
Nieuwsbrief juli 2020 
Bij deze ontvangen jullie weer een Nieuwsbrief van Maatje Vijfheerenlanden. Veel leesplezier! 
 

Woord van de voorzitter 

Beste Maatjes, 

Voor jullie ligt weer een verse nieuwsbrief, deze keer een heel bijzondere. 
In deze nieuwsbrief zullen zes nieuwe maatjes zich aan je voorstellen. Afgelopen weken mochten we 
als gevolg van de verruiming op de coronamaatregelen weer een opleiding voor nieuwe Maatjes 
organiseren, weliswaar op 1,5 meter afstand van elkaar. Dit was mogelijk in het kerkgebouw “De 
Rank” in Vianen, waarvoor dank aan de Baptistengemeente in Vianen. Ook dank aan Liesbeth voor 
de organisatie van de catering samen met Marjan (vanuit de Hervormde kerk). In totaal waren er 15 
cursisten, van wie er zes voor Maatje Vijfheerenlanden zijn. Op drie “warme” zaterdagen is er hard 
gestudeerd en flink met elkaar gediscussieerd, met als 
doel mensen weer tot zelfredzaamheid te begeleiden. 
Op de tweede zaterdag mocht ik ook even aanwezig 
zijn. Mooi om te horen wat mensen beweegt om dit 
geweldige werk als vrijwilliger op te willen pakken. De 
gesprekken in de groep waren heel persoonlijk en 
open. Door zelf de pré-learning af te ronden begin ik 
steeds meer inzicht te krijgen in wat het werk van een 
Maatje inhoudt. Als er weer een nieuwe cursus 
georganiseerd wordt, zal ik zeker een aantal keer 
aanschuiven. Via deze brief willen we ook onze 
nieuwe Maatjes hartelijk feliciteren met het behalen 
van het certificaat en hartelijk welkom heten in het 
team van Maatje Vijfheerenlanden. 
Het bestuur wenst jullie veel wijsheid toe en voldoening bij het begeleiden van jullie ”eerste” 
hulpvrager.    
  
Ondanks alle versoepelingen van de corona-maatregelen vraag ik jullie toch voorzichtig te zijn en je 
eigen gezondheid niet uit het oog te verliezen. Jullie inzet is hard nodig, zeker in de komende tijden. 
Dus: pas op jezelf en blijf gezond! 
  
Hartelijke groet, Rien   
 

De nieuwe maatjes stellen zich voor 
Er zijn zes nieuwe maatjes gecertificeerd, drie uit Zederik, twee uit Vianen en één uit 
Leerdam. Bij deze stellen ze zich voor: 
 
Mijn naam is Carolijn Evertse. Ik woon in Meerkerk. Ik ben getrouwd en heb een dochter van elf 
jaar.  
In het dagelijks leven houd ik mij bezig met het huishouden en het werk.  
Daarnaast vind ik het leuk om te zingen. Wat ik graag doe is borduren, koken en bakken.  
De training vond ik heel erg leuk en interessant om te doen. Ik heb er veel van geleerd en ik hoop dat 
ik het nu in de praktijk mag brengen.  
Ik ben maatje geworden, omdat ik graag mensen wil helpen die het financieel wat minder hebben en 
ik ze op deze manier weer op de rit kan krijgen. 
Ik vind het wel een heel grote uitdaging. Maar het gaat vast en zeker goed komen.  
Ik heb er in ieder geval veel zin in.  

 



Mijn naam is Jan de Hoon, 62 jaar jong, geregistreerd partner van mijn lieve vriendin en sinds 2017 
woonachtig in Lexmond. 
Ik ben nu afgekeurd na dertig jaar als procestechnoloog bij een staalfabriek in Alblasserdam te 
hebben gewerkt. 
De reden en motivatie waarom ik als maatje een bijdrage wil leveren is, omdat ik goed begrijp dat 
het voor menig mens steeds moeilijker is geworden financieel het hoofd boven water te houden en 
men vaak geen oplossingen meer ziet voor de ontstane problemen. Ik heb ook de indruk dat meer 
overheidsinstanties steeds vaker tegen dan voor de burgers zijn en niet of onvoldoende oog hebben 
en ondersteuning bieden ter oplossing van de problemen van die burgers.      
 
