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Jaarverslag 2021    
 

 
 

Inleiding  

              

Het bestuur van  SchuldHulpMaatje Purmerend (SHMP) biedt U hierbij het jaarverslag 2021 aan. 

Dankzij de inzet van onze maatjes en (sub)coördinatoren hebben wij ook dit jaar weer een bijdrage 

kunnen leveren aan de schuldhulp in Purmerend.  

Het werk van de organisatie in het jaar 2021 werd helaas nog steeds beïnvloed door de 

coronapandemie met alle effecten en maatregelen. Fysiek bijeenkomen was soms onmogelijk, 

vergaderingen, intakes en overleggen moesten vaak anders worden georganiseerd. We leerden veel op 

het gebied van online overleggen en vergaderen.  

Consequenties waren er ook voor het functioneren van de maatjes – hoe nu de hulpvrager te blijven 

bereiken en bijstaan; hoe om te gaan met de eigen veiligheid. En nog steeds was er onzekerheid wat 

betreft toename van het aantal hulpvragers en de aard van de hulpvragen – het overleg met 

Schulddienstverlening, loket Werk en Inkomen, diaconieën en Humanitas hierover leverden weinig 

anders op dan de constatering dat we klaar moeten zijn voor een grote hoeveelheid aanvragen, die nog 

niet echt lijkt te komen. 

Bestuur en coördinator van SHM Purmerend bereidden zich zo goed mogelijk voor op de te verwachten 

toename van hulpvragen. Wat we vooral willen voorkomen, is dat mensen met tijdelijke 

inkomensproblemen in problematische schulden terechtkomen. Vaak zien we dat een incidentele schuld 

leidt tot een sneeuwbaleffect. Vroegsignalering en preventie helpen om grotere ellende te voorkomen. 

Met medewerkers van de Gemeente Purmerend zijn wij hierover regelmatig in gesprek. De inzet van 

onze maatjes wordt regelmatig gevraagd en gewaardeerd.  

De landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland, heeft zich dit jaar door middel van persoonlijke 

contacten en een aantal Webinars actief ingezet om ons te ondersteunen met verbinding en informatie, 

raad en daad.   

 

Doelstelling 

Het doel van SHMP is op verzoek van - en in samenwerking met - de hulpvrager diens financiële 

situatie op orde krijgen door het bieden van sociale en praktische ondersteuning en het vergroten van 

de financiële zelfredzaamheid van de hulpvrager.  
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Missie en visie 

Het voorkomen en oplossen van de schuldenproblematiek en bijdragen aan financiële vrijheid van 

mensen en een rechtvaardiger samenleving. Dat is de missie van SchuldHulpMaatje Purmerend.   

Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder 

oordelen en snel. Om een cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook 

op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. Bij een maatje mag je altijd opnieuw aankloppen voor 

advies of hulp bij je financiën. Wij werken volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde 

aanpak. Dit garandeert: 

 Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak 

 Elk SchuldHulpMaatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met het online 

Permanent Educatie Programma 

 Elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) 

 

Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun 

financiële situatie. Geïnspireerd door het evangelie bieden wij als mensen van samenwerkende kerken 

hulp met de financiën aan mensen met schulden. Op een eigentijdse wijze. Ons uitgangspunt is dat je 

iemand in moeilijkheden niet in de steek laat.  

Veel mensen zijn in (financiële) nood of dreigen hierin te raken. Zij kunnen het perspectief verliezen. 

Door de bundeling van inzet van plaatselijke kerken en verwante organisaties en de inzet van 

schuldhulpmaatjes worden hulpvragers begeleid en ondersteund op weg naar financiële vrijheid.  

 

Lokale organisatie                                                                                                                               

SchuldHulpMaatje Purmerend heeft als werkgebied Purmerend en Beemster.  

Het interkerkelijk bestuur wordt gevormd door leden van de volgende geloofsgemeenschappen: 

Protestantse Gemeente Purmerend  - Els Verberne 

Christen Gemeente Purmerend   - Jan Zwart  

Kerk van de Nazarener    - vacature 

Christelijke Gereformeerde Kerk  - Gert-Jan den Otter (secretaris) 

Rooms-katholieke Parochie   - Hans Karels (penningmeester) 

Protestantse Gemeente Beemster  - Netty Rutz (voorzitter)   

 

Als lid van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje biedt SHMP laagdrempelige ondersteuning. De 

lokale stichting bestaat geheel uit vrijwilligers, te weten de bestuursleden; een coördinator, die intakes 

doet van maatjes en hulpvragers en deze koppelt; drie sub coördinatoren, 16 maatjes en 8 adspirant 

maatjes. 
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Coördinator en subcoördinatoren 

De coördinator is aanspreekpunt en het gezicht van SchuldHulpMaatje Purmerend. Hij verzorgt de 

intakegesprekken met hulpvragers, maakt een korte probleemanalyse en zoekt een geschikt maatje 

voor de hulpvrager. Hij draagt samen met het bestuur zorg voor de intakegesprekken met nieuwe 

maatjes en toetst hen op de juiste houding en betrokkenheid. De drie sub coördinatoren zijn coach voor 

de maatjes, onderhouden contact met hen, organiseren intervisiebijeenkomsten en verzorgen zo mede 

de toerusting van de maatjes.  

