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Samenvatting 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer (SHMZ) is een organisatie van vrijwilligers die 
onbaatzuchtig medeburgers van Zoetermeer begeleiden bij financiële problemen; snel, 
kosteloos, met een minimum aan papierwerk en formaliteiten en in principe bij hen thuis.  
Dit meerjarenplan 2021 – 2024 schetst de ontwikkelingen en beleidsthema’s voor SHMZ, 
mede gebaseerd op de kadernota “Meedoen met meerwaarde” van de gemeente 
Zoetermeer. 
Centrale thema’s voor SHMZ zijn verantwoorde groei en continuïteit, flexibiliteit en 
maatwerk in de begeleiding, behoud van kwaliteit en afstemming met de gemeente en 
andere ketenpartners.  
De concrete doelstellingen zijn: 

1) Laagdrempelige toegang voor hulpvragers en effectieve begeleiding  
Onderwerpen zijn: 
 Meer bekendheid geven aan de begeleidingsmogelijkheden van SHMZ, mede op 

basis van een communicatieplan 
 Ondersteuning van vroegsignalering en overige speerpunten van het 

gemeentelijke beleid, in afstemming met overige betrokken hulporganisaties 
 Maatwerk voor onder meer jongeren, zzp-ers en inburgeraars/statushouders 
 Te vroege uitstroom uit de begeleiding beperken 
 Monitoren van de voortgang van de begeleiding en een goede registratie van de 

inzet en de bereikte resultaten bij afronding 

2) Flexibel inspelen op variaties in de hulpvraag met maatjes van voldoende niveau 
Dit betekent aandacht voor: 
 Selectie: een realistisch beeld geven van het ‘maatje zijn’, afwegen van 

benodigde en beschikbare tijd en duidelijke minimumeisen hanteren  
 Bij de inzet van maatjes inspelen op de diversiteit in beschikbare tijd, drijfveren 

en behoeften van de maatjes voor behoud van motivatie en binding met SHMZ 
 Maatwerk bij de match van maatjes met hulpvragers en bij de ondersteuning 

door de coördinatoren vanuit een uniform kader. 
 Beschikbaarheid en goede toegankelijkheid van de benodigde en snel 

veranderende begeleidingsinformatie.  

3) Verbeteren van de slagkracht van de organisatie  
Onderwerpen hierbij zijn: 
 Voldoende bestuurlijke capaciteit, flexibiliteit bij de wijze van besturen en 

aansturen en bewaken van de beheersbaarheid van de organisatie 
 De goede balans houden tussen hoofdtaak en de nevenactiviteiten zoals de 

inbreng in het lokale hulpverleningsnetwerk en bij SchuldHulpMaatje Nederland. 
 Een professionaliseringsslag op ICT-gebied maken en het verbeteren van het 

documentbeheer op basis van een ICT-plan 
 Zoeken van nieuwe huisvesting in verband met de ontwikkeling van het 

Entreeproject waar ons huidige kantoor zich bevindt 

De begroting bedraagt tot 2024 gemiddeld € 73.000 per jaar. Uitgangspunt daarbij is dat 
160 tot 200 hulpvragers worden begeleid met circa 100 maatjes.  
De Coronapandemie maakt goed duidelijk dat het aantal hulpvragers onvoorspelbaar is 
en steeds rekening moet worden gehouden met onvoorziene omstandigheden.  
Wij vinden daarom een basisafspraak met de gemeente Zoetermeer gewenst voor 
financiële ondersteuning van € 73.000 gemiddeld per jaar voor de periode 2021 – 2024 
en waar nodig dit bedrag in overleg met de gemeente naar boven, dan wel naar beneden 
bij te stellen.  
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Inleiding 
 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer (SHMZ) bestaat in 2020 zeven jaar. SchuldHulpMaatje is 
een vrijwilligersorganisatie en de motivatie van de vrijwilligers is om onbaatzuchtig de 
medeburgers van Zoetermeer bij financiële problemen te helpen.  
De organisatie is gegroeid van 30 maatjes in 2014 tot ruim 100 maatjes in 2020. De 
omvang stabiliseert de laatste jaren op circa 170 hulpvragers en 100 maatjes. 
 
SchuldHulpMaatje opereert in een snel veranderende politieke, maatschappelijke en 
organisatorische context. Enkele voorbeelden daarvan: 

• meer aansturing vanuit de gemeente  
• eerdere signalering van (mogelijke) hulpvragen 
• een grotere complexiteit van de hulpvragen 
• een hoger verloop van vrijwilligers/maatjes 
• variaties in de groei van het aantal hulpvragers 

Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de werkwijze en interne organisatie van 
SHMZ. 
 
De doelstellingen uit een eerder meerjarenplan zijn vooral met financiële hulp van de 
gemeente Zoetermeer volledig gerealiseerd. Met dit nieuwe meerjarenplan beoogt SHMZ 
in te spelen op de ontwikkelingen die (nu al) op haar afkomen. Dit nieuwe meerjarenplan 
geeft op hoofdlijnen de richting voor de komende jaren weer. In hiervan afgeleide 
jaarplannen zullen acties worden geconcretiseerd. 
 
