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“Voor mij staat SHM voor Sociaal, Humanitair en Menselijk. 

Als alles goed gaat met je, heb je geen idee dat er mensen 

bestaan die je belangeloos willen helpen. Ik heb de andere 

kant van de mensheid leren kennen. Ik ben zo blij met de 

mensen die mij nu helpen. Mijn maatje Harry is één van 

hen. Dankzij hen heb ik mijn gevoel van  

eigenwaarde weer terug.”

Con uit Gouda
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Hare Majesteit Koningin Máxima was te gast bij ons 5-jarig jubileum.  

‘SchuldHulpMaatjes doen belangrijk werk, door mensen met  

geldzorgen onder meer perspectief en nieuwe moed te geven.’

Foto: Vier de Liefde Fotografie
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Inhoudelijk verslag  

Vereniging  

SchuldHulpMaatje

Nederland

A
1.   Voorwoord

1.1. Koersvast   

De Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland ligt op koers. Dat is in het kort een mooie samen-

vatting van de resultaten 2016. 

Tijdens de algemene ledenvergadering omarmden de leden van SchuldHulpMaatje Nederland 

de nieuwe meerjarenstrategie SchuldHulpMaatje 2020. Een hoopvolle toekomst. Gezamenlijk zoch-

ten we naar wat er nodig is om SchuldHulpMaatje verder te kunnen laten groeien in omvang en 

impact.  Overal in het land zetten onze vrijwilligers, bestuurders en professionals zich daar met 

plezier en passie voor in. Vanuit een gedeelde missie: mensen in schulden onder steunen zodat 

ze weer schuldenvrij in het leven staan. Telkens weer raakt het ons hoe opgelucht mensen dan 

zijn en weer opbloeien. 

Jacques bijvoorbeeld. Zijn bloemenzaak ging failliet. Vanwege alle stress en bovendien een zeer 

zwakke gezondheid ontbrak hem de moed om nog in gesprek te gaan met bewindvoerders en 

schuldeisers. Wat toch al niet eenvoudig is. Nu zijn maatje Ronald achter hem staat komt hij tot 

rust. Jacques heeft zelfs weer ruimte in zijn hoofd om van zijn maatje te leren hoe hij kan inter-

netbankieren.    

Dáár doen we het voor. Maar we beseffen dat we dit niet alleen kunnen. We zetten onze ont-

vangen kwaliteiten en talenten in vanuit het besef dat in Gods ogen ieder mens een nieuwe start 

waard is. Daarnaast onderkennen we het belang van warme betrokkenheid vanuit zoveel moge-

lijk kerken en geloofsgemeenschappen en samenwerking met organisaties en overheden.      

Het bezoek in februari van Hare Majesteit Koningin Máxima aan onze eerste lustrumviering in 

Leiden was een fantastische start van 2016. Zij sprak er met onze lokale en landelijke bestuurs-

leden, maar ook met hulpvragers en hun maatjes. Natuurlijk voelden we ons zeer vereerd met de 

koninklijke blijken van waardering. Zij bevestigde de maatschappelijke impact van ons werk en 

het belang van de menselijke maat in onze SchuldHulpMaatje aanpak.  

Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers, coördinatoren, be-

stuurders, onze directeur en medewerkers van ons Landelijk 

Servicepunt danken voor hun inzet. Ook een bijzonder woord van 

dank aan de fondsen, lokale en landelijke overheden, bedrijven 

en andere partners die ons werk (opnieuw) mogelijk maakten. 

Door u allen ligt het werk van SchuldHulpMaatje op koers. We 

zien de komende jaren met vertrouwen tegemoet waarin het 

geloof, de hoop en de liefde onze ankers zullen zijn. 

Namens het bestuur van de Vereniging SchuldHulpMaatje 

 Nederland,

Carla van der Vlist, Voorzitter
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1.2   Een hoopvolle toekomst 

Afgelopen jaar hebben we ons intensief voorbereid op de toekomst. Samen met de lokale en 

landelijke bestuurders, stelden we een meerjarenstrategie vast voor de komende vier jaar: Schuld-

HulpMaatje 2020, Een hoopvolle toekomst. Daar ging een gezamenlijk proces met onze leden aan 

vooraf van anderhalf jaar. 

Daarnaast zijn we blij, dat we dankzij de groei van onze organisatie de maatjesbijdragen voor 

grote locaties, de solidariteitsheffing en de contributie voor compacte lokale organisaties konden 

verlagen. 

Vorig jaar waren onze vrijwilligers actief in al 108* burgerlijke gemeenten. Bijna 1600 maatjes kon-

den gezamenlijk aan ruim 6000 mensen persoonlijke ondersteuning bieden. Daarnaast vonden 

talloze mensen hulp of een juiste doorverwijzing via onze websites.   

Een nieuwe stap is de samenwerking die we zijn aangegaan met het UWV. Mensen, die tussen 

twee banen in zitten, kunnen voortaan met instemming van de UWV bij ons als vrijwilliger aan 

de slag. Daarnaast bundelen we onze krachten door samen te werken aan vroegsignalering en 

preventie bij mensen die zich bij de UWV melden.

Voor wat betreft innovatie en preventie blijkt onze MoneyFit beweging een succes. De speciali-

satiecursus voor MoneyFitMaatje is gewild bij onze vrijwilligers. En in oktober lanceerden we 

 moneyfit.nl, een digitaal platform voor jongeren die op eigen benen gaan staan. Jongeren maken 

dagelijks gebruik van de chat om advies te vragen. Via de website kunnen ze ook de hulp inroepen 

van een jongerenmaatje.  

In ons Educatieteam zetten verenigingsleden, samen met profs, zich ervoor in om al onze vrijwil-

ligers voortdurend van het beste opleiding- en bijscholingsmateriaal te voorzien. Ook rusten we 

alle vrijwilligers uit met moderne praktische hulpmiddelen en bieden waar nodig persoonlijke 

ondersteuning en advies aan. 

Al onze inspanningen zijn erop gericht om nog meer mensen nieuwe hoop en perspec tief te 

 kunnen geven op een toekomst zonder schulden. Ook dit jaar 

hebben we daarbij ervaren: Samen lukt ‘t.

Peter Rijsdijk

Directeur Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 

*  Vanwege gemeentelijke herindelingen geeft dit cijfer  

een vertekend beeld t.o.v. vorig jaar. 

2.  Organisatie van SchuldHulpMaatje

2.1. Doel, missie, visie 

Onze missie

•   Bijdragen aan schuldenvrij 

leven van mensen 

•   Voorkomen en duurzaam op-

lossen van schuldproblematiek 

•   Hulp vanuit verbondenheid 

tussen mensen 

•   Vroegtijdig bereiken van 

mensen in dreigende financiële 

nood 

•   Goed opgeleide vrijwilligers 

met aanvullende hulp op die 

van professionals 

Ons doel 

Mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig bereiken, hen hulp bieden via internet en 

met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een 

schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat 

daarbij centraal.

Onze visie

Naastenliefde is onze basis met het evangelie 

daarbij als onze inspiratiebron. Dat betekent dat 

elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en onder-

steuning verdient. 

Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen 

we een structurele bijdrage leveren aan het 

oplossen van de toenemende schuldenproble-

matiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de 

reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op 

samenwerking met overheden en maatschap-

pelijke organisaties. Hiermee versterken wij de 

dia conale inzet van kerken, christelijke geloofs-

gemeenschappen en organisaties.
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2.3.  Deelnemende kerken en organisaties aan SchuldHulpMaatje

2.4. Vrijwilligersbeleid

De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje ontvangen geen vergoeding van de Vereniging Schuld-

HulpMaatje Nederland voor hun werkzaamheden. Wij zetten alleen gecertificeerde maatjes in 

die de driedaagse basistraining hebben gevolgd. Elk maatje beschikt over een VOG-verklaring en 

schoolt zich jaarlijks bij met het educatieprogramma van SchuldHulpMaatje.

Voor de vrijwilligers zijn de volgende verzekeringen afgesloten:

•   Een aansprakelijkheids verzekering 

voor haar bestuurders van de 

rechtspersoon en voor de bestuur-

ders van alle aangesloten leden-A.

•   Schadeverzekering voor werkne-

mers en vrijwilligers.

•   Aansprakelijkheidsverzekering 

werknemers en vrijwilligers van 

de SchuldHulpMaatje organisaties 

(leden).

2.2. De leden van SchuldHulpMaatje per 31 december 2016

Alle bij SchuldHulpMaatje Nederland aangesloten leden voldoen aan een vijftal voorwaarden, die 

wij van belang achten voor een stabiele en duurzame organisatie. We noemen deze ‘de vijf pijlers’. 

1.   Om lokaal voldoende draagvlak te creëren en maatjes te kunnen werven, is elk lokaal bestuur 

samengesteld uit vertegenwoordigers van minimaal drie kerken of christelijke geloofsgemeen-

schappen/organisaties.

2.  Elke locatie werkt samen met de burgerlijke gemeente.

3.   Elke locatie beschikt over een competent bestuur en een vrijwilligerscoördinator, die recht 

doen aan de behoeften van de hulpvragers èn de vrijwilligers. Deze ‘bemanning’ zorgt ook voor 

een juiste afstemming met ketenpartners. 

4.  Alle maatjes volgen het door SchuldHulpMaatje aangeboden educatieprogramma. 

5.   Elke locatie zet zich actief in voor een duurzame financiële basis door middel van fondsen-

werving bij fondsen, burgerlijke gemeenten, bedrijven, woningcorporaties, kerken en parti-

culiere donateurs.

Kerkelijke organisaties:

•  Kerk in Actie

•  MissieNederland

•   Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad 
(LKDB)

•   Platform Diaconale Samenwerking van 
NGK, GKV, CGK

•   Protestants Christelijke Ouderen Bond 
(PCOB)

•  Perki (migrantenkerken)

•  Vincentiusvereniging Nederland

Het leger des Heils heeft een samen-
werkingsovereenkomst met SchuldHulp-
Maatje Nederland

Partners:

•  De Budgetteer

•  Parmenas 

Dit zijn bureaus voor schuldhulpverlening, 

die werken met bij het Kiwa register 

 ingeschreven schuldhulpverleners.

