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Samenva'ng
In dit beleidsplan leest u meer over de ac,viteiten van s,ch,ng SchuldHulpMaatje Zaanstad.
Ons doel is om mensen met ﬁnanciële problemen in Zaanstad weer ﬁnancieel zelfredzaam te maken.
Onze hulp wordt uitgevoerd door opgeleide vrijwilligers. SchuldHulpMaatjeZaanstad biedt deze hulp
aan zonder aanzien des persoons, zonder belang en zonder winstoogmerk.
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Helaas neemt de schuldenproblema,ek nog al,jd toe. Landelijk heeZ 1 op de 5 Nederlanders te
maken met ﬁnanciële problemen. In Zaanstad is dat 1 op de 50 inwoners. U leest er alles over in
Hoofdstuk 1 vanaf pagina 5.
Wij willen nauw samenwerken met de gemeente Zaanstad. Zij zijn en blijven eindverantwoordelijk
voor armoede en schulddienstverlening. Onze hulp is aanvullend. Daarnaast willen wij samenwerken
met andere sociaal maatschappelijke partners in Zaanstad omdat mensen met ﬁnanciële problemen
vaak te maken hebben met mul,-problema,ek. Vanaf pagina 8 leest u hierover in hoofdstuk 2
Schuldhulpverlening in Zaanstad
Onze aanpak vindt u terug in hoofdstuk 3 vanaf pagina 11. Hier staat onder meer onze doelstelling en
gefaseerde aanpak beschreven.
Hoofdstuk 4 vanaf pagina 15 gaat over de werving van hulpvragers en de werving, opleiding en
begeleiding van maatjes. De hulpvragers en maatjes zijn onze belangrijkste doelgroepen binnen
s,ch,ng SchuldHulpMaatje Zaanstad . Zonder hulpvragers zijn we niet relevant en zonder vrijwillige
maatjes zouden we dit belangrijke werk niet kunnen doen.
Starten met het begeleiden van mensen met ﬁnanciële problemen door maatjes is één, maar de
con,nuïteit is minstens zo belangrijk. In hoofdstuk 5 kunt u lezen hoe wij con,nuïteit willen
waarborgen op 3 verschillende niveaus. Vanaf pagina 19 leest u alles hierover.
Op pagina 22 geven wij u een weergave van de bijbehorende ﬁnancieringsaanvraag. Hoewel wij
werken met vrijwilligers en onze inzet kosteloos wordt aangeboden aan hulpvragers, hebben wij te
maken met kosten voor training, permanente educa,e, pr, website en communica,e en
organisa,ekosten. Hoofdstuk 6 beschrijZ hoe wij de ﬁnanciering willen dekken.
Tot slot vindt u aanvullende informa,e in de bijlagen. Mocht dit beleidsplan vragen oproepen of heeZ
u behoeZe aan meer informa,e over bepaalde onderdelen, dan kunt u ons bereiken via:
Email:
pvantellingen@gmail.com
Telefoon:
075 6353737/06 13566860
Namens het bestuur van s,ch,ng SchuldHulpMaatje Zaanstad
P van Tellingen (secretaris)
>
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Inleiding
Het doel van de s,ch,ng SchuldHulpMaatje Zaanstad is om hulp te verlenen aan mensen die
met (dreigende) ﬁnanciële problemen kampen in de gemeente Zaanstad. Met behulp van
opgeleide vrijwilligers willen wij aanvullend zijn op de dienstverlening van de burgerlijke
gemeente. Wij willen samen met andere sociaal maatschappelijke organisa,es in Zaanstad
een posi,eve bijdrage leveren aan het welzijn van inwoners. Dit doen wij door mensen te
helpen zonder eigen belang, zonder oordeel en zonder winstoogmerk. Het doel van onze
hulp is mensen weer ﬁnancieel zelfredzaam te maken zodat zij op een zeker moment weer
de baas zijn over hun geld. Wij helpen iedereen, ongeacht de aoomst van mensen, ras,
geslacht, religie, levensovertuiging, geaardheid en/of poli,eke voorkeur.
Wij zijn aangesloten bij de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje. In 2010 is
SchuldHulpMaatje Nederland gestart als ini,a,ef van verschillende landelijke instan,es zoals
Kerk in Ac,e (KIA), Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), Evangelische Allian,e (EA),
S,ch,ng Kerk In Nederland (SKIN), Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en het
Plaporm voor Christelijke Schuldpreven,e (PCS). In 2015 werden landelijk 4960 mensen met
ﬁnanciële problemen geholpen door ruim 1503 maatjes vanuit 76 loca,es in Nederland.

SchuldHulpMaatje in Zaanstad
Op 27 februari 2017 werd door een aantal kerken uit Zaanstad samen met de landelijke
Vereniging SchuldHulpMaatje een inten,everklaring getekend om te komen tot de oprich,ng
van een S,ch,ng SchuldHulpMaatje Zaanstad.
De volgende kerken nemen op dit moment aan het project deel. Graag willen wij dit
uitbreiden om zo een groter draagvlak te creëren.
1. Protestantse Gemeente Zaandam
2. Kogerkerk gemeente
3. Zaankerk

Bestuurssamenstelling
S,ch,ng SchuldHulpMaatje Zaanstad heeZ een eigen bestuur dat toeziet op de uitvoering van
ac,viteiten, het werven van inkomsten en het contact met de gemeente en
partnerorganisa,es. Het bestuur van s,ch,ng SchuldHulpMaatje Zaanstad bestaat uit de
volgende personen:
H van den Berg
VoorziTer
P van Tellingen
Secretaris
G Beerman
Penningmeester
vacature
lid
vacature
lid
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de s,ch,ng.
Onkosten die zij voor s,ch,ng maken kunnen worden gedeclareerd tot een maximum van
€ 100,- per maand.

