
 
Nieuwsbrief mei 2022 
 
Beste Maatjes, 
Bij deze ontvangen jullie weer een Nieuwsbrief van Maatje Vijfheerenlanden.  
Veel leesplezier! 
 
Vanuit het bestuur  
Algemene Ledenvergadering 
Afgelopen week waren Jan Geereking en ik op de Algemene Ledenvergadering van 
Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Een vergadering waar 106 locale afdelingen 
(ongeveer 144 gemeenten) vertegenwoordigd zijn, om elkaar te ontmoeten en ervaringen 
uit te wisselen. De vergadering werd geopend door de minister van Armoedebeleid, Carola 
Schouten. Zij hield een warm pleidooi om in de komende jaren samen te werken om het 
taboe op schulden te doorbreken, werk te maken van preventie en signalen waar het 
misgaat te melden. Ook daar, waar de overheid steken laat vallen en vertrouwen moet 
terugwinnen. 
Daarbij heeft ze naast vrijwilligersorganisaties ook bedrijven én de samenleving als geheel op 
het oog, omdat schulden voorkomen of vroegtijdig signaleren de beste remedie is. Het besef 
is inmiddels wel aanwezig dat schulden iedereen kunnen overkomen. 
Minister Schouten: “We zitten in een moeilijke tijd waarin de inflatie hoog is, de 
energieprijzen stijgen en voedsel duurder wordt. Schulden liggen dan op de loer. 
Vrijwilligersorganisaties zoals SchuldHulpMaatje helpen mensen die in financiële nood zitten 
of dreigen te raken. Het menselijke aspect is daarbij ontzettend belangrijk. Een samenleving 
waar mensen naar elkaar omkijken is de krachtigste vorm van preventie”. 
SchuldHulpMaatje maakt zich klaar voor de toekomst 
SchuldHulpMaatje ondersteunt sinds 2010 mensen in schulden, door het inzetten van 
gecertificeerde Maatjes. Verwacht wordt dat hun inzet, inmiddels in 144 gemeenten van 
Nederland met ongeveer 3000 vrijwilligers, hard nodig zal zijn. Een grote groep, 1,4 miljoen 
van alle huishoudens, heeft te maken met risicovolle schulden of betalingsproblemen, 
waaronder 614.000 huishoudens die het water aan de lippen staat, omdat hun schulden 
problematisch zijn geworden. Gevreesd wordt dat door de hoge inflatie en de sterk gestegen 
energieprijzen het aantal mensen met schulden zal toenemen. 
Erkende vrijwilligersorganisaties 
Minister Schouten onderstreepte het belang van de aanwezigheid van erkende vrijwilligers-
organisaties en memoreerde dat SchuldHulpMaatje in haar pioniersfase zich hiervoor sterk 
heeft ingezet, wat onder andere heeft geleid tot de oprichting van de Alliantie Vrijwillige 



Schuldhulp. Hierin worden samen met collega-organisaties zoals Humanitas en het Leger des 
Heils de krachten gebundeld.  Ze erkende dat gemeenten en beroepsorganisaties meer 
moeten durven over te laten aan vrijwilligers van deze organisaties en overheden creatiever 
zullen moeten zijn en meer over muren heen moeten kijken. Daar zal de minister zich zelf 
ook sterk voor maken. We treffen het met deze actieve minister, die ooit zelf betrokken is 
geweest bij de oprichting van SchuldHulpMaatje Nederland.   
 
André Vis 
Graag wil ik ook even bij jullie onder de aandacht brengen, dat onze ambassadeur André Vis 
3 mei a.s. opgenomen wordt in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein voor een zware 
operatie. Na een verblijf van 4 à 5 dagen zal er zeker nog zo’n zes weken herstel nodig zijn 
om weer optimaal te kunnen functioneren. Wij wensen André heel veel sterkte toe voor de 
komende weken en hopen dat hij snel weer hersteld zal zijn. 
Tot slot 
Zoals onze minister het al zei, wordt er een flinke recessie verwacht. De uitloop van de 
coronapandemie en de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne zullen veel mensen 
in financieel zwaar weer brengen. Gelukkig kunnen ze terugvallen op jullie, als 
gecertificeerde Maatjes. Wij wensen jullie dan ook voor de komende periode heel veel 
wijsheid, geduld, energie, maar vooral voldoening toe, om hulpvragers deskundig en op 
persoonlijke wijze te begeleiden naar een schuldenvrij leven.     
 