 

Maatjes  

De maatjes helpen hulpvragers op weg naar een financieel gezond leven. Maatjes zijn gescreend op 

betrouwbaarheid. Zij dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. De actieve 

maatjes volgen jaarlijks een aantal modules in de online leeromgeving die wordt verzorgd door SHM 

Nederland. Zo blijven zij optimaal toegerust voor hun taak. Zij krijgen een kleine vergoeding voor 

administratie- en reiskosten. Aspirant maatjes volgen een training van drie dagen, waarna zij als 

gecertificeerd SchuldHulpMaatje aan de slag gaan.  

 

Samen lukt het.  

Gelukkig staat SHMP in het uitvoeren van haar taken niet alleen. Naast de al genoemde input en 

ondersteuning door SchuldHulpMaatje Nederland is dit jaar een regionaal netwerk Noord-Holland 

opgestart, dat jaarlijks bijeen zal komen met als doel onderlinge ondersteuning en samenwerking waar 

dat mogelijk is. Voorbereiding van een gezamenlijke maatjescursus in Hoorn was hiervan in 2021 al het 

resultaat. 

In onze planning voor dit jaar stond een bezoek aan de kerkbesturen die aan de wieg van SHMP 

hebben gestaan. Schriftelijk verzoek hiervoor werd positief ontvangen, echter in de online 

vergaderschema’s is nog geen ruimte gevonden. We houden vol.  

Onze contacten binnen het Purmerends netwerk Armoede en Schulden zijn goed. Dit overleg vindt 

tweemaal per jaar plaats. Organisaties die zich met armoede en schulden bezighouden kunnen elkaar 

hier vinden en samenwerking realiseren. We nemen al een aantal jaren deel aan het ketenoverleg en 

hebben regelmatig contact met medewerkers van Schuldhulppreventie gemeente Purmerend, de 

Voedselbank, Humanitas thuisadministratie en de sociaal raadslieden.  

 

Communicatie 

SHMP heeft een eigen website en Facebookpagina. In 2021 kregen wij van de landelijke vereniging een 

pagina aangeboden op de website ‘Uitdeschulden.nu’, die we met hun hulp met plezier hebben vorm 

gegeven.  

De coördinator en/of leden van het bestuur geven desgewenst presentaties over het werk van SHMP.  

Online is SHMP te vinden via de websites www.shmpurmerend.nl,  www.geldfit,  www.moneyfit.nl en 

www.uitdeschulden.nu/purmerend.   

Dit jaar heeft de gemeente Purmerend zich tot onze vreugde aangesloten bij de Nederlandse 

Schuldhulproute (NSR). We hopen dat ook langs deze weg hulpvragers ons zullen bereiken. 

http://www.shmpurmerend.nl/
http://www.geldfit/
http://www.moneyfit.nl/
http://www.uitdeschulden.nu/purmerend
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Hulpvragers – vinden – bereiken - helpen 

Wij gaan naast mensen met schulden staan. Samen kijken en leren we hoe zij vrij kunnen komen van 

een (dreigende) schuld. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen, kan rekenen op de steun 

van onze maatjes. Ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. 

In Purmerend is er een grote groep mensen die moet rondkomen van een laag inkomen. Van de ruim 

35000 huishoudens  in Purmerend valt 43,84% in de hoogste risiconiveaus wat betreft 

schuldenproblematiek. Dat wil zeggen dat zij meerdere langdurige betalingsachterstanden hebben - 

problematische schulden. (Bron: Postcode Preventie, SchuldHulpMaatje Nederland) 

Door omstandigheden, onvermogen of verkeerde keuzes kunnen problematische schulden ontstaan. De 

situatie wordt vaak nog moeilijker door ingewikkelde wet- en regelgeving en onbekendheid met 

voorzieningen. Veel mensen in schulden lijden zo onder hun zorgen dat zij het moeilijk vinden om nog 

volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het vertrouwen in de hulpverlening en de motivatie om 

weer hulp te zoeken ontbreken soms.  

