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Voorwoord 
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in 

Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. 

Overal in het land schieten de professioneel opgeleide maatjes mensen 

te hulp die vastlopen met hun financiën. Zij staan voor iedereen klaar, 

ongeacht ras, geloof of levensovertuiging. SchuldHulpMaatje geeft géén 

geld, dat helpt niet als je schulden helpt. Wat de vrijwilligers wel doen: 

zij komen langszij en helpen iemand om weer orde op zaken te stellen. 

En minstens zo belangrijk, zij leren hoe iemand ook in de toekomst zelf 

zijn/haar financiële huishouding gezond kan houden. De 

onafhankelijkheid van maatjes en hun tijd voor persoonlijke aandacht 

geeft vertrouwen en helpt mensen op hun problemen aan te pakken. 

 

In 2016 heeft de Gemeente Utrecht een ingrijpende wijziging 

doorgevoerd in de opzet en uitvoering van de schuldhulpverlening. 

Bij deze decentralisatie staat de hulpvrager centraal, komen de 

hulpverleners uit hun kantoor naar de mensen toe en komen 

hulpverleners dichter bij de mensen te staan. Als SchuldHulpMaatje 

omarmen we deze nieuwe werkwijze en hebben daarom in onze 

nieuwe opzet gekozen voor laagdrempelige inloopspreekuren in de 

minimawijken, zodat SchuldHulpMaatje in elk stadsdeel voor iedereen 

eenvoudig toegankelijk en bereikbaar is. 

 

Schuldhulpverlening draait niet om geld; het gaat om mensen. Dit 

geldt zowel aan de probleemkant als aan de oplossingskant. Schulden 

los je alleen op als je aandacht hebt voor onderliggende 

gedragsproblemen. Deze aanpak kost naast deskundigheid veel 

geduld, tijd, aandacht en een persoonlijke benadering. Dit zijn 

toevallig net de basis ingrediënten van het SchuldHulpMaatje-

concept: mensen die tijd nemen om medemens te zijn. 

 

Graag willen we het SHM-fundament dat we de afgelopen 5 jaar 

gelegd hebben, verder uitbouwen tot een vrijwilligersorganisatie met 

ontmoetingsplekken in alle uithoeken van de stad, waar mensen met 

schulden wonen. Dit doen we stapje voor stapje. De nadere 

uitwerking treft u aan in dit voorstel. Graag rekenen we hierbij op uw 

steun, onder het bekende SHM-motto: Samen lukt ‘t! 

 

 
Bestuur Stichting Utrecht op Orde 

Joost van der Valk 

Frank Vader 

Anne Geurtsen 
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1 Inleiding 

Rood staan is een veelkoppig monster. Langdurige betalings-

achterstanden hebben niet alleen effect op (on)mogelijkheden tot 

deelname in het financiële verkeer, maar impliceren heel vaak ook 

meervoudige gezondheidsklachten, sociale isolatie, maatschappelijke 

uitsluiting en een wurgende greep van depressie en psychische nood. 

Door de nasleep van de economische crisis – o.a. sluiting van V&D en 

andere grote concerns – krijgen steeds meer burgers te maken met 

inkomensterugval. Ook de vraag naar schuldhulpverlening neemt nog 

steeds toe. Het gaat dan zowel om minnelijke trajecten als om 

WSNP1-trajecten. Deze toename wordt gedeeltelijk veroorzaakt 

doordat huishoudens minder snel verwachten dat zij zelf hun 

financiële problemen kunnen oplossen en sneller dan voorheen naar 

externe instanties gaan om hulp te vragen. Het blijkt namelijk voor 

veel mensen in de schuldhulpverlening niet makkelijk om het traject 

succesvol af te ronden en/of om op langere termijn schuldenvrij te 

blijven. Uit landelijk onderzoek naar huishoudens met risicovolle 

schulden blijkt dat bijna een derde van deze huishoudens in het 

verleden ook al te kampen had met betalingsachterstanden – 

aanzienlijk vaker dan huishoudens zonder risicovolle schulden. 

Terugval en uitval in de schuldhulpverlening en de neveneffecten 

hiervan (zoals huisuitzettingen, afsluitingen, eventuele andere 

hulpverlening) brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee. 

Schuldhulpverleners krijgen enerzijds te maken met een toenemende 

vraag van klanten, en anderzijds met bezuinigingen in de sociale 

sector waardoor hulp vanuit andere instellingen (o.a. maatschappelijk 

werk) minder wordt. In Utrecht zoals ook in de andere grote steden is 

sprake van hardnekkige schuldproblematiek, die zich niet eenvoudig 

laat oplossen. De kwartaal analyse die SchuldHulpMaatje uitvoert om 

de situatie in beeld te krijgen bevestigd dit beeld. 

 

1.1 SchuldHulpMaatje 

Uit de reacties van onze hulpvragers blijkt hoe waardevol het voor 

mensen is wanneer een medemens in een kwetsbare periode met je 

optrekt en steun biedt. Schulddienstverlening anno 2016 is een vak 

waarin professionals en vrijwilligers in de haarvaten van de 

samenleving nauw met elkaar samen werken. Zeker sinds de kanteling 

van de zorg- en schuldhulpverlening is de rol van ‘de nulde lijn’, 

vroegsignalering en ‘afwikkeling naar het voorveld’ een essentiële 

schakel in de zorgketen. Een prachtig voorbeeld hiervan vormen de 

SchuldHulpMaatjes in de preventie, saneringsfase en nazorg een 

sleutelfactor vormen voor effectieve armoedebestrijding. 

                                                 
1 WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke personen 
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Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger die het 

trainingsprogramma van SchuldHulpMaatje Nederland heeft 

doorlopen en permanent wordt bijgeschoold. 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 krijgen èn te 

houden.  

 

1.2 Stiltecentrum Hoog Catharijne 

SchuldHulpMaatje-Utrecht is een initiatief van Stiltecentrum Hoog 

Catharijne en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK). De 

kerkelijke inloopcentra en diaconieën staan in een lange traditie 

van schuldhulp, armoedepreventie en presentie: de kunst van het 

luisteren zonder oordelen. Vanuit haar functie als signalerende en 

doorverwijzende partij acteert zij binnen een netwerk van kerkelijke 

en maatschappelijke instanties. Door haar vele jaren diaconale 

ervaring en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid bleek het 

Stiltecentrum een geschikte en logische partner voor het opstarten 

van het SchuldHulpMaatje-project. 