•  Stichting Encour  

Dit is een strategische partner en mede-

oprichter. Ondersteunt bij identiteits-

vraagstukken, ontwerper van educatie-

materiaal (online) en verzorgt trainingen.
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2.5.  Directie en bestuur

De statutaire naam van de vereniging is Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland en is gevestigd 

te Leiden. 

Het bestuur heeft tot taak om de vereniging te besturen.

Elk lid van het bestuur verplicht zich om zijn taak naar behoren uit te voeren.

Dit betekent dat het bestuur op zodanige wijze een verenigingsadministratie voert van de ver-

mogenstoestand en alles wat met betrekking tot de werkzaamheden van de vereniging te maken 

heeft, dat de rechten en verplichtingen van de vereniging te allen tijde kunnen worden gekend. 

Dit houdt in, dat het bestuur de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op de juiste 

wijze daartoe bewaart. 

Het bestuur heeft een bestuursreglement vastgesteld waarin de taakomschrijving van het dage-

lijks bestuur is opgenomen. 

LOKALE KERKEN, GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
EN CHRISTELIJKE ORGANISATIES

HULPVRAGERS

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

Verenigingsorganisatie SchuldHulpMaatje 2016

A-LEDEN NAMENS OVERIGE 9 PROVINCIES

A-LID NAMENS
FRIESLAND

A-LID NAMENS
NOORD-BRABANT

BESTUUR VERENIGING
SCHULDHULPMAATJE

NEDERLAND

A-LID NAMENS
ZUID-HOLLAND

A-LID NAMENS
GELDERLAND

S. Tromp-BrouwerF. Hulshof D. Hengeveld F. Schmit

LANDELIJKE KERKEN, GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
EN CHRISTELIJKE ORGANISATIES

WERKGROEP B-LEDEN

(D)B-LID PDS

A. Bruijnis (penn.) H. Crijns (secr.) C. v.d. Vlist (vz)

(D)B-LID LKDB (D)B-LID PKN

Benoeming en zittingsduur van bestuur en directie

•    De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden-A, één uit elke Nederlandse 

 provincie en gelieerd aan een lid-A uit de betreffende provincie. 

•    De benoeming van de bestuursleden-A vindt plaats uit een voordracht.

•    Bij een vacature van een bestuurslid-A, benoemt het bestuur een driehoofdige benoemings-

adviescommissie, bij voorkeur bestaande uit twee bestuursleden-A en één bestuurslid-B. 

•    De directeur van de vereniging heeft een adviserende stem in deze benoemingsadvies-

commissie. 

•    De bestuursleden-B worden benoemd door de leden-B. 

•    Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. 

•    Bestuurders treden af volgens een door het bestuur te maken rooster. Een volgens rooster 

 aftredende bestuurder is onmiddellijk één maal herbenoembaar. 

•    Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor het uitoefenen van hun functie. Alleen hun 

reiskosten worden vergoed. 

•    De algemeen directeur, drs. P. Rijsdijk is benoemd voor onbepaalde tijd.

Nevenfuncties van bestuur en directie

Overige nevenfuncties van het landelijk bestuur en directie van Vereniging SchuldHulpMaatje 

 Nederland:

  

Carla van der Vlist (voorzitter): 

Bestuurslid Micha Nederland, Bestuurslid Nationaal Rampenfonds, Voorzitter Eurodiaconia.

Ton Bruijnis (penningmeester):

Penningmeester van de Gereformeerde kerk Zwolle-Centrum en bestuurslid van het Generaal 

Diaconaal Deputaatschap (van de GKv).

Hub Crijns (secretaris): 

Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, Landelijke Stichting Het Ariëns-Comité, Knooppunt Kerken 

en Armoede, Stichting Ab Harrewijn Prijs, Stichting Henk van Eekert Fonds, Stichting Steunfonds 

DISK.
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Fons Hulshof (algemeen bestuurslid):

Voorzitter Schuldhulp op Maat Groenlo (SOM), Voorzitter PCI St Paulus Groenlo, Voorzitter Agrari-

sche Natuur Vereniging Groen Goed.

Frans Schmit (algemeen bestuurslid):

Ambassadeur van SchuldHulpMaatje Nederland, Bestuursvoorzitter SchuldHulpMaatje 

Bernheze, Adviseur bij stichting Met Elkaar tegen armoede in Oss, Lid Adviesraad Sociaal Domein 

gemeente Bernheze, Lid Lichtpunt Bernheze.

Sandra Tromp (algemeen bestuurslid):

Voorzitter SchuldHulpMaatje Drachten, kascontrolecommissie van de Vereniging van Eigenaren 

Richterlaan, Landelijke kascontrolecommissie van de Vereniging voor Duitse Herders, Werkgroep 

Anders van de Protestantse Kerk de Arke.

Dennis Hengeveld (algemeen bestuurslid):

Algemeen Bestuurslid van de Stichting Schuldhulp Giessenlanden, Molenwaard en Zederik.

Peter Rijsdijk (algemeen directeur):

Bestuurslid stichting AHAVA (Medische Kliniek Malawi, Afrika).

2.6.  Statuten

Gedurende het verslagjaar zijn er geen wijzigingen aangebracht in de statuten.

2.7.  Landelijk Servicepunt

Het Landelijk Servicepunt faciliteert de lokale organisaties van SchuldHulpMaatje zodat zij opti-

maal hun taak kunnen uitvoeren. De activiteiten zijn terug te vinden in hoofdstuk 3.

2.7.1.  HR en salariëring

  

De salariëring van de medewerkers, inclusief die van de directeur, is gelieerd aan de arbeidsvoor-

waardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. De directeur is benoemd voor onbepaal-

de tijd, evenals een kleine kern van drie vaste medewerkers (2,7 fte). Zij zijn noodzakelijk voor de 

uitvoering van de meest basale taken van het Landelijk Servicepunt. De overige medewerkers zijn 

op projectbasis actief als inhuurkrachten of op jaarcontract. Met dit flexibele model kunnen we 

eenvoudig inspelen op ontwikkelingen van onze vereniging. In totaal bestond de bezetting van 

het Landelijk Servicepunt in 2016 uit: 5 medewerkers (4,7 fte) en 9,8 fte aan inhuur en vrijwillige 

inzetkrachten (inclusief tijdelijke projectovereenkomsten). 
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2.7.2  Risicoanalyse en beheersing

Onderstaande tabel geeft inzicht in: 

a.  Het werkveld van de vereniging

b.  De risicogebieden

c.  De risico klassen

d.  De mate van beheersbaarheid

e.   De door het bestuur en directie genomen preventieve maatregelen. 

Ten aanzien van reservevorming, is het beleid van de vereniging om alleen de hoogst noodzake-

lijke reserves aan te houden. 

De in november 2016 doorgevoerde tariefaanpassingen in contributie en maatjesbijdragen voor 

kleine en grote leden, en de verlaging van de solidariteitsheffing getuigen daarvan.

Toch bespreken we ook in de komende jaren het thema reservevorming met de leden, zoals het 

vormen van een innovatiefonds. Doel is om ook voor de toekomst een financieel gezonde vereni-

ging te borgen.

We bereiden deze thematiek voor in de financiële adviescommissie. Deze hebben we direct bij de 

oprichting van de vereniging in het leven geroepen en bestaat uit leden van diverse samenstel-

ling, bestuursleden en directie. 

Risicoanalyse en beheersing    

    

werkveld risicogebied risico klasse mate van beheersbaarheid preventieve maatregelen

Doel, strategie & missie Relevantie als organisatie laag groot  Meerjaren beleidsplan ontwikkeld 2017-2020 met belangrijkste kernthema voor 
de komende jaren.

 Doelstelling laag groot  Duidelijke focus op vrijwillige hulp middels inzetten van vrijwillige proffesionals 
bij het oplossen en voorkomen van schuldenproblematiek.

 Visie en daadkracht laag groot  Jaarlijkse bijeenkomsten voor verenigingingsleden, zelfevaluatie bestuur, 
bezinningsmomenten met MT-leden, bestuur en directiereglement.

Leden en deelnemersvan de vereniging Bestuurders middel middel  Bestuurders draaiboek lokale organisatie, incl. profielen en competentie-
beschrijving. Jaarlijkse leidersdagen, onderlinge kennisdeling lokale leden.

 Coördinatoren middel middel  Opleiding coördinatoren, incl. aandacht voor werkveld en eventuele risico's. 
Introductie hulvrager-volg-systeem. Online-portal.

 SchuldHulpMaatjes middel matig  Pre-learning, 3-daagse opleiding incl. permanent educatieprogramma. Toegang 
online portal en hulpvragersysteem. Jaarlijkse bijscholing middels e-learning. 

Fondsenwerving en communicatie Imago laag matig Crisis communicatieprotocol en klachtenprotocol is aanwezig.

 Afhankelijkheid grote gevers middel middel  Grote subsidies maakten ons bestaansrecht mogelijk. Inmiddels worden de 
kosten voor circa 50% bekostigd door de eigen leden.

Bedrijfsvoering Betrokkenheid personeel en inhuurkrachten laag voldoende  Formele en informele gesprekken, weekopening. En gezamenlijke 
teammomenten.

 Financieel vertrouwen laag goed  Volledige functie, procuratie en inregelen rechten scheiding binnen 
administratief proces.

 Duidelijk en veilig werk laag goed Functieprofielen beschikbaar, arbeidsvoorwaarden personeel.

 Kwaliteit personeel en inhuurkrachten laag goed  Plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Training en opleiding en 
bilateraal overleg.

 Kosten organisatie laag goed  Jaarlijkse begroting als norm, financiële maandrapportages in MT, 
kwartaalrapportages voor bestuur.

 Incidenten laag voldoende  Verzekeringen zijn afgesloten voor (lokale) bestuurders, coördinatoren, 
medewerkers, vrijwilligers en bedrijfsmiddelen.

    Privacy werkgroep start in 2017 i.v.m. ingebruikname van het hulpvragersysteem.
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3. Hoofdpunten van 2016

3.1. Blijvende prioriteit: preventie 

Ook al trekt de economie aan, lang niet elke Nederlander profiteert daarvan mee. Een grote groep 

mensen worstelt  met de hoge kosten voor vaste lasten, levensonderhoud, ziektekosten en met 

een daling in inkomen. 

