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1. Jaarverslag SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2020 
 
1.1 Voorwoord 
Het jaar 2020 is maatschappelijk gezien een bewogen jaar geweest, waarbij het 
Corona virus en de beleidsmaatregelen van de overheid daaromtrent op velerlei 
wijzen de maatschappij hebben geraakt. Veel mensen in de samenleving werden 
geraakt in hun broodwinning door vrijheid beperkende beleidsmaatregelen. De 
financiële effecten daarvan werden in de breedte gedempt en uitgesteld door de 
overheid.  
 
De verwachting is echter dat het hier vooral om uitstel gaat, omdat veel schulden 
bevroren en incasso’s uitgesteld werden (bijvoorbeeld door de Belastingdienst). 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer (SHMZ) verwacht in 2021 en zeer waarschijnlijk 
ook in 2022 geen afname, maar continuering en toename van hulpvragen bij 
schulden op zich af komen. Die zal zichtbaar worden zodra het stimuleren door 
de overheid wordt afgebouwd en de normale incassoprocessen weer gaan lopen.  
De focus voor SHMZ in 2020 heeft gelegen in het zich aanpassen aan, en 
behouden van inzetbaarheid van de organisatie nu en voor de toekomst na 
Corona. We zijn zeer gelukkig met onze meer dan 100 vrijwilligers die trouw 
gebleven zijn onder de veranderende omstandigheden en zich actief in zijn 
blijven zetten. Ook is door hen met succes hard gewerkt om onze werkwijze aan 
te passen aan de Corona richtlijnen.  
Het persoonlijk contact blijft daarbij heel belangrijk voor ons als organisatie, voor 
zowel Maatjes en coördinatoren als voor hulpvragers. Zeker bij nieuwe 
hulpvragers is het persoonlijk ontmoeten, vooral bij de kennismaking, belangrijk 
voor het vormen van een vertrouwensbasis voor samenwerking. Er is daarom in 
augustus 2020 een ruimer kantoor betrokken om gesprekken en bijeenkomsten, 
binnen de Corona richtlijnen te kunnen blijven houden. Daarnaast is ervaring 
opgedaan met digitaal ontmoeten en vergaderen via Microsoft Teams. 
 
In 2020 is een meerjarenplan 2021 - 2024 opgesteld. Op basis daarvan is de 
samenwerking met en subsidiëring door de Gemeente Zoetermeer voor circa 
80% van de begroting voor de komende vier jaar geborgd. In 2020 zijn relaties 
met kerken nauwer aangehaald. Dit zal in 2021 een vervolg krijgen. 
We prijzen ons gelukkig dat in deze uitdagende omstandigheden door de 
blijvende inzet van de Maatjes en de aanpak van de coördinatoren en het 
bestuur van stichting B.O.O.M.Z., de organisatie nu in staat is om hulpvragers de 
komende jaren te blijven begeleiden met (problematische) schulden in 
Zoetermeer, in omstandigheden met en zonder Corona. 
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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. 
 
SHMZ is een samenwerkingsverband van een aantal kerkgenootschappen. 
 
1.2.2 Doel/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. 
Alles wat SHMZ doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden 
vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden met goed opgeleide en gemotiveerde 
vrijwilligers. 
Begeleiding in gedragsverandering naar een schuldenvrij leven staat daarbij 
centraal. 
SHMZ helpt hulpvragers belangeloos, snel en met een minimum aan papierwerk 
en formaliteiten, begeleidt volledig kostenloos, zonder oordeel en in principe bij 
de hulpvrager thuis. SHMZ kiest er bewust voor om als vrijwilligersorganisatie te 
blijven functioneren. 
 
1.3  Bestuurssamenstelling 
 
Voorzitter:   Herman van Vuren 
Secretaris:   Vacant 
Penningmeester:  Han Wijnberger 
Bestuurslid/coördinator: Jan de Vries 
Algemeen bestuurslid: Frits von Meijenfeldt 
 
1.4 Sponsors van SchuldHulpMaatje Zoetermeer in 2020 
 
SHM Zoetermeer wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

 
 
Daarnaast wordt in een aantal kerken regelmatig voor SchuldHulpMaatje 
gecollecteerd. 
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1.5 Organisatie – hoe pakken we het aan  
 
1.5.1 De vrijwilligers 

De Maatjes en coördinatoren doen het werk waar het uiteindelijk allemaal om 
draait. Na het aanmelden door een hulpvrager en/of verwijzer neemt een 
coördinator contact op met de hulpvrager voor een eerste intakegesprek. Twee 
coördinatoren zijn bij toerbeurt belast met de eerste intake. De intake van 
jongeren en ZZP-ers wordt door specialisten/coördinatoren gedaan. 
Als de hulpvrager, na een intake gesprek, akkoord gaat met de aanpak van de 
begeleiding en gemotiveerd is, wordt door de coördinator een afspraak/koppel-
gesprek gemaakt met de hulpvrager en het beoogde Maatje. In het 
koppelgesprek wordt de overeenkomst tussen organisatie en hulpvrager 
ondertekend en de hulpvrager overgedragen aan het Maatje, die de hulpvrager 
verder begeleidt.  
 
