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“SchuldHulpMaatje Utrechtse Heuvelrug” 

In 2013 is het project opgestart door de gezamenlijke Diaconieën van de Kerken (Diaconaal Platform) 

in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in nauwe samenwerking met de Gemeentelijk 

Schuldhulpverlening. Sinds 5 juli 2016 is de Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug officieel 

ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel, KvK nummer 66435730. De stichting 

heeft de ANBI status bij de Belastingdienst onder fiscaal nummer 856552252. Stichting Schuldhulp 

Utrechtse Heuvelrug is aangesloten bij SchuldHulpMaatje Nederland.  

 

 

Doel 
Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te 

bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, de schuldhulpmaatjes, die 

deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in 

gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.  

De aanpak is daarmee gericht op het voorkomen van huisuitzetting, beslaglegging of afsluiting van 

nutsvoorzieningen door contact te onderhouden met de schuldeisers, waar mogelijk te bemiddelen, 

en eventueel door te verwijzen naar andere hulpverleners Daarnaast wordt er ondersteuning 

geboden bij het zicht krijgen op de financiële situatie en het op orde krijgen van de financiële 

administratie.  

 

Wij bereiken ons doel met onze Maatjes 

Onze vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) zijn de steun en toeverlaat voor hulpvragers. Onze hulpvragers  

melden zichzelf via de sociale dorpsteams, via de lokale woningcorporaties of via de website. Na een 

intake door een coördinator wordt een maatje gekoppeld aan de hulpvrager. Zeker in geval van 

tegenslagen zal het maatje steun kunnen verlenen aan de hulpvrager, waardoor deze beter 

gemotiveerd blijft om vol te houden en een gedragsverandering te realiseren.  

 

 

Resultaatgebieden en doelen voor 2019-2021 
Samen lukt het 

Onze maatjes zijn onze belangrijkste schakel in de hulpverlening. Daarom is er een structurele 

instroom van vrijwilligers nodig om het aantal maatjes aan te laten sluiten op de hoeveelheid 

hulpvragers. Voor een effectieve  en continue aanpak zijn tussen de 20 en 25 maatjes nodig. Nieuwe 

vrijwilligers worden via een basistraining gecertificeerd. Alle vrijwilligers krijgen via permanente 

educatie nascholing. In de maatjesvergaderingen worden theorie en praktijk uitgewisseld met elkaar.  

De coördinatoren bedienen elk een eigen regio binnen de gemeente. Zij coachen en begeleiden ieder 

een deel van de maatjes.  In 2019 wordt een nieuwe coördinator opgeleid en ingewerkt door de 

overige twee coördinatoren. 

De stichting zorgt voor een solide financieringsbasis voor begeleiding en opleiding. Tijdens de 

maatjesvergaderingen is altijd een bestuurslid aanwezig en op de bestuursvergadering een 

maatjescoördinator. 

 

Samen delen 

We willen van elkaar leren en door elkaar te inspireren voortdurend een groei doormaken. 

Innoveren, samenwerken en gezamenlijk creëren helpen ons daarbij. We hebben contact met andere 

schuldhulpmaatjes stichtingen, netwerken in onze regio en eigen gemeente. Een delegatie van het 

bestuur en de coördinatoren houden de landelijke ontwikkelingen bij en nemen deel aan beleids- en 

inspiratiedagen, die door het landelijk bureau van SchuldHulpMaatje worden georganiseerd 



 

Samen werken aan een duurzame stichting 

Door samen te werken met anderen borgen we onze kwaliteit en blijven we zelf ook financieel 

gezond. Zo kunnen we de maatjes blijven coachen en zijn er voldoende middelen om (nieuwe) 

maatjes op te leiden. 

 

Diaconieën 

Schuldhulpmaatje wordt ondersteund vanuit verschillende diaconieën van de kerken in de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast is onze verbintenis met het Diaconaal platform Utrechtse Heuvelrug 

zichtbaar in de afvaardiging in het bestuur, het uitvoeren van de kascontrole van de Stichting en de 

verantwoording die we afleggen tijdens de vergadering van het Diaconaal platform. Het bestuur en 

coördinatoren kondigen regelmatig collectes aan in kerkdiensten. 

 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug en overige regionale partners 

We ontvangen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een financiële bijdrage. Daarnaast is de 

stichting actief in het stimuleren van samenwerking in de gemeente, zodanig dat de huishoudens die 

financiële problemen hebben ook effectief geholpen kunnen worden. Te denken valt aan de 

samenwerking met Heuvelrug Wonen, Humanitias, RSD, Sociale dorpsteams. 

