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

Van het bestuur
Beste Maatjes,
Helaas hebben we allemaal, in deze toch al donkere dagen, weer te maken met Corona gerelateerde
beperkingen, zodat onderlinge contacten weer bemoeilijkt worden.
Gelukkig kunnen we terugkijken op twee mooie
bijeenkomsten, de live Maatjesavond op 25 oktober en de
kerkenavond op 8 november. De Maatjesavond stond in
het teken van ontmoeting en (hernieuwde) kennismaking.
Er was veel tijd voor gesprek aan de tafels, al dan niet
naar aanleiding van de uitgedeelde vragenkaarten. Op die
avond werd door wethouder Cees Taal, onder begeleiding
van onze oud-voorzitter Theo Schouten, onze nieuwe
website gelanceerd. Hebben jullie deze al bekeken? Er is
door de werkgroep heel veel werk verzet, complimenten
voor het resultaat.
Hartelijk bedankt voor jullie inzet.
Op 8 november hebben we een ontmoeting gehad met
vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen.
Hiervoor hadden zich zo’n 35 kerken aangemeld. Het thema van
deze avond was “Vroegsignalering” en onder begeleiding van
Gerard van Barneveld van Schuldhulpmaatje Nederland hebben
we met elkaar een aantal oefeningen gedaan in hoe je een
(schuld)probleem herkent. De kerken kunnen een belangrijke rol
spelen in het herkennen van problemen.
Zij komen tenslotte bij hun leden achter de voordeur tijdens hun
pastorale bezoeken. Welke vragen stel je dan, of waar kijk je
naar, zijn zaken die je kunt trainen. Voor velen was deze sessie
een eye-opener. Er zijn kerken die hebben gevraagd deze
oefeningen te komen doen binnen hun kerkenraden. Die zelfde
avond heeft Wethouder Tirtsa Kamstra ook een en ander verteld

over de schuldenproblematiek onder jongeren. Kortom: een informatieve avond met elkaar.
Zoals jullie allemaal zijn geïnformeerd heeft René Nachtegaal besloten een nieuwe stap te zetten in
zijn carrière. Hij is inmiddels vertrokken en we wensen hem veel succes, uitdaging en voldoening in
zijn nieuwe job. We zijn dankbaar voor wat hij in de afgelopen zeven jaar voor Maatje Vijfheerenlanden heeft gedaan. We zijn ook blij dat Désirée Boersma, van Wijkwinkel Vianen, de rol van René
tijdelijk heeft overgenomen voor het houden van intakegesprekken en beantwoorden van de mail.
Hiermee wordt de samenwerking mooi zichtbaar tussen Wijkwinkel Vianen, SamenDoen en Maatje
Vijfheerenlanden. Désirée is tot half januari beschikbaar. Het vertrek van René zorgt voor een
vacature die snel ingevuld moet worden om alle werkzaamheden doorgang te laten vinden.
Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een wervingscampagne. Inmiddels is er een
functieprofiel en een wervingsadvertentie opgesteld. Ook jullie zijn hartelijk uitgenodigd hierop te
solliciteren. Als je interesse hebt of je weet iemand die hierin geïnteresseerd is, nodig ik je uit het
functieprofiel op te vragen bij secretaris@maatjevijfheerenlanden.nl. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Jan Geereking of Madelène Bikker.
In de tijd dat de functie nog niet is vervuld, zijn er diverse klussen of administratieve werkzaamheden
die ook nog gedaan moeten worden. Mocht je wat tijd over hebben, dan ben je hartelijk welkom om
tijdelijk te assisteren, zodat niet alle werk op de schouders van Madelène en Jan drukt. Hiervoor kun
je contact opnemen met Madelène.
Rest mij alleen nog jullie, ondanks alle beperkingen, een goede tijd toe te wensen in de aanloop naar
de feestdagen. Een mooie tijd om met familie door te brengen, maar een zware tijd voor de
hulpvragers. Heel veel sterkte, wijsheid en voldoening gewenst in het belangrijke werk dat jullie
doen.
Hartelijke groet, namens het bestuur,
Rien Bal

Vacaturetekst voor de administratief medewerker
Maatje Vijfheerenlanden is een organisatie van vrijwilligers die inwoners van de Gemeente
Vijfheerenlanden helpt bij het voorkomen en oplossen van problematische schulden. Binnen de
organisatie is een belangrijke taak weggelegd voor de Maatjes. Onze Maatjes staan gezinnen bij die
hulp zoeken bij het op orde krijgen van hun financiële huishouding. Daarnaast is er een team van
coördinatoren dat de Maatjes begeleidt.
Maatje Vijfheerenlanden is aangesloten bij en werkt volgens de richtlijnen van SchuldHulpMaatje
Nederland, dat met zijn ruim 2700 vrijwilligers inmiddels actief is in 131 gemeenten.

