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Onze missie

• Bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen

• Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek

• Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen

• Vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood

• Goed opgeleide vrijwilligers wier hulp aanvullend is op die van professionals
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Voorwoord

Klaar voor de toekomst?!    

Het afgelopen jaar heeft SchuldHulpMaatje hard gewerkt om klaar te zijn voor de toekomst. Want 
de coronacrisis heeft ook op de lange termijn een flinke impact. Het lijkt alsof het meevalt met de 
schulden in Nederland. Het aantal hulp vragers is namelijk niet noemenswaardig gestegen. Maar 
schijn bedriegt. Veel mensen houden het nu nog uit dankzij eigen reserves, een potje geld van fami-
lie of steunmaatregelen van de overheid. Maar die reserves raken ooit op, de maatregelen stoppen 
een keer, en uitgestelde belastingen moeten worden betaald. Mensen trekken vaak (te) laat aan de 
bel omdat ze zich schamen. En veel deurwaarders zijn vooralsnog beperkt langs de deuren gegaan 
vanwege de coronamaatregelen. De golf van schulden komt dus nog – misschien pas over een paar 
jaar. Maar als dat moment komt, willen wij klaarstaan.

Ons meerjarenbeleid 2021-2026 Ik ben er voor jou, waar SchuldHulpMaatje het afgelopen jaar voor 
het eerst mee heeft gewerkt, sluit hier precies op aan. In het kort draait dit om: groeien, versterken, 
verbreden, vernieuwen. Die strategische keuzes helpen ons om klaar te zijn voor de toekomst. 

Zo betekende groeien bijvoorbeeld dat er opnieuw meer Maatjes én locaties bij zijn gekomen. In 
november hebben we zelfs een (bescheiden) feestje gevierd vanwege de opening van de 100ste 
locatie in Groningen. Inmiddels kan de helft van de Nederlanders een beroep doen op SchuldHulp-
Maatje. Groei was ook mogelijk door samenwerking met kerken, private en publieke instanties, 
andere vrijwilligersorganisaties en christelijke hulporganisaties.

Dat we de organisatie konden versterken, ziet u onder andere terug in het feit dat er in 2021 alleen 
al 610 Maatjes een basistraining hebben gevolgd. Achter de schermen is bovendien veel werk verzet 
op het gebied van ICT en is er een nieuwe gebruikersinterface gebouwd van ons HulpVraagSysteem, 
dat nu SINC heet. Ook dit jaar komen op steeds meer locaties systeemaanpassingen beschikbaar, 
zodat bestuurders en coördinatoren met actuele informatie effectiever kunnen werken.

Het verbreden van onze aanpak heeft het afgelopen jaar een belangrijke rol gespeeld. Een voor-
beeld hiervan is de totstandkoming van een landelijk Waarborgfonds saneringskredieten. Dankzij dit 
fonds, waar de overheid 30 miljoen euro voor vrijmaakt, kunnen we een meerjarige pilot starten met 
onze Preventie Doorstart Aanpak. Hierdoor kunnen ook mensen die nog geen gebruikmaken van een 
saneringskrediet dat nu toch inzetten om hun schulden op te lossen. 

SchuldHulpMaatje wil blijven vernieuwen om duurzame verandering tot stand te brengen. Hiervoor 
bleek politieke lobby het afgelopen jaar cruciaal. Zo komt er een schuldendashboard mede dankzij 
de petitie 'Doorpakken op burgerschulden', en stelden we een pamflet op dat SchuldHulpMaatje- 
locaties konden gebruiken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. 

Wij zijn trots op het vele werk dat is verzet. Medewerkers van het Landelijk Servicepunt, vrijwilli-
gers, bestuurders, coördinatoren – iedereen heeft eraan meegewerkt dat SchuldHulpMaatje nóg 
professioneler is geworden. Fondsen zijn daarbij belangrijke partners. We zijn God dankbaar dat 
dit allemaal mogelijk was. 'Samen lukt 't' is een terechte lijfspreuk. Hoe sterker de organisatie, hoe 
meer mensen we kunnen helpen. Zodat ook zij klaar zijn voor een schuldenvrije toekomst.

Ds. Joost Schelling, voorzitter   Peter Rijsdijk, algemeen directeur

Een bewindvoerder of inkomensconsulent komt niet over 
de vloer. Wij wel. Wij zien de enveloppen liggen, of nemen 
samen de e-mail door. Soms is het een puzzel. 
Zelf leer ik ook nog altijd nieuwe financiële regeltjes.

Maatje Annelies van SchuldHulpMaatje Wageningen
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Mensen voor wie hulp op afstand niet genoeg is, kunnen begeleiding krijgen van een  gecertificeerde 
vrijwilliger. Het Maatje helpt om de financiën in balans te krijgen en te houden, zodat mensen weer 
op eigen benen kunnen staan en niet belanden in een vicieuze cirkel van terugkerende schulden. 
Deze hulp is een aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.  

1. Zo werkt SchuldHulpMaatje

1.1 Ons doel 

Alles wat SchuldHulpMaatje doet, is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig 
te bereiken. We bieden hulp via internet en met getrainde vrijwilligers. Zij begeleiden mensen 
deskundig en op persoonlijke wijze naar een schuldenvrij leven. Gedragsverandering en financiële 
zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

1.2 Onze visie

Naastenliefde is onze basis en het Evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aan-
dacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. 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. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van 
 kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties. Samen lukt ’t …

1.3 Onze kernwaarden

Elk mens is waardevol, een uniek en geliefd schepsel van God en gelijkwaardig aan een ander. Dit 
uitgangspunt bepaalt de cultuur binnen SchuldHulpMaatje en de houding van medewerkers van 
het Landelijk Servicepunt en van vrijwilligers.

1.4 De SchuldHulpMaatje-aanpak

We willen mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken. Dat voor-
komt dat schulden onnodig oplopen. Met onze Postcode Preventie Aanpak en verschillende pre-
ventieve websites kunnen we mensen heel gericht bereiken. 
We maken hen bewust van de omvang van hun financiële 
problemen en helpen hen 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

Preventiefase Schuldhulpfase
Professionele hulp

Preventie/
nazorgfase

Financiën op orde brengen
Helpen naar zelfredzaamheid

Ondersteunen

PROCESVERLOOP (TIJD)
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Financiën

Dit jaar besteden we specifiek aandacht aan de financiële verduurzaming van de locaties en de 
Vereniging. Dit is nodig omdat we zijn uitgegroeid tot een stevige organisatie die werkt aan ver-
dere professionalisering van het lokale en landelijke werk. 
Binnen het project ’VerduurSamen’ zullen we ons samen met een aantal grotere locaties inzetten 
voor duurzame financiële betrokkenheid van diverse soorten sponsoren. Op die manier willen we 
de mix aan benodigde inkomstenbronnen verbreden. Voor dit project zullen we fondsen werven. 
Het team relatiebeheer blijft ook andere locaties ondersteunen om de begroting te verduurzamen 
en te werken vanuit een lokaal meerjarenbeleidsplan. 
In overleg met de financiële adviescommissie werken we aan een aanpassing van de leden tarieven. 
Na zeven jaar is een herijking op zijn plaats omdat SchuldHulpMaatje niet heeft geïndexeerd, om-
dat het dienstenaanbod in de loop van de jaren is uitgebreid en omdat de ICT-systemen worden 
uitgebreid en geprofessionaliseerd. Bovendien komen er kosten bij voor de ondersteuning van 
leden op het gebied van ICT en voor beheer en onderhoud.

Samenwerkingen

In ons meerjarenbeleid hebben we gekozen voor samenwerking met de Nederlandse Schuld-
hulproute en de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. Deze samenwerkingen zetten we in 2022 graag 
voort. Ze helpen ons om lokaal meer erkend te worden als vrijwilligersorganisatie en om duurzame 
financiering te verkrijgen. 
Voor het pilotproject 'Preventie Doorstart Aanpak' werken we samen met het ministerie van  Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, het Jongeren Perspectief Fonds en de Nederlandse Vereniging voor 
schuldhulpverlening, sociale kredietverlening en maatschappelijke bewindvoering (NVVK). De Pre-
ventie Doorstart Aanpak past bij onze ambitie om maatschappelijke kosten te voorkomen (preven-
tie) door mensen te helpen die nog niet geholpen worden bij schuldsanering en die daardoor een 
schuldzorgvrij leven (doorstart) kunnen starten. Minimaal drie locaties zijn hierbij betrokken. Het 
project hoort bij de motie in de Tweede Kamer die heeft geleid tot de start van het Waarborgfonds, 
dat onder andere als doel heeft om de huidige saneringsmogelijkheden op te schalen. De overheid 
heeft dit fonds opgezet na een succesvolle belangenbehartiging, mede door SchuldHulpMaatje. 

In het bijzijn van de toenmalige demissionair staats-
secretaris Dennis Wiersma ging het Waarborgfonds van 
start. Alle  betrokken partijen waren hierbij aanwezig: 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
SchuldHulpMaatje, het Jongeren Perspectief Fonds en 
de Nederlandse Vereniging voor schuldhulpverlening, 
 sociale kredietverlening en maatschappelijke bewind-
voering (NVVK).

Preventie

Preventie blijft hoog in ons vaandel staan. Voor het nieuwe project ’Levenskruispunten’ werken we 
samen met bijvoorbeeld kerkelijke netwerken. Het doel is om tools aan te reiken voor mensen die 
in contact zijn met mensen in een sociaal-financieel kwetsbare positie. Bij een levensgebeurtenis 
kunnen zij vroegtijdig financiële problemen signaleren, die bespreekbaar maken en mensen tijdig 
toeleiden naar hulp. We zullen de aandacht voor 'Levenskruispunten' via landelijke campagnes 
stimuleren. Om dit project te realiseren, zijn fondsen aangeschreven. 

2.  Vooruitblik op 2022

Het meerjarenbeleid 2021-2026, met als titel ’Ik ben er voor jou’, is in 2022 het tweede jaar inge-
gaan. SchuldHulpMaatje wil samen met locaties, partners, fondsen en kerken meer, eerder, sneller 
en betere hulp bieden om mensen duurzaam uit de schulden te helpen. De vervolg-impact van de 
coronacrisis op ons werk is nog niet goed te overzien, maar er zijn hoe dan ook zorgen vanwege de 
kwetsbare financiële positie van vele huishoudens en de stijgende kosten voor levensonderhoud, 
wonen en energie. Tevens leert de ervaring van een eerdere crisis, dat grootschalige effecten pas 
na drie tot vijf jaar zichtbaar worden omdat mensen met schulden zich (te) laat melden.

We hebben vier strategische doelen: groeien in (preventief) bereik, versterken van het lokale 
netwerk, verbreden van de SchuldHulpMaatje-aanpak, vernieuwing die zorgt voor duurzame ver-
andering. Met deze doelen als uitgangspunt ligt de nadruk in 2022 vooral op:

 

Sterke lokale organisaties

SchuldHulpMaatje wil zo goed mogelijk op sterkte blijven. We ontwikkelen daarom een Schuld-
HulpMaatje Netwerk Aanpak en investeren in de communicatie en marketing zodat hulpvragers 
ons makkelijker en sneller vinden. 
Vorig jaar is het project ’Sterk besturen’ gestart en voorbereid met een aantal (pilot)locaties. Dit 
jaar werken we dit verder uit. Het doel is dat lokale besturen zich kunnen ontwikkelen als bestuur 
en organisatie. Het project richt zich momenteel primair op de regio Haaglanden. De op te leveren 
producten, zoals een bestuurskaderopleiding en een organisatieontwikkelmodel, zullen daarna 
beschikbaar zijn voor alle leden. 

  

Vernieuwing van de opleiding 

Ook dit jaar hopen we veel nieuwe Maatjes te verwelkomen en te trainen. Diverse fondsen geven 
hier financiële steun voor. In 2021 hebben we de (basis)trainingen grotendeels online gegeven. 
Indien nodig kunnen we deze opnieuw online organiseren. Het trainingsaanbod is uitgebreid met 
een kopstudie voor Maatjes die, mits zij het juiste profiel hebben, zzp’ers willen ondersteunen. 
Om de kwaliteit van de hulp op peil te houden, zullen we dit jaar ook nieuwe online modules 
 ontwikkelen en de bestaande modules actualiseren. Voor de ontwikkeling van ons permanente edu-
catieprogramma werken we onder andere samen met onze ledenwerkgroep,  collega-organisaties 
zoals het NIBUD, Humanitas en het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie. 

Groei aantal locaties

In Nederland hebben nog steeds teveel mensen geldzorgen en daarom zien wij voor onze vrij-
willigersorganisatie een groeiende rol weggelegd. We streven ernaar dat het aantal locaties blijft 
groeien. Het coronavirus en de beperkende maatregelen blijven mogelijk nog een belemmerende 
factor. We zullen daarom creatief blijven om die groei voor elkaar te krijgen. Zo kunnen we onder 
andere een bouwproces digitaal begeleiden of (digitale) bijeenkomsten organiseren om (kerke-
lijke) netwerken enthousiast te maken om mee te doen. 
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3.  Het resultaat telt

3.1  2021 in cijfers

Bereikte mensen

*  De aantallen bezoekers en mensen die online preventieve hulp ontvingen zijn lager dan voorgaande jaren vanwege de 
 verzelfstandiging van Geldfit eind 2019.

In 2021 groeide het bereik van de websites. Het gaat hierbij om de websites van schuldhulpmaatje.
nl, uitdeschulden.nu, eerstehulpbijschulden.nl, moneyfit.nl, samenhartvoormensen.nl. Sinds vorig 
jaar tellen de cijfers van geldfit.nl niet meer mee omdat dit webplatform eind 2019 verzelfstandigd 
is. De platforms zijn gericht op de verschillende fasen van financiële problemen, van beginnende 
tot forse schulden. Mensen krijgen doelgericht advies, informatie, online tests en doorverwijzin-
gen naar partnerorganisaties. Vooral de webplatforms schuldhulpmaatje.nl, uitdeschulden.nu en 
samenhartvoormensen.nl trokken in 2021 meer bezoekers. 

De weergave van het aantal burgerlijke gemeenten is gebaseerd op de gemeentelijke indeling 
op 31 december 2021. De kaart op pagina 28 geeft een overzicht van het werkgebied van alle 
SchuldHulpMaatje-locaties.
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Aantal bezoekers websites
Aantal mensen dat (preventief) advies
of hulp vond via een van de websites
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Aantal burgerlijke gemeenten   
waar  SchuldHulpMaatje actief is

Ze heeft me zoveel geleerd, zelf kwam ik er niet meer uit. Ik had redelijk overzicht over  
mijn inkomsten en uitgaven, maar mijn struikelblok waren de schoolrekeningen.  
Die liet ik voor alles gaan, waardoor rekeningen van huur en elektra bleven liggen.  
Dankzij de liefde en waardering van mijn Maatje ben ik veel sterker geworden.

Hulpvrager Regina (niet de vrouw op de foto) uit Ridderkerk over haar Maatje.
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Ondanks de coronacrisis en de beperkende maatregelen zijn er ook dit jaar weer veel Maatjes 
beschikbaar gekomen die hulpvragers willen coachen. Het is bemoedigend dat ook jonge Maatjes 
voor verbinding zorgen: 342 Maatjes zijn tussen de 18 en 35 jaar oud. Van de hulpvragers die zij 
helpen, is ongeveer 6 procent ouder dan 65 jaar.

Selima, sinds kort SchuldHulpMaatje, weet hoe belangrijk 
de ondersteuning van een Maatje is. "In het verleden heb 
ik me zelf aangemeld als hulpvrager. Dat is voor mij een 
reden geweest om dit werk ook te gaan doen."
Bekijk haar verhaal op schuldhulpmaatje.nl/jaarverslag.

Hulpvragen komen ook terecht bij SchuldHulpMaatje dankzij maatschappelijke organisaties en 
gemeenten.

