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1. Jaarverslag project SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2017 
 

1.1 Voorwoord 

Op 18 november 2013 is SHM Zoetermeer van start gegaan als stichting genaamd Budget Op 

Orde Maken Zoetermeer (B.O.O.M.Z.) als 60
e
 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 5 gezinnen in Zoetermeer met rode cijfers werkt. 

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 

spontaan zich aanmelden om de hulpvragers te begeleiden, zo zijn er inmiddels al 106 

opgeleide maatjes in Zoetermeer. De focus van de SchuldHulpMaatje aanpak ligt zo veel als 

mogelijk op voorkomen van herhaling. Samen met een aantal organisaties (Humanitas Thuis 

Administratie, Stichting MIM, Stichting SOS, Pallet Welzijn en Maatschappelijk werk 

Kwadraad) en de Gemeente Zoetermeer zijn diverse activiteiten opgestart om zoveel als 

mogelijk aandacht en inzet te besteden aan de vroeg-signalering. 

Door toename van het aantal aanmeldingen van hulpvragers en een duurzame aanpak is er een 

meerjarenplan 2017 – 2021 opgesteld om aan de nieuwe hogere vraag te voldoen en tevens 

zorg te dagen voor een duurzame financiële dekking.  

We prijzen ons gelukkig dat door de inzet van de maatjes en de aanpak van de coördinatoren 

en het bestuur van stichting B.O.O.M.Z., het project SchuldHulpMaatje een solide basis is 

geworden in het begeleiden van hulpvragers met (problematische) schulden in Zoetermeer. 

 

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 (SHMZ). 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 Morgenstond Zoetermeer 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. 

 

Doel en Missie: 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 en armoede beleid. 
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d. Het bevorderen van de samenwerking tussen SchuldHulpMaatje 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:    Ruud Jursche 

Penningmeester:   Han Wijnberger 

Bestuurslid/fondsenwerving: Jack Knaap 

Bestuurslid/coördinator:  Jan de Vries 

 

Het bestuur kwam in 2017 tien keer bijeen. 

 

1.4 Sponsors van SchuldHulpMaatje Zoetermeer in 2017 

SHM Zoetermeer wordt mede mogelijk gemaakt door: 

                                                         

Daarnaast wordt in een aantal kerken regelmatig voor SchuldHulpMaatje gecollecteerd. 

 

 

1.5 Organisatie – hoe pakken we het aan  

 

1.5.1 De vrijwilligers 

 

De maatjes en coördinatoren verzetten het werk waar het om draait. Na het aanmelden door een 

hulpvrager en/of verwijzer neemt de coördinator contact op met de hulpvrager voor een eerste 

intakegesprek. Als de hulpvrager akkoord gaat met de aanpak van de begeleiding en 

gemotiveerd is, wordt een afspraak gemaakt met de hulpvrager door coördinator en een maatje. 

In het “koppel” gesprek wordt de begeleiding overgedragen aan het maatje, die vervolgens 

nadere afspraken maakt met de hulpvrager voor de begeleiding. 

 

Om de kennis en vaardigheden van de maatjes te onderhouden en uit te breiden worden 

intervisie en maatjes 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 

maart en september 2017 zijn diverse intervisie bijeenkomsten georganiseerd, welke konden 

rekenen op een grote opkomst en veel waardering van de maatjes. Het cursusboek, het 

werkboek en de beschikbare documenten op de landelijke website SHM, bieden ondersteuning 

aan de maatjes met de SchuldHulpMaatje aanpak. Lokale aanpak van regelingen en 



SchuldHulpMaatje Zoetermeer 

 

- 3 - 
 

voorzieningen zijn te vinden op de website www.zoetermeerwijzer.nl en worden regelmatig 

onder de aandacht gebracht van de maatjes.  

 

Kwaliteit staat centraal in de begeleiding van de hulpvragers. De maatjes die beginnen moeten 

na een pre-learning, een 3-daagse basis 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. 

 

Door de Landelijke Vereniging is een cursus SchuldHulpMaatje-Jong ontwikkeld. Veertien 

maatjes hebben in oktober 2017 deze cursus met succes gevolgd als extra kennis voor de 

doelgroep jongeren tot 27 jaar. 

