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

Woord van de voorzitter 
Beste Maatjes, 
Als ik dit voorwoord schrijf, is de Maatjesavond net afgelast. Helaas zit het Covid-19 virus ons erg 
dwars. Graag had ik jullie op die avond meegenomen in de plannen en lopende acties die achter de 
schermen plaats vinden. Er is inmiddels een hechte samenwerking ontstaan met de Wijkwinkel 
Vianen en  SamenDoen Leerdam. Door deze samenwerking is ook de vormgeving mogelijk van de 
mediacampagne die momenteel loopt. Er zijn al diverse interviews, artikelen of advertenties in het 
Kontakt verschenen, onze Facebookpagina’s zijn erg actief en de contacten met de vertegenwoor-
digers van de Gemeente Vijfheerenlanden zijn erg goed. De wethouder die verantwoordelijk is voor 
de portefeuille “armoedebestrijding” is erg enthousiast over de inzet en de rol die Maatje Vijfheeren-
landen speelt in het verbinden van de verschillende organisaties op dit gebied en heeft zijn 
vertrouwen uitgesproken en een uitgebreide steun toegezegd aan onze organisatie. 
 
Inmiddels is het meerjarig beleidsplan 2021 – 2025 in concept gereed en er zullen in de komende 
bestuursvergadering de laatste puntjes op de i worden gezet om het daarna vast te stellen. Als het 
weer mogelijk is een Maatjesavond te houden, zullen we dit plan aan jullie presenteren. Wij gaan dit 
beleidsplan ook bespreken met wethouder C. Taal, zodat men ook op gemeentelijk niveau op de 
hoogte is van onze plannen op middellange en lange termijn.  
 
We zijn erg verheugd te melden dat er weer een opleiding tot Maatje is gestart. In totaal worden er 
zes aspirant Maatjes opgeleid uit onze Vijfheerenlanden samen met anderen uit het land. We 
wensen hun veel enthousiasme en plezier toe bij het volgen van de cursus en succes bij het 
bestuderen van de lesstof om de eindtoets met een goed gevolg af te ronden.    
 
Tot slot wil ik jullie veel gezondheid, kracht en motivatie toewensen om dit mooie werk te blijven 
doen in een tijd met soms flinke beperkingen in ons handelen en onze ontmoetingen.   
Houd afstand….pas goed op jezelf!! 
Hartelijke groet, Rien.  
 

E-Learning voor alle maatjes en Coronanieuws 
Er zijn weer interessante modules toegevoegd over Maatje zijn in Coronatijd en de Gedragscode die 
aangepast is. Willen jullie deze modules volgen? 
 
De Landelijke Vereniging biedt een overzicht van relevant nieuws over corona en geldzaken en tips 
om problemen te voorkomen of te beperken.  
https://schuldhulpmaatje.nl/nieuwsoverzicht-corona-en-schulden/ 

 
Contact met Hulpvragers  

We adviseren jullie de hulp aan huis te beperken. Let goed op de gezondheid van de hulpvrager en 
die van jezelf. Misschien is er in jouw omgeving een andere grotere ruimte waar je met elkaar kunt 
afspreken.  
 

Maatjesavond  
De Maatjesavond van 5 oktober kon door Corona helaas niet doorgaan. Binnenkort hopen we jullie 
een nieuwe datum door te geven. 
 

  

https://schuldhulpmaatje.nl/nieuwsoverzicht-corona-en-schulden/


Maatje in Het Kontakt: 
Beste maatjes, 
Ik ben Barbara Versluis en sinds december 2019 Maatje bij Vijfheerenlanden. Ik vind het heel fijn om 
mensen te helpen de goede richting weer te vinden. Ik heb een eigen bedrijf in Verzuim en Re-
integratie. Doordat er aan verzuimmeldingen vaak andere oorzaken ten grondslag liggen, ben ik mij 
gaan verdiepen in de impact die financiële problemen hebben op het welbevinden van werknemers. 
Daarom ben ik in december 2019 gestart als vrijwilliger voor Maatje Vijfheerenlanden. Daarnaast 
startte ik de opleiding tot bewindvoerder. Door corona werd dit een langer traject dan bedacht.  
Door mijn ruime ervaring met mensen die moeilijkheden in hun persoonlijk en sociaal functioneren 
ervaren, kan ik goed aansluiten bij de cliënt. Ik ben ervan overtuigd dat elk mens zijn eigen krachten 
heeft en ik vind dat het gebruik van deze krachten gestimuleerd moet worden. Om deze reden 
probeer ik altijd samen met de cliënt te kijken wat de beste oplossing is en ik laat de cliënt zoveel 
mogelijk zelf beslissingen nemen, als dit binnen de mogelijkheden ligt. 1 september 2020 ben ik 
officieel samen met Elita de Bruin een maatschap begonnen: Rechterhand Bewindvoering. Mocht je 
dus een cliënt hebben van wie je denkt: deze moet een stap verder, dan weet je ons te vinden. 
Op naar veel mensen helpen zeker binnen Maatje Vijfheerenlanden. 
 