"De schaamte is heel groot", zegt hulpvrager Cora die 
 samen met Maatje Petra haar financiën weer op orde kreeg. 
"Je vindt dat je het zelf moet kunnen. Maar op een gegeven 
moment loop je zo ver achter, het overzicht is helemaal 
weg."  
Bekijk het verhaal van Cora en Petra op  
schuldhulpmaatje.nl/jaarverslag.

Vrijwilligers

Per 31 december 2021 waren in 106 SchuldHulpMaatje-locaties in 144 gemeenten in Nederland 
ruim 2.988 vrijwilligers actief: 2.236 Maatjes, 282 coördinatoren en 470 lokale bestuurders. 
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SchuldHulpMaatje in Nederlandse gemeenten
status 31 december 2021
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Aantal gecertificeerde SchuldHulpMaatjes
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Aantal uren besteed door Maatjes en coördinatoren
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Maatschappelijk belang

Meer dan de helft (51 procent) van onze hulpvragers woonde 
in 2021 in een wijk waar het risico op schulden hoog is. In 49 
procent van de gevallen hebben we vooral preventief geholpen 
in wijken waar de schulden laag zijn.
Preventie voorkomt niet alleen veel persoonlijke ellende, 
 relatie- en gezondheidsproblemen, maar bespaart ook hoge 
maatschappelijke kosten van schuldhulpverlening. Het maat-
schappelijk rende ment van een SchuldHulpMaatje is daardoor 
2,95 euro voor elke geïnvesteerde euro, zo is berekend in het 
rapport Maatschappelijk rendement van vrijwilligers in de 
schuld hulp verlening (Jungman e.a.). In bijna de helft van de 
geboden hulp door Maatjes is geen professionele hulp nood-
zakelijk.

Corona
In totaal zijn er in 2021 evenveel mensen persoonlijk gehol-
pen als in 2020. Hulpverlenende organisaties en onderzoeks-
instituten verwachten vanaf 2022 als gevolg van de corona-
crisis een forse groei van de schuldenproblematiek in 
Nederland. Volgens een rapport van Deloitte, ING, NIBUD en Universiteit Leiden is 25 procent van 
de Nederlandse huishoudens financieel kwetsbaar en 24 procent financieel ongezond. In totaal 
moet 73 procent stappen zetten om de financiële gezondheid te versterken.

Bron: In Balans. Samen op weg naar een financieel gezond Nederland. Lees het rapport op bit.ly/financieel-gezond-nederland. 

3.2  Activiteiten en projecten

2021 was het eerste jaar waarin SchuldHulpMaatje werkte met het nieuwe meerjarenbeleidsplan 
2021-2026 Ik ben er voor jou. Ook dit jaar vroeg de coronacrisis veel van de flexibiliteit en inzet 
van alle medewerkers en vrijwilligers. Desondanks is er veel werk verzet en zijn er mooie resul-
taten geboekt. Deze komen hierna per thema uit het meerjarenbeleidsplan aan de orde.

Thema 1: Groei in (preventief) bereik

Om meer (preventieve) hulp te kunnen bieden, zijn er vier doelstellingen:

• Meer mensen (preventief) online en persoonlijk vinden en ondersteunen.

• Aanwezig in meer plaatsen in Nederland.

•  Meer erkenning voor de toegevoegde waarde van vrijwilligers in de schuldhulp verlening 
en de financiering hiervan. 

•  Uitbouw samenwerking met diverse partners om meer mensen betere integrale hulp 
te bieden.

Hulpvragen

Soort
hulpvraag

31%

25%

27%

8%

9%

Voorkoming schulden, 
budgetcoaching

Achterstand betalingen
Begeleiding administratie
Begeleiding belastingen
Anders, onbekend, crisissituatie

Op diverse manieren en in verschillende fasen hielpen 
Maatjes hulpvragers om duurzaam financieel zelf-
redzaam te worden.

Leeftijd
hulpvragers

13%

18%

26%

19%

15%

9%

< 18 jaar
18-27 jaar
27-35 jaar
35-45 jaar
45-55 jaar
55-65jaar
> 65 jaar

Professionele 
schuldhulp-
verlening

22%

5%

8%

5%
60%

Budgetbeheer
Beschermingsbewind
Minnelijke schikking
WSNP
(nog) geen traject

Bij 60 procent van de hulpvragen was (nog) geen sprake 
van een schuldhulpverleningstraject. 

Professionele 
schuldhulp-
verlening

22%

5%

8%

5%
60%

Budgetbeheer
Beschermingsbewind
Minnelijke schikking
WSNP
(nog) geen traject

Bij 60 procent van de hulpvragen was (nog) geen sprake 
van een schuldhulpverleningstraject. 

Aanmelding
van

hulpvragers
44%

5%

28%

18% 2%

1%

1%

1%

Diaconie/caritas/Leger des Heils
Schuldhulpverlening burgerlijke gemeente
Overige professionele schuldhulpverlening
Voedselbank
GGZ
Maatschappelijk werk
Stichting MEE
AndersHet merendeel van de hulp-

vragers (72 procent) werd 
doorverwezen via de gemeente 
en maatschappelijk werk. 

Doorlooptijd
afgeronde

hulpvragen

12%

15%

16%

11%

21%

9%

16%

< 1 maand
1-3 maanden
3-6 maanden
6-9 maanden
9-12 maanden
12-24 maanden
> 24 maanden

In 63 procent van de hulpvragen 
werd de begeleiding binnen een jaar 
afgerond. Waar nodig, bleef Schuld-
HulpMaatje langdurig betrokken.

PRIJSLIJST
Dit bespaart het voorkomen

van schuldhulpverlening

Dagvaarding rechtbank 
 € 220 tot € 717
Kosten huisuitzetting 
 € 5.850 tot € 10.000
Kosten verblijf crisisopvang 
 € 14.190
Kosten op straat/dakloos 
 € 43.140
Kosten afsluiten nutsvoorziening  € 790
Maatschappelijke kosten schuldhulptraject 
(casusafhankelijk)  € 100.000
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Ondersteuning
De locatie in Groningen is de laatste locatie die is gebouwd in samenwerking met de Alliantie Vrij-
willige Schuldhulp. Dit was mogelijk dankzij een subsidie die de alliantie hiervoor ontving van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dankzij bijdragen van de Postcodeloterij en de 
Rabobank Foundation konden de overige nieuwe locaties en uitbreidingen geopend worden. 
Op initiatief van SchuldHulpMaatje en Humanitas en in samenwerking met de gemeente en be-
roepsorganisaties werd in Oldambt een inlooppunt geopend. Hier kunnen inwoners met geldzorgen 
terecht voor ondersteuning. 

Op 30 oktober ging het loket STAP in Oldambt 
open. Bij de  opening zei wethouder Armoedebeleid 
Gert Engelkens: ”We willen graag dat iedereen in 
 Oldambt vrij van schuldenzorgen opgroeit. Hier-
voor moeten we eerst samen het taboe op schulden 
doorbreken. We willen graag dat inwoners op een 
laagdrempelige manier ergens terecht kunnen met 
vragen over hun financiële situatie. En daarmee wil-
len we uiteindelijk grotere problemen voorkomen en 
een bestaan vrij van schuldenzorgen creëren.”

Meer erkenning

Het werk dat de vrijwilligers verzetten, is van onschatbare 
waarde. Het afgelopen jaar is SchuldHulpMaatje begonnen 
om te inventariseren hoe dit werk zo goed mogelijk erkenning 
en waar dering kan krijgen. Er zijn nieuwe speldjes ontworpen 
voor de vrijwilligers die vijf of tien jaar verbonden zijn aan 
het netwerk van SchuldHulpMaatje. Deze pins zijn gelanceerd 
tijdens de opening van de locatie Groningen. Per kwartaal 
 krijgen locaties deze pins met een oorkonde voor Maatjes en 
coördinatoren toegestuurd.

Uitbouw samenwerking

SchuldHulpMaatje werkt binnen verschillende verbanden samen met lokale overheden, organisa-
ties, netwerken en kerken. Deze samenwerkingen helpen bij het opstarten van nieuwe locaties, bij 
het vinden van financiering en om plaatselijk voet aan de grond te krijgen. Hierdoor kan Schuld-
HulpMaatje bovendien beter betrokken zijn bij de preventie van schulden. 

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp
Het doel van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp is om de krachten te bundelen van vrijwilligers-
organisaties, gemeenten en beroepsorganisaties zodat mensen met (dreigende) schulden beter 
geholpen kunnen worden. De alliantiepartners hebben nagenoeg alle afgesproken activiteiten en 
resultaten van het gezamenlijke subsidieproject afgerond in 2021. Voor SchuldHulpMaatje ging 
het hierbij om het bouwen van zeven nieuwe locaties. Dit aantal is met de nieuwe locatie in Gro-
ningen gehaald.

Meer mensen

Online bereik en hulp
In 2021 hebben we 279.933 bezoekers gehad op onze webplatforms, in 2020 stond die teller 
nog op 261.664 bezoekers. Het aantal bezoekers van de websites is dus met ongeveer 7 procent 
 gestegen. 
Ook het aantal mensen dat online preventief een stap verder is geholpen, is gegroeid: van 34.365 
(2020) naar 41.053 mensen (2021). Om ervoor te zorgen dat de online drempel voor hulpvragers zo 
laag mogelijk is, hebben bijna alle locaties inmiddels een eigen locatiepagina op uitdeschulden.nu. 

Persoonlijke hulp
Het aantal mensen dat persoonlijk geholpen is, bleef met 8.488 hulpvragers het afgelopen jaar 
stabiel ten opzichte van 2020. Ook had de beroepssector nog niet te maken met meer hulpvragen 
en bleven de terugvorderingen van toeslagen en de druk van deurwaarders nog achterwege. Daar-
naast waren gemeenten het afgelopen jaar bezig met hun nieuwe wettelijke taak op het terrein 
van vroegsignalering. Dit had tot gevolg dat sommige gemeenten potentiële hulpvragers meer 
zelf begeleidden en minder snel doorverwezen naar organisaties als SchuldHulpMaatje. Andere 
gemeenten zochten juist actief de samenwerking met vrijwilligersorganisaties.
Hulpvragers melden zich vaak pas na drie tot vijf jaar. Bovendien zullen mensen dit jaar te maken 
krijgen met de afbouw van de coronacompensatiemaatregelen en met stijgende woon- en energie-
kosten. Daarom verwachten we vanaf 2023 een toename van het aantal hulpvragen. 
Er is wel een verschil zichtbaar tussen locaties. Locaties die hun lokale netwerk goed inzetten, een 
actieve samenwerking hebben met de gemeente en andere instanties of waar lokale inlooppunten 
open bleven, hadden wel te maken met een stijging. 

Nadat Maatje Joke Lemans uit Oss was geïnterviewd 
voor een lokale website, startte de locatie een cam-
pagne om SchuldHulpMaatje onder de aandacht te 
brengen van mensen met geldproblemen. 

datisoss.nl/schuldhulpmaatje

Meer plaatsen

Nieuwe locaties 
De Vereniging SchuldHulpMaatje blijft groeien. In 2021 hebben zich 9 nieuwe leden aangeslo-
ten: Groningen, Bunschoten, Valkenswaard, Schiedam, Baarn, Teylingen, Stadskanaal, Boekel, 
Hillegom. Heerlen en Kerkrade zijn samengevoegd tot 1 lid-locatie: SchuldHulpMaatje Parkstad. 
Daarnaast zijn er vanuit 5 bestaande locaties ook uitbreidingen geweest naar 6 buurgemeenten: 
Vlissingen (vanuit Middelburg), Terneuzen en Sluis (vanuit Hulst), Woensdrecht (vanuit Bergen op 
Zoom), Druten (vanuit Wijchen) en Langedijk (vanuit Heerhugowaard).
De doelstelling was om er in 2021 10 nieuwe locaties bij te krijgen. In totaal zijn er 9 locaties bij-
gekomen. Dit betekent dat er eind 2021 in totaal 106 locaties waren in 144 gemeenten. 
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Keten van hoop
Omdat het leven van mensen met schulden draait om méér dan alleen geld, wil SchuldHulpMaatje 
samen met organisaties zoals HipHelpt, JobHulpMaatje, Present en Tijd voor Actie een 'Keten van 
hoop' vormen. De organisaties kunnen complementair zijn aan elkaar en hulp bieden aan mensen 
in kwetsbare sociale en financiële posities.
Met HipHelpt en JobHulpMaatje zijn er al strategische samenwerkingen. Hierdoor kunnen hulp-
vragers ook hulp krijgen bij het zoeken naar werk, het uitbreiden van hun netwerk en praktische 
klussen. In 2021 is er een plan van aanpak opgesteld voor een tweejarige samenwerking. Een 
aantal SchuldHulpMaatje-locaties hebben lokaal al een 'keten van hoop' ingericht. Hun ervaringen 
zullen we gebruiken bij het uitbouwen van de samenwerking. 

Landelijke kerken
SchuldHulpMaatje werkt sinds haar start samen met landelijke kerkgenootschappen en diverse 
christelijke organisaties. Bij deze samenwerking gaat het onder andere om gezamenlijke lobby, 
het doorbreken van het taboe op schulden en het stimuleren van samenwerkingen tussen lokale 
kerken en SchuldHulpMaatje. 

Het meerjarige kerkenproject 'Samen hart voor mensen' kwam afgelopen jaar ten einde. Het doel 
hiervan was om kerken te helpen om het taboe op geldzorgen en schulden te doorbreken. Het 
afgelopen jaar heeft SchuldHulpMaatje gewerkt aan een vervolg hierop, het project 'Levenskruis-
punten'. Hiervoor ligt inmiddels een projectplan klaar. Ook zijn er fondsen aangeschreven en zijn 
diverse kerken en christelijke organisaties benaderd om mee te werken. 

SchuldHulpMaatje heeft het afgelopen jaar bovendien gesproken en samengewerkt met kerken en 
organisaties voor verschillende doeleinden:
 

•  Voor het magazine Diakonie & Parochie heeft SchuldHulpMaatje een inhoudelijke bijdrage 
geleverd over het werk van de Maatjes en de diaconale inzet van kerken. Deze bijdrage is 
gemaakt in het kader van het afscheid van Hub Crijns, een van de oprichters van Schuld-
HulpMaatje.

•  Met Kerk in Actie ging SchuldHulpMaatje in gesprek over nauwere samenwerking bij de 
diaconale pioniersplek in Noordoost-Nederland. SchuldHulpMaatje heeft meegeschreven 
aan een inspiratie-uitgave voor predikanten. 

•  Voor het collecterooster van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands 
Gereformeerde Kerken heeft SchuldHulpMaatje informatie verstrekt over schuldenproble-
matiek.

•  SchuldHulpMaatje heeft kennisgemaakt met kerkgenootschap Mozaïek omdat diverse ge-
meenten wilden samenwerken met SchuldHulpMaatje-locaties.

•  Voor de podcastserie 'Genieten van genoeg' van Micha Nederland heeft SchuldHulpMaatje 
meegewerkt aan de aflevering over armoede in Nederland.

Tijdens de feestelijke 
 opening van de honderd-
ste locatie in Groningen 
kreeg  SchuldHulpMaatje 
onder  andere felicitaties van 
 koningin Máxima.

Het afgelopen jaar heeft de alliantie diverse keren gesproken over het vervolg van de samen-
werking. Het doel is dat de alliantie als kleine landelijke netwerkorganisatie zorgt dat vrijwilligers-
organisaties erkend worden, onderling nauw samenwerken en een duurzame financiële onder-
steuning krijgen van gemeenten. De alliantie heeft een overgangssubsidie aangevraagd bij het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is in gesprek over een vervolgproject dat past 
bij de ambities uit het regeerakkoord.