Kwaliteit staat centraal in de begeleiding van hulpvragers. Nieuwe Maatjes 
moeten, na een pre-learning, een 3-daagse basiscursus volgen. Om Maatje te 
kunnen zijn is onder meer ook een Verklaring Omtrent het Gedrag noodzakelijk.  
Om de kennis en vaardigheden van de Maatjes te onderhouden en uit te breiden 
worden workshops, Maatjesbijeenkomsten e.d. 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, met name het 
uitwisselen van de ervaringen en de aanpak van begeleiding. De coördinator 
maakt hiervoor afspraken  met zijn Maatjesgroep. 
Er wordt periodiek een nieuwsbrief samengesteld m.b.t. de meest actuele 
ontwikkelingen. 
Het cursusboek, het werkboek en de beschikbare documenten op de landelijke 
website SHM, bieden ondersteuning aan de Maatjes. Periodiek worden modules 
beschikbaar gesteld voor speciale onderwerpen (e-learning). 
Lokale regelingen en voorzieningen zijn te vinden op diverse websites en worden 
regelmatig onder de aandacht gebracht van de Maatjes.  
 
Bestuursleden en coördinatoren worden via regiobijeenkomsten en leidersdagen 
getraind en bijgepraat over de ontwikkelingen van schuldhulpverlening en de 
opgedane ervaringen in den lande. 
 
1.5.2 Coördinatoren 

SHMZ heeft een team van 9 coördinatoren. In 2020 heeft één coördinator 
afscheid genomen en is een opvolger benoemd.  
Eens per 14 dagen overleggen de coördinatoren. 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. Periodiek is er een combi overleg van alle coördinatoren met het 
bestuur.  
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1.5.3 Samenwerking met Gemeente Zoetermeer en ketenorganisaties  

Het werk van SHMZ wordt vormgegeven en  mogelijk gemaakt met de volgende 
organisaties en binnen de volgende samenwerkingsverbanden: 
 
1.5.4 Gemeente Zoetermeer en ketenorganisaties 

1. Door de consulenten van de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente 
worden hulpvragers verwezen naar SHMZ voor begeleiding en/of completeren 
van de aanvraag schuldhulpverlening. 
Er is periodiek afstemming met de afdeling Schuldhulpverlening van de 
Gemeente Zoetermeer over nieuwe ontwikkelingen en samenwerking. 

2. SHMZ vormt samen met diverse ketenorganisaties en de gemeente het Breed 
Overleg Armoedebestrijding Zoetermeer (BOAZ). In 2020 zijn 5 
vergaderingen georganiseerd. Tevens heeft SHMZ zitting in de Stuurgroep 
Overleg Armoedebestrijding Zoetermeer (OAZ).  

3. In samenwerking met de Gemeente, Humanitas Thuis Administratie en SHMZ 
heeft Zoetermeer een Sociaal Leenfonds. Met een renteloze lening kunnen 
bepaalde schulden worden afgelost. In overleg wordt een terugbetaling 
afgesproken De aanvragen worden voor advisering beoordeeld door 
Humanitas Thuis Administratie en SHMZ. De uitvoering is ondergebracht bij 
Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ). 

4. Bij Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) kunnen via een afgesproken 
procedure (onder begeleiding van hulporganisaties) verzoeken worden 
ingediend ter ondersteuning van hulpvragers. Toekenningen worden als een 
gift verstrekt. 

5. De ketenorganisaties hebben in samenwerking met de Gemeente 
voorwaarden opgesteld voor het verstrekken van supermarktpasjes welke 
direct kunnen worden verstrekt bij noodsituaties. SHMZ is mede aangewezen 
om een voorraad pasjes in beheer te hebben. Achteraf wordt verantwoording 
afgelegd. 

6. Integrale Jeugdaanpak Seghwaert. Met twee scholen in Seghwaert (De 
Touwladder en De Triangel), het schoolmaatschappelijk werk 
(Schoolformaat), schuldhulpverlening (Humanitas en SHMZ), 
jeugdgezondheidszorg (JGZ), het algemeen maatschappelijk werk (Kwadraad 
en Buurtwerk) en Meerpunt zijn twee online bijeenkomsten geweest.  
Besloten is om aan de slag te gaan met een preventieve, buurtgerichte 
aanpak gericht op (éénouder)huishoudens om samen problemen vroeg te 
signaleren, aan te pakken en te voorkomen. 

