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Voorzitter mevr. M. Hofman
secretaris / penningmeester de heer M. van der Plas
coördinator de heer C. Rams
lid mevr. M. Houben
lid mevr. J. van Dijk
lid de heer E. Brummans

Beloningsbeleid

De stichting Schuldhulp Maasgouw heeft geen personeel in loondienst, maar werkt met
vrijwilligers die voor hun werkzaamheden geen geldelijke beloning ontvangen. Wel 
kunnen reiskosten en onkosten gedeclareerd worden.

Doelstelling en missie

De doelstelling en missie zijn verwoord in de statuten, die overeenkomstig de uitgangs-
punten van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje zijn opgesteld.
In het beleidsplan is deze doelstelling verwoord als "het vergroten van de zelfredzaamheid 
van de hulpvragers door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning".
Dat willen wij bereiken door hulpvragers te koppelen aan een SchuldHulpMaatje, een
vrijwilliger, die hem/haar sociale en praktische ondersteuning aanbiedt.
Wij komen in contact met hulpvragers via de gemeente, kerken, woningcoöperaties,
bedrijven en online campagnes.

Beleidsplan

Ons beleidsplan en de voor de komende jaren geplande activiteiten zijn te vinden op
https://schuldhulpmaasgouw.nl
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Bestuursverslag

De stichting Schuldhulp Maasgouw is op 16 november 2017 opgericht.
Ondersteund door de drie kerken in Maasgouw: de Katholieke Parochiefederatie Maas-
bracht e.o., de PKN Gemeente Maasgouw en de City Life Church Midden-Limburg, is dit
initiatief naar voorbeeld van schuldhulpmaatje organisaties in andere Nederlandse
gemeenten, tot stand gekomen.
Voor het in zo'n vroeg mogelijk stadium bereiken van mensen met (dreigende) schuld-
problemen wordt intensief samengewerkt met de Gemeente Maasgouw en de in de
gemeente actieve (schuld)hulpverleningsorganisaties zoals AMW, Plangroep en Vluchte-
lingenwerk.
Specifiek voor de aanpak van SchuldHulpMaatje is de gerichtheid op praktische onder-
steuning, het leren budgetteren en het bieden van een luisterend oor aan mensen die
vastgelopen zijn met hun financiën. Deze ondersteuning heeft het meeste effect in de
preventieve fase en bij het verlenen van nazorg. Ook in de schuldhulpfase wordt onder-
steuning geboden; in deze fase ligt het accent op mentale ondersteuning, praktische
hulp en het stimuleren vol te houden. 
Het werk van een schuldhulpmaatje richt zich uitdrukkelijk niet op het overnemen van
het werk van de Sociale Dienst of bureaus voor professionele schuldhulpverlening.

Werkwijze
Schuldhulpmaatje werkt met vrijwiiligers, die zijn opgeleid tot (gecertificeerd) schuldhulp-
maatje en jaarlijks bijscholingsmodules volgen. In 2019 zijn elf maatjes opgeleid en be-
schikbaar voor ondersteuning van de hulpvragers.
De opgeleide en gecertificeerde maatjes worden gekoppeld aan mensen met financiële 
problemen. De aanmeldingen verlopen onder andere via de Gemeentelijke Schuldhulp-
verlening, de landelijke website en lokale kerken. De aangemelde personen/gezinnen
worden door onze coördinator bezocht en gekoppeld aan dat maatje waarvan verwacht 
wordt dat die de “beste klik” zal hebben. Het schuldhulpmaatje moet immers kunnen 
uitgroeien tot de steun en toeverlaat van diegene die financieel is vastgelopen of dreigt 
vast te lopen. 
De duur van een hulpverleningstraject kan sterk wisselen. Er zijn trajecten van 9 maan-
den, maar ook trajecten die 3 jaar duren. Gezien de lengte en intensiteit van deze trajecten
wordt gerekend met maximaal 3 hulpvragers per jaar per schuldhulpmaatje.
Teneinde zo effectief mogelijk te kunnen opereren wordt zoveel mogelijk met andere instel-
lingen op het gebied van schuldhulpverlening samengewerkt. Voorkomen moet worden dat
er doublures ontstaan en/of zaken blijven liggen.
Het aantal en de duur van de trajecten waarin de maatjes hulpvragers helpen worden gere-
gistreerd. Alle hulpverleningstrajecten worden geëvalueerd en de resultaten vastgelegd.  
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Resultaten in 2019 en plannen voor de periode 2020-2022
Na een moeizame start in 2017/18 hebben wij in 2019 veel hulpvragers kunnen ondersteunen.
Er zijn 25 nieuwe hulptrajecten gestart, zodat inclusief de "overloop" van in 2018 opgestarte
trajecten, in 2019 zo'n 34 hulpvragers geholpen zijn. Veel van deze hulptrajecten zijn afgerond:
zo'n 24 vaak meer complexe zaken zullen ook in 2020 nog ondersteuning vragen.
De nieuwe hulpvragen zijn globaal in 4 categorieën te onderscheiden:
- achterstand in betalingen;
- begeleiden belastingen;
- begeleiden administratie;
- budgetcoaching/planning.
De samenwerking met andere (schuld)hulpverleningsorganisaties verloopt steeds beter. Dit is
terug te zien in de aantallen hulpvragers die via deze organisaties (Maatschappelijk Werk, 
stichting MEE, e.d.) met hun vragen bij ons terecht komen. Deze samenwerking maakt het ook
mogelijk dat wij in een relatief vroeg stadium, als de schulden nog "behapbaar" zijn, met de
hulpvragers aan een oplossing kunnen werken.

