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1. Jaarverslag project SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2014 
 

1.1 Voorwoord 
 
2014 is het eerste jaar dat SchuldHulpMaatje  Zoetermeer (SHMZ) een volledig kalenderjaar 
actief is. Op 18 november 2013 is SHM van start gegaan als 60e locatie met 14 opgeleide 
maatjes. Het is bekend dat veel mensen moeite hebben om van hun inkomsten rond te 
kunnen komen. Zodra er een achterstand ontstaat met het voldoen aan 
betalingsverplichtingen nemen de problemen hand over hand toe. Een gegeven is dat 1 op 
de 6 gezinnen met rode cijfers leeft. Wanneer de schuldeisers na aanmaningen en 
incassobureaus de deurwaarder inzetten, worden de mensen zich bewust dat er iets moet 
gebeuren. Via diverse organisaties en de website van SHM melden de hulpvragers zich aan 
voor begeleiding. Het is bijzonder dat vele vrijwilligers zich aanmelden om de hulpvragers te 
begeleiden. De focus van de SchuldHulpMaatje aanpak ligt zo veel als mogelijk op preventie. 
Daartoe zijn in het najaar een aantal ketenorganisaties om de tafel gaan zitten om een vorm 
van samenwerking te vinden. In tweede instantie is ook de Gemeente Zoetermeer hierbij 
aangesloten. 
 
Direct na de start meldden zich de hulpvragers met als gevolg dat in de loop van februari er 
een wachtlijst ontstond. Op basis van het projectplan, in 2014 uitbreiden naar 30 maatjes, is 
in maart gestart met een wervingsactie voor nieuwe maatjes en het organiseren van een in-
company cursus in Zoetermeer. Door burgemeester Aptroot zijn op 4 juli de certificaten 
uitgereikt aan 14 nieuwe maatjes, waaronder een 2e coördinator. In oktober werd er weer 
met een wachtlijst gewerkt met als gevolg dat in november/december weer een 
wervingsactie is opgestart om in het voorjaar van 2015 weer een groep van 14 maatjes op te 
leiden. Inmiddels is deze cursus op 7 maart jl. afgerond. 
 
We prijzen ons gelukkig dat door de inzet van de maatjes en de aanpak van het bestuur SHM 
Zoetermeer, het project SHM een solide basis is geworden in het begeleiden van hulpvragers 
met (problematische) schulden. 
 

1.2 Algemeen 
 
1.2.1 Statutaire naam, deelnemende partijen, vestigingsplaats en rechtsvorm. 

Stichting Budget Op Orde Maken Zoetermeer (B.O.O.M.Z.) is opgericht op 16 augustus 2013 en 
handelt onder de naam SchuldHulpMaatje Zoetermeer. De stichting is ingeschreven in de KvK 
Den Haag d.d. 19 augustus 2013 onder nummer 58571035. De Stichting heeft een ANBI status. 

Het project SchuldHulpMaatje Zoetermeer is een samenwerkingsverband met de Protestantse 
Gemeente Zoetermeer, Pinkstergemeente De Morgenstond en het Diaconaal Overleg 
Zoetermeerse Kerken (DOZK). Het DOZK valt onder het Beraad van Kerken te Zoetermeer. 

Het Stichtingsbestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de bovengenoemde 
organisaties. 
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Doel en Misse: De Stichting heeft ten doel: Het (doen) voorkomen en oplossen van financiële 
schuldenproblematiek van particulieren, geïnspireerd door Bijbelse motivatie, alsmede alles wat 
met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

SchuldHulpMaatje wil haar doel bereiken door: 

a. Het vormgeven en bevorderen van de SchuldHulpMaatje aanpak in het algemeen. 
b. Het concretiseren en borgen van een SchuldHulpMaatje aanpak in de burgerlijke 

gemeente. 
c. Het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan de effectiviteit van de 

schuldhulpverlening. 
d. Het bevorderen van de samenwerking tussen SchuldHulpMaatje vrijwilligers en reguliere 

hulpverlening. Deze verhoogt de effectiviteit van de schuldhulpverlening. 
e. Het aanreiken van elementen gericht op een duurzame kwaliteit SchuldHulpMaatje 

aanpak, met het oogmerk om minder aan symptoombestrijding te gaan doen bij 
schuldenproblematiek. 

f. Het vergroten van de vakkennis en ervaring op het gebied van schuldhulpverlening. 
g. Al wat dienstbaar is aan het bereiken van haar doel. 