7. Pilot Ontzorging. Met de nieuwe wet Inburgering worden gemeenten  verplicht 
om bijstandsgerechtigde statushouders de eerste zes maanden na huisvesting 
in de gemeente financieel te ontzorgen. SHMZ participeert in een pilot door 
enkele gezinnen van statushouders te begeleiden naar financiële 
zelfredzaamheid. Door de coronacrises is de pilot tijdelijk on hold gezet en in 
het najaar weer opgestart. Er zijn 2 gezinnen in begeleiding genomen. 
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8. Met de Voedselbank Haaglanden (Den Haag/Rijswijk/Zoetermeer) heeft SHMZ 
afspraken over het beoordelen en indienen van aanmeldingen en 
herbeoordelingen van hulpvragers, die in aanmerking komen voor een 
voedselpakket van de Voedselbank. Ook zijn er goede contacten met de 
lokale uitgiftepunten in Zoetermeer voor een snelle verstrekking bij 
noodsituaties. 

9. Diverse hulporganisaties (o.a. de Kledingbank, Voedselbank voor dieren) zijn 
in Zoetermeer actief voor hulpvragers die aan bepaalde voorwaarden voldoen 
en meestal in bezit moeten zijn een door de gemeente Zoetermeer verstrekte 
Zoetermeer-Pas voor bewoners met een laag inkomen. 

1.5.5 Kerken 

Al vanaf de start is het initiatief SchuldHulpMaatje Zoetermeer een 
samenwerkingsverband met een aantal kerkgenootschappen. Dit is in lijn met de 
landelijke opzet van SchuldHulpMaatje en onze missie.   
 
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 
wordt in de kerken regelmatig een collecte gehouden (opbrengst in 2020 was 
ruim € 2.800,-) en incidenteel een presentatie gegeven.  
 
Mede in verband met de wens om het aantal bestuursleden uit te breiden zijn er 
diverse contacten met kerkgenootschappen gelegd om zo mogelijk bestuurlijke 
vacatures te vervullen met leden van de plaatselijke kerken. 

1.5.6 Overige 

Het Coronavirus heeft veel teweeg gebracht. Bij de ingang van de eerste lock-
down was een week eerder een nieuwe basiscursus gestart. De 2e en 3e dag in 
juni zijn gehouden op een gehuurde locatie i.v.m. de anderhalve meter 
verplichting. Aangezien de verwachting was dat de anderhalve meter situatie 
voorlopig niet zou veranderen is er per 1 augustus 2020 een grotere unit (2.02C) 
gehuurd op Bredewater 16, ook geschikt voor begeleidingsgesprekken met 
hulpvragers. Met vereende krachten is de ruimte gebruiksklaar gemaakt en met 
aanvullende inventaris ingericht. Vergaderingen en cursussen kunnen er, 
rekening houdend met de anderhalve meter, gehouden worden, zodat er niet 
extern gehuurd hoeft te worden. Er is een coronaprotocol opgesteld voor de 
begeleiding van hulpvragers door de Maatjes; primair op Bredewater 16 en bij 
uitzondering in de thuisbegeleiding.  

In november kon nog een fysieke 2e basiscursus gegeven worden voor nieuwe 
Maatjes in de nieuwe locatie, rekening houdend met de Coronavoorschriften. 

Sinds de lock-down van december worden vergaderingen merendeels via Teams 
gehouden.  
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1.5.7 Nieuwe ontwikkelingen 

A. Vakinhoudelijke Informatievoorziening  

Een werkgroep van SHMZ is intensief aan de slag gegaan met: Vakinhoudelijke 
Informatievoorziening (Vakinfo). 

Doel is de sociale kaart van Zoetermeer en overige vakinhoudelijke informatie in 
een Wikipedia format beschikbaar te hebben voor de Maatjes, naar een 
voorbeeld van SchuldHulpMaatje te Katwijk. Hiervoor is een website beschikbaar: 
https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina  

Het systeem bestaat uit één centrale vindplaats (Kennisbank) die het merendeel 
van de informatie bevat en van waaruit gericht naar andere vindplaatsen wordt 
verwezen.  
 

Schematisch ziet het systeem er als volgt uit.  

 

De Kennisbank is de centrale vindplaats, altijd toegankelijk zonder ingewikkelde 
en drempelverhogende login.  

Het onderhouden en vooral het actueel houden van een informatiesysteem 
vraagt de nodige aandacht, zeker in een dynamisch vakgebied als de 
schuldhulpverlening. Om die reden heeft de werkgroep gekozen voor 
samenwerking met SchuldHulpMaatje ‘Grip op de Knip’ van Katwijk en 
Noordwijk. Deze organisatie heeft 2 jaar geleden een dergelijke Kennisbank 
ontwikkeld.  
  

https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina
https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina
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Voor ons blijft onderhouds- en beheerstijd beperkt en overzienbaar door de 
samenwerking met ‘Grip op de Knip’ en met andere gemeenten die naar 
verwachting zullen gaan aanhaken.  

