Nieuwsbrief maart 2021
Beste Maatjes,
Bij deze ontvangen jullie weer een Nieuwsbrief van Maatje Vijfheerenlanden. Veel leesplezier!
Inhoudsopgave (CTRL+klikken)

Van de voorzitter
Van de bestuurstafel
Maatjesavond/webinar 22 februari
Van de administratieve ondersteuner (intaker)
Online leeromgeving
Stand van de Maatjes
Maatjesavonden
Landelijke bericht

Van de voorzitter
We kijken inmiddels al weer terug op een geslaagd eerste webinar van Maatje Vijfheerenlanden.
Het was voor ons allemaal een spannende ervaring: hoe zou het gaan, komt over wat we willen
vertellen, past het wel binnen het tijdsbestek of houden we nog veel tijd over in de planning; al deze
punten hielden ons toch redelijk bezig. Gelukkig hebben we veel positieve, maar ook opbouwende
reacties en tips ontvangen. Bedankt daarvoor.
We hebben jullie meegenomen door de jaarcijfers, de begroting en het meerjarenbeleidsplan.
Daarnaast heeft Madelène nog een casus uitgewerkt. En dan was er natuurlijk ook de interessante
quiz. Wij kijken zelf ook met genoegen terug op deze mooie ervaring. Er was een hoge kijkdichtheid.
Op een paar Maatjes na, had iedereen ingelogd. Super.
We hebben besloten deze vorm te handhaven, zolang we te maken hebben met de beperkingen die
corona ons nog steeds oplegt.
We zullen dus de draad weer oppakken en weer structureel, voorlopig via een webinar, de Maatjesavonden organiseren volgens de planning die we voor 2021 hebben afgesproken. We zijn erg trots op
onze Maatjes, die met enorm enthousiasme, ondanks alle beperkingen, voortvarend aan het werk
zijn. Ons is er alles aan gelegen jullie zoveel mogelijk de noodzakelijke ondersteuning en rugdekking
hierbij te geven.

Van de bestuurstafel

Op 15 februari jongstleden hadden we onze bestuursvergadering. Naast de laatste puntjes voor het
webinar en de gesprekken met de wethouder over armoedebeleid en de subsidies hebben we het
meerjarenbeleidsplan erbij gehaald en de acties bekeken die voor dit jaar gepland staan.
Zo hebben we afgesproken de contacten met onze samenwerkingspartners SamenDoen, Wijkwinkel
Vianen, AVRES, de voedselbanken en de kerkgenootschappen weer op te pakken en te versterken.
Het tweede actiepunt is het investeren in nieuwe samenwerkingsrelaties, waaronder de fracties van
de lokale politieke partijen en de verschillende migrantenorganisaties.
Ook pakken we de draad weer op van ons Corona-PR-plan voor het actief werven van Maatjes, maar
vooral ook het actief investeren in naamsbekendheid van Maatje Vijfheerenlanden. Zeg maar: “het
actief gevonden willen worden” is belangrijk. André Vis doet hiervoor al een aardige duit in het zakje
met het actueel houden van onze facebookpagina, met 7100 bezoekers en 549 delers afgelopen
week. Verder zal er gewerkt gaan worden aan een plan voor fondsenwerving en het actief zoeken
van sponsoren. Kortom: veel werk aan de winkel.
Net voor inlevering van mijn nieuwsbrief-kopij kreeg ik bericht dat de gemeente haar armoedebeleid
niet geheel van tafel heeft geschoven, maar nog druk bezig is hierin ook haar verantwoordelijkheid te
nemen. In het Kontakt van deze week staat hierover een mooi artikel. Er is dus nog steeds hoop voor
al die hulpvragers, die de draad naar zelfredzaamheid weer willen oppakken. Ik wens jullie namens
het bestuur heel veel wijsheid, geduld en enthousiasme om met dit mooie werk als Maatje bezig te
zijn.
Hartelijke groet namens het bestuur, Rien Bal

Maatjesavond/webinar 22 februari
Het was goed dat er zoveel Maatjes aangesloten waren (36). De vergaderbox met versnaperingen
was ook leuk en lekker om te krijgen. Hierna hebben we veel positieve reacties gehad. We hadden
een goede cameraploeg en de informatie konden we precies in één uur geven. Ook de quiz was leuk
en een goed intermezzo. Goed om elkaar op deze manier toch te ontmoeten. Op 10 mei is er weer
een Maatjesavond. We gaan dit dan, zoals het er nu voor staat, weer online organiseren.
Als je het Webinar gemist hebt, kun je het nog terugkijken met de link die je hebt gekregen:
https://youtu.be/RXuOOAcv6fo Als jullie tips hebben, horen we dit graag!