Hartelijke groet, namens het bestuur van Maatje Vijfheerenlanden 
Rien Bal 
 
Van de tijdelijke administratie ondersteuner 
Vrijdag 29 april is mijn laatste werkdag als (tijdelijk) administratief medewerker bij Maatje 
Vijfheerenlanden. Dan heb ik er ruim vijf maanden als vervanger opzitten en zal Anja van der 
Kooij per 1 mei deze taak overnemen. Het blijft een mooie uitdaging om tijdens de eerste 
gesprekken met hulpvragers de juiste toon te vinden om voldoende vertrouwen te 
genereren, zodat deze mensen ondersteuning gaan accepteren en actief gaan meewerken. 
Ik heb dit met veel genoegen gedaan en verwacht een prima opvolging door Anja.  
In de periode tot nu toe (12 april) kwamen er ruim vijftig aanmeldingen voor ondersteuning 
binnen, waarvan er uiteindelijk 36 in het HulpvragerSysteem terecht zijn gekomen. Van de 
36 betrof het vijf dossiers die heropend zijn, omdat hulpvragers opnieuw ondersteuning 
nodig hadden.  Van deze 36 zijn er veertien via de eigen kanalen bij ons terechtgekomen en 
acht via de sociale teams van Vianen en Leerdam. De overige hulpvragen kwamen onder 
meer via de Wijkwinkel, SamenDoen, Vluchtelingenwerk en Avres bij ons binnen.  
Meer dan de helft van deze hulpvragers heeft een migratieachtergrond. Binnen die groep 
zijn er mensen die goed ingeburgerd raken en wat extra hulp nodig hebben om hun weg te 
vinden in onze voor een goed deel gedigitaliseerde samenleving. Daarnaast is er ook een fors 
aantal mensen die grotere problemen hebben. In deze groep gaat het vaak om mensen met 
gebrekkige tot geen kennis van de Nederlandse taal en/of analfabetisme. Het bereiken van 
zelfredzaamheid voor deze groep is geen haalbaar doel en daardoor moet de hulpverlening 
zich beperken tot het op gezette tijden ‘blussen van brandjes’.  
De andere groep kenmerkt zich door mensen die forse financiële problemen hebben, te lang 
zelf doormodderen en te laat om hulp vragen. Een aantal daarvan kunnen met 
ondersteuning van Maatjes goed door ons geholpen worden, maar anderen moeten toch 



echt door naar Bewindvoering en/of de Schulddienstverlening van AVRES. Ook in de 
toeleiding naar deze partners kunnen Maatjes een prima rol spelen. 
In vier situaties heb ik voor deze hulpvragers direct ondersteuning van de Voedselbank 
aangevraagd en in twee situaties financiële ondersteuning van de PCI (Parochiële Caritas 
Instelling) gevraagd en verkregen. Via de PCI kunnen in bepaalde omstandigheden snel 
leningen verkregen worden. Leningen of soms giften die nodig zijn om hulpverlenings-
trajecten op gang te helpen. 
Het aantal mensen dat om hulp vraagt loopt nu zienderogen op ten opzichte van de vorige 
(Corona) periode en de verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten. Ook in dit verband 
houden we rekening met het gegeven dat bij de huidige hulpvragers nog nauwelijks mensen 
zaten die zich, vanwege de gestegen kosten van levensonderhoud, de toenemende inflatie 
en de geëxplodeerde energiekosten, bij ons gemeld hebben. 
Als laatste het vervangen van het HulpvragerSysteem. Dit systeem wordt binnenkort 
vervangen door Sinc. Sinc is een systeem waar ook andere organisatie op lokaal niveau bij 
kunnen aanhaken. Deze mogelijkheid maakt effectievere lokale monitoring en 
samenwerking bij de ondersteuning mogelijk. Daarnaast is er een aantal verbeteringen 
aangebracht die het gebruikersgemak bevorderen. Vanwege de deelname van anderen dan 
SchuldHulpMaatjes-afdelingen zijn er wel een paar veranderingen in de benaming. Zo zal 
‘Hulpvrager’ worden gewijzigd in ‘Cliënt’, wordt ‘Hulpvraag’ gewijzigd in ‘Dossier’ en wordt 
‘Maatje’ in het vervolg ‘Vrijwilliger’.  
Als Maatje zullen jullie niet veel merken van deze verandering, maar voor coördinatoren en 
bestuurders zijn de wijzigingen fors. Daarvoor worden er momenteel ondersteunde 
naslagwerken gemaakt en er zal voor Maatje Vijfheerenlanden ondersteuning zijn door onze 
eigen Digicoach (Maatje) Harry Gobits. Harry zal binnenkort door de vereniging 
SchuldHulpMaatje getraind worden om lokale vragen van Maatjes en coördinatoren over 
Sinc te kunnen beantwoorden. Uiteraard zullen jullie tijdig van deze verandering op de 
hoogte gesteld worden.  
Hartelijke groet, 
Jan Geereking 
 