B. Expertiseteams 

De problematiek van onze hulpvragers wordt steeds ingewikkelder. Binnen 
SHMZ merken we dat er daardoor steeds meer vraag is naar extra 
deskundigheid op verschillende gebieden. Onder onze ruim 100 Maatjes is die 
vaak wel aanwezig, maar dat is niet algemeen bekend. Dat is jammer, want nu 
zoekt elk Maatje bij vraagstukken zijn eigen weg, terwijl de kennis 
(hoogst)waarschijnlijk al bij anderen aanwezig is. Die zijn best bereid om naast 
hun inzet als Maatje ook hun specialistische kennis en ervaring te delen met 
andere Maatjes. In 2020 is SHMZ daarom gestart met het formeren van 
zogenaamde Expertiseteams om die specialistische expertise beter toegankelijk 
te maken. Eind 2020 waren er twee Teams, te weten ZZP en Juridische zaken. 
De oprichting van het Team Fiscale Zaken is in voorbereiding.  
 
Het team Juridische Zaken adviseert Maatjes op juridisch gebied (interpretatie 
van rechterlijke uitspraken, toepassing van wettelijke regelingen etc.), op 
formeel-ambtelijk gebied (bijv. bezwaar tegen onjuist ambtelijk handelen, een 
onbedoeld nadelige uitwerking van regels etc.), bij het beoordelen of op schrift 
stellen van formele documenten, inzake AVG kwesties, etc. Ook wordt over veel  
voorkomende zaken voorlichting gegeven op Maatjesavonden. 
Het expertiseteam gaat niet de plaats innemen van bijvoorbeeld de Sociale 
Raadsvrouw, het Juridisch Loket, de Rechtswinkel Zoetermeer of dergelijke. Wel 
kan desgewenst worden meegedacht over het inschakelen van deze instanties. 
Na enkele maanden (proef)draaien is een evaluatie gepland en wordt bekeken of 
het team moet worden aangevuld. 

C. Hulp Vrager Systeem  

Het Hulpvragersysteem (HVS) is het landelijke, geautomatiseerde systeem 
waarin ook bij SHMZ de administratie van vrijwilligers en hulpvragers en de 
dossiers van de begeleidingen worden bijgehouden.  
In 2020 is het HVS twee maal, in juli en december, ingrijpend veranderd qua lay-
out en gebruik.  
In juli heeft SHMZ moeten constateren dat  de aanpassingen het HVS op 
hoofdlijnen en op een reeks detailpunten voor de werkvloer minder 
gebruiksvriendelijk hebben gemaakt.  SHMZ heeft de bezwaren met voorstellen 
tot verbetering bij het LSP kenbaar gemaakt.  
In december is een complete nieuwe release geïntroduceerd. De functionaliteit 
hiervan is sterk verbeterd ten opzichte van vorige versies. 
SHMZ heeft eind december specifieke adviezen aan het LSP gegeven ter verdere 
verbetering.      
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D. Meerjarenplan 2021 tot en met 2024  

Het Meerjarenplan 2021-2024 heeft als doel in te zetten op continuïteit en 
kwaliteit. Dit nieuwe meerjarenplan geeft op hoofdlijnen de richting voor de 
komende jaren weer. De belangrijkste thema’s voor de komende jaren worden 
hieronder weergegeven. 
 
SHMZ zet in op kwaliteit en binding van Maatjes.  
Dit vraagt meer maatwerk, waarbij de beschikbare tijd van het Maatje en de 
vereiste deskundigheid voor (complexere) begeleidingen zo goed mogelijk in 
balans worden gebracht.  
 
SHMZ zet in op laagdrempelige toegang voor hulpvragers, met 
name ook voor jongeren en ex-ZZP’ers. 
 
SHMZ monitort het verloop en de afloop van de hulpvragersdossiers.  
 
SHMZ past de sturing en de omvang van de organisatie aan op de 
ontwikkelingen.  
 
SHMZ wil  intern en extern zichtbaarder zijn, voor zowel hulpvragers als voor 
nieuwe Maatjes. Op basis van het communicatieplan zal ingezet worden op een 
zo effectief mogelijke benadering van de betreffende doelgroep. 
 
SHMZ optimaliseert haar interne bedrijfsvoering, met name  
wordt de documentopslag geherstructureerd. 
 
Uitgangspunt is dat 160 tot 200 hulpvragers kunnen worden begeleid met 100 
Maatjes. Er zijn geen betaalde medewerkers. Iedereen is vrijwilliger. 
 