Onze analyses laten zien dat vooral in de grensgebieden van het land en in de grote steden de 

problematiek toeneemt. Voor SchuldHulpMaatje alle reden om zich te blijven inzetten voor pre-

ventie en te blijven streven naar uitbreiding in deze gebieden.
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3.1.1. Samenwerken wérkt!

ROLVERDELING PROFESSIONALS EN SCHULDHULPMAATJE

Con heeft eigenwaarde terug

Anderhalf jaar geleden bracht Con van 68 jaar bijna elke avond door in de lift van het flatgebouw 

waar hij woonde. Drie maanden lang suisde hij op zijn klapstoeltje van de ene etage naar de an-

dere. Niemand vroeg hem waarom hij daar zat….

Dit is geen filmscript uit Hollywood. Dit is echt gebeurd in Gouda.  

Con had schulden, en wie de energierekening niet meer betaalt, komt letterlijk in de kou en het 

donker te zitten. Daarom zat Con in de lift. Daar brandde tenminste licht, zodat hij nog wat kon 

lezen. Met knorrende maag, dat wel. Zijn menu bestond uit drie droge beschuitjes per dag.  

Tot een oude vriend hem op straat ontmoette en hem bezorgd vroeg hoe het met hem ging. Vanaf 

dat moment is alles veranderd voor Con. Zijn vriend zag al snel dat zijn situatie te complex was 

en verwees hem naar het Sociaal Team Gouda. Con wist niet wat hem overkwam. Eindelijk werd 

hij gezien en gehoord. Het Sociaal Team schakelde ook SchuldHulpMaatje in en samen met zijn 

 maatje Harry slaat hij zich nu door de schuldhulpverlening heen. De Voedselbank voorziet hem 

van eten, want met de beschikbare 5 euro per week is het wel heel erg karig. Het team slaagde 

erin een goedkope huurwoning voor hem te vinden en vrijwilligers uit Gouda hielpen bij de ver-

huizing. Maatje Harry hielp ook mee. En Con? Hij is dolgelukkig dat hij nu weet waar hij financieel 

aan toe is en over een jaar zijn hele AOW-uitkering weer voor zichzelf mag gebruiken. En hij leert 

nu van zijn maatje internetbankieren. Het zal hem niet opnieuw gebeuren dat iemand misbruik 

maakt van zijn vertrouwen en zijn rekening plundert.  

Dit verhaal uit de praktijk maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat SchuldHulpMaatje samenwerkt 

met lokale maatschappelijke organisaties. In het geval van Con voorkwam dit een huisuitzetting. 

Maar het effect gaat natuurlijk veel verder: Con leert nu hoe hij verantwoording kan nemen over 

zijn eigen financiën, zodat hem iets dergelijks niet opnieuw overkomt. En misschien nog belang-

rijker: zijn vertrouwen in mensen is hersteld waardoor hij weer graag zijn plek in de samenleving 

inneemt.

Rolverdeling
Professionals en SchuldHulpMaatje

Preventiefase

Professionals

SchuldHulpMaatje
• Preventiefase met doelgroep-
  websites
  
• Hulp meteen bij life-events
  (bijv. spiegel crisisbudget)
  
•  Mentale steun 
  
•  Doorverwijsfunctie
  
•  Voorkomen valkuilen
  
•  Onderwijs
  
•  Administratie op orde
  
•  Coaching
  
•  Advies van mens tot mens
  
•  Analyse & voorsorteren op 
   professionele hulpverlening

• Mentale steun
  
• Geestelijke verzorging
  
•  Toepassing van het geleerde
  
•  Nazorg
  
•  Coaching
  
•  Veranderen van denken
  
•  Terugblik
  
•  Voorkomen herhaling

•  Geestelijke verzorging
  
•  Stimuleren volhouden
  
•  Tijd om er te zijn...
  
•  Praktische hulpverlening

Schuldhulpfase Nazorgfase
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3.2. Groei en Innovaties

3.2.1. MoneyFit 

Met MoneyFit zijn we een voor jongeren unieke beweging 

gestart. Het doel is om jongeren tussen 16 en 26 jaar te 

helpen om een gezonde financiële levensstijl te ontwik-

kelen. We gebruiken daarvoor verschillende middelen. 

Gespecialiseerde maatjes

Allereerst begonnen we in 2015 met de opleiding van de eerste jongerenmaatjes. Overal in het 

land volgen ervaren maatjes nu deze specialisatietraining. Aan de eerste training in de vijf pilot-

plaatsen namen 75 enthousiaste maatjes deel. Later rolden we het trainingsprogramma uit over 

de rest van de locaties. De trainingsmodule geeft maatjes inzicht in de leef- en denkwereld van 

jongeren en hoe je hen op een passende wijze kunt benaderen en op hun behoeften ingaan. Daar-

naast verdiepen maatjes zich in regelgeving voor jongeren, die afwijkt van die voor volwassenen. 

Online platform

Daarnaast lanceerden we op 3 oktober het online platform MoneyFit.nl, tijdens de ‘Voor de Jeugd 

dag’ van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), in de Westergasfabriek in Amsterdam. Met 

dit nieuwe platform benaderen wij jongeren online in hun eigen belevingswereld. Op  Moneyfit.

nl vinden zij tips en ervaringen van andere jongeren over omgaan met geld. Ook vinden zij er 

eenvoudig informatie over geld verdienen, studeren, wonen, werken en geld besparen. Via de 

chat kunnen zij om advies vragen. En via WhatsApp of e-mail kunnen zij hulp vragen van een ge-

specialiseerd jongerenmaatje. Jongeren maken vrijwel dagelijks gebruik van deze mogelijkheid. 

 Bij de lancering van Moneyfit.nl op de ‘Voor de Jeugd 

dag’ van de VNG, vertelt Theresa uit Haarlem over haar 

ervaringen met een jongerenmaatje.

BERICHT UIT EEN CHAT

Vraag:

Hallo, ik ben Cathelijne uit medemblik en ik zoek hulp! ik doe een studie en het ging lekker ik 

had werk en kon leuke dingen voor mezelf kopen toen besloot mijn werk dat ze tot 13 april 

dicht gingen en had ik gelijk al veel stress want ik wist dat ik een nieuwe baan nodig had voor 

mijn rekeningen maar vind maar eens een baan als student ik ben nu al ruim 2 maanden op 

zoek naar een baan en de rekeningen stapelen maar op. toen mijn moeder geld naar mij had 

over gemaakt voor mijn telefoon rekening toen werd er gelijk van alles extra afgehaalt dus nu 

heb ik ook schulden bij mijn moeder en mijn moeder heeft het ook nodig. ik ben ten einde 

raad.. heb ook al contact opgenomen met de bedrijven maar ze kunnen niks met mijn situatie

Antwoord:

Hallo Cathelijne,

Dank je wel voor je berichtje dat je midden in de nacht verstuurde aan ons. Je bent wanhopig 

door stress, schulden en je bent hard op zoek naar werk. Top dat je op zoek bent naar hulp 

nu je zelf ten einde raad bent. We hebben een jongerenmaatje uit West-Friesland/Medemblik 

gevraagd om contact met je op te nemen om je ondersteunen hierin. Als je nog vragen hebt of

als het niet lukt om een afspraak te maken, laat je ons dan even weten? 

Heel veel sterkte met alles en we hopen dat de stress zal verminderen als je samen met het 

jongerenmaatje op zoek gaat naar oplossingen.

Theresa: “Was jij er maar toen 

ik 18 was. Dan had ik heel wat 

minder schulden gehad en was 

ik nu niet meer bezig om ze af 

te lossen. Ik was echt veel liever 

lekker bezig geweest met mijn 

eigen bedrijf, dat ik zo graag wil 

starten.” 

Een hartenkreet van Theresa, 

een jonge vrouw van 24 jaar 

aan haar jongerenmaatje Han-

neke. Met de praktische onder-

steuning en aandacht van haar 

maatje blijkt zij uitstekend in 

staat om haar financiële zaken 

op orde te brengen.
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3.2.2. Ontwikkeling educatie, met dank aan Oranjefonds

Met dank aan het Oranjefonds konden we een enquête 

houden naar de opleidingsbehoefte van onze vrijwilli-

gers. Daarmee is ons Educatieteam aan de slag gegaan. 

We ontwikkelden nieuwe modules voor de jaarlijkse 

hercertificering van maatjes en een tweedaagse oplei-

ding voor de coördinatoren. Ook voor bestuursleden 

maakten we een reeks lesprogramma’s:

 

•  Tweedaagse coördinatorentraining  

•  Handboek

•  Introductiecursus startende coördinatoren    

•  Samenwerken met wijkteams  

•  Statushouders              

•  CJIB en betalingsachterstanden

•  Nieuwe modules hercertificering:

•   Motiverende gespreksvoering

•  Sociale kaart maken 

•  Empathietest

•  Fondsenwerving:

Uitbreiding van het netwerk en fondsenwerving is een belangrijk onderdeel uit het takenpak-

ket van lokale bestuursleden. We besteden hier veel aandacht aan tijdens workshops. Ter onder-

steuning ontwikkelden we een lesmodule over de strategie van SchuldHulpMaatje (SchuldHulp-

Maatje 2020. Een hoopvolle toekomst) in de vorm van een animatie. Deze moet er eveneens toe 

bijdragen dat de missie en visie van SchuldHulpMaatje blijvend in het DNA van onze organisatie 

wordt verankerd. De animatie behandelt de belangrijke pijlers waarop SchuldHulpMaatje rust: de 

(financiële) betrokkenheid van 1. Kerken, 2. Burgerlijke gemeente en 3. Opbouw van het bestuur 

4. Opleidingen 5. Financiën en fondsen.  

3.2.3. Multifunctioneel online portal voor de vrijwilligers 

Een uniforme registratie voor hulpvragers-

contacten vereenvoudigt het leven.  Na en-

thousiaste reacties uit de pilotplaatsen heb-

ben we in het afgelopen jaar het programma 

verder ontwikkeld en begonnen we met de 

uitrol ervan bij al onze locaties. Met behulp 

van een ‘train de trainer-aanpak' leiden we 

lokaal de vrijwilligers op om correct met het 

digitale registratiesysteem om te gaan. Het 

digitale portal benutten we eveneens voor de 

lesmodules die nodig zijn voor de jaarlijkse 

hercertificering van maatjes. Daarnaast bevat het een bibliotheek met actuele informatie, films, 

handboeken, formulieren en werkboeken voor maatjes, coördinatoren en bestuursleden. 