Uiteraard blijft noodzakelijke hulp aan mensen met financiële problemen in Zoetermeer 
de basis van SHMZ. 
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1. Doel, missie en werkwijze SchuldHulpMaatje 
 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie 
SchuldHulpMaatje Nederland. Doel en missie van SchuldHulpMaatje Zoetermeer zijn 
zoals geformuleerd op de site van de landelijke organisatie. 
 
Doel 
Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden 
vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op 
persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. 
Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. 

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. 

 
Missie 
De missie van SchuldHulpMaatje bestaat uit een vijftal pijlers: 

• Bijdragen aan een schuldenvrij leven van mensen 
• Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldenproblematiek 
• Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen 
• Vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood 
• Goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers, wier hulp aanvullend is op die van 

professionals 

Werkwijze 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer (SHMZ) helpt hulpvragers snel en met een minimum aan 
papierwerk en formaliteiten. Ook als er niet meteen een maatje beschikbaar is, wordt bij 
financiële nood hulp geboden.  
SHMZ begeleidt volledig kosteloos, zonder oordeel en in principe bij de hulpvrager thuis. 
Schuldhulpmaatjes staan naast de hulpvrager en leveren begeleiding op maat, afgestemd 
op de mogelijkheden van de hulpvrager op dat moment.  
SHMZ heeft naast de financiële begeleiding ook oog voor andere knelpunten en adviseert 
en bemiddelt zo nodig en desgewenst bij het vinden van hulp daarvoor. 
SHMZ kiest er bewust voor om als vrijwilligersorganisatie te blijven functioneren. 
 
  

https://schuldhulpmaatje.nl/missie-en-visie/
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2. SchuldHulpMaatje Zoetermeer 
 
2.1 Historie 
 
In 2013 is SchuldHulpMaatje Zoetermeer gestart als Stichting Budget Op Orde Maken 
Zoetermeer (B.O.O.M.Z.), met directe aansluiting op het landelijke initiatief 
SchuldHulpMaatje. 
 
Vanaf het begin hebben de gemeente Zoetermeer en Fonds 1818 SchuldHulpMaatje 
Zoetermeer financieel ondersteund. Ook Oranje Fonds en Kansfonds hebben financieel 
steun verleend. 
 
In de loop der jaren is SchuldHulpMaatje Zoetermeer flink gegroeid: 

• in 2014: 68 hulpvragers begeleid door 30 maatjes 
• in 2019: 170 hulpvragers, begeleid door ruim 100 maatjes 

 
2.2 Structuur van de organisatie 
 
Bestuur 
Het bestuur van SHMZ bestaat uit vier leden. Naast de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester is er een coördinator-bestuurder, die de verbindende schakel is tussen 
bestuur en coördinatoren. 
 
Coördinatoren 
SHMZ heeft anno 2020 negen coördinatoren. Zij coördineren de begeleiding van de 
hulpvragen en de dagelijkse gang van zaken. Iedere coördinator heeft ongeveer tien tot 
vijftien maatjes onder zijn/haar hoede en fungeert als eerste vraagbaak en 
overlegpartner voor zijn/haar maatjes. 
 
Maatjes 
Er zijn ongeveer 100 maatjes. Afhankelijk van het verloop (in 2019 30%) en de toename 
of afname van het aantal hulpvragers worden meerdere keren per jaar nieuwe maatjes 
opgeleid. 
 
Aansluiting bij en samenwerking met SchuldHulpMaatje Nederland 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer is een zelfstandige stichting die werkt onder de vlag van 
de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland en wordt gefaciliteerd vanuit het Landelijk 
ServicePunt (LSP) op de volgende gebieden: 

• het opleiden van vrijwilligers (basiscursus voor maatjes, bijscholingen en  
e-learnings) 

• het hosten van het geautomatiseerde HulpVragerSysteem (HVS) voor het primaire 
(begeleidings)proces 

• het ontwikkelen van tools en promotiemateriaal en onderhouden van infosites 
voor hulpzoekenden 

• het verzamelen en ontsluiten van informatie op de landelijke site 
• het organiseren van bijeenkomsten voor kennisoverdracht en netwerken 

 
Er is frequent contact tussen LSP en SHMZ op werkniveau en op directie-bestuursniveau. 
 
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.   
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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  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. 

2.3 Activiteiten 
 
2.3.1 Primaire taak: begeleiding van hulpvragers met financiële problemen 
SHMZ helpt ieder jaar ongeveer 170 hulpvragers bij hun financiële problemen. SHMZ is 
een van de weinige organisaties die “achter de voordeur” van hulpvragers komt. Alle 
gesprekken en begeleiding vinden in principe bij mensen thuis plaats. 
 
SHMZ is ook intermediair voor aanmelding van hulpvragers bij de Voedselbank 
Haaglanden en de aanvraag van een lening of een gift bij het Sociaal Leenfonds 
Zoetermeer (SunZ). 
 
Het aantal uren voor de begeleiding van hulpvragers is de afgelopen jaren gestegen van 
1.600 in 2014 tot ruim 5.000 in 2019. Daarnaast besteden de coördinatoren de nodige 
uren aan begeleiding van maatjes, eigen hulpvragers en aan de in de volgende paragraaf 
genoemde andere activiteiten. In 2019 was dat ongeveer 2.500 uur. In totaal werden 
dus in 2019 bijna 8.000 uren voor SchuldHulpMaatje Zoetermeer ingezet. 
 
