
 

 

 
 

Blz. 1 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer en Humanitas Haarlemmermeer adviseren de 

nieuwe gemeenteraad om de gemeentelijke schuldhulp verder te verbeteren: 

1. Aansluiting bij de Nederlandse Schuldhulproute (zie bijlage 1) 

De meeste van onze buurgemeenten hebben zich al aangesloten bij de effectieve en 

snelgroeiende Nederlandse Schuldhulproute. De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) kan 

dankzij haar aanpak en brede samenwerking de gemeente helpen om inwoners met 

schuldzorgen beter te vinden, te bereiken en te helpen. 

Als ook de gemeente Haarlemmermeer zich hierbij aansluit, worden daardoor meer 

mensen met geldzorgen eerder geholpen en bespaart de gemeente daarbij aanzienlijk op 

maatschappelijke kosten.  

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

schulden. In 2021 maakten al 400.000 mensen gebruik van deze route. Uit een 

impactmeting van Deloitte blijkt dat door de Nederlandse Schuldhulproute 180 miljoen 

euro wordt bespaard aan maatschappelijke kosten. 
 

2. In de Vroegsignalering gebruik maken van Humanitas en SchuldHulpMaatje (zie bijlage 2) 

Humanitas en SchuldHulpMaatje, beide onderdeel van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp, 

werken met gecertificeerde vrijwilligers die een belangrijke aanvullende rol kunnen spelen 

in de Vroegsignalering, doordat deze vrijwilligers veel meer tijd aan een hulpvrager kunnen 

besteden dan de betaalde hulpverleners. Ook in de Haarlemmermeer zijn Humanitas 

Haarlemmermeer en SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer graag bereid deze aanvullende 

rol te spelen. 
 

3. Meet de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening (zie bijlage 3) 

a. Laat de Gemeenteraad de rekenkamercommissie (RKC) verzoeken onderzoek te 

doen naar de effectiviteit van de schuldhulpverlening, waarbij zowel aandacht 

wordt besteed aan de uitvoering van de schuldhulp als aan de samenwerking met 

partijen in de keten van het schuldhulpproces. 

b. Zorg bij een nieuwe aanbesteding van uitvoering van schuldhulpverlening dat de 

expertise die we vanuit SchuldHulpMaatje en Humanitas bieden wordt gebruikt. 

Zorg dat er een directe subsidierelatie blijft (Humanitas Haarlemmermeer) en komt 

(SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer) tussen de gemeente en deze 

schuldhulpvrijwilligersorganisaties. De gemeente moet vermijden dat een 

commerciële aanpak het bestaande vrijwilligerskapitaal verdringt. 

c. Zorg voor een goede informatiehuishouding van de gemeente over haar 

schuldhulpverlening met een periodieke zelfscan, goede tijdige 

informatievoorziening aan de raad over de uitkomsten van de zelfscan, betrek in elk 

geval ook de rekenkamercommissie, Humanitas en SchuldHulpMaatje in de 

Zelfscan, zie toe op formulering van vervolgstappen en haar naleving. 
 

4. Voor een kort profiel van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer en Humanitas 

Haarlemmermeer: zie bijlage 4.

https://nederlandseschuldhulproute.nl/
https://nederlandseschuldhulproute.nl/aangesloten-organisaties/gemeenten/#aanpak
https://alliantievrijwilligeschuldhulp.nl/
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Bijlage 1: 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 

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.  

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) kan dankzij hun aanpak en brede samenwerking de 

gemeente helpen om inwoners met schuldzorgen beter te vinden, te bereiken en te helpen. 

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 

https://nederlandseschuldhulproute.nl/
http://www.geldfit.nl/
https://nederlandseschuldhulproute.nl/aangesloten-organisaties/gemeenten/#aanpak
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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. 

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.  

  

https://nederlandseschuldhulproute.nl/over-ons/aanpak/
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Bijlage 2: Gebruik leden Alliantie Vrijwillige Schuldhulp bij 

Vroegsignalering 
 

Humanitas en SchuldHulpMaatje, beide onderdeel van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp, 

werken met gecertificeerde vrijwilligers die een belangrijke aanvullende rol kunnen spelen in de 

Vschroegsignalering, doordat deze vrijwilligers veel meer tijd aan een hulpvrager kunnen 

besteden dan de betaalde hulpverleners. Ook in de Haarlemmermeer zijn Humanitas 

Haarlemmermeer en SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer graag bereid deze aanvullende rol te 

spelen. 

