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Schuldhulpmaatje Purmerend heeft als werkgebied Purmerend en Beemster waarvan het 
interkerkelijk bestuur wordt gevormd door leden van de volgende 
geloofsgemeenschappen: mevrouw Norma Lie Fong van de Protestantse kerk Nederland, 
mevrouw Netty Rutz van de Protestantse kerk Beemster,  Gert-Jan den Otter(secretaris) 
van de christelijk gereformeerde kerk, Hans Karels(penningmeester) van de Nicolaaskerk 
en Jan Zwart(voorzitter) van de Christen Gemeente Purmerend. Van de Kerk van de 
Nazarener is een vacature. Verder zijn de heren Jan Schuuring en Harry Dilg als coördinator 
aan onze stichting verbonden. 

Als onderdeel van de landelijke organisatie Schuldhulpmaatje bieden wij  laagdrempelige 
ondersteuning met behulp van getrainde vrijwilligers(maatjes) volgens een landelijk 
trainingsprogramma.  Zij krijgen een kleine vergoeding voor administratieve- en 
reiskosten. Onze stichting is financieel afhankelijk van de burgerlijke gemeente, 
geloofsgemeenschappen, fondsen en andere geldgevers. Momenteel zijn bij ons inzetbaar  
17 actieve gecertificeerde maatjes, 2 maatjes in opleiding en 2 maatjes die  op eigen 
verzoek in verband met privéomstandigheden tijdelijk niet inzetbaar zijn. In 2018 hebben 
wij 31 nieuwe aanvragen ontvangen en in behandeling genomen. Dit jaar hebben wij 19 
dossiers afgerond waarvan 11 met positief resultaat, d.w.z. dat de problemen zijn opgelost 
of dat hij/zij zelfstandig verder kan of dat het dossier is overgedragen. Acht dossiers zijn 
afgerond zonder positief resultaat omdat de cliënt geen verdere hulp wil. Eind 2018 
hebben wij 70 cliënten in behandeling.  

De lokale afdelingen bestaan uit vrijwilligers, die opgeleid zijn tot schuldhulpmaatje, 
coördinatoren, die de maatjes coachen en een bestuur, dat de lokale afdeling organiseert. 
De maatjes leren mensen hoe zij een financieel gezond leven kunnen leiden.                            
Meer gespecificeerd zijn hun taken:   

a) begeleiden van cliënten bij het op orde brengen van de financiële administratie resp. bij 
de voorbereiding voor het schuldhulpverleningstraject;  

b) cliënten wijzen op en ondersteunen en begeleiden bij het zoeken en aanvragen van 
subsidies en inkomensafhankelijke regelingen; dit binnen het scala aan mogelijkheden en 
binnen de - soms lokaal - geldende criteria;   

c) meegaan naar allerlei officiële instanties als de cliënt daar behoefte aan heeft;   

d) (als de schuldsanering wordt aangepakt) de cliënt blijven begeleiden bij het beheren 
van het bedrag aan leefgeld;   

e) de cliënt blijven stimuleren om een financiële administratie bij te houden en hem/haar 
wijzen op de financiële polsstok, zodat wordt bereikt dat de klant na het 
hulpverleningstraject zelf weer verder kan;   



f) als de cliënt wordt afgewezen voor de schuldsanering proberen  om samen met 
hem/haar en de schuldeisers een stabiele situatie te bereiken en de cliënt ervan te 
overtuigen dat het zo moet om na 5 jaar opnieuw een poging voor de schuldsanering te 
ondernemen.   

Het gaat dus niet om symptoombestrijding of het bedenken van korte termijn-
oplossingen, maar om preventie en laagdrempelige structurele hulp die uitkomst biedt 
voor de lange termijn. De activiteiten van de maatjes ondersteunen de inzet van lokale 
professionele organisaties en vinden plaats in onderlinge afstemming. Belangrijkste 
oogmerk naast het oplossen van de concrete problemen is het aanbrengen van 
gedragsverandering, waardoor toekomstige problemen worden voorkomen.    

De Landelijke Vereniging regelt de trainingen van de nieuwe maatjes en de (her-
)certificatie van de (oudgediende) maatjes. Verder ondersteunt  zij de 
deskundigheidsbevordering van de besturen van de lokale afdelingen, PR en 
fondsenwerving. De lokale stichtingen betalen hier contributie  voor. 

Cliënten kunnen op allerlei manieren terecht komen bij SHM: Aanmelding door de 
gemeente, de verschillende samenwerkingspartners en de kerken of via de plaatselijke 
website www.shmpurmerend.nl. Bij de aanmeldingen geldt dan altijd dat de cliënt dat zelf 
moet willen. Ook kunnen de cliënten zichzelf aanmelden via websites zoals 
www.moneyfit.nl en www.uitdeschulden.nl   

Samenwerking landelijk bezien is nodig met o.a. de sociale diensten van de gemeentes, 
organisaties van maatschappelijk werk, kerken en bedrijven. Uit diverse rapportages blijkt 
dat die samenwerking effectief is: zo is in Lelystad het slagingspercentage van de 
schuldhulptrajecten toegenomen van 30 naar 70%. De inzet van SHM doet ertoe: Uit het 
rapport Maatschappelijk rendement van Regioplan over de winst van vrijwilligers bij 
schuldhulpverlening blijkt dat dankzij de hulp van de vrijwilligers mensen eerder hun 
schulden aflossen en zij weer vat op hun eigen financiële situatie krijgen. Elke 
geïnvesteerde euro in SchuldHulpMaatje levert er drie op. Interessant voor gemeenten die 
worstelen met krappe budgetten. 

In onze gemeente Purmerend is het Bestuur 6 keer bij elkaar gekomen en voor de maatjes 
gold dit 6 keer voor casuïstiekbespreking, het actualiseren van de sociale kaart, het 
informeren over landelijke bijeenkomsten, plaatselijk overleg zoals minicongres Preventie 
en Ketenoverleg.   
 
Namens het Bestuur  van Schuldhulpmaatje Purmerend,                                                                                            
 
J.C. Zwart  
Voorzitter    
Mei 2019 
                                        
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



                                                                                                                    