 

De samenwerkende kerken, zoals verenigd in het Diaconaal Platform 

Utrecht (DPU) zijn, direct of indirect, nauw betrokken bij veel in 

Utrecht lopende sociaal maatschappelijke activiteiten. Direct door 

vanuit de kerk/ geloofsgemeenschap gestarte initiatieven en indirect 

door inzet van vele kerkelijk vrijwilligers bij diverse maatschappelijk 

organisaties. Voor mensen die in de reguliere hulpverlening niet 

(meer) terecht kunnen (of willen) vormen de kerken een laatste 

vangnet. In de afgelopen drie jaar is een duidelijke toename te zien 

van mensen die om hulp aankloppen bij de verschillende kerken. In 

een persoonlijk gesprek wordt geluisterd naar de zorgen en noden en 

wordt doorverwezen naar diverse hulpverlenende instanties. Een 

diaconaal project als SchuldHulpMaatje biedt bij uitstek ruimte om 

mensen verder te kunnen helpen bij hun administratieve en financiële 

problemen. Maatjes luisteren naar het verhaal van mensen, vragen 

door en ondersteunen de hulpvragers één op één op een heel 

praktische wijze. 

 

1.3 Ontwikkeling SchuldHulpMaatje-Utrecht 

Najaar 2011 kwam de vraag om vanuit Stiltecentrum Hoog Catharijne, 

namens de Utrechtse kerken, het project SchuldHulpMaatje-Utrecht 

(SHM) op te starten. Na een kort vooronderzoek heeft het bestuur 

hiertoe positief besloten. Begin 2012 is het project daadwerkelijk 

gestart. Na de opstartfase zijn er in vier jaar ca. 50 maatjes opgeleid 

en gekoppeld aan stadsgenoten met financiële nood. De ervaringen 
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binnen dit project zijn uitermate positief, zij het met een dubbel 

gevoel. Dubbel omdat er een stijgende behoefte is aan 

SchuldHulpMaatjes, de vraag is groter dan het aanbod en de 

verwachting is dat deze trend nog geruime tijd door zal zetten. De 

positieve kant van het verhaal is dat de aanpak binnen het project 

SHM effectief blijkt te zijn, aanvragers worden adequaat geholpen en 

veel leed kan daarmee verholpen en/of voorkomen worden. Het is 

een relatief goedkope inzet die zowel op sociaal-emotioneel als op 

financieel vlak veel rendement oplevert; voor de persoon in 

kwestie, voor de maatschappij als geheel en voor veel bedrijven in het 

bijzonder. Tweede pluspunt is de professionele inrichting van het 

project in Utrecht. Deze wordt zodanig goed gewaardeerd dat de 

ChristenUnie in februari 2014 zelfs de gouden medaille heeft 

uitgereikt aan SHM voor de wijze waarop vrijwilligers worden ingezet. 

Het project heeft een positieve bijdrage geleverd aan de 

zichtbaarheid en het imago van het Stiltecentrum in de stad Utrecht. 

In 2015 is een start gemaakt met de voorbereidingen om als 

SchuldHulpMaatje present te zijn in de (achterstands-)wijken. Hierin 

sluiten we aan bij de kanteling van de zorg en de 

schulddienstverlening die vanaf 2016 vanuit de buurtteams zullen 

worden gecoördineerd. Daarnaast hebben we meegedaan 

pilotproject Shm-JONG, gericht op de jonge generatie die met rood 

staan opgroeit. In 2016 hebben we in samenwerking met o.a. 

buurtteams en het Leger des Heils een start gemaakt met ‘wijkfilialen’ 

in 4 plaatsen in de stad waar veel mensen met schulden wonen: 

Kanaleneiland, Zuid, Overvecht en Utrecht-Centrum. Graag willen we 

deze groeicurve doortrekken naar de periode 2017-2019. 

 

Uit alle gesprekken met onder andere de buurtteams. In de 

samenwerking van de afgelopen jaren is gebleken is dat het project 

SchuldHulpMaatje, buurtteams en Schuld Dienst Verlening elkaar 

versterken en complementair werken. In de nieuwe structuur van 

zorgverlening heeft de inzet van gekwalificeerde vrijwilligers een 

centrale en onmisbare functie zonder welke de schuldhulp-

professionals hun werk nauwelijks nog kunnen uitvoeren. 

 

Na een analyse van de situatie werd ons duidelijk hoe belangrijk het is 

om hetgeen is opgebouwd in de afgelopen vijf jaar voort te zetten. 

Uit de praktijk zien we mooie kansen tot verbreding, verdieping en 

nieuwe samenwerking in de periode 2017 – 2019. 
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2 Achtergrond en aanleiding 

 

2.1 Armoede in Utrecht 

Hieronder een korte samenvatting uit recente 

onderzoeksgegevens van de stad Utrecht, die de noodzaak en 

wenselijkheid van nadere ontwikkeling van het SHM-initiatief 

indiceren. Uit data-analyse van betalingstransacties in Nederland2
 

komt een heel specifiek beeld naar voren dat 85.000 huishoudens in 

Utrecht een problematische betalingsachterstand hebben. De 

aanwezigheid van dit betaalgedrag is te traceren tot de bekende 

‘prachtwijken’ waar 7 op de 10 huishoudens met 

betalingsachterstanden te maken heeft.  

 

Figuur 1: Problemen per wijk 

 

Figuur 1. geeft een grafische weergave van de verspreiding van 

problematische schulden in de stad Utrecht. Dit beeld wordt 

ondersteunt door de conclusies uit de armoedemonitor 2016 van de 

Gemeente Utrecht3
 

• Net als landelijk is er in Utrecht vanaf 2009 een toename van het 

aantal huishoudens in armoede. 

• De groep arme huishoudens bestaat vooral uit alleenstaanden. De 

meeste arme huishoudens 

• hebben een uitkering of pensioen, maar er is ook een aandeel van 

35% werkende huishoudens. 

                                                 
2 Data-analyse transactieverkeer, SchuldHulpMaatje i.s.m. Gemeente Utrecht (mei 2016) 

3 Armoede monitor gemeente Utrecht, Armoede en het bereik van financiële regelingen in de 

gemeente Utrecht (januari 2016) 
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• De kans op armoede is relatief hoog onder huishoudens met een 

bijstands- of werkloosheidsuitkering. 

• Het aantal huishoudens met bijstand is sinds begin 2009 sterk 

gegroeid. Dat met langdurige bijstand (3 jaar of langer) is overigens 

gedaald.  

• Ongeveer 4.000 Utrechtse kinderen t/m 16 jaar groeien op in een 

huishouden met een bijstandsuitkering (het wettelijk sociaal 

minimum). 

• Sinds 2009 is het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening bijna 

verdubbeld. Er is ook een duidelijke toename van het aantal 

cliënten dat wordt begeleid door Stadsgeldbeheer. 

