een speciaal programma voor jongeren: SchuldHulpMaatje Jong (zie 
ook www.moneyfit.nl) 

 

 

Schuldenproblematiek voor jongeren 

In de jaren 1, 2 en 3 van het project zal SchuldHulpMaatje Valkenswaard een aantal Maatjes trainen 

tot jongerenmaatje. JongerenMaatjes doorlopen eerst de reguliere training van drie dagen, en 

krijgen daar bovenop nog aanvullende training. Met deze aanvullende trainingen is sinds 2015 

ervaring opgedaan in Haarlem, Den Haag, Utrecht en Zwolle en heeft tot goede resultaten geleid. 

De getrainde jongerenMaatjes (die meestal zelf ook jong zijn) kennen de leefwereld van jongeren en 

snappen hoe het puberbrein en groepsdruk werkt. Veel jongerenMaatjes hebben behoefte aan 

inhoudelijke verdieping en meer persoonlijke begeleiding. In de pilotlocaties zijn daarom zes 

themabijeenkomsten gehouden waarin de Maatjes meer kennis op hebben gedaan, praktische tips 

deelden en vaardigheden oefenden. Dat had een aantal heel positieve resultaten. Het eerste is dat 

de jongerenMaatjes zich daadwerkelijk beter toegerust voelen om jonge hulpvragers te begeleiden. 

Dat leidde vervolgens tot betere resultaten in de begeleiding: “Door meer te denken vanuit jongeren 

konden we onze zichtbaarheid, bereikbaarheid en dienstverlening verbeteren,” aldus de coördinator 

in Utrecht. Tenslotte kon in de themabijeenkomsten gepeild worden welke onderwerpen bijdroegen 

aan de deskundigheidsbevordering van de jongerenMaatjes. 

 
2.4 Organisatie en samenwerking 

 
Het werk van SchuldHulpMaatje project wordt uitgevoerd onder Maatjes voor Valkenswaard, en 
ondergebracht ten kantore aan de Vogelkersstraat 24, 5552 GK Valkenswaard. Het bestuur wordt 
gevormd door: 

1. Christine Brink in de functie van Voorzitter 

2. Corine van Dijk in de functie van Secretaris 

3. Han Oosterling in de functie van Penningmeester 

http://www.moneyfit.nl/
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Maatjes voor Valkenswaard zet zich vanuit de actualiteit en kracht van het geloof in voor de 

verbetering van de sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit van de Valkenswaard. De participanten 

in Maatjes voor Valkenswaard zijn: 

1. Evangelische Baptisten gemeente Valkenswaard 

2. Protestante gemeente Valkenswaard 

3. R.K. Parochie Heilige Willibrord 
 

Het Maatjes voor Valkenswaard werkt verder nauw samen met: 
 

De schuldhulpverlening van de gemeente 
 

Sinds het begin hebben we goed contact met de gemeente Valkenswaard. We hopen samen op te 

kunnen trekken om te helpen waar we helpen kunnen. 
 

De Verbinding- Leger des Heils 
 

De Verbinding is een winkel van het Leger des Heils. De kerken van Valkenswaard dragen hen een 

warm hart toe en helpen waar ze eventueel kunnen. De Verbinding heeft een ontmoetingswinkel in 

het centrum van Valkenswaard waar je zowel tweedehands kleding kunt kopen als ook een kopje 

koffie/ thee kunt komen drinken. Juist die koffiehoek kan een plek zijn waar we eventuele problemen 

kunnen gaan ontdekken door de gesprekken, door hoe mensen eruit zien etc. De Verbinding wil 

actief door verwijzen naar ons. 
 

Cordaad 
 

Cordaad is een stichting die zich inzet voor de medemens in onder andere Valkenswaard. Wij zijn blij 

dat we hen als partner hebben en elkaar kunnen versterken waar nodig. Cordaad werkt bijvoorbeeld 

met zogenoemde klappermaatjes. Onze schuldmaatjes gaan net een stap verder dan hun 

klappermaatjes, waardoor we ook daar elkaar kunnen versterken. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat 

hun klappermaatjes een opleiding tot Schuldhulpmaatje kunnen volgen bij ons en we een warme 

overdacht kunnen hebben waar nodig. 
 