Werkwijze SchuldHulpMaatjes
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Voor het bieden van hulp wordt een beroep gedaan op SchuldHulpMaatjes. Zij doen hun
werk op vrijwillige basis en hebben een driedaagse cursus (conform NEN 8048) van de
landelijke vereniging doorlopen. Hij/zij is de steun en toeverlaat voor mensen die ﬁnancieel
zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. De vrijwilliger kan iemand helpen om nog op ,jd het
,j te keren, ondersteuning geven ,jdens een traject van schuldsanering en ook daarna om de
ﬁnanciële huishouding op orde te houden. De hulpvraag van de cliënten kan divers zijn. Dit
kan variëren van het op orde brengen van de administra,e tot het bieden van hulp bij het
aanvragen van voorzieningen. Er kan sprake zijn van een onderliggende problema,ek zoals
verslaving of psychische problemen. In die gevallen is het meestal noodzakelijk zijn dat eerst
die problemen worden aangepakt door de professionele hulpverlening voordat een
begeleidingstraject succesvol kan worden ingezet.
Het streven is dat de S,ch,ng SchuldHulpMaatje Zaanstad na gebleken succes in de toekomst
een geïntegreerd onderdeel en een vanzelfsprekende, zelfstandige partner gaat worden van
de sociale en maatschappelijke voorzieningen die zich bezighouden met
schuldhulpverlening.
De eerste maanden ligt het accent nog op de opbouwfase. Inmiddels is de S,ch,ng
SchuldHulpMaatje Zaanstad opgericht, heeZ overleg met de gemeente plaatsgevonden en is
een eerste verkenning van de schuldenproblema,ek in Zaanstad opgesteld. Op een later
moment zal nog overleg plaatsvinden met andere organisa,es die ac,ef zijn op het gebied
van schuldhulpverlening en/of te maken hebben met schuldenproblema,ek, zoals de
gemeente Zaanstad en Sociale Wijkteams. In de komende periode starten we met de
volgende ac,viteiten:
• Werven van de benodigde ﬁnanciële middelen
• In kaart brengen van alle sociaal maatschappelijke organisa9es in ons werkgebied
• Afspraken maken met samenwerkingspartners,
• Coördinator aanstellen
• Maatjes werven, opleiden en begeleiden
• Hulpvragers werven en begeleiden
• Uitbreiden bestuursleden
In hoofdstuk 1 worden de achtergronden van het projectplan toegelicht. Onderwerpen als
armoede en schuldenproblema,ek in Zaanstad worden besproken. Hoofdstuk 2 schetst de
huidige situa,e van de schuldhulpverlening in Zaanstad en de mogelijke rol van SHM daarin.
Hoofdstuk 3 beschrijZ de doelstelling, de organisa,e en het monitoren van het project. Ook
komt de samenwerking met andere organisa,es in dit hoofdstuk aan bod. In hoofdstuk 4
wordt aandacht besteed aan de werving en selec,e en training van maatjes. Tot slot wordt in
hoofdstuk 5 ingegaan op de ﬁnanciering van het project. Hoofdstuk 6 tensloTe beschrijZ de
ﬁnancieringsvraag die aan verschillende organisa,es wordt voorgelegd. Wij hopen dat u na
het lezen van dit plan net zo enthousiast en geïnspireerd raakt als wij, om mensen met
(dreigende) ﬁnanciële problemen te helpen op weg naar ﬁnanciële vrijheid!

Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding
Schulden blijven groeien

Uit cijfers van verschillende bronnen (onder andere: NVVK, Nibud, CBS, BKR, Monitor
Betalingsachterstanden, Pantheia, Aedes, Zorgins,tuut Nederland en Kerckhart & De Ruig)
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blijkt dat schulden in Nederland nog al,jd toenemen. Landelijk heeZ 1 op de 5 Nederlanders
ﬁnanciële problemen. In 2015 bedroeg de gemiddelde schuld € 42.900 bij gemiddeld 14
verschillende schuldeisers. De hypotheekschuld is daar niet in meegenomen. Een aantal jaar
geleden lag dat bedrag nog onder de € 30.000.
De oorzaken van het maar niet rond kunnen komen zijn divers en komen voor in alle lagen
van de samenleving. Als oorzaken voor het ontstaan van ﬁnanciële problemen zijn te
noemen: werkloosheid, langdurige ziekte in de directe omgeving, problemen in de privésfeer
zoals echtscheiding, psychische problemen of verslavingsproblema,ek. Ook komt het voor
dat mensen in de problemen komen na enkele jaren te hebben moet rondkomen van een
Bijstandsuitkering. Te hoge woonlasten, s,jgende kosten voor levensonderhoud en moeite
om inkomsten en uitgaven in balans te houden, soms in combina,e met andere problemen,
leiden er dan toe dat mensen schulden krijgen. Maar ook het gemak waarmee een lening
kan worden afgesloten en bij postorderbedrijven kan worden besteld vormt een probleem.
Dit in combina,e met een gebrekkige ﬁnanciële opvoeding leidt meestal tot grote en
langdurige problema,ek.
Door omstandigheden, onvermogen of eigen schuld krijgen mensen zo problema,sche
schulden. Hun situa,e wordt nog moeilijker door ingewikkelde weTen en regels,
onbekendheid met voorzieningen en problemen met maatschappelijke instellingen. Veel van
deze mensen lijden dusdanig onder hun zorgen dat zij het moeilijk vinden om nog volwaardig
deel te nemen aan de samenleving. Vaak zien zij door de bomen het bos niet meer en zijn
niet meer bij machte om zelf structuur aan te brengen in hun leven.
Ook de overheid speelt een rol in de schuldenproblema,ek, de overheid is immers zelf ook
schuldeiser. Door het beslag leggen op banktegoeden, het inhouden van toeslagen en het
uitdelen van boetes bij wanbetaling worden de problemen eerder groter dan kleiner. Het
gaat onder meer om de Belas,ngdienst, het CJIB, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank.
Door de overheid zijn of worden inmiddels maatregelen genomen om de schuldenproblema,ek niet nog groter te maken. Sinds kort bestaat de mogelijkheid van het – via de
rechter- instellen van een moratorium gedurende maximaal 6 maanden. Daarmee kan
worden voorkomen dat mensen nog meer in de problemen raken terwijl ze hun schulden
proberen te regelen. Dit betekent o.a. dat de huur niet mag worden opgezegd, de levering
van gas, water en elektra niet mag worden beëindigd en de zorgverzekering niet mag worden
opgezegd of ontbonden.

Inmiddels heeZ het kabinet erkend dat het niet goed is dat allerlei verschillende
overheidsinstan,es langs elkaar heen werken, en dat er maatwerk nodig is. Met
een 'Rijksincassovisie' heeZ staatssecretaris Klijnsma de aanzet gegeven tot een minder
stringent beleid met betere samenwerking tussen schuldeisende instan,es en meer oog voor
individuele omstandigheden van schuldenaren.
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In deze situa,e kan een SchuldHulpMaatje de kans op een betere toekomst herstellen door
een vertrouwenspersoon te zijn die de hulpvrager gedurende een periode op structurele
wijze mo,veert, begeleidt en persoonlijke aandacht geeZ. Daardoor kan het vertrouwen van
de hulpvrager in de hulpverlening worden hersteld en, misschien nog wel belangrijker, er
weer een kans komen op een betere toekomst. In de werkwijze van SchuldHulpMaatjes staat
bevorderen van de zelfredzaamheid van de hulpvrager voorop.