 

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 Coördinatoren 

Door de toename van de hulpvragers en mede daardoor ook het aantal SchuldHulpMaatjes, is 

het aantal coördinatoren uitgebreid naar 8. Het aantal overleggen van coördinatoren in 2017 

was 23. Daarnaast is er per kwartaal afstemming met het hoofd van de afdeling 

Schuldhulpverlening van de Gemeente Zoetermeer. Tevens is er per kwartaal overleg met de 

coördinatoren van Humanitas Thuis Administratie aangaande de samenwerking op diverse 

terreinen.  

 

1.5.3 Samenwerking met Gemeente Zoetermeer en ketenorganisaties  

Het werk van SchuldHulpMaatje Zoetermeer wordt vormgegeven (en wordt mogelijk 

gemaakt) met de volgende organisaties en binnen de volgende samenwerkingsverbanden: 

 

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 SHMZ 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 SHMZ maatjes is begeleiding geweest bij 8 

workshops in 2017. Tijdens de zomermaanden zijn de workshops niet doorgegaan. 

De inzet is, om afhankelijk van het aantal aanmeldingen, met 2 tot 3 

maatjes/coördinatoren aanwezig te zijn. Naar aanleiding van een evaluatie is 

afgesproken dat de aanpak en begeleiding door blijven gaan en 2-wekelijks zullen 

worden gehouden. Het aantal bezoekers op deze workshops loopt terug. 

3. Bij diverse beleidsvoorbereidende onderwerpen is SHMZ ook benaderd om een 

bijdrage te leveren aan met name het aanleveren van praktijk cases die de 

onderwerpen betreffen. 

4. In het najaar 2014 is gestart met een overleg genaamd Samen Doen bestaand uit 

een aantal organisaties, die betrokken zijn bij schuldhulpverlening met als doel het 

organiseren van vroeg signalering. Het daaruit voortgekomen project, genaamd 

Eerder Melden, Minder Achterstanden (EMMA), maakt afspraken met crediteuren 

om mensen met achterstanden (o.a. met 2 maanden huurachterstand) te melden, 
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waarna een maatschappelijk werker contact opneemt met betrokkene. Indien 

hulp/begeleiding gewenst wordt, wordt het doorgegeven aan een van de 

organisaties die zoveel als mogelijk aansluit bij de aangetroffen problematiek. Eind 

2017 zijn in overleg met de gemeente afspraken gemaakt om het aantal crediteuren 

uit te breiden, met nog nader te bepalen crediteuren, via de BKR. 

5. SchuldHulpMaatje Zoetermeer vormt samen met diverse ketenorganisaties en de 

gemeente het Breed Overleg Armoedebestrijding Zoetermeer (BOAZ). In 2017 zijn 

5 vergaderingen georganiseerd. Tevens heeft SchuldHulpMaatje Zoetermeer zitting 

in de Stuurgroep Overleg Armoedebestrijding Zoetermeer (OAZ) 

6. In samenwerking met de Gemeente, Humanitas Thuis Administratie en 

SchuldHulpMaatje heeft Zoetermeer een Sociaal Leenfonds. De gemeenteraad 

heeft besloten dat er onder bepaalde voorwaarden een renteloze lening verstrekt 

moet kunnen worden. De aanvragen worden voor advisering beoordeeld door 

Humanitas Thuis Administratie en SchuldHulpMaatje, de uitvoering is 

ondergebracht bij Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ). 

7. De ketenorganisaties hebben in samenwerking met de Gemeente voorwaarden 

opgesteld voor het verstrekken van supermarktpasjes. SchuldHulpMaatje is mede 

aangewezen om een voorraad pasjes in beheer te hebben welke direct kunnen 

worden verstrekt bij noodsituaties. Achteraf wordt verantwoording afgelegd 

 

 

b. Ketenorganisaties 

a) Met diverse ketenorganisaties zijn kennismakingsgesprekken geweest om een beter 

inzicht te krijgen van de sociale kaart van Zoetermeer en daar waar nodig samen te 

werken. 

b) Met de Voedselbank Zoetermeer (Haaglanden) zijn afspraken gemaakt over het 

beoordelen van aanmelding en voor zover mogelijk de controle van hulpvragers, 

die in aanmerking komen voor de Voedselbank. 

c) Bij Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) kunnen via een afgesproken 

procedure (onder begeleiding van hulporganisaties)verzoeken worden ingediend ter 

ondersteuning van hulpvragers. Toegekende bedragen worden als een gift verstrekt. 

d) Het Sociaal Leenfonds. Met een renteloze lening kunnen bepaalde schulden worden 

afgelost. In overleg wordt een terugbetaling afgesproken. De uitvoering wordt 

gedaan via SunZ, de boordeling wordt uitgevoerd door Humanitas TA en 

SchuldHulpMaatje. 

e) Diverse hulporganisaties (o.a. de Kledingbank, Voedselbank voor dieren) 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 

ZoetermeerPas. 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. 

f) In afstemming met diverse organisaties is een Zorgpad Project Ondersteuning 

Kwetsbare Zwangeren tot stand gekomen. In het stroomschema van eventuele 

acties/afstemming heeft ook SchuldHulpMaatje Zoetermeer een plek voor 

aanmelding van hulp bij schulden. 