Aangezien zowel de landelijke cijfers als de cijfers over Maasgouw niet duiden op een daling
in het aantal huishoudens met (dreigende) problematische schulden gaan wij voor 2020 uit van
een (lichte) stijging naar 30 nieuwe hulpvragen, waarmee incusief de overloop van 2019 het aan-
tal te ondersteunen trajecten in 2020 stijgt naar 54.
Dit is gezien het beperkte aantal gecertificeerde maatjes (12 incl. het in 2020 op te leiden maatje)
een grote belasting. Om deze reden en vanwege de voor 2021 en 2022 verwachte verdere groei 
van de hulpvraag moet in 2021 en 2022 weer vol ingezet worden op het werven van vrijwilligers
en het opleiden van nieuwe maatjes.
In de plannen voor 2021 en 2022 is daarom het doel ieder jaar minimaal 5 nieuwe maatjes op te
leiden. Aan het einde van de planperiode 2020-2022 zouden wij dan kunnen beschikken over 18
tot 20 gecerticeerde maatjes.
Rekening houdend met het landelijk gemiddelde van maximaal 3 begeleidingstrajecten per
jaar per maatje zouden wij eind 2022 uitgaande van deze cijfers gelijktijdig zo'n 50 à 60 hulp-
vragers kunnen begeleiden.
Dit is op zich een mooi aantal, maar gezien het aantal huishoudens (1.870 *) met (dreigende)
problematische schulden in de Gemeente Maasgouw, blijft het een druppel op een gloeiende
plaat.

namens het bestuur
9 maart 2020

M. van der Plas
secretaris/penningmeester

*) Bron: Vereninging SchuldHulpMaatje: Huishoudens in de rode cijfers 3e kwartaal 2019
    Aantal huishoudens in risicocategorie 7 tm 10. Ter vergelijking: in 1e kwartaal 2018: 1.360 huishoudens.
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Balans per resp. 31 december 2019 en 31 december 2018
 (bedragen in (hele) euro's)

31 dec. 2019 31 dec. 2018 31 dec. 2019 31 dec. 2018

Activa Passiva  

Vaste Activa Eigen Vermogen
Materiele Vaste Activa -             -             Begin saldo 2.385      1.695      

-             -             Resultaat boekjaar 150         690         
Saldo ultimo jaar 2.535      2.385      

Vlottende Aktiva
Debiteuren -             -             Kortlopende schulden
Overige vorderingen Crediteuren 197         102         
Liquide middelen 2.732     2.487     Overige schulden -               -               

2.732     2.487     197         102         

Totaal activa 2.732     2.487     Totaal passiva 2.732      2.487      
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Staat van baten en lasten over resp. 2019 en 2018

boekjaar 2019 boekjaar 2018

Baten
Subsidies lokale overheid 3.000     -                
Subsidie landelijke fondsen: Kansfonds 1.500     4.400        
Subsidie Provincie: Omzien naar Elkaar 2.000     -                
Subsidies kerkelijke organisaties 1.009     68             
Donaties bedrijven en overige giften 175        -                
totaal Baten 7.684     4.468            

Lasten
Personeelskosten -             -                
Verenigingskosten 3.100     3.100        
Kosten vrijwilligers 4.163     640           
Kosten kantoor en organisatie 271        38             
Algemene kosten -             -                
totaal Lasten 7.534     3.778            

Saldo Baten en Lasten over 2019 / 2018 150       690             
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Specificatie Baten en Lasten
 (bedragen in (hele) euro's)

boekjaar 2019 boekjaar 2018

Baten
Subsidie landelijke fondsen: Kansfonds 1.500           4.400           
Subsidie Provincie: Fonds Omzien naar Elkaar 2.000           -                    
Subsidie lokale overheid 3.000           -                    
Subsidie kerkelijke organisaties 1.009           68                 
Donaties bedrijven en overige giften 175              -                    
totaal inkomsten 7.684           4.468           