 
 

Hulpvragers 
Hierbij een update van de lopende hulpvragen. 
Op dit moment zijn er 66 openstaande hulpvragen.  De afgelopen twee weken zouden er diverse 
intakegesprekken plaatsvinden. De verwachting is 10-15 nieuwe hulpvragen, zowel in Vianen als 
Leerdam en Zederik. 
Helaas zijn vanwege Corona een paar gesprekken niet doorgegaan. Mensen zijn verkouden, een 



huisgenoot is positief getest, etcetera. Uiteraard is het heel vervelend, maar het meest vervelende 
blijft dat de afspraken niet worden afgezegd. 
Helaas constateren we ook dat succesvol afgesloten dossiers weer geopend moeten worden. In 
sommige gevallen zijn er door Corona weer nieuwe schulden ontstaan. Met deze mensen zal 
opnieuw een intakegesprek plaatsvinden en in principe wordt, indien mogelijk, hetzelfde maatje aan 
deze hulpvrager gekoppeld. We naderen alweer het eind van 2020. Dit houdt ook in dat we de 
kengetallen weer moeten opgeven voor het jaarverslag.  Zou je de contactmomenten inclusief uren 
in het HVS willen zetten, mocht dit nog niet gebeurd zijn. 
Als er dossiers gesloten kunnen worden, dan kun je dit doorgeven aan René  Nagtegaal. Mocht je een 
nieuwe hulpvraag erbij kunnen/willen hebben, bespreek dit dan met je coördinator! 
HVS 
Zoals jullie allemaal wel gemerkt hebben, is  de lay out van het HVS veranderd. Alle info staat erin, 
maar misschien net iets anders dan jullie gewend waren. Misschien is het voor jullie van minder 
belang, maar op dit moment kun je niet zien hoeveel uur er dit jaar besteed is aan de hulpvrager. Alle 
uren van diverse jaren worden bij elkaar opgeteld.  Tevens werkt de koppeling van postcode en 
straat niet optimaal. Postcodes van nieuwe wijken zijn niet altijd bekend. Ook hier wordt aan 
gewerkt door Schuldhulpmaatje Nederland. 
Zijn er zaken die jullie missen? Geef dit alsjeblieft door aan René Nagtegaal, 
administratie@maatjevijfheerenlanden.nl.  Het gaat hierbij dus niet om een lay out aanpassing! 
Pepernotenactie 
Ongeveer twee weken geleden hebben jullie een mail ontvangen over de Pepernotenactie. De eerste 
aanmeldingen zijn binnengekomen. Komen de kinderen van jouw hulpvrager hiervoor in aanmerking, 
geef dit dan zo snel mogelijk door. Zie mail. 
Diversen 
We krijgen soms ook berichten dat een hulpvrager gaat/moet verhuizen en dan moeten er ook 
spullen zijn voor de inrichting, of de hulpvrager heeft jonge kinderen en zij zouden graag wel een leuk 
spel willen, etcetera. Vaak zijn er geen financiële middelen. Is bovenstaande het geval bij jouw 
hulpvrager, neem dan contact op met de administratie, dan kunnen we gezamenlijk kijken naar de 
mogelijkheden. 
 
Momenteel is er voor een hulpvrager die dit goed kan gebruiken een mooie TV gratis beschikbaar. 
Ook is er binnenkort een desktopcomputer beschikbaar voor een gezin dat met armoede en schulden 
kampt. Weten jullie een hulpvrager die hiermee geholpen zou kunnen worden, stuur een mail naar: 
coordinatorjan@maatjevijfheerenlanden.nl 
 

Landelijke berichten 

 

Gemeenten mogen boete voor 'foutje' kwijtschelden 

Gemeenten krijgen de mogelijkheid boetes kwijt te schelden die bijstandsontvangers krijgen, als zij 

verkeerde gegevens hebben ingevuld. De Tweede Kamer heeft een voorstel van het CDA en de 

ChristenUnie aangenomen dat ervoor zorgt dat iemand in de bijstand met fout ingevoerde 

formulieren gewoon wordt geholpen met de boete, mits er geen sprake is van doelbewuste fraude. 

Gemeente kan nu niet snel helpen 

Sommige mensen worden als fraudeur aangemerkt, omdat er op hun formulieren iets verkeerd is 

ingevuld of een verandering - zoals een baan of een nieuw adres - te laat is doorgegeven. Het ergert 

de partijen dat gemeenten zo'n persoon niet snel kunnen helpen door bijvoorbeeld de vordering 

kwijt te schelden om zo de bijstandsontvanger te helpen met zijn schulden. 'De gemeente kan nu bij 

schuldhulpverlening geen verschil maken tussen mensen die bewust frauderen en mensen die ergens 

per ongeluk een punt of komma verkeerd hebben gezet,' legt CDA-Kamerlid René Peters uit. 

mailto:administratie@maatjevijfheerenlanden.nl


Niet langer naar rechter 

Dat kan momenteel alleen als de afdeling van de gemeente die over schuldhulp gaat, naar de rechter 

stapt om de afdeling van dezelfde gemeente die over fraudeaanpak gaat te dwingen akkoord te gaan 

met een regeling. Van dat kostbare en bureaucratische proces willen de partijen af. Mensen in de 

schulden komen zo alleen maar verder in de problemen, stelt Peters. 'Daarom ben ik blij dat het 

voorstel is aangenomen om de wet op dit punt aan te passen en de regels eerlijker te maken.' (ANP) 

Gelezen in de krant: 

 

 
 
Binnenkort zullen er weer nieuwe maatjes gecertificeerd worden. Momenteel zijn ze bezig met de 
training. Zo breidt ons team weer uit. 
 
Veel succes met jullie werk voor Maatje Vijfheerenlanden!  
 
Dank jullie wel voor jullie inzet !  

Namens de coördinatoren, met vriendelijke groet, 

Madelène Bikker 
Coördinator MaatjeVijfheerenlanden                                        