In deze situatie kan een SchuldHulpMaatje, iemand die niet oordeelt, maar regelmatig motiveert, 

begeleidt en persoonlijke aandacht geeft, het vertrouwen in de hulpverlening en de kans op een betere 

toekomst vaak herstellen. De rol van maatje is een naaste te zijn voor de hulpvrager: bemiddelaar, 

wegwijzer en mentale ondersteuner. Een maatje heeft tijd. Voor een kop koffie aan de keukentafel en 

een goed gesprek. Om te helpen met het invullen van ingewikkelde formulieren. Eventueel mee te gaan 

naar de rechtbank of de gemeente. Het maatje ondersteunt de hulpvrager om weer zelfredzaam te 

worden. Onderzoek van het Nibud liet zien, dat SchuldHulpMaatje daaraan daadwerkelijk bijdraagt.  

We bereiken mensen doordat zij naar ons worden doorverwezen door de burgerlijke gemeente en 

andere instanties, of doordat zij zich zelf aanmelden, telefonisch of via de website. Dan volgt een 

intakegesprek door de coördinator. Deze beoordeelt of de hulpvraag door ons kan worden opgepakt 

(het moet gaan om financiële problemen en de client moet gemotiveerd zijn om hulp te ontvangen), 

zoekt een maatje voor de cliënt en geeft de gegevens door. Dit maatje gaat zo spoedig mogelijk met de 

cliënt aan de slag. Hoewel elke situatie en elke client anders is, is de globale werkwijze van een maatje 

als volgt: 

 Opstellen van een overzicht van inkomsten en uitgaven; 

 Beoordelen of de inkomsten verhoogd kunnen worden (bijvoorbeeld toeslagen) en de uitgaven 

verlaagd (bijvoorbeeld kwijtschelding gemeentelijke belastingen); 

 Inventarisatie van schulden, betalingsverplichtingen en eventuele al getroffen 

betalingsregelingen; 

 Op orde brengen van de financiële administratie; 

 Beoordelen of de ruimte tussen inkomsten en uitgaven voldoende is om de 

betalingsverplichtingen na te komen en de schulden af te lossen; 

 Indien die ruimte onvoldoende is, het dossier voorbereiden voor een aanvraag 

schuldhulpverlening; 

 Tijdens een schuldregelingstraject client ondersteunen en begeleiden om zodoende de kans op 

mislukken van dat traject te minimaliseren; 
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 Indien client er blijk van geeft dat hij/zij niet in staat is op middellange termijn inkomsten en 

uitgaven met elkaar in balans te houden, beoordelen of beschermingsbewind voor client 

haalbaar is en zo ja, client helpen de bewindvoering tot stand te brengen; 

Voor andere dan financiële problematiek (bijvoorbeeld relatie-, huisvestings-, gezondheidsproblemen is 

het maatje een luisterend oor, en zoekt eventueel samen met client naar hulpverleners voor die 

specifieke problemen (sociale kaart).  

 

Klachten 

Als er klachten zijn van hulpvragers dan worden deze door de coördinator of bestuursleden met de 

hulpvrager en het maatje besproken. Mocht er geen goede oplossing komen dan zal de klacht worden 

opgeschaald naar het landelijk bureau SHM. Tot nu toe is dit nog niet voorgekomen. 

 
 
Overige activiteiten 2021 

 
Het bestuur kwam in 2021 6 maal in vergadering bijeen, waarvan een aantal keer online. Met de 

maatjes werd in de eerste weken van het jaar in kleine groepjes geoefend met Teams, dat leidde ertoe 

dat online vergaderen uiteindelijk redelijk verliep. Na de zomer zijn de fysieke maatjesbijeenkomsten 

weer gestart, om in december weer online te gaan... Intervisie heeft éénmaal fysiek kunnen 

plaatsvinden. In december werd bij de maatjes door bestuursleden een kerstattentie bezorgd om hen te 

bedanken voor de inzet in deze verwarrende tijden. 

In 2021 meldden zich 8 nieuwe maatjes aan. In verband met de maatregelen duurt het tot januari 2022 

voor deze kunnen worden opgeleid. We namen afscheid van vier maatjes, één maatje wil voorlopig 

liever op non-actief staan. Het totaal aantal actieve maatjes komt daarmee op 16, en het aantal aspirant 

maatjes op 8. 

Dit jaar gaf onze coördinator, Harry Dilg, aan na acht jaar inzet zijn werk voor SHMP te beëindigen. Na 

een overgangsperiode waarin bestuur en subcoördinatoren zijn taken gedeeltelijk hebben 

overgenomen, zal hij het werk in het voorjaar definitief overdragen aan zijn opvolgster, Henriëtte Hubert. 

De vertegenwoordiging in ons bestuur van de PGPurmerend is hersteld met de komst van nieuw 

bestuurslid Els Verberne. Als lid van de diaconie van de Protestantse Gemeente is zij goed bekend met 

de plaatselijke problematiek. 