Ik ben Jacqueline Gielen en woon in Hagestein samen met mijn man en onze drie dochters. Ik ben 
jurist en werk in Den Bosch. Naast mijn werk wil ik mij graag inzetten voor de medemens die hulp 
nodig heeft. Ik was dan ook gelijk enthousiast, toen ik in het Kontakt las dat er nieuwe maatjes 
werden gezocht. De training heb ik als inspirerend en bevlogen ervaren. Ik verwacht als maatje met 
geduld en een praktische insteek iemand met een schuldenproblematiek handvatten te geven om 
daar weer uit te komen.  
Ik heb er zin in en het zal ook positieve energie geven!  
 
Marcel Huiveneers, 59 jaar, geboren en getogen in Sittard en opgegroeid in een arbeidersgezin. 
Sinds 1986 getrouwd met Inge en woonachtig in Vianen. Wij hebben een zoon en een dochter die al 
het huis uit zijn.  
Waarom SchuldHulpMaatje? Regelmatig heb ik wat gezien in het Kontakt. 
Ik heb als opleiding LTS, MTS, HTS en ben lange tijd werkzaam in commerciële functies (momenteel 
bij Hieselaar in Schoonhoven) 
Ik was in staat mij zelf een schuldhulpgevoel aan te praten, als ik me niet zou aanmelden als 
SchuldHulpMaatje. Ik heb een goed cijfermatig inzicht en heb al vaker mensen geholpen met 
inzichtvragen. 
Ook op de zaak b en ik een beetje de rondlopende vraagbaak. Maar dan neem ik iets niet over, MAAR 
ga het uitleggen. Het werkt beter met alleen een paar woorden en toekijken hoe de ander het doet. 
Daarom Marcel, kom in actie. Valkuil: “wil veel te hard”.  Rust! Helpen, werken naar zelfredzaamheid 
is de doelstelling. 
 
Klaar met de training en voorzien van basisinformatie nu op naar de praktijk. Ik ben Truusje Spek, 
geboren in Lexmond. Rond mijn achttiende ben ik daar vertrokken en heb ik lange tijd in Utrecht 
gewoond en gewerkt. Sinds ruim twee jaar ben ik terug in mijn geboorteplaats. Op zoek naar 
relevant vrijwilligerswerk kwam ik SchuldHulpMaatje tegen. Met mijn achtergrond onder andere bij 
Divosa hoop ik voor een paar mensen het verschil te kunnen maken. 

 
Ik ben Wilma Veenman, 63 jaar en sinds 1 juli vorig jaar met vervroegd pensioen. 
Ik ben 43 jaar werkzaam geweest bij het Energiebedrijf Eneco in diverse functies: van administratief 
medewerker tot teamleider, kenniscoördinator, coach en ten slotte scrummaster. Deze laatste 
functie kwam in 2019 te vervallen en ik besloot gebruik te maken van de regeling die mij werd 
aangeboden en na 43 werkzame jaren te gaan genieten van mijn pensioen. 
In maart dit jaar ben ik samen met mijn partner Eelko verhuisd van Hillegom naar Leerdam. 
Al snel wilde ik op zoek naar een zinvolle besteding van mijn vrije tijd. Omdat ik in het verleden  in de 
privésfeer al enkele keren iemand geholpen heb de financiën weer op de rit te krijgen sprak het werk 
als SchuldHulpMaatje mij direct aan.  
De drie cursusdagen waren heel leerzaam en professioneel  van opzet. Ik heb een goed beeld 
gekregen wat het werk als SchuldHulpMaatje inhoudt en kijk er naar uit om te gaan starten. 
 