Nederlandse Schuldhulproute en GeldFit
In 2021 was SchuldHulpMaatje actief in 47 van de 84 aangesloten gemeentes op de Nederlandse 
Schuldhulproute (NSR). Deze samenwerking tussen publieke en private instanties heeft als doel 
om mensen met geldzorgen in een eerder stadium te vinden en te helpen. Dit gebeurt onder 
 andere via de online test op geldfit.nl. Hier worden mensen toegeleid naar passende hulp bij 
 beginnende of grote geldzorgen. 
Ook via het landelijke telefoonnummer 0800 - 8115 van de NSR komen mensen met geldzorgen 
in het vizier van bijvoorbeeld de lokale coördinatoren van SchuldHulpMaatje. De Nederlandse 
Schuldhulproute sluit contracten met onder andere gemeenten. Die richten op hun beurt de lokale 
infrastructuur in, waaronder de samenwerking met vrijwilligersorganisaties. Wanneer dit gebeurd 
is, staan de SchuldHulpMaatje-locaties op de lokale websites van de Nederlandse Schuldhulproute 
en Geldfit. Daarnaast is de NSR partner van bedrijven en organisaties. 
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Tijdens drie regionale inspiratie- en inspraakbijeenkomsten in het najaar waren er voor tachtig 
coördinatoren en bestuurders een aantal workshops of informatiesessies. Ook zijn er zes webinars 
gehouden over diverse onderwerpen voor coördinatoren en bestuurders.

Een van de online trainingen voor coördinatoren.

Training en scholing
In het eerste halfjaar van 2021 deden 66 Maatjes mee aan een inhaalprogramma. Vanwege de 
coronamaatregelen hadden zij hun training in 2020 niet kunnen voltooien. De coronamaatregelen 
bleken ook in 2021 wispelturig en onvoorspelbaar. Aan het begin van het jaar kozen we ervoor 
om de volledige basistraining online te geven. Tot 1 september zijn er alleen digitale trainingen 
geweest.  
Het creëren van de geschikte ICT-voorzieningen kostte tijd. Na een testperiode werden de trainin-
gen aangeboden aan locaties en Maatjes die hierop wilden intekenen. Zo konden er toch Maatjes 
van start gaan. In totaal hebben 42 groepen met zo'n 610 Maatjes het afgelopen jaar een basis-
training gevolgd.  
Daarnaast waren er zes trainingen voor SchuldHulpMaatje Jong. Hier deden 81 deelnemers uit 19 
locaties aan mee. De landelijke training voor coördinatoren werd gevolgd door 49 nieuwe coördi-
natoren uit 38 locaties. Zij kregen ook een introductie op het HulpVraagSysteem. 

Vanwege ziekte en het uitvallen van een paar trainers moest een enkele training begin 2022 nog 
worden afgerond, maar al met al hebben de trainers en het educatieteam een zeer goed resultaat 
neergezet. De vrijwilligers waardeerden de trainers en de trainingen gemiddeld met een 8,8 res-
pectievelijk een 8,6. De trainingen voor extra nieuwe Maatjes konden gratis worden aangeboden 
dankzij steun van de Nationale Postcode Loterij, het Kansfonds en het Oranjefonds. 

Na het afronden van de 
 basistraining kregen Maatjes in 
Rijswijk hun certificaat én een 
bloemetje.

Thema 2: Versterken van het lokale netwerk

Het versterken van het lokale netwerk gebeurt op de volgende terreinen:

•  Lokale capaciteit: training en scholing, betere zichtbaarheid, sterkere lokale positie, 
meer bestuurskracht.

•  Financiering: duurzame financiering, gemengde financiering (50 procent overheids-
financiering).

•  Stakeholders: vaker doorsturen van hulpvragers door stakeholders.

•  Innovatie: locaties die ambitie en capaciteit hebben, werken mee aan landelijke 
 innovatieprojecten.

Lokale capaciteit

Op verschillende terreinen hebben de locaties het afgelopen jaar ondersteuning gekregen.

Fondsenwerving
In 2021 kregen zo’n 35 (nieuwe) locaties ondersteuning op het gebied van fondsenwerving en het 
versterken van hun samenwerking met de gemeente. Met name in Noord-Holland speelde een rol 
dat gemeenten hun subsidiebeleid aan het herijken zijn. 

Publiciteit 
SchuldHulpMaatje wil graag meer naamsbekendheid creëren en daardoor meer mensen bereiken. 
Om die reden is de Toolkit Publiciteit vorig jaar uitgebreid. De locaties kunnen daardoor werken 
met stoppers op lokale en regionale televisie en gebruik maken van sjablonen voor een eigen jaar-
verslag en voor nieuwsbrieven. Een aantal deskundige lokale vrijwilligers heeft in 2021 meege-
dacht over de merkstrategie van SchuldHulpMaatje. Hier zal in 2022 verder aan worden gewerkt. 

Sommige locaties maken eigen promotiemateriaal 
in de huisstijl van SchuldHulpMaatje. De locatie 
Ede maakte bijvoorbeeld een promotiefilmpje 
voor inwoners van Ede. Bekijk het filmpje op 
schuldhulpmaatje.nl/jaarverslag.

Meerjarenbeleid
SchuldHulpMaatje heeft gewerkt aan een format voor een beleidsplan waarmee nieuwe locaties 
een meerjarenbeleid kunnen opzetten. Bij dit format hoort ook een realistische financiële meer-
jarenplanning. Het Landelijk Servicepunt is ook beschikbaar om mee te denken met locaties hoe 
ze hun financiële bronnen kunnen uitbreiden. 

Kennisdeling, netwerken en benchmarking 
In 2021 waren er diverse bijeenkomsten om kennis uit te wisselen met andere locaties. Het Landelijk 
Servicepunt heeft het afgelopen jaar geholpen om regionale netwerkbijeenkomsten te organiseren. 
Tijdens deze bijeenkomsten stonden lokale ontwikkelpunten en ervaringen op de agenda. Er was al-
tijd een medewerker van het Landelijk Servicepunt aanwezig zodat die ook punten kon inbrengen en 
vragen kon beantwoorden. Doordat ze vooral online plaatsvonden, was de deelname laagdrempelig.
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Het afgelopen jaar is gewerkt aan een meer gebruiksvriendelijke Online Leeromgeving (OLO). In 
het kader van permanente educatie kwamen hier diverse nieuwe modules op te staan over het 
motiveren van hulpvragers (voor Maatjes), het motiveren van Maatjes (voor coördinatoren), het 
motiveren van jonge hulpvragers, de nieuwe gedragscode en het coachen van gedragsverande-
ring. De modules zijn interactief en bieden de mogelijkheid om te oefenen en te reflecteren. Een 
aantal modules zijn mede dankzij steun van Nationale Nederlanden tot stand gekomen. 

Jantine Sonnenberg, voormalig coördinator educatie  
bij de  Vereniging SchuldHulpMaatje, vertelt hoe 
 coördinatoren Maatjes kunnen  motiveren.  
Bekijk het filmpje op schuldhulpmaatje.nl/jaarverslag. 

Uit een evaluatie bleek dat 94 procent van de 
cursisten blij was met de digitale trainingen 
en die hoog waardeerden. Uiteindelijk gaf 
78 procent wel de voorkeur aan een fysie-
ke training. Naar aan leiding van de evaluatie 
wil SchuldHulpMaatje meer aan de slag gaan 
met vormen van blended leren in het perma-
nente educatieprogramma. 

Maatjes in Ridderkerk krijgen hun certificaat.

ICT en ondersteunende systemen
In 2021 is gestart met het overzetten van de database van het HulpVraagSysteem naar lokale 
 databases. Deze migratie, die een vervolg krijgt in 2022, is noodzakelijk om alle locaties een eigen 
dashboard te geven waarop gegevens uit de eigen woonplaats zichtbaar worden. De dashboards 
zorgen ervoor dat het HulpVraagSysteem beter ingezet zal worden voor monitoring zodat er effec-
tiever en doelgerichter gewerkt kan worden. 
SchuldHulpMaatje werkt hier samen met de landelijk betrokken partners aan. De migratie van 
het HulpVraagSysteem, dat de nieuwe naam SINC krijgt, is op een paar locaties getest. In 2022 
zal elke locatie worden omgezet. Voor de technische ondersteuning zijn het afgelopen jaar digi-
coaches geworven. Zij worden het vaste aanspreekpunt voor lokale vrijwilligers en kunnen vragen 
en problemen helpen oplossen, waar nodig met steun van de landelijke Vereniging. 

Er wordt tevens gewerkt aan een portal voor alle locaties dat vrijwilligers toegang biedt tot de 
benodigde ICT-applicaties. Ook deze zullen worden geïmplementeerd in 2022. Tijdens een webinar 
en in regionale bijeenkomsten is tussentijds uitleg gegeven over de migratie en de dashboards. 

Bestuurskracht
Met steun van Fonds 1818 is het project ’Sterk Besturen’ gestart in de regio Haaglanden, in 
 samenwerking met locaties uit deze regio. Het project heeft als doel: het opzetten van een be-
stuurdersopleiding, een organisatie- en ontwikkelmodel voor de diverse typen locaties en een 

model voor mentoren/coaches voor de bestuurders. Een aantal bestuurders zijn in de voorberei-
dingsfase van het project geïnterviewd over hun visie en hun behoeften aan en ervaringen met be-
stuurskracht. Alle locaties in de regio Haaglanden zijn benaderd om als pilotlocatie te participeren 
in het project of om mee te denken bij de ontwikkeling van producten en diensten. 

Kwaliteitsbeleid en klachtenregeling
In 2021 heeft SchuldHulpMaatje een landelijke, onafhankelijke klachtencommissie en een onaf-
hankelijke vertrouwenspersoon benoemd. Met hulp van het Centraal Bureau Klachtenmanage-
ment in de Zorg is een klachtenprocedure voor hulpvragers ontwikkeld. Deze is te lezen op:  
www.schuldhulpmaatje.nl/klachtenregeling. 

Financiering en innovaties

Met enkele grote locaties die werken met betaalden coördinatorenteams, is een plan uitgewerkt 
voor hun lokale, financiële verduurzaming. Dit is besloten na een regulier overleg. In de notitie 
VerduurSamen zijn alle ingebrachte adviezen en behoeften aan financiële verduurzaming samen-
gevat. Het plan is onder andere om duurzame financiering vanuit het bedrijfsleven te krijgen. 

Thema 3: Verbreden van de SchuldHulpMaatje-aanpak 

SchuldHulpMaatje wil de aanpak verbreden met de volgende doelstellingen:

•  Innovaties realiseren die zorgen voor een kentering in het systeem en voor 
 effectievere, duurzame hulp.

•  Uitbreiden van de SchuldHulpMaatje-aanpak, met name voor jongeren en zzp'ers.

•  Opzetten van een Preventie Doorstart Fonds. 

MoneyFit

Om het online bereik te vergroten, heeft 
SchuldHulpMaatje de online activiteiten van 
het merk MoneyFit ondergebracht bij de 
 Nederlandse Schuldhulproute. In de  online 
leeromgeving is in 2021 ook een module 
voor Maatjes gelanceerd die gericht is op het 
 motiveren van jonge hulpvragers.

Maatjes die zich willen inzetten voor 
 jongeren met geldproblemen, krijgen  

een speciale training.

Zzp'ers

De Alliantie Vrijwillige Schuldhulp heeft onder projectleiding van SchuldHulpMaatje met Over Rood 
een training en werkmethode opgezet voor het begeleiden van zzp'ers met financiële problemen. 
Hiervoor kunnen Maatjes worden ingezet die het juiste profiel hebben. Over Rood is een vrijwilli-
gersorganisatie die door heel Nederland ondernemers begeleidt naar een financieel gezonde toe-
komst. Aan het einde van het jaar waren er pilottrainingen, onder andere in Delft. 
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Preventie Doorstart Aanpak 

Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Jongeren Perspectief Fonds 
en de Nederlandse Vereniging van Kredietbanken heeft SchuldHulpMaatje gewerkt aan een defini-
tief uitvoeringsplan van een Waarborgfonds dat door de overheid is opgezet. Dit plan heeft geleid 
tot het project Preventie Doorstart Aanpak, een pilot om mensen met schulden te bereiken die 
momenteel buiten de schuldsanering vallen. 

Thema 4: Vernieuwing die zorgt voor duurzame verandering 

Op de volgende manieren wil SchuldHulpMaatje duurzame verandering bereiken: 

•  Vergroten van de bewustwording dat duurzame financiële omstandigheden het leven 
 verrijken.

•  Bijdragen aan de transitie in de schuldhulpverlening dat mensen eerder, sneller en  beter 
geholpen worden.

•  Zoutend zout zijn: taboe doorbreken, een appèl doen op beleidsmakers en werken aan 
innovaties die leiden tot duurzame verandering.

 

Samen Hart voor Mensen

Het meerjarige campagneproject 'Samen Hart voor Mensen' van SchuldHulpMaatje in samenwerking 
met kerken is in 2021 afgerond. Op de website samenhartvoormensen.nl staan informatie, ideeën 
en het webinar TaboeTalks voor kerken om het taboe op geldzorgen en schulden te doorbreken. 
Via Facebook-ads zijn inspirerende verhalen van de website verspreid. Hierdoor was 2021 een 
sterk campagnejaar voor Samen Hart voor Mensen. De website trok in 2021 in totaal 17.660 
unieke bezoekers. 
Vooral het spel Taboedoorbrekers deed het goed: dit werd 1.300 keer aangevraagd door kerken 
en belangstellenden. Ook de interviews met bestuurders en kerkelijk kader werden goed gelezen 
op de website. 

In de afgelopen drie jaar is de inzet van kerken voor het doorbreken van het taboe op geldzorgen 
gegroeid. Er zijn 51 kerkenavonden georganiseerd. Deze avonden hebben een basis gelegd voor 
de rol die kerken kunnen spelen op het gebied van preventie. 
In totaal zijn er dankzij de campagne 200 nieuwe kerken betrokken geraakt bij het werk van 
SchuldHulpMaatje. Er wordt gewerkt aan een opzet voor een warme overdracht van kerken naar 
SchuldHulpMaatje door samen met enkele locaties te gaan werken met een papiercafé.  

In het spel Taboedoorbrekers ga je aan de hand  
van stellingen en uitspraken in gesprek over geld  
en schulden, eenzaamheid en hulp, werk en 
 perspectief. Bekijk het  filmpje op  
schuldhulpmaatje.nl/jaarverslag.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan een meerjarig vervolgproject, 'Levenskruispunten'. Dit pro-
ject draait om preventie op momenten in het leven waarin mensen sneller in geldzorgen kunnen 
 komen. Het zal de samenwerking met kerkelijke netwerken een nieuwe impuls geven. 

Leiderschap

SchuldHulpMaatje is in 2021 begonnen met het ontwikkelen van een leiderschapstraining voor kwar-
tiermakers die lokaal willen investeren in impactvolle samenwerking met kerken en christe lijke or-
ganisaties. In het laatste kwartaal van 2021 is gebouwd aan een profiel voor leiders. Hiervoor zijn 
filmpjes gemaakt waarin drie initiatiefnemers van mooie lokale samenwerkingsprojecten uit Hille-
gom, Leiden en Dordrecht vertellen over hun passie en visie en de aanpak voor hun stad of dorp. 

De inspiratiefilm 'Voor de bloei van je stad' laat zien 
hoe mensen die leiderschap tonen, lokaal  impact 
kunnen  hebben op hun stad. Bekijk de  filmpjes op 
schuldhulpmaatje.nl/jaarverslag.

Belangenbehartiging 

In 2021 werd de petitie 'Doorpakken op burgerschulden' opgesteld door hoogleraren Nick Huls en 
Roel in’t Veld. De aanbevelingen uit deze petitie werden onderstreept door een aantal prominente 
(voormalige) politici en benut bij de politieke 
belangenbehartiging met het oog op de on-
derhandelingen voor het regeerakkoord. 
De petitie, die te lezen is op doorpakkenop-
burgerschulden.nl, heeft onder andere ge-
leid tot de aanvaarding van een motie in de 
Tweede Kamer. Als gevolg hiervan wordt er 
een landelijk schuldendashboard samenge-
steld. Hierin komen actuele gegevens over de 
aanpak van de schuldhulpverlening en zal ook 
de aandacht worden gevestigd op de kwali-
teit van de verleende hulp. SchuldHulpMaatje 
en de Nederlandse Schuldhulproute zullen 
betrokken worden bij de uitwerking van het 
schuldendashboard. 