3.2.4. Kansfonds  

We zijn dankbaar voor de betrokkenheid en financiële 

steun van het Kansfonds. Dit fonds heeft SchuldHulp-

Maatje vanaf de oprichting ondersteund bij de opbouw 

van een solide organisatie. Projectadviseur Hildegard van 

der Heyden gaf workshops over fondsenwerving bij de 

leidersdagen. Directeur Henriëtte Hulsebosch speelde 

een rol bij ons eerste lustrumfeest waar Hare Majesteit 

Koningin Máxima onze eregast was.  

Foto: Vier de Liefde Fotografie
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Dappere Christa 

Christa uit Leeuwarden (30) is trots dat ze haar financiële problemen heeft opgelost. Met hulp 

van haar maatje Paula betaalde ze al haar schulden af, zonder hulp van een kredietbank of iets 

dergelijks. 

Elke maand hield Christa ‘betaling dag’. Na het aflos-

sen van de afgesproken bedragen hield ze 25 euro 

per week over om van te leven. Dat is een karige be-

doening, maar ze wilde beslist haar schulden hele-

maal zelf afbetalen. Gelukkig hielp maatje Paula haar 

op weg naar de Voedselbank. Maar toch, doe het 

haar maar eens na…..

Veel mensen denken dat Christa wel veel te veel aan 

het brassen is geweest. Echt niet, een echtscheiding 

was het begin van haar problemen. En een goed 

hart. Zelf midden in de problemen wilde ze toch ook 

haar moeder helpen die financieel krap zat. Toen ze 

vervolgens werkloos raakte zakte ze ‘door het ijs’. 

Het gaat weer goed met Christa. Nu ze financieel 

overzicht heeft, is er weer rust in haar leven. En ze 

gaat weer lekker naar de sportschool. Ook is ze op 

dieet gegaan en flink afgevallen. Dat voelt stukken 

beter! Maatje Paula is supertrots op Christa.  

4.  Verenigingsactiviteiten 

4.1.1  Bezoek Hare Majesteit Koningin Máxima

In februari vierden we ons eerste lustrum in de Hooglandse kerk in Leiden. Koningin Máxima was 

onze eregast en sprak achter gesloten deuren met een aantal maatjes en hun hulpvragers. In een 

tweede open gesprek, sprak ze over het thema preventie met bestuursleden van SchuldHulp-

Maatje, de wethouder van Leiden mw. M. Damen en andere ketenpartners uit de Leidse regio. 

Vervolgens nam Hare Majesteit nog de tijd om een deel van het feestelijke programma te vol-

gen dat plaatsvond in de kerk. Voor de vrijwilligers van het eerste uur was een foto, samen met 

de  Koningin, een hoogtepunt. Koningin Máxima sloot haar bezoek af  met een warme toespraak 

waarin ze haar waardering uitte voor onze vrijwilligers.

Foto: Vier de Liefde Fotografie
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4.1.2.  Argentijnse financieel expert zoekt inspiratie bij SchuldHulpMaatje 

In januari hadden we Andrès Pansiuk te 

gast, Argentijns financieel expert op het 

gebied van financiële zelfredzaamheid. 

Hij is een veelgevraagd adviseur en 

spreker voor overheden en maatschap-

pelijke organisaties in Latijns-Amerika 

en de Verenigde Staten. Hij was zeer 

 geïnteresseerd in de praktijkervaring 

van SchuldHulpMaatje en de samen-

werking met gemeenten en maat-

schappelijke organisaties. De locatie Soest was gastheer van deze inspirerende gast.

4.1.3.  Werkbezoek staatssecretaris Klijnsma

In april bezocht staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van SZW het 

wijkteam Oud Oost in Leeuwarden, een van de armste wijken van Neder-

land. Zij wilde zich op de hoogte stellen van de vruchtbare samenwerking 

tussen SchuldHulpMaatje en het Sociale Wijkteam in deze wijk. Ze sprak er 

ook met Christa en haar SchuldHulpMaatje Paula. Haar verhaal vindt u op 

de vorige bladzijde in dit jaarverslag.

4.1.4.  Werkbezoek Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander aan Enschede

In juni bezocht Zijne Majesteit Koning 

Willem-Alexander, samen met staats-

secretaris Klijnsma verschillende pro-

jecten in Enschede voor mensen met 

schulden. Hij sprak er ook met een 

SchuldHulpMaatje, die zijn bejaarde 

hulpvraagster had meegenomen. De 

Koning bleek goed op de hoogte van 

de problematiek. 

4.1.5.  Strategie 2020       

In het afgelopen jaar hebben we in nauwe samen-

werking met de leden de strategie vastgelegd tot 

en met 2020: SchuldHulpMaatje 2020. Een hoopvol-

le toekomst. Tijdens de algemene ledenvergade-

ring in november hebben we deze strategie, met 

bijbehorend financieel plan definitief vastgesteld. 

We hebben deze ook in beeld gebracht met een 

korte animatiefilm. 

Leidraad voor onze meerjarenstrategie zijn de volgende vijf thema’s: 

1.  Delen, innoveren en co-creëren

2.  Samenwerken om de SchuldHulpMaatje aanpak verder te verbeteren

3.  Bouwen aan een duurzaam verenigingsnetwerk

4.  Preventief werken en vroegsignalering

5.  Meer kerken en christelijke organisaties betrekken en groei aantal locaties realiseren
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 4.1.6.  Prof. Dr. Roel in ’t Veld te gast bij algemene ledenvergadering 

Op 19 mei en 17 november kwam de algemene 

ledenvergadering bijeen. In november stelden 

we na een intensief proces van anderhalf jaar, 

definitief de strategie tot 2020 vast.   

Prof. Dr. Roel in ’t Veld was te gast in het voor-

programma van onze ALV in november. Hij nam 

ons mee in zijn droom over schuldhulpverle-

ning in de toekomst. In opdracht van het minis-

terie van SZW deed hij onderzoek naar de ef-

fectiviteit van de huidige schuldhulpverlening. 

Zijn rapportage daarover noemde hij Een on-

bemind probleem. Voorstudie maatschappelijke 

kosten-batenanalyse schuldenproblematiek. 

In ’t Veld is geschrokken van de huidige gang 

van zaken binnen de schuldhulpverlening, die 

grote aantallen mensen veroordeelt tot levens-

lang armoede. Hij pleit voor preventie, verho-

ging van het tempo van de schuldhulpverlening 

en dat niemand er meer van wordt uitgesloten. 

Hij pleit eveneens voor meer ruimte voor schuldhulpverleners om flexibel op te kunnen treden. 

Tot slot sprak hij zijn waardering uit voor de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje.

“Ik wens professionele schuldhulpverleners dezelfde houding toe die ik zie bij talloze vrijwilligers. 

‘Hun waarde gedragen toewijding is een kostbaar element in de samenleving.’”

Prof.dr. Roel in ‘t Veld

Grace begrijpt de moeilijke brieven niet

Grace vroeg direct om hulp toen haar man van wie ze nog 

nèt niet was gescheiden overleed. Zij erfde de schulden 

die hij had gemaakt. Een drama. En ze had geen idee hoe 

ze dat moest oplossen.

Gelukkig adviseerde haar buurvrouw om het maatschap-

pelijk werk in te schakelen. Grace kreeg schuldsanering 

en ze had zicht op een toekomst zonder schulden.  

Maar Grace komt uit Kaapverdië. Ze spreekt wel (gebrek-

kig) Nederlands, maar officiële brieven zijn echt te moei-

lijk voor haar om te begrijpen. Daar hoef je trouwens niet voor uit het buitenland te komen.

Ook vindt ze het lastig om overzicht te houden over haar administratie. Daarom bracht de maat-

schappelijk werkster haar in contact met SchuldHulpMaatje.

Nu is Henk haar stille kracht op de achtergrond. Grace mag hem bellen als ze post krijgt die ze niet 

begrijpt. Ze wijst naar de mappen in de kast. ‘Ik heb van Henk geleerd hoe ik de post in mappen 

moet bewaren. Nu kan ik alles zó vinden als de Stadsbank ergens om vraagt. Ook heeft Henk mij 

geholpen met een huishoudboekje. Ik schrijf alles op wat ik uitgeef, zodat ik weet of ik nog ge-

noeg overhoud voor de rest van de maand.’  

4.1.7. Kennisdeling binnen en buiten Nederland

Kennis van SchuldHulpMaatje voor kerken in Letland

Er is belangstelling voor het SchuldHulpMaatje concept in Letland en Litouwen. Op uitnodiging 

van Eurodiaconia, de Europese Protestantse Diaconale belangenorganisatie uit Brussel, de Letse 

Lutherse kerk, Letse baptisten- en het Leger des Heils in Letland presenteerden we vorig jaar het 

SchuldHulpMaatje-concept aan de kerken in Letland en Litouwen. Het resultaat hiervan is dat in 

2017/18 een aantal Encour- en SchuldHulpMaatje vrijwilligers, de Letse kerken gaat helpen om te 

testen of ons werkmodel ook daar is toe te passen. In Letland leven er gemiddeld vier keer zoveel 

mensen in armoede dan in Nederland.

Hulp bij opstart JobHulpMaatje

Veertig procent van onze hulpvragers zit tussen twee banen. Je komt pas echt uit je schulden 

wanneer je inkomen hebt. Met die wetenschap als motivatie zette het Landelijk Servicepunt van 

SchuldHulpMaatje haar kennis en instrumentarium in voor het initiatief JobHulpMaatje, dat door 

Stichting Encour is opgezet. Inmiddels lopen er pilots in vijf plaatsen en vindt het project door-

gang bij een aantal reeds bestaande SchuldHulpMaatje locaties.  