Energietoeslag 
Heb je een hulpvrager met een laag inkomen die nog geen energietoeslag van AVRES heeft 
gekregen? Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 eenmalig een energietoeslag 
krijgen. Dit bedrag van €800 is bedoeld om mensen te helpen bij het betalen van de hogere 
energierekening. 
Huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen deze toeslag 
aanvragen in 2022. De hulpvrager kan zelf een aanvraag doen via de website van AVRES met 
zijn DigiD. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Eenmalige energietoeslag | Avres. 
 
Inwoners die een uitkering hebben via AVRES of die gebruik maken van een minimaregeling 
hebben de uitbetaling inmiddels ontvangen. Vraag het even na bij de hulpvrager. 
 
Maatjes 
Momenteel zijn er 39 Maatjes betrokken bij Maatje Vijfheerenlanden. In het najaar starten 
we weer met nieuwe Maatjestrainingen.  
 

https://www.avres.nl/eenmalige-energietoeslag


Landelijke trainingen 
Speciaal voor zzp’ers: Veel zzp’ers hebben financiële zorgen. Dat was al voor de 
coronaperiode het geval. En dat is de laatste twee jaar zeker niet verbeterd. In het afgelopen 
jaar is binnen de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp nagedacht over de ondersteuning van 
zzp’ers door Maatjes. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een samenwerkingsverband met de 
vrijwilligersorganisatie Over Rood, die al langere tijd hulp biedt aan ondernemers in 
(financiële) problemen.   
Omdat ondersteunen van zzp’ers specifiekere kennis en ervaring vraagt, is een profiel 
opgesteld voor een ‘zzp-maatje’. Dit profiel is te raadplegen op de Online LeerOmgeving. 
Daarnaast is, samen met Over Rood, een cursus ontwikkeld om Maatjes voor te bereiden op 
de ondersteuning van zzp’ers. Deze cursus bestaat uit enkele thuisopdrachten en een 
(fysieke) trainingsdag. 
  

https://educatieschuldhulpmaatje.nl/wp-content/uploads/2022/01/Profielen-ondersteuning-van-zzpers.pdf


Voor Jonge hulpvragers: vanuit de landelijke stichting is er een training om om te gaan met 
jonge hulpvragers. Deze duurt één dag.  
Wil je deelnemen aan een van deze cursussen of meer informatie, meld je dan aan: 
coordinatormadelene@maatjevijfheerenlanden.nl 
 
Vanuit de coördinatoren: 
We zijn nog steeds op zoek naar een coördinator voor Zederik. Inmiddels hebben we een 
coördinator gevonden die zich wil gaan inzetten voor Zederik. 
Bij deze stelt hij zich aan jullie voor: 
Hallo Maatjes, 
Een aantal van jullie zullen mij al kennen, een aantal wellicht niet. Ik ben Camiel Verhagen en 
ik ben eind 2020 gestart als Maatje bij Maatje Vijfheerenlanden. In de loop van 2021 kreeg ik 
mijn eerste hulpvrager toegewezen. Toen ik echt “aan het werk” ging, werd bevestigd dat 
het een goede keuze was om vrijwilliger bij Maatje Vijfheerenlanden te worden. Ik vind het 
mooi werk om te doen. Onlangs vroeg Madelène mij of ik coördinator zou willen worden 
voor de “Zederikse dorpen”. Na er even over nagedacht te hebben, heb ik besloten deze 
taak te gaan oppakken. Ik vind het mooi om zo mijn werk voor Maatje Vijfheerenenlanden 
verder uit te breiden. Madelène zal ook coördinator blijven, zodat er nu twee coördinatoren 
zijn voor de Zederikse dorpen. Voor degenen die mij nog niet kennen: Ik woon in Ameide, 41 
jaar oud, ben getrouwd en heb twee kinderen van 12 en 9 jaar. In het dagelijkse leven ben ik 
werkzaam bij een accountantskantoor als agrarisch adviseur.  
Groeten, Camiel Verhagen 
 
Maatjesavonden 
De komende maatjesavond op een rij: 
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 
 