Als uitwerking van het meerjarenplan wordt er jaarlijks een werkplan voor het 
komende jaar opgesteld met daarin de belangrijkste doelstellingen voor het jaar. 
Voor 2021 staan de volgende zaken op de agenda: 
- Effectiviteit van de intake en begeleiding optimaliseren en vroegtijdige 

uitstroom van hulpvragers beperken. 
- Informatievoorziening en deskundigheid Maatjes bevorderen alsmede de 

interne communicatie. 
- Voorzien in voldoende opgeleide Maatjes en vroegtijdige uitstroom beperken. 
- Slagkracht van de organisatie, dus bestuur, coördinatoren en Maatjes 

bevorderen. 
- Vergroten van de ‘zichtbaarheid’ van SHMZ voor potentiële hulpvragers en 

netwerkpartners, en moderniseren van de externe communicatie. 
- De financiële, personele en facilitaire continuïteit van de organisatie borgen. 
- Een actieve netwerkpartner zijn bij schuldenproblematiek in Zoetermeer. 
- Adviseren van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland en het Landelijk 

Servicepunt (LSP). 
- IT-beleid en beleid voor document- en informatiebeheer vaststellen en 

implementeren om de efficiëntie en gebruikersvriendelijkheid te vergroten. 
  



 

 

- 11 - 
 

E. Opleidingen 

In 2020 zijn twee 3-daagse basiscursussen georganiseerd. In maart/juni zijn 11 
nieuwe Maatjes opgeleid en in november zijn 9 nieuwe Maatjes opgeleid. 

Op 31 oktober 2020 is een 1-daagse cursus Jong georganiseerd, hieraan hebben 
6 cursisten uit Zoetermeer deelgenomen. 

Op 28 september is een workshop georganiseerd, verzorgd door een 
medewerkster van de Zorgverzekeringslijn. In een middag- en avondsessie zijn 
actuele zaken m.b.t. de zorgverzekeringen toegelicht. 

F. Kengetallen 

Aantal in te zetten SchuldHulpMaatjes 
Op 1 januari 2020 hadden we de beschikking over 104 opgeleide Maatjes, 
inclusief 9 coördinatoren. In 2020 zijn 20 Maatjes gestopt en zijn er 20 nieuwe 
Maatjes opgeleid. 

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

 
 

Door de coronacrises is het aantal begeleidingsuren ongeveer 1.600 uur lager 
uitgekomen dan vorig jaar, een afname van 30%. 
Het hoge aantal gestopte Maatjes in 2019 is aanleiding geweest tot een kritischer 
selectie en intensievere begeleiding van nieuwe Maatjes in 2020. Dit heeft 
duidelijk vruchten afgeworpen en tot een lagere uitval geleid. 
 
Door de coördinatoren zijn in 2020 nog 3.312 uur besteed aan algemene 
activiteiten en specifieke activiteiten in de diverse samenwerkingsverbanden. 

 
Hulpvragers 
Het aantal aanmeldingen van hulpvragers is in 2020 met 10% gedaald ten 
opzichte van 2019, zie onderstaande tabel. 
 

 
 
 
 
  

Aantal maatjes 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Per 1 januari 104               102               107               89                 71                 31                 14                 
Niew opgeleid 20                 31                 18                 36                 31                 44                 18                 
Gestopt -20                -29                -23                -18                -13                -4                  -1                  
Per 31 december 104               104               102               107               89                 71                 31                 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aantal bestede uren 3.771           5.361           5.339           5.107           5.372           2.528           1.602           

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aantal nieuwe hulpvragers 143               159               186               186               160               117               68                 
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De aanmelding van de hulpvragers is als volgt verdeeld over de maanden van 
het jaar: 
 

 
 
In 2020 zijn de 143 aanmeldingen van hulpvragers ontvangen via de volgende 
kanalen of verwijzers (voor zover bekend). Een substantieel deel van de  
aanmeldingen komen binnen via de landelijke website: www.uitdeschulden.nu  

 

Het aantal dossiers, wat in behandeling is genomen, verdeeld per stadswijk: 

 
Afgelopen jaar was er een duidelijke toename in het aandeel van de wijken 
Meerzicht en Oosterheem. Het aandeel van Buytenwegh/De Leyens nam sterk af. 
 
  

Jaar jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec totaal
2020 16 12 11 10 13 11 13 12 14 10 17 4 143
2019 15 16 12 14 14 7 17 8 10 17 22 7 159
2018 11 14 14 14 13 26 13 25 13 18 16 9 186
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

Aanmelding nieuwe hulpvragers per maand

Aanmelding hulpvragers via 2020 2019 2018 2017
Landelijke website 70                 102               109               124               
Project EMMA 6                    9                    -                6                    
Kwadraad 22                 17                 18                 17                 
Schuldhulpverlening Gemeente 24                 15                 45                 20                 
Stichting MEE 3                    6                    -                -                
Stichting Piëzo 3                    3                    -                -                
Geldfit 3                    -                -                -                
Pilot Ontzorging 4                    -                -                -                
Overig 8                    7                    14                 19                 
Totaal 143               159               186               186               
Hiervan in behandeling genomen 132               154               179               157               