 

c. Kerken 

a) Gezien de opstart van het project SchuldHulpMaatje Zoetermeer door een aantal 

kerken is het van belang dat er goede contacten zijn met zoveel mogelijk 
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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 en dat men aandacht heeft voor de werving 

van nieuwe maatjes, dit zoveel als mogelijk vanuit de kerken zelf. 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. 

 

2. Nieuwe ontwikkelingen 

2.1 HulpVrager Systeem 

In april 2017 is besloten om de registratie van hulpvragers en de hulp volledig in 

het Landelijk HulpVrager Systeem (HVS) onder te brengen. Alle hulpvragers die 

op 1 januari 2017 in begeleiding waren zijn met terugwerkende kracht geregistreerd 

in het HVS. Alle maatjes zijn verzocht om de reeds gedane contacten, 

urenbesteding en rapportage nog in het systeem in te brengen. In de loop van het 

jaar zijn diverse problemen aan de orde geweest en zijn ter verbetering voorgelegd 

aan het Landelijk Bureau SchuldHulpMaatje. Een aantal wensen is nog niet 

uitgevoerd en zijn aandachtspunten voor het komende jaar. De kengetallen uit het 

HVS moeten op inhoud nog nader worden beoordeeld. Een en ander is afhankelijk 

van de eenduidigheid van registratie. Via de vertegenwoordiging in de landelijke 

Gebruikersgroep wordt zo veel als mogelijk aan de orde gesteld en opgelost. 

 

2.2.      Geldinfopunt Forum 
De Gemeente Zoetermeer is het stadhuis en de bibliotheek aan het verbouwen. In 

de bibliotheek wordt voorzien een werkplein waar maatschappelijke organisaties op 

het gebied van Zorg en Welzijn een plek kunnen huren om de burgers ten dienste 

kunnen zijn met de eerste lijn informatie. Via een presentatie in het BOAZ overleg 

is de vraag naar voren gekomen te onderzoeken of een (gemeenschappelijk) 

Geldinformatie punt haalbaar is. In een werkgroep van een 5 tal organisaties zijn 

een aantal voorbereidingen gedaan en een projectleider is ingehuurd om de 

haalbaarheid te inventariseren. De bemensing zal grotendeels moeten komen van de 

vrijwilligersorganisaties. De meeste professionals maken zelf de keuze om een 

eigen plek op het werkplein te huren. 

Via de terugkoppeling in het BOAZ zal nader beoordeeld worden of het 

Geldinfopunt er komt. 

 

2.3 Studiemiddag 

Vanuit het BOAZ overleg is een kleine werkgroep geformeerd (Humanitas Thuis 
Administratie, SchuldHulpMaatje en afdeling Schuldhulpverlening van de 
Gemeente) om een studiemiddag te organiseren voor de 
medewerkers/vrijwilligers werkzaam in het domein armoedebestrijding. Op 29 

november 2017 is de studiemiddag gehouden met ruim 130 deelnemers. De 

deelnemers hadden de keus om in 3 rondes te kiezen uit 9 workshops. 

De opening is gedaan door wethouder Kuiper. Professor Lucas Meijs heeft een 

presentatie gehouden over de gevolgen van het vrijwilligerswerk. 

Op basis van de evaluatie zal besloten worden of de studiemiddag voor herhaling 

vatbaar is. 
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3. Kengetallen 

 

3.1.1 Aantal in te zetten SchuldHulpMaatjes 

Op 1 januari 2017 hadden we de beschikking over 88 opgeleide maatjes. In de loop van 

2017 nam het aantal aanmeldingen van hulpvragers dusdanig toe, dat er drie 

opleidingen voor nieuwe maatjes zijn georganiseerd. 

Door de stijging van het aantal maatjes is tevens het aantal coördinatoren in 2017 

uitgebreid naar acht. 

