
 
Nieuwsbrief juli 2021 
 
Beste Maatjes, 
Bij deze ontvangen jullie weer een Nieuwsbrief van Maatje Vijfheerenlanden. Veel leesplezier! 
 

Van bestuur en coördinatoren 
 
Maatjes ongerust over uitblijven voldoende hulpvragen 
In de afgelopen periode spraken diverse Maatjes hun bezorgdheid uit over het geringe aantal nieuwe 
hulpvragen. Ook kregen wij vragen binnen over wat bestuur en team van coördinatoren eraan doen 
om meer hulpvragers te bereiken.  
Natuurlijk begrijpen en delen wij de frustratie bij sommigen van jullie over de geringe aantallen 
hulpvragers. Dat dit ook het huidige landelijke beeld is, doet hier verder niets aan af.   
Dat jullie niet allemaal overtuigd zijn of onvoldoende merken van de inspanningen van het bestuur 
en het team van coördinatoren om hierin verandering aan te brengen trekken wij ons aan. 
We zetten echter wel degelijk, zowel incidenteel als structureel, fors in op het bereiken van meer 
hulpvragers. 
 
 

Laat mij jullie even bijpraten: 
• Eind vorig jaar heeft het bestuur het beleidsplan 2021/25 vastgesteld. De daarin opgenomen 

doelen over de te bereiken hulpvragers zijn enorm. Deze ‘stip op de maan’ hebben we in 
overleg en met instemming van de gemeente vastgesteld, omdat we het onacceptabel 
vinden dat er zoveel mensen in onze gemeente structureel in financiële ellende verkeren. In 
2025 bereiken we volgens deze ambitie 200 hulpvragers per jaar (nu 70 à 90) met veel meer 
Maatjes dan nu. 

• Vanaf medio 2020 is er op initiatief van ons samen met een aantal samenwerkingspartners 
een PR-campagne gestart die onder leiding van onze voorzitter een groot bereik gehad heeft 
(regelmatig inhoudelijke artikelen en advertenties in de media, postercampagnes, interviews 
met bestuurlijk verantwoordelijken, etcetera). Deze campagne wordt nu nog een poosje 
voortgezet onder meer met het verspreiden van posters (met behulp van Maatjes) in onder 
andere de probleemwijken. 

• De met de gemeente gedeelde ambitie/verwachting dat door het door Avres op te zetten 
Vroegsignaleringssysteem meer mensen eerder zouden worden bereikt, is helaas nog niet 
uitgekomen. Vanuit onze organisatie wordt er voortdurend druk uitgeoefend op de 
gemeente en Avres om hier haast mee te maken. En inderdaad noemt Avres ons op haar site 
niet als mogelijkheid. Daarnaast wordt op diezelfde site onvoldoende kenbaar gemaakt dat 
voor hulp bij nog bemiddelbare schulden ook andere hulpverleners zoals wij bestaan. 



• Onze administratief ondersteuner/intaker zal vanaf nu ook permanent een vaste dag per 
week vanuit LokaalSociaal in Leerdam gaan werken. 

• Er wordt inmiddels met alle voedselbanken binnen onze gemeente samengewerkt, waarbij 
ook onze mensen intakes en hercontroles uitvoeren in de verwachting dat daarmee ook 
eerder problemen gesignaleerd worden en sneller Maatjes kunnen worden gekoppeld. 

•  Tijdens de afgelopen Maatjesavond zijn er door de Maatjes zo’n dertig ideeën ingebracht om 
meer hulpvragers te bereiken. Al deze ideeën worden meegenomen bij de vormgeving van 
onze PR-activiteiten. Ook heeft zich inmiddels een Maatje gemeld dat wil deelnemen aan de 
PR-werkgroep. 

• Op onze nieuwe website komen korte filmpjes en cartoons in diverse talen om ook andere 
doelgroepen van onze laagdrempelige dienstverlening op de hoogte te stellen. 

• De Facebookpagina wordt met veel enthousiasme door André Vis onderhouden en genereert 
veel bezoekers en reacties. 

• De op Instagram geplaatste filmpjes en cartoons zorgen ervoor dat de onderwerpen 
Armoede en Schulden onder de aandacht van onze lokale bestuurders blijven. 

• Etcetera, etcetera. 
 
Daarnaast staat er nog een aantal acties gepland, zoals het binnen brengen van onze kennis bij 
samenwerkingspartners (als bij de voedselbanken) om meer mensen eerder te bereiken.  
Al deze activiteiten en ideeën worden opgenomen in een binnenkort vast te stellen PR-plan. Er 
zal onder verantwoordelijkheid en coördinatie van een bestuurslid worden gewerkt aan een 
structureel PR-beleid. 
 