Samen met acht locaties heeft SchuldHulp-
Maatje ook een menukaart opgesteld voor lo-
kaal gebruik. In dit pamflet stonden aanbeve-
lingen voor lokaal schuldhulpbeleid. In aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2022 is het pamflet verspreid onder de locaties 
en politieke partijen.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2021–2022 

35 925 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 

Nr. 64  MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. 
Voorgesteld 2 december 2021 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de schuldenproblematiek in Nederland omvangrijk is 
en dat de schuldhulpverlening uitgevoerd wordt door tal van partijen, 
waardoor het moeilijk is om overzicht te houden; 

overwegende dat het van belang is om helder in kaart te brengen wat de 
omvang is van problematische schulden, welke schuldhulptrajecten er 
lopen, welke aanpakken effectief zijn en welke voortgang er wordt geboekt 
in de schuldenaanpak; 

overwegende dat diverse partijen in de schuldhulpverlening al ervaring 
hebben met het ontwikkelen van (lokale) schuldendashboards; 

verzoekt de regering om met organisaties als de Nederlandse Schuldhulp-
route en SchuldHulpMaatje te verkennen hoe er een landelijk dashboard 
gerealiseerd kan worden om de schuldenproblematiek en de schuldhulp-
verlening zowel kwantitatief als kwalitatief overzichtelijk in kaart te 
brengen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ceder 
Stoffer 
Peters 
Kat
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LOKALE KERKEN, GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
EN CHRISTELIJKE ORGANISATIES

HULPVRAGERS

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

Verenigingsorganisatie SchuldHulpMaatje

A-LEDEN NAMENS OVERIGE 9 PROVINCIES

A-LID NAMENS
NOORD-BRABANT

BESTUUR VERENIGING
SCHULDHULPMAATJE

NEDERLAND

A-LID NAMENS
ZUID-HOLLAND

A-LID NAMENS
GELDERLAND

M. van Alphen (penn.) D. Hengeveld (secr. a.i.) F. Schmit

LANDELIJKE KERKEN, GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
EN CHRISTELIJKE ORGANISATIES

WERKGROEP B-LEDEN

B-LID PDS

C. Beukema H. Oldenhof J. Schelling (vz)

B-LID RKK B-LID PKN

4.  Organisatie

4.1  Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

SchuldHulpMaatje staat met de statutaire naam Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland onder 
nummer 61110949 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De vereniging heeft twee soorten leden:

• Leden A zijn de aangesloten SchuldHulpMaatje-locaties.

•  Leden B zijn aangesloten landelijke kerkgenootschappen, christelijke geloofsgemeen-
schappen en christelijke organisaties: 
•  Kerk in Actie (het zendings- en diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland)

 •  MissieNederland
 • Rooms-Katholieke Kerk (RKK)
 •  Platform Diaconale Samenwerking van NGK, GKv en CGK (PDS)
 •  Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)
 •  Perki (Persatuan Kristen Indonesia, migranten met Indonesische wortels)
 •  Vincentiusvereniging Nederland
 •  Verenigde Pinkster- en evangeliegemeenten (VPE)
 •  Leger des Heils is adviserend lid B en heeft een samenwerkingsovereenkomst met 

SchuldHulpMaatje

Partners van SchuldHulpMaatje zijn christelijke organisaties en zelfstandige schuldhulpverleners 
die voldoen aan de NEN 4048 (kwaliteitsnorm voor schuldhulpverlening).

Verenigingsorganisatie SchuldHulpMaatje

Maatjes die jongeren willen begeleiden, krijgen een speciale training. Jongerenmaatjes 
hebben onder andere inzicht nodig in de leefwereld van jongeren én kennis van de wet- en 
regelgeving die voor hen van toepassing is.
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4.2  Locaties in Nederland

Waren er in 2020 nog 98 locaties in 138 gemeenten, eind 2021 was dit aantal gegroeid tot 106 
 locaties in 144 gemeenten. Deze lokale stichtingen en een enkele vereniging zijn lid van de  Vereniging 
SchuldHulpMaatje Nederland. De nieuwe SchuldHulpMaatje-locatie in de stad Groningen was de 
100ste in Nederland. 

4.2.1  De vijf pijlers van SchuldHulpMaatje

Alle SchuldHulpMaatje-locaties voldoen aan vijf voorwaarden. Deze pijlers zijn van belang voor 
een stabiele organisatie.

Kerken
Om lokaal voldoende draagvlak te creëren en Maatjes te kunnen werven, bestaat elk lokaal  bestuur 
uit vertegenwoordigers van minimaal drie kerken of christelijke geloofsgemeenschappen/organisaties.

Samenwerking
Elke locatie werkt samen met de burgerlijke gemeente en zoveel mogelijk relevante maatschappe-
lijke, collega- en beroepsorganisaties. 

Lokaal bestuur
Elke locatie heeft een competent bestuur en een vrijwilligerscoördinator. Zij doen recht aan de 
behoeften van de hulpvragers en de vrijwilligers. Ook zorgen zij voor goede afstemming met 
 ketenpartners.

Maatjes en coördinator
Alle Maatjes en coördinatoren volgen het educatieprogramma dat SchuldHulpMaatje aanbiedt.

Financiën
Elke locatie zet zich actief in voor een duurzame financiële basis. Fondsenwerving vindt plaats bij 
fondsen, burgerlijke gemeenten, bedrijven, woningcorporaties, kerken en particuliere donateurs.

4.3  Algemene ledenvergaderingen

De algemene ledenvergadering vond zowel in het voorjaar als in het najaar digitaal plaats van-
wege de coronamaatregelen. Een stemcommissie van lokale bestuursleden zorgde ervoor dat het 
digitale stemmen en het vaststellen van de uitslag goed verliepen.

Voorjaarsvergadering
In de voorjaarsvergadering stonden de resultaten van 2020 centraal. Deze waren al toegelicht 
tijdens vier regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Het jaarverslag en de jaarrekening werden una-
niem goedgekeurd. 
Algemeen bestuur en directie lichtten onder andere toe waarom een deel van het financiële re-
sultaat was toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor innovatie en vernieuwing. Vanwege de 
risico's die de coronacrisis met zich meebracht, had de Vereniging een voorzichtig financieel beleid 
gevoerd. Ook hadden fondsen pas laat (eind 2020) toezeggingen gedaan. Hierdoor konden een 
aantal activiteiten en aanpassingen, zoals aan het ICT-systeem, niet gerealiseerd worden. Ook het 

pamflet 'Doorpakken op burgerschulden' kwam aan de 
orde. In een vooraf opgenomen filmpje gaven de hoog-
leraren Nick Huls en Roel in 't Veld hier een uitleg bij. 

In een vooraf opgenomen filmpje gaven de hoog-
leraren Nick Huls en Roel in 't Veld een uitleg bij het 
pamflet 'Doorpakken op burgerschulden'.

Najaarsvergadering
Voorafgaand aan de najaarsvergadering waren er drie regionale inspiratie- en inspraakbijeen-
komsten. De bestuurders kregen een toelichting op het conceptjaarplan, de begroting en de 
 ledentarieven voor 2022. Tijdens de digitale stemming stemde een ruime meerderheid voor. Er 
waren een aantal onthoudingen, onder andere van een aantal nieuwe bestuurders. De vragen van 
enkele leden die zich onthielden van stemming zijn na de bijeenkomst gecommuniceerd met alle 
leden. Algemeen bestuur en directie hebben de vragen schriftelijk beantwoord, in aansluiting op 
de informatie die hierover verstrekt kon worden tijdens de algemene ledenvergadering. 

SchuldHulpMaatje in Nederlandse gemeenten
status 31 december 2021

Gemeente

SchuldHulpMaatje Locatie/gemeente

SchuldHulpMaatje in oprichting

SchuldHulpMaatje in voorbereiding

De namen van gemeenten met 100 000 of meer inwoners zĳn kapitaal afgedrukt.

Provinciegrens

Gemeentegrens

Legenda

0 5 10 15 20 Kilometers
Indeling van Nederland in 12 provincies
Gemeentelijke indeling van Nederland op 1 januari 2020

SchuldHulpMaatje in Nederlandse gemeenten
status 31 december 2020

Datum: 26-2-2021

Nieuwe SchuldHulpMaatje locatie 2020
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Tijdens de digitale najaarsvergadering stonden de geplande activiteiten en projecten uit het jaar-
plan 2022 centraal. Deze passen binnen het meerjarenplan 2021-2026, Ik ben er voor jou. Ze 
richten zich bijvoorbeeld op het versterken van de lokale bestuurskracht en het Preventie Door-
start Fonds. 
In de vergadering werd ook besproken hoe de vereniging inspeelt op de effecten van de corona-
crisis. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de trainingen digitaal aan te bieden, manieren te bedenken 
om hulpvragers ondanks de geldende beperkingen toch te bereiken, en nieuwe locaties op te 
zetten.
De leden kregen daarnaast een toelichting op de begroting en de ledentarieven voor 2022. In 
het tarievenstelsel zijn nu ook verwerkt: de catering- en locatiekosten, de ingangsdatum van de 
onderhoudsbijdrage en het facturatiemoment van de trainingen. In vier inspiratie- en inspraakbij-
eenkomsten is bovendien toegelicht dat het eenmalig ontstane bestemmingsresultaat van 2020 
onder andere besteed zal worden aan versterking van de communicatie en de ICT-infrastructuur 
van de leden. 
De Financiële adviescommissie, waarin een aantal leden participeren, zal werken aan een voorstel 
voor de tariefaanpassingen in 2023. Aan de hand van een financiële meerjarenraming zullen zij 
kijken naar diverse aspecten, zoals de gewenste groei van het aantal leden, het ontwikkelen van 
externe dienstverlening, indexering, het aantal fuserende gemeenten en de stijgende kosten voor 
het ICT-onderhoud.

Ook was er tijdens de najaars vergadering aandacht 
voor de feestelijke opening van de 100ste locatie in 
Groningen. Die was feestelijk, maar vanwege  corona 
bescheiden, gevierd in het bijzijn van wethouder Isa-
belle Diks. De vereniging kreeg felicitaties van on-
der andere koningin Máxima en demissionair staats-
secretaris van Sociale Zaken Dennis Wiersma.

Bekijk de felicitatie van toenmalig staatssecretaris  
Dennis Wiersma op schuldhulpmaatje.nl/jaarverslag.

Rabobank-medewerker Marja Steensma, Maatje in Lopikerwaard, vertelde over het belang van 
preventie en het doorbreken van het taboe op geldzorgen. Zij is betrokken bij de Rabobank- 

campagne 'Praten over geld'. In het kader van deze 
campagne heeft SchuldHulpMaatje ook meegewerkt 
aan een event voor Rabobank-medewerkers.

Rabobank-medewerker Marja Steensma  vertelt 
waarom ze SchuldHulpMaatje is  geworden, zie 
schuldhulpmaatje.nl/jaarverslag. 

In de vergadering werd ook stilgestaan bij het afscheid van bestuurder Joep van Zijl, betrokken 
namens de Rooms-Katholieke Kerk. Joep heeft een belangrijke rol gespeeld in de adviescommissie 
Sociale Onderneming. Als voormalig directeur Cordaid Binnenland bracht hij veel ervaring mee. 
Ook heeft hij steeds gepleit voor meer en een sterkere landelijke belangenbehartiging. Dit is in-
middels onderdeel van het meerjarenbeleid. 

CLUSTER
 INNOVATIE & FINANCIËLE 
VERDUURZAMING (I + P)

DIRECTIE

LSP Organogram 2020

CLUSTER 
STAF (A)

CLUSTER
 ONLINE-OFFLINE

PREVENTIE & TOELEIDING & HULP (P)

I = INNOVATIES          P = PROJECTEN          A = ACTIVITEITEN  

CLUSTER
LSP (A + P)

- ACCOUNTMANAGEMENT
- EDUCATIE
- SUPPORT
- EVENTS

CLUSTER
SAMENSPEL KERKEN & 

SCHULDHULPMAATJE (P)

Namens het Officium Caritatis van de Rooms-Katholieke Kerk heeft Hans Oldenhof zijn plek als 
bestuurder B ingenomen. Hij vertelde tijdens de vergadering over zijn werkervaring en over zijn 
visie op diaconaat en spiritualiteit.
Tevens was er de verheugende mededeling dat de voorzitter, ds. Joost Schelling, beschikbaar is 
voor een tweede termijn en herbenoemd is als bestuurder B namens de Protestantse Kerk/Kerk in 
Actie. Het algemeen bestuur heeft zijn voorzitterschap unaniem bekrachtigd. 

4.4  Landelijk Servicepunt

Het Landelijk Servicepunt (LSP) ondersteunt de lid-locaties van SchuldHulpMaatje, zodat de vrij-
willigers optimaal hun taak kunnen uitvoeren. Zaken die beter centraal dan lokaal geregeld kunnen 
worden, worden uitgevoerd door het Landelijk Servicepunt.
Het kleine team van vaste medewerkers wordt op projectbasis aangevuld met inhuurkrachten en 
vrijwilligers. Met dit flexibele model kan SchuldHulpMaatje eenvoudig inspelen op toekomstige 
ontwikkelingen van de vereniging.
De salariëring van de medewerkers, inclusief de algemeen directeur, is gelieerd aan de arbeids-
voorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het ziekteverzuim was in 2021 gemiddeld 5,61 procent. In 2020 was dit 7,79 procent.

LSP organogram

4.5  Directie en bestuur

4.5.1  Directie

De algemeen statutaire directeur is aangesteld door het algemeen bestuur. Hij is verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van het beleid en geeft samen met de directeur leiding aan het Landelijk 
 Servicepunt.

Peter Rijsdijk, algemeen directeur
Nevenfuncties: bestuurslid Stichting AHAVA-Malawi, lid Raad van Toezicht Nederlandse Schuld-
hulp Route (NSR), bestuurslid Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS), bestuurslid Stichting NSR 
innovatiefonds (2021).

Carla van der Vlist, directeur
Nevenfuncties: bestuurslid Vereniging Hulp in Praktijk Nederland en Stichting Diaconale Hulp 
Nieuwegein e.o.
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4.5.2 Bestuur

De Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland heeft een algemeen bestuur. De verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden van het algemeen bestuur en de directie zijn vastgelegd in het bestuurs-
reglement. Hierin staan ook de samenhang en samenwerking beschreven tussen de algemene 
ledenvergadering, het algemeen bestuur en de directie. Het bestuursreglement is onlosmakelijk 
verbonden met de verenigingsstatuten.

Het algemeen bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden A en B (paragraaf 
4.1). Lokale SchuldHulpMaatje-organisaties (leden A) kunnen per provincie in het algemeen bestuur 
vertegenwoordigd zijn. Vertegenwoordigers van de landelijke kerkgenootschappen en christelijke 
organisaties (leden B) borgen de identiteit van de vereniging en dragen bij aan de groei.
De bestuursleden ontvangen van SchuldHulpMaatje geen vergoeding voor het uitvoeren van hun 
taak. Alleen de reiskosten worden vergoed.

Samenstelling van het bestuur en wisselingen

Joost Schelling: voorzitter, bestuurder B namens Kerk in Actie/Protestantse Kerk in Nederland. 
Tijdens de najaarsvergadering is hij herbenoemd voor een tweede zittingstermijn. (Neven)
functies: gemeentepredikant Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld, predikant-pionier 
Twintigers Woerden, voorzitter (a.i.) Centrum voor Levensvragen Noordwest-Utrecht (tot en met 
31/12/2021). 

Michiel van Alphen: penningmeester, bestuurder A namens SchuldHulpMaatje Zutphen. 
Nevenfuncties: penningmeester Hospice Zutphen, penningmeester Stichting De Bovenkamer, 
penningmeester Collegium Vocale Zutphen, penningmeester Anne Marie van Verschuer Stichting, 
secretaris Stichting IJsselvliedt en Maatje in Zutphen.

