
Nieuwsbrief februari 2022 
 
Beste Maatjes, 
Bij deze ontvangen jullie weer een Nieuwsbrief van Maatje Vijfheerenlanden.  
Veel leesplezier! 
 
Vanuit het bestuur  
 
Beste Maatjes, 
Hoewel het jaar al weer een maand oud is, wil ik jullie namens het bestuur veel gezondheid, 
wijsheid en energie toewensen voor 2022. Een jaar waarvan we verwachten dat we flink aan 
de slag zullen moeten. Zowel de nasleep van de Coronagolf als de komende energiecrisis 
zullen ons veel werk bezorgen. Inmiddels hebben er al flink wat hulpvragers zich aangediend 
bij Maatje Vijfheerenlanden. Tot nu toe voornamelijk in Vianen. 
We hopen dat we langzamerhand los komen van alle belemmerende beperkingen en weer 
vrijelijk aan de slag kunnen om ons werk te doen. Elkaar weer te ontmoeten, te bemoedigen 
en van elkaar te leren, maar vooral er te zijn voor onze hulpvragers.  
We kunnen eindelijk weer een (her-)start maken met het actief vindbaar zijn. De draad weer 
oppakken in communicatie en samenwerken met gemeente en diverse organisaties. Met als 
doel zoveel mogelijk gezinnen met potentiële schulden te kunnen helpen terug naar 
zelfredzaamheid. 
Op de komende Maatjesavond van 21 februari zullen we jullie verder bijpraten over de op 
stapel staande acties. We hopen elkaar te ontmoeten in gebouw de Hoeksteen te Vianen. 
Met hartelijke groet namens het bestuur, 
Rien Bal 
 
Van de tijdelijke administratieondersteuner 
Sinds begin december neem ik waar in de rol van administratief ondersteuner.  
Het was wel weer even wennen om elke werkdag om half negen op de fiets te stappen om 
naar het werk te gaan, maar de routine zat er alweer snel in. Hoewel ik eerder als Maatje 
werkzaam was en ook een aantal jaren als coördinator actief geweest ben, was het wel al 
lang geleden dat ik voor het laatst een intakegesprek gevoerd had.  
In de gesprekken die ik tot dusver gevoerd heb, viel het mij weer op hoe lang mensen vaak al 
rondlopen met dit probleem, dat deze zorgen hen dag en nacht in beslag nemen en hoe hele 
gezinnen hieronder lijden. Tegelijkertijd merkte ik ook tijdens de gesprekken dat mensen, 
meestal na een aarzelend begin, blij zijn eindelijk hun verhaal te kunnen doen. Verhalen die 



vaak gaan over jarenlang gebukt gaan onder schulden en bijkomende problematiek. Meestal 
gingen mensen hier weer opgelucht de deur uit in de wetenschap dat hulp nu daadwerkelijk 
van start zal gaan en zij binnenkort een Maatje kunnen verwelkomen.    
Vanaf half december tot nu eind januari zijn er 23 mensen bij ons aangemeld. Dit gebeurde 
onder ander door verwijzing via samenwerkingspartners zoals de Wijkwinkel, de sociale 
teams en SamenDoen, maar ook al een aantal via onze nieuwe reserveringstool. Via de knop 
“Direct aanmelden” op onze nieuwe site kunnen mensen rechtstreeks een afspraak boeken 
in mijn agenda. Vervolgens krijgen deze hulpvragers direct een welkomstmail en neem ik 
telefonisch contact met hen op. Ik vertel hun wat zij tijdens dat eerste gesprek verwachten 
kunnen. Daarnaast waren er ook een aantal aanmeldingen via de landelijke sites van 
SchuldHulpMaatje.  
Met 15 van deze 23 hulpvragers heb ik inmiddels gesproken en een eerste inventarisatie 
uitgevoerd. De coördinatoren ronden vervolgens de intakes af en koppelen waar mogelijk 
Maatjes. Van de overige acht moet ik er nog vijf spreken, terwijl de andere drie niets meer 
van zich hebben laten horen. 
Maar goed: 15 nieuwe hulpvragers in zes weken tijd is een fikse toename ten opzichte van 
het gemiddelde van de afgelopen (Corona)jaren. In 2021 hebben zich namelijk maar 
gemiddeld 3,3 nieuwe hulpvragers per maand bij ons aangemeld.  
Deze nieuwe hulpvragers zijn hoofdzakelijk woonachtig in Vianen en omstreken, waardoor 
de meeste Maatjes uit Vianen nu wel een of meer hulpvragers begeleiden. De komende tijd 
gaan we nog meer energie steken in het benaderen van professionals, vooral ook in Leerdam 
en Zederik, om deze voor te lichten over ons hulpaanbod.  
Wetende dat bij acht van de tien hulpvragers sprake is van gestapelde problematiek kunnen 
we er van uitgaan dat veel potentiële hulpvragers wel worden gezien door andere 
zorgdienstverleners, maar nog geen hulp bij hun geldproblemen hebben gevonden. Ook 
tijdens de komende Maatjesavond zal dit onderwerp besproken worden. 
We hopen in elk geval ook met deze acties de opgaande lijn qua nieuwe hulpvragers voort te 
kunnen zetten.  
Jan Geereking 
 
