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1 Zo werkt SchuldHulpMaatje 

Ons doel  
Alles wat SchuldHulpMaatje doet, is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te 
bereiken. We bieden hulp via onze website online en persoonlijk met getrainde vrijwilligers. Deze 
begeleiden mensen deskundig en op persoonlijke wijze naar een schuldenvrij leven. 
Gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.  
 
Onze visie  
Elk mens verdient aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning. Met onze SchuldHulpMaatje-
aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende 
schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is 
gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Samen lukt ’t …  
 
Onze kernwaarden  
Elk mens is waardevol en gelijkwaardig aan een ander. Dit uitgangspunt bepaalt de cultuur binnen 
SchuldHulpMaatje en de houding van medewerkers van het Landelijk Servicepunt en van de lokale 
vrijwilligers.  
 
De SchuldHulpMaatje-aanpak  
We willen mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken. Dat 
voorkomt dat schulden onnodig oplopen. Met onze Postcode Preventie Aanpak en verschillende  
websites kunnen we mensen heel gericht bereiken. We maken hen bewust van de omvang van hun 
financiële problemen en helpen ze met persoonlijke adviezen. Bekijk het filmpje over de Postcode 
Preventie Aanpak op schuldhulpmaatje.nl/jaarverslag.  
 

 
 

 
 
 

  

Onze waarden 
 • Respectvol  
 • Eerlijk 
 • Echt 
 • Rechtvaardig 
 • Ondersteunend 
 • Deskundig 
 • Positief  
 

Onze basishouding  
• Ik (ver)oordeel niet  
• Ik ben liefdevol  
• Ik ben bewogen  
• Ik ben trouw en geduldig  
• Ik ben er voor mensen in 
moeilijkheden en/of bid  
• Ik kom op voor het recht  
• Ik help en getuig daardoor  
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Jaarverslag 2021 SchuldHulpMaatje Zaanstad  

Corona heeft het leven in 2021 aanzienlijk beïnvloedt. Iedereen heeft de pandemie op zijn eigen 
wijze ervaren, zowel privé als in de werksfeer. Iedereen heeft zich moeten aanpassen. Soms voelde 
dat ongemakkelijk, soms ging het bijna vanzelf en andere zaken bleken gewoon onmogelijk. 
Ondertussen ging het leven door en probeerden we er het beste van te maken.  
 
Wie de vraag stelt over hoe dat zich vertaald naar armoede en bijbehorende problematiek moet 
echter verder om zich heen kijken. 30% van de kinderen die in Zaanstad opgroeien doen dat in een 
gezin met een (te) krap budget, soms zelfs onder de armoedegrens. Het gemiddelde bruto inkomen 
in Zaanstad is relatief laag1. De huizenprijzen van koopwoningen zijn naar een dusdanig niveau 
gestegen dat starters op de woningmarkt er nog nauwelijks toegang toe hebben. Het aanbod van 
sociale huurwoningen blijft achter bij de vraag. Pensioenen zijn al een decennium bevroren terwijl de 
energieprijzen het laatste kwartaal van 2021 omhoog schoten. 
Desondanks lijkt het - net als Corona - dat mensen er mee leren leven. In dit jaarverslag blikken we in 
woord en beeld, maar ook cijfermatig terug op het afgelopen jaar.  
Daarnaast spreken we onze verwachtingen uit voor het komende jaar en geven een doorkijk naar de 
plannen die we hebben voor het komende jaar. 
De wereldproblemen kunnen we niet oplossen, maar we kunnen wel ons steentje bijdragen. We 
blijven doorgaan met hulpvragers helpen, omdat ze een steuntje in de rug nodig hebben en onze 
maatjes die steun kunnen geven. 
Want samen lukt het! 
 

Steuntje in de rug 
Als kinderen leren fietsen houden ouders ze vast in drukke straten. Automobilisten kunnen tenslotte 
haast hebben, en de fietser zal dit altijd verliezen. Kleine kinderen slingeren al lerend over de weg en 
vinden het misschien eng. Daarbij zijn ze niet getraind op onoverzichtelijke situaties: kuilen in de 
weg, hard rijders, parkeerders, verkeersregels, fout geparkeerde auto’s die de weg belemmeren… 
Ouders beschermen hun kinderen door er naast te rijden met de hand op de schouder. Zo loodsen ze 
de kinderen door het verkeer. Maar eenmaal goed aangeleerd kunnen ze het zelf! 
 