JobHulpMaatje staat overigens vanaf de start, los van SchuldHulpMaatje. Met ingang van 2017 

zal het als zelfstandige stichting JobHulpMaatje Nederland verder bouwen in 17 nieuwe plaatsen. 
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4.1.8. Internetcampagnes    

In 2016 hielden we online campag-

nes op onze websites. Dat blijkt 

een succesvolle aanpak. We bereik-

ten 158.000 bezoekers en hielden 

daarmee 16.000 mensen online 

verder. 

4.1.9. Fondswerving

Medewerkers van het Landelijk Servicepunt onderhielden hun relaties bij het Oranjefonds, 

 Kansfonds, Fonds 21, Fonds 1818 en het ministerie van SZW. Daarnaast voerden zij verkennende 

gesprekken met o.a. de Rabobank Foundation. Leden die behoefte hebben aan ondersteuning bij 

hun lokale fondsenwerving  kunnen ook rekenen op het Landelijk Servicepunt. 

4.1.10. Lobby en samenwerking

Onze slogan is Samen lukt ‘t. Daarom spannen we ons in om ons netwerk te vergroten en verster-

ken. We onderhielden onder andere contacten met de NVVK, ministeries van SZW en Veiligheid 

en Justitie, Divosa, Stichting Present, UWV, Wijzer in Geldzaken, Stadsring 51 in Amersfoort, Bu-

reau Nationale Ombudsman, diverse Rabobank locaties, Achmea, Humanitas, ChristenUnie, PCOB, 

Bisdom Breda, Stichting Lezen en Schrijven, Stichting De Hoop, de Nederlandse Vereniging van 

Banken, Eneco, IDO Lelystad, Stichting Opwekking, Leger des Heils, Stichting Urgente Noden, Ge-

meente Zwolle, Utrecht en nog een twintigtal burgergemeenten.

Het Ministerie van SZW nodigde SchuldHulp-

Maatje uit als deelnemer in het panel ‘Vooron-

derzoek maatschappelijke kosten batenanalyse 

schuldhulpverlening in Nederland’. Dit panel 

doet aanbevelingen voor een MKBA (Maatschap-

pelijke Kosten Baten Analyse van een verbeterde 

schuldhulpverleningsaanpak in Nederland. Aan-

leiding was een motie uit de Tweede Kamer.

Leden bedenken zelf ook creatieve 

sponsoracties. In Zwolle lieten 

sportievelingen zich sponsoren bij 

de marathon.

4.1.11. Beste Maatjescampagne

Voor de Beste Maatjescampagne 

maakte het Oranjefonds een tele-

visiespotje van SchuldHulpMaatje 

Caspar en zijn hulpvrager. Het film-

pje maakt de impact duidelijk van 

persoonlijke hulp bij schulden.

4.1.12. Publicaties in Sociaal Bestek

Dit jaar publiceerde SchuldHulpMaatje twee keer in Sociaal 

Bestek, het medium voor zorg en welzijn.

Voor het augustus/septembernummer van Sociaal Bestek 

schreven we het artikel Financiële hulp op maat doet wonderen. Wie perspectief heeft werkt gemoti-

veerd mee aan de oplossing.

Samen met het NIBUD publiceerde SchuldHulpMaatje in het oktober/novembernummer over de 

keerzijde van de digitalisering: Houd rekening met de grenzen. Digitalisering vraagt financiële zelf-

redzaamheid.   

4.1.13. Rapport van de Nationale Ombudsman

Voor de rapportage Burgerperspectief op schuldhulpverlening 

raadpleegde de Ombudsman ook SchuldHulpMaatje over 

 casussen uit de praktijk van onze maatjes. Centrale vraag in het 

rapport is, wat een burger in redelijkheid mag verwachten van 

de overheid als het gaat om gemeentelijke schuldhulpverle-

ning. Hij sluit het rapport af met een aantal aanbevelingen om 

de uitvoering van de schuldhulpverlening te verbeteren.    
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4.1.14. Diaconale dag Kerk in Actie 

In oktober was SchuldHulp Maatje 

aanwezig op de diaconale dag 

van Kerk in Actie in de Beatrixhal 

in Utrecht. Er was ook dit jaar veel 

belangstelling voor de ‘postcode 

check’ op onze website www.eer-

stehulpbijschulden.nl. Typ je post-

code in en je ziet hoe hoog het ri-

sico op schulden is in je eigen wijk. 

Daar keken veel bezoekers nog van 

op. Natuurlijk hopen we dat het de 

diakenen motiveert om lokaal initiatief te nemen voor SchuldHulpMaatje of aan te haken bij een 

reeds bestaande SchuldHulpMaatje locatie. 

4.1.15.  In de media

SchuldHulpMaatje was veelvuldig in 

het nieuws. De twee koninklijke bezoe-

ken en de aandacht van staatssecreta-

ris Klijnsma dragen daar natuurlijk aan 

bij. Daarnaast merken we dat de media 

SchuldHulpMaatje frequenter benade-

ren om onze opinie te peilen over ar-

moede en schuldhulpverlening. Helaas 

kunnen we niet altijd aan de vraag vol-

doen om hulpvragers voor de camera 

hun verhaal te laten doen. Nog steeds zijn schulden een kwetsbaar onderwerp om te bespreken 

en treden mensen er liever niet publiekelijk mee naar buiten.

4.1.16.  Koninklijke onderscheidingen

Op verschillende plekken in ons land ontvingen onze vrijwilligers een koninklijke onderscheiding 

voor hun inzet. Van enkelen van hen hebben we foto’s beschikbaar.

4.2. Deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers

4.2.1. Maatjestrainingen

•   Pre-learning: 989 mensen volgden de 

prelearning, een eerste selectiemiddel voor 

potentiële maatjes.

•   578 Nieuwe maatjes volgden de driedaagse 

training en ontvingen hun certificaat.

•   1707 Maatjes volgden met succes de modules 

voor hercertificering.

•   De nieuwe specialisatiecursus voor Schuld-

HulpMaatje-Jong blijkt populair; deze is 

gevolgd door 191 maatjes.

Bestuurslid Krijn de Jong uit Ridderkerk is 

benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan de Vries uit Zoetermeer is benoemd tot 

lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jan is een 

duizendpoot: hij is bestuurslid, coördinator èn 

maatje.
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4.2.2. Leidersdagen   

In juni en november bezochten 61 bestuurders 

en coördinatoren de twee leidersdagen. Ze 

volgden er workshops om hun deskundigheid 

te vergroten. Maar zeker zo belangrijk voor hen 

zijn de onderlinge contacten die uitwisseling 

mogelijk maken van kennis en ervaring.

Thema’s die aan de orde kwamen:

•  Gebruik van het online portal

•  Digitaal werven van hulpvragers

•  Hoe genereer je publiciteit en hoe ga je ermee om?

•  Kerken blijvend betrekken bij SchuldHulpMaatje

•  SchuldHulpMaatje-Jong

•  Investeren in lokale samenwerking

•  Sociale Wijkteams

4.2.3. Introductiedagen voor nieuwe coördinatoren  

Coördinatoren zijn enthousiast over het ontwikkelde trai-

ningsprogramma dat hen voorbereidt op hun hun veel-

zijdige taak. We konden 28 nieuwe coördinatoren welkom 

heten op de tweedaagse introductiedagen. Er is aandacht 

voor de geschiedenis van SchuldHulpMaatje, het werven 

en begeleiden van maatjes, inzicht in het werkveld en om-

gang met digitale systemen van SchuldHulpMaatje.

4.2.4. Informatie- en inspiratiebijeenkomsten 

De acht drukbezochte informatie- en inspiratiebijeenkomsten stonden dit jaar opnieuw voor een 

belangrijk deel in het teken van de toekomststrategie van SchuldHulpMaatje. De lokale bestuurs-

leden verdiepten zich met elkaar in het belang van een focus, waarmee we de vereniging Schuld-

HulpMaatje Nederland verder kunnen opbouwen tot een duurzame organisatie die meebeweegt 

in de tijd. Daarnaast legden bestuursleden onderlinge contacten en versterkten zij elkaar met 

opgedane praktijkkennis, ervaring en inspiratie.  
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 2015 2016

Aantal mensen dat hulp vond via onze websites 13.500 16.000

Aantal mensen dat persoonlijke hulp van een maatje ontving 4.960 6.130

Aantal burgerlijke gemeenten waar SchuldHulpMaatje actief is 105 113

Aantal SchuldHulpMaatjes 1.503 1.586

Aantal website bezoekers 135.000 158.000

 2015 2016

Aantal afsluitingen nutsvoorzieningen voorkomen: 371 421

Aantal huisuitzettingen voorkomen: 238 270

Aantal dreigende beslagleggingen voorkomen: 487 538

Aantal dreigende woningontruimingen voorkomen: 105 107

Hulpvrager heeft werk gevonden: 109 130

Tabel 1 Kengetallen: Waar doen we het voor?

Tabel 2 Kengetallen: Wat levert voorkómen op?

Tabel 3 Kengetallen: Voorkomen crisissituaties

Prijslijst

Wat levert voorkómen op?

• Dagvaarding Rechtbank € 220 t/m € 717

• Kosten huisuitzetting € 5.850 tot € 10.000

• Kosten verblijf Crisisopvang € 14.190

• Kosten op straat/dakloos € 43.140

• Kosten afsluiten gas/water/licht € 790

•  Maatschappelijke kosten schuldhulptraject  

(casusafhankelijk) € 100.000

5. De cijfers – Het resultaat telt

NB Regioplan rapport: 

Maatschappelijk Rende-

ment van Vrijwilligers in de 

schuldhulpverlening (Jung-

mann e.a.): Maatschappelijk 

Rendement: 

1 Euro investeren in Schuld-

HulpMaatje vrijwilligers 

levert € 2,95 op. 

Burgerlijke staatSoort hulpvraag

De meeste hulpvragers hebben hulp nodig  

vanwege opgelopen betalingsachterstanden.

Kinderen betrokken bij hulpvraag

Het percentage kinderen onder de 18 jaar  

dat betrokken is bij hulpvragen betreft 67%.

Doorverwijzingen naar Maatjes investeerden:

SchuldHulpMaatjes werken samen en verwijzen  

door naar een breed palet van ketenpartners.

Leeftijd hulpvrager

66% van de hulpvragers is  

tussen de 25 en 55 jaar.