Maatjes 
Momenteel zijn er 39 Maatjes betrokken bij Maatje Vijfheerenlanden. Dit jaar zijn er al wel 
een paar Maatjes gestopt, om verschillende redenen, wat we wel heel jammer vinden. 
Wilma Veenman, Anneliese Westerhoud, Tonny Pokorny, Linda Mulderij, Rene de Groot, 
Carolijn Evertse, Ellen den Hollander, Co van der Velde en Michel Koning. 
Michel is dan wel gestopt als Maatje, maar wil zich wel inzetten om excelbestanden en 
overzichten te maken van de bankafschriften. Dat vinden wij een mooi aanbod en hier willen 
we graag gebruik van maken!  
We willen jullie allen heel hartelijk bedanken voor al het werk dat jullie voor de hulpvragers 
hebben gedaan! 
 
Bij deze stellen we ook graag de nieuwe Maatjes aan jullie voor: 
 



Mijn naam is Loïs van der Ham - Jansen (29 jaar) en ik woon samen met 
mijn man en twee kinderen in Meerkerk. Mijn man is melkveehouder en 
ooit gaan wij op de boerderij wonen. Tot die tijd werk ik in de agrarische 
sector als ZZP'er en probeer ik alles in huis en buiten bij te houden. Het lijkt 
me heel leerzaam om Maatje te zijn, om zo ook mensen en situaties buiten 
je eigen bubbel te leren kennen. En financiën vind ik gewoon heel erg leuk, 
dus ik hoop ook anderen hiermee te kunnen helpen. Ik ben benieuwd hoe 
het in de praktijk gaat en ben blij dat ik alvast iets geleerd heb in de cursus 
van hoe de systemen in elkaar zitten. De rest gaan we in de praktijk wel 
zien.  
 
Mijn naam is Rens Pater, geboren in Vlissingen op 12-09-1967. Na enkele 
omzwervingen, met name werk gerelateerd, woon ik nu met mijn vrouw 
sinds 2017 in Leerdam. In het dagelijks leven ben ik werkzaam voor het 
Ministerie van Defensie als militair. Tegenwoordig geplaatst in Amersfoort 
waar onze afdeling zich bezig houdt met alle ontwikkelingen op het gebied 
van uitrusting/ sensoren/ energievoorziening en wapens met name gericht 
op de militair van de toekomst. Na het volgen van de opleiding 
Budgetcoach/ schuldhulpverlener is de drive om iets te kunnen betekenen 
voor mensen op het financiële/ persoonlijke vlak alleen maar toegenomen. 
Nu we ook de zeer welkome training/ cursus hebben mogen doorlopen is de weg vrij om het 
geleerde in de praktijk te brengen om hopelijk een steentje bij te kunnen dragen waar nodig. 
 