Privacy en integriteit 

• De organisatie heeft een eigen AVG-beleid met bijbehorende 
uitvoeringsregelingen  

• Vanwege privacy blijven alle brondocumenten bij de hulpvragers zelf. 
• Alle maatjes hebben een vog-verklaring 
• De organisatie heeft een eigen klachtenregeling 

 
Opleiding en deskundigheidsbevordering 

• Ieder jaar worden ongeveer 30 maatjes opgeleid in een driedaagse cursus 
• Aanvullend zijn er cursussen voor financiële problematiek bij jongeren (SHM Jong) 

en voor coördinatoren 
• Voor maatjes zijn er regelmatig nieuwe e-learning-modules, intervisieavonden en 

workshops over schuldhulpverlening, zorgverzekering, belastingen, DUO, CJIB 
enz. 

 
2.3.2 Secundaire taak: keten- en overlegpartner op het gebied van 
schuldhulpverlening 
SHMZ is in Zoetermeer een grote speler op schuldengebied en wordt door de gemeente 
en andere organisaties regelmatig gevraagd haar mening te geven of om mee te denken 
met nieuwe ontwikkelingen. Dit legt een toenemend beslag op de coördinatoren en 
bestuur. 
 
De secundaire activiteiten zijn onder meer: 

• mede beoordelen van aanvragen van een lening of gift bij het Sociaal Leenfonds 
(SunZ) 

• deelname aan overleggen over preventiebeleid met onder meer de gemeente 
Zoetermeer en maatschappelijke organisaties als Kwadraad, Humanitas 
Thuisadministratie (HTA), Piëzo, Vluchtelingenwerk en JIP 

• gevraagd en ongevraagd meedenken en adviseren over het landelijk beleid van 
SchuldHulpMaatje en de daarbij gebruikte (ICT-)hulpmiddelen en systemen 
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3. Ontwikkelingen 
 
In de afgelopen jaren is de context waarin SHMZ opereert snel aan het veranderen. In dit 
hoofdstuk staan een aantal veranderingen geschetst. Ze zijn geordend naar de volgende 
thema's: 

• landelijk en gemeentelijk 
• hulpvragers 
• maatjes 
• bestuur, coördinatoren, ondersteuning 
• interne organisatie 

 
In hoofdstuk 4 wordt weergegeven op welke thema's SHMZ zich, gelet op de in dit 
hoofdstuk geschetste ontwikkelingen, zal richten. 
 
3.1  Algemeen: meer preventie, vroegsignalering, samenwerking en 

maatwerk 
3.1.1   Landelijk en gemeentelijk  
Vanaf 1 januari 2021 wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. Er komt 
een wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling met als doel vroegsignalering van 
schulden. Gemeenten zijn voortaan verplicht te acteren op signalen van schuldeisers 
over betalingsachterstanden. 
 
De gemeente Zoetermeer heeft begin 2020 de kadernota “Meedoen met meerwaarde” 
vastgesteld, met daarin onder meer een vertaling van genoemde wetswijziging. 
Belangrijk onderdeel van de kadernota is hoe om te gaan met burgers met schulden: 
“inwoners zijn schulden(zorg)vrij”.  
 
Speerpunten zijn: 
• Vroegsignalering 

Doel is vroegtijdige signalering van schulden en het bieden van hulp.  
Zoetermeer werkt al samen met crediteuren als woningcorporaties, GWE-leveranciers 
en zorgverzekeraars (EMMA). Dit zal worden uitgebreid naar andere crediteuren.  
Tevens komt er een pilot om statushouders vanaf het begin financieel naar 
zelfstandigheid te begeleiden. Ook is er specifieke aandacht voor de financiele 
problematiek van jongeren (bijv. terugbetalen studieschuld, loonbeslag). 
 

• Schuldsanering in plaats van schuldbemiddeling 
De gemeente overweegt schulden over van de hulpvrager over te nemen en de 
crediteur het onderhandelde bedrag in één keer uit te betalen. Doel is duidelijkheid en 
rust voor de hulpvrager en zekerheid voor de crediteur. Zoetermeer verwacht 
hierdoor wel een verdere stijging van de uitgaven voor budgetbeheerders en 
bewindvoerders. 

 
De gemeente constateert dat bij de vormgeving en uitvoering van de nota hulp van 
vrijwilligersorganisaties, zoals SHMZ, essentieel is. Uit de nota blijkt dat gemeente 
daarbij minder wil sturen op afzonderlijke activiteiten van de verschillende spelers in het 
veld, maar meer wil sturen op de te behalen eindresultaten, en dat daarbij meer oog is 
voor gezamenlijkheid en samenwerking tussen de verschillende partners. 
 