ZAANSTAD
SchuldenproblemaFek in Zaanstad
De afgelopen jaren is de armoede in Nederland sterk toegenomen. Ook de
langdurige armoede loopt op. Wel wijzen ramingen op een minder sterke groei
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in 2015. In Zaanstad behoren 8% van de huishoudens tot een inkomen tot 110%
van het wettelijke sociaal minimum. De totale doelgroep voor het minimabeleid
bestaat uit 5.562 huishoudens.
Huishoudens met een ouderdoms-, nabestaandenpensioen of een uitkering
hebben relatief vaak na 4 jaar nog een laag inkomen (46%). Daarentegen is er
voor werkenden (zowel in loondienst als met inkomen uit eigen onderneming)
of voor huishoudens met WW veelal minder sprake van langdurige armoede
(3%). In totaal groeien in Zaanstad bijna 3.400 minderjarige kinderen in
armoede op. Het betreft kinderen in huishoudens met inkomens tot 110% van
het sociaal minimum. Meer dan de helft van deze groep groeit op in wijken als
Zaandam-Zuidoost. De gegevens uit 2012 presenteren een beeld dat 11% van
de Zaanse minderjarige kinderen in armoede opgroeien. In heel Nederland is
dat 10%. Met name in de wijken Zaandam Zuid, Poelenburg, Peldersveld,
Rosmolenwijk, Kogerveldwijk, Wormerveer Noord en Krommenie West groeien
kinderen in armoede op. In Poelenburg leven 85% van het totaal huishoudens
onder het 110% sociaal minimum . Zie fig. 1: in de donker gekleurde gebieden
is het risico op armoede het hoogst.
Het aantal huishoudens met financiële problemen neemt steeds meer toe. 1 op
de 6 huishoudens heeft schulden. Schulden die problematisch zijn (en dus niet
meer op eigen kracht opgelost kunnen worden), of problematisch kunnen
worden. Om verschillende redenen hebben steeds meer huishoudens moeite
om alle rekeningen op tijd te betalen. De ervaring leert dat er regelmatig pas
om hulp wordt gevraagd als de schuldenproblematiek is geëscaleerd en niet
meer zelfstandig opgelost kan worden. Opvallend is dat de groei van schulden
doorzet ondanks het voorzichtige economische herstel. Vooral mensen met
een laag inkomen uit werk, of met een uitkering, hebben moeite om rond te
komen. 87% van de huishoudens die gebruik maken van de
schulddienstverlening heeft een inkomen rondom het minimumloon of tot een
inkomen tot maximaal modaal in 2011 was dat nog 74%.

In die periode was mijn zoon puber en alle belangrijke zaken voor hem konden
we niet betalen. Zoals internet en kleding. Hij volgde de fijnhoutopleiding en
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daarvoor moest je gereedschap aanschaffen. Dat geld hebben we echt bij
elkaar moeten sprokkelen. Met schoolreisjes kon hij niet mee. Ik vond het
ergste dat je op school met de billen bloot moest en de situatie moest
uitleggen.
Een steeds grotere groep moet met een minimaal inkomen rondkomen, omdat
ondersteunende inkomensmaatregelen worden afgebouwd en uitgaven, zoals
de huur, stijgen. De mensen met vermoedelijk de grootste problemen zijn
diegenen die zich in een gemeentelijk schulddienstverleningstraject bevinden.
Circa 280 mensen hebben een schulddienstverleningstraject (okt 2015).
Hiervan is 56% man, veelal alleenstaand en alleenstaande ouder. Ongeveer een
derde van de cliënten heeft als belangrijkste inkomstenbron werk. Daarentegen
zijn er weinig ouderen (groepen AOW en AOW+Pensioen) die zich in een
schulddienstverleningstraject bevinden. Opmerkelijk is ook dat degenen die
vast werk hebben, gemiddeld de hoogste schuld en het hoogste aantal
schuldeisers hebben. Bij deze groep is het maar de vraag of inkomsten laag
zijn of dat uitgaven juist (te) hoog? Voor deze doelgroep is de
maatschappelijke druk om mee te doen vaak erg hoog, maar is er ook kritiek
op sommige bedrijven die erg op dit sentiment inspelen en makkelijk goederen
op aanbetaling aanbieden.
(Zaanstad 2015/ 249264 Armoedeopgave Visie en Strategie)
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Hoofdstuk 2 Schuldhulpverlening in Zaanstad
Een nieuw plan voor Schuldhulpverlening in Zaanstad
OrganisaFe en samenwerking
Rol SchuldHulpMaatje bij schuldenproblemaFek.
De schuldhulpverlening in Zaanstad staat al redelijk goed in de steigers. Toch is
geconstateerd dat meer inzet nodig is met name op het terrein van begeleiding en nazorg.
De toegevoegde waarde die SHM (op termijn) kan leveren is:
1. SHM komt bij de hulpvragers thuis, tenzij er aanleiding is om elders af te spreken
2. We blijven ondersteunen totdat hulpvrager zelfstandig verder kan
3. We werken samen met alle andere professionele hulpverleners en
vrijwilligersorganisa9es
4. We vormen aanvulling op en versterking van de gemeentelijk schuldhulpverlening
5. We hebben prak9sch invulling voor preven9e1
6. We proberen gedragsverandering bij hulpvragers te bewerkstelligen
Het is een goede zaak als de rol van SchuldHulpMaatje al bij de start van de hulpverlening
wordt opgenomen in het ondersteuningsplan. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan in
op de vraag wat SchuldHulpMaatje Zaanstad hierin kan betekenen.

1 Voor nadere uitleg wordt verwezen naar de SHM folder Vroegsignalering en Preven,e bij schulden (bijlage 6)
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Hoofdstuk 3 Projectopzet
Gefaseerde aanpak
Wij denken dat SchuldHulpMaatje Zaanstad in een duidelijke behoeZe kan voorzien, gelet op
de schets van de situa,e in het vorige hoofdstuk en de visie van de gemeente en op de
mogelijke rol van SHM. Uitgangspunt daarbij is dat SHM al,jd in aanvulling op, en dus in
nauw overleg met andere instan,es opereert.
In dit plan onderscheiden we mensen in drie mogelijke fasen van schuldenproblema,ek. In
de eerste plaats de preven,eve fase, waarbij diepe schulden voorkomen kunnen worden, als
tweede de schuldhulpfase waarbij vaak al professionele schuldhulpverlening aanwezig is en
een maatje als steuntje in de rug kan dienen en als derde de nazorgfase waardoor terugval
voorkomen kan worden.
In dit projectplan gaat het om een periode van drie jaar. Daarbinnen zal een groeimodel
moeten worden gehanteerd, om het werk beheersbaar te houden. Het eerste jaar staat in
het teken van de opbouw van SHM en een beperkt aantal schuldhulpverleningstrajecten,
inclusief nazorg. Wanneer dat staat en goed georganiseerd is, kan in latere jaren uitbreiding
van de ac,viteiten in de rich,ng van vroegsignalering en preven,e (eerste fase
schuldenproblema,ek) worden overwogen.

Doelstelling
Onze doelstelling voor het eerste jaar is:
Het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvragers door middel van het bieden van
sociale en prakFsche ondersteuning.
Dit willen we bereiken door te par,ciperen in de integrale samenwerking van diverse
instan,es die zich bezighouden met schuldhulpverlening. Hulpvragers van het integrale loket
Schuldhulpverlening kunnen worden gekoppeld aan een SchuldHulpMaatje, die hem/haar
prak,sche en sociale ondersteuning biedt.
Hulpvragers die zich rechtstreeks bij de verschillende diaconieën van de kerken melden
komen uiteraard in aanmerking voor hulp, maar zullen zo nodig worden doorverwezen naar
de professionele schuldhulpverlening. Afspraken zullen hierover gemaakt worden met
betrokken par,jen.
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Gedurende een bepaalde periode werken een SchuldHulpMaatje en een hulpvrager samen
aan het verbeteren van de ﬁnanciële situa,e om zo o.a. een einde te maken aan de
noodzaak gebruik te maken van ‘nood’ voorzieningen. Indien nodig zal ook gewerkt worden
aan het (her)starten en bevorderen van het contact met de reguliere hulpverlening. Hoe lang
de begeleiding nodig is hangt af van de hoogte van de schulden, omstandigheden,
kennisniveau en mo,va,e van de hulpvrager.

