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Meerjarenplan 2017 – 2021 SchuldHulpMaatje Zoetermeer 

1. Inleiding 
Sinds de start van SchuldHulpMaatje (SHM), ondersteund door een motie in de 
Gemeenteraad, in november 2013, is er een grote toename van het aantal 
aanmeldingen van hulpvragers. 
In het eerste plan 2013 – 2015 werd uitgegaan van het opleiden van 15 maatjes per 
jaar. Door de groei van het aantal hulpvragers is medio 2015 een nieuw projectplan 
2015 – 2018 opgesteld en met de Gemeente Zoetermeer besproken. Op basis daarvan 
heeft de gemeente voor 2015 een bedrag van € 7.000,- extra toegezegd ten behoeve 
van extra opleiding van nieuwe maatjes. Eind 2015 was daardoor het aantal 
beschikbare maatjes toegenomen tot 71.  
 

2. Vooruitblik 
Op 1 augustus 2016 zijn reeds 90 aanmeldingen van hulpvragers binnengekomen, 
terwijl in geheel 2015 het aantal aanmeldingen 117 was. Doorlopend is er een 
wachtlijst tussen de 10 en 20 hulpvragers; dit betekent ongeveer 6 weken wachttijd. 
Er is besloten om in het najaar inloopochtenden in te voeren om te pogen de wachttijd 
van de hulpvragers te verkorten. Daarnaast is een extra cursus gepland in het najaar. 
Het aantal beschikbare maatjes per eind dit jaar wordt daarmee naar verwachting 95. 
Door de uitbreiding van het aantal maatjes is het ook gewenst dat het aantal 
coördinatoren wordt uitgebreid. 
Per 1 september hebben we de beschikking over een grotere ruimte om diverse 
activiteiten te organiseren, zoals opleidingen/scholing, intervisie, thema 
bijeenkomsten, inloopochtenden e.d. 
Er zijn ook ontwikkelingen om gespecialiseerde maatjes beschikbaar te hebben voor 
het begeleiden van jongeren (18 – 25 jaar), hiervoor is een extra dag 
opleiding/scholing noodzakelijk. 
 

3. Activiteiten SHM Zoetermeer 
Naast de standaard begeleiding van hulpvragers met (problematische) schulden zijn er 
een aantal andere activiteiten en nieuwe ontwikkelingen die raakvlakken hebben met 
het werkterrein van SHM waarbij de inzet van SHM wordt gevraagd.  
Het betreft: 

a) Begeleiding van de door de Gemeente Zoetermeer verzorgde workshop 
administratie en financiën en bijbehorende terugkomdag. SHM en Humanitas 
begeleiden beide om en om 2 dinsdagochtenden in de maand deze workshop.  
Gemiddeld is er hierbij een inzet van 4 tot 5 maatjes (per 4 weken). 

b) SHMZ is intermediair betreffende de aanmelding bij de Voedselbank, Stichting 
SunZ en Sociaal Leenfonds. 

c) SHMZ vormt samen met Humanitas de beoordelingscommissie voor het Sociaal 
Leenfonds. 

d) Participeren in preventiebeleid met de ketenorganisaties en de Gemeente. 
(o.a. i.s.m. Piëzo, Vluchtelingenwerk, Project ondersteuning kwetsbare 
zwangeren e.d.) 
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e) Deelname in de werkgroep Samen Doen waarbij wordt samengewerkt met 
diverse ketenorganisaties. 

f) Uitvoering workshop Grip op je geld i.s.m. andere organisaties. 
g) Vroegtijdige meldingen, project EMMA. De start hiervan is voorzien in 

september a.s. en SHM zal hiervoor doorlopend 5 maatjes beschikbaar moeten 
hebben. 

Bovenstaande activiteiten vergen ook capaciteit van maatjes en coördinatoren.  
Het is van belang dat SHM in deze trajecten (begeleiding hulpvragers en 
preventiebeleid) een rol (blijft) spelen.  

Door de toename van de complexiteit van de schuldenproblematiek zullen vaker 
thema-bijeenkomsten georganiseerd worden om de maatjes te blijven scholen en hun 
kennis aan te vullen. Tevens geeft dit de mogelijkheid om de kennisuitwisseling tussen 
de maatjes onderling te bevorderen.  

4. Wat willen we bereiken  

 Gewaardeerde en gerespecteerde partner voor de Gemeente Zoetermeer om 
met de ketenorganisaties de armoede problematiek aan te pakken waarbij 
hulpvrager centraal staat. 

 Professionele organisatie waarin de vrijwilligers zich thuis voelen, gemotiveerd 
zijn en van hoge kwaliteit. 

 Permanente aandacht voor scholing en intervisie van de maatjes. 

 Efficiënt in de uitvoering met aanwijsbare resultaten. 