Landelijk en lokaal is dus een duidelijke ontwikkeling naar preventie en vroegtijdige 
signalering, met een duidelijk beroep op vrijwilligersorganisaties als SHMZ. 
In het post-coronatijdperk, zo dat er al zal zijn, zal dit onverminderd gelden. 
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De uitbraak van het coronavirus wereldwijd begin 2020 heeft veel veranderd. Ook 
Nederland en Nederlanders zijn er hard door getroffen. De gevolgen van de uitbraak zijn 
op dit moment (medio 2020) nog onvoldoende in te schatten. Onduidelijk zijn ook de 
gevolgen voor de economie. Wel is duidelijk dat er veel mensen in financiële problemen 
zullen komen, ondanks alle overheidssteun. De schuldenproblematiek van burgers zal 
hierdoor zowel op landelijk als lokaal niveau meer aandacht vragen. 
 
3.1.2   SchuldHulpMaatje Nederland 
Ook de koepelorganisatie is de laatste jaren gegroeid en geprofessionaliseerd. Het is een 
groot goed dat niet elke stichting zelf ‘het wiel hoeft uit te vinden’ en de ontwikkelkosten 
van voorzieningen voor gemeenschappelijk gebruik laag kunnen blijven. De keerzijde is 
dat voorzieningen niet volledig aansluiten bij de lokale behoefte van de individuele 
stichtingen. Die variëren van klein tot groot (zoals SHMZ) en verschillen op onderdelen in 
aanpak en organisatie. 
Ook moet ervoor worden gewaakt dat landelijk beleid te centralistisch wordt en/of te ver 
af komt te staan van de dagelijkse praktijk. Voorbeelden zijn: 

• de noodzaak van maatwerkbegeleiding van minder zelfredzame hulpvragers en/of 
hulpvragers met een grote taalachterstand 

• het tijdsbeslag voor de vrijwilligers in het nakomen van regels die weinig 
toegevoegde waarde hebben 

• het verplicht stellen van het volgen van specialistische e-learnings voor elke 
vrijwilliger met informatie die snel ‘veroudert’. 

• uitsluiten van doelgroepen waarbij - in de lokale visie - de nood hoog is zoals zzp-
ers. 

 
3.2  Hulpvragers: aanbod gestabiliseerd, complexiteit toegenomen 
 
Sinds de start van SHMZ in 2013 is het aantal aanmeldingen van hulpvragers 
toegenomen: van 68 in 2014 tot 170 in 2019. In de laatste jaren is sprake van 
stabilisatie van de instroom. Het aantal personen en gezinnen met problematische 
schulden is echter niet gestabiliseerd. 
 
De vraagstukken die hulpvragers inbrengen, worden steeds complexer en omvangrijker. 
Meer en meer zijn specialismen op het gebied van onder meer jongeren, statushouders, 
crisisbehandeling, ouderen, belastingen en zzp’ers noodzakelijk. Vooral de jongeren en 
statushouders vragen veel begeleidingstijd, onder meer door tussentijds verlies aan 
contact en opnieuw opstarten van de aanpak en aflosregelingen die zijn vervallen, en bij 
statushouders door communicatieproblemen en onbekendheid met de Nederlandse 
samenleving en instanties.  
Medio 2020 worden zzp’ers nog doorverwezen, maar er melden zich steeds meer ex-
zzp’ers waarbij de financiële afhandeling van hun zaak nog geruime tijd doorloopt. 
 
Op het moment van schrijven van dit meerjarenplan zijn de gevolgen van de uitbraak 
van het coronavirus nog niet duidelijk, noch kwalitatief, noch kwantitatief. 
 
3.3 Maatjes: groter verloop, motivatieproblemen, werkdruk 
 
Met de toename van het aantal hulpvragers is ook het aantal opgeleide maatjes 
gestegen. In 2014 waren er nog 30 maatjes, eind 2019 waren dat er ongeveer 100. 
 
Het verloop onder maatjes is echter ook toegenomen, in de afgelopen twee jaar van 20% 
tot 30%. Een analyse van het verloop van maatjes leert dat met name het verloop onder 
maatjes met een fulltimebaan, dus de wat “jongere” maatjes, is toegenomen. Naast 
werkdruk, wordt ook het gebrek aan motivatie veel genoemd als vertrekreden. Dit heeft 
(mogelijk) te maken met de weerbarstigheid van de materie, het feit dat de hulpvragers 
zelf niet altijd even goed gemotiveerd zijn, etc. 
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Maatjes van 55 jaar en ouder blijven daarentegen vaak langer dan vijf jaar maatje. 
Maatregelen om maatjes meer te binden zijn genomen. Hierbij moet gedacht worden aan 
intensievere begeleiding door coördinatoren, beter verwachtingenmanagement bij de 
intake, een introductieperiode voor maatjes enz. 
 
3.4 Bestuur, coördinatoren, ondersteuning: veranderende organisatie 
 
De organisatie is de afgelopen jaren hard gegroeid. Inmiddels is het coördinatorenberaad 
versterkt met twee vrijwilligers (maatjes) voor administratieve ondersteuning en pr- en 
ICT-ondersteuning. Het huidige aantal van 9 coördinatoren is vooralsnog voldoende. 
 
Ook is in gang gezet dat het bestuur wordt versterkt met iemand die ook overdag 
beschikbaar is, omdat drie van de vier huidige bestuursleden een fulltimebaan hebben. 
SHMZ wordt vaak uitgenodigd voor overleggen en pr-activiteiten waarbij de 
aanwezigheid (overdag) van een bestuurslid wenselijk is. 
 