Doelgroep, resultaat en planning
We richten ons in eerste instan,e op hulpvragers van het integrale loket schuldhulpverlening
en van andere organisa,es waarmee wordt samengewerkt. Het gaat om die hulpvragers die
behoeZe hebben aan begeleiding naar ﬁnanciële zelfredzaamheid en gemo,veerd zijn.
Daarbij kan ook sociale problema,ek aan de orde komen, maar bij erns,ge problemen zal
al,jd worden doorverwezen naar de professionele instan,es. Naast nieuwe klanten kan ook
het huidige klantenbestand van de gemeente worden gescreend (zie voor verdere
beschrijving van deze doelgroep hoofdstuk 4.1).
In het eerste jaar is het streven om koppelingen tot stand te brengen tussen 10 maatjes en
10 cliënten. Ervaringen elders leren dat 5 daarvan kunnen worden afgerond. Afronden wil in
dit geval zeggen dat hulpvrager en hulpverlener er beiden van overtuigd zijn dat de
hulpvrager weer zelfstandig verder kan. Na twee jaar zijn 18 koppelingen succesvol afgerond
en na drie jaar 34. Koppelingen die na twee jaar nog niet voldoende resultaat hebben
geboekt, worden ontbonden en voor de betreﬀende klanten zoeken we ondersteuning op
een meer passende manier. Na een jaar start de tweede fase van het plan, waarin - op basis
van de evalua,e- meer SchuldHulpMaatjes worden opgeleid en ingezet. In de tweede fase
zal ook een bezinning plaatsvinden hoe meer preven,ef gewerkt kan worden.
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Taakomschrijving coördinator
Voor de selec,e, ondersteuning en begeleiding van maatjes wordt een projectcoördinator
(vrijwilliger) aangesteld. In verband met de con,nuïteit is het gewenst dat deze coördinator
tenminste drie jaar aan de SHM-organisa,e verbonden blijZ. De projectcoördinator vervult
een belangrijke rol bij de intake van hulpvragers. Aan de hand van selec,ecriteria wordt
bepaald of de hulpvrager in aanmerking komt voor hulp. Dit zal veelal gebeuren in
samenwerking met de professionele regisseur van het ondersteuningstraject.
De projectcoördinator is ook op uitvoerend niveau de verbindende schakel tussen de
deelnemers aan het integrale loket schuldhulpverlening en de SHM-organisa,e.

Taakomschrijving maatjes
Het SchuldHulpMaatje van de hulpvrager is degene die de sociale en prak,sche
ondersteuning biedt. Het gaat hier om een persoonlijk contact op regelma,ge basis zolang
de hulpvraag duurt. De intensiteit van de begeleiding hang af van de fase waar de hulpvrager
in zit, de complexiteit van de situa,e en de mo,va,e/kennisniveau van de hulpvrager.
Maatje en cliënt streven een concrete en haalbare doelstellingen na. Het bevorderen van de
zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt staat daarbij voorop. Het SchuldHulpMaatje
staat naast de professionele hulpverlening.
Tot de taken van het maatje behoren:
• In overleg met de cliënt vaststellen van de hulpvraag
• Vertrouwenspersoon zijn, neutraal en objec9ef
• Starten, (indien nodig: herstellen), bevorderen en begeleiden van het contact met
professionele hulpverlener(s) en gemeentelijke instan9es;
• Begeleiden van de cliënt naar ﬁnanciële zelfredzaamheid;
• Bij erns9ge sociale problema9ek doorverwijzen van de cliënt naar de professionele
instan9es;
• Prak9sche hulp bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven, budgeTeren
van inkomsten en uitgaven en het ordenen van de administra9e;
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De maatjes krijgen in hun werk ondersteuning en begeleiding van de projectcoördinator. Bij
vragen kan het maatje zich in eerste instan,e wenden tot de coördinator. Omdat dit ook in
de avonduren en weekenden zal kunnen plaatsvinden, is een lokale, direct betrokken,
coördinator een cruciale schakel in onze werkwijze. Er zal zowel een
vrijwilligersovereenkomst als een aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

Monitoren en verantwoording van het project
Het monitoren van het project geschiedt binnen de bestaande organisa,estructuur. Dit geldt
ook voor het aansturen van de projectcoördinator bij het nemen van beslissingen die moeten
bijdragen aan het behalen van de projectdoelen. De projectcoördinator en het bestuur
bespreken de belangrijkste stappen binnen het project en regelen zowel de prak,sche als
inhoudelijke zaken. Jaarlijks zal ten behoeve van de Gemeente Zaanstad,
samenwerkingspartners, betrokkenen en belanghebbenden een schriZelijke rapportage
worden opgesteld van het gevoerde beleid en de bereikte resultaten.
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Hoofdstuk 4 Werving, selecFe en training
Werving van de hulpvragers
De werving van hulpvragers zal Zaanstad op verschillende manieren plaatsvinden. In de
eerste plaats kan de gemeente hulpvragers doorverwijzen. Daarnaast kunnen sociale
partners en diaconieën ook een beroep doen op de inzet van een SchuldHulpMaatje. We
zullen daarvoor nauwe contacten onderhouden met deze verschillende par,jen zodat zij ons
weten te vinden en we ac,ef samenwerken om inwoners van Zaanstad bij te staan.
We zullen ook inzeTen op nieuwsberichten in plaatselijke media, om zo drempelverlagend te
werken voor de doelgroep en daarnaast ook vrijwilligers te werven. We werken toe naar de
lancering van een eigen website waar mensen informa,e kunnen vinden over wie we zijn,
wat we doen, onze aanpak en verschillende vormen van hulp.
Tot slot is de vereniging SchuldHulpMaatje ac,ef met verschillende landelijke websites.
Hulpvragers die deze sites bezoeken en aooms,g zijn uit onze burgerlijke gemeente, worden
vanuit de vereniging naar ons doorgestuurd. Deze websites trekken jaarlijks ongeveer
135.000 bezoekers. De vereniging beschikt ook over een database met het risico op schulden
per postcode, voor alle postcodes in Nederland. In samenwerking met de burgerlijke
gemeente en de vereniging SchuldHulpMaatje kunnen we, aan de hand van ons
postcodegebied, een plan maken voor preven,eve aanpak in Zaanstad.
In een later fase zullen we ook de mogelijkheden van Social Media verkennen om zichtbaar
te zijn en drempelverlagend te zijn rich,ng de doelgroep.

Schuldenproblema9ek Nederland eind 2015
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SelecFecriteria hulpvragers
In een intakegesprek met de projectcoördinator wordt getoetst of de cliënt aan een aantal
criteria voldoet. De selec,ecriteria voor de hulpvrager zijn:
- HeeW behoeWe aan begeleiding naar ﬁnanciële zelfredzaamheid;
-

Is gemo9veerd om in samenwerking met een maatje concrete en haalbare
doelstellingen na te streven;

-

HeeW een niet al te grote of complexe hulpvraag of wordt ondersteund door
professionele hulpverlening bij complexe hulpvragen;

-

Is in staat om gemaakte afspraken na te komen en is bereid hiervoor op structurele
basis 9jd voor vrij te maken.