 

Volgens cijfers uit de armoedemonitor 2016 ligt het aantal 

huishoudens onder de armoedegrens in Utrecht boven het landelijk 

gemiddelde*. Een groot deel van deze groep heeft een Wet Werk en 

Bijstand (WWB-)uitkering. Ongeveer de helft maakt langdurig, d.w.z. 

langer dan drie jaar, gebruik van deze uitkering. Er is een concentratie 

minimahuishoudens in de wijken Kanaleneiland, Overvecht, De 

Uithof en Hoograven. Een flink percentage van de mensen met een 

laag inkomen geeft aan schulden te hebben. * zie http://www.utrecht-

monitor.nl 

 

2.2 Behoefteanalyse stad Utrecht gewenst 

Op basis van landelijke cijfers is een schatting gemaakt van het aantal 

huishoudens dat financieel ‘ongezond’ is en met (dreigende) schulden 

zit. Onderzoek wijst uit dat 10-13% van alle huishoudens een risico 

heeft op problematische schulden en 5-7% van de huishoudens 

daadwerkelijk problematische schulden heeft. In zijn algemeenheid 

bevindt één op de zes huishoudens zich in de gevarenzone. Op 

basis van deze gegevens is er werk voor 400.000 SchuldHulpMaatjes, 

terwijl er momenteel ca. 1500 opgeleide maatjes zijn (cijfers voor heel 

Nederland). De stad Utrecht heeft ca. 330.000 inwoners verdeeld over 

165.000 huishoudens (zowel eenpersoons- als gezinnen met en 

zonder kinderen). Het aantal huishoudens met problematische 

schulden ligt in Utrecht hoger dan het gemiddelde van Nederland. Ca 

23 % van de huishoudens in Utrecht heeft een risico op 

problematische schulden of heeft al daadwerkelijk problematische 

schulden (landelijk: 13%). In Utrecht bevindt zich dus één op de 

vier huishoudens in de gevarenzone. 13% van de huishoudens is 

potentieel cliënt voor de schuldhulpverlening cq een 

begeleidingstraject door een maatje, d.w.z. dat het in Utrecht gaat om 

bijna 15.000 hulpvragers! De verwachting dat het om een tijdelijke 

problematiek gaat is een illusie. 
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2.3 SchuldHulpMaatje als aanvullende ondersteuning 

Ondanks dat de gemeente een minimabeleid voert dat een 

inkomenswaarborg biedt en waarvan mensen rond (zouden) moeten 

kunnen komen, bestaat er een groep mensen bij wie dit maar niet 

lukt. Veel van deze mensen komen uiteindelijk bij Voedselbanken 

terecht. Analyses van Voedselbanken en gemeenten wijzen meerdere 

oorzaken aan waarom het bepaalde groepen mensen niet lukt om 

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. Veel hulpvragers van SchuldHulpMaatje 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 besteld kan worden vormt een 

probleem. Het lukt deze mensen vaak niet om op eigen kracht 

effectief en duurzaam gebruik te maken van de hulp die deze 

instanties bieden. Zij hebben intensieve persoonlijke ondersteuning 

nodig. Veel mensen lijden dusdanig onder hun zorgen dat zij het 

moeilijk vinden om nog volwaardig deel te nemen aan de 

samenleving. Het langdurig leven in een situatie van schaarste heeft 

effect op het vermogen van mensen om rationeel met hun 

beschikbare middelen en mogelijkheden om te blijven gaan.4 

Veel van onze hulpvragers hebben al één of meerdere langdurig 

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, is weg. In 

deze situatie kan een SchuldHulpMaatje, een vertrouwenspersoon die 

de cliënt gedurende een jaar wekelijks motiveert, begeleidt en 

persoonlijke aandacht geeft, het vertrouwen van de cliënt in de 

hulpverlening en, misschien nog wel belangrijker, het vertrouwen in 

zichzelf en de kans op een betere toekomst helpen herstellen. Een 

SchuldHulpMaatje biedt persoonlijke ondersteuning en werkt samen 

met de buurtteams en het loket Schuldhulpverlening van de 

gemeente en maatschappelijke organisaties. 

  

                                                 
4 Eldar Shafir: Schaarste, hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen. Maven Publishing, 

2013 
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3 Projectopzet 

 

3.1 Doelstelling 

De projectdoelstellingen zijn: 

1. Door vroegsignalering en preventieve koppeling van maatjes aan 

hulpvragers willen we voorkomen dat hulpvragers verder afglijden. 

2. Het vergroten van de zelfredzaamheid van hulpvragers door middel 

van het bieden van sociale en praktische ondersteuning op het 

gebied van thuisadministratie, geldbesteding en het opstellen van 

een huishoudelijke begroting. 

3. Vergroten van het bereik van SchuldHulpMaatje-Utrecht door 

satellietlocaties te openen in wijken waar de schuldenproblematiek 

het meest voorkomt. 

 

3.2 Doelgroep 

SchuldHulpMaatje richt zich op mensen in drie mogelijke fasen van 

schuldenproblematiek: 

 
 

1. De preventieve fase; waarbij diepe schulden voorkomen kunnen 

worden. 

2. De schuldhulpfase; waarbij vaak al professionele 

schuldhulpverlening aanwezig is en een maatje als steuntje in de 

rug kan dienen. 

3. De nazorgfase; waardoor terugval voorkomen kan worden. 

 

In de eerste projectperiode van 3 jaar van het project 

SchuldHulpMaatje-Utrecht kwamen veel hulpvragers binnen die hulp 

nodig hadden met het op orde maken van de administratie om in 
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aanmerking te kunnen komen voor de gemeentelijke 

schuldhulpverlening. In de nieuwe projectperiode gaan we focussen 

op hulpvragers die dreigen af te glijden, maar nog niet in de 

aanloopfase naar de officiële schuldhulpverlening zijn beland. Door 

vroeg-signalering en preventief maatjes in te zetten willen we 

voorkomen dat hulpvragers daar alsnog in belanden. Preventie staat 

dus hoog in het vaandel: je kunt bij SchuldHulpMaatje-Utrecht 

aankloppen vóór dat je (problematische) schulden hebt. Graag zelfs. 

Voorkomen is beter dan genezen! We richten ons op hulpvragers die 

zelf bij ons aankloppen, op al-dan-niet-doorverwezen bezoekers van 

diaconieën, Voedselbanken, inloophuizen en klanten van Werk & 

Inkomen en de ondersteunende partners.  

 

Het gaat om die klanten die  

1. behoefte hebben aan sociale en praktische ondersteuning en 

2. zelf gemotiveerd zijn om samen met een maatje aan de slag te 

gaan. 

 

Schuldpreventie is het bevorderen van gezond financieel gedrag. 

Concreet wordt aan de volgende zaken gewerkt: 

• het voorkomen van problematische schuldensituaties 

• het vergroten van de weerbaarheid van mensen 

• het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen 

• het vergroten van het financieel inzicht van mensen 

• het leren administreren, budgetteren en sparen. 

 

Ervaringen 2012-2015: 80% van de hulpvragers bevindt zich in fase 1 

(preventie) en 20% in fase 2. Juist door de inzet op preventie is winst 

te boeken: het voorkomen van persoonlijk leed en maatschappelijke 

kosten. Dit betekent ook extra voorlichtingstaken binnen het project 

voor o.a. de coördinator, de noodzaak voor voldoende uren wordt 

daarmee alleen maar groter. 