 

Het verloop van het aantal maatjes in de afgelopen jaren is als volgt: 

 

 
 

De door de maatjes bestede uren hebben zich als volgt ontwikkeld: 

 

 
 

Het aantal bestede uren in 2017 ligt iets onder het niveau van 2016, mede doordat de 

laatste lichting nieuw opgeleide maatjes pas in november beschikbaar was. 

 

Daarnaast zijn door de coördinatoren in 2017 nog ruim 2.000 uur besteed  aan 

algemene activiteiten en activiteiten in de diverse samenwerkingsverbanden. 

 

 

3.1.2 Aantal hulpvragers 

Het aantal aanmeldingen van hulpvragers is stevig toegenomen, zie onderstaande tabel. 

 

 
 

 

3.1.3 Aanmelding hulpvragers 

De aanmelding van de hulpvragers is als volgt over de maanden van het jaar verdeeld: 

 

 
 

 

Aantal maatjes 2017 2016 2015 2014

Per 1 januari 89                 71                 31              14              

Nieuw opgeleid 36                 31                 44              18              

Gestopt -18                -13                -4              -1              

Per 31 december 107               89                 71              31              

2017 2016 2015 2014

Aantal bestede uren 5.107           5.372           2.528        1.602        

 2017 2016 2015 2014

Aantal nieuwe hulpvragers 186               160               117           68              

jaar 1         2         3         4         5 6         7         8         9       10 11       12 totaal

2017 21      14      21      14      13      11      21      17      11      12      15      16      186    

2016 15      15      18      3        20      13      6        12      21      9        19      9        160    

2015 12      5        7        4        7        13      11      10      11      17      12      8        117    

Aantal aangemelde nieuwe hulpvragers per maand
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In 2017 zijn de 186 aanmeldingen van hulpvragers ontvangen via de volgende kanalen:  

 
 

Van de 186 aanmeldingen zijn er 157 in behandeling genomen. Er zijn 29 aanmeldingen 

niet doorgegaan, omdat er uiteindelijk geen contact tot stand is gekomen. 

De verdeling van de 157 dossiers per wijk/postcode wordt hieronder weergegeven: 

 

 
 

 

3.1.4 Verloop hulpvragers. 

Het verloop van het aantal hulpvragers in 2017 was als volgt: 

 

 
 

 

 

 

Aanmelding hulpvragers via Aantal

Landelijke website 124

Project EMMA 6

Kwadraad 17

Limor 4

Schuldhulpverlening Gemeente 20

Ipse de Bruggen 2

Fonteijnenburg 2

Stichting MIM 2

Overig 9

Totaal 186

Wijk en postcode Aantal In %

Meerzicht - 2715 en 2716 33 21,0%

Oosterheem - 2721 en 2729 25 15,9%

Buytenwegh - 2717 20 12,7%

Seghwaert - 2723, 2724 en 2727 16 10,2%

Centrum/Dorp - 2711 en 2712 15 9,6%

Palenstein - 2722 14 8,9%

De Leyens - 2725 en 2726 11 7,0%

Rokkeveen - 2718 en 2719 8 5,1%

Driemanspolder - 2713 6 3,8%

Noordhove - 2728 6 3,8%

Overig 3 1,9%

Totaal 157 100,0%

Tijdsverloop Aantal

Per 1 januari 2017 101               

Nieuw in 2017 157               

Afgesloten in 2017 -96                

Per 31 december 2017 162               
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De doorlooptijd van de afgesloten dossiers in 2017 wordt hieronder weergegeven: 

 

     
 
 

4. Locatie Bredewater 

Sinds december 2014 is in het bedrijvengebouw aan Bredewater 16 een kamer gehuurd 

t.b.v. bestuursvergaderingen, coördinatorenoverleg en diverse kleine overleggen. Door de 

schaalvergroting kunnen de cursussen en intervisie-bijeenkomsten in de eigen locatie 

worden gehouden. De locatie wordt ook beschikbaar gesteld voor vergaderingen met 

ketenorganisaties onder andere ten behoeve van het project EMMA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantal maanden Aantal In %

< 1 maand 21                 21,9%

1 - 3 maanden 10                 10,4%

4 - 6 maanden 21                 21,9%

7 - 12 maanden 19                 19,8%

13 - 24 maanden 17                 17,7%

> 24 maanden 8                    8,3%

Totaal 96                 100,0%
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5. Financieel verslag 2017 

 

 
 

 

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016

Bank 40.508,74          22.126,58          Resultaat vorige jaren 8.150,72            7.624,24            

Nog te ontvangen bedragen 95,22                  91,44                  Resultaat boekjaar 3.995,31            526,48                