Hulpvragers die aan deze criteria voldoen komen in aanmerking voor hulp, ongeacht hun
aoomst, religie, geslacht, levensovertuiging, geaardheid of poli,eke voorkeur.
Contra-indica,es zijn:
• Het ontbreken van de hulpvraag,
• Gebrek aan mo9va9e bij de cliënt
• Een te complexe hulpvraag in combina9e met de afwezigheid van andere
hulpverlening
• Criminaliteit en/of anders stra\are feiten (SchuldHulpMaatje heeW geen formele
meldplicht)
• Verslavingsproblema9ek en erns9ge psychosociale problema9ek
• Illegaliteit
In de laatste twee gevallen worden andere wegen bewandeld om de cliënt naar de
professionele hulpverlening te begeleiden.

Werving van maatjes
Voor de promo,e van het maatjesproject maken we gebruik van persberichten en
promo,emateriaal met een eigen huiss,jl op ﬂyers, posters, s,ckers en briefpapier. Wij
streven ernaar zowel gedrukte media als radio en televisie te bereiken. Zoals eerder
benoemd zullen we ook de mogelijkheden van Social Media verkennen en het opzeTen van
een eigen website.
Voor de werving van maatjes maken we gebruik van ar,kelen en oproepen in kerkbladen en
van free publicity in lokale en regionale dag- en weekbladen. Ook zullen vacatures worden
geplaatst op www.ikwordmaatje.nl een website van het Oranjefonds, en op de website
www.schuldhulpmaatje.nl.
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SelecFecriteria maatjes
Zodra een vrijwilliger zich heeZ aangemeld, volgt hij/zij de pre-learning. Dit is een online
omgeving waar het aanstaand maatje zich een beeld kan vormen van wat de rol van een
SchuldHulpMaatje inhoudt. Dit om teleurstelling aan beide kanten zoveel mogelijk te
voorkomen. Daarna volgt een intakegesprek met de projectcoördinator. Omdat de vrijwilliger
met kwetsbare mensen gaat werken, hanteren we een aantal selec,ecriteria. Hij of zij zal
over een aantal kwaliteiten en vaardigheden moeten beschikken om op een adequate wijze
steun te kunnen bieden aan de cliënt. De criteria zijn:
-

Aﬃniteit met de doelgroep

-

Stabiel zijn d.w.z. het eigen leven op orde; daadkrach9g en ini9a9ef kunnen nemen

-

Integer zijn: betrouwbaar in afspraken, eerlijk en zorgvuldig

-

Communica9eve vaardigheden: goed kunnen luisteren, vragen stellen, inleven

-

Een goede balans weten te vinden tussen betrokkenheid en afstand: niet op de stoel
van de professionele hulpverlening gaan ziTen

-

In staat zijn om op een coachende wijze cliënten te ondersteunen

-

Grenzen kunnen stellen

-

Een posi9eve levensinstelling

-

Enige kennis van de sociale kaart: bereidheid tot het volgen van training

-

Minimaal 1 dagdeel in de week beschikbaar zijn

-

Inzetbaar in de regio waar het maatjesproject ac9ef is

-

Minimale leeWijd 21 jaar

-

Verklaring omtrent gedrag
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Training van de maatjes
Een SchuldHulpMaatje ontvangt een intensieve verplichte training die hem/haar in staat stelt
om de prak,sche en sociale ondersteuning te bieden aan hulpvragers. De training is
gecer,ﬁceerd volgens NEN 8048 en wordt gegeven door erkende schulddienstverleners.
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Deelname aan pre-learning ac9viteiten. Op basis hiervan is de kandidaat in staat om
te boordelen of dit type vrijwilligerswerk bij hem/haar past
2. Deelname aan een 3-daagse training; na aﬂoop ontvangt men een cer9ﬁcaat. Dit
cer9ﬁcaat is 1 jaar geldig.
3. Jaarlijks volgen van online-trainingen voor permanente educa9e.
4. Gesprekken voeren met de coördinator over inhoud, voortgang en persoonlijke
ervaringen/ontwikkelpunten
5. Bezoeken van intervisie bijeenkomsten om
kennis en ervaring uit te wisselen met andere
maatjes
In de trainingen is ingedeeld in drie dagen, waarin de
volgende onderwerpen worden behandeld:

1. Persoon(lijkheid)
- Wie ben ik als maatje
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2.Portemonnee en
praten

3.PrakFjk

- Hoe voer ik een
gesprek als maatje

- Wat is mijn posi,e als
maatje
18

- Wie is de hulpvrager

- Hoe wordt de
hulpvrager ﬁnancieel
zelfredzaam

- Wie zijn de schuldeisers

- Wat is de rol van de
hulpvrager

- Hoe krijgen we inzicht

- Wat is
schuldhulpverlening

- Waar is de hulpvrager

- Welke risico’s kunnen
we dragen

- Welke hulpmiddelen
zijn er

- Hoe mo,veer ik als
maatje

- Wat willen we nu en in
de toekomst

- Hoe ga ik op pad als
maatje
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Hoofdstuk 5 ConFnuïteit
Drie aspecten
Binnen het begrip con,nuïteit onderscheiden we drie aspecten, namelijk organisatorische,
ﬁnanciële en inhoudelijke con,nuïteit. Deze aspecten werken we in de volgende paragrafen
uit.