 

3.3 Organisatie 

Het bestuur van Stichting Utrecht op Orde is opdrachtgever van het 

project doorontwikkeling SchuldHulpMaatje Utrecht. 

 

Projectleiding en coördinatie 

De uitvoering is in handen gelegd van de coördinator van het 

Stiltecentrum. Hij is projectleider van SchuldHulpMaatje-Utrecht. Zijn 

belangrijkste taken zijn: 

• Het leggen en onderhouden van contacten met 

samenwerkingspartners, 

• Werven van maatjes 

• Organiseren training en bijscholing van maatjes 

• Begeleiden/coachen van de maatjes 
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• Intakegesprekken met de hulpvragers, waarna een zo optimaal 

mogelijke koppeling met een maatje 

• gemaakt wordt. 

• Begeleiding van korte hulpverleningstrajecten 

• Bijhouden van de projectadministratie en opstellen van 

rapportages 

• Informeren van het bestuur en financiers. 

• Onderhouden van relaties met externe partners. 

• Houden van presentaties en spreekbeurten 

• Bijdragen aan de ontwikkeling van SchuldHulpMaatje Nederland, 

m.n. door kennisdeling. 

• Ontwikkelen van satellietlocaties in de stad Utrecht en aansturen 

teamcoördinatoren. 

 

Satellietlocaties 

Een nieuw element in het project doorontwikkeling 

SchuldHulpMaatje-Utrecht is het ontwikkelen van satellietlocaties. 

Hiermee bedoelen we locaties buiten het Stiltecentrum, waar via een 

laagdrempelig spreekuur de hulp dicht mij de hulpvragers gebracht 

wordt, met name in wijken waar veel hulpvragen zijn. Aansluitend bij 

de nieuwe decentrale werkwijze van schulddienstverlening via de 

buurtteams is in 2016 een aantal mogelijke scenario’s onderzocht om 

wijklocaties op te starten. Naast het Stiltecentrum zijn er SHM-

inloopspreekuren geopend in Kanaleneiland, Overvecht en Zuid 

(Lunetten/Hoograven). Per locatie zal een maatjescoördinator 

spreekuurhouden, intakegesprekken voeren en wijkgericht 

ondersteuning gaan bieden. De aansturing gebeurt door een 

teamcoördinator. Dit kan de beroepskracht van het betreffende 

inloophuis zijn of een speciaal daarvoor opgeleide vrijwilliger. De 

teamcoördinator dient het hele opleidingstraject binnen SHM-

Nederland te doorlopen en zelf officieel gecertificeerd te zijn als 

SchuldHulpMaatje. Afhankelijk van de beschikbare tijd en 

competenties wordt een rol- en taakverdeling met de projectleider 

afgesproken t.a.v. werven van maatjes, voeren van intakegesprekken 

en het zelfstandig begeleiden van korte hulpverleningstrajecten. 

 

Spreekuur 

Om invulling te kunnen geven aan de doelstelling vroeg-signalering 

en preventie is in 2015 geëxperimenteerd met een inloopspreekuur in 

het Stiltecentrum. Dit is speciaal bedoeld voor hulpvragers die nog 

niet in beeld zijn en/of officieel in gesprek zijn met de 

schuldhulpverlening. Om deze mensen op het spreekuur van 

SchuldHulpMaatje te attenderen is recent een landelijke website 

gelanceerd. Deze website is een initiatief van SchuldHulpMaatje 

Nederland en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

Zodra een satellietlocatie van start gaat, wordt ook daar begonnen 
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met een inloopspreekuur. Een spreekuur op afspraak is een prima 

manier om de capaciteit van de organisatie te vergroten: met een 

gelijk aantal vrijwilligers kunnen ca. 20% meer hulpvragers geholpen 

worden. Niet bij iedereen bestaat immers de noodzaak van de 

intensieve zorg van een vrijwilliger aan huis. Een spreekuur biedt de 

mogelijkheid om laagdrempelig hulp te bieden. 

 

SchuldHulpMaatjes 

Maatjes vormen het hart van het project, letterlijk en figuurlijk. Een 

SchuldHulpMaatje is een vrijwilliger die het trainingsprogramma van 

SchuldHulpMaatje Nederland heeft doorlopen en jaarlijks wordt 

bijgeschoold. Het SchuldHulpMaatje van de cliënt is uiteindelijk 

degene die de sociale en praktische ondersteuning biedt. 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 cliënt streven een haalbare doelstelling na. Het bevorderen van de 

zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt staat daarbij 

voorop. De inzet van het SchuldHulpMaatje staat naast de 

professionele hulpverlening, maatjes werken bijv. samen met de 

Sociale Dienst. 

 

Tot de taken van het maatje behoren: 

• Opbouwen van een vertrouwensrelatie met de hulpvrager 

• In overleg met de cliënt vaststellen van de hulpvraag; 

• Vertrouwenspersoon zijn;Starten, herstellen, bevorderen en 

begeleiden van het contact met professionelehulpverlener(s) en 

gemeentelijke instanties; 

• Ondersteuning bieden bij sociale en praktische problemen en het 

bevorderen van zelf oplossend vermogen; 

• Praktische hulp bij formulieren en brieven, administratie ordenen 

etc.; 

 

Met alle maatjes wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten. 

Tijdens de opstartfase van SchuldHulpMaatje zijn in Utrecht ca. 50 

maatjes opgeleid. Tijdens het project doorontwikkeling 

SchuldHulpMaatje Utrecht wordt naar verwachting een groei 

gerealiseerd tot een totaal van 150 SchuldHulpMaatjes, met 

laagdrempelige inloopspreekuren in 8 stadsdelen, gecentreerd in en 

rond de achterstandswijken (‘krachtwijken’) van de stad. Dit is 

gebaseerd op de cijfers m.b.t. het aantal huishoudens met financiële 

problemen en de beheersbaarheid van kwalitatieve uitvoering. 

 

Aanmeldingsprocedure maatjes 

Zodra een vrijwilliger zich heeft aangemeld om maatje te worden 

volgt een intakegesprek met de projectleider. Omdat de vrijwilliger 

met kwetsbare mensen gaat werken hanteert SchuldHulpMaatje 
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Nederland strenge selectiecriteria. Hij/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, 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. 

• Minimale leeftijd 21 jaar. 

• Verklaring omtrent gedrag. 

• Financieel zelfstandig. 