2015 2016
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Financieel verslag 2016

Vereniging  

SchuldHulpMaatje

Nederland

B
5.1.  Balans
PER 31 DECEMBER 2016 (2015)

 31-12-2016  31-12-2015

 €  €

ACTIVA   

   

Vaste Activa   

Materiële vaste activa (B1)   

Inventaris 7.857  10.490

 7.857  10.490

Vlottende Activa 

Vorderingen (B2) 

Debiteuren  49.940  49.103

Overlopende activa 25.523  6.535

Overige vorderingen en activa 47.344  84.426

 122.807  140.064

Liquide middelen (B3) 344.223  177.800

Totaal ACTIVA 474.887  328.354

PASSIVA

Eigen Vermogen 

Reserves (B4) 

Continuïteitsreserve 47.338  44.583

Bestemmingsreserve 30.625  26.875

 77.963  71.458

Kortlopende schulden (B5)

Crediteuren 77.232  119.470

Belastingen en sociale lasten 12.853  8.550

Overige kortlopende kosten      306.839  128.876

      396.924  256.896

Totaal PASSIVA      474.887  328.354
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5.2.  Staat van baten en lasten over 2016 (2015)

  Realisatie  Begroting  Realisatie 

  2016 2016 2015

  € € €
BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving (S1)  797.459 633.250 667.257

Doorberekende diensten (S2)  221.890 220.000 215.060

Subsidies van overheden (S3)  189.328 187.550 330.339

Financiële baten (S4)                 271 0 626

Totaal BATEN     1.208.948 1.040.800    1.213.282

LASTEN

    

Besteed aan de doelstellingen (S5)   

A. Bewustwording en voorlichting  159.260  168.346

B. Borgen SHM aanpak  146.128  190.875

C. Concretiseren SHM aanpak  399.296  334.292

D. Bevorderen SHM aanpak  352.688  339.522

    1.057.372     1.033.035

Werving baten (S6)   

Kosten eigen fondsenwerving  28.959  27.016

Kosten acties derden                   0  0

Kosten verkrijging subsidies overheden  25.935  22.148

  54.894  49.164

Beheer en administratie (S6)  90.177  104.004

Totaal LASTEN  1.202.443 985.200    1.186.203

RESULTAAT  6.505 55.600 27.079

Resultaatsbestemming 2016 

Toegevoegd/onttrokken aan 

Continuïteitsreserve  2.755

Mutatie naar bestemmingsreserve  -14.000

Solidariteitsfonds  17.750

  6.505

5.3.   Kasstroomoverzicht   
   

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschik- 

baar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.

 2016  2015

 €  €

Kasstroom uit activiteiten    

Totaal baten 1.208.948  1.213.282

Totaal lasten 1.202.443  1.186.203

    

Resultaat  6.505  27.079

Afschrijvingen  2.633  2.284

    

Cash-flow 9.138  29.363

    

Mutaties in:

Continuïteit reserve vanuit Stichting Encour 0  44.379

Vlottende activa   17.257  -140.064

Kortlopende schulden 140.028  256.895

    

 157.285  161.210

    

Totaal kasstroom uit activiteiten 166.423  190.573

    

Kasstroom uit investeringen

Investeringen in materiële vaste activa 0  -12.773

    

Totale kasstroom uit investeringen 0  -12.773

    

   

Totale kasstroom 166.423  177.800

    

  

Saldo liquide middelen per 1 januari 177.800  0

Totale kasstroom 166.423  177.800

    

Saldo liquide middelen per 31 december 344.223  177.800
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5.4.  Grondslagen van waardering en van resultaat-
bepaling

5.4.1.  Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Instel-

lingen” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de 

kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen 

bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

5.4.2.  Vergelijkende cijfers

De vereniging is 18 juli 2014 opgericht en vanaf 1 januari 2015 operationeel. De opgenomen ver-

gelijkende cijfers hebben betrekking op het jaar 2015 en het boekjaar 2016, aangezien de uitvoe-

ring van project SchuldHulpMaatje in 2014 niet bij Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland lag, 

maar werd uitgevoerd door Stichting Encour.

Grondslagen van waardering

5.4.3.  Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde 

kostprijs.

5.4.4.  Materiële vaste activa

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering, worden ge-

waardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur 

bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen be-

dragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

5.4.5.  Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen te-

gen de geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 

oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

5.4.6.  Reserves

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de vereniging. Door het bestuur kunnen doel- 

reserves worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek doel.

Grondslagen van resultaatbepaling

5.4.7.  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.

5.4.8.  Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Giften in natura 

worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

5.4.9.  Bestedingen en lasten

Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 

 rente- opbrengsten en rentelasten.
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5.4.10.  Personeelsbeloning en pensioenvoorziening

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd 

zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.

De vereniging heeft aan haar personeel een pensioen toegezegd op basis van middelloon. De pen-

sioenregeling is ondergebracht bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. In de jaarrekening wordt de 

jaarlijkse pensioenpremie als last verantwoord.

Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een schuld opgenomen. De risico’s voor 

prijsindexatie en beleggingsrendement kunnen mogelijk leiden tot aanpassing van de toekomstige 

bijdragen aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in 

de balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

heeft de vereniging geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen anders dan toekom-

stig hogere premies.

Het pensioenfonds PFZW heeft een dekkingsgraad van 90,1% ultimo 2016 (2015: 97%). PFZW heeft 

op 1 juli 2015 het nieuwe herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In het herstelplan 

staan de maatregelen die genomen worden om te zorgen dat de dekkingsgraad weer op het vereis- 

te niveau komt. PFZW heeft 12 jaar de tijd om weer op de dekkingsgraad van 127% te komen.

Dit zijn de maatregelen die nu in het herstelplan zijn opgenomen:

-    de pensioenen niet verhogen bij een dekkingsgraad onder de 110%;

-    de pensioenen verhogen met slechts een deel van de loonstijging (indexeren) bij een dekkings- 

graad hoger dan 110%; een opslag voor herstel in de premie van 2%, deze opslag is al opgenomen 

in de huidige premie.

Als de aannames onder het herstelplan niet uitkomen en het echt niet anders kan, is PFZW genood-

zaakt de pensioenen te verlagen en zal tijdelijke een extra premie van 2,5% worden gevraagd.

 

5.4.11.  Vrijwilligersbeleid

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland maakt gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers heb-

ben geen recht op beloning. In overleg kan er met instemming van het bestuur, een vergoeding 

worden verstrekt voor gemaakte kosten.

5.4.12. Kostentoerekening

De bestedingscategorieën bestaan uit de doelstellingen A t/m D, alsmede kosten werven baten 

en kosten beheer en administratie.

De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën.

Kostensoort Toerekening

Personeelskosten  Directe toerekening per medewerker, inhuur derde of 

 vrijwilliger.

Huisvestingskosten  Op basis van licenties (werkplekken c.q. aansluitingen van  

het personeel en de diverse inhuurkrachten).

Communicatiekosten  Direct toerekening op basis van toepassing voor de diverse 

doelstellingen.

Promotiekosten  Direct toerekening op basis van toepassing voor de diverse      

doelstellingen

Kantoorkosten  Op basis van licenties (werkplekken c.q. aansluitingen van 

het personeel en de diverse inhuurkrachten), Fte en directe 

toerekening.

Algemene kosten  Op basis van licenties (werkplekken c.q. aansluitingen van  

het personeel en de diverse inhuurkrachten) en directe  

toerekening.

Afschrijvingen  Op basis van licenties (werkplekken c.q. aansluitingen van  

het personeel en de diverse inhuurkrachten) en directe  

toerekening.

Kosten doorberekende diensten Directe toerekening aan de doelstelling.
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5.5.  Toelichting op de balans 31 december 2016

VASTE ACTIVA   

5.5.1. Materiële vaste activa (B1) 

Het verloop in het verslagjaar is als volgt: 

 Inventaris  Inventaris

 2016  2015

 €  €

   

Aanschafwaarde per 31 december  12.774  12.774

Cumulatieve afschrijvingen 4.917  2.284

Boekwaarde per 31 december 7.857  10.490

  

  

  

Aanschafwaarde per 1 januari 12.774  9.776

Investeringen boekjaar 0  2.998

Afschrijving boekjaar -2.633  -2.284

Afschrijving tot en met voorgaand boekjaar -2.284  0 

Aanschafwaarde desinvesteringen 0  0

Afschrijving op desinvesteringen 0  0

Mutaties boekjaar 7.857  10.490

  

  

  

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages: 

Inventaris  20%
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VLOTTENDE ACTIVA   

5.5.2. Vorderingen (B2) 

 31-12-2016 31-12-2015

 € € € €

Debiteuren    

Stand per 31 december  49.940  49.103
    

Overige vorderingen en overlopende activa    
 

Vooruitbetaalde kosten:    

Huur  1.805  2.305 

Verzekeringen 13.994  1.205 

Vooruitbetaalde kosten 4.724  3.025 

Vooruit ontvangen factuur  5.000  0 

Totaal vooruitbetaalde kosten  25.523  6.535

Overige vorderingen en activa:

Fonds21 SchuldHulpMaatje Jong 0  16.325 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 0  66.067 

Oranjefonds 42.500  0 

Rente  135  626 

Ziekengeld 2.808  601 

Nog te factureren 1.033  0 

Overige vorderingen 868  807 

Totaal overige vorderingen en activa   47.344  84.426

Totaal vorderingen  122.807  140.064

Een eventuele voorziening voor oninbaarheid wordt statisch bepaald.

5.5.3. Liquide middelen (B3)

 31-12-2016  31-12-2015

 €  €

ABN AMRO Bank 0469896361 261.138  52.733

ABN AMRO spaarrek. 405571100 0  125.000

ABN AMRO spaarrek. 0603135226 83.000  0
  

Kas 85  67

Totaal liquide middelen 344.223  177.800

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. Overtollige liquide middelen worden aangehouden op 

risicoloze deposito- c.q. spaarrekeningen bij solide bankinstellingen.

PASSIVA   

 

5.5.4.   Reserves (B4)  

   

 31-12-2016  31-12-2015

 €  €

Continuiteitsreserve    

Stand per 1 januari 2016 44.583  44.379

Resultaatsbestemming  boekjaar 2.755  204

Stand per 31 december 47.338  44.583

   

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking risico’s op korte termijn en om zeker te stel-

len dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. 