Organisatorische conFnuïteit
Ons doel is dat we hulpvragers kunnen blijven zo lang als nodig is in Zaanstad. Om dit te
kunnen doen en blijven doen is con,nuïteit nodig in de hele organisa,e. Bestuursleden
worden benoemd voor een periode van 3 jaar en volgens een rooster van aZreden, borgen
we con,nuïteit in het bestuur. De coördinator wordt ook voor een langere periode
geworven. Bij voorkeur werven we ook een tweede coördinator, zodat de coördinatoren
kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen, elkaar waar kunnen nemen ,jdens
ziekte of vakan,e en in het ul,eme geval wanneer een coördinator zijn/haar taken neerlegt.
Intervisie met de coördinator/coördinatoren wordt vanuit het bestuur op structurele basis
ingeregeld. Ook op het vlak van de maatjes werken we aan con,nuïteit, door maatjes ac,ef
te begeleiden en ondersteunen. Op regelma,ge basis worden bijeenkomsten georganiseerd
waar maatjes elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Financiële conFnuïteit
De begeleiding door onze vrijwilligers is voor hulpvragers gra,s. Dat spreekt vanzelf! Maar
het opleiden van maatjes en opgeleid houden kost geld. Zoals eerder genoemd worden de
trainingen verzorgd door erkende schulddienstverleners. Daarnaast ontwikkelt
SchuldHulpMaatje Nederland ook het handboek en diverse materialen ter ondersteuning van
het werk voor mensen met ﬁnanciële problemen. Daarbij zijn er opera,onele kosten voor
bijvoorbeeld de bijeenkomsten met de maatjes, onze website, foldermateriaal en telefonie.
Daarom is S,ch,ng SchuldHulpMaatje Zaanstad a{ankelijk van bijdragen van de gemeente,
kerken, fondsen, donateurs en bijdragen van partners met wie wij samenwerken.
Benadrukt wordt dat investeren in SchuldHulpMaatje loont, want:
• De persoonlijke begeleiding van maatjes voorkomt dat mensen schulden krijgen, of er
onnodig dieper in wegzakken.
• Onze maatjes leren cliënten hoe je ook in de toekomst schuldenvrij kunt blijven.
• Het werk van SHM bespaart menselijk leed, maar ook maatschappelijke kosten voor
uitkeringen, woninguitzedngen, incassotrajecten en maatschappelijke
dienstverlening.
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Voor de opstarpase kunnen voor de eerste drie jaar landelijke fondsen worden aangeboord
(Oranjefonds, Kansfonds). Voor de jaren daarna moeten vooral lokale fondsen worden
aangewend. Daarbij is de par,cipa,e van de Gemeente Zaanstad essen,eel. Het streven is
erop gericht dat deze bijdrage niet meer dan 50% van de totale kosten zal bedragen. Voor
het resterende deel zullen andere partners worden gezocht. Te denken valt aan onder meer
aan kerken, bedrijven en ondernemers, woningbouwcoöpera,es en par,culieren. Jaarlijks zal
een ﬁnanciële verantwoording worden opgesteld van het afgelopen en zal nieuwe aanvraag
voor het volgende jaar worden ingediend.
S,ch,ng SchuldHulpMaatje Zaanstad stelt een
meerjarenbegro,ng op voor de komende drie jaar. Op
basis van de jaarlijkse begro,ng zal een dekkingsplan
worden opgesteld met een verdeling van bijdragen van
verschillende kanalen (gemeente, kerken, fondsen,
bedrijven, woningcorpora,es en par,culieren). Jaarlijks zal
de meerjarenbegro,ng worden bijgesteld aan de hand van
de realiteit en dan geldende plannen en ac,viteiten.
Om de ﬁnanciële con,nuïteit maximaal te waarborgen, zal
deze taak ondergebracht worden bij een van de
bestuursleden en vindt nauwe samenwerking plaats met de landelijke vereniging
SchuldHulpMaatje, die specialisten op het gebied van fondsenwerving beschikbaar heeZ.
Mocht de s,ch,ng SchuldHulpMaatje Zaanstad (om onvoorziene redenen) moeten besluiten
om zichzelf op te heﬀen, zal een eventueel ba,g saldo van de s,ch,ng worden besteed aan
een non-proﬁt organisa,e met een doelstelling op het gebied van armoedebestrijding.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van s,ch,ng
SchuldHulpMaatje Zaanstad. Tot een bedrag van € 100,- is de penningmeester gemach,gd
om zelfstandig betalingen te verrichten. Bij bedragen vanaf € 100,00 is mede-ondertekening
door een ander bestuurslid nodig. Twee keer per jaar overlegt de penningmeester de stand
van zaken met betrekking tot de ﬁnanciën aan het bestuur aan de hand van bankafschriZen
en facturen. Aan het eind van het boekjaar stelt de penningmeester een ﬁnancieel
jaarverslag op, ter goedkeuring door het bestuur. In dit verslag worden inkomsten en
uitgaven per soort weergegeven. Dit verslag wordt ook gepubliceerd ter inzage voor
belanghebbenden en betrokkenen.
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Inhoudelijke con,nuïteit
Om ons werk te doen en te kunnen blijven doen, is het van groot belang dat we op
verschillende vlakken blijven groeien in kennis, kwaliteit en ervaring. Met alle respect voor
de sportclubs, maar dit type vrijwilligerswerk in een complex domein en vereist andere
ondersteuning dan voor mensen die als vrijwilliger meedraaien in de kan,nedienst. Daarom
werken wij met een online permanent educa,eprogramma dat wordt verzorgd door de
landelijke vereniging. Op die manier houden wij kennis up-to-date en spelen we in op
actualiteiten. Bijvoorbeeld bij de aankondiging van het verdwijnen van de ‘blauwe envelop’,
is er een informa,e verzonden aan alle maatjes. In de vorm van een ﬁlmpje is hen uitgelegd
wat er gaat veranderen en wat de impact daarvan kan zijn voor hulpvragers. Omdat het een
online-systeem is, kunnen maatjes deze informa,e vanuit huis op hun eigen ,jd tot zich
nemen. Voor de coördinator is zichtbaar wie de informa,e tot zich heeZ genomen en wie
nog niet. Na verloop van ,jd kan de coördinator mensen vriendelijk (of dringend indien
nodig) herinneren aan de nog te bekijken onderwerpen.
Naast de permanente educa,e, organiseren wij minimaal 3 keer per jaar een intervisie. Dit is
een moment van ontmoe,ng maar ook van het delen van kennis en ervaring. Door ook van
elkaar te leren, blijven onze maatjes inhoudelijk op de hoogte en alert.
Voor bestuurders en coördinatoren organiseert de landelijke vereniging twee keer per jaar
een leidersdag, waar inhoudelijke thema’s en ondersteunende onderwerpen in de vorm van
plenaire sessies en workshops worden aangeboden. Ook hier vindt interac,e en kennisdeling
met andere coördinatoren/bestuurders plaats.
Tot slot wil s,ch,ng SchuldHulpMaatje Zaanstad ook werken aan de inhoudelijke con,nuïteit
door pro-ac,ef te investeren in netwerkrela,es
met alle andere schuldhulpverlenende en
maatschappelijke instan,es in Zaanstad zoals de
Sociale Wijk Teams. Wij spannen ons in om op
structurele basis op verschillende niveaus met
partners te spreken over actuele thema’s in
Zaanstad en ook hier kennis en ervaring uit te
wisselen. Het belang van de hulpvragers en
doelma,gheid staan hierbij centraal.
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Hoofdstuk 6 Financieringsvraag
In bijlage 2 is de begro,ng voor de eerste drie jaren opgenomen. Gelet op het groeimodel
(zie hoofdstuk 3) is de begro,ng voor het 2e en 3e jaar nog indica,ef, en a{ankelijk van de
mate waarin het groeimodel kan worden ingevuld. De begro,ng is ingericht op basis van een
kalenderjaar.
De fondsen vragen wij om een medeﬁnanciering van in totaal € 8.395,00 Naar aanleiding van
bovengenoemde vragen wij voor de eerste planperiode:
Aan de burgerlijke gemeente Zaanstad om een medeﬁnanciering aan het project
SchuldHulpMaatje van € 3.495,00
• De plaatselijke kerken dragen gezamenlijk € 3.550,00 bij aan het project
• Aan de fondsen vragen wij om een medeﬁnanciering van in totaal € 8.395,00
•

Aan

Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
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Bijlage 1

Gegevens schuldenproblemaFek in Zaanstad

SchuldHulpMaatje Nederland mag 4 keer per jaar een analyse doen op de database van een
Nederlands breed werkend incasso en factoringbureau. De analyse vindt plaats op postcodeniveau.
Hiermee komt de privacy van mensen niet in het geding. Deze par,j incasseert bij 4 miljoen mensen
gemiddeld zo'n 25 keer per jaar. De opdrachtgevers van dit bedrijf zijn heel divers, van verzekeraars
tot postorderaars en van telecomaanbieders tot waterschappen. Wij analyseren hoe lang het duurt
voordat er geïncasseerd kan worden en rekeningen worden betaald en delen mensen in op basis van
10 risiconiveaus. Vervolgens maken we een proﬁel van deze mensen door de database te verrijken
met lifestyle en postcode data. Dit is data aooms,g van mensen die vrijwillig input leveren over hun
woon- en leefsitua,e omdat ze daarmee kans maken om een aantrekkelijke prijs te winnen.
Aan de hand van de postcodedata van de incassopar,j en de lifestyledatabase ontstaan verschillende
proﬁelen voor huishoudens uit heel Nederland. Aan de hand van 10 risiconiveaus wordt weergegeven
hoe groot de kans op schulden is, per postcode. Bij risiconiveau 0 zijn er vrijwel geen schulden en is
de kans op schulden nauwelijks aanwezig. Bij risiconiveau 10 heeZ 85% van de inwoners van de
betreﬀende postcode langdurige incasso’s tegen zich lopen.
Ook voor Zaanstad hebben we inzichtelijk wat de risico op schulden is per postcode. Aan de hand
van deze postcodetabel voor Zaanstad zijn we in staat om gericht mensen te bereiken met
(dreigende) schulden.