Dennis Hengeveld: secretaris a.i., bestuurder A namens de locaties Zuid-Holland, vanuit de 
Stichting SchuldHulp Molenlanden. 

Frans Schmit: bestuurslid, bestuurder A namens de locaties Noord-Brabant, vanuit Stichting 
Schuldhulp Bernheze. Nevenfuncties: adviseur stichting Met Elkaar Oss, voorzitter stichting Quiet 
Community Oss. 

Co Beukema: bestuurder B namens de 3-G kerken (Christelijke Gereformeerde Kerk, 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerk). Nevenfunctie: bestuurslid 
Kerkpunt – Toerustingscentrum Gereformeerde Kerken. 

Joep van Zijl: bestuurder B (tot 1 oktober 2021). Nevenfunctie: voorzitter 
bestuur Internationaal Studenten Pastoraat. Aanvankelijk zat Joep van Zijl in 
het bestuur namens het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB). Inmiddels 
zijn de taken van het LKDB overgedragen aan het Officium Caritatis, een 
diaconale raad onder leiding van bisschop Gerard de Korte, referent Kerk en 
Samenleving binnen de bisschoppenconferentie. 

Hans Oldenhof: bestuurder B namens het Officium Caritatis van de Rooms-
Katholieke Kerk (sinds 1 oktober 2021). Nevenfuncties: toehoorder bij het 
Officium Caritatis en redactielid tijdschrift Diakonie & Parochie. 

Benoeming en zittingsduur bestuur en directie

Bestuurders worden benoemd voor maximaal vier jaar. Zij treden af volgens een door het 
bestuur vastgesteld rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk eenmaal 
herbenoembaar. De algemeen directeur, drs. P. Rijsdijk, is benoemd voor onbepaalde tijd.
Bij een vacature van een bestuurder A benoemt het bestuur een driehoofdige benoemings-
adviescommissie. Deze bestaat bij voorkeur uit twee bestuurders A en één bestuurder B. De 
algemeen directeur heeft een adviserende stem in de commissie.
De algemene ledenvergadering benoemt de bestuurders A, één uit elke Nederlandse provincie 
en gelieerd aan een lid A uit de betreffende provincie. De benoeming van de bestuurders A vindt 
plaats uit een voordracht. De bestuurders B worden benoemd door de leden B.

Bestuursvergaderingen

In 2021 stonden de volgende onderwerpen centraal tijdens de vergaderingen van het bestuur en 
de directie: 

Impact van corona op de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

Opnieuw heeft de coronacrisis impact gehad op de vereniging en de locaties. Elk kwartaal monitorde 
de vereniging de effecten op de hulpverlening, dienstverlening, medewerkers, voortgang van de 
projecten en financiën om bij te kunnen sturen waar nodig. Enkele projecten zijn later gestart 
en de werving van bemanning kwam minder snel dan gewenst op gang. Om in te kunnen spelen 
om een mogelijk grotere uitval van Maatjes en medewerkers is er voorzichtig financieel beleid 
gevoerd. Er waren risico's op minder inkomsten of het niet kunnen uitvoeren van projecten met 
subsidieverplichtingen. 
In 2021 vonden alle trainingen tot het najaar volledig digitaal plaats. Zodra fysieke trainingen weer 
mogelijk waren, werd hier op grote schaal gebruik van gemaakt. Voor het 'nieuwe werken' werden 
medewerkers gefaciliteerd om thuis te werken. Ook konden ze gebruikmaken van de flexwerk- en 
ontmoetingsplekken in Leiden, Utrecht en Zwolle. Er wordt nog gewerkt aan een vierde plek in het 
zuiden van het land. 

Meerjarenbeleid 2021-2026: Ik ben er voor jou

2021 was het eerste jaar van het nieuwe meerjarenbeleid. Een aantal activiteiten van het 
voorgaande meerjarenbeleid moesten worden afgerond. Daarnaast gingen de voor bereidingen 

voor nieuwe innovatieprojecten van start, zoals het Preventie 
Doorstart Fonds. De stuurgroep van leden B (landelijke kerk-
genootschappen en christelijke organisaties) adviseerde bij het 
plan Preventie Levenskruispunten. Dit is een nieuw meerjarig plan 
voor samenwerking met kerkelijke netwerken op het gebied van 
schuldenpreventie.

Tijdens regionale bijeenkomsten en algemene ledenvergaderingen 
in het voor- en het najaar kwamen de voortgang van het jaarplan 
en nieuwe ontwikkelingen aan de orde. Ook was er aandacht voor 
de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, die sinds  
1 juli 2021 van kracht is. De besturen kregen een handreiking om te 
kunnen anticiperen op deze wet. 

Meerjarenbeleidsplan 2021-2026
Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

Ik ben er voor jou
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Strategische samenwerkingen

In 2021 werkte SchuldHulpMaatje samen binnen diverse strategische allianties, zoals de Alliantie 
Vrijwillige SchuldHulp en de Nederlandse Schuldhulproute. Daarnaast waren er met HipHelpt, 
JobHulpMaatje, Present en Tijd voor Actie gesprekken om een 'Keten van hoop' op te richten. Het 
doel hiervan is om lokale hulpketens op te richten die intensiever samenwerken, zodat er beter 
integrale hulp geleverd kan worden. Een bestuurlijke verkencommissie, waarin ook het bestuur en 
de directie van SchuldHulpMaatje vertegenwoordigd waren, deed hiervoor aanbevelingen aan de 
hand van het Theory of Change-model.

Op initiatief van de hoogleraren Nick Huls en Roel in 't Veld heeft SchuldHulpMaatje gewerkt aan 
een petitie om invloed uit te oefenen op het regeerakkoord. Mede dankzij de medewerking van 
een aantal prominente policiti zoals Job Cohen, Leen van Dijke en Uri Rosenthal is het pamflet 
'Doorpakken op burgerschulden' tot stand gekomen. Hierin stonden zeven aanbevelingen voor een 
betere landelijke aanpak van schulden. 
Daarnaast waren er diverse overleggen met vertegenwoordigers van de Nationale Ombudsman, het 
ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie 
over gewenste verbeteringen in de schuldenaanpak in Nederland.

Tweede Kamerlid Don Ceder (ChristenUnie) 
reageert op het pamflet 'Doorpakken op 
burgerschulden'. Bekijk het filmpje op 
schuldhulpmaatje.nl/jaarverslag.

Verduurzaming en professionalisering van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

De Vereniging SchuldHulpMaatje beschikt inmiddels over preventief beleid om grensoverschrijdend 
gedrag te voorkomen (zie paragraaf 4.11). Het bestuur heeft daartoe een nieuwe landelijke, 
onafhankelijke klachtencommissie benoemd. Ook heeft het bestuur de SchuldHulpMaatje-locaties 
geïnformeerd hoe zij de lokale klachtenprocedure moeten inrichten conform de regeling. 
Het bestuur is begonnen om het meerjarenbeleid uit te werken naar een financieel 
verduurzamingsplan voor de leden en vereniging. Hierover zijn twee overleggen geweest met de 
Financiële adviescommissie, waarin een aantal leden zitten. Dit krijgt een vervolg in het voorjaar 
van 2022.
Ook heeft het bestuur nagedacht over een aanpassing van de bestuurlijke structuur. Omdat 
SchuldHulpMaatje geen start-up meer is, maar een grote vereniging, past hier beter een Raad van 
Toezicht-model bij. Vooruitlopend hierop is het procuratieschema van de directie geactualiseerd. 
De leden zijn geïnformeerd dat er gewerkt wordt aan een nieuwe structuur. Het bestuur heeft 
daarnaast aandacht gehad voor de opstart van de SamenLuktHet-BV. 

4.6  Financieel beleid

De Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland heeft vaste inkomsten uit de contributies van locaties, 
de onderhoudsbijdragen van Maatjes, de SchuldHulpMaatje-trainingen, beoogde nieuwe locaties 
en de bijdrage aan de solidariteitsreserve. 
Om de doelstellingen te realiseren, werft de organisatie daarnaast eenmalige en meerjarige 
subsidies, giften en projectbijdragen. De fondsenwervingsmethoden variëren van het aanvragen 
van projectsubsidies bij overheid en fondsen tot een donatieknop voor particuliere giftgevers op 
de website. SchuldHulpMaatje streeft naar een zo hoog mogelijk bestedingspercentage van de 
totale baten aan de doelstellingen en een zo laag mogelijk percentage aan wervingskosten. Ook 
de beheer- en administratiekosten worden zo laag mogelijk gehouden.

SchuldHulpMaatje kent geen beleggingsbeleid. Tijdelijk surplus van liquide middelen wordt op 
een spaarrekening gezet. In het door de leden goedgekeurde meerjarenbeleidsplan Ik ben er 
voor jou staan de organisatorische en financiële basisprincipes van SchuldHulpMaatje Nederland. 
Sinds 2018 is er beleid ten aanzien van de grondslag en de hoogte van de continuïteitsreserve. De 
vereniging wil ook voor de medewerkers en opdrachtnemers bij het Landelijk Servicepunt goed 
werk- en opdrachtgeverschap praktiseren. Het bestuur heeft daarom de norm uitgewerkt, voor 
het geval in de toekomst onverhoopt een personele sanering plaats zou moeten vinden. In de 
algemene ledenvergadering van 22 november 2018 hebben de leden besloten tot een opbouw van 
het continuïteitsreserve naar het niveau van 25 procent van de structurele arbeidskosten. Gezien 
het huidige niveau becijferen we dit bedrag nog op € 250.000. 

Financiële Adviescommissie 

Direct bij de oprichting heeft de vereniging een Financiële Adviescommissie in het leven 
geroepen. Deze bestaat uit bestuursleden, directie en ongeveer zes financieel deskundige 
vertegenwoordigers van SchuldHulpMaatje-locaties. Zij denken mee over ontwikkelingen die effect 
hebben op de financiële positie van de leden en de ledentarieven. Ook denken ze mee over de 
vraag hoe SchuldHulpMaatje de verduurzaming van locaties en de landelijke vereniging het beste 
kan realiseren. De Financiële Adviescommissie zal in 2022 nauw betrokken zijn bij de financiële 
verduurzaming, zoals omschreven in het meerjarenbeleidsplan. 

Bestedingspercentages
 Boekjaar 2021 Boekjaar 2020

Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen aan doelstelling/totale baten 84,7% 75,7% 
Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 88,0% 89,5% 
Fondsenwervingspercentage:
Wervingskosten/som van de geworven baten 7,9% 5,1% 
Beheerkostenpercentage:
Kosten beheer en administratie/totale lasten 4,4% 5,0% 
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4.7  Risicoanalyse en risicobeheersing

De onderstaande tabel geeft inzicht in:  •  Het werkveld van de vereniging
     •  De risicogebieden

     •  De risicoklassen

     •  De mate van beheersbaarheid

     •  De door het bestuur en directie genomen preventieve 
maatregelen

Risicoanalyse en beheersing werkveld     
    

werkveld risicogebied risicoklasse mate van beheersbaarheid preventieve maatregelen

Doel, strategie & missie Relevantie als organisatie laag groot  Meerjarenbeleidsplan 2021-2026 ontwikkeld met belangrijkste thema’s voor de 
komende jaren. 

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

 Visie en daadkracht laag groot  Jaarlijkse bijeenkomsten voor verenigingsleden, zelfevaluatie bestuur, 
bezinningsmomenten met partners, medewerkers en bestuur. 

Leden en deelnemers van de vereniging Bestuurders middel middel   Bestuurdershandboek lokale organisatie, inclusief profielen en competentie-
beschrijving. Jaarlijkse leidersdagen, onderlinge kennisdeling lokale leden.

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

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

Fondsenwerving en communicatie Imago laag matig Crisiscommunicatieprotocol, klachtenprotocol en gedragscode zijn aanwezig. 
 Afhankelijkheid grote gevers middel middel  Grote subsidies maakten bestaansrecht SchuldHulpMaatje mogelijk. Inmiddels 

worden de kosten meer en meer bekostigd door de eigen leden en een 
meerjaren verduurzamingsprogramma. 

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 directie, 

kwartaalrapportages voor bestuur. 
 Incidenten laag voldoende  Verzekeringen zijn afgesloten voor (lokale) bestuurders, coördinatoren, 

medewerkers, vrijwilligers en bedrijfsmiddelen. 
 ICT-systemen middel voldoende ICT-jaarplan aanwezig, ICT-projecten inzichtelijk en betrokkenen in beeld. 

 Privacy middel goed  De privacywerkgroep toetst het privacybeleid blijvend aan nieuwe wet- en 
regelgeving. Er zijn systeemaanpassingen doorgevoerd en in de vereniging is 
blijvende aandacht voor dit onderwerp middels trainingen en interne publicaties. 

Het beleid van de vereniging is om alleen de hoogst noodzakelijke reserves aan te houden. In de 
algemene ledenvergadering is afgesproken om streefnormen aan te houden, zodat de vereniging 
ook in de toekomst financieel gezond blijft. SchuldHulpMaatje bereidt de financieel-strategische 
thematiek voor in de Financiële Adviescommissie. 
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4.8  Risicomanagement

De leden kunnen eventuele financiële tegenvallers van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 
niet of nauwelijks opvangen. SchuldHulpMaatje hanteert daarom een zeer lage risicobereidheid. 
Projectinnovaties starten pas zodra de financiële dekkingsbijdrage daadwerkelijk is toegezegd. 
Bij de aanvraag van een subsidie stelt de directie vooraf vast of de organisatie kan voldoen aan 
de gestelde algemene en specifieke voorwaarden en in staat is om de afgesproken resultaten te 
realiseren. Het risico dat subsidies moeten worden terugbetaald is daardoor nihil.
Aan de hand van een governance-check toetsen bestuur en directie de voorgenomen innovatie-
projecten, de financieringsaanvragen en de bijbehorende verplichtingen. Deze toets vindt plaats op 
de meest kritische organisatieonderdelen, alvorens te besluiten tot het aangaan van strategische 
samenwerking of het aanvragen van externe financiering voor het project.
Naast de vaste medewerkers werkt SchuldHulpMaatje met inhuurkrachten. Indien nodig kan de 
arbeidsinzet dus snel worden aangepast aan financiële fluctuaties.

4.9  Vrijwilligersbeleid

De vrijwilligers krijgen geen vergoeding van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Onkosten 
worden vergoed volgens het beleid van de SchuldHulpMaatje-locatie waar de betreffende vrijwilliger 
bij is aangesloten.
Voor de vrijwilligers en de medewerkers zijn de volgende verzekeringen afgesloten:
 

•  Aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders van de Vereniging SchuldHulpMaatje 
Nederland en de bestuurders van de aangesloten leden A.

• Schadeverzekering voor de werknemers en vrijwilligers van het Landelijk Servicepunt.

•  Aansprakelijkheidsverzekering voor de werknemers en vrijwilligers van de 
SchuldHulpMaatje-locaties.

De Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland heeft een programma voor permanente bijscholing van 
de vrijwilligers, zodat zij in staat zijn hun taken adequaat uit te voeren (zie ook pagina 20 en 21).

4.10  Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) speelt een belangrijke rol bij het werk van 
SchuldHulpMaatje. Mensen met schulden zitten in een kwetsbare positie. Hun privacy moet daarom 
zo goed mogelijk beschermd worden.
SchuldHulpMaatje heeft een privacycoördinator en werkt met systemen die voldoen aan de AVG-
voorwaarden. In 2021 volgden vrijwilligers online modules over de AVG en over de vernieuwde 
gedragscode (zie 4.11). Deze modules vormen een aanvulling op de informatie die al verwerkt is in 
de basistraining voor Maatjes. 

Ook is het HulpVraagSysteem opnieuw ingericht. De privacy van hulpvragers is gewaarborgd en het 
systeem voldoet volledig aan de AVG. SchuldHulpMaatje heeft een verwerkersovereenkomst met de 
leverancier van het HulpVraagSysteem namens alle locaties. De leden hebben hiervoor in het eerste 
kwartaal van 2021 een addendum ondertekend, als aanvulling op de bestaande lidovereenkomst. 
Voor nieuwe leden is de overeenkomst uitgebreid. 