 

Bedrijven en woningcorporaties 

In de periode 2019-2021 willen we de fondswerving in toenemende mate via bedrijven en 

woningcorporaties in eigen regio realiseren. Het doel is via cofinanciering van verschillende 

(regionale) partijen de kosten van Schuldhulpmaatje te financieren.  

 

Evaluatie 

Jaarlijks zal via het jaarverslag verantwoording worden afgelegd aan alle partners. In het jaarverslag 

zijn de kwaliteitsindicatoren en de financiële verantwoording weergegeven. Doordat de maatjes hun 

hulpactiviteiten (in- en output) registreren worden de kwaliteitsindicatoren gevoed.  

 

Preventie 

We willen persoonlijk leed veroorzaakt door financiële problemen en onnodige maatschappelijke 

kosten voorkomen. Dat doen we door laagdrempelig benaderbaar te zijn en mensen in een vroeg 

stadium te bereiken voordat de problemen echt groot zijn. 

 

De stichting gaat de komende jaren een traject vroegsignalering in het kader van preventie mede 

vormgeven samen met andere regionale partners.  

 

Daarnaast is er een streven om voorlichting te gaan geven op middelbare scholen om jongeren 

bewust te maken van omgang met geld en het voorkomen van schulden. 

 

 

Budget 

Op de volgende pagina is de begroting 2019-2021 van Stichting Schuldhulp Utrechtse Heuvelrug 

weergegeven. 

  



Begroting 2019-2021 Stichting Schuldhulp Utrechtse Heuvelrug  

Uitgaven   2019   2020   2021 

Kosten coördinatoren           

Vergoeding     €                 -      €                     -      €                      -    

Overige kosten    €        300,00    €            300,00    €              300,00  

     €        300,00     €            300,00     €              300,00  

Vereniging SchuldHulpMaatje           

Lidmaatschap    €     3.000,00    €         3.000,00    €           3.000,00  

Solidariteitskas    €        100,00    €            100,00    €              100,00  

     €     3.100,00     €         3.100,00     €          3.100,00  

Vrijwilligerskosten           

Basisopleiding vrijwilligers á € 350 10  €     3.500,00  10  €          3.500,00  10  €           3.500,00  

Bijscholing vrijwilligers a  € 250 20  €     5.000,00  20  €          5.000,00  20  €           5.000,00  

Ondersteuning en intervisie    €     2.500,00    €          2.500,00    €           2.500,00  

Overige vrijwilligerskosten    €        500,00    €             500,00    €              500,00  

     €   11.500,00     €       11.500,00     €         11.500,00  

Organisatiekosten           

Vergaderingen    €        500,00    €            500,00    €              500,00  

PR en publiciteit    €        500,00    €            500,00    €              500,00  

Website    €        200,00    €            200,00    €              200,00  

Administratiekosten + telefonie    €        100,00    €            100,00    €              100,00  

Bankkosten    €        150,00    €            150,00    €              150,00  

Overige organisatiekosten    €        200,00    €            200,00    €              200,00  

     €     1.650,00     €         1.650,00     €          1.650,00  

Algemene kosten           

Reservevorming    €                  -    €                      -    €                        -  

Overige algemene kosten    €        250,00    €            250,00    €              250,00  

     €    -2.850,00     €         -2.850,00    €         -2.850,00 
            

Totaal generaal    €  16.800,00     €      16.800,00     €        16.800,00  

Inkomsten             

Ontrekking voorziening / reserve 18,45%  €     3.100,00   €          3.100,00   €           3.100,00 

Landelijke fondsen 0%  €                   -   €                      -    €                      -    

Lokale overheid 44,64%  €     7.500,00    €         7.500,00    €          7.500,00  

kerkelijke organisaties 29,76%  €     5.000,00    €         5.000,00    €          5.000,00  

Bedrijven  5,95%  €     1.000,00    €         1.000,00    €          1.000,00  

particuliere giften 1,19%  €        200,00    €            200,00    €              200,00  

Totaal inkomsten     100%  €  16.800,00    €      16.800,00    €        16.800,00  

 

 1-1-2019 31-12-2019   31-12-2020  31-12-2021 

alg.reserve  €  3.538,05   €      3.538,05     €            3.538,05    €            2.038,05  

voorz.opleidingen  €  7.700,00   €      4.600,00     €            1.500,00    €                         -    

 

Ontwikkeling hulpmaatjes 2019 2020 2021 

aanvang jaar 21 21 21 

nieuw in opleiding 10 10 10 

gestopt -10 -10 -10 

einde jaar 21 21 21 

 