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 (met de invloed van Corona er bij) meer dan 1100 meldingen 

per maand (Inforing, 2021) opleveren. In de Haarlemmermeer is het opvolgen van deze signalen 

door de gemeente uitbesteed aan de PLANgroep.  

 

https://alliantievrijwilligeschuldhulp.nl/
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Enkele woningbouwcorporaties en zorgverzekeringen bieden als onderdeel van hun sociale 

incasso traject al hulp aan van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer en/of Humanitas 

Haarlemmermeer. 

In het vroegsignaleringstraject zijn drie momenten waarop goed getrainde kundige vrijwilligers 

zoals van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer en Humanitas Haarlemmermeer een nuttige rol 

kunnen vervullen: 

a) Door de vroegsignaleerder die het hulpaanbod doet: hierbij kan de mogelijkheid 

aangegeven worden dat de inwoner hulp kan vragen van een goed getrainde vrijwilliger 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer of Humanitas Haarlemmermeer. 

b) 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. 

c) En vooral ook als mogelijk onderdeel van een Plan van Aanpak (‘passende aanpak’). 

Vrijwilligers van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp1 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 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. 

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 Humanitas en 

SchuldHulpMaatje 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: 

 
1 In de Haarlemmermeer zijn dit Humanitas Haarlemmermeer en SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer 
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• 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 

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 

streven Humanitas Haarlemmermeer en SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer naar een tot stand 

komen van een voor inwoners vruchtbare samenwerking met de Gemeente Haarlemmermeer: 

waarin SchuldHulpMaatje en Humanitas activiteiten ondernemen die voor de inwoners met 

(dreiging van) schulden aanvullend en ondersteunend zijn op activiteiten van de gemeente 

Haarlemmermeer en haar gemandateerde partners. 
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Bijlage 3: Meet de effectiviteit van de gemeentelijke 

schuldhulpverlening 
Het is belangrijk om te monitoren of het beleid van de gemeente Haarlemmermeer effectief is, of 

de juiste zaken goed gedaan worden. Wij adviseren daarom: 

a. Rekenkamercommissie 

Laat de Gemeenteraad de rekenkamercommissie (RKC) verzoeken onderzoek te doen naar de 

effectiviteit van de schuldhulpverlening, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan de 

uitvoering van de schuldhulp als aan de samenwerking met partijen in de keten van het 

schuldhulpproces. 

b. Aanbesteding voor schuldhulpverlening 

In de gemeente Haarlemmermeer is de schuldhulpverlening aanbesteed. De expertise die we 

vanuit SchuldHulpMaatje en Humanitas bieden wordt niet voldoende gewogen. We pleiten 

ervoor dat de gemeente Haarlemmermeer zorgt dat er een directe subsidierelatie blijft 

(Humanitas Haarlemmermeer) en komt (SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer) tussen deze 

schuldhulpvrijwilligersorganisaties en de gemeente. De gemeente moet vermijden dat een 

commerciële aanpak het bestaande vrijwilligerskapitaal verdringt. 

c. Informatiehuishouding gemeente 

Inspelen op grote schuldenproblematiek vereist dat stuurinformatie voor organisatie en 

bestuur op orde is.  De informatiehuishouding rondom schuldhulp/preventie kan kwalitatief en 

kwantitatief worden verbeterd door ontwikkeling van een Dashboard dat bestaat uit:  

1. Een periodiek uit te voeren zelfscan, waarbij de gemeente een analyse doet op een top 10 

van de voornaamste toetsstenen op de schuldhulp en nazorg. Belangrijke onderdelen daarin 

kunnen bijvoorbeeld zijn:  

1) Overzicht van redenen en cijfers van niet-gebruik van regelingen   

2) Het totaal aantal aanvragen voor schuldhulpverlening 

3) Toelatingspercentage van het aantal aanvragen 

4) Doorlooptijd van de schuldhulptrajecten 

5) Percentage van de trajecten waarbij een vrijwilligersorganisatie is betrokken  

6) Percentage recidive (in het kader van effectieve nazorg) 

7) Kosten van de totale schuldhulpverlening 

8) Aantal hulptrajecten en percentage dat resulteert in een schuldenvrije toekomst  

9) Inzicht in beschermingsbewind (aantal trajecten en kosten)  

10) Cijfers op wijkniveau 

Benut hierbij de mogelijkheden van de Nederlandse SchuldhulpRoute.  