Vooruitbetaalde bedragen 6,05                     12,10                  Nog te ontvangen facturen 7.629,09            2.754,51            

Vooruitontvangen bedragen 10.334,89          4.324,89            

Voorziening continuiteit 10.500,00          7.000,00            

Totaal 40.610,01          22.230,12          Totaal 40.610,01          22.230,12          

Balans per 31 december (€ * 1)

Inkomsten 2017 2016

Gemeente Zoetermeer 56.813,00          36.000,00          

Bijdrage Kansfonds -                       6.452,00            

Bijdrage Oranje Fonds -                       6.650,00            

Bijdrage Fonds 1818 5.000,00            5.600,00            

Giften en collectes 2.833,30            2.015,00            

Vergoeding project EMMA 2.650,00            -                       

Bijdragen bedrijfsmaatjes 300,00                480,00                

Huuropbrengsten 890,00                -                       

Rente bankrekening 45,22                  91,44                  

Voorziening terugbetaling aan sponsoren -3.462,40           -1.390,00           

Totaal inkomsten 65.069,12          55.898,44          

Kosten 2017 2016

Vrijwilligersvergoeding coordinator 8.278,50            7.311,16            

Reiskosten en onkosten maatjes 549,11                1.000,00            

Reis- en onkosten bestuur en coordinatoren 1.948,39            1.678,83            

Contributie landelijke vereniging 3.100,00            3.250,00            

Training nieuwe maatjes 12.950,00          10.850,00          

Training bestaande maatjes 14.906,25          13.187,50          

Maatjesbijeenkomsten/cursusdagen 1.873,48            2.297,45            

Verklaring van goed gedrag nieuwe maatjes 1.527,07            1.364,55            

Huur 8.015,62            5.547,00            

Kantoorkosten 679,48                1.968,58            

PR 984,55                1.297,20            

Accountant 2.633,50            2.000,00            

Overige kosten 127,86                119,69                

Toevoeging voorziening continuiteit 3.500,00            3.500,00            

Totaal kosten 61.073,81          55.371,96          

Resultaat 3.995,31            526,48                

Resultatenrekening (€ * 1)
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6. Contact  

 

a) Bestuur gegevens: Stichting Budget Op Orde Maken Zoetermeer (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 3.25. 2715 CA Zoetermeer.  

Bankrelatie: NL66 INGB 0006 1848 31 

 

b) Coördinatoren: 

Jan de Vries, M: 06-39405015, E: j.s.de.vries@casema.nl 

Kees van Leeuwen, M: 06-55553609, E: cgml@xs4all.nl  

Henry Zwartjes, M: 06-10340749, E: henry.zwartjes@gmail.com 

Klaas van Doeland, M: 06-22511186, E: doela067@planet.nl 

Arthur Schipper, M: 06-23404596, E: a.schipper@hccnet.nl  

Odette Panneman – Bulthuis, M: 06-14638710, E: wopanneman@ziggo.nl 

Simon van der Doorn, M: 06-51940650, E: s@doornvd.com 

Cor Kaldeway, M: 06-51420010, E: cor.kaldeway@gmail.com 

 

c) Websites: 

www.shmzoetermeer.nl  

www.schuldhulpmaatje.nl (voor maatjes en algemene informatie) 

www.uitdeschulden.nu (voor hulpvragers) 

www.eerstehulpbijschulden.nl (voor herkennen van geldzorgen) 

www.moneyfit.nl (voor jongeren met geldvragen) 

www.geldfit.nl (voor voorkomen van geldproblemen) 

  

mailto:jdevries@shmzoetermeer.nl
mailto:cgml@xs4all.nl
mailto:doela067@planet.nl
mailto:a.schipper@hccnet.nl
http://www.shmzoetermeer.nl/
http://www.schuldhulpmaatje.nl/
http://www.uitdeschulden.nu/
http://www.eerstehulpbijschulden.nl/
http://www.moneyfit.nl/
http://www.geldfit.nl/
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SchuldHulpMaatje Locatie Zoetermeer 
 

Is lokaal mede mogelijk gemaakt door: 

 

      
 
 
 

 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer is een werknaam van: 
Stichting Budget Op Orde Maken Zoetermeer 
Secr. Reigersblauw 20 
Tel: 070-361282 
KvK: 5871035 
info@shmzoetermeer.nl / www.shmzoetermeer.nl  

 

mailto:info@shmzoetermeer.nl
http://www.shmzoetermeer.nl/