Lumens 
 

Zij zijn de maatschappelijke organisatie binnen Valkenswaard. De Verbinding werkt al goed samen 

met hen voor de kledingbank. Wij verwachten dat we via hen ook mensen kunnen vinden, die onze 

hulp goed kunnen gebruiken. 
 

Accent voor Talent 
 

Samen met Accent voor Talent kunnen we samenwerken. Accent voor Talent heeft bijvoorbeeld een 

groot bereik onder haar partners en wil bekendheid geven aan ons project. Daarnaast heeft Accent 

voor Talent een talentenbank vol met vrijwilligers. Wie weet willen vrijwilligers daar ook 

Schuldhulpmaatje worden bij ons. 
 

AVS 
Alliantie vrijwillige schuldhulp is onze partnerorganisatie, samen met onder andere het Leger des 
Heils in de hulp die geboden wordt aan mensen die in de schulden zitten of daarin terecht kunnen 
komen. 
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Daarnaast proberen we ook samenwerking te zoeken met de woonstichting, speelotheek en kijken 
we verder waar we bij aan kunnen sluiten om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te kunnen 
helpen. Deze lijst zal dus ook zeker gaan groeien. 

 
Landelijk Vereniging SchuldHulpMaatje 

 

De project SchuldHulpMaatje is een initiatief van Kerk in Actie (KIA), Landelijk Katholiek Diaconaal 

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

Ouderen Bond (PCOB) en het Platform voor Christelijke Schuldpreventie (PCS) een 

samenwerkingsverband van vier professionele bureaus voor schuldhulp en financieel advies: Modus 

Vivendi, De Budgetteer, Bos Consulting en Crown Financial Ministries. Per 1 januari 2015 is het 

project voortgezet vanuit de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje. Meer informatie kunt u vinden 

op www.schuldhulpmaatje.nl 
 

2.5 Taakomschrijving coördinatoren 

Voor de selectie, ondersteuning en begeleiding van Maatjes worden coördinatoren (vrijwilligers) 

aangesteld. In verband met de continuïteit is het gewenst dat deze coördinatoren tenminste drie jaar 

aan de SHM-organisatie verbonden blijft. Zij vervullen een belangrijke rol bij de intake van 

hulpvragers. Aan de hand van selectiecriteria wordt bepaald of de hulpvrager in aanmerking komt 

voor hulp. Dit zal veelal gebeuren in samenwerking met de professionele regisseur van het 

ondersteuningstraject. 
 

De coördinatoren zijn ook op uitvoerend niveau de verbindende schakel tussen de deelnemers aan 

het integrale loket schuldhulpverlening en de SHM-organisatie. 
 

2.6 Taakomschrijving Maatjes 

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

ondersteuning aan gaat bieden. Het gaat hier om een persoonlijk contact voor minimaal 1 dagdeel 

per week voor maximaal een jaar en/ of zolang de hulpvraag duurt. Maatje en hulpvrager streven 

samen een haalbare doelstelling na. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van 

de hulpvrager staat daarbij voorop. Het SchuldHulpMaatje contact staat naast de professionele 

hulpverlening. 
 

Tot de taken van het Maatje behoren: 
 

* in overleg met de hulpvrager vaststellen van de hulpvraag; 
* vertrouwenspersoon zijn; 
* starten, herstellen, bevorderen en begeleiden van het contact met professionele hulpverlener(s) en 

Gemeentelijke instanties; 
* ondersteuning bieden bij sociale en praktische problemen en het bevorderen van zelf oplossend 

vermogen; 
* praktische hulp bij formulieren, brieven en administratie ordenen; 

 
 

De Maatjes krijgen in hun werk ondersteuning en begeleiding van de coördinator. Er zal zowel een 

vrijwilligersovereenkomst als een aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/
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2.7 Monitoren van het project 