SchuldHulpMaatje Nederland verzorgde ter ondersteuning weer een aantal nuttige webinars. Die door 

bestuursleden en coördinator werden gevolgd. Eén inspiratie- en informatiebijeenkomst werd fysiek 

bijgewoond. De Algemene Leden Vergadering werd digitaal gehouden en gevolgd. 

De medewerkers van het Schuldhulploket van de gemeente Purmerend hebben dit jaar het 

Ketenoverleg Armoede en Schulden een extra impuls gegeven door uitbreiding van het aantal 

deelnemers. Het ketenoverleg kwam in 2021 éénmaal fysiek bij elkaar. 

Tweemaal verscheen in de plaatselijke pers een artikel over SHMP: een maal samen met 

SchuldHulpMaatje Zaanstad in het Noord-Hollands Dagblad, en een maal in het Gezinsblad. 
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Een korte vooruitblik naar 2022 

Intern wordt dit een jaar van veranderingen: afscheid van coördinator Harry Dilg; welkom aan de nieuwe 

coördinator Henriëtte Hubert, met tussentijds de inzet van subcoördinatoren Jan Zwart en Hans Karels 

om de overgang soepel te laten verlopen. Halverwege dit jaar zullen twee bestuursleden van het eerste 

uur, Jan Zwart en Gert-Jan den Otter, na 9 jaar bestuurswerk aftreden. Gesprek over hun vervanging 

met de kerken die zij vertegenwoordigen is gaande. Na de maatjescursus in februari zullen ook 7 

nieuwe maatjes aantreden. 

Het feit dat bij de bekende en verontrustende cijfers over schuldenproblematiek in Purmerend het aantal 

hulpvragen ook dit jaar relatief laag bleef, baart ons zorgen. Hoe vinden hulpvragers ons en hoe 

bereiken wij hen? Dit heeft onze voortdurende aandacht en wij willen erop inzetten om vindbaarheid met 

de kerken, gemeente en ketenpartners te verbeteren 

De gemeente Purmerend heeft dit jaar nieuw beleid ontwikkeld op het gebied van schuldhulp, met de 

focus op vroegsignalering en preventie. Aan de praktische uitvoering van dit beleid willen wij graag ons 

steentje bijdragen. We zijn blij met het besluit van de gemeente om deel te nemen aan de Nederlandse 

Schuldhulproute (NSR). Wij verwachten dat hierdoor de vindbaarheid van de vrijwillige schuldhulp zal 

worden vergroot.  

Bij het ondersteunen van hulpvragers in verband met het beëindigen van het moratorium op particuliere 

schulden van de gedupeerden van de toeslagen affaire is inzet van onze maatjes gevraagd. 

Onze bedoeling om in 2020 het contact met de dragende kerken te intensiveren wordt nogmaals 

voortgezet in 2022, enerzijds om bestuurlijk en wat maatjes betreft wat steviger te staan en anderzijds 

om hulpvragers beter te bereiken. 

SchuldHulpMaatje Purmerend                                                                                                                                                              

maart 2022  

  



7 
 

Resultaten  2021  

 

Totaal aantal aanvragen 2021 29 

Waarvan in behandeling genomen 28 

begeleiding beëindigd in 2021 36 

Aanvraag ontvangen via: 

Website rechtstreekse aanvraag cliënt  

 

6 

Website SHM Nederland 

Schuldpreventie Purmerend 

2 

10 

Loket Schulddienstverlening Purmerend 2 

Caritas 1 

Over Rood 1 

Sociaal Raadslieden 1 

Clup Welzijn 1 

Onbekend  5 

  

In het algemeen zijn er meerdere redenen waarom een cliënt hulp vraagt. 

 

Totaal aantal hulpvragers in actieve 

begeleiding per 31-12-2021: 

 

44 

 

Financiën  

Onze stichting wordt financieel gesteund door subsidie van de burgerlijke gemeente en bijdragen van 

Stichting Bim Bam, geloofsgemeenschappen en andere geldgevers. Een financieel jaarverslag wordt 

aan de betrokken instanties toegezonden en is in te zien op onze website www.shmpurmerend.nl 

  

Toelichting op het financieel resultaat 2021:  

Door de pandemie was het in 2021 niet mogelijk nieuwe maatjes op te leiden. Deze maatjes hebben nu 

in januari en februari 2022 hun opleiding genoten. De opleidingskosten zijn nu dus in 2022 gemaakt in 

plaats van 2021. Dit beïnvloedt het resultaat in 2021 gunstig en in 2022 ongunstig. 

 

http://www.shmpurmerend.nl/