Tevens is in de afgelopen twee jaar ingezet op een helderder taakverdeling en meer 
vroegtijdige afstemming tussen bestuur en coördinatoren op de grotere thema's van 
beleid. Doel was om zo de besluitvorming efficiënter te maken en al in een vroeg stadium 
synergie en gezamenlijk draagvlak te realiseren. Daarmee kan zo ook flexibeler worden 
ingespeeld op snelle veranderingen in de samenleving. 
  
3.5 Interne organisatie: aanpassen aan de eisen van de tijd; stap 

vooruit 
De interne organisatie is onvoldoende meegegroeid met de omvang van SHMZ. Ook de 
stand van de techniek verandert snel. Hulpmiddelen als het documentbeheersysteem, de 
ICT, de huisvesting, de werving van hulpvragers en maatjes en de publiciteit zijn niet 
meer goed passend bij de veranderende organisatie. Met name het documentbeheer, de 
automatisering en het gebruik van social media voor werving van hulpvragers en maatjes 
moeten verder up-to-date worden gebracht. 
 
Privacy en een goede toepassing van de AVG zijn belangrijke thema’s. Daar is uitvoering 
aan gegeven met een beleidsdocument en een privacyverklaring. Daarnaast is er een 
heldere klachtenregeling. 
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4. Thema's voor de komende jaren 
 
De in het vorige hoofdstuk geschetste ontwikkelingen stellen SHMZ voor keuzes. 
 
Daarbij komt de plotselinge problematiek van de coronacrisis. In het begin 2020 
vastgestelde Jaarplan 2020 van SchuldHulpMaatje Zoetermeer werd nog uitgegaan van 
een min of meer stabiele organisatie en hulpvraag. De gevolgen van de coronapandemie 
kunnen dit beeld echter drastisch wijzigen. 
 
In het jaarplan 2020 zijn onderstaande hoofddoelstellingen voor SHMZ geformuleerd, 
waarbij al is geanticipeerd op het opstellen van dit meerjarenplan: 
 
1. Effectiviteit van de intake en begeleiding optimaliseren (primaire proces) en 

vroegtijdige uitstroom van hulpvragers waar mogelijk beperken 
2. Informatievoorziening en deskundigheid van de maatjes bevorderen, alsmede de 

interne communicatie 
3. Voorzien in voldoende opgeleide maatjes en vroegtijdige uitstroom zo mogelijk 

beperken 
4. Capaciteit en 'professionaliteit' van de interne organisatie en slagkracht van de 

organisatie (bestuur, coördinatoren, ondersteuners en maatjes) bevorderen  
5. Vergroten van de ‘zichtbaarheid’ van SHMZ voor potentiële hulpvragers en 

netwerkpartners, en onderzoek naar verbetering van de externe communicatie 
6. De financiële, personele en facilitaire continuïteit van de organisatie borgen 
7. Een actieve netwerkpartner zijn bij schuldhulpverlening en schuldenpreventie in 

Zoetermeer 
8. (Gevraagd en ongevraagd) adviseren van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 

en het Landelijk Servicepunt voor het effectief ondersteunen van de lokale 
organisaties 

9. IT-beleid en beleid voor document- en informatiebeheer vaststellen en 
implementeren om de efficiëntie en gebruikersvriendelijkheid te vergroten. 

 
In dit meerjarenplan zijn deze hoofddoelstellingen gerangschikt op een aantal wat breder 
geformuleerde hoofdthema's waarmee SHMZ de komende jaren aan de slag zal gaan. 
 
4.1 Inzetten op kwaliteit en binding van maatjes 
 
In het vorige hoofdstuk zijn de ontwikkelingen rond de maatjes samengevat onder het 
kopje "groter verloop, motivatieproblemen, werkdruk". Gebrek aan tijd en complexiteit 
van casussen vormen meer en meer een obstakel en kunnen vooral in combinatie tot 
frustratie leiden. 
Daarbij komt de toenemende diversiteit in het aanbod van maatjes met hun drijfveren en 
behoeften. Voor de relatief jonge maatjes met een fulltimebaan kunnen die wat anders 
liggen dan voor gepensioneerden. Ook is bij jonge, werkende maatjes de kans groter op 
wijziging van de werksituatie, gezinsuitbreiding en dergelijke veranderingen, dit met 
gevolgen voor hun beschikbaarheid. 
Dit vraagt meer maatwerk, waarbij de beschikbare tijd van het maatje, ook voor 
bijscholing en overleg, en de vereiste deskundigheid voor (complexere) begeleidingen zo 
goed mogelijk in balans worden gebracht.  
Tot nu toe was het uitgangspunt dat elk gecertificeerd maatje op iedere casus inzetbaar 
is. Voor SHMZ is nu de uitdaging om de maatjes, die immers de kerntaak van SHMZ 
hoofd, handen en voeten geven, flexibel in te zetten op casussen die goed bij hun 
mogelijkheden en wensen passen en de kans op teleurstelling verminderen. 
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SHMZ zal meer aandacht geven aan: 
• selectie (minimumeisen vaststellen en hanteren) 

opleidingsniveau (minimaal mbo), omgaan met complexe financiële zaken, omgaan 
met schrijnende problematiek van hulpvragers, benodigde tijd (vaak onderschat en 
met name in het begin van een begeleidingstraject van belang), leeftijdsopbouw 
(senioren hebben meer tijd beschikbaar)  