 



Maatjes 
Momenteel zijn er veertig Maatjes betrokken bij Maatje Vijfheerenlanden. Eind juni is er één Maatje 
gestopt: Sharita Joeglal - Sewdoelare uit Vianen. Dit vinden wij heel jammer. We bedanken haar van 
harte  voor haar inzet voor de hulpvragers. 
De trainingen voor nieuwe Maatjes zullen weer gepland worden in oktober.  
 

Hulpvragers 
Situatie uit de praktijk 
 
In de vorige nieuwsbrieven is uitgebreid ingegaan op de complexiteit van de hulpvragen, waar lopen 
we tegenaan, etcetera. 
In deze nieuwsbrief wil ik graag één situatie weergeven: wat we gedaan hebben, ons plan van aanpak 
en met wie we dat gaan doen. 
Ik weet dat het reacties zal oproepen zoals: dit heeft veel te lang geduurd, dossier had al lang 
gesloten moeten worden, etcetera, maar wij (Maatje en René die betrokken waren bij dit dossier) 
vinden dat deze hulpvrager geholpen moet worden. Kan een maatje dit alleen? Het antwoord is 
duidelijk nee. 
Deze hulpvrager heeft een heel hoog gehalte van ja zeggen en nee doen. De oorzaak is bekend. Sinds 
drie weken heb ik weer contact met deze hulpvrager en willen wij hem nog een laatste kans geven. 
Meneer geeft aan blij te zijn met de  hulp. Hij heeft de hulp nodig, anders belandt hij letterlijk onder 
de grond. Hij zal voor 200% moeten meewerken. We hebben afgesproken dat we stap voor stap het 
traject gaan inzetten. 
 
STAP1 
Na anderhalf jaar is de grootste stap gezet: meneer heeft toestemming gegeven voor bewindvoering.  
Door de drank en een ongezonde leefstijl kan deze meneer veel dingen niet meer overzien, vergeet 
dingen, etcetera. 
 
STAP 2 
Vanwege zijn angst om terug te keren in de maatschappij heeft meneer uiteindelijk toestemming 
gegeven om geholpen te worden door Maatschappelijk werk van het Sociaal Team. Als Maatje kan ik 
deze angst absoluut niet wegnemen. Professionele hulp is gewenst. Ik ben dan ook blij met de hulp 
van het Sociaal Team. Meneer wordt aangemeld bij het Sociaal Team. Helaas is er op dit moment een 
wachttijd van zes tot acht weken. 
In principe moet een hulpvrager zich altijd zelf aanmelden, maar in dit geval weet ik dat dit niet gaat 
gebeuren en wordt hij rechtstreeks aangemeld. Advies. Willen jullie iemand aanmelden bij het 
Sociaal Team, geef het door aan René en vermeld situatie en dossiernummer. 
 
STAP 3 
Twee grote stappen zijn gezet, op naar stap 3. Deze hulpvrager heeft een niet al te gezonde leefstijl, 
zowel qua voeding, drinken, bewegen als de netheid in huis. 
Ook deze punten kan ik als maatje niet allemaal alleen oplossen, maar ik kan hier wel in meedenken 
en contacten leggen met diverse instanties (wederom het Sociaal Team, een diëtist) en stimuleren 
om te bewegen. Wandelen als medicijn zou heel goed zijn, maar meneer geeft aan dat hij van fietsen 
houdt en dit ook veel doet. Onlangs heeft hij een nieuwe fiets gekocht, maar als hij deze wil gaan 
verkopen, dan kan hij letterlijk zeggen: In goede staat, altijd binnen gestaan. Er zit geen enkele 
zandkorrel op de banden.  We hebben afgesproken dat hij minimaal vier dagen in de week gaat 
fietsen en dit opbouwt van 5 naar 25 km. Meneer geeft aan dat 25 km wel ver is. Conclusie: Zoveel 
wordt er niet gefietst. 
Met meneer heb ik afgesproken dat hij volgende week vrijdag samen met mij een fietscomputer mag 
aanschaffen. Dit stimuleert hem om routes te bekijken en te ervaren hoeveel kilometer hij heeft 



gefietst. 
 