De grondslag hiervoor zal door het bestuur verder afgestemd worden met de leden en is daarmee 

onderdeel  van het meerjarenbeleidsplan.    

 

Bestemmingsreserve   

 Solidariteits- 5-jarig  Totaal

 fonds jubileum 

Stand per 1 januari 2016 12.875 14.000 26.875

Toevoegingen boekjaar                17.750 0 17.750

Onttrekkingen boekjaar 0 14.000 14.000

Stand per 31 december 2016       30.625 0 30.625

   

Solidariteitsfonds   

Deze bestemmingsreserve is door het bestuur bestemd om locaties incidenteel financieel bij te 

staan.    

 

5-jarig jubileum    

De bestemmingsreserve 5-jarig jubileum is in 2016 geheel aangewend voor de viering van het 

5- jarig bestaan van SchuldHulpMaatje op 17 februari 2016. De totale kosten bedroegen € 19.680,00 

en bestonden voornamelijk uit huur van de Hooglandse Kerk te Leiden, catering en overige pro-

motiekosten. Het Kansfonds heeft in 2016 € 2.000,00 ter beschikking gesteld voor de rolbanners. 

Dit bedrag is daarvoor aangewend.    
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5.5.5.  Kortlopende schulden (B5) 

 31-12-2016 31-12-2015

 € € € €

  

Crediteuren    

  

Stand per 31 december  77.232  119.470

   

Belastingen en premies sociale verzekeringen:    

Omzetbelasting 3.418  265 

Loonheffing 9.435  8.285 

Totaal belastingen en

premies sociale verzekeringen  12.853  8.550

Overige schulden: 

Business Credit Card         1.654  0 

Vakantiegeld 8.762  9.038 

Accountantskosten 6.581  9.820 

Netto lonen 2.481  1.744 

Afdracht pensioenpremie 23.898  0 

MSZW t.b.v. project SHM Jong 10.552  95.595 

MSZW t.b.v. project Kader Ontwikkeling 

& kadertoerusting 69.896  0 

Fonds 1818 Predictive Prevention 

Prevention Fonds 79.712  0 

Stichting Rabobank Foundation t.b.v. Geldfit 75.000  0 

Vooruit gefactureerd 12.207  0 

Overige schulden 16.096  12.679 

Totaal overige schulden  306.839  128.876

Totaal kortlopende schulden  396.924  256.896

5.6.  Toelichting op de baten

5.6.1.   Baten uit eigen fondsenwerving (S1)

 Realisatie Begroting Realisatie   
 2016  2016  2015 

 € € € € € €

      
Contributies 206.625  274.000  190.750  
Solidariteitsfonds 17.750  24.250  16.125  
Maatjes deelname  
vereniging  SHM 303.125  280.000  243.500 
 

  527.500  578.250  450.375

Kansfonds, financiële       
afsluiting voorgaand  
boekjaar -2.098  0  -660  
Kansfonds 2016 52.000  0  100.000 
 

  49.902  0  99.340

Kerk in Actie  45.000  45.000  45.000

Fonds21 ‘Ondersteuning  
project SchuldHulp-  
Maatje Jong’  0  0  65.300

Oranjefonds  170.000  0  0

Donaties en giften  5.057  10.000  7.242

Totaal baten uit  
eigen fondsenwerving  797.459  633.250  667.257

Doorberekende  
diensten (S2)  221.890  220.000  215.060

Totaal baten uit  
eigen fondswerving  1.019.349  853.250  882.317

5.6.2. Doorberekende diensten (S2)

Specificatie doorberekende diensten 

Omzet preventie en vroegsignalering 22.975  6.400  4.770

Omzet  BedrijfSchuldHulpMaatje  960  3.600  3.040

Omzet trainingen (nieuw)  197.955  210.000  207.250

Totaal doorberekende diensten  221.890  220.000  215.060
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5.6.3.  Subsidies van overheden (S3) 

 Realisatie Begroting Realisatie

 2016 2016 2015

 € € €

Ministerie van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid:

SchuldHulpMaatje  

Jongeren Online Offline’ 189.328 187.550 0

‘Opbouw van 17 lokale  
SchuldHulpMaatje organisaties’ 0 0 330.339

   

 189.328      187.550 330.339

     

   

5.6.4    Projectsubsidies      

   

De besteding van de projectsubsidies, verstrekt door de overheid en overige verstrekkers van 

 gelden ten behoeve van een project, worden verantwoord onder de toelichting op de lasten.

De eindrapportage aan het Oranjefonds, betreffende Ontwikkeling van drie modules in het 

 Permanente Educatie Programma (P1602) is uitgevoerd in 2016. Definitieve vaststelling door het 

Oranjefonds heeft plaats gehad op 24 maart 2017.

Het project SchuldHulpMaatje Jongeren Online Offline (P1503) is nog in volle gang en loopt tot  

1 september  2017.     

 

 

5.6.5    Financiele baten (S4)     

 

 Realisatie Begroting Realisatie

 2016 2016 2015

 € € €

 

Renteopbrengsten 271 0 626

Rentepercentage    0,20%

5.7.  Toelichting op de lasten

5.7.1.   Lastenverdeling (S5 en S6)

Zie  pagina 38

 Realisatie  Realisatie 

 2016  2015

Doelbestedingspercentage van de baten:

Bestedingen aan doelstelling/totale baten  87,5%  85,1%

Doelbestedingspercentage van de lasten:

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten  87,9%  87,1%

Fondsenwervingspercentage

Kosten eigen fondsenwerving/baten

eigen fondsenwerving en doorberekende diensten  2,8%  2,2%

Beheerskostenpercentage

Kosten beheer en administratie/totale lasten  7,5%  8,8%

 

5.7.2.    Werving baten (S6)    
    

Gelden geworven voor een specifieke bestemming worden besteed binnen het doel waarvoor 

ze zijn verstrekt.

Middelen met een algemene bestemming worden aangewend binnen de budgettaire kaders 

van de vereniging.    
    

5.7.3.   Kosten doorberekende diensten  
      

 Realisatie Begroting Realisatie    Realisatie uitgesplitst naar project

 2016 2016 2015  

    LSP P1602 P1503

 € € € € € €

Trainingen  
SchuldHulpMaatjes 186.455 190.400 203.378 164.901 7.034 14.520

Preventie en  
vroegsignalering 39.959 27.000 5.636 39.959

Bedrijfs- 
SchuldHulpMaatje 1.062 2.600 3.402 1.062

 227.476 220.000 212.416 205.922 7.034 14.520
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5.7.1.   Lastenverdeling (S5 en S6) 5.7.4.    Personeelskosten en inhuur      

 Realisatie Begroting Realisatie   Realisatie uitgeslitst naar project

 2016 2016 2015 LSP P1602 P1503

 € € € € € €

Lonen en salarissen 212.960 215.000 218.593 212.960 0 0

Sociale lasten 37.228 35.000 25.241 37.228 0 0

Pensioenlasten 39.301 13.800 13.775 39.301 0 0

Overige  personeelskosten 4.575 5.160 8.166 4.575 0 0

Loonkosten  doorbelast  

aan projecten 0 0 0 -83.291 48.869 34.422

Uitkering ziekengeld -2.808 0 -16.065 -2.808 0 0

Inhuur derden 476.295 298.540 512.552 243.362 128.038 104.895

 767.551 567.500      762.262 451.327 176.907 139.317

  

Directiebeloning  

  

Naam: P. Rijsdijk 

Functie: Directeur 

Dienstverband:  

Aard (looptijd) onbepaald 

Uren 36 

Parttimepercentage 100 

Periode  01/01-31/12 

  

Jaarbezoldiging 

 €   

Brutosalaris/vergoeding 67.035 

Vakantiegeld 5.104 

Sociale lasten 12.296 

Pensioenlasten 7.922

Totaal bezoldiging 92.357 
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5.7.5.    Huisvestingskosten      

      

 Realisatie Begroting Realisatie   Realisatie uitgeslitst naar project

 2016 2016 2015 LSP P1602 P1503

 € € € € € €

Huur kantoor 8.720      14 500 8.159 8.720 0 0

Energiekosten 3.979 4.000 3.108 3.979 0 0

Zakelijke lasten 0 0 0 0 0 0

Onderhoudskosten 601           600   601 0 0

 13.300 19.100 12.975 13.300 0 0

5.7.6.    Communicatiekosten         
   

Telefoonkosten 2.704 2.500 1.787 2.704 0 0

Receptiedienst 5.076 5.000 4.381 5.076 0 0

Porto- en verzendkosten 1.635        1.700 1.336 1.635 0 0

Drukwerk 11.851 11.000    22.296 7.796 1.240 2.815

Opmaakwerk 6.006 6.500 6.394 4.487 1.519 0

Websitekosten  30.050    

 27.272 56.750     36.194     21.698 2.759 2.815

       

     

5.7.7.    Promotiekosten              
  
Websitekosten 41.012       26.658 10.582 0 30.430

SchuldHulp Helpdesk 3.328 3.600 3.630 3.328 0 0

Organisatie en catering,  
verzorging bijeenkomsten 23.090 18.000 11.829 21.232 0 1.858

Campagne werving  
vrijwilligers 0 0 2.500 0 0 0

Werving en begeleiding  
hulpvragers 0 0 5.000 0 0 0

Representatiekosten 1.343                 1.200 672 1.261 0 82

Mediaproducties 837 0  0 837 

Afboeking vorderingen -250 0 4.302 -250 0 0

Overige  promotiekosten 14.187 10.700     11.377 8.473 5.714 0

 
 83.547 33.500       65.968     44.626 6.551 32.370

 

5.7.8.    Kantoorkosten      

      

 Realisatie Begroting Realisatie   Realisatie uitgeslitst naar project

 2016 2016 2015 LSP P1602 P1503

 € € € € € €

Kantoorbenodigdheden 2.207 2.000 2.581 2.196 11 0

Abonnementen en  
contributies 1.006  0 255 1.006 0 0

Computer  systeembeheer  
(automatisering) 21.055 19.750 13.069 9.496 11.253 306

Doorbelaste kantoorkosten -1.135  0 -3.127 -1.135 0 0

Administratiekosten 1.132 800 817 1.132 0 0

Online Leer Omgeving 
t.b.v. permanente educatie 37.069 39.400 56.845 32.205 4.864 0

 

 61.334 62.250 70.440 44.900 16.128 306

       
     

5.7.9.    Algemene kosten          

  

Accountantskosten 9.416 12.000 11.507 9.416 0 0                   

Advieskosten 1.485 2.200 3.201 1.485  0 0

Verzekeringen 8.161 9.000 8.575 8.161 0 0

 19.062 23.200 23.283 19.062 0 0

      

 

5.7.10.    Afschrijvingen          

  

Afschrijvingen inventaris 2.633 2.600 2.284 2.633 0 0

 2.633 2.600 2.284 2.633 0 0

   

5.7.11.    Financieringslasten    

   

Bankkosten 273 300 376 273 0 0

Betalingsverschillen -5 0 5 -5 0 0

 268 300 381 268 0 0

Totaal lasten 
exclusief kosten  

doorberekende diensten 974.967 765.200 973.787 597.814 202.345 174.808
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5.8.  Verschilen begroting en realisatie

5.8.1.  Baten    

 

Voor wat betreft de contributies blijkt dat we minder plaatsen hebben kunnen aansluiten dan 

geprognotiseerd: aan 71 plaatsen is de contributie in rekening gebracht, waarbij enkele nieuwe 

locaties maar over een gedeelte van het jaar hebben betaald.