2. De wijze van informeren B&W en de raad over de uitkomsten van de zelfscan  

3. De partijen die lokaal worden betrokken in de zelfscan, daarbij in ieder geval 

Rekenkamercommissie, Humanitas Haarlemmermeer en SchuldHulpMaaje Haarlemmermeer 

4. De voorgenomen vervolgstappen 
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Bijlage 4A: Profiel van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer  

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer (KvK-nummer 76067823)2 werd eind 2019 opgericht. 

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. 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. 

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. 

SchuldHulpMaatje werkt 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. 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 preventie; 

6. We proberen gedragsverandering bij hulpvragers te bewerkstelligen. 

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

www.moneyfit.nl 

Z.O.Z.  

 
2 Websites: https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/haarlemmermeer/ en https://uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-
haarlemmermeer/ .  
Voor meerjarenbeleidsplan: 
https://documenten.mijnschuldhulpmaatje.nl/SHM_7299103023440037385/beleidsplan%20SHM%20Haarlemmerme
er%202022-2024.pdf  

http://www.moneyfit.nl/
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/haarlemmermeer/
https://uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-haarlemmermeer/
https://uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-haarlemmermeer/
https://documenten.mijnschuldhulpmaatje.nl/SHM_7299103023440037385/beleidsplan%20SHM%20Haarlemmermeer%202022-2024.pdf
https://documenten.mijnschuldhulpmaatje.nl/SHM_7299103023440037385/beleidsplan%20SHM%20Haarlemmermeer%202022-2024.pdf
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Resultaten 

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. Vier van onze SchuldHulpMaatjes 

hebben in 2021 een voortgezette training gevolgd gericht op het ondersteunen van jongeren. 

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

jonger dan 35 en 26% zelfs jonger dan 27. 

In 2022 verwachten we minimaal 65 nieuwe hulpvragers te ondersteunen (in de eerste twee 

maanden zijn er 10 nieuwe hulpvragers bij gekomen). Momenteel zijn er 23 vrijwilligers actief als 

SchuldHulpMaatje die momenteel 26 mensen ondersteunen.. In 2022 willen we 10 nieuwe 

vrijwilligers trainen tot SchuldHulpMaatje, en zullen 5 additionele vrijwilligers een voortgezette 

training volgen om jongeren te ondersteunen, en 5 zullen een voortgezette training volgen om ook 

ZZP’ers goed te kunnen ondersteunen. 

Samenwerking 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer werkt al samen met Welzijnsorganisatie Meerwaarde, 

studentenhuisvester woningcorporatie DUWO, Zorgverzekering Zorg & Zekerheid, Stichting 

Leergeld, Voedselbank en Humanitas. 

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.  
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Bijlage 4 B. Profiel van Humanitas Haarlemmermeer  

Humanitas Haarlemmermeer is opgericht in 2005 en is een van de ruim 80 afdelingen van de 

landelijke Vereniging Humanitas.  De vereniging Humanitas is een landelijke 

vrijwilligersorganisatie. Humanitas werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht, op 31 mei 

1945. Al vanaf dat prille begin baseren we ons op humanistische waarden: gelijkwaardigheid, 

behoud van regie over het eigen leven en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander. Wij 

hebben een erkenning van het CBF, we zijn een ANBI organisatie en worden o.a. gesteund door de 

Nationale Postcodeloterij en de Vriendenloterij. Humanitas Thuisadministratie werkt met 

verschillende organisaties samen, zoals de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS).  

Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond 

of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen 

zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.' 

Onze vrijwilligers staan naast hun deelnemers, nooit erboven. Ze bieden praktische hulp, tips, 

vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Ze zijn maatjes waar je veel aan hebt. We houden 

goed in de gaten wat er in de maatschappij leeft. We weten wat er in de gemeente speelt. Zo 

kunnen we steeds die hulp aanbieden waaraan behoefte is. Alles – onze organisatie, onze 

vrijwilligers, onze aanpak – is erop gericht onze deelnemers zelfvertrouwen te geven. Zo kunnen 

ze hun toekomst zelfstandig en met plezier tegemoet zien. 