STAP 4 
Moet nog besproken worden, maar ik hoop dat ik meneer samen met het 
Sociaal Team zo ver krijg dat hij een behandeling krijgt voor zijn 
drankprobleem (meneer ziet dit zelf niet als een probleem) en zijn 
eetpatroon. Zie foto. 
Moraal van het verhaal: Als maatje hoef je het niet allemaal alleen te doen. 
Zoek hulp bij instanties, eventueel via René. Dit houdt je volgens mij ook 
gemotiveerd dit werk te doen.  
Ik zeg het niet vaak, over een hulpvraag, maar in dit geval ben ik best trots dat we deze stappen gezet 
hebben en ik hoop nog gaan zetten, mede dankzij de geweldige inzet van het Maatje de afgelopen 
periode. SAMEN KOMEN WE VERDER. 
 
Denken jullie nog aan het Weekje Weg en het project Wandelen als Medicijn? 

 
 

Actieplan Coronagevolgen 
Media- en voorlichtingscampagne 
 
De eerste advertorial in de Glossy VIJF is uitgekomen. Hier hebben al een paar potentiële maatjes op 
gereageerd. Mensen die enthousiast zijn en graag de pre-learning willen volgen. 

 

Gemeenten zetten app in bij schuldhulpverlening 
Na een aanbestedingstraject hebben een kleine honderd gemeenten gekozen te gaan werken met de 

app van het Rotterdamse bedrijf Buddy Payment, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. De app 

kijkt, zolang de gebruiker daar toestemming voor geeft, mee in de bankgegevens van de gebruiker. 

Zo kan de app bijvoorbeeld geld voor vaste lasten opzij zetten of tips geven over toeslagen en 

minimaregelingen. Ook kan de gebruiker Buddy 'een appje sturen' om advies te vragen. 

Vrijwillig 

Vorig jaar hebben acht gemeenten al geëxperimenteerd met de app. De privacywaakhond Autoriteit 

Persoonsgegevens meldde toen al dat het gebruik van de app alleen op vrijwillige basis mag zijn. De 

gemeente mag inwoners niet dwingen hun bankgegevens met de app te delen.  

Digitaal 

Onder andere de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Almere, Leiden en Alkmaar gaan de app 

gebruiken.  

Die digitale dienstverlening zal de komende tijd hard nodig zijn. Schuldhulpverleners verwachten na 

de zomer een golf aan hulpvragen van mensen met schuldproblemen. Landelijk netwerk 

SchuldenlabNL en consultancybureau Deloitte becijferden vorige week dat het aantal huishoudens 

met schulden in 2021 zou kunnen oplopen tot 2,5 miljoen – een flinke stijging ten opzichte van de 1,3 

miljoen huishoudens die in 2019 met financiële problemen te maken hadden.  

Dat betekent dat de gemeentelijke schuldhulpverlening meer mensen zal moeten helpen. De VNG 

stuurde onlangs een brief aan de Tweede Kamer met vijf aandachtspunten die moeten helpen om 

die schuldengolf terug te dringen. 

 
 

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-buddy-app-een-financiele-vriend-die-helpt-bij-geldzorgen-of-een-digitale-snuffelaar-in-privezaken~b4697ac6/
http://sociaal/nieuws/grote-golven-aan-coronaschulden-verwacht.13209611.lynkx
https://www.schuldenlab.nl/download-hier-ons-actieplan-covid-19/
http://sociaal/nieuws/forse-agenda-om-coronaschulden-in-te-perken.13507342.lynkx


We bereiden ons voor op veel hulpvragers die straks de balans op gaan maken. We houden jullie 
op de hoogte. 
 
Dank jullie wel voor jullie inzet en bereidwilligheid!   

Namens de coördinatoren, 

Met vriendelijke groet, 
Madelène Bikker 
Coördinator MaatjeVijfheerenlanden                                        
Tel. 06-45624889 
coordinatormadelene@maatjevijfheerenlanden.nl 
 
 
 
 
 