Dus beste Maatjes, er is veel in gang gezet en nog veel in de planning. Dat dit nog niet tot het 
gewenste resultaat in de vorm van meer hulpvragers geleid heeft, daar zijn we het uiteraard over 
eens.  
Vanwege dit punt blijkt het, nog meer dan gewoonlijk, nodig om iedereen gemotiveerd en 
betrokken te houden. We begrijpen de frustratie heel goed, wanneer je het besluit hebt 
genomen dit bijzondere vrijwilligerswerk te gaan doen en je als Maatje opgeleid bent en 
vervolgens niets te doen krijgt. Precies om die reden proberen we, juist in deze door Corona 
lastige tijd, toch het contact zo goed mogelijk te onderhouden en ook door middel van de digitale 
bijeenkomsten iedereen betrokken te houden. Dit neemt niet weg dat we heel blij zijn dat we dit 
najaar weer voor het eerst in lange tijd een ‘gewone’ Maatjesavond kunnen organiseren waarbij 
we elkaar weer kunnen zien.  
De algemene verwachting van een aantal landelijke partijen blijft dat het aantal hulpvragers snel 
zal toenemen. Hoewel de ondersteuningsmaatregelen nog niet zijn afgebouwd, stijgt het aantal 
mensen in de bijstand nu al snel.  
De risicoanalyse van het tweede kwartaal van dit jaar laat zien dat er zich in de gemeente 
Vijfheerenlanden 4765 huishoudens bevinden in de drie hoogste risicogroepen (Hebben meer 
langdurige betalingsachterstanden en/of problematische schulden). De verwachting is dan ook 
dat dit najaar en volgend voorjaar zich een golf van hulpvragers zal aandienen.  
Bij Maatje Vijfheerenlanden hebben we dus elkaar en vooral jullie, onze Maatjes, hard nodig. 
Laten we daarom in deze lastige periode vooral elkaar bemoedigen en steunen, want er ligt veel 
werk in het verschiet.  
 
Met vriendelijke groet namens bestuur en team van coördinatoren, 
Jan Geereking 
 

 
Postercampagne 



Tijdens de vorige Maatjes avond heeft een aantal van jullie aangegeven mee te willen helpen met het 
verspreiden van posters. Inmiddels zijn de posters aangekomen en willen we die gaan verdelen 
onder de Maatjes. Er is een lijst van adressen waar de posters heen kunnen.  
Wie wil er meehelpen de posters te verspreiden?  
Wil je je aanmelden bij Madelène Bikker (zie onderaan voor mijn gegevens). 
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking. Vele handen maken licht werk!   
 

Stand van de Maatjes 
Momenteel zijn er 42 Maatjes betrokken bij Maatje Vijfheerenlanden.  
Er is één Maatje gestopt: Jacqueline Dekkers, zij woont in Hellouw en is zich gaan inzetten bij 
SchuldhulpMaatje West Betuwe. We vinden het jammer dat je bij ons gestopt bent en willen je 
hartelijk bedanken voor het werk dat je bij ons hebt gedaan. We wensen je veel succes toe in West 
Betuwe! 
Er is één Maatje bijgekomen en één Maatje rondt 10 juli de training af. 
 
Deze twee nieuwe Maatjes stellen zich voor: 
 

Mijn naam is Wilko Scherpenzeel. Ik ben 50 jaar en ik mag mij sinds kort ook 
SchuldhulpMaatje noemen. Ik woon met mijn vrouw en drie kinderen in 
Leerdam en ben in mijn dagelijks werk als Productmanager bij de Rabobank 
bezig met het beleid en de wijze waarop de Rabobank klanten met 
financiële stress helpt. Mijn kennis en ervaring wil ik in mijn directe 
omgeving ook in kunnen zetten. Daarmee hoop ik mijn steentje bij te 
kunnen dragen aan het beperken van de groeiende schuldenproblematiek in 
mijn directe omgeving. In de afgelopen maand heb ik de training van 
SchuldhulpMaatje (online) afgerond. Veel herkenning met onderdelen van 
mijn werk, maar op vaardighedengebied ook veel nieuwe zaken gehoord en 
ermee mogen oefenen. Ik hoop snel (na de vakantie) in de praktijk aan de 
slag te kunnen. Ik heb er in elk geval heel erg veel zin in. Datzelfde geldt ook 

voor het mogen ontmoeten van andere Maatjes in de gemeente Vijfheerenlanden, om samen met 
elkaar de wereld een beetje mooier/makkelijker te maken. 
 

Graag stel ik mij voor in deze nieuwsbrief. Mijn naam is Claudia Siewers, getrouwd, twee kinderen en 
wonend in Vianen. In het dagelijks leven werk ik voor SVWN (visitaties.nl) waar ik een bijdrage lever 
aan het inzichtelijk maken van de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties in Nederland. 
Daarnaast ben ik gespecialiseerd in appartementsrecht, waar ik een proefschrift over schrijf. Met 
mijn aanmelding als Maatje wil ik graag in onze gemeenschap voor mensen die het nodig hebben van 
betekenis kunnen zijn. Ik hoop dat dit gaat lukken. Ik ben ook graag beschikbaar voor al jullie vragen 
waar woningcorporaties bij betrokken zijn of Verenigingen van Eigenaren.   
 

In oktober is er weer een nieuwe training gepland in Ameide. Hiervoor hebben zich al zes 
aankomende Maatjes opgegeven. Er is ook nog een aantal mensen dat de pre-learning gaat volgen.  
 
 

Maatjesavonden 
De volgende Maatjesavond willen we elkaar weer fysiek gaan ontmoeten! 
25 oktober 
29 november 
 
Veel succes met jullie werk voor Maatje Vijfheerenlanden!  
 

http://visitaties.nl/


Dank jullie wel voor jullie inzet!  
Namens de coördinatoren en het bestuur, 
Met vriendelijke groet, 
 
Madelène Bikker 
Tel. 06-45624889 
coordinatormadelene@maatjevijfheerenlanden.nl 
 