Van de administratieve ondersteuner (intaker)
Hulpvragen
Er staat een aantal intakegesprekken gepland in de komende dagen voor zowel Vianen, Zederik als
Leerdam.
Succesverhaal
Graag wil ik een succesverhaal met jullie delen. Dit is in overleg gegaan met de hulpvrager en het
Maatje dat deze hulpvrager begeleidt.
Eind 2020 heeft René een intakegesprek gehad met een mevrouw. Er was sprake van schuld, reintegratietraject, stress, verslaving, etcetera.
Tijdens de intake werd wel duidelijk dat mevrouw binnen drie jaar zelf de schuld kon aflossen. De
hulpvrager was en is nog steeds heel erg enthousiast en blij met de hulp van het Maatje.
Na de intake zijn er diverse acties gaan lopen.
1: Vanwege alle spanningen en stress in het lichaam is mevrouw onder begeleiding gaan lopen en
wordt ze begeleid door een fysiotherapeut.
2: Er is een re-integratietraject gestart bij Enik Recovery challenge. Hulpvrager is erg enthousiast en
dit is een eerste stap naar betaald werk.
3: Hulpvrager is erg gemotiveerd, heeft een actielijstje liggen voor als het Maatje komt met punten
die besproken moeten worden. Ook voor een Maatje werkt dit heel erg prettig.

Waar staan we nu?
Na drie maanden kunnen we constateren dat er een heel andere hulpvrager aan tafel zit. De diverse
klachten zijn nog niet over, maar ze is goed op weg. Tijdens de intake was er nog sprake van
cannabisgebruik, maar door een leefstijlverandering is de hulpvrager zonder professionele hulp
hiermee gestopt. Hulpvrager zit goed in haar vel en ziet de toekomst heel positief tegemoet.
De hulpvrager is een voorbeeld voor anderen die bij dezelfde instantie vrijwilligerswerk doen om te
integreren. Ze gaat op de fiets naar Nieuwegein/IJsselstein, wandelt veel, leeft gezond, heeft de
administratie steeds beter op orde. Tijdens het re-integratietraject worden er diverse workshops
gegeven en de hulpvrager gaat haar eigen succesverhaal vertellen: Hier stond ik vijf maanden
geleden, heb hulp gezocht en gekregen, dit heb ik allemaal opgepakt en over xx maanden wil ik dit
stap voor stap bereikt hebben. Deze hulpvrager is absoluut een voorbeeld. Ze heeft het allemaal zelf
gedaan, maar ook dankzij de geweldige ondersteuning van het Maatje, waar zij heel erg blij mee is.
Persoonlijk denk ik dat deze casus ook heel positief werkt voor een Maatje.

Online leeromgeving
Als je ingelogd bent in het HVS, dan kun je via Home naar de online leeromgeving en onder “Jouw
pagina” zie je de beschikbare modules. De module: “Rol van de vrijwilliger: grenzen en
samenwerken” is zeer interessant met veel linkjes naar meer informatie. Als je een avondje over
hebt, is het leerzaam deze module te volgen.

Stand van de Maatjes
Momenteel zijn er 37 Maatjes betrokken bij Maatje Vijfheerenlanden.
We hebben nieuws over de driedaagse training voor nieuwe Maatjes. Op grond van de persconferentie van dinsdag 23 februari heeft SchuldHulpMaatje besloten voorlopig niet fysiek te
trainen. Het onderwijs gaat weliswaar langzaamaan weer open, maar dit is met name vanuit het
oogpunt van het welzijn van jongeren. Om die reden volgt SchuldHulpMaatje nu niet wat geldt voor
het onderwijs. Voorlopig plannen ze daarom digitale basistrainingen. Wij kunnen hier binnenkort aan
meedoen. Wanneer de eerste trainingen zijn, is nog niet bekend, maar er wordt hard aan gewerkt.
Inmiddels staan er zo’n twaalf mensen in de wachtrij om mee te doen aan de Maatjestraining.

Maatjesavonden
10 mei
12 juli
25 oktober
29 november

Landelijk bericht
Door een combinatie van twee wetswijzigingen lijken studenten die hulp zoeken bij het oplossen van
hun schulden de dupe te worden.
Op 1 januari 2021 zijn enkele belangrijke wetswijzigingen in werking getreden, die invloed hebben op
mensen met schulden. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is aangepast en de Wet
vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) is van kracht. Deze twee wetswijzigingen zijn bedoeld om
de inwoner met schulden beter te beschermen en te helpen. Toch lijken studenten die hulp zoeken
bij het oplossen van hun schulden de dupe te worden van een combinatie van deze wijzigingen.
Een heldere nadere toelichting vind je in Binnenlands
bestuur: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/stimulansz/student-in-de-kneldoor-wijziging-van-wetgeving.16023830.lynkx

Veel succes met jullie werk voor Maatje Vijfheerenlanden!
Dank jullie wel voor jullie inzet!
Namens de coördinatoren en het bestuur,
Met vriendelijke groet,
Madelène Bikker
Coördinator MaatjeVijfheerenlanden