Het monitoren van het project geschiedt binnen de bestaande organisatiestructuur. Zoals ook het 

aansturen van de coördinatoren bij het nemen van beslissingen die moeten bijdragen aan het 

behalen van de projectdoelen. De coördinatoren en het bestuur bespreken de belangrijkste stappen 

binnen het project en regelen zowel de praktische als inhoudelijke zaken. 
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Hoofdstuk 3 Werving, selectie en training 
 

3.1 Werving van de hulpvragers 

De werving van hulpvragers zal enerzijds plaatsvinden door het huidige hulpvragersbestand te 

benaderen, mondeling en/ of via een brief en anderzijds door nieuwe hulpvragers bij het eerste 

intakegesprek te informeren over de mogelijkheid een Maatje toegewezen te krijgen. Hulpvragers 

kunnen zich ook op eigen initiatief aanmelden. Daarnaast worden hulpvragers uit onze gemeente die 

de landelijke website van SchuldHulpMaatje www.uitdeschulden.nu bezoeken, doorverwezen naar 

ons lokale project. 

 
 

3.2 Selectiecriteria hulpvragers 

In een intakegesprek met de coördinator wordt getoetst of de hulpvragers aan een aantal criteria 

voldoet. De selectiecriteria voor de hulpvrager zijn: 
 

- heeft behoefte aan praktische en sociale ondersteuning; 

- is gemotiveerd om in Samenwerking met een maatje een haalbare doelstelling na te streven; 

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

hulpverlening; 

- is in staat om gemaakte afspraken na te komen en bereid hiervoor minimaal 1 dagdeel per 

week tijd vrij te maken; 

- is woonachtig in de gemeente Valkenswaard. 
 

Contra indicaties zijn het ontbreken van de hulpvraag, gebrek aan motivatie bij de hulpvrager, een te 

complexe hulpvraag in combinatie met de afwezigheid van andere hulpverlening (te denken valt 

bijvoorbeeld aan verslavingsproblematiek en ernstige psychosociale problematiek) en illegaliteit. 
 

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

professionele hulpverlening te begeleiden. 

 
 

3.3 Werving van Maatjes 

Voor de algemene promotie van het Maatjesproject maken we gebruik van persberichten en 

promotiemateriaal met een eigen huisstijl op flyers, posters, stickers en briefpapier. Wij streven 

ernaar zowel gedrukte media als radio en televisie te bereiken. 
 

Voor de werving van Maatjes maken we gebruik van freepublicity in lokale en landelijke dag- en 

weekbladen. Ook zullen vacatures worden geplaatst op de website www.schuldhulpmaatje.nl. Via 

verschillende kerken en de diakenen van Valkenswaard worden eveneens Maatjes geworven. 

Daarnaast worden via ondernemersnetwerken, in het kader van MVO, werknemers als vrijwilligers 

geworven die werkzaam zijn in de financiële sector, dan wel in administratieve functies. Voor 

medewerkers kan dit vrijwilligerswerk een leerzame manier zijn om kennis te maken met 

schuldenproblematiek en met name het herkennen van risico situaties. 

http://www.uitdeschulden.nu/
http://www.schuldhulpmaatje.nl/
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3.4 Selectiecriteria Maatjes 

Zodra een vrijwilliger zich heeft aangemeld, volgt een intakegesprek met de coördinator. Omdat de 

vrijwilliger met kwetsbare mensen gaat werken zijn de selectiecriteria streng. Hij of zij zal over een 

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

bieden aan de hulpvrager. 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 willen zitten; 

- grenzen kunnen stellen; 

- een positieve levensinstelling; 

- enige kennis van de sociale kaart; bereidheid tot het volgen van training; 

- minimaal 1 dagdeel in de week beschikbaar ook overdag; inzetbaar in de regio waar het 

Maatjesproject actief is; minimale leeftijd 21 jaar; 

- verklaring omtrent gedrag(Deze is gratis voor vrijwilligers); 
 

 

3.5 Training van de Maatjes 

Een SchuldHulpMaatje ontvangt een intensieve verplichte training die hem/haar in staat moet stellen 

om de praktische en sociale ondersteuning te bieden aan de hulpvragers. Deze training zal bestaan 

uit 3 dagen: 
 

 

Dag 1 - Persoon(-lijkheid) 
 

