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Regionale Diaconale Dag

Samenspel Kerken & SchuldHulpMaatje 



Nen 8048

Trainers 



Versterken Samenspel 
Kerken & SchuldHulpMaatje

om mensen een Hoopvolle Toekomst te bieden 

Lokale 
Kerken 

SHM 
locaties



Versterken Samenspel Kerken & 
SchuldHulpMaatje

Actief op brede terrein van armoede, 
zorg & welzijn. Daarin doorgaans 
mensgericht waar nood is

Christelijke gemeenschappen die 
vanuit hun missie gericht zijn op 
dienst aan God, elkaar en hun naaste 
/ wereld

Rusten hun kader en leden toe in 
kerkdiensten, kringen, bijeenkomsten 
en activiteiten (vieren, dienen, leren, 
delen) 

Dragen al 2000 jaar de diaconale / 
missionaire opdracht uit en zijn 
pastoraal betrokken op hun leden 
(vooral life events) 

Lokale 
Kerken 

SHM 
locaties 



Versterken Samenspel Kerken & 
SchuldHulpMaatje

Actief op brede terrein van 
armoede, zorg & welzijn. Daarin 
doorgaans mensgericht en curatief.

Christelijke gemeenschappen die 
vanuit hun missie gericht zijn op 
dienst aan God, elkaar en hun 
naaste / wereld

Rusten hun kader en leden toe in 
kerkdiensten, kringen, 
bijeenkomsten en activiteiten 
(vieren, dienen, leren, delen) 

Dragen al 2000 jaar de diaconale / 
missionaire opdracht uit en zijn 
pastoraal betrokken op hun leden 
(vooral life events) 

Actief op het terrein van 
ondersteuning van mensen met 
schulden en hebben deskundig 
getrainde maatjes

Ontstaan en gedragen door kerken en 
werken aanvullend / versterkend op 
missie van kerken om hulpvragers een 
hoopvolle toekomst te geven 

Heeft als USP het online en offline 
vinden, bereiken, toeleiden en 
langdurig ondersteunen van 
hulpvragers 

Daarbij gaat het zowel om preventie 
als coachen naar financieel gezond 
leven waarin life events een 
belangrijke rol spelen 

Lokale 
Kerken 

SHM 
locaties 



• FILM en SITE

Filmpje ambassadeur diaken 

https://samenhartvoormensen.nl/ambassadeur/diaconie/


Hoe groot is de nood in Nederland? 



Preventie fase Schuldhulp fase Nazorgfase

Prof.
hulp

SamenSpel Kerken & SchuldHulpMaatje 
Samen eerder en meer mensen met geldzorgen 

een hoopvolle toekomst geven 

Vul in 
hoeveel:

Inwoners?
...............

Mensen in 
schulden?
…………….

Hulpvragers?
…………….

Maatjes? 
…………….

Kerken? 
…………….



Korte Quiz

Hoeveel Nederlandse huishoudens lopen een risico 
op problematische schulden of zitten in een 
schuldhulpverleningstraject?

1 op 5
1 op 6
1 op 8



Korte Quiz

Antwoord

Betreft één op de vijf 
huishoudens.





Korte Quiz

Wanneer heeft iemand de grootste kans op 
financiële problemen?

1 Als het inkomen te laag is

2 Als er geen overzicht is en de  

administratie niet goed bijhoudt



Korte Quiz

Antwoord

Als er geen overzicht is en de 
administratie niet goed 

bijhoudt.



Maatjes Training

• Dag 1: Persoonlijkheid
• Geldtypen
• Gedrag en gedragsverandering
• Coachen en leerstijlen

• Dag 2: Portemonnee
• Overzicht en inzicht
• Budgetteren en begroten
• Reserveren en aflossen

• Dag 3: Praktijk
• Do’s and Dont’s voor vrijwilligers
• Wet- en regelgeving
• Sociale kaart

De maatjestraining voldoet aan NEN8048 en wordt gegeven door gecertificeerde schulddienstverleners



Korte Quiz

Maakt meer of minder dan de helft van de 
huishoudens met problematische schulden 
gebruik van schuldhulpverlening?

1 Minder dan de helft

2 Meer dan de helft



Korte Quiz

Antwoord

Betreft minder dan de helft 
van de huishoudens.



Cijfers financiële situatie Nederlanders

Omvang schuldenproblematiek 2018 

1,4 miljoen huishoudens met risicovolle of 
problematische schulden:

840.000 huishoudens met risicovolle schulden, en

540.000 huishoudens met problematische schulden.

1,2 miljoen van deze huishoudens zijn onzichtbaar 
(niet bekend bij de formele schuldhulpverlening).