4.11  Gedragscode en klachtenregeling

Sinds de start werkt de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland met een algemene gedragscode. 
Deze sluit aan bij de missie en visie en is vertaald naar een aantal kernwaarden en een basishouding 
(zie pagina 6).
Het afgelopen jaar is de gedragscode uitgebreid en is de klachtenregeling vernieuwd. Dit is gebeurd 
om preventief aandacht te geven aan ongewenst grensoverschrijdend gedrag en om zeker te stellen 
dat klachten landelijk onafhankelijk worden afgehandeld. Het doel is dat er binnen de vereniging 
geen ongewenst gedrag of (seksueel) misbruik plaatsvindt, met alle ingrijpende gevolgen van dien, 
en dat hulpvragers, Maatjes, coördinatoren, bestuurders en medewerkers zich veilig voelen. 
De Vereniging heeft een landelijke externe klachtencommissie benoemd die eventuele klachten 
van hulpvragers met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag onafhankelijk kan behandelen. Ook 
is een landelijke onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Eind 2021 heeft een hulpvrager 
uit een van de lokale stichtingen een klacht ingediend. Deze klacht is conform de richtlijnen in 
onze vastgestelde klachtenprocedure behandeld door de landelijke, onafhankelijke externe 
klachtencommissie en grotendeels gegrond verklaard. De landelijke Vereniging en de lokale stichting 
hebben de beslissing van deze klachtencommissie onverkort overgenomen en verdere noodzakelijke 
maatregelen getroffen. 
De aanpak van klachten in de Vereniging zal naar aanleiding van deze casus worden geëvalueerd 
en verder worden geoptimaliseerd. Daarbij zullen we ook de aanbevelingen betrekken vanuit de 
jaarrapportage van de landelijke onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Naar aanleiding 
van een aanbeveling van de commissie zal de Vereniging ook het huidige beleid op het gebied 
van aanname en rol- en functiescheiding van onze bestuurders en vrijwilligers evalueren en waar 
nodig verbeteren. De landelijke onafhankelijke externe vertrouwenspersoon heeft twee keer een 
coördinator geadviseerd over situaties van grensoverschrijdend gedrag van Maatjes ten opzichte 
van een of meer cliënten, en hoe dit lokaal met het bestuur opgepakt kon worden.
De gedragscode is opgenomen in het handboek voor locaties. Dit handboek vormt samen met de 
statuten, het handvest en de ledenovereenkomst het uitgangspunt voor het lidmaatschap van de 
Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. De gedragscode en de klachtenregeling zijn ook onderdeel 
van de vrijwilligersovereenkomst, die alle vrijwilligers ondertekenen. 

4.12  Kwaliteitsbeleid en -borging

Kwaliteit, en de borging daarvan, is een speerpunt voor SchuldHulpMaatje. Dit komt tot uiting in 
de keuze voor KIWA/NEN 8048-gecertificeerde trainers, het permanente educatieprogramma, de 
certificering van de Maatjes, het privacybeleid, het vrijwilligersbeleid, de gedragscode en de ANBI-
status. Tevens leggen alle vrijwilligers een VOG voor. 

4.13  ICT

SchuldHulpMaatje-vrijwilligers zijn voor hun werk afhankelijk van een goede ICT-infrastructuur. Aan 
de hand van het integrale ICT-plan professionaliseert SchuldHulpMaatje de systemen stap voor stap 
steeds verder. Het doel is dat onze systemen de dienstverlening beter ondersteunen en het mogelijk 
maken om onderling effectiever samen te werken.
Op pagina 22 staat beschreven hoe het HulpVraagSysteem verder is geprofessionaliseerd en hoe 
de totale digitale infrastructuur wordt aangepast. Achter de schermen wordt momenteel vooral 
hard gewerkt aan het gebruiksgemak bij inloggen, een overzichtelijke startpagina, klantvriendelijke 
standaarddashboards voor bestuurders, en een goede infrastructuur om de locaties professioneel en 
effectief hun werk te laten doen. 
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De verenigingsleden krijgen steeds meer digitale hulpmiddelen ter beschikking, mede gefinancierd 
door giften en fondsen. De komende jaren ontstaan daardoor licentiekosten, onderhoudskosten en 
kosten voor begeleiding en de helpdesk. We proberen die kosten minimaal te houden door lokaal 
vrijwillige digicoaches in te zetten. Het deel van de kosten dat uit de ledentarieven moet worden 
betaald, is de komende jaren echter onvoldoende gedekt. Hierover zal in 2022 met de Financiële 
adviescommissie worden gesproken. Ook zullen er tariefsvoorstellen worden gedaan in de algemene 
ledenvergadering in het voorjaar van 2022. Op die manier kunnen leden lokaal tijdig de sponsoring 
aanpassen.

4.14  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het mvo-beleid van SchuldHulpMaatje is vastgelegd in de statuten van de Vereniging SchuldHulpMaatje 
Nederland. Dit beleid is gebaseerd op de kernwaarden (zie paragraaf 1.4.5). Het komt niet alleen tot 
uitdrukking in de omgang met elkaar, maar ook in het streven naar een evenwichtige bedrijfsvoering.

De receptie- en telefoonservice is bewust uitbesteed aan een organisatie waar mensen werken 
met een 'afstand tot de arbeidsmarkt'. Het streven is om zo duurzaam mogelijk te werken. Om 
bijvoorbeeld papier te besparen, wordt er zoveel mogelijk digitaal gewerkt. Ook komt er een online 
webshop waar formats kunnen worden gedownload voor lokale presentaties. 

5 Financieel verslag

Hulpvragers voelen zich al enorm in de knoop zitten als ze aankloppen bij SchuldHulpMaatje. Als Maatje is het 
daarom belangrijk om vragen zo neutraal mogelijk te stellen, weet Jan van 't Ende uit Zwolle. Doordat hij bij de 
Belastingdienst heeft gewerkt, is hij gewend om vragen te stellen, maar wel "zo neutraal mogelijk, dus zonder 
verwijtende toon, van: 'Hoe kan dat nou?!' En het is ook belangrijk dat je niet schrikt van de antwoorden.  
Ik probeer liefdevol en duidelijk te zijn. Je hebt het goed voor met de mensen die je ondersteunt. Met de  
juiste toon ontstaat vertrouwen – en dat vertrouwen is belangrijk: dan heb je kans dat ze je advies oppakken.

Maatje Jan van 't Ende (niet de man op de foto) werd geïnterviewd voor alliantievrijwilligeschuldhulp.nl. 
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5.2  Staat van baten en lasten over 2021 (2020)
  Realisatie  Begroting  Realisatie 
  2021 2021 2020
  € € €
BATEN

Baten van particulieren 49.275 0 11.659
Baten van bedrijven 2.225 10.000 11.589
Baten van subsidies van overheden 174.078 0 117.218
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 961.292 936.955 992.790
Baten van andere organisaties zonder winststreven 780.062 199.635 706.968
   
Som van de geworven baten 1.966.932 1.146.590 1.840.224
   

Baten als tegenprestatie  

voor de levering van diensten 148.025 34.000 168.778
   

Som van de baten 2.114.958 1.180.590 2.009.002

    
    

LASTEN    
   
Directe lasten  481.442 244.392 433.402
Personeelskosten, inhuur en vrijwilligerskosten 1.142.499 749.345 1.047.672
Bestuurskosten 4.542 7.650 3.431
Huisvestingskosten 13.432 16.500 12.604
Communicatiekosten 32.107 28.500 26.941
Promotiekosten 72.326 35.000 63.601
Kantoorkosten 6.218 9.000 14.895
ICT- en licentiekosten 152.795 25.500 22.915
Algemene kosten 65.826 30.600 43.385
Afschrijvingen 8.330 7.300 4.897
Financiële lasten 4.191 0 1.079
Onvoorzien 0 12.000 0
    
Verstrekte bijdragen  
(doorzending donaties voor aangegeven locaties) 53.547 0 23.715
   
Totaal lasten 2.037.255   1.165.787   1.698.537

   
Resultaat deelneming SamenLuktHet BV 22.755  0 0
   
Saldo van baten en lasten 100.458  14.803  310.465 

Bestemming saldo van baten en lasten    
   

Toevoeging/onttrekking aan:    
Continuïteitsreserve 0  80.514
Solidariteitsreserve 91.371  2.341
Bestemmingsreserve Innovatie en vernieuwing 0 14.803 222.140
Bestemmingsfonds project Levenskruispunten 6.396  0
Bestemmingsfonds Donaties SchuldHulpMaatje-locaties 2.691  5.470
Saldo van baten en lasten 100.458 14.803 310.465

5.1  Balans
PER 31 DECEMBER 2021 (2020) 31-12-2021  31-12-2020

 €  €

ACTIVA   
   

Vaste Activa   

Materiële vaste activa   
Inventaris 31.130  11.627
 31.130  11.627

Financiële vaste Activa   
Deelneming SamenLuktHet BV 23.755  0
 23.755  0

   
Vlottende Activa    

Vorderingen   
Debiteuren 170.958  134.636
Overlopende activa  6.809  9.848
Overige vorderingen en activa 42.884  52.122
 220.651  196.606

   
Liquide middelen 1.847.195  815.209

   

Totaal ACTIVA 2.122.731  1.023.443

   
   
PASSIVA   
   
Reserves en fondsen    

Reserves   
Continuïteitsreserve 195.000  195.000
Bestemmingsreserve 385.887  57.376
   
Fondsen   
Bestemmingsfondsen 26.161  254.214
 607.048  506.590

   
Langlopende schulden   

(Kwijtscheldings)lening 45.000  0
 45.000  0

   
Kortlopende schulden   

Aflossingsverplichting langlopende schulden 15.000  0
Crediteuren 303.574  151.804
Belastingen en sociale lasten 45.271  22.577
Rekening-courant SamenLuktHet BV 3.907  0
Vooruit ontvangen bedragen 1.036.030  256.750
Overige kortlopende schulden 66.901  85.722
 1.470.683  516.853

Totaal PASSIVA 2.122.731  1.023.443
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5.3   Kasstroomoverzicht 2021 (2020)   
   
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn ge-
komen en in de aanwending van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar. 

 Boekjaar  Boekjaar

 2021  2020

 €  €

Kasstroom uit activiteiten   
Totaal baten 2.114.958  2.009.002
Totaal lasten 2.014.500  1.698.537
Resultaat jaarrekening  100.458  310.465

   
Bij: afschrijvingen 8.330  4.897
Bij: financiële baten 0  0
Cashflow 108.788  315.362
   
Mutaties in:    
Vlottende activa -24.045  24.856
Langlopende leningen 60.000  
Kortlopende schulden 938.830  91.768
Totaal kasstroom uit activiteiten 1.059.818  431.985

   
Kasstroom uit investeringen   

Investering in materiële vaste activa -27.831  -3.741
Investeringen in financiële vaste activa -23.755 
Aanschafwaarde desinvesteringen 0  0
Afschrijvingen desinvesteringen 0  0
Totale kasstroom uit investeringen -27.831  -3.741 

Totale kasstroom 1.031.987  428.244

Saldo liquide middelen per 1 januari 815.208  386.965
Totale kasstroom 1.031.987  428.244
Saldo liquide middelen per 31 december 1.847.195  815.209

5.4  Grondslagen van waardering en van resultaat-
bepaling

5.4.1  Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor 
kleine rechtspersonen C1 'Kleine organisaties-zonder-winststreven'. Daarnaast is de verdeelstaat 
van de lasten toegevoegd met als doel inzicht te geven in de kosten van de organisatie en de 
besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaar-
rekening is opgesteld in euro’s. 

5.4.2  Stelselwijziging als gevolg van toepassing Richtlijn C1

Ter verbetering van het inzicht dat de jaarrekening geeft, is met ingang van boekjaar 2021 de 
Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven toegepast. De aanpassingen hebben geen 
impact op de omvang van de reserves en fondsen en het saldo van baten en lasten.

5.4.3  Vergelijkende cijfers 

De cijfers over 2020 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar moge-
lijk te maken. 

Grondslagen van waardering

5.4.4  Algemene grondslagen van waardering

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

5.4.5  Algemene grondslagen van waardering

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 de verkrijgingsprijs. 

5.4.6  Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende passiva zijn opgenomen tegen de ge-
amortiseerde kostprijs. Waardering geschiedt onder aftrek van een eventuele voorziening wegens 
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 
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5.4.7  Reserves en fondsen

Door het bestuur kunnen doelfondsen worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek 
doel. Deze bestemmingsfondsen betreffen gelden ter vrije besteding van de vereniging. Daaren-
tegen hebben de bestemmingsreserves een, door derden, aangegeven bestemming.  

Grondslagen van resultaatbepaling

5.4.8  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.  

5.4.9  Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Giften in natura 
worden gewaardeerd tegen de reële waarde.  
Specifieke projecttoekenningen worden als baten verantwoord in het jaar dat de besteding plaats-
vindt. 

5.4.10  Bestedingen en lasten

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. 

5.4.11  Personeelsbeloning en pensioenvoorziening

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd 
zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 
De vereniging hanteert voor haar medewerkers een pensioenregeling waarbij de pensioenuit-
keringen zijn gebaseerd op middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het bedrijfstak-
pensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De over het boekjaar verschuldigde premies wor-
den als kosten 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 aanvul-
lende bijdragen anders dan toekomstig hogere premies. 

Ultimo 2021 heeft het pensioenfonds PFZW een dekkingsgraad van 106,6% (2020: 92.6%). PFZW 
heeft in januari 2020 een geactualiseerd herstelplan ingediend uitgaande van de financiële situatie 
ultimo 2019. Volgens dat plan kan PFZW in het jaar 2027 voldoen aan de wettelijke eisen voor 
de reserves. De dekkingsgraad die PFZW dan bereikt moet hebben bedraagt 124,4%. Ieder jaar 
wordt het plan geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan DNB.

5.4.12  Vrijwilligersbeleid

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland maakt gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben 
geen recht op beloning. In overleg kan er met instemming van het bestuur, een vergoeding, bin-
nen de fiscaal geldende grenzen, worden verstrekt voor gemaakte kosten. 

5.4.13  Kostentoerekening

De bestedingscategorieën bestaan uit de doelstellingen A t/m D, alsmede de wervingskosten en de 
kosten van beheer en administratie. 
De volgende kostensoorten worden als volgt verdeeld over de bestedingscategorieën:

Kostensoort      Toerekening

Personeelskosten      Directe toerekening per medewerker,      
inhuur derde of vrijwilliger

Huisvestingskosten, communicatiekosten,   Toerekening op basis van inzet arbeid                
promotiekosten, kantoorkosten,                                                                                                                      
algemene kosten en afschrijvingen

Variabele lasten actieve Maatjes   Directe toerekening aan de doelstelling

Kosten doorberekende diensten    Directe toerekening aan de doelstelling
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5.5  Toelichting op de balans 31 december 2021 (2020)

VASTE ACTIVA   

5.5.1  Materiële vaste activa

Het verloop in het verslagjaar is als volgt: 

 Inventaris  Inventaris

 2021  2020

 €  €

   
Stand per 1 januari   

 
Aanschafwaarde per 1 januari 38.383  34.642
Cumulatieve afschrijvingen  -26.756  -21.859
Boekwaarde per 1 januari 11.627  12.783

   
 
Mutaties boekjaar   
 
   
 
Investeringen boekjaar 27.833  3.741
Afschrijvingen boekjaar -8.330  -4.897
Aanschafwaarde desinvesteringen 0  0
Afschrijving op desinvesteringen 0  0
Mutaties boekjaar 19.503  -1.156
   
 
Stand per 31 december   
 
   
 
Cummulatieve aanschafwaarde 66.216  38.383
Cumulatieve afschrijvingen -35.086  -26.756
Boekwaarde per 31 december 31.130  11.627

   
 
   
Afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:  
  
Inventaris   
 20%

5.5.2 Financiële vaste activa    31-12-2021 (€)       31-12-2020 (€)

    
Deelneming SamenLuktHet BV 

Stand per 1 januari      0     0  
Investeringen     1.000     0  
Aandeel in het resultaat     22.755     0  
Stand per 31 december  23.755  0

SamenLuktHet BV is een 100% deelneming.