 
1.3 Bestuurssamenstelling 

 
Voorzitter:    Herman van Vuren 
Secretaris:    Gaby Jursche 
Penningmeester:   Han Wijnberger 
Bestuurslid/fondsenwerving: Albert den Dekker 
Bestuurslid/communicatie:  Anneke Kroeders 
Bestuurslid/coördinator:  Jan de Vries 
 
Het bestuur kwam in 2014 11 keer bijeen. 
 
1.4 Sponsors van SchuldHulpMaatje Zoetermeer 
 

SHM Zoetermeer wordt mede mogelijk gemaakt door: 

        

Daarnaast wordt in een aantal kerken regelmatig gecollecteerd. 
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1.5 Organisatie – hoe pakken we het aan  
 

1.5.1 De vrijwilligers 
 
De maatjes en hun coördinatoren verzetten het werk waar het om draait. Na het aanmelden 
neemt de coördinator contact op met de hulpvrager voor een eerste intakegesprek. Als de 
hulpvrager akkoord gaat met de aanpak van de begeleiding wordt een afspraak gemaakt met de 
hulpvrager, coördinator en een maatje. In het “koppel”gesprek wordt de begeleiding 
overgedragen aan het maatje, die vervolgens nadere afspraken maakt met de hulpvrager. 
 
Om de kennis en vaardigheden van de maatjes te onderhouden worden maatjes/intervisie 
bijeenkomsten gehouden. Het doel is om actuele ontwikkelingen door te spreken, meestal met 
een inleiding door een externe deskundige. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan intervisie, 
het uitwisselen van de ervaringen en de aanpak van begeleiding. In 2014 zijn 5 bijeenkomsten 
georganiseerd. Het cursusboek, het werkboek en documenten bieden ondersteuning aan de 
maatjes met de SchuldHulpMaatje aanpak. Ook via de website van SchuldHulpMaatje is 
ondersteunend materiaal beschikbaar. 
 
Kwaliteit staat centraal in de begeleiding van de hulpvragers. De maatjes die beginnen moeten 
eerst een 3-daagse cursus volgen. Om maatje te kunnen zijn is een Verklaring Omtrent het Gedrag 
noodzakelijk. Jaarlijks moeten de maatjes zich hercertificeren. Hiertoe is door de landelijke 
organisatie een e-learning programma ontwikkeld. 
 
Bestuursleden en coördinatoren worden via regiobijeenkomsten en leidersdagen getraind en 
bijgepraat over de ontwikkelingen van het project en de opgedane ervaringen in den lande. 
 
 
1.5.2 Samenwerking met ketenorganisatie en Gemeente Zoetermeer 
a. Gemeente Zoetermeer.  

1. Er is periodiek afstemming met de afdeling Schuldhulpverlening over het verloop van 
de hulpvragers die zich via de gemeente bij SchuldHulpMaatje hebben aangemeld. 
Ook worden door de consulenten van de gemeente hulpvragers verwezen naar SHM 
voor begeleiding en/of completeren van de aanvraag schuldhulpverlening. 

2. Sinds 1 april 2014 organiseert de Gemeente Zoetermeer 2-wekelijks een workshop 
“Administratie en Financiën”. Bij toerbeurt begeleiden SchuldHulpMaatje en 
Humanitas TA  de workshop. Door maatjes is begeleiding geweest bij 12 workshops 
in 2014. Hieraan zijn 75 uren besteed. Naar aanleiding van een evaluatie is 
afgesproken dat de aanpak en begeleiding door blijven gaan en wekelijks zullen 
worden gehouden vanaf januari 2015. 

3. Bij diverse beleidsvoorbereidende onderwerpen is SHM ook benaderd om een 
bijdrage te leveren in voornamelijk het aanleveren van praktijk cases die de 
onderwerpen betreffen. 

4. In het najaar is de gemeente gestart met gesprekken bij diverse organisaties die 
betrokken zijn bij de schuldhulpverlening. Er wordt een project opgestart om 
stedelijk de preventie aanpak en vroegtijdige signalering in kaart te brengen en 
samen met de betrokken organisaties een plan op te stellen hoe een en ander kan 
worden georganiseerd in de melding en begeleiding van hulpvragers. 
SchuldHulpMaatje vormt samen met diverse ketenorganisaties en de gemeente het 
Overleg Materiële Dienstverlening (OMD). In 2014 zijn 6 vergaderingen 
georganiseerd.   