Op straat zijn we allemaal gelijk. Maar op financieel vlak zijn jongeren afhankelijk van wat ze geleerd 
hebben. Vroeger leerde je eerst te sparen voor je geld uit kon geven, maar de gemiddelde jongeren 
komt snel in de schulden: van het afsluiten van digitale abonnementen, het opbouwen van een 
studieschuld: sommigen raken het overzicht kwijt en geven geld gemakkelijker uit dan verantwoord 
is.  
Als dat later tegenvalt geven wij alsnog dat steuntje in de rug. 
Want samen lukt het! 
 

2021 Wat is er gebeurd  

- Gedwongen door Coronamaatregelen vonden contacten soms online plaats. 
o Vergaderingen aantal/frequentie 
o Maatjesavonden 

- In juni trad onze voorzitter Hans van den Berg om gezondheidsredenen af. Hiermee nam de 
vereniging afscheid van een gepassioneerde grondlegger 

- We verwelkomden 6 nieuwe maatjes, het totaal aantal maatjes was per 1 januari 21 

                                                             
1 Nederland telt 352 gemeenten. In 2020 stond Zaanstad op positie 250 (Gemiddeld inkomen € 26.200) en de 
laatste jaren zakt Zaanstad steeds wat plaatsen 
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- In november organiseerden we een informatiebijeenkomst in samenwerking met Parnassia, 
zij ondersteunen de Sociaal Wijkteams namens het GGZ op het gebied van Mental Health 
First Aid – EHBO voor de geest. Ook maatjes kunnen daar iets aan hebben. 
 

 

 

Het jaar 2021 in cijfers 
Met een aantal hulpvragen zijn we meerdere jaren bezig om de situatie onder controle te krijgen en 
blijvend beheersbaar te houden. Voor sommige hulpvragen verwijzen wij door waar onze expertise 
ontbreekt: zoals er sprake is van verslavings-gerelateerde oorzaken of mensen die onder een 
financieel bewindvoerder vallen. Hier komt meer bij kijken dan wij kunnen bieden.  
We kunnen we aangeven met welke hulpvragers wij in contact komen en kunnen die ook 
daadwerkelijk helpen. 
 
 
Vrijwilligers   2020 2021 
Maatjes    20 
Coördinatoren    3  
Bestuursleden    3  (1 coördinator is tevens bestuurslid) 
  
Hulpvragen  
Lopende hulpvragen  19 29 (per 31-12-2021) 
Waarvan:  
Afgerond in 2021  29 
Gestart in 2021   35 
Gestart en (nog niet afgerond) 25 
Gestart en afgerond in 2021 10 
 
In totaal hielpen we 70 hulpvragers in 2021 
Er zijn 507 geregistreerde uren om hulpvragers te ondersteunen in 2021   
 

Doen waar we voor staan 
We willen met onze ondersteuning naast de hulpvrager staan. Het primaire doel is om de hulpvrager 
inzicht te geven in zijn of haar situatie en te coachen waar verbetering mogelijk is. Dit kan gaan om 
het saneren van schulden of het inzicht geven en overzichtelijk maken van de in- en uitgaven.  
 
In sommige gevallen komt de hulpvraag vanuit een noodsituatie en kunnen we op het laatste 
moment erger voorkomen voordat we echt aan de slag gaan. Zo voorkwamen we in 2021 diverse 
beslagleggingen, deurwaarder bezoeken en huisuitzettingen: 
 

 Er zijn veel schuld saneringsverzoeken gedaan, waardoor de schulden met de eisers 
bespreekbaar werden. Hulpvragers hebben veelal zelfstandig (met een maatjes naast zich), 
zelf het eerste contact met de eiser gelegd. Veelal vonden ze daarbij een luisterend oor, 
iemand die mee wilde denken bij het treffen van een regeling. 

 Er zijn veel staatjes en overzichten gemaakt waarin de inkomsten en uitgaven op een rij gezet 
werden. Dit opende bij veel hulpvragers de ogen zorgde voor het besef dat er (onbewust) 
zoveel werd uitgegeven. Met dit overzicht konden er door hulpvragers bewuste 
besparingskeuzes gemaakt worden. 

 Ook zijn er door de hulpvragers vele ongeopende poststukken samen met de maatjes open 
gemaakt. Bang voor de inhoud werden ze vaak opzij geschoven. Maar de stapel ongeopende 
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post bleef wel als een donkere  wolk in de gedachten hangen. Heel vaak leverde het openen 
van de post een opluchting op, werd de totale schulden last duidelijk en kon er een plan 
gemaakt worden om regelingen te treffen.  