Dag 2 - Portemonnee en praten 
 

Dag 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 worden we schuldenvrij 

 
- 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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Hoofdstuk 4 Continuïteit / Duurzaamheid 
 

Drie aspecten 
 

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

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

4.1 Organisatorische continuïteit 

Ons doel is dat we hulpvragers kunnen blijven helpen zo lang als nodig is in Valkenswaard. Om dit te 

kunnen doen en blijven doen is continuïteit nodig in de hele organisatie. Bestuursleden worden 

benoemd voor een periode van 4 jaar en volgens een rooster van aftreden, borgen we continuïteit in 

het bestuur. De coördinatoren worden ook voor een langere periode geworven. Bij voorkeur werven 

we meerdere coördinatoren, 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 ingeregeld. 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 kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen 

kunnen uitwisselen. 
 

4.2 Financiële continuïteit 

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

opleiden van Maatjes en 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 operationele kosten voor bijvoorbeeld de bijeenkomsten met de Maatjes, 

onze website, foldermateriaal en telefonie. Daarom is Stichting Maatjes voor Valkenswaard 

afhankelijk van bijdragen van de gemeente, kerken, fondsen, donateurs en bijdragen van partners 

met wie wij samenwerken. 

Benadrukt wordt dat investeren in SchuldHulpMaatje loont, want: 

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

onnodig dieper in wegzakken. 

• Onze Maatjes leren hulpvragers hoe je ook in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. 

• Het werk van SHM bespaart menselijk leed, maar ook maatschappelijke kosten voor 

uitkeringen, woninguitzettingen, incassotrajecten en maatschappelijke dienstverlening. 
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Voor de opstartfase kunnen voor de eerste drie jaar landelijke fondsen worden aangeboord 

(Oranjefonds, Kansfonds). Voor de jaren daarna moeten vooral lokale fondsen worden aangewend. 

Daarbij is de participatie van de Gemeente Valkenswaard essentieel. Het streven is erop gericht dat 

deze bijdrage niet meer dan 50% van de totale kosten zal bedragen. Voor het resterende deel zullen 

andere partners worden gezocht. Te denken valt onder meer aan kerken, bedrijven en ondernemers, 

woningbouwcoöperaties en particulieren. Jaarlijks zal een financiële verantwoording worden 

opgesteld van het afgelopen en zal nieuwe aanvraag voor het volgende jaar worden ingediend. 

 
 

Stichting Maatjes voor Valkenswaard stelt een meerjaren- 

begroting op voor de komende drie jaar. Op basis van de 

jaarlijkse begroting zal een dekkingsplan worden opgesteld met 

een verdeling van bijdragen van verschillende kanalen 

(gemeente, kerken, fondsen, bedrijven, woningcorporaties en 

particulieren). Jaarlijks zal de meerjarenbegroting worden 

bijgesteld aan de hand van de realiteit en dan geldende plannen 

en activiteiten. 
 

Om de financiële continuïteit maximaal te waarborgen, zal 

deze taak ondergebracht worden 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 Maatjes voor Valkenswaard (om onvoorziene redenen) moeten besluiten om 

zichzelf op te heffen, zal een eventueel batig saldo van de stichting worden besteed aan een non- 

profit ANBI organisatie met een doelstelling op het gebied van armoedebestrijding. 
 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van stichting Maatjes 

voor Valkenswaard. Tot een bedrag van € 500 is de penningmeester gemachtigd om zelfstandig 

betalingen te verrichten. Bij bedragen vanaf € 500 is mede-ondertekening door een ander bestuurslid 

nodig. Twee keer per jaar overlegt de penningmeester de stand van zaken met betrekking tot de 

financiën aan het bestuur aan de hand van bankafschriften en facturen. Aan het eind van het 

boekjaar stelt de penningmeester een financieel jaarverslag op, ter goedkeuring door het bestuur. In 

dit verslag worden inkomsten en uitgaven per soort weergegeven. Dit verslag wordt ook 

gepubliceerd ter inzage voor belanghebbenden en betrokkenen. 