A|eelding 1 Risico op schulden in Zaanstad

8-mei-17

24

Hieruit blijkt dat er bij 35,6% van de huishoudens in Zaanstad er een zeer grote kans is op
aanwezigheid van schuldenproblema,ek. Bij 32,3% (risiconiveaus 5, 6 en 7) is het
waarschijnlijk nog niet problema,sch, maar er moet dan ook niets mis gaan.

A|eelding 2 Voorbeeld indeling straten naar risiconiveau

Zaanstad per postcode
Postcode

Straatnaam

Plaatsnaam

Gemeente

Risiconiveau

Aantal inwoners

1503CB

Brandaris

Zaandam

Zaanstad

10

240

1503EA

Pharus

Zaandam

Zaanstad

10

230

1503EB

Pharus

Zaandam

Zaanstad

10

210

1503GD

Perim

Zaandam

Zaanstad

10

210

1503EC

Pharus

Zaandam

Zaanstad

10

205

1503CC

Brandaris

Zaandam

Zaanstad

10

195

1503GA

Perim

Zaandam

Zaanstad

10

195

1503GB

Perim

Zaandam

Zaanstad

10

190

1503GC

Perim

Zaandam

Zaanstad

10

190

1503ED

Pharus

Zaandam

Zaanstad

10

185

1503CA

Brikstraat

Zaandam

Zaanstad

10

180

1503CD

Brandaris

Zaandam

Zaanstad

10

175

1567GH

Gele Ring

AssendelZ

Zaanstad

10

145

1567JG

Triatlon

AssendelZ

Zaanstad

10

130

1503GE

Perim

Zaandam

Zaanstad

10

120

1503CE

Brandaris

Zaandam

Zaanstad

10

115

1502CE

H Gerhardstraat

Zaandam

Zaanstad

10

110

1505WN

C.vd Lindenstraat

Zaandam

Zaanstad

10

105

1508WS

Veldbloemenweg

Zaandam

Zaanstad

10

105

1503EE

Pharus

Zaandam

Zaanstad

10

100

1505WP

Aalbersestraat

Zaandam

Zaanstad

10

100

1505VJ

Madeira

Zaandam

Zaanstad

10

95

1505VK

Mauri,us

Zaandam

Zaanstad

10

95

1504CL

Linnaeusstraat

Zaandam

Zaanstad

10

90
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1505WJ

V Houtenstraat

Zaandam

Zaanstad

10

90

A|eelding 3 algemeen graﬁsch overzicht situa,e gemeente Zaanstad

Hoe donkerder de kleur des te hoger is de kans dat er zich op die postcode erns,ge
schuldenproblema,ek voordoet.
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Bijlage 2 BegroFng en ﬁnanciering

Project:

SchuldHulpMaatje Zaanstad

jaar 2017

begro,ng op basis van 12 maanden

Begroot

Uitgaven
Personeelskosten

€

1.500,00

Vrijwilligersvergoeding Coördinator maatjes

€

-

Vrijwilligersvergoeding maatjes

€

-

Reiskostenvergoeding

€

-

Telefoonkostenvergoeding

€

1.500,00

Vereniging SchuldHulpMaatje
€

4.000,00

Lidmaatschap

€

250,00

Solidariteitskas

€

4.250,00
Opleidingskosten

€

3.500,00

training nieuwe vrijwilligers a € 350,00

€

2.500,00

Bijscholing vrijwilligers a € 250,00

€

-

Intervisie bijeenkomsten

€
8-mei-17
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Kantoor- en organisaFekosten
€

-

Huur kantoorruimte

€

500,00

PR en publiciteit

€

300,00

Automa,sering

€

800,00

Website

€

250,00

Kantoorkosten

€

1.850,00
Algemene kosten

€

640,00

S,ch,ngskosten

€

700,00

Advieskosten

€

250,00

bestuurskosten

€

250,00

Onvoorziene kosten

€

1.840,00
============

€

15.440,00

Totaal uitgaven

Subsidie
€

8.395,00

Fondsen

€

3.495,00

Lokale overheid

€

3.550,00

Kerken

€

-

Bedrijfsleven

€

-

Woningcorpora,es

€

-

Par,culieren

€

15.440,00

============
€
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Totaal ontvangsten
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Bijlage 3

ToelichFng lokale kosten en inkomsten

Uitgaven
Personeelskosten
We gaan uit dat gedurende de eerste drie jaar er geen behoeZe bestaat aan inhuur van
professionele krachten. Voor de coördinatoren wordt een vrijwilligersvergoeding opgenomen
omdat zij diverse onkosten maken voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
Vrijwilligerskosten
Alle kosten die nodig zijn om de vrijwilligers te voorzien van kennis en kunde om hun werk
goed te kunnen uitvoeren. Tevens is hierbij opgenomen de kosten verbonden aan het
lidmaatschap van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.
Kantoor- en organisaFe kosten
Dit zijn de algemene onkosten die gemaakt worden door de ac,eve SchuldHulpMaatjes.
Algemene kosten
Algemene kosten om s,ch,ng SchuldHulpMaatje Zaanstadhaar werk te laten doen.
Hieronder vallen bv. kosten Public Rela,ons, porto, printkosten, secretariaatskosten etc.

Inkomsten
In de loop van de eerste 3 projectjaren zal het beroep op de landelijk fondsen worden
afgebouwd. Gedurende deze 3 jaar zal ﬁnanciering gezocht worden bij externe lokale
fondsen en/of bedrijven. Bovendien zal de ﬁnancieringsaanvraag rich,ng burgerlijke
gemeente tred blijven houden met de groei van de organisa,e.