 

3.4 Samenwerkingspartners 

 

Gemeente Utrecht 

Met de gemeentelijke Schuldhulpverlening is een 

samenwerkingsconvenant gesloten, waarbij SchuldHulpMaatje en de 

stedelijke Schuld Dienst Verlening (loket Werk & Inkomen) 

nadrukkelijk aanvullend en elkaar versterkend werken. Met name het 

opleiden en betrekken van vrijwilligers bij professionele hulp bij 

schulden, geeft zowel de buurtteams als de schuldhulpprofessionals 

meer armslag, capaciteit en zorgt dat dossiers eerder en sneller in 

behandeling kunnen worden genomen. 

 

Ketenpartners 

Buurtteams, Schulddienstverlening, loket Werk & Inkomen, Leger des 

Heils, Humanitas, Jonge Krijgers, Welzijnsorganisatie U-Centraal, De 

Tussenvoorziening, verschillende Woningstichtingen.  

 

Doorverwijzers 

Er zijn doorverwijzende en signalerende contacten met de volgende 

organisaties: 

• Buurtteams 

• Gemeente Utrecht, afdeling schuldhulpverlening 

• Kerken en kerkgenootschappen en stichting Buurtpastoraat 

• Inloophuizen 
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• Organisaties t.b.v. dak- en thuislozen (Catharijnehuis, 

Tussenvoorziening) 

• Andere maatschappelijke instanties, waaronder zorginstellingen 

GGZ 

 

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 

SchuldHulpMaatje-Utrecht is aangesloten bij de vereniging 

SchuldHulpMaatje Nederland en kan daarmee gebruikmaken van 

nuttige landelijke faciliteiten. Een voorbeeld hiervan is de pilot met 

het concept ‘Jongerenmaatje’ en de analyse van databasegegevens 

over de ontwikkeling van betalingsachterstanden in diverse Utrechtse 

postcode-gebieden. 

 

Platform Administratieve Hulpverlening Thuis Utrecht 

De projectleider is lid van dit platform waar ook U-Centraal, de 

Tussenvoorziening en Stichting El Amal5 aan deelnemen. Deze 

organisaties bieden eveneens laagdrempelige en vrijwillige hulp aan 

mensen in financiële nood. 

 

3.5 Monitoren van het project 

De projectleider stelt kwartaalrapportages op waarin o.a. resultaten in 

kaart worden gebracht zoals het aantal hulpvragers, het aantal 

doorlopen hulptrajecten, het aantal nieuw geworven maatjes, aantal 

opgeleide/gecertificeerde maatjes, aantal matches, maatjes die 

afscheid nemen etc. Ook een meer kwalitatieve evaluatie als het soort 

hulpvragen, de behaalde successen in hulpverleningstrajecten, de 

resultaten van overleg met samenwerkingspartners etc. De 

kwartaalrapportages worden besproken binnen het bestuur. Het 

bestuur bewaakt de hoofdlijnen van het project en blijft 

eindverantwoordelijk voor het behalen van de beoogde 

projectdoelen, bewaking van het budget en de verslaglegging naar de 

financiers. Bij de groei van het project zal ook een interne 

overlegstructuur ontstaan, bijvoorbeeld tussen de projectleider en 

teamcoördinatoren van de satellietlocaties. De projectleider verzorgt 

zelfstandig de interne overleggen met de maatjes via persoonlijke 

gesprekken en groepsbijeenkomsten. 

 

3.6 PR binnen het project 

Voor de algemene promotie van het maatjesproject maken we 

gebruik van persberichten en promotiemateriaal van de landelijke 

vereniging SchuldHulpMaatje, met een eigen huisstijl op flyers, 

                                                 
5 Stichting El Amal is een Marokkaanse vrouwenorganisatie zich inzet om de participatie van 

multiprobleem gezinnen, vrouwen, jongeren en kinderen in de Nederlandse samenleving te 

verbeteren. 
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posters, stickers en briefpapier. Wij streven ernaar zowel gedrukte 

media als radio en televisie te bereiken. Een belangrijk medium voor 

het werven van SchuldHulpMaatjes is de landelijke website . Vrijwel 

alle maatjes in Utrecht zijn tot nu toe via deze website 

binnengekomen. Voor de werving van maatjes wordt eveneens een 

vacature geplaatst op de site van het Oranje Fonds en bij de 

vacaturebank van de  vrijwilligerscentrale in Utrecht. Aanvullend 

worden maatjes geworven via het eigen netwerk van (vrijwillige) 

medewerkers van het Stiltecentrum. Daarnaast zullen in deze 

projectperiode bedrijven in Utrecht benaderd worden om zich te 

verbinden aan het project. Bijvoorbeeld door het financieel te steunen 

en/of door werknemers te stimuleren en ruimte te geven om maatje 

te worden (zgn. werknemersvrijwilligerswerk). Voor medewerkers kan 

dit vrijwilligerswerk een leerzame manier zijn om kennis te maken met 

schuldenproblematiek en met name het herkennen van risicosituaties. 

Vooral (grote) bedrijven die zelf geconfronteerd worden met extra tijd 

en kosten vanwege bijvoorbeeld loonbeslag zullen hiervoor benaderd 

worden. Alle relaties van het Stiltecentrum worden via de 

kwartaalnieuwsbrief van het Stiltecentrum op de hoogte gehouden 

van het verloop van het project. Ook op de website van het 

Stiltecentrum wordt aandacht besteed aan het project. Via publicaties 

in de kerkbladen van de deelnemende kerken in Utrecht wordt de 

kerkelijke achterban op de hoogte gehouden. Op verzoek kan een 

toelichting binnen een kerk(dienst) of diaconie gehouden worden. 

  



update maart 2018   
  17 

 

4 Doorontwikkeling: een beheerst groeiscenario 

 
Prognose SHM-Utrecht 2015-2017 - gebaseerd op groeiambities 

én verduurzaming 

 

4.1 Beoogde resultaten 

 

Aantal opgeleide 

maatjes 

stijging met 30 maatjes per jaar van 60 (eind 2016) naar 

150 maatjes eind 2020. 

 

Aantal 

hulpvragen 

het aantal hulpvragen is van ca. 65 in 2012 gestegen naar 

ca. 85 in 2015. Dit aantal wordt afgeremd door het 

beschikbare aantal uren van de coördinator. Hetzelfde 

geldt voor het aantal maatjes. De verwachte ontwikkeling 

is tenminste 90 hulpvragen in 2016, tot ca. 300 in 2020. 

Vooral als mensen weten dat er meer maatjes 

beschikbaar zijn, men in de eigen wijk terecht kan voor 

de intake en er meer PR voor deze vorm van 

hulpverlening komt, zal de toeloop groter worden. 

 

Vervolg 

hulpvraag 

een aantal hulpvragers komt niet in aanmerking voor een 

intakegesprek of een traject óf trekt zich direct na 

aanmelding terug. Een deel van de hulpvragers kan 

geholpen worden met een lichte vorm van begeleiding 

door de coördinator. De overige hulpvragers worden 

gekoppeld aan een maatje. In de periode 2012-2015 

hebben ca. 230 hulpvragen geleid tot 190 intakes, 

hiervan kon een kwart zelfstandig verder (met coaching 

op afstand) en driekwart zijn gekoppeld aan een maatje. 