5.5.3   Vorderingen       31-12-2021 (€)       31-12-2020 (€)

    
Debiteuren  170.958  134.636
    
Overige vorderingen en overlopende activa     
   
Vooruitbetaalde kosten  6.809  9.848
    
Overige vorderingen en activa

Fonds21  0  16.250
Maatschappij van Welstand  2.250  2.250
Anoniem fonds  2.500  0
Stichting Rotterdam  1.750  10.000
Stichting Cordaid  0  7.500
Stichting Fonds 1818  856  3.000
Stichting Dioraphte  2.500  1.500
Pensioenfonds Zorg en Welzijn  0  2.410
Waarborgsom huur  1.332  0
Door te belasten personeelskosten  28.800  0
Overige vorderingen  2.896  9.212

Totaal overige vorderingen en activa  42.884  52.122 
 
Totaal vorderingen  220.651  196.606 

 
 
Een eventuele voorziening voor oninbaarheid wordt statisch bepaald.   
 
 

5.5.4 Liquide middelen                31-12-2021 (€)       31-12-2020 (€)

    
ABN AMRO Bestuursrekening .361  693.872  224.171
ABN AMRO Vermogensspaarrekening .226  714.839  445.830
Rabobank Betaalrekening .764   106.983  78.020
Rabobank Betaalrekening .760  709  1.368
Rabobank Doelsparen .874  130.827  65.820
ING Betaalrekening .917  99.965  0
ING Spaarrekening . 151  100.000  0
Kas  0  0

Totaal liquide middelen  1.847.195  815.209

4948 Jaarverslag 2021



5.5.5    Reserves  
 2021 (€)  2020 (€)

Continuïteitsreserve    
Continuïteitsreserve 1 januari  195.000  114.486
Resultaatbestemming  0  80.514
Stand per 31 december 2021  195.000  195.000

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst 
aan verplichtingen kan worden voldaan wanneer er onverhoopt een personele sanering plaats zou moeten vinden. Tijdens de 
ALV van 22 november 2018 hebben de leden besloten om een continuïteitsreserve op te bouwen naar het niveau van 25% van 
de jaarlijkse structureel benodigde arbeidskosten. De vervolgimpact van de coronacrisis op ons werk is niet goed te overzien, 
vandaar dat een toevoeging binnen de eerder geformuleerde doelstelling voor de continuïteitsreserve wordt nagestreefd. Dit 
omdat effecten van de crisis alsnog kunnen tegenvallen en de continuïteit van de vereniging kunnen beïnvloeden. 
  

Bestemmingsreserve   
 Solidariteits- Innovatie en Totaal
 reserve vernieuwing  
 

Stand per 1 januari 2021 57.376 237.140 294.516

toevoegingen boekjaar 91.371 41.000 132.371

onttrekkingen boekjaar 0 41.000 41.000 

Stand per 31 december 2021 148.747 237.140 385.887

Bestemmingsfondsen   
 Donaties Opleiden Donaties Totaal
 voor Schuld- SchuldHulp- Levenskruis-
 HulpMaatje- Maatjes punten    
 locaties  
    

Stand per 1 januari 2021 9.811 7.263 0 17.074

toevoegingen boekjaar 56.238 0 6.396 62.634

onttrekkingen boekjaar 53.547 0 0 53.547

Stand per 31 december 2021 12.502 7.263 6.396 26.161

 
Solidariteitsreserve. Deze bestemmingsreserve, ook wel Solidariteitsfonds genoemd, is door het bestuur gevormd om leden 
incidenteel financieel bij te staan. De toevoeging in 2021 is vanuit het resultaat door het bestuur toegevoegd. 

Bestemmingsreserve Innovatie en vernieuwing. In het boekjaar 2020 is er een bestemmingsreserve Innovatie en ver-
nieuwing gevormd. In 2021 is hiervan € 41.000 ingezet voor de investeringen in een nieuw HVS-systeem en de ontwikkeling 
van dashboards. Dit bedrag willen we in de eerste plaats gebruiken voor innovatie en vernieuwing. Mochten er toch financiële 
risico's ontstaan inzake de continuïteit, dan is het gewenst om deze gelden ook te kunnen gebruiken als werkkapitaal.

Bestemmingsfonds Donaties voor SchuldHulpMaatje-locaties. In 2021 zijn er donaties binnengekomen voor aangewe-
zen SchuldHulpMaatje-locaties. Deze verbonden organisaties zonder winststreven zijn in kennis gesteld van het binnenkomen 
van deze donatie(s). Inmiddels zijn alle donaties betaald aan de aangewezen locaties.   
 
    
Bestemmingsfonds Opleiden SchuldHulpMaatjes. De reserve heeft als bestemming het opleiden van SchuldHulpMaatjes. 
Vereniging SchuldHulpMaatje constateert dat het opleiden van de eerste Maatjes bij startende, nieuwe locaties vaak vertraging 
oploopt door het, op dat moment, nog ontbreken van financiële middelen. Uit deze reserve kan een startende locatie geholpen 
worden bij het opleiden van de eerste Maatjes. Parallel daaraan helpt het landelijk team iedere locatie met fondsenwerving 
om kosten te dekken. Dit draagt bij aan de doelstelling om een landelijk dekkend netwerk van SchuldHulpMaatje-locaties te 
verwezenlijken.     
    
Bestemmingsfonds Donaties Levenskruispunten. In 2021 zijn er donaties binnengekomen voor het project Levenskruis-
punten. Dit project betreft een vervolg op het project Samenspel Kerken en SchuldHulpMaatje waarin kerken, kerkleden en 
locaties van SchuldHulpMaatje tools en materialen aangereikt krijgen om preventief mensen met beginnende geldzorgen bij te 
staan rondom levenskruispunten zoals verlies van gezondheid, werk, partner en inkomen. Bij diverse fondsen is financiering 
aangevraagd om de activiteiten op te kunnen schalen.

5.5.6   Langlopende schulden 
               31-12-2021 (€)        31-12-2020 (€)

Stand per 1 januari    0  0 

Opgenomen gelden  75.000  0 

Aflossing  -15.000  0

Stand per 31 december  60.000  0 

Aflossingsverplichting komend boekjaar  -15.000  0 

Langlopend deel per 31 december  45.000  0

Dit betreft een kwijtscheldingsovereenkomst. Vanaf 2021 zal jaarlijks € 15.000 worden afgelost middels kwijtschelding. 

5.5.7   Kortlopende schulden 
               31-12-2021 (€)        31-12-2020 (€)

Aflossingsverplichting langlopende schulden    15.000  0

Crediteuren  303.574  151.804 

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting  1.974  5.144
Pensioenfonds Zorg en Welzijn  5.021  0
Loonheffing  38.276  17.433

Totaal belastingen en  
premies sociale verzekeringen  45.271  22.577
 

Rekening Courant SamenLuktHet BV  3.907  0
 

Vooruitontvangen bedragen     

Kansfonds  18.062  25.000
Oranjefonds  13.262  0
Stichting Fonds 1818  50.000  0
Stichting Eleven Flowers Foundation  0  20.000
Stichting Rotterdam  0  16.250
Konferentie Nederlandse Religieuzen / PIN  0  7.000
Maatschappij van Welstand  0  3.500
Stichting het Stronck-Kemp Fonds  1.500  1.500
Postcodeloterij  600.000  0
Adesium Foundation   49.871  100.000
Rabobank Foundation  75.000  80.000
Ministerie SZW  141.750  0
Anoniem fonds  25.000  0
Stichting CAV  56.586  0
Anoniem fonds  5.000  3.500

Totaal vooruitontvangen bedragen  1.036.030  256.750
     
Overige schulden     
Vakantiegeld  24.524  22.937
Accountantskosten  5.000  5.000
Vooruitgefactureerd   0  0
Overige schulden  37.377  57.785

Totaal overige schulden  66.901  85.722

Totaal kortlopende schulden  1.470.683  513.353
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5.5.8  Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen     
  
Huurverplichting . Vereniging Schuldhulpmaatje heeft een huurcontract afgesloten voor het pand op de locatie Oude Rijn 44b te 
Leiden. De huurverplichting bedraagt € 4.800 excl. servicekosten per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31 maart 2024. 
Projecttoekenningen . Eind 2021 zijn er verschillende meerjarige financiële projecttoekenningen ontvangen. Dit betreft de toe-
zegging van het ministerie van SZW ter hoogte van € 969.075, voor het project 'Brede toegankelijkheid sanering en gebruik 
waarborgfonds' SZW: Preventie Doorstart Aanpak, looptijd tot en met juni 2024.
Tevens is begin 2022 het project 'Flowmanagement - Duurzaam uit de schulden' gestart met gelden van het Vaillant Fonds, 
Stichting Pieter Bastiaan, Ars Donandi, Stichting Lydia en Stichting CAV.
Het totale project loopt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2025 en bedraagt € 513.720. De projectgelden voor jaar 1 zijn 
nagenoeg toegezegd.
In het project wordt onder andere een netwerkaanpak ontwikkeld om locaties van SchuldHulpMaatje te ondersteunen bij het 
vinden van meer en het eerder bereiken van mensen in schulden en hen sneller en beter te ondersteunen. 

5.6  Toelichting op de baten

 Realisatie Begroting Realisatie  

 2021 (€)  2021 (€) 2020 (€)

5.6.1  Baten van particulieren

Donaties en giften bestemd  
voor verbonden organisaties  
zonder winststreven  27.017  0   6.459

Donaties en giften   22.258  10.000   5.030

Donaties en giften voor  
Betrekken en Equiperen Kerken  0  0   170

   49.275  10.000   11.659

5.6.2  Baten van bedrijven

Donaties en giften bestemd  
voor verbonden organisaties  
zonder winststreven  350  0   1.600

Donaties en giften bestemd  
voor opleiden Maatjes  0  0   1.050

Donaties en giften   1.875  0   8.939

   2.225  0   11.589

5.6.3  Baten van subsidies van overheden

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:      

St. Alliantie Vrijw. Schulhulp  
- prev. en nazorg  174.078  126.600   0

Voorkomen beter dan genezen  0  0   83.720

   174.078  126.600   83.720

Gemeentelijke overheid:       

Gemeente Delft   0  0   33.498

   0  0   33.498

   174.078  126.600   117.218

5.6.4  Baten van verbonden organisaties zonder winststreven    
 
Verenigingsbijdragen locaties 'groot'  295.343  289.275   277.125

Verenigingsbijdragen locaties 'compact'  1.523  3.045   6.000

Onderhoudsbijdrage actieve Maatjes  481.294  403.015   416.075

Bijdrage Solidariteitsreserve  100  0   9.500

Baten uit beoogde nieuwe locaties  15.479  6.000   0

Bijdrage voor innovatie en vernieuwing  0  0   42.500

Bijdrage Betrekken en Equiperen Kerken  0  0   95

Baten uit SchuldHulpMaatje-trainingen  167.554  235.620   241.494

   961.292  936.955   992.789
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 Realisatie Begroting Realisatie  

 2021 (€)  2021 (€) 2020 (€)

5.6.5 Baten uit andere organisaties zonder winststreven

Adessium Foundation  50.129  0   114.774
Kerk in Actie  25.000  0   25.000
Kansfonds  30.939  0   74.401
Oranjefonds  5.939  0   0
Stichting Rotterdam  26.250  25.000   31.251
Maatschappij van Welstand  12.500  12.500   32.500
Konferentie Nederlandse Religieuzen / PIN   9.500  0   0
Stichting Eleven Floawers Foundation  20.000  12.500   52.200
Anoniem Fonds  15.000  10.000   0
Dr. Vaillant fonds  10.000  0   0
Fonds21    0  0   13.546
Het Stronck Kemp fonds  1.500  0   0
Stichting Fonds 1818  50.000  0   15.000
Stichting Dioraphte  25.000  0   15.000
Anoniem Fonds  25.000  0   20.000
Stichting Cordaid  15.000  0   7.500
Rabobank Foundation   80.000  0   15.000
NN Group NV  30.000  0   0
Postcodeloterij  300.000  0   0
St. Alliantie Vrijw. Schulhulp -  
prev. en nazorg  0  0   232.532
Huuropbrengsten  
(incl. kantoor faciliteiten)  0  0   12.000
Prominentenprijs Nationale  
vrijwillige inzet   0  0   6.000
Donaties en giften     0  0   1.340
Donaties en giften voor  
Betrekken en Equiperen Kerken  13.039  13.035   12.798
Donaties en giften voor  
Revolerend doorstart fonds  0  0   5.000
Donaties en giften voor  
Levenskruispunten  6.396  0   0
Donaties en giften bestemd  
voor verbonden organisaties  
zonder winststreven  28.871  0   21.126

   780.062  73.035   706.968

5.6.6  Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten     
  
Preventie en vroegsignalering  0  0   44.003
Overige diensten  712  0   583
Overige opbrengsten  147.314  34.000   122.576
Geldfit opbrengsten  0  0   1.616

   148.026  34.000   168.778
       

Totaal Baten  2.114.958  1.180.590  2.009.002

5.6.7    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. Zie 5.9.    
    
'Betrekken en Equiperen kerken (P1705) is per 30 juni 2021 afgerond. Tweede helft 2021 is voor het project 
'Versterken Kerkenproject' financiering verkregen van diverse fondsen. In dit project zijn nieuwe vormen 
van samenwerking met kerken en partnerorganisaties verkend en (online) gemotiveerd om een preventieve 
bijdrage te leveren aan het doorbreken van het taboe op geldzorgen.       
  
MS Teams Corona (P2003) is per 31 maart 2021 afgerond. Beide projecten zijn inmiddels afgerapporteerd 
aan de betreffende fondsverstrekkers.        
 
De volgende projecten zijn nog in uitvoering:        
 
- Addesium Foundation (P2102) loopt tot en met 31 december 2024.      
  
- 'Meer mensen een Maatje' - Postcodeloterij (P2104), looptijd tot en met 31 december 2023.     
    
- Rabobank Foundation (P2103) loopt tot en met 31 december 2022.      
  
- 'Bestuurskracht' - Fonds 1818 (P2105), looptijd tot en met december 2021.     
   
- 'Groeien' - Kansfonds en Oranjefonds (P2108). 
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5.7  Toelichting op de lasten

 Realisatie Begroting Realisatie  

 2021 (€)  2021 (€) 2020 (€)

5.7.1    Directe lasten   

Variabele lasten leden    179.590    64.482     88.077
Kosten trainingen, kostprijs preventie  
en vroegsignalering    107.109  172.410   177.230   
Kosten doorberekende diensten  568  0   612   
Projectspecifieke uitgaven  194.175  7.500   167.483

   481.442  244.392   433.402 

5.7.2    Personeelskosten, inhuur en vrijwilligerskosten

Salarissen  543.387  494.000   469.782
Sociale lasten  86.417  0   80.160
Pensioenlasten  47.051  0   39.606
Overige personeelskosten  34.030  0   59.066
Inhuur en vrijwilligerskosten  431.614  255.345   399.060

    1.142.499    749.345   1.047.672 

       

Gemiddeld aantal FTE  11,8     9,7

5.7.2.1    Directiebeloning en jaarbezoldiging       
      
Directiebeloning   

 (€)

  Jaarbezoldiging 2021  
Naam P. Rijsdijk Brutosalaris/vergoeding 80.124

Functie Directeur Vakantiegeld 5.917

  Pensioenlasten 8.491

Dienstverband:  Bijtelling auto 823

Aard (looptijd) onbepaald   
Uren 36,00 Doorbelasting kosten SamenLuktHet BV -28.800

Parttimepercentage 100,00   
Periode  01/01-31/12 Totaal bezoldiging 2021  
  ten laste van de vereniging 66.555 

   
In het boekjaar 2021 is er een herijking geweest van het loongebouw volgens de richtlijn directiebeloning 
voor de Goede Doelen.     
   