 
 
 

4.3 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. Bijvoorbeeld bij de aankondiging van het verdwijnen van de ‘blauwe envelop’, is er 

informatie verzonden aan alle Maatjes. In de vorm van een filmpje is hen uitgelegd wat er gaat 
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veranderen en wat de impact daarvan kan zijn voor hulpvragers. Omdat het een online-systeem is, 

kunnen Maatjes deze informatie vanuit huis op hun eigen tijd tot zich nemen. Voor de coördinatoren 

is zichtbaar wie de informatie tot zich heeft genomen en wie nog niet. Na verloop van tijd kunnen de 

coördinatoren mensen vriendelijk (of dringend indien nodig) herinneren 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 

leidersdag, 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. 
 

Tot slot wil de stichting Maatjes voor Valkenswaard ook werken aan de inhoudelijke continuïteit door 

pro-actief te investeren in netwerkrelaties met andere 

schuldhulpverlenende en maatschappelijke instanties in 

Valkenswaard, 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 

Valkenswaard en ook hier kennis en ervaring uit te wisselen. 

Het belang van de hulpvragers en doelmatigheid staan hierbij 

centraal. 
 

4.4 Werving van fondsen 

Om in de toekomst de vrijwilligers te kunnen blijven begeleiden dient een coördinator voor ten 

minste 3 jaar binnen het project beschikbaar te zijn. Ook het overbrengen van de opgedane 

ervaringen en expertise via het landelijk platform is deel van de activiteiten. Hiernaast zal een Maatje 

maximaal 2 - 3 hulpvragers per jaar kunnen begeleiden en dienen er 15 Maatjes te komen, die 

initieel opgeleid worden. Hieronder vindt u uitgesplitst per doelgroep hoe participatie en financiële 

betrokkenheid bewerkstelligd gaat worden: 
 

Gemeentelijke/burgerlijke overheid: 
 

Het eerste contact met de gemeente Valkenswaard is gelegd. Ze zijn erg positief over ons initiatief. 

We hopen met hen samen te werken in de vroeg signalering en het helpen van de mensen. Aan hen 

zullen we ook een bijdrage vragen om de kosten te kunnen dekken. 
 

Bedrijven en ondernemers: 

Momenteel hebben we nog geen samenwerking met bedrijven en/of ondernemers. Echter we gaan 

wel op zoek naar deze samenwerking. 
 

Woningbouwcoöperaties en ziektekostenverzekeraars: 

Het eerste contact met de woningcoöperatie is gelegd. Zij zijn natuurlijk de eerste die er achter 

komen als iemand in de schulden zou kunnen zitten. De huur wordt dan vaak overgeslagen. We 

hopen via de woningbouwcoöperatie mensen te kunnen laten zien dat we bestaan en dat we hen 

willen helpen. 
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Kerken: 

Dit project is gestart vanuit de samenwerking tussen de kerken van Valkenswaard en het Leger des 

Heils. Via de kerken hopen we vrijwilligers te krijgen, waardoor we dit project kunnen continueren. 

Daarnaast kunnen we ook daar vragen om een financiële bijdrage om zo de kosten te kunnen 

dekken. 
 

Particulieren: 

Ook hopen we aan particulieren te kunnen laten zien dat we bestaan en dat onze stichting ook 

daadwerkelijk mensen helpt. 
 

4.5 Financieringsvraag 

Naar aanleiding van bovengenoemde vragen wij u om een medefinanciering van € XXXX,XX voor de 

uitvoering van benoemde activiteiten in (JAARTAL/PERIODE) 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1 Begroting (meerjaren) 
 

Bijlage 2 Functieprofiel van de coördinatoren 
 

Bijlage 3 Functieprofiel van het Maatje 
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Bijlage 1: Begroting (meerjaren) 
 
 