Aannames waarvan we zijn uitgegaan qua groei van de organisaFe
Jaar

Aantal maatjes nieuw te trainen
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Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

10

10

10
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Aantal maatjes in onderhoud

0

8

16

Aantal uitvallers

-2

-2

-2

Aantal eﬀecFef

8

16

24
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Bijlage 4 Taak- en funcFeomschrijving projectcoördinator
Taken:
• Doet de intake van vrijwilligers;
• Doet de intake van hulpvragers en verbindt deze met de juiste SchuldHulpMaatjes;
• Doet regelma,g kleine crisisinterven,es, voordat hij/zij de zaak kan overdragen aan
een vrijwilliger voor de start van het traject;
• GeeZ leiding aan de groep vrijwilligers en ziet toe op een eﬀec,ef func,oneren; is
hun klankbord, vraagbaken en coach;
• Organiseert regelma,g intervisie- en toerus,ngsbijeenkomsten;
• Leidt eigen assistent(en) op samen met de geboden mogelijkheden vanuit het
Landelijk Servicepunt;
• Realiseert en faciliteert voorstellen tot verbetering van de dienstverlening;
• Bewaakt de zwaarte van de hulpverlening;
• Bewaakt de grenzen van SchuldHulpMaatjes en bakent samen met het bestuur ,jdig
grenzen af bij mogelijke knelpunten met gemeenten, woningcorpora,es en bedrijven;
• Verplicht zich tot het toezien op en laten naleven van de grenzen,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een SchuldHulpMaatje;
• Is een professioneel gesprekspartner, namens de vrijwilligersorganisa,e, voor de
lokale par,jen, zoals ambtenaren, lokale instellingen en ondernemers;
• Rapporteert eﬀec,ef op compacte wijze resultaten aan het bestuur conform de
gevraagde format;
FuncFe-eisen/vaardigheden
• Voelt zich betrokken bij de doelgroep, dat zijn mensen in ﬁnanciële nood;
• OnderschrijZ het doel van de S,ch,ng SHM zoals verwoord op pagina twee van dit
plan en kan goed omgaan met verschillen in ras, geaardheid en levensovertuiging;
• Is eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig, omdat je je mengt in andermans ﬁnanciële
zaken;
• Is bereid de deskundigheidstrainingen te volgen en volgt het Landelijke Permanente
Educa,e Programma (PEP);
• Is bereid zich minimaal drie jaar in te zeTen;
• Is een luisterend oor voor de vrijwilligers en zeker voor de hulpvrager;
• HeeZ een goede naam en goede referen,es;
• HeeZ zelf geen stra|lad of verslaving en je hebt je eigen ﬁnanciële zaken op orde;
• Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en overlegt deze aan de secretaris;
• HeeZ mensenkennis en ervaring in het kunnen werken met teams en waardeert
verschillen;

•
•

DurZ de nek uit te steken, vernieuwend te denken en kan kri,ek ontvangen en geven;
Is een teamspeler en kan goed organiseren en grenzen stellen;

8-mei-17

31

•
•
•
•

Wil verantwoording aﬂeggen en onderschrijZ dienstbaar leiderschap;
Je raakt niet uit balans als je geconfronteerd wordt met een crisissitua,e;
Je staat open voor de geloofsovertuiging van de diverse vrijwilligers;
Je beheerst computervaardigheden, met name het kunnen gebruiken van E-mail,
MicrosoZ Word en Excel programma’s en is thuis op Internet.

Wat bieden we de coördinator?
• Een leerzame, uitdagende vrijwilligersfunc,e waar je je in kunt vastbijten en je
leiderschapstalenten kunt bewijzen;
• Driedaagse SchuldHulpMaatje training (dit wordt als voorwaarde gesteld, zodat de
coördinator over minimaal dezelfde kennis beschikt als de vrijwilliger);
• Training en bijeenkomsten met collega coördinatoren;
• Ondersteuning door het Landelijk Service Punt en landelijke kerkelijke organisa,es;
• Ondersteuning via de website en de Helpdesk.
Coördinatoren zijn op geen enkele wijze professioneel betrokken bij enige organisa,e, die in
de Schuldhulpverlening ac,ef is, anders dan SchuldHulpMaatje. Deze regel geldt om iedere
zweem van belangenverstrengeling in taakvelden te voorkomen.
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Bijlage 5

Taak- en funcFeomschrijving maatje

Een maatje beschikt over de volgende eigenschappen:
• Voelt zich betrokken bij de doelgroep;
• Is bereid om met de hulpvragers in een moeilijke periode in hun leven op te trekken
en hen te ondersteunen;
• Aarzelt niet om de hulpvrager op het goede spoor te zeTen als er meer,
specialis,sche hulp nodig is;
• HeeZ een open houding;
• Kan present zijn voor de ander en goed omgaan met intermenselijke verschillen in
ras, geaardheid en levensovertuiging en de daarmee verbonden opva•ngen, zonder
daarover te oordelen.
Welke karaktertrekken heeh een maatje nodig?
• Ini,a,efrijk, daadkrach,g en stabiel;
• Is in staat om snel en handelend op te treden, als het erop aankomt;
• Is in staat om tactvol het (ﬁnancieel) gedrag van de ander bespreekbaar te maken en
te spiegelen;
• Is opgewassen tegen de teleurstellingen, wanneer de hulpvrager zich misschien
onvoorspelbaar gedraagt;
• Weet om te gaan met de moeilijkheden uit het leven van de hulpvrager. Als
vertrouwenspersoon wordt het maatje daar onherroepelijk mee geconfronteerd.
Verder voldoet een maatje aan de volgende voorwaarden:
• Is eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig want het maatje mengt zich in andermans
ﬁnanciële zaken;
• HeeZ geen stra|lad en heeZ de eigen ﬁnanciële zaken op orde;
• Is bereid het Permanente Educa,e Programma (PEP) te volgen, waaronder de training
van drie dagen en is ook bereid om daarna geregeld te overleggen met de
coördinator en collega maatjes;
• Is bereid zich in principe minimaal twee jaar in te zeTen;
• HeeZ er geen probleem mee om een vertrouwelijke band aan te gaan met iemand in
een kwetsbare posi,e. Het is belangrijk dat deze persoon op het maatje kan rekenen;
• HeeZ een MBO werk- en denkniveau;
• Het beheersen van computervaardigheden, met name het kunnen gebruiken van email, MicrosoZ Word en Excel programma’s en het thuis zijn op het internet;
• De vrijwilliger verplicht zich tot het naleven van de bevoegdheden van een
SchuldHulpMaatje.

IdenFteit en achtergrond van SchuldHulpMaatjes.
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De S,ch,ng SHM wil hulp bieden vanuit een Bijbels geïnspireerde mo,va,e. Hierin liggen de
wortels en de iden,teit van waaruit SchuldHulpMaatje door de deelnemende kerken is
opgericht.
Mensen met een warm hart voor anderen, ook als ze niet christelijk zijn opgevoed of
kerkelijk ac,ef zijn, kunnen maatje worden en iedere hulpvrager zonder voorbehoud helpen.
We vinden het wel belangrijk dat maatjes onze Bijbelse mo,va,e respecteren, bijv. bij een
(door de hulpvrager aangegeven) doorverwijzing naar een pastoraal werker van één van de
lokale kerken.
Een SchuldHulpMaatje is op geen enkele wijze professioneel betrokken bij enige
organisaFe, die in de schuldhulpverlening acFef is, anders dan SchuldHulpMaatje. Deze
regel geldt om iedere zweem van belangenverstrengeling in taakvelden te voorkomen.
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Bijlage 6 Vroegsignalering en prevenFe bij schulden
Bijgaand copy van de brochure Vroegsignalering en preven,e bij schulden. Op aanvraag ook
in gedrukt vorm leverbaar.
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Contact Schuldhulpmaatje Zaanstad
Dhr P van Tellingen
Justpier 96 1506 BZ Zaandam
Tel: 075-6353737/Mobiel: 0613566860
E-mail adres schuldhulpmaatjezaanstad@gmail.com
Of pvantellingen@gmail.com
Website www.s,ch,ngvoorelkaarzaanstad.nl
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