SchuldHulpMaatje Zoetermeer 

4 

 

b. Ketenorganisaties 
a) Met diverse ketenorganisaties zijn kennismakingsgesprekken geweest. Er is nu een 

beter inzicht hoe de sociale kaart van Zoetermeer in elkaar zit. 
b) Met maatschappelijk werk Kwadraad is periodiek afstemming over de wederzijdse 

hulpvragers. Veel aanmeldingen komen binnen via de wijkcoaches van Kwadraad. 
c) Met de Voedselbank Zoetermeer zijn afspraken gemaakt over de melding en voor 

zover mogelijk de controle van hulpvragers, die in aanmerking komen voor de 
Voedselbank. 

d) Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) is in de loop van 2014 opgestart. Via een 
afgesproken procedure kunnen verzoeken worden ingediend ter ondersteuning van 
hulpvragers. Toegekende bedragen worden als een gift verstrekt. 

e) Diverse hulporganisaties (o.a. de Kledingbank) zijn in Zoetermeer actief voor 
hulpvragers die aan bepaalde voorwaarden voldoen en meestal in het bezit moeten 
zijn van een door de gemeente Zoetermeer verstrekte Zoetermeerse Pas. Belangrijk 
is dat de maatjes weten welke organisaties er zijn om in afstemming met de 
coördinator, betrokkenen door te verwijzen c.q. een aanvraag om hulp in te dienen. 

c. Kerken 
a) Gezien de opstart van het project SchuldHulpMaatje door een aantal kerken is het 

van belang dat er goede contacten zijn met zoveel mogelijk kerkgenootschappen. 
Periodiek worden de ontwikkelingen teruggekoppeld aan het Beraad van Kerken 
Zoetermeer, zodat men een beeld heeft van hoe het project functioneert. Van de 
kerken wordt verwacht dat men alert is in het melden/doorverwijzen van 
hulpvragers, men aandacht heeft voor de werving van nieuwe maatjes, zoveel als 
mogelijk uit de kerken. Voor de duurzaamheid van het project is ook een financiële 
bijdrage van belang. Voor de continuïteit van de financiële bijdragen is het verzoek 
om een aantal keren per jaar te collecteren voor het project. 

b) Het Diaconaal Overleg Zoetermeerse Kerken (DOZK), vallend onder het beraad van 
kerken heeft een afgevaardigde in het bestuur van SHM. Ook vanuit dit overleg 
wordt gevraagd om de lidkerken actief te betrekken bij het diaconale project. 
 

2. Kengetallen 
1. Stand van zaken aantal in te zetten SchuldHulpMaatjes.  

Op basis van het project plan is het doel om in de eerste 3 jaren, per jaar 15 maatjes 
te werven. Tevens moet kritisch worden beoordeeld hoeveel aanmeldingen van 
hulpvragers binnenkomen voor een goede balans van “vraag en aanbod”. 
In november 2013 is gestart met 14 maatjes. 
In 2014 heeft 1 maatje om gezondheidsredenen moet afhaken, daarnaast zijn in het 
2e halfjaar 18 nieuwe maatjes opgeleid en gecertificeerd, inclusief een 2e coördinator. 
Drie van hen zijn in december gecertificeerd en om die reden nog niet ingezet in 
2014. 
Eind 2014 is reeds gestart met de werving en intake van een nieuwe groep van 14 
maatjes, inclusief een 3e coördinator. Voor deze groep is in februari/maart 2015 een 
in-company cursus gehouden. Eind 2014 hadden we de beschikking over 31 maatjes. 

2. Over de kengetallen 2014 van de inzet van de maatjes en de hulpvraagtrajecten is een 
document opgeleverd aan het Landelijk Service Punt SHM. Een exemplaar is 
toegevoegd aan dit jaarverslag. 
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3. Nominaties 
1. Op voordracht is een van de oprichters SchuldHulpMaatje Zoetermeer Jan de Vries, 

nu coördinator/bestuurslid, genomineerd voor de Vip (Vrijwilligers Info Punt) speld 
2014. Op 28 november 2014 is in een bijeenkomst bekend gemaakt wie van de 
genomineerde vrijwilligers een Vip speld ontvangt. De jury heeft een Vip speld 
toegekend aan Jan de Vries. Het jury rapport gaf o.a. aan dat Jan een belangrijke 
bijdrage levert aan de armoede bestrijding in Zoetermeer met het project 
SchuldHulpMaatje. Hij verbindt graaag mensen en stimuleert de samenwerking 
tussen hulpverleningsorganisaties. De jury is onder de indruk van het belangrijke 
werk, waardoor veel mensen op een laagdrempelige manier worden geholpen. 