Wijk Aantal In % Aantal In % Aantal In % Aantal In %
Meerzicht 33 25,0% 32 20,8% 32 17,9% 33 21,0%
Oosterheem 24 18,2% 20 13,0% 25 14,0% 25 15,9%
Buytenwegh/De Leyens 24 18,2% 42 27,3% 36 20,1% 31 19,7%
Seghwaert 9 6,8% 12 7,8% 29 16,2% 16 10,2%
CDDP 30 22,7% 32 20,8% 37 20,7% 35 22,3%
Noordhove 5 3,8% 9 5,8% 3 1,7% 6 3,8%
Rokkeveen 7 5,3% 6 3,9% 16 8,9% 8 5,1%
Overig 0 0,0% 1 0,6% 1 0,6% 3 1,9%
Totaal 132 100,0% 154 100,0% 179 100,0% 157 100,0%
CDDP: Centrum, Dorp, Driemanspolder, Palenstein

Herkomst qua wijk van in behandeling genomen hulpvragers
0 0 0 0

http://www.uitdeschulden.nu/
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Verloop hulpvragers.  
 
Het verloop van het aantal in behandeling zijnde dossiers was als volgt: 

 
 

De doorlooptijd van de afgesloten dossiers: 
 

 
 
Behaalde resultaten 
 

 
 
Van de in 2020 afgesloten dossiers is net als in voorgaande jaren ongeveer 40%  
succesvol afgesloten. Door de met ingang van 2020 door ons ingevoerde meer 
gedetailleerde vastlegging van de resultaten is een betere definiëring van het 
begrip “succesvol” tot stand gekomen. 
Succesvol betekent onder meer dat de administratie op orde is gekomen en/of 
dat de hulpvrager van mening is dat deze weer zelfstandig verder kan, dan wel 
dat de ‘Wet schuldsanering natuurlijke personen’ (WSNP) met begeleiding 
succesvol is doorlopen. 
 
Helaas worden er ook dossiers vroegtijdig afgesloten. Redenen hiervoor zijn 
onder meer dat de aanmelding niet tot daadwerkelijke hulpverlening heeft geleid 
omdat met de hulpvrager na de pre-intake geen contact meer te krijgen was of 
dat deze voor een andere begeleiding heeft gekozen. Het vroegtijdig afsluiten 
van daadwerkelijk begeleidingstrajecten heeft veelal de oorzaak dat de 
hulpvrager zich niet aan de afspraken houdt, dat de hulpvrager het uiteindelijk 

Tijdsverloop 2020 2019 2018 2017
Per 1 januari 164               172               162               101               
Nieuwe hulpvragers 132               154               179               157               
Heropende dossiers 8                    7                    2                    -                
Afgesloten in het jaar -146             -169             -171             -96                
Per 31 december 158               164               172               162               

Aantal hulpvragers in behandeling

Aantal maanden Aantal In % Aantal In % Aantal In % Aantal In %
< 1 maand 21 14,4% 27 16,5% 30 17,5% 21 21,9%
1 - 3 maanden 26 17,8% 20 12,2% 39 22,8% 10 10,4%
4 - 6 maanden 21 14,4% 27 16,5% 31 18,1% 21 21,9%
7 - 12 maanden 20 13,7% 32 19,5% 32 18,7% 19 19,8%
13 - 24 maanden 29 19,9% 36 22,0% 25 14,6% 17 17,7%
> 24 maanden 29 19,9% 27 16,5% 14 8,2% 8 8,3%
Totaal 146 100,0% 169 103,0% 171 100,0% 96 100,0%

20172020 2019 2018
Doorlooptijd afgesloten dossiers hulpvragers

Mate van succes Aantal In % Aantal In % Aantal In % Aantal In %
Succesvol afgesloten 66 39,1% 71 42,0% 69 40,4% 44 45,8%
Doorverwezen 0 0,0% 3 1,8% 8 4,7% 2 2,1%
Vroegtijdig afgesloten nà start maatje 42 24,9% 95 56,2% 94 55,0% 50 52,1%
Vroegtijdig afgesloten vóór start maatje 38 22,5%
Totaal 146 86,4% 169 100,0% 171 100,0% 96 100,0%

2020 2019 2018 2017
Mate van succes afgesloten dossiers hulpvragers
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zelf wil oplossen of geen hulp meer wil of op een gegeven moment geen contact 
meer te krijgen is. 
Van alle per 31 december 2020 onderhanden zijnde dossiers is een inventarisatie 
gemaakt van de tot dusver behaalde deelresultaten in de totale 
begeleidingsperiode, dus niet alleen in 2020. Bij nagenoeg alle dossiers zijn 
positieve deelresultaten gerealiseerd. 
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2. Financieel Jaarverslag 2020 
  