• koppeling maatjes en hulpvragers 
beschikbare tijd van maatje en complexiteit van de casus op elkaar afgestemd; meer 
letten op match in karakter tussen maatje en hulpvrager 

• begeleiding en ondersteuning van maatjes door de coördinatoren 
meer uniformiteit in de begeleiding (geen strak regime, maar wel een met elkaar 
overeengekomen “minimaal gewenste aanpak”), mogelijke duo-inzet 

• beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie 
online-opleidingen, beschikbaarheid van relevantie informatie (kennisinfrastructuur, 
zoals de 'wikipedia' van SchuldHulpMaatje Katwijk, waarbij informatie automatisch up 
to date is, omdat direct gebruik gemaakt wordt van externe bronnen die door de bron 
zelf bijgehouden worden), mogelijke specialisatie op bijv. fiscaal, juridisch en 
boekhoudkundig gebied en betere benutting en beschikbaarheid van de vele 
informatie en de tools die bij SchuldHulpMaatje Nederland beschikbaar zijn. 

 
Door omstandigheden als de coronacrisis zal de organisatie flexibel moeten zijn om grote 
aantallen hulpvragers extra op te kunnen vangen. Snel kunnen opschalen is dus 
noodzakelijk. 
 
4.2 Laagdrempelige toegang voor hulpvragers en specialisatie in 

begeleiding 
Hulpvragers weten de weg naar SHMZ al wel te vinden. Schuldhulpverlening van 
gemeente Zoetermeer, Kwadraad en andere organisaties helpen daar soms bij; altijd wel 
met instemming van de hulpvrager uiteraard. Gelet op het feit dat een op de vijf 
huishoudens in Zoetermeer te maken heeft met financiële problemen, is het potentieel 
aan hulpvragers vele malen groter dan nu geholpen wordt. In algemene zin wil SHMZ 
zich bij werkgevers (organisaties) en inwoners van Zoetermeer presenteren als 
hulporganisatie voor werknemers en inwoners in financiële problemen. (Zie verderop ook 
het thema "SHMZ vergroot zichtbaarheid naar achterban en (keten)partners"). 
 
De komende jaren zal meer in het bijzonder ook aandacht zijn voor: 

• (het toenemende aantal) jongeren en hulpvragers van buitenlandse afkomst 
• de toenemende groep ex-zzp’ers waarvoor een specialisme of maatwerk gewenst 

is 
• vroegsignalering (in lijn met het beleid van de gemeente). 

 
SHMZ monitort en analyseert grondig het verloop en de afloop van de hulpvrager-
dossiers. Dossiers worden bij het afsluiten van codes voorzien, zodat nagegaan kan 
worden waar hulp wel en waar niet effectief was. Van alle dossiers weet SHMZ 40% 
succesvol af te sluiten. Bij hulpvragers die langer dan een jaar begeleid worden is dat 
percentage zelfs 80%. Hulpvragers zijn daarna in staat om zelfstandig verder te gaan.  
 
Er is blijvend aandacht voor de ontwikkeling in aantallen en soort hulpvragers, zodat 
tijdig kan worden opgeschaald als dat nodig is. 
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4.3  Aansturing passend bij ontwikkelingen en omvang van de 
organisatie 

Door de ontwikkeling van SHMZ tot een grote organisatie, die lokaal en landelijk een 
overlegpartner van belang is geworden, is ook de aansturing van de organisatie een punt 
van aandacht. Daarom zal de komende jaren ingezet worden op de volgende punten: 

• Voldoende bestuurlijke capaciteit 
Van het bestuur wordt steeds vaker gevraagd om ook overdag beschikbaar te zijn 
en deel te nemen aan overleggen. Het huidige bestuur is, door volle banen, niet in 
staat hier voldoende aandacht aan te geven. Er is weliswaar een bestuurslid-
coördinator, maar de totale werkzaamheden van intern en extern overleg, de 
dagelijkse aansturing van de organisatie en werving en selectie van maatjes en 
hulpvragers maken extra inzet vanuit het bestuur noodzakelijk. Het bestuur wordt 
derhalve versterkt met een bestuurslid dat ook overdag beschikbaar is. 

• Bezinning op wijze van besturen en aansturen 
De omvang van de organisatie, de toegenomen complexiteit van de 
hulpvragersdossiers en het opereren in een (extern) netwerk vragen om bezinning 
op de wijze van besturen en aansturen. Voldoet de vorm van besturen, waarbij de 
taken van bestuur en coördinatoren op elkaar zijn afgestemd en in een vroeg 
stadium samen wordt opgetrokken bij belangrijke beleids- en uitvoeringsissues? 

• Focus aanbrengen in de activiteiten 
Het aanbrengen van focus in de activiteiten (zie ook het later genoemde thema 
van bezinning op de balans tussen hoofdtaak en bijkomende activiteiten) zal ook 
de bestuurbaarheid en aanstuurbaarheid vergroten. 