 Vrijwilligersorganisatie met aandacht voor de continuïteit in alle geledingen 
(maatjes, coördinatoren en bestuur). 

5.  Financiën 
Op basis van de bovengeschetste ontwikkelingen en doelstellingen is een 
kostenbegroting gemaakt. De jaarkosten zullen hierbij naar verwachting stijgen van 
ruim € 51.000,-  in 2016 tot ruim € 59.000,- in 2021.  
De kosten bestaan in hoofdzaak uit de kosten van het opleiden van nieuwe maatjes, 
het op peil houden van de kennis/scholing van de bestaande maatjes, voldoende 
vergader- en opleidingsruimte en de kosten van de daadwerkelijke hulpverlening 
waaronder de vrijwilligersvergoeding voor de coördinatoren die minimaal 35 uur in de 
maand voor SHM aan het werk zijn. 

De verwachte ontwikkeling in het aantal (op te leiden) maatjes wordt als volgt 
voorzien: 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aantal maatjes op 1 januari 71              95              110           115           120           120           

Nieuw getrainde maatjes 34              25              15              15              15              15              

Afgevallen maatjes -10            -10            -10            -10            -15            -15            

Aantal maatjes op 31 december 95              110           115           120           120           120           

Aantal coordinatoren 7                8                8                8                8                8                

Aantal te begeleiden hulpaanvragers 150           160           170           180           190           200           
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De totale kostenbegroting en kerncijfers worden hieronder weergegeven: 

 

NB: Afhankelijk van de uitval van bestaande maatjes kan het nodig zijn meer nieuwe 
maatjes te moeten opleiden en kunnen de kosten enigszins hoger uitvallen. De extra 
kosten bedragen ca. € 450,- per maatje. 

6. Inkomsten 
Tot en met 2016 is er nog sprake van de opstart van het project Zoetermeer en kon er 
een beroep worden gedaan op een aantal landelijke fondsen naast de belangrijke 
bijdrage van de Gemeente Zoetermeer. De voorziene groei van de organisatie 
noodzaakt tot het vinden van een structurele en duurzame inkomensstroom voor de 
komende jaren. 

Het bestuur acht het van groot belang dat de financiering van de organisatie voor de 
komende jaren geborgd wordt en zal zich daarom  tot diverse organisaties wenden met 
het verzoek om voor een periode van 4 jaar (2017 t/m 2020) SchuldHulpMaatje 
Zoetermeer te ondersteunen. 

 
 

 

  

Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Kosten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Training nieuwe maatjes 15.050                11.550                8.750                  5.250                  5.250                  5.250                  5.250                  

Verklaring van goed gedrag nieuwe maatjes 1.352                  1.406                  1.034                  620                      620                      620                      620                      

Kosten cursusdagen en uitreiking 2.378                  2.500                  1.400                  700                      700                      700                      700                      

Kosten nieuwe maatjes 18.781                15.456                11.184                6.570                  6.570                  6.570                  6.570                  

Training bestaande maatjes 6.563                  14.250                19.250                23.750                25.000                26.250                26.250                

Intervisiebijeenkomsten 98                        615                      1.200                  1.200                  1.200                  1.200                  1.200                  

Jaarlijkse bijdrage landelijke vereniging 3.250                  3.250                  3.250                  3.250                  3.250                  3.250                  3.250                  

Kosten bestaande maatjes 9.910                  18.115                23.700                28.200                29.450                30.700                30.700                

Vrijwilligersvergoeding coordinatoren 4.800                  5.665                  7.875                  8.625                  8.625                  8.625                  8.625                  

Vrijwilligersvergoeding maatjes 332                      500                      600                      700                      800                      800                      800                      

Reiskosten en onkosten maatjes 205                      500                      600                      700                      800                      800                      800                      

Kosten nieuwe hulpvragers -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Kosten hulpverlening 5.337                  6.665                  9.075                  10.025                10.225                10.225                10.225                

Huur kantoorruimte 4.214                  5.814                  7.710                  7.864                  8.022                  8.182                  8.346                  

Kosten gebruik kantoor 501                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      

PR 726                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      

Website -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Kamer van Koophandel 10                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Kosten coordinatoren en bestuur 404                      400                      400                      400                      400                      400                      400                      

Bankkosten + rentekosten 111                      150                      150                      150                      150                      150                      150                      

Overige kosten -                       100                      100                      100                      100                      100                      100                      

Onvoorziene uitgaven -                       238                      244                      253                      146                      235                      72                        

Algemene organisatiekosten 5.966                  7.452                  9.354                  9.517                  9.567                  9.817                  9.817                  

Toevoeging voorziening continuiteit 3.500                  3.500                  3.500                  3.500                  2.000                  2.000                  2.000                  

Totale kosten 43.494                51.187                56.813                57.813                57.812                59.313                59.313                