 

Balans per 31 december 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vorderingen 280                 1.192              
Liquide middelen 38.480           43.949           
Totaal activa 38.760           45.142           

Continuiteitsreserve 21.000           17.500           
Bestemmmingsreserves 13.254           16.767           
Vooruitontvangen bedragen -                  5.000              
Overige schulden 4.506              5.875              
Totaal passiva 38.760           45.142           

Staat van baten en lasten  
€ € €

BATEN
Subsidies 62.779           56.813           56.813           
Andere organisaties zonder winststreven -                  -                  4.426              
Giften en collectes 2.862              1.200              1.660              
Bijzondere baten -                  3.202              
Totaal baten 65.641           58.013           66.101           

LASTEN
Vrijwilligersvergoedingen coordinatoren + onderstreuners 15.303           17.000           14.943           
Reiskosten en onkosten maatjes 118                 500                 177                 
Reis- en onkosten bestuur en coordinatoren 1.106              1.500              966                 
Contributie landelijke vereniging 3.100              3.100              3.100              
Training nieuwe maatjes 8.800              10.500           11.222           
Training bestaande maatjes 17.031           18.750           16.094           
Maatjesbijeenkomsten/cursusdagen 1.287              1.450              2.590              
Verklaring van goed gedrag nieuwe maatjes -                  -                  11                    
Huurlasten 9.101              8.100              7.950              
Kantoorkosten 2.862              500                 665                 
Kosten PR 2.398              2.500              2.321              
Accountantskosten 3.260              4.000              4.182              
Kosten IT 1.151              1.100              1.130              
Overige kosten 139                 420                 385                 
Bijzondere lasten -                  3.202              
Totaal lasten 65.654           69.420           68.937           

Resultaat -13                  -11.407          -2.835            

Resultaatbestemming
Continuiteitsreserve 3.500              3.500              3.500              
Bestemmingsreserve -3.513            -14.907          -6.335            
Bestemmingsfonds maatjes -                  -                  -                  
Resultaat -13                  -11.407           -2.835            

 REALISATIE 
2020 

 BEGROTING 
2020 

 REALISATIE 
2019 
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2.1 Grondslagen van waardering en van bepaling van het 
resultaat 

 
 
2.1.1 Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 “kleine organisaties-
zonder-winststreven” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is 
opgesteld in euro’s.  
 
2.1.2 Verbonden partijen 

De volgende entiteiten zijn aan te merken als verbonden partijen: 
Stichting SchuldHulpMaatje Nederland. 
 
2.2 Grondslagen van waardering 
 
2.2.1 Algemene grondslagen van waardering 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 
2.2.2 Materiële vaste activa 

Aanschaffingen van € 1.500,- en meer worden geactiveerd. 
 
2.2.3 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en 

passiva 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn 
opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder 
aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele 
beoordeling van de vorderingen. 
 
2.2.4 Reserves en fondsen 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding. Door het bestuur kunnen 
bestemmingsreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek 
doel.  
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden voor het doel waarvoor 
deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van 
toegekende donaties voor specifieke projecten. 
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2.3 Grondslagen van resultaatbepaling 
 
2.3.1 Algemene grondslagen van resultaatbepaling 

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee 
verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
2.3.2 Baten 

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 
Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 
 
2.3.3 Lasten 

Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking 
hebbende renteopbrengsten en rentelasten. 
 
2.4 Toelichting op de balans 31 december 2020 
 
2.4.1 Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve wordt gevormd om bij beëindiging van de activiteiten op 
enig moment in de toekomst voldoende middelen beschikbaar te hebben om nog 
lopende hulpvragen op een goede manier te kunnen afronden Hierbij wordt een 
uitlooptijd van 6 tot 9 maanden noodzakelijk geacht. Het streven is daarom een 
continuïteitsreserve te vormen van € 25.000,- tot € 30.000,- , zijnde ongeveer 
40% tot 50% van de huidige jaarbegroting. Hiermee zouden de doorlopende 
kosten gedurende de aangegeven periode gedekt kunnen worden. De doorlopende 
kosten betreffen met name de kosten voor de aanwezige Maatjes, de 
coördinatoren, de huisvesting en de contributie aan de landelijke vereniging. 
 
2.4.2 Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve wordt gevormd om in de toekomst bij een mogelijk 
tijdelijk tekort aan subsidies en giften de activiteiten toch op het gewenste niveau 
te kunnen voortzetten. 
 