193.000 huishoudens zijn bekend en geregistreerd 
(bij (schuld)hulpverlenende instanties of via de 
wettelijke schuldsanering natuurlijke personen).



Korte Quiz

Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen het 
ontstaan van de eerste financiële problemen en 
het beroep doen op schuldhulpverlening?

1 5 jaar

2 7 jaar



Antwoord

De gemiddelde tijd is 5 jaar.

Korte Quiz



Preventie fase Schuldhulp fase Preventie/Nazorg
fase

Prof.
hulp

• Mentale steun en
• Geestelijke verzorging
• Toepassing van het   

geleerde 
• Nazorg
• Coaching
• Verandering van 

denken
•Terugblik en
•Voorkomen herhaling

•Portemonnee invullen
•Preventie
•Hulp kruispunten
•Mentale steun
•Spiegel: crisisbudget 
• Analyse & voorsorteren op  

professionele hulpverlening
• Doorverwijsfunctie
• Voorkomen valkuilen
• Onderwijs
• Administratie op orde
• Advies van mens tot mens

Intensiteit

Procesverloop

•Geestelijke verzorging
•Stimuleren volhouden
•Tijd  om Er te zijn …
• Praktische hulp

Wat  betekent  een  
Gecertificeerd Maatje?



SchuldHulpMaatje
Helpt!

Samen lukt ‘t!



SchuldHulpMaatje

• Landelijke organisatie
• Samen met de kerken 
• In 90 locaties in 123 gemeentes door heel Nederland
• 2000 gecertificeerde SchuldHulpMaatjes
• Totaal 2500 vrijwilligers
• Samenwerking met overheid, gemeente, kredietbank, UWV, 

Rabobank, woningcorporaties, bedrijven …….
• SchuldHulpMaatje Moneyfit voor jongeren tot +/- 28 jaar
• JobHulpMaatjes voor mensen die naar werk begeleid 

moeten worden en tussen wal en schip raken 
• Hulp in Praktijk (HiP) voor mensen die geen sociaal netwerk 

hebben met krappe beurs (signaalfunctie)



Doelstellingen

• Voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek

• Gedragsverandering stimuleren o.b.v. 
gelijkwaardigheid

• Stimuleren van zelfredzaamheid en financiële 
vrijheid



Hoe zorg ik dat
mijn

studieschuld
laag blijft?

Waar kan ik
terecht als ik

een
betaalregeling
af wil sluiten?

Een familielid heeft
schulden. Hoe ga ik

daar mee om?

Hoe kom ik uit
de schulden?

Moneyfit .nl

Geldfit .nl

Eerste Hulp Bij Schulden 
.nl

Uit De Schulden .nu

samenhartvoormensen.nl



Internet platforms

• www.schuldhulpmaatje.nl

• www.eerstehulpbijschulden.nl

• www.uitdeschulden.nu

• www.moneyfit.nl

• www.geldfit.nl

• www.samenhartvoormensen.nl

http://www.schuldhulpmaatje.nl/
http://www.eerstehulpbijschulden.nl/
http://www.uitdeschulden.nu/
http://www.geldfit.nl/
http://www.samenhartvoormensen.nl/


Resultaat dat telt – kengetallen 2018

• Online ruim 70.000 mensen geholpen via zelfhulp of 
doorverwijzingen naar organisaties en gemeenten

• 7900 mensen kregen persoonlijke hulp via maatje en 
daarnaast kregen diverse mensen ook hulp via  
inloopspreekuren



Achterstand betalingen
26%

Begeleiding administratie
29%Begeleiding belastingen

9%

Voorkoming schulden/budgetcoaching
26%

Anders
10%

Soort hulpvraag

Achterstand betalingen

Begeleiding administratie

Begeleiding belastingen

Voorkoming
schulden/budgetcoaching
Anders

Op diverse tijdstippen en manieren wordt duurzame financiële 
redzaamheid gerealiseerd



< 1:
8%

1 - 3:
17%

3 - 6:
19%

6 - 9:
13%

9 - 12:
10%

12 - 24:
20%

> 24:
13%

Doorlooptijd afgeronde hulpvragen

In 67% van de hulpvragen wordt de begeleiding vanuit
SchuldHulpMaatje binnen een jaar afgerond. 



Daarom…

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de 

HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet 

jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle 

toekomst geven. Jeremia 29:11



Dank voor uw aandacht. Meer willen weten? 

Neem contact met ons op!

Trudy Doornhof

Wat kunt u voor SchuldHulpMaatje betekenen?

WWW.SCHULDHULPMAATJE.NL