Ruim de helft van deze trajecten is met succes afgerond, 

een deel ervan loopt nog langer door. Hulpvragers die 

we niet zelf helpen, kunnen we doorverwijzen of 

adviseren hoe ze zelf hun probleem kunnen oplossen. 

 

Aantal 

koppelingen met 

maatje 

tenminste een verdubbeling van het aantal koppelingen 

met een maatje, dus een stijging van 200 naar 400 

matches. Hiervan zal een deel (ca. 1/3) door de 

coördinator zelf of door de teamcoördinator op de 

locatie worden begeleid (i.e. een lichte vorm van 

coaching), de overige hulpvragers zullen gekoppeld 

worden aan een maatje voor een intensiever 

begeleidingstraject. 
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Ureninzet 

coördinator 

voor het werven, laten opleiden en coachen van de 

maatjes, het voeren van de intakes, begeleiding cliënten, 

administratie en rapportages, verzorgen PR, overleg met 

andere instanties in de stad en fondswerving. In de 

praktijk worden meer uren besteed, mede ook door inzet 

van een stagiaire. Voor het werven, laten opleiden en 

coachen van de maatjes en het inrichten van 

satellietlocaties in de stad zal het aantal uren van de 

coördinator uitgebreid dienen te worden van 24 uur in 

2016 tot 75 uur (2 fte) in 2020. 

Aantal locaties 

in Utrecht 

tot 2016 heeft het project SHM-Utrecht één centrale 

locatie in de stad, nl. het Stiltecentrum Hoog Catharijne. 

Coördinatietaken gebeuren centraal, intakes en 

begeleiding centraal of bij cliënten thuis, begeleiding 

gebeurt telefonisch (centraal) of bij mensen thuis. Met 

ingang van 2016 beogen we een groei naar 8 wijkcentra 

in 2020. 

 

Projectkosten om deze groei te kunnen realiseren wordt een jaarlijkse 

kostenstijging verwacht van ca. € 65.000,- in 2016 naar € 

165.000,- in 2020. 

 

 

 

4.2 Consequenties groeiscenario voor de organisatie 

 

1. Personele consequenties: het vervolg van project SHM, zeker als 

meegegaan wordt in de gewenste/noodzakelijke groeiambities zoals 

geschetst in deze notitie, heeft personele consequenties voor het 

Stiltecentrum. De projectcoördinatie zit structureel aan zijn 

maximumaantal uren. Voor de coördinatietaken is verdere uitbreiding 

nodig met 8 uur per week, oplopend tot 80 uur per week in 2020, 

verdeeld over meerdere parttime medewerkers die de vrijwilligers en 

vrijwilligersbegeleiders ondersteunen.  

 

2. Aanpassing organisatie: de groei van het aantal hulpvragen en de 

gewenste inzet van maatjes is zodanig hoog, en blijft naar 

verwachting ook in de toekomst zo hoog, dat een analogie met de 

Voedselbank terecht is. Een lokale Voedselbank is vaak als project 

ontstaan onder de vlag van een diaconale stichting en later 

verzelfstandigd. Wellicht gaat dit op termijn spelen voor 

Schuldhulpmaatje Utrecht. Tot die tijd is een beheerste groei en 

goede organisatorische inbedding gewenst in de diaconale 

inloopcentra. 
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3. Facilitaire ondersteuning: Voor de ondersteuning van de maatjes 

wordt principieel gekozen voor een flexibele mensgerichte organisatie 

met een minimale ‘kantoorlast’ en overhead. Maatjes worden vooral 

‘aangehaakt’ in bestaande wijkcentra die als entree en ‘vindplaats’ 

fungeren voor hulpvragers. Voor een kwalitatieve en veilige 

dataverwerking wordt gekozen voor een kleine werk-/kantoorplek 

met up to date CMS-software pakket. 

NB. In de tabel in bijlage 1 staan alle cijfers voor de periode 2017-

2020 bij elkaar. 
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5 Financiën; begroting en dekkingsplan 

 

5.1 Benodigde financiën 

Met ingang van 2015 is SHM-Utrecht lid geworden van de landelijke 

vereniging Schuldhulpmaatje. Dat biedt een aantal voordelen, één 

daarvan is dat de kosten aanmerkelijk afnemen. In de kosten voor de 

bestaande maatjes zijn de kosten voor o.a. bijscholing opgenomen. 

Ook ondersteuning door de helpdesk e.d. is in deze bedragen 

opgenomen. Op basis van de genoemde aantallen – gebaseerd op de 

ervaringen van de afgelopen 2,5 jaar, zouden de kosten voor het De 

Stichting Utrecht op Orde uitkomen op onderstaande tabel. 

 

 
Toelichting: 

[1] 30 maatjes per jaar (€ 350,00 per maatje), inclusief lidmaatschap landelijke Vereniging 

SchuldHulpMaatje: €3.500,00 per jaar. 

[2] €250,00 per maatje. 

[3] gebruik kantoor en faciliteiten Pax/Stiltecentrum. 

 

 

5.2 Toelichting projectbegroting 

 

Onderbouwing lokale directe kosten plaatselijk coördinator 

Het betreft de werkgeverslasten voor het salaris van de lokale 

coördinator. De lokale coördinator is de spil waar het in de gemeente 

Utrecht om draait. In de visie van SchuldHulpMaatje worden zoveel 

mogelijk begeleidende en coachende taken (ook de coaching van 

maatjes) door vrijwilligers uitgevoerd. Maar om het hoge 

kwaliteitspeil structureel met een groeiende organisatie goed te 

kunnen waarborgen is inzet van één of meerdere professionele 

werkkrachten onvermijdelijk. In andere SHM plaatsen blijkt, dat voor 

ondersteuning 150 vrijwillige maatjes en begeleidend team van 15 

maatjes begeleiders en 2 coördinatoren (1,5 tot 2 fte) een minimale 

vereiste ondersteuning is. 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Personele kosten (a) 32.065€       48.100€       66.800€       80.162€       100.203€     

Projectkosten (b) 33.500€       39.750€       49.000€       55.250€       64.500€       

[1] Opleiden nieuwe maatjes 19.000        19.000        19.000        19.000        19.000        

[2] Perm. educatie bestaande maatjes 5.000          10.000        17.500        22.500        30.000        

[3] Huisvesting 7.000          7.250          7.500          7.750          8.000          

[4] Reiskosten, attenties maatjes 2.500          3.500          5.000          6.000          7.500          

Totaal aan uitgaven  (a) + (b) 65.565€     87.850€     115.800€   135.412€   164.703€   
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Opleidingen/Trainingen 

Kosten van een nieuw maatje betreffen: deskundigheidsbevordering 

door gespecialiseerde trainers van schuldhulp- en preventie 

organisaties, de kosten van opleidingsmaterialen en certificering. 