2.4.3 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  

De stichting heeft een huurcontract voor een kantoorruimte aan het Bredewater 
16 in Zoetermeer. Dit contract is maandelijks opzegbaar. De huurprijs voor het 
volgende jaar bedraagt € 10.000,-. 
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2.5 Toelichting op verschillen begroting en realisatie 
 
2.5.1 Baten 

Omdat de tot en met 2019 verkregen subsidies definitief zijn vastgesteld door de 
gemeente Zoetermeer kon de voorziening die voor het risico van terugbetaling was 
gevormd ten bedrage van € 5.000,- vrijvallen. Hierdoor zijn de baten uit subsidies 
hoger uitgekomen dan begroot. 
De opbrengst uit collectes zijn ook hoger uitgekomen dan verwacht, met name 
door een flinke collecte-opbrengst van een kerk die ons nog niet eerder had 
ondersteund.  
 
2.5.2 Lasten 

De vergoeding voor de coördinatoren zijn lager uitgekomen doordat niet alle 
coördinatoren, onder meer door ziekte, het benodigde aantal uren voor de 
maximale vergoeding heeft gemaakt. 
  
De kosten voor de training van nieuwe Maatjes zijn lager uitgekomen omdat er 23 
Maatjes zijn opgeleid ten opzichte van het begrote aantal van 30 Maatjes. 
Daarnaast hebben 6 Maatjes de cursus SHM Jong gevolgd, waar niets voor was 
begroot. 
 
De kosten voor de training van bestaande Maatjes zijn lager uitgekomen omdat 
het gemiddeld aantal actieve Maatjes iets lager is uitgekomen dan verwacht. 
 
De huurlasten zijn hoger uitgekomen dan begroot in verband met de verhuizing 
naar een grotere kantoorruimte in augustus. 
 
De kantoorkosten zijn hoger uitgekomen vanwege het vervangen van de beamer 
en het aanschaffen van meubilair in verband met de verhuizing. 
 
De kosten voor de accountant zijn lager uitgekomen doordat de kosten voor het 
jaar 2019 lager waren dan was voorzien. 
 
Het resultaat in 2020 is daardoor nagenoeg neutraal uitgekomen, terwijl een tekort 
was verwacht van € 11.407,-. 
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2.6 Begroting 2021 

 
Om het begrote tekort te verminderen zullen initiatieven genomen worden om 
extra fondsen te werven. Daarnaast zullen de mogelijkheden om nog zuiniger te 
opereren worden geïnventariseerd. Ook kan het begrote tekort nog uit de 
bestemmingsreserves worden opgebracht. 
 
  

BEGROTING
Staat van baten en lasten 2021

€
BATEN
Subsidies 58.762            
Andere organisaties zonder winststreven -                   
Giften en collectes 1.238              
Vergoeding project EMMA -                   
Bijdragen bedrijfsmaatjes -                   
Huuropbrengsten -                   
Oveige baten -                   
Totaal baten 60.000            

LASTEN
Vrijwilligersvergoedingen coordinatoren 17.000            
Reiskosten en onkosten maatjes 200                  
Reis- en onkosten bestuur en coordinatoren 1.000              
Contributie landelijke vereniging 3.045              
Training nieuwe maatjes 10.657            
Training bestaande maatjes 18.830            
Maatjesbijeenkomsten/cursusdagen 1.450              
Huurlasten 10.000            
Kantoorkosten 500                  
Kosten PR 2.500              
Accountantskosten 3.600              
Kosten IT 1.200              
Bankkosten 150                  
Totaal lasten 70.132            

Resultaat -10.132          
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3. 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: Bredewater 16, (unit 2.02C) 
2715CA Zoetermeer 
Kantoor (op afspraak): Bredewater 16, (unit 2.02C) 2715CA Zoetermeer.  
Bankrelatie: NL66 INGB 0006 1848 31 
E info@shmzoetermeer.nl 
M: 06-39405015 
 

b) Websites SchuldHulpMaatje Zoetermeer en SchuldHulpMaatje 
landelijk: 
www.shmzoetermeer.nl  
www.schuldhulpmaatje.nl (voor Maatjes en algemene informatie) 
www.uitdeschulden.nu (voor aanmelden hulpvragers) 
www.eerstehulpbijschulden.nl (voor herkennen van geldzorgen) 
www.moneyfit.nl (voor jongeren met geldvragen) 
www.geldfit.nl (voor voorkomen van geldproblemen) 
www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina (voor Maatjes, 
specifieke informatie) 

 
  

http://www.shmzoetermeer.nl/
http://www.schuldhulpmaatje.nl/
http://www.uitdeschulden.nu/
http://www.eerstehulpbijschulden.nl/
http://www.moneyfit.nl/
http://www.geldfit.nl/
http://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina
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Vastgesteld en goedgekeurd te Zoetermeer op ____________ 2021. 
 
 
 
 
 
  
Herman van Vuren 
Voorzitter  
 
 
 
 
  
Frits von Meijenfeldt 
Bestuurslid 
 
 
 
 
  
Han Wijnberger 
Penningmeester 
 
 
 
 
 
  
Jan de Vries 
Bestuurslid/coördinator 
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