 
Begeleiden bij het openen van nieuwe post is een dankbare taak om de hulpvragen minder bang 
voor de postbode of de bel van een deurwaarder te maken.  Dankbaar werk omdat je ziet dat de 
hulpvrager wat opgeluchter kan ademhalen. Zo werken we samen met de hulpvrager en rust in 
het hoofd van de hulpvrager. 
Samen lukt het! 

 
 

Hoe worden we gevonden 
Door samen te werken met Sociale Wijkteams in de gemeente Zaanstad kunnen deze wijkteams zelf 
hulpvragers doorverwijzen naar onze coördinatoren. In 2021 waren er de volgende doorverwijzingen 
van een Sociaal Wijkteam naar Schuldhulpmaatje Zaanstad: 
 

 
 
De verdeling naar de verschillende wijken in Zaanstad is wel constant. Verre weg de meeste 
hulpvragen komen vanuit Poelenburg. Dit is ook een minder welvarende wijk in Zaanstad en 
daarmee ook wel verklaarbaar. Westzaan en Assendelft zijn wat jongere wijken met een wat ander 
publiek die we in de hulpvraag wat minder tegen komen. We weten dus naar welk SWT team we 
zoveel mogelijk moeten trekken en op welke postcode we onder de aandacht moeten komen om de 
verborgen schulden problematiek boven water te krijgen.  
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Hulpvragen in Zaanstad (van Zuid naar Noord)

Zaandam Poelenburg

Zaandam Zuid

Zaandam Rosmolenwijk

Zaandam West-Oude Haven

Zaandam Noord Kogerveld

Zaandam Pedersveld/Hoornseveld

Zaandam Nieuw West, Westerkoog
en Rooswijk

Oud Koog aan de Zaan/Oud Zaandijk
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Welke hulpvragen verwerken we 
 

 
 
De aard van de hulpvraag blijft door de jaren heen redelijk constant. Het overzichtelijk maken van de 
administratie vormt de hoofdmoot. Wat komt er binnen en wat gaat er uit. Daarnaast komt de 
hulpvraag als het overzicht zoek is geraakt en er brieven binnen stromen van achterstanden. De een 
wacht er langer mee dan de ander. Soms gaat het over achterstanden van enkele honderden euro’s 
bij één à twee instanties, maar vaak loopt het in de duizenden euro bij soms wel meer dan tien 
instanties. Je bent blij als de  zorg premies na het wegwerken van de achterstanden weer naar 
beneden kunnen of dat afsluiting van energie wordt voorkomen. Dat is een onderwerp dat het 
komende jaar wel vaker zal gaan spelen dan dat we voorgaande jaren hebben meegemaakt. 
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Aard van de hulpvragen

Achterstand betalingen

Begeleiding administratie

Begeleiding belastingen

Voorkoming schulden

Anders

Budgetcoaching/planning

Crisissituatie

Zo geleerd, zo gedaan 

Dit jaar nam en oud-hulvrager contact met ons op: we hadden geholpen 

met het leren begroten en dat is inmiddels onder de knie. Maar dat geldt 

voor het maandelijkse overzicht. Nu kwam er een nieuwe uitdaging: als je 

iets kleiner gaat wonen (dat scheelt in kosten) en het is een mooie woning 

(“ik wil het graag”), kan ik dan wel de verhuizing betalen? Of kom ik dan in 

de schulden? 

Na een avond begroten was er snel het overzicht. Een kleine lening bij de 

bank was mogelijk en verantwoord, en met vertrouwen heeft de verhuizing 

inmiddels plaatsgevonden. De lening wordt binnen een jaar afbetaald. 

Samen is het gelukt.   
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In welke leeftijdscategorie wordt de hulp gevraagd 

 

 
 
Zoals uit bovenstaande verdeling blijkt komt de hulpvraag in alle leeftijdsgroepen voor maar het 
merendeel is tussen 35 en 55 jaar. Toch zien we de vraag van de jongeren toenemen. Het overzicht 
raakt steeds eerder zoek. We hopen de jongeren vroeg te kunnen ondersteunen zodat ze een 
stabiele basis kunnen krijgen van waaruit ze de rest van hun leven kunnen werken, bewuste keuzes 
maken, organiseren en administreren zodat ze daarna uit de schulden blijven. 
Samen lukt het! 
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Hoe staan de hulpvragen er voor 

 
 De aanpak van de hulpvraag kan erg verschillen. Soms zijn een paar gesprekken al verhelderend en 

zijn we met een paar maanden klaar. Maar vaak vergt onze aanpak geduld en kan de ondersteuning 

wel een jaar of langer duren. Er blijven dus zoals uit de grafiek blijkt de nodige hulpvragen open aan 

het eind van het jaar. Niet alles verloopt succesvol. Soms verwijzen we door naar andere instanties 

zoals al eerder gemeld als de problematiek onze expertise te boven gaat. Soms ziet de hulpvrager 

onze hulp toch niet zitten en beëindigt de samenwerking vroegtijdig en sporadisch wordt er door de 

hulpvrager na de intake niet aan het traject begonnen.  Maar we hebben ook succes. Een groot deel 

van de hulpvragen wordt met succes afgerond of kunnen we zinvol door verwijzen naar ander 

instanties. 