Tevens zijn de ondersteunende werkmaterialen voor cliënten 

inbegrepen in deze begrotingspost. Opleiding zal bij 

voorkeur op locatie gebeuren bij kerken en maatschappelijke 

organisaties. Om een vrijwilligerscertificaat te krijgen zijn o.a. 3 

trainingsdagen en goede kennis over de sociale kaart noodzakelijk. 

De kosten voor individuele opleiding van coördinatoren worden in de 

kostencalculatie gelijkgesteld met de opleidingskosten voor een 

nieuw maatje. Deze kosten bedragen € 635,00 per nieuw opgeleid 

maatje.  

 

Jaarlijkse kosten permanente educatie 

Jaarlijkse onderhoudskosten voor een bestaand maatje betreffen 2 

dagen deskundigheidsbevordering door gespecialiseerde trainers, 

online leeromgeving en de kosten van opleidingsmaterialen 

benodigd voor her-certificering. Tevens zijn de ondersteunende 

werkmaterialen voor cliënten inbegrepen in deze begrotingspost. 

Opleiding zal op locatie gebeuren bij kerken en maatschappelijke 

organisaties. De kosten van deze permanente educatie bedragen  € 

250,00 per maatje per jaar.  

 

Communicatie en promotie kosten 

Vanuit de landelijk vereniging wordt op landelijk niveau gewerkt aan 

naamsbekendheid en erkenning voor het probleem. Daarnaast 

investeren wij in Utrecht in voorlichting, informatievoorziening en 

contacten met (potentiële) hulpvragers. Zowel de vroeg-signalering 

bij cliënten maar ook de werving van vrijwilligers zijn belangrijke 

doelen. Het gaat om automatisering ten behoeve van lokaal gebruik, 

d.w.z. kosten voor ontwikkeling en onderhoud website. Plus kosten 

van uniform ontwikkelde promotiematerialen voor lokaal gebruik, 

brochures, flyers e.d. 

 

Financieringsmogelijkheden voor de komende jaren: 

• Gemeente Utrecht 

• Diverse grote fondsen, o.a. Kansfonds, Oranje Fonds, Fonds 21 en 

KiA 

• Grote bedrijven en organisaties in de stad Utrecht (i.v.m. 

besparing op ziekteverzuim en kosten ten gevolge van 

misgelopen vorderingen, incasso’s, loonbeslag, besparing op 

ziekteverzuim e.d.), te beginnen met woningcorporaties. 

• Kerken en congregaties 

 

De verwachting is dat fondsenwerving via diverse kanalen mogelijk is. 

Dit wordt verder toegelicht in het volgende hoofdstuk. 
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6 Verduurzaming 

 

6.1 Verduurzamingsfilosofie SchuldHulpMaatje 

De filosofie van SchuldHulpMaatje berust op vijf pijlers: 

1. Een lokaal project wordt geïnitieerd door meerdere lokale kerken 

(oecumenische basis). 

2. De burgerlijke gemeente is bereid samen te werken het project 

financieel te steunen. 

3. Een lokale coördinator in het centrum van de organisatie. 

4. Voldoende vrijwillige en goed opgeleide maatjes. 

5. Voldoende financiering om het project te dragen. 

 

In Utrecht is het goed gelukt om de betrokkenheid van een aantal 

kerken en de burgerlijke gemeente én de samenwerking met deze 

partijen rondom SchuldHulpMaatje te realiseren. Deze betrokkenheid 

willen we in de volgende projectperiode verder vergroten, uitgaande 

van het standpunt dat het geen tijdelijke problematiek is waar we aan 

werken, maar vooralsnog gaat om de oplossing van een structureel 

maatschappelijk probleem waar we ons gezamenlijk voor inspannen. 

De vijf pijlers bieden het startpunt voor een verduurzaming van de 

aanpak van SchuldHulpMaatje. Hieronder vindt u uitgesplitst per 

doelgroep hoe participatie (betrokkenheid en samenwerking) 

bewerkstelligd gaat worden en vorm krijgt in feitelijke ondersteuning 

door medefinanciering en het leveren van vrijwilligers. 

 

6.2 Kerken 

Het diaconale netwerk is een belangrijke kracht van het project 

SchuldHulpMaatje. Ook in financiële zin is het van belang om 

kerkelijke betrokkenheid te verkrijgen. Utrecht kent een rijk palet aan 

kerken en kerkgenootschappen. Een aantal van hen is lid van de 

Utrechtse Raad van Kerken. Via de Protestantse Diaconie Utrecht en 

de KCU (Katholieke Caritas der stad Utrecht) participeerden de PKN 

en RK kerken reeds actief. Die betrokkenheid vragen we hen ook voor 

het vervolg van SHM. Daarnaast zal aan de overige  

kerkgemeenschappen binnen en buiten de USRK betrokkenheid / 

medefinanciering gevraagd worden. Het liefst in de vorm van een 

jaarlijkse toezegging maar anders in ieder geval in de vorm van 

een collecte. Minimaal 1 keer per jaar zal per kerkgenootschap een 

presentatie worden gehouden dan wel beschikbaar worden gesteld, 

om de betrokkenheid te vergroten en verantwoording af te leggen 

over de besteding van gelden. Onze boodschap aan de kerken is: we 

komen iets brengen nl. een maatschappelijk relevant project, en niet 

alleen geld ophalen. 
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6.3 Gemeentelijke overheid 

Na de kerken is de gemeente de eerste partij die om 

medefinanciering wordt verzocht, zij is immers eerstverantwoordelijke 

voor de schuldhulpverlening. SchuldHulpMaatje levert met haar 

vrijwilligers een forse input in de keten. In het rapport  

‘Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de 

schuldhulpverlening’ van Regioplan wordt de waarde van deze input 

beschreven als (afgerond) €1 staat tot €3. Het overlegtraject met de 

gemeente voor medefinanciering kent meerdere stappen. Aan de 

hand van een projectvoorstel wordt met de verantwoordelijke 

beleidsambtena(a)r(en) verkend wat de mogelijkheden voor 

medefinanciering vanuit de gemeente zijn. Een belangrijke 

doelstelling in het project SHM is het helpen realiseren van een brede 

maatschappelijke (financiële) participatie. Eerstverantwoordelijke 

hiervoor is de lokale overheid, om deze reden wordt de gemeente 

gevraagd een bijdrage van 40-60% van de projectbegroting te 

leveren. Indien nodig of wenselijk wordt als tweede stap een gesprek 

met de wethouder gevoerd om tot politiek commitment voor 

medefinanciering van het SHM project komen. 