• Omvang organisatie bewaken 
Door de sterke groei van de afgelopen jaren wordt de beheersbaarheid van de 
organisatie een punt van aandacht. De span of control van coördinatoren kent 
haar grenzen. Daarbij dient ook het karakter van vrijwilligersorganisatie in het oog 
gehouden te worden. Bij een plotselinge groei van het aantal hulpvragers, 
bijvoorbeeld door de coronacrisis, zullen de grenzen van de beheersbaarheid van 
de organisatie goed bewaakt moeten worden. 

 
4.4 Goede balans tussen hoofdtaak en bijkomende activiteiten 
Zoals geschetst levert SHMZ een inbreng bij tal van ontwikkelingen die hun weerslag 
hebben op de financiële hulpverlening (bijv. de gemeentelijke Armoedenota, de 
Vrijwilligersalliantie (een samenwerkingsverband van onder meer SchuldHulpMaatje, 
Humanitas en het Leger des Heils), lokale samenwerking, landelijke regelgeving, 
betrokkenheid bij de SchuldHulpMaatje landelijk). Deze leggen nu al een groot beslag op 
de inzet van coördinatoren en bestuur. Gelet op het karakter van vrijwilligersorganisatie, 
de omvang van SHMZ, de beschikbaarheid van coördinatoren en bestuurders en de 
bestuurbaarheid zal SHM zich bezinnen op hoe hiermee om te gaan.  
 
Wat is keuze en wat is geen keuze? Wat moet echt, wat is wel nuttig maar niet 
noodzakelijk, en wat is sowieso af te stoten? En zijn er alternatieve manieren om taken 
in te richten of te laten uitvoeren? 
 
Ten aanzien van de eigen koepelorganisatie kiest SHMZ voor een opbouwend-kritische 
relatie met het Landelijk ServicePunt ten aanzien van ondersteuning, opleidingen en 
educatie. Gevraagd en ongevraagd adviseren en terugkoppelen op wijzigingen in 
werkwijze en systemen helpen alles beter worden. 
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4.5 Vergroten van zichtbaarheid naar achterban en (keten)partners 
SHMZ wil zowel intern als extern zichtbaarder zijn. Met het oog daarop zal worden 
onderzocht wat gewenst en mogelijk is. Daarbij kunnen aan de orde komen: 

• media: traditionele media (zoals folders), social media (bijv. Facebook), 
nieuwsbrieven van derden, interne nieuwsbrief, de eigen SHMZ-website, 
(betaalde) advertenties 

• doelen: werving en selectie, publiciteit i.v.m. activiteiten. 
 
De verschillende doelgroepen, zoals hulpvragers, maatjes en sponsoren (gemeente), 
vragen ieder hun eigen manier van benaderen. Ook en met name op sociale media. 
Op basis van het communicatieplan zal ingezet worden op een zo effectief mogelijke 
benadering van de betreffende doelgroep. 
 
4.6 Optimaliseren van de interne 'bedrijfsvoering’ 
 
4.6.1  Automatisering 
Landelijk 
Door de AVG luistert het vastleggen en delen van gegevens van hulpvragers nog 
nauwkeuriger. Waar meer en meer wordt samengewerkt met onder meer gemeente en 
Kwadraad, zijn de privacyregels van groot belang bij het delen van informatie. Verder 
moeten hulpvragers kunnen inzien wat er van hen vastligt. Het landelijk gebruikte 
HulpVragerSysteem (HVS) van SchuldHulpMaatje Nederland zal aan de nieuwe situatie 
moeten worden aangepast. Waar het HVS nu eigenlijk niet meer dan een database is, zal 
het in de toekomst ook een managementinformatiesysteem moeten worden. Dat staat 
momenteel nog in de kinderschoenen. SHMZ zal hiervoor in samenwerking met SHM 
Nederland een actieve inbreng leveren. 
 
Intern 
Automatisering en het in een systeem vastleggen van gegevens is essentieel voor een 
grote organisatie als SHMZ. Er zal de komende tijd een 'professionaliseringsslag' op ICT-
gebied gemaakt worden. Het ICT-plan dient daarbij als kader. In dat plan wordt 
aangegeven wat nodig, gewenst en/of haalbaar is en wat moet worden bereikt. 
Aandachtspunten in dit interne ICT-plan: 

• Office 365: 'eigen', beveiligd systeem, meer waarborg voor privacy 
• beschikbaarheid van SHMZ-mailaccounts voor bestuur, coördinatoren en maatjes 
• One Drive (zie ook onderdeel 'Documentbeheer') 

 
4.6.2 Documentbeheer 
De meeste documenten betreffende de interne organisatie (documenten van het bestuur, 
documenten van de coördinatoren, documenten SHMZ als organisatie betreffende) zijn 
nu geplaatst in Dropbox. Dit is echter niet optimaal georganiseerd, waardoor 
documenten soms moeilijk vindbaar zijn, dubbel zijn opgeslagen etc.  
Met de voorziene overgang naar One Drive van Office 365 zal ook herstructurering van 
de documentopslag ter hand worden genomen. Daarbij zal (extra) aandacht worden 
besteed aan onder andere autorisaties en gegevensbescherming. 
 