Samen lukt het, soms met meer dan samen!  

 

  

44%

14%

10%

22%

7% 3%

Status hulpvraag

In behandeling

Succesvol afgerond

Doorverwezen

Vroegtijdig afgerond

Niet gekoppeld

Traject niet begonnen

Samen lukt het (maar waarom zo ingewikkeld?) 
 
SHM begeleid een hulpvraagster die MS heeft en daaroverheen nog een 
soort van beroerte heeft gehad.  Voor mobiliteit is zij geheel afhankelijk 
van  haar rolstoel . 
 
Zij heeft onze hulp ingeroepen omdat zij zich geen raad weet met alle 
papieren rompslomp om nog iets van de gemaakte kosten terug te 
ontvangen. Zij loopt hierin volledig vast omdat concentreren op iets wat 
niet bekend is lastig is. Voor een gezond mens is het al lastig. 
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Ambitie Schuldhulpmaatje voor 2022 

- Financiële huishouding op orde. 
- Meer contact met overheid inzake vroeg-signalering 
- Vindbaarheid SchuldHulpMaatje vergroten. 

 
 

  

Samen lukt het (maar waarom zo ingewikkeld?) 
 
Dit alles geeft haar extra stress, waardoor zij volledig vastloopt. Dat is niet 
wenselijk is voor een vrouw met dit ziektebeeld. Desondanks weet ze nog 
prima de eindjes aan elkaar te knopen en nagenoeg uit de schulden te 
blijven. Gelukkig heeft ze tijdig de ondersteuning van SHM gevraagd voordat 
er serieuze problemen ontstaan. Voor ons een dankbare taak. 
 
Hier een nog beknopt overzicht van zaken, die zij telkens opnieuw aan een 
apart loket moet aanvragen: 
  
A)  Meerdere keren per week reiskosten naar meerdere specialisten o.a. 
podoloog, fysiotherapie. Gemiddeld 20 per maand. Per regel aan te leveren. 
B)  Meerdere keren per week: Reiskosten voor rekening van de ziekte 
kosten verzekering. 
C)  Reiskosten (Zorg voor de Medische Instanties). Dat zijn er gemiddeld ook 
20 per maand . 
D)  Meerdere keren per week (Reiskosten Leefomgeving) door haar 
gebondenheid aan de rolstoel, naar onder andere familie en vrienden. 
 
Het komt neer op zo’n 100 regels per maand administreren bij zes 
verschillende instanties. 
 

We constateren dat het veel eenvoudiger zou zijn als mevrouw geholpen 
zou worden door de (zorg)Instanties  en de zorgverzekering waar zij haar 
onkosten terug moet vragen. Helaas niet: “het systeem werkt nu eenmaal 
zo mevrouw”. 
  
Hopelijk kunnen de instanties op korte termijn aan de slag om 
administratief alles veel eenvoudiger te maken voor dit soort hulpvragers.  
  
Samen lukt het! 
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Het jaar in financiële cijfers  

  

    Balans 2021    

         

Activa    €               -     Eigen vermogen 01-01-2021 
 €  
10.282,91  

      Resultaat 2021   

 €      -
242,11  

Debiteuren   €               -     Eigen vermogen 31-12-2021 
 €  
10.040,80  

         

Liquide middelen  

 € 
10.040,80   

Kortlopende 
schulden   €                -    

         

   

 € 
10.040,80      

 €  
10.040,80  

         
 

Samen is het gelukt! 

   

 

 

 

 Winst en Verlies 2021    

         

Ontvangsten        

         

Fondsen     €    2.073,00      

Kerken      €    3.250,00      

Particulieren    €    3.349,47      

       €  8.672,47    

         

Uitgaven         

         

Personeelskosten    €          40,00      

Landelijke Vereniging   €    3.045,00      

Opleidingskosten    €    5.395,25      

Kantoorkosten    €        217,74      

Algemene kosten    €        216,59      

       €  8.914,58    

Resultaat       €    -242,11    

         

         