Humanitas Haarlemmermeer heeft 4 activiteiten: Steun bij verlies en Rouw; Metgezel en op het 

gebied van administratie en financiën hebben we twee financieel cafés en de activiteit 

Thuisadministratie. Bij de financiële cafés kunnen inwoners van de Haarlemmermeer met een 

enkelvoudige vraag op het gebied van administratie of financiën binnenlopen op maandagmiddag 

in Nieuw -Vennep en op donderdagmiddag in Hoofddorp. Gaat het om de financiële administratie 

op orde brengen en houden, dan komen vrijwilligers thuis bij de hulpvragers.  

Humanitas Haarlemmermeer werkt met geschoolde vrijwilligers. Zij krijgen via de Humanitas 

Academie op maat gesneden cursussen. Humanitas Thuisadministratie landelijk heeft dankzij de 

hulp van de Rabobank Foundation, samen met het Nibud een goede basistraining voor onze 

vrijwilligers ontwikkeld. En speciaal voor de vrijwilligers van het financieel café en 

Thuisadministratie zijn er regelmatig studiedagen en trainingen. Veel van hen hebben een 

opleiding en achtergrond op dit terrein. De afdeling Haarlemmermeer wordt ondersteund door 

het landelijk bureau van Humanitas en de consulenten van het district Noord-West van 

Humanitas.  

Alle vrijwilligers doen het vrijwilligerswerk op vrijwillige basis. Zij krijgen geen vergoeding, maar 

wel een vergoeding van reiskosten en zijn verzekerd  via de landelijke organisatie Humanitas.  

https://www.humanitas.nl/academie/
https://www.humanitas.nl/academie/


 

Blz. 11 

De uitvoerende vrijwilligers worden ondersteund door vrijwillig coördinatoren. Die zorgen voor de 

werving van vrijwilligers en het ‘ koppelen’ van hulpvragers (wij noemen hen deelnemers), aan 

vrijwilligers. Het streven is steeds om een optimale “match” tot stand te brengen en eraan bij te 

dragen dat de deelnemers zo snel mogelijk weer alleen verder kunnen.   

Geen enkel traject is hetzelfde, maar allemaal bestaan ze uit de volgende stappen: 

1. kennismaken, elkaar vertrouwen 

2. oorzaken van de huidige situatie in kaart brengen 

3. op orde brengen van de administratie 

4. inzicht geven in de inkomsten en uitgaven 

5. mogelijkheden van toeslagen en geldbesparingen aandragen 

6. bijhouden van de administratie 

7. afstand nemen, zodat de deelnemer steeds zelfstandiger wordt 

Humanitas Haarlemmermeer werkt samen met een breed netwerk van organisaties in en buiten 

de Haarlemmermeer. We hebben regelmatig overleg met de gemeente Haarlemmermeer en met 

medewerkers van Meerwaarde. We werken aanvullend op de dienstverlening door Meerwaarde 

of Plan groep.  

Deelnemers weten ons via onze website te vinden of via doorverwijzing door Meerwaarde, MEE, 

maatschappelijk werkers van zorginstellingen of (praktijkondersteuners van) huisartsen etc.  

Resultaten  

De afgelopen twee jaar waren niet representatief door de belemmeringen die de Corona-

maatregelen  gaven. Toch zijn onze vrijwilligers zo goed en zo kwaad als dat ging door gegaan met 

hun werk.  

Door de vrijwilligers van Thuisadministratie werden de afgelopen jaren resp.  71 (2019); 17 (2020) 

en 40 (2021) deelnemers geholpen. Momenteel hebben we 24 geschoolde vrijwilligers voor 

Thuisadministratie,  die ondersteund worden door 3 coördinatoren.  

Door de vrijwilligers van de financieel cafés werden  resp. 310 (2019);  90 (26 weken open in 2020) 

en  85 (26 weken open in 2021 deelnemers geholpen en 40 telefonisch. 

Samenwerking  

Humanitas Haarlemmermeer werkt samen met Meerwaarde, en tal van maatschappelijke 

organisaties in de Haarlemmermeer. Met Schulhulpmaatje Haarlemmermeer zijn we gestart met 

het actief benaderen van potentiële schuldeisers zoals  woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, 

energieleveranciers etc. We willen bereiken dat hulpvragers ons in een zo vroeg mogelijk stadium 

weten te vinden. Ook werken we aan naamsbekendheid bij potentiële verwijzers. 

We weten uit ervaring hoe groot de invloed kan zijn van schulden op het welzijn en de gezondheid 

van inwoners.  

https://www.humanitas.nl/afdeling/haarlemmermeer/