 Realisatie Begroting Realisatie  

 2021 (€)  2021 (€) 2020 (€)

5.7.3    Bestuurskosten

Bestuurskosten  4.542    7.650     3.431

5.7.4    Huisvestingskosten       
       

Huur gebouwen  15.736    -      10.867 

Energie- en waterlasten  -3.500    -     0

Schoonmaakkosten en vuilafvoer  1.022    -     1.737

Overige huisvestingskosten  174    -     0 

    13.432    16.500      12.604 

5.7.5    Communicatiekosten       
       

Receptiediensten  4.201    -     4.847

Drukwerk en opmaakkosten  16.429    -     14.012

Portokosten  7.801    -     6.665

Overige communicatiekosten  3.676    -     1.419

    32.107    28.500     26.941

       

5.7.6    Promotiekosten       
       

Websitekosten  34.002    -      47.612 

Organisatie- en cateringkosten  16.374    -     8.993

Oninbare debiteuren  12.033    -     0

Representatiekosten  6.039    -      3.639

Overige promotiekosten  3.878    -      3.356

    72.326    35.000     63.601 

       

5.7.7    Kantoorkosten       
       

Licentiekosten  3.258    -     13.144

Abonnementen en contributies  940    -     291

Kantoorbenodigdheden  1.610    -     1.459

Overige kantoorkosten  410    -     0

    6.218    9.000     14.895

 

5.7.8    ICT- en licentiekosten       
       

Automatiseringkosten  152.795    25.500     22.915 
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 Realisatie Begroting Realisatie  

 2021 (€)  2021 (€) 2020 (€)

5.7.9    Algemene kosten       
       

Accountantskosten  17.354    -     18.390

Advieskosten  18.239    -     3.144

Kosten loonadministratie  5.301    -     2.496

Juridische kosten  1.783    -     681

Verzekeringen  13.542    -     9.773

Autokosten  9.608    -     8.901

    65.826    30.600     43.385 

       

5.7.10    Afschrijvingen       
       

Afschrijving inventaris  8.330    7.300     4.897

       

5.7.11    Financiële lasten       
       

Bank- en incassokosten  861    -     1.079

Rentelasten  3.330    -     0

    4.191    -     1.079

       

5.7.12    Onvoorzien       
       

Onvoorzien  0    12.000     0 

       

5.7.13    Verstrekte donaties aan locaties    -    
 
Doorzending donaties voor  
aangegeven locaties  53.547    -     23.715

       

Totaal Lasten  2.037.255  1.165.787  1.698.537

5.8  Lastenverdeling 2021

Een toelichting op de verdeling van de lasten naar bestedingscategorie is opgenomen onder 5.4.12
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 Realisatie Begroting Realisatie   
 2021 (€)  2021 (€)  2020 (€) 

5.8.1 Doelbestedingspercentages       
       

Doelbestedingspercentage  
van de baten:       

Bestedingen aan doelstelling /  
totale baten 84,7%  88,4%  75,7%

       

Doelbestedingspercentage  
van de lasten:       

Bestedingen aan doelstellingen /  
totale lasten 88,0%  89,5%  89,5%

       

Percentage wervingskosten:        

Wervingskosten /  
som van de geworven baten 7,9%  5,4%  5,1%

       

Beheerskostenpercentage:       

Kosten beheer en administratie /  
totale lasten 4,4%  5,0%  5,0%

5.9  Toelichting op de baten en lasten 2021 (2020)  
     
  
 Realisatie Projecten Begroot  Realisatie
 2021 (€) 2021 (€) 2021 (€) 2020 (€)

 
Activiteiten       

       

Baten       
Verenigingsbijdragen locaties  312.344  292.320 277.125

Giften met aangegeven  
bestemming (solidariteitsreserve) 0  0 9.500

Baten uit beoogde nieuwe locaties 0  6.000 6.000

Onderhoudsbijdragen, berekend  
o.b.v. aantal bestaande Maatjes 481.294  403.015 416.075

Baten uit trainingen 167.554  235.620 241.494

Baten uit projecten 0 905.795 199.635 682.758

Cofinanciering projecten 0 54.039 0 81.308

Baten uit donaties en giften 24.133  10.000 7.149

Baten uit donaties en giften  
voor locaties (door te zenden) 56.238  0 29.185

Baten en giften  
met aangegeven doel 6.396  0 60.849

Huuropbrengsten  
(inclusief kantoorfaciliteiten) 12.000  0 12.000

Opbrengsten overige diensten*** 853  34.000 138.238

     
Totaal baten  1.060.812 959.834 1.180.590 1.961.681

     
Lasten     
  

Variabele lasten leden 179.590 0 64.482 88.077

Kosten trainingen, kostprijs  
preventie en vroegsignalering 107.109 0 172.410 177.320

Projectspecifieke uitgaven 0 52.316 7.500 167.483

Inkopen overige diensten 1.568 13.483 0 612 
 

Totaal directe lasten 288.267 65.799 244.392 433.492
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 Realisatie Projecten Begroot  Realisatie
 2021 (€) 2021 (€) 2021 (€) 2020 (€)

 
Lasten       
Personeelskosten, inhuur en  
vrijwilligerskosten 370.265 772.235 749.345 1.047.672

Doorberekende kosten  
inzake arbeid -135.314  0 -128.419

Cofinanciering ten behoeve  
van projecten 41.000  0 81.308

Bestuurskosten 4.542  7.650 3.431

Huisvestingskosten 13.433  16.500 12.604

Afschrijvingen 8.330  7.300 4.897

Communicatiekosten 32.107 28.720 28.500 26.941

Promotiekosten 72.326 65.933 35.000 63.601

Kantoorkosten 6.218 697 9.000 14.895

ICT- en licentiekosten 152.795 26.620 25.500 22.915

Algemene kosten 65.826  30.600 43.385

Financiële lasten 4.191  12.000 1.079

Onvoorzien 0  0 0

Kosten fondswerving 0 5.406 0 0

Verstrekte bijdragen  
doorzending donaties naar locaties 53.547  0 23.715

     
Totaal lasten 689.266 899.611 921.395 1.218.024

     
Resultaat deelneming 22.755  0 0 
   

Totaal Resultaat 106.034 -5.576 14.803 310.165

5.10 Verschillen begroting en realisatie

5.10.1  Baten activiteiten (LSP)

De Vereniging streeft naar groei van het aantal leden, zodat er uiteindelijk zoveel mogelijk men-
sen geholpen kunnen worden en de kosten die gemaakt worden voor ledendienstverlening in de 
toekomst zelfstandig door ledeninkomsten kunnen worden gedekt. Verenigingsbijdragen (con-
tributies) zijn, met dank aan het doorzettingsvermogen van de aspirant-leden en ons landelijke 
team, hoger uitgevallen dan begroot: 106 lid-locaties die per 31 december 2021 zijn aangesloten, 
tegenover 103 begroot. 

Het verloop van de SchuldHulpMaatjes ligt iets lager dan aanvankelijk begroot. Het aantal nieuwe 
gecertificeerde Maatjes komt ook iets lager uit. Per 1 januari 2022 ligt het totale aantal gecertifi-
ceerde Maatjes iets hoger dan begroot (2223 i.p.v. 2.169).  
 
De baten uit donaties en giften zijn € 20.529 hoger dan begroot. Ook zijn de door te zenden giften 
naar locaties € 27.053 hoger t.o.v. 2020. De donaties en giften die zijn binnengekomen met als 
bestemming onze leden, worden zonder inhouding van administratiekosten overgeboekt naar de 
aangegeven locaties. 

De huuropbrengsten (inclusief vergoeding kantoorfaciliteiten) waren begroot onder overige diensten. 

De opbrengsten overige diensten zijn lager dan begroot, hierin is de detachering /uitleen van 
medewerkers verantwoord, waar Schuldhulpmaatje een vergoeding voor heeft ontvangen. In de 
realisatie 2021 is deze verantwoord onder doorberekende kosten inzake arbeid. 

De opbrengsten trainingen waren lager dan begroot. In het project ‘Meer mensen een Maatje’, 
gefund door de Nationale Postcode Loterij, mochten we 100 Maatjes ‘gratis’ extra trainen. Tevens 
zijn er dankzij het project Kansfonds en Oranjefonds 25 basistrainingen en 32 jonge maatjes extra 
trainingen ‘gratis’ verstrekt bovenop de geplande aantallen in onze locaties. 

5.10.2 Baten projecten

Zoals bekend werft SchuldHulpMaatje vanuit het Landelijk Servicepunt het jaar rond fondsen om 
innovaties te realiseren en ook vernieuwing mogelijk te maken naast ledenactiviteiten en -inkom-
sten. Daardoor is op het moment van begroten niet bekend welke extra inkomsten of kosten het 
komend boekjaar nog zullen volgen. Begroting en realiteit wijken hierdoor in onze vereniging soms 
aanzienlijk af. Op de begrotingsdatum zijn nooit alle fondswervingsresultaten van het komende 
jaar bekend. 

De volgende projecten waren nog niet bekend bij het opstellen van de begroting 2021: 
-  Permanente Educatie Programma 2.0
-  Meer mensen een Maatje 
-  Adessium
-  Meer mensen een Maatje naar financiële zelfredzaamheid
-  Bestuurskracht
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-  Groeien: Kansfonds en Oranjefonds
-  Samen Hart voor Mensen (Samenspel Kerken & Schuldhulpmaatje) 

Bij het opstellen van de begroting 2021 waren de volgende projecten bekend: 
-  Betrekken en equiperen kerken (afgerond per 30 juni 2021) 
-  Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp - preventie en nazorg 
-  Corona MS Teams  (verlengd tot en met 31 maart 2021)

5.10.3 Lasten activiteiten (LSP), trainingen en projecten

De personeelskosten en inhuur personeel zijn € 305.958 hoger dan begroot. Er zijn nieuwe me-
dewerkers in dienst getreden die samen met het ingehuurde personeel gewerkt hebben aan de 
doelstellingen van het Landelijk Service Punt en aan diverse projecten waarvoor na het opstellen 
van de begroting nog gelden waren verkregen. 

De promotiekosten zijn hoger dan begroot door de hogere kosten voor het creëren van nieuwe 
locatiepagina’s voor onze leden op de website Uit de Schulden, de hogere kosten van beheer en 
onderhoud van de websites en de feestelijke start van de 100ste locatie in Groningen.  

De ICT-kosten van het Landelijk Service Punt zijn hoger dan begroot doordat er meer licenties in 
gebruik zijn voor meerdere benodigde softwareapplicaties. Ook zorgt verdere benutting van Micro-
soft Office 365 ervoor dat systeembeheer is toegenomen. 

De algemene kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot door hogere accountantskosten en advies-
kosten. Er zijn diverse aanloopkosten gemaakt voor een nieuw project, de Preventie Doorstart 
Aanpak.  

ICT wordt voor onze vrijwilligers steeds belangrijker. Diverse ICT-activiteiten hebben daar betrek-
king op. De variabele lasten van de leden zijn daardoor hoger dan begroot. Werken met ICT vraagt 
inmiddels permanente licentiekosten en (externe) helpdesk- en ondersteuningskosten. Het betrof 
hier verschillende typen applicaties waar onze vrijwilligers gebruik van (gaan) maken, zoals het 
hulpvraagregistratiesysteem HVS, Microsoft 365-ondersteuning, en de Online Leer Omgeving en 
dashboarding. Het HVS-systeem, dat inmiddels geheel vernieuwd is, wordt stapsgewijs ingevoerd 
bij leden. Nieuwe gebruikersinterfaces zijn doorgevoerd, ook zijn de architectuur en de achterkant 
van het systeem geheel vernieuwd. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de dashboards en de 
Online Leer Omgeving. We proberen de begeleidingskosten te minimaliseren door het lokaal intro-
duceren van en het blijvend toerusten van vrijwilligers (digicoaches). Zij bieden ondersteuning bij 
lokaal ICT-gebruik en bij helpdeskfuncties. Ook de opleidingen dragen bij aan de variabele lasten 
van onze leden.  

De kosten voor trainingen, kostprijs preventie en vroegsignalering zijn incidenteel lager uitgeval-
len vanwege de doorbelasting van de kosten via het project ‘Meer mensen een Maatje’ en Groeien 
van het Kansfonds en Oranjefonds.

5.11   Begroting 2022  
 
 Begroot
 2022 (€)

 

Kernactiviteiten (LSP)    
  

Baten  

Verenigingsbijdragen locaties 312.113

Extra baten uit locaties met meerdere burgergemeenten   0

Baten uit beoogde nieuwe locaties    10.000

Onderhoudsbijdragen bestaande maatjes                                467.307

Baten uit donaties en giften    20.000

Baten uit donaties en giften voor locaties (door te zenden)    0

Opbrengsten overige diensten                                                     12.000

Totaal baten (A)    821.420

   

Lasten   

Personeel-  inhuur en vrijwilligerskosten    520.383

Cofinanciering t.b.v. de projecten    0

Bestuurkosten    7.650

Huisvestingskosten    18.500

Afschrijvingen    7.300

Communicatiekosten    60.000

Promotiekosten    60.000

Kantoorkosten    9.000

ICT en licentiekosten    235.000

Algemene kosten    35.000

Onvoorzien    12.000

Verstrekte bijdragen doorzending donaties voor locaties   

Subtotaal    964.833

   

Variabele lasten bestaande maatjes    74.769

Totaal lasten (B)    1.039.603

   

Trainingen Maatjes    
   

Opbrengsten uit trainingen    214.200

Af; Kosten traningen, kostprijs preventie en vroegsignalisering   
 214.200

Saldo (C) 0

   

 1

 2

 3
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 Begroot
 2022 (€)

 

Projecten   
   

Baten 

Innovatie subsidies en bijdragen (zie specificatie) 605.000

Benodigde Co-Financiering (VSN)     0

Totaal baten uit toekenningen en subsidies (D)                605.000

   

Lasten 

Inhuur personeel 559.878

Project en subsidie specifieke uitgaven    45.122

Totaal lasten projecten (E)    605.000

   

Resultaat uit kernactiviteiten (A-B)    -218.183

Resultaat uit trainingen (C)    0

Resultaat uit projecten (D-E)    0

   

Resultaat    -218.183

   

Toevoegen vanuit Bestemmingsfonds     220.000 

   

Resultaat na bestemming Innovatiefonds     1.817 

Uitgangspunten begroting 2022 Begroot
 2022

Kwantitatief    
  
Ledenaantallen

Aantal leden grote locaties/leden 102

Waarvan aantal leden compacte locaties/leden  1

Aantal beoogde nieuwe locaties (leden) 10

Aantal leden die stoppen / fuseren per 31 december 2021 0
  

Maatjes 

Aantal begrote bestaande Maatjes 2.169

Aantal op te leiden nieuwe Maatjes gedurende het jaar 600

       Voor 2022 is gerekend met 80% van het totale aantal actieve Maatjes in het netwerk, aangezien vrijwilligers geduren-
de het jaar stoppen en de leden niet meer hoeven te betalen voor hen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een 
staffelmodel. 

      Dit betreft doorbelaste prestaties.       

       De trainingen van SchuldHulpMaatje worden gegeven tegen kostprijs. Hierdoor is het streefresultaat op trainingen nihil.        

       De baten projecten en cofinanciering zijn nader toegelicht in de bijlage Specificatie en toelichtingen op toekenningen, 
subsidies en opbrengsten in relatie tot projecten. Het betreft hier uitsluitend definitief toegekende projectbijdragen. 
Daarnaast staan nog subsidieaanvragen uit, waarvan we uitzien naar effectuering.
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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 2021 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland te Leiden gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening (pagina 42 tot en met 64) een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland per 
31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende 
RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van € 2.122.731;
2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 met een resultaat van

€ 100.458 (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 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland 
geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’ is vereist voor het bestuursverslag en de 
overige gegevens. 
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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 het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. 
 
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 C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. 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, 20 april 2022. 
 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 
 
 
 
Bijlage  
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 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 controle-
werkzaamheden 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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