De SchuldHulpMaatjes zijn vrijwilligers en het blijkt dat het verloop kleiner was dan aanvankelijk 

geprognotiseerd, waardoor meer ‘maatjes deelname vereniging SHM' kon worden doorbere-

kend. Er was gemiddeld gerekend op 1.120 maatjes. Het blijkt dat er gemiddeld 1.213 maatjes 

uitgefactureerd konden worden.

Het aantal op te leiden nieuwe maatjes was begroot op 600. Er zijn echter 576 maatjes opgeleid. 

De kopstudie (4e dag) SchuldHulpMaatje Jong is gevolgd door 191 maatjes. 

De meeste activiteiten zijn vrijgesteld van BTW, waaronder de contributies, de trainingen en de  

maatjes deelname aan het netwerk. De begroting en het resultaat zijn beide opgesteld inclusief 

BTW, met uitzondering van twee activiteiten: Inzet BedrijfSchuldHulpMaatje en Preventie en 

vroegsignalering. 

De toezegging van een bijdrage van € 50.000 door het Kansfonds was op 12 oktober 2015 nog 

niet bekend en is derhalve ook niet begroot voor 2016.

Het Oranjefonds (P1602) ad. € 170.000,-- is na de ALV van 12 oktober 2015 toegekend en is dus 

niet opgenomen in de begroting. Het project liep van 1 januari 2016 t/m 30 november 2016 en is 

dus voor wat betreft de opbrengsten als de uitgaven volledig verantwoord in 2016.

     

     

  

    

5.8.2.   Lasten    

 

De begroting is opgesteld met het project  SchuldHulpMaatje Jongeren Online Offline (P1503). 

De toekenning van dit project was op 12 oktober 2015 definitief. De totale toekenning bedraagt 

€ 347.620,--, waarvan in 2016 € 189.328,-- besteed en in 2017 €  158.292,-- te besteden. 

Voor wat betreft de lasten zijn deze hoger uitgevallen door de besteding van de subsidie van het 

Oranjefonds (P1602) ad. € 170.000,-- De specificatie wordt weergegeven onder 5.7.2 tot en met 

5.7.9. 

De personeel- en inhuurkosten zijn ruim € 200.000,-- hoger dan initieel begroot. Grotendeels 

door een projecttoekenning van het Oranjefonds ad. € 170.000,-- en een eenmalige pensioen-

correctie voor deelname pensioenfonds  projectmedewerkers.

De huisvestingskosten zijn bijna € 6.000,-- lager uitgevallen dan begroot, omdat de uitbreiding 

achteraf minder kostte dan was begroot.

De communicatie- en promotiekosten, de promotiekosten zijn hoger dan begroot vanwege 

de extra kosten, gemaakt t.b.v. het Oranjefonds P1602.   Met name zijn de websitekosten over 

de hele linie ruim € 10.000,-- hoger uitgevallen. De organisatie en catering, verzorging bijeen-

komsten is ruim € 5.000,-- hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van het 5 jarig jubileum.  

De overige promotiekosten zijn € 5.714,-- hoger dan begroot, als gevolg van de besteding t.b.v. 

het Oranjefonds. Daarentegen is er € 2.227,-- minder besteed ten behoeve van het LSP.
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5.9.  Begroting 2017

 BEGROOT BEGROOT BEGROOT 

 GECONSOLI- LSP PROJECT: 

 DEERD  MSZW SHM 

   JONGEREN  

   ONLINE 

   OFFLINE 

 Jaar: Jaar: Jaar: Jaar:

Kengetallen: 2017 2017 2017 2017
Aangesloten leden Vereniging SHM 
(grote locatie)  68  

Aangesloten leden Vereniging SHM 
(compacte locatie)  5

Aantal beoogde nieuwe locaties  6 

Aangesloten deelnemende gemeenten 
SHM (grote locaties)  96

Aangesloten deelnemende gemeenten 
SHM (compacte locaties)  15

Totaal deelnemende burgergemeenten 
in Nederland  111

Aantal beoogde bestaande maatjes  1.400

Aantal op te leiden maatjes  600

  

Baten

 Jaar: Jaar: Jaar: Jaar:

 2017 2017 2017 2017

Baten uit eigen fondswerving (SZW subsidie) 363.322  159.460 203.862

Baten uit overige diensten* 10.000 10.000   
Baten uit donaties en giften 45.000 18.750  26.250

Baten uit verenigingsbijdragen  
locaties groot (€ 3.000,00) 204.000 175.848  28.152

Baten uit verenigingsbijdragen  
locaties compact (€ 1.500,00) 7.500 7.500

Extra baten uit contributies ** 39.600 39.600

Baten uit onderhoudsbijdrage  
bestaande maatjes (€ 250,00)*** 245.000 245.000

Baten uit beoogde nieuwe locaties 
(€ 1.000) startbijdrage 6.000 6.000  
 

Totale BATEN 920.422 502.698 159.460 258.264 

   

BEGROOT  

PROJECT:  

MSZW KADER  

ONTWIKKELING

Lasten      

 

 BEGROOT BEGROOT BEGROOT 

 GECONSOLI- LSP PROJECT: 

 DEERD  MSZW SHM 

   JONGEREN  

   ONLINE 

   OFFLINE  

 Jaar: Jaar: Jaar: Jaar:

Totale kosten per onderdeel 2017 2017 2017 2017

Personeel- en inhuur- en vrijwilligerskosten 634.716 338.000 105.790 190.926

Inzet van ervaringskundigen  
uit lokale SHM locaties 37.500  20.000 17.500

Verg. trainers SHM Jong & besturen  
(vanuit SZW subsidie) 37.168  12.000 25.168

Huisvestingskosten 15.600 15.600 

Communicatiekosten 28.000 23.000 5.000

Algemene promotiekosten 56.340 15.000 16.670 24.670

Kantoorkosten 14.900 14.900 

Algemene kosten 23.750 23.750  

Diversen 10.000 10.000  

Subtotaal: 857.974 440.250 159.460 258.264

     
Variabele lasten bestaande maatjes 61.200 61.200 0 0

Totale LASTEN 919.174 501.450 159.460 258.264

     
RESULTAAT   1.248 1.248 0 0

Opmerkingen:    
    

Het resultaat op trainingen is nihil, omdat de verkoopprijs is berekend zonder marge.  

De bijdragen aan het solidaititeitsfonds t.b.v. de leden zijn buiten beschouwing gelaten.   

*  Dit betreft BTW belaste prestaties, leveringen van (online)preventieve methoden en inzet bedrijf Schuld-

HulpMaatjes.    

**   Aanvullende baten middels nieuwe contributie berekening deelnemende gemeenten (40% van 99.000 

euro).   

Gerekend is met 40% i.v.m. overgangsregeling voor de leden met ondersteuning van Landelijk Service-

punt. 

***   Er is gerekend met 70% van het totale aantal actieve maatjes in het netwerk, aangezien vrijwilligers 

gedurende het jaar stoppen waarvoor niet meer betaald hoeft te worden door de leden.   

 Daarnaast introduceren we het staffelmodel. Deze wordt toegelicht tijdens de bijeenkomsten. 

Inmiddels zijn er 2 projectsubsidies toegekend. En staan nog diverse subsidie-aanvragen uit.  

Zodra deze zijn toegekend worden deze gepresenteerd als projectbegroting.    

     

    

 

BEGROOT  

PROJECT:  

MSZW KADER  

ONTWIKKELING
Vastgesteld door de leden tijdens de ALV,  

gehouden op 17-11-2016
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Controleverklaring  

bij het financieel verslag

C
Alphen aan den Rijn, 04-01-2016

Kenmerk: Fake tekst

Geachte heer/mevouw, 

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume 

volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum 

harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus 

a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur 

maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat 

volorer .

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest 

quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda 

que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-

ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis 

ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.

Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-

derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, 

solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.

Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut 

aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis 

etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que 

verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum 

rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. 

Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet. 

Correspondentie

Postbus 2150

2400 CD 

Alphen aan den Rijn 

0172 - 750 175

info@withaccountants.nl 

www.withaccountants.nl

@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 

KvK 28112484

ACCOUNTANTS                                      

IN NON-PROFIT

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

Flevoweg 13 

2318 BZ  LEIDEN 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur en de directie van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland te Leiden gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland per 31 december 2016 en van het resultaat 

over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2016 met een balanstotaal van € 474.887; 

2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 met een resultaat van € 6.505

(overschot); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de

controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van 

onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor 

de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij 

van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 

dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 

als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van 

de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op 

basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen 

in de interne beheersing. 
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met 

de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar werkzaamheden in 

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op 

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de 

activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en 

omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 

geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge 

mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang 

van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring.

Was getekend te Sliedrecht, 18 april 2017. 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA

Bijlage.
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