 
Mag ik mij even voorstellen: ik ben Bets Vendelbosch- de Kruijk, 69 jaar en 
woonachtig te Leerdam. Ben al 48 jaar gehuwd. Wij hebben drie kinderen en 
vier kleinkinderen. 
Mijn hobby’s zijn handwerken, puzzelen en lezen. 
Ben al vier jaar gepensioneerd. Daarvoor heb ik 17 jaar bij een Transportbedrijf 
gewerkt op de salarisadministratie. Hier heb ik ook met diverse medewerkers 
met schulden te maken gehad. 
Heb ook 19 jaar vrijwilligerswerk gedaan voor de FNV en wel de 
Belastingservice. Maar dit was geen uitdaging meer met de voor ingevulde  
aangiftes en steeds minder puzzelwerk wat aftrekposten betreft. 
Door een toeval iemand geholpen met financiële problemen en initiatief  gedaan wat we ook 
op de cursus kregen. Hierdoor belangstelling gekregen om Schuldhulpmaatje te worden. 
De cursus was best pittig. Veel informatie om te verwerken, maar gelukkig staat alles ook in 
de map. 
 
Ha iedereen, 



Ik ben Marlies de Leeuw, en ik woon in Schoonrewoerd. In mijn 
dagelijks leven begeleid ik mensen met een niet aangeboren 
hersenletsel in Bilthoven, door onder andere houtbewerking te 
beoefenen. Daarnaast geef ik ook individuele begeleiding vanuit PGB 
budget. Ook volg ik nog een deeltijd studie Social Work. Ik ben één van 
de nieuwe schuldhulpmaatjes uit Vijfheerenlanden. De training heb ik 
ervaren als leerzaam. Dit heeft mij met een nieuwe blik leren kijken 
naar mensen met financiële problemen. Mijn motivatie om Maatje te 
worden is om met elkaar van de wereld een betere plaats te maken, 
door op mijn manier een steun te kunnen zijn voor mensen die zelf 
door problemen met hun financiële situatie even door de bomen het 
bos niet meer zien.  
 
Mijn naam is Lisco Hoogheid, 51 jaar, getrouwd met Marjon. Wij 
hebben twee kinderen en wonen in Gellicum. In het dagelijks leven ben 
ik werkzaam als interim Finance professional. Met mijn financiële 
achtergrond wil ik graag mijn ervaring inzetten als schuldhulpmaatje. Ik 
heb mij in augustus vorig jaar aangemeld en heb in de tussentijd de 
training gevolgd. Deze training vond ik erg leerzaam, vooral omdat ook 
veel niet-financiële aspecten aan de orde zijn gekomen. Ik hoop dat ik 
nu snel de opgedane kennis in de praktijk kan brengen en met mijn 
eerste hulpvrager praktijkervaring kan gaan opdoen als 
schuldhulpmaatje. 
 
 
Mijn naam is Mirjan van Wijk, 58 jaar, geboren en getogen in Noord-
Holland. Ik woon in Heukelum en was tot 2008 werkzaam in het 
Personeelsvak. Momenteel ben ik zzp’er en taalvrijwilliger bij taalhuis 
Geldermalsen. Na de zeer professionele cursus met succes afgerond 
te hebben, hoop ik binnen de gemeente Vijfheerenlanden mensen te 
kunnen bijstaan op financieel gebied. 
 
Vanuit de coördinatoren: 
In december heb ik onderstaand Congres gevolgd en omdat het heel 
interessant en mooi gepresenteerd was, stuur ik het aan jullie door.  
 
De financiële gevolgen van life-events 
Voorspellen en tijdig signaleren voorkomt erger! 

Echt de moeite waard om dit te volgen. Met sprekers die weten waar het over gaat en die 
ook leerzame informatie geven waar wij zeker mee verder kunnen. O.a. Tamara Madern ( 
Lector Schuldpreventie) en de coördinator van Humanitas. 

Kortom: als je tijd hebt, klik hieronder op de link!  (deze link is niet lang meer geldig, dus 
wees snel. https://www.zorgverzekeringslijn.nl/online-congres-gevolgen-van-life-events/ 

https://www.zorgverzekeringslijn.nl/online-congres-gevolgen-van-life-events/


Maatjesavonden 
in 2022 hopen we ook weer maatjesavonden te kunnen organiseren.  
Zet ze alvast in je agenda! 
 
21 februari 
5 april 
20 juni 
27 september 
21 november 
 
 
Dank jullie wel voor jullie inzet!  
Namens de coördinatoren en het bestuur, 
Met vriendelijke groet, 
 
Madelène Bikker 
Teamleider Coördinatoren Maatje Vijfheerenlanden                                        
Tel. 06-45624889 
coordinatormadelene@maatjevijfheerenlanden.nl 
 