 

6.4 Bedrijven en ondernemers 

Bedrijven zijn in steeds grotere mate bereid bij te dragen aan SHM 

om werknemers sneller en structureel uit de financiële problemen te 

krijgen. Zij hebben immers last van de schulden van hun personeel: 

extra kosten, productieverlies, meer ziekteverzuim, grotere risico’s 

voor fraude en diefstal. Om bedrijven mee te krijgen hebben we extra 

maatjes nodig die inzetbaar zijn om personeelsleden te 

ondersteunen. VolkerWessels is bijv. bereid om € 80,- per hulpvrager 

mee te betalen en in te zetten voor medewerkers die loonbeslag 

gekregen hebben. Per maatje kunnen twee hulpvragers begeleid 

worden. In Utrecht willen we een strategie ontwikkelen om bedrijven 

mee te krijgen en vooral grote werkgevers benaderen, waaronder de 

Rabobank, de gemeente als werkgever, NS, Corio, Jaarbeurs etc. Met 

de bedrijven die we aan het project kunnen verbinden, ook in 

financiële zin, willen we inzetten op langdurige, structurele 

samenwerkingsrelaties. 

 

6.5 Woningcorporaties 

Binnen de groep grote bedrijven vormen de woningcorporaties een 

aparte groep die veel belang heeft bij de aanpak van 

SchuldHulpMaatje. Woningcorporaties kampen met wanbetalers en 

gemiddeld ligt het percentage wanbetalers op 2%. Niet alleen 

misgelopen huurpenningen maar ook incassotrajecten en inzet van 

medewerkers is erg arbeidsintensief en kost veel geld. De ervaring 

leert dat betrokkenheid van een maatje mensen sneller maar ook 
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duurzamer weer op de rails krijgt. De diverse Utrechtse 

woningcorporaties zullen met een passend, reeds uitgewerkt landelijk 

concept worden benaderd om samen te werken en ook financieel te 

participeren in het project. Vooral in het kader van vroeg-signalering 

kan met hen een vruchtbare samenwerking worden opgezet, 

woningcorporaties signaleren vaak als een van de eersten dat mensen 

in de knel raken. In het kader van preventie kunnen mensen via hen 

tijdig doorverwezen worden naar o.a. SchuldHulpMaatje. 

 

6.6 Fondsen 

Behalve enkele grote landelijke fondsen zoals het Kansfonds en het 

Oranje Fonds, willen we lokale fondsen opsporen en betrekken bij het 

project. In de vorige projectperiode was het Ad Voogt Fonds een van 

de begunstigers maar dit fonds houdt op te bestaan. Er zijn echter 

meerdere fondsen die zich richten op armoedebestrijding, 

ondersteuning van mensen in noodsituaties en meer in het algemeen 

het steunen van projecten die gericht zijn op empowerment en 

versterken van zelfredzaamheid van mensen. Ook projecten waarbij 

onderlinge solidariteit en hulpvaardigheid een grote rol spelen, o.a. 

door de inzet van veel vrijwilligers, kunnen op de sympathie en steun 

van fondsen rekenen. Bijvoorbeeld vroegere weeshuizen hebben hun 

vermogen vaak ondergebracht in een fonds en zijn voor ons 

belangrijke partijen om bij dit project te betrekken. 

 

6.7 Toekomstige organisatie 

Voorlopig is de beste plaats voor doorontwikkeling van het werk van 

SchuldHulpMaatje-Utrecht de stichting Stiltecentrum Hoog 

Catharijne. In de missie van het Stiltecentrum zijn ‘ora et labora’ 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het diaconale aspect van SHM is 

een mooie aanvulling op het pastorale werk in de kapel en de 

ontmoetingsruimte. In elk geval voor de periode 2017-2020 willen we 

de koppeling van Stiltecentrum en SchuldHulpMaatje handhaven. 

In deze projectperiode zal o.a. verkend worden of er mogelijkheden 

bestaan voor samenwerking met Present of HIP, en zo ja hoe die er 

uit zouden kunnen zien. 
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Bijlage 1: Targets voor het project 

doorontwikkeling 2017 – 2019 

 

 

 
 
*inclusief verloop van 5 – 10 maatjes per jaar 

  

2016 Planning 

2017

2018 2019 2020

Aantal opgeleide maatjes* 50 70 100 120 150

Aantal hulpvragen (melders) 90 150 200 250 300

Aantal gestarte trajecten met begel. 80 120 170 210 250

- coördinator

- maatje

Aantal succesvol afgeronde traject 50 70 100 160 200

Ureninzet coördinator 24 u p/wk 36 u p/wk 50 u p/wk 60 u p/wk 75 u p/wk

Aantal wijkcentra – inloopspreekuur 4 5 6 7 8

Projectkosten 65.565€     87.850€     115.800€   135.412€   164.703€   
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Bijlage 2 SWOT-analyse Schuldhulpmaatje-Utrecht 
Deze SWOT geeft een actuele momentopname van het project 

Schuldhulpmaatje Utrecht. 

 

Interne omgeving 

STERKTES 

• Laagdrempelig te bereiken via website en inloopspreekuren in 3 

prachtwijken 

• Centraal gelegen/ goed bereikbaar (OV) 

• Goed ingewerkte en competente vrijwilligers en coördinatoren 

• Beschikt over samenwerkingsnetwerk met andere diaconale 

locaties in de stad 

• Inloopcentra vormen goede entree en ‘wachtkamer’ voor 

hulpvragers 

• Goed imago bij kerkelijke en seculiere partners 

• Ervaring met fondswerving, PR etc. 

ZWAKTES 

• Deeltijd beschikbaarheid coördinator 

• Beschikbare financiële middelen beperkt 

• Kwetsbaarheid personele bezetting: deeltijd inzet SHM-

coördinator betekent zowel grenzen aan groei SHM  

• Naamsbekendheid bij hulpvragers 

 

Externe omgeving: 

KANSEN 

• Kanteling Schulddienstverlening naar wijken 

• Meer nadruk op preventie biedt nieuwe kans bij landelijke 

fondsen 

• Nieuwe input via netwerk en ervaring nieuwe bestuursleden 

• Verbreden relatienetwerk en actief betrekken achterban bij 

cofinanciering. 

• Win/win met netwerk van buurtteams, inloopcentra en Leger des 

Heils 

• Vergroten naamsbekendheid 

• Verbreden maatjesspecialisaties naar Jongerenmaatjes en 

JobHulpMaatjes 

• Aanboren nieuwe doelgroepen: jongeren en werkzoekenden. 

• Samenwerkingsmogelijkheden op het vlak van predictive 

prevention 

BEDREIGINGEN 

• Grotere toestroom cliënten dan te behappen valt 

• Eventueel wegvallen steun huidige fondsen door beëindiging 

projectperiode 

• Afname financiële bijdragen kerken en congregaties voor regulier 

werk 

• Afname beschikbaarheid vrijwilligers door vergrijzing of krapte 

arbeidsmarkt. 