Lasten
Verenigingskosten 3.100           3.100           

Kosten vrijwilligers
Opleiding en training 3.250           350             
huur ruimte voor opleidingen 300              225             
kosten VOG 82                -                  
overige kosten vrijwilligers 531              65               
totaal 4.163           640              

Kosten kantoor en organisatie
Stichtingskosten 7                   8                  
PR en publiciteit 30                -                  
Bankkosten 30                30               
Kantoor- en telefonie 20                -                  
overige organisatiekosten 184              -                  
totaal 271              38                 

In 2019 zijn een 5-tal vrijwilligers opgeleid tot gecertificeerd SchuldHulpMaatje.
Daarnaast hebben de zes in 2017/18 opgeleide maatjes een 4-tal bijscholingscursussen
gevolgd teneinde hun kennis actueel te houden.
De overige vrijwilligerskosten bestaan de kosten van het volgen van cursussen bij partner-
stichtingen, aangezien het niet altijd haalbaar is om voor een relatief kleine groep maatjes
op onze eigen locatie in Maasbracht een cursus te organiseren.
De overige organisatiekosten betreffen de kosten van een activiteit met het bestuur.
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ontwikkeling Baten en Lasten (begroting en realisatie)
 (bedragen in (hele) euro's)

 werk. 2019  begroting 
2019 

 begroting 
2020 

 begroting 
2021 

 begroting 
2022 

Baten
Subsidie landelijke fondsen 3.500             3.192             3.000            500               300               
Subsidie lokale overheid 3.000             3.189             3.000            7.300            8.400            
"overloop" middelen 2017/2018 -                     1.200             -                    -                    -                    
Subsidie kerkelijke organisaties 1.009             399                1.100            1.100            1.100            
Bedrijven/particulieren 175                -                     355               680               880               
totaal inkomsten 7.684             7.980             7.455            9.580            10.680         

Lasten
Personeelskosten -                     -                    
Verenigingskosten 3.100             3.100             3.100            3.100            3.100            

Kosten vrijwilligers
Opleiding en training 1.750             1.750             350               1.750            1.750            
huur ruimte voor opleidingen 300                750                600               750               750               
bijscholing vrijwilligers 1.500             1.500             2.500            3.000            4.000            
kosten VOG 82                  -                     -                    -                    
overige kosten vrijwilligers 531                500                550               600               700               
totaal 4.163             4.500             4.000            6.100            7.200            

Kosten kantoor en organisatie
Stichtingskosten 7                    50                  -                    -                    -                    
PR en publiciteit 30                  50                  100               100               100               
Bankkosten 30                  30                  30                 30                 30                 
Kantoor- en telefonie 20                  50                  25                 25                 25                 
overige organisatiekosten 184                100                100               125               125               
totaal 271                280                255               280               280               

Algemene kosten -                     100                100               100               100               

Totale lasten 7.534             7.980             7.455            9.580            10.680         

Saldo Baten en Lasten 150              -                   -                  -                  -                  

Voor 2020 is mede gezien de beschikbare middelen gekozen voor een beperkte groei van het aantal nieuwe
maatjes. Uitgegaan is van het opleiden van één nieuw maatje, waarmee het aantal "gecertificeerde" Schuld-
HulpMaatjes stijgt naar 12.
Voor de jaren 2021 en 2022 wodt weer ingezet op een sterkere groei en het opleiden van vijf hulpvragers per
jaar, zodat eind 2022 18 á 20 "maatjes" ingezet kunnen worden.
Gezien de lengte en intensiteit van de maatjestrajecten is de verwachting dat maximaal 3 hulpvragers per
jaar per maatje begeleid kunnen worden. Bij de huidige prognoses zouden wij dan in 2022 50 à 60 hulpvragers
kunnen ondersteunen.
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Kengetallen

verw. 2020 2019 2018 2017

aantal coördinatoren 1 1 1 1

aantal maatjes nieuw te trainen 1 5 1 9
aantal uitvallers 0 0 4 0
aantal maatjes einde jaar 12 11 6 9

aantal hulpvragen
overloop voorgaand jaar 24 9 0
nieuw gestart dit jaar 30 25 9 0
totale aantal hulptrajecten dit jaar 54 34 9 0
afgerond dit jaar 18 10 0 0
  w.v. dit jaar gestart 9 7 0 0
totaal nog lopend aan einde jaar 36 24 9 0
  w.v. nog lopend van dit jaar 21 18 9 0

soort hulpvraag (meerdere vragen mogelijk)
achterstand betalingen 13 1
begeleiding administratie 13 4
begeleiding belastingen 12 2
voorkomen schulden 7 2
budgetcoaching/planning 10 4
crisissituatie 3 0
anders 0 0
onbekend 0 0
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