2. SchuldHulpMaatje Zoetermeer is als vrijwilligersorganisatie genomineerd voor 
Appeltjes van Oranje 2015 van het Oranjefonds. Op 20 januari 2015 zijn de 40 
genomineerde organisaties in Nederland uitgenodigd om zich voor een jury te 
presenteren met als ondersteuning het uitbrengen van stemmen van de inwoners in 
de betreffende regio. Na afloop heeft de jury 10 organisaties gekozen die verder het 
traject ingaan voor de eindronde. Helaas is SHM afgevallen. Als compensatie hebben 
we een cheque ontvangen ter vrije besteding. 
 

3. Contact  
a) Bestuursgegevens: 

Stichting Budget Op Orde Maken (B.O.O.M.Z.) en handelend onder de naam: 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer. 

Bestuurs- en postadres: 

p/a secretariaat: Reigersblauw 20, 2718 KN Zoetermeer, T: 079-3612825 

Kantoor, op afspraak: Bredewater 16, kamer 3.35. 2715 CA Zoetermeer.  

Bankrelatie: NL66 INGB 0006 1848 31 

b) Coördinatoren: 
Jan de Vries, M: 06-39405015, E: jdevries@shmzoetermeer.nl 
Kees van Leeuwen, M: 06-55553609, E: cgml@xs4all.nl  
Jan Hutten, M: 06-51411420, E: jhutten@shmzoetermeer.nl (vanaf 1 januari 
2015) 

c) Websites: 

www.shmzoetermeer.nl  

www.schuldhulpmaatje.nl  

www.uitdeschulden.nu  

www.eerstehulpbijschulden.nl  

 

 

mailto:jdevries@shmzoetermeer.nl
mailto:cgml@xs4all.nl
mailto:jhutten@shmzoetermeer.nl
http://www.shmzoetermeer.nl/
http://www.schuldhulpmaatje.nl/
http://www.uitdeschulden.nu/
http://www.eerstehulpbijschulden.nl/
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4. Jaarrekening 2014: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013

Bank 8.877,18            15.453,50          Resultaat vorig boekjaar 4.368,42            -                       

Resultaat boekjaar 2.943,74            4.368,42            

Nog te ontvangen facturen 1.565,02            11.085,08          

Totaal 8.877,18            15.453,50          Totaal 8.877,18            15.453,50          

Balans per 31 december (€ * 1)

Inkomsten 2014 2013

Gemeente Zoetermeer 15.000,00          15.000,00          

Bijdragen fondsen 15.040,00          -                       

Giften en collectes 3.465,20            935,00                

Ontvangen vergoeding catering etc. 970,00                595,50                

Totaal inkomsten 34.475,20          16.530,50          

Kosten

Vrijwilligersvergoeding coordinator 2.100,00            450,00                

Reiskosten en onkosten maatjes 415,16                149,90                

Reiskosten en onkosten bestuur 556,53                -                       

Training nieuwe maatjes 18.000,00          11.000,00          

Training bestaande maatjes 6.000,00            -                       

Maatjesbijeenkomsten/cursusdagen 1.187,96            -                       

Verklaring van goed gedrag nieuwe maatjes 540,90                390,65                

Huisvesting 829,87                -                       

PR 1.866,72            166,89                

Overige kosten 34,32                  4,64                     

Totaal kosten 31.531,46          12.162,08          

Resultaat 2.943,74            4.368,42            

Resultatenrekening (€ * 1)
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Kengetallen 2014: 
 

 
 
 
 
 

 
  

Aantal hulpaanvragen

Aantal hulpaanvragen 68              

Niet in behandeling genomen 5                

In behandeling genomen hulpaanvragen 63              

Aantal afgeronde hulpaanvragen 18              

Aantal hulpaanvragen in behandeling per 31/12/2014 45              

Aantal afgeronde hulpaanvragen in 2014

Succesvol afgerond 2                

Voortijdig beeindigd, maar deels succesvol afgerond 3                

Voortijdig beeindigd zonder resultaat 13              

Totaal 18              

Aantal maatjes

Aantal maatjes op 1 januari 2014 14              

Opgeleid in 2014 18              

Gestopt in 2014 -1              

Aantal maatjes op 31 december 2014 31              

Hiervan ingezet in 2014 28              

Aantal bestede uren in 2014

Aantal bestede uren 1.602        
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SchuldHulpMaatje 

Locatie Zoetermeer 

 

 

Ons project is lokaal mede 

mogelijk gemaakt door: 

        

 

 

 

 

 

 

Schuldhulpmaatje Zoetermeer is een werknaam van: 

Stichting Budget Op Orde Maken Zoetermeer 
Reigersblauw  20 
2718KN  Zoetermeer 
Tel: 079361282 
Kvk: 58571035 
Info@shmzoetermeer.nl 
www.shmzoetermeer.nl 
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