4.6.3 Financiën 
Op basis van de hiervoor geschetste ontwikkelingen en doelstellingen is een 
kostenbegroting opgesteld die uitkomt op een bedrag van € 70.000 per jaar. Uitgaande 
van een inflatie van 2% per jaar zullen de kosten in het laatste jaar van deze planperiode 
uitkomen op € 76.000. Dit betekent dat voor de periode 2021 tot 2024 gemiddeld  
€ 73.000 per jaar nodig is. Het opleiden van nieuwe maatjes, het op peil houden van 
kennis van bestaande maatjes en de kosten van daadwerkelijke ondersteuning vormen 
ongeveer 75% van de begroting. De resterende 25% van de begroting wordt gevormd 
door bijkomende organisatiekosten zoals huisvesting. 
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Een belangrijk uitgangspunt voor de begroting is het verwachte aantal hulpvragers.  
Dat aantal is bepalend voor het aantal (op te leiden) maatjes. In dit meerjarenplan is als 
uitgangspunt aangehouden dat 160 tot 200 hulpvragers kunnen worden begeleid met 
circa 100 maatjes, een en ander afhankelijk van de complexiteit van de hulpvragen.  
In de afgelopen vier jaar heeft het aantal nieuwe hulpvragen en het gemiddeld aantal 
onderhanden zijnde hulpvragen zich in deze bandbreedte bewogen en ook het aantal 
maatjes lag gemiddeld op de 100. Deze aantallen lijken daarom in principe een 
realistisch uitgangspunt voor de komende planperiode. De uitwerking van de huidige 
coronacrisis op het werkgebied van SHMZ is nog een grote onbekende, maar het is niet 
ondenkbaar dat later in 2020 een extra toestroom van hulpaanvragen op gang komt.  
Dit betekent dat er een flexibele benadering nodig is en er naast de basisbegroting een 
faciliteit gecreëerd moet worden om extra middelen beschikbaar te krijgen. Als leidraad 
kan hierbij gelden dat voor elke 15 tot 20 extra hulpvragen ongeveer 10 extra maatjes 
nodig zullen zijn, die de kosten met rond de € 4.000 per jaar zullen doen toenemen. 
 
In de tabel hieronder wordt de opbouw van de meerjarenbegroting weergegeven. 

 
 
4.6.4 Huisvesting 
Met de komende ontwikkeling van de toegangswegen tot Zoetermeer (Entreeproject) zal 
ook het bedrijventerrein aan het Bredewater, waar SHMZ momenteel kantoorruimte 
huurt, verdwijnen. Om niet voor verrassingen komen te staan wordt actief uitgekeken 
naar andere huisvestingsmogelijkheden.  
Een programma van eisen is beschikbaar om eventuele mogelijkheden snel te kunnen 
inschatten en snel daarop in te spelen. 
Omdat nog onduidelijk is wanneer nieuwe huisvesting nodig is en wat de financiële 
gevolgen zullen zijn wordt dit punt tijdig met de gemeente besproken. 
 
  

Training nieuwe maatjes 11.222          10.500          10.500          10.950          
Verklaring van goed gedrag nieuwe maatjes 11                -               -               -               
Kosten cursusdagen en uitreiking 2.590            1.200            1.800            1.875            
Kosten nieuwe maatjes 13.823          11.700          12.300          12.825          
Training bestaande maatjes 16.094          18.750          18.750          19.525          
Intervisiebijeenkomsten -               250              500              525              
Jaarlijkse bijdrage landelijke vereniging 3.100            3.100            3.100            3.225            
Kosten bestaande maatjes 19.194          22.100          22.350          23.275          
Vrijwilligersvergoeding coordinatoren 14.943          17.000          17.000          17.750          
Vrijwilligersvergoeding en onkosten maatjes 115              500              300              325              
Kosten coordinatoren 545              500              600              625              
Kosten hulpverlening 15.603          18.000          17.900          18.700          
Huur kantoorruimte 7.950            8.100            8.200            8.550            
Kosten gebruik kantoor 665              500              700              725              
PR 2.321            2.500            2.500            2.600            
Automatisering 1.130            1.100            1.100            1.150            
Accountant 4.182            4.000            4.000            4.175            
Kosten bestuur 421              1.000            500              525              
Bankkosten + rentekosten 135              150              150              150              
Overige kosten en onvoorzien 250              270              300              325              
Algemene organisatiekosten 17.053          17.620          17.450          18.200          
Totale kosten 65.672          69.420          70.000          73.000          

Jaarbegroting 
meerjarenplan 
prijspeil 2020

Gemiddelde 
begroting 

2021 - 2024 
geindexeerdKostencategorie

Werkelijk 
2019

Begroting 
2020
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5. Tot slot 
 
SHMZ heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Dit zowel op het terrein van de 
schuldhulpverlening zelf, alsook als netwerkpartner in het brede veld van 
schuldhulpverlening en armoedebestrijding.  
 
Dit Meerjarenplan 2021-2024 heeft als doel in te zetten op continuïteit en kwaliteit. 
Gezien het grote belang dat de gemeente Zoetermeer hecht aan de bestrijding van 
armoede en schuldenproblematiek, wil SHMZ op basis van dit plan in samenspraak met 
de gemeente komen tot een goede afstemming over haar inzet voor activiteiten op 
schuldhulpverleningsgebied waar hulp het meest nodig en nuttig is. 
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