SchuldHulpMaatje in Valkenswaard 
begroting   jaar 1 jaar 2 jaar 3 

Uitgaven € € € 
Personeelskosten 

Vergoeding Coördinatoren 2,000 4,000 4,000 

  2,000 4,000 4,000 

 
Vereniging SchuldHulpMaatje 

Lidmaatschap 4,000 3,000 3,000 
Solidariteitskas  100  100  100 

  4,100 3,100 3,100 

 
Opleidingskosten 

training nieuwe vrijwilligers a € 

350,00 3,500 1,750 1,750 

Lunch op te leiden vrijwilligers a € 30 300 150 150 

Bijscholing vrijwilligers a € 

250,00 - 2,250 3,000 

training maatjes jong a € 125,00 375 375 625 
Intervisie bijeenkomsten 300 450 600 

  4,475 4,975 5,875 

 
Kantoor- en organisatiekosten 

Huur kantoorruimte 500 500 500 

Internet en telefonie 600 720 840 

PR en publiciteit 500 750 1,000 

Automatisering 300 400 500 

website 800 400 400 
Kantoorkosten 250 350 400 

  2,950 3,120 3,640 

 
Algemene kosten 

Advieskosten 450 250 1,000 

bestuurskosten 250 250 250 
Onvoorziene kosten 500 500 500 

  1,200 1,000 1,750 

 
Totaal uitgaven 14,725 16,195 18,365 

 

Inkomsten 
Kansfonds 4,117 3,725 3,306 

Oranjefonds 4,117 3,725 3,306 

Lokale overheid 6,491 7,125 8,081 

Kerken - 810 918 

Bedrijfsleven - - 918 

Woningcorporaties - 810 918 
Particulieren  -----------------------------------------------   918 

 
Totaal inkomsten 14,725 16,195 18,365 
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Bijlage 2: Functieprofiel van de coördinatoren 
 

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. 
• 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 het 
gevraagde format. 

 

Functie-eisen/vaardigheden 

• Voelt zich betrokken bij de doelgroep, dat zijn mensen in financiële nood. 
• Vindt motivatie vanuit de christelijke waarden en identiteit. en lid van een 

Christelijke kerk en/of –geloofsgemeenschap en/of -diaconale organisatie. 

• Kan goed omgaan met verschillen in ras, geaardheid en levensovertuiging. 
• Is eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig, omdat hij/zij zich 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 heeft 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. 
• 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. 
• Raakt niet uit balans indien geconfronteerd met een crisissituatie. 
• 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. 
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• 3-daagse SchuldHulpMaatje-training (dit wordt als voorwaarde gesteld, 
opdat de coördinator over dezelfde kennis beschikt als het Maatje). 

• 2-daagse verplichte Coördinatorentraining. 

• Jaarlijkse trainingen en bijeenkomsten met collega coördinatoren. 

• Ondersteuning door het Landelijk Servicepunt en landelijke kerkelijke organisaties. 

• Ondersteuning d.m.v. het HulpVraagSysteem en de helpdesk. 

• Informatie via nieuwsbrieven en website. 

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 3: Functieprofiel van het Maatje 

Een SchuldHulpMaatje 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 kan 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 er op aan 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. 

 

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 minimaal 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. 

• Het Maatje verplicht zich tot het naleven van de bevoegdheden van een SchuldHulpMaatje. 

Identiteit en achtergrond SchuldHulpMaatjes 

We zien graag, dat Maatjes lid zijn van een Christelijke kerk, 
geloofsgemeenschap, of Christelijke diaconale organisatie. Hierdoor kan men, 
mede gevoed vanuit eigen christelijke inspiratie, iedere hulpvrager zonder 
voorbehoud helpen. Dit is logisch vanwege onze wortels en identiteit van waaruit 
SchuldHulpMaatje is opgericht. Mensen met een warm hart voor anderen, al dan 
niet met een christelijke achtergrond, die Maatje willen zijn en geen christen zijn, 
kunnen wat ons betreft Maatje worden mits men de bron-, levensovertuiging- en 
handelen van de SchuldHulpMaatje organisatie en de deelnemende kerken 
respecteert. We vragen dan wel om respect te hebben voor ons handelen en zich 
niet te willen “storen” aan de uitingen of het handelen dat met onze overtuiging 
samenhangt, zoals bijvoorbeeld een openingsgebed voor een bijeenkomst of 
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(door de hulpvrager aangegeven) een doorverwijzing naar een pastoraal werker 
van één van de lokale lid-kerken. 