Ter ondersteuning van Maatje Vijfheerenlanden zijn we op zoek naar een

Administratief medewerker (m/v)
Bij aanvang voor 16-20 uur per week, met mogelijke uitbreiding op termijn.
Als administratief medewerker vervul je een belangrijke rol binnen de organisatie, omdat je het eerste
contact bent voor hulpvragers en de intake verzorgt. Je bent hierbij de verbindende schakel tussen
hulpvragers, Maatje Vijfheerenlanden en onder andere de Schulddienstverlening (AVRES).
Andere taken zijn de ondersteuning van Maatjes en Coördinatoren bij diverse praktische zaken en het
verlenen van algemene administratieve ondersteuning aan het bestuur van Maatje Vijfheerenlanden.
Daarnaast fungeer je ook als eerste aanspreekpunt voor personen/organisaties die om andere redenen
contact opnemen met Maatje Vijfheerenlanden.
Wat voor persoon zoeken wij?

Belangrijk is dat je je kunt inleven in de uitdagingen waar onze hulpvragers mee te maken hebben.
Verder verwachten we een HBO werk- en denkniveau, actuele kennis van wet- en regelgeving of de
bereidheid die kennis op te doen. Goede kennis van MS Office applicaties is onmisbaar.
We vinden het belangrijk dat je zelfstandig kunt werken, kunt plannen en organiseren, inlevingsvermogen
hebt en kunt samenwerken. Ook discretie en affiniteit met de multiculturele samenleving zijn van groot
belang.
Wat bieden wij?
Een zelfstandige en uitdagende functie binnen een organisatie die de mens achter de hulpvrager centraal
stelt. Wij bieden een marktconforme vergoeding.
Geïnteresseerd of wil je meer weten?
Stuur je reactie naar Jan Geereking, secretaris@maatjevijfheerenlanden.nl
Via dit e-mailadres kun je ook een uitgebreid functieprofiel opvragen.

Vanuit de coördinatoren
Nut, noodzaak en leuke kant van de Online Leeromgeving
Om maar even met de deur in huis te
vallen: ik loop er ook mee achter. Sterker
nog: ik kon de toegang niet meer vinden.
Ben daar niet trots op. Bij navraag bij de
helpdesk heb ik de sleutel weer gevonden,
namelijk onder externe links. Zie het
plaatje. Ik deel dit even met je.
Klik op “Online Leeromgeving ”en
vervolgens rechtsboven op “Jouw pagina”
Wanneer je een cursus wilt volgen die nog
niet op 'Jouw pagina' staat, klik dan rechtsboven op Cursussen en selecteer een cursus.
Klik op de betreffende cursus, klik vervolgens op de knop Bekijken en start de cursus.
Vervolgens komt de cursus in jouw pagina te staan.
Schuldhulpmaatje en Maatje Vijfheerenlanden vinden het belangrijk dat we, ondanks vrijwillige inzet,
veel zorg en aandacht geven aan kwaliteit, zodat we ook gecertificeerde Maatjes kunnen blijven.
Daarom verschijnen er in de regel zo’n twee online trainingen per jaar.
Die kosten best tijd. De ene training levert je meer op dan de andere (zeker als je uitgebreide
(levens)ervaring hebt), maar we vinden ze wel echt belangrijk. Daarom het verzoek in de komende
weken daar even tijd en aandacht aan te geven en even bij te werken, waar nodig.
Compliment aan de Maatjes die het uit zichzelf al voor elkaar hebben.
Coördinator Bert

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

Landelijk Nieuws
Toch schuldregeling mogelijk bij 'fraudevorderingen'.
Mensen die een deel van de uitkering moeten terugbetalen door het per ongeluk overtreden van de
inlichtingenplicht, komen vanaf volgend jaar toch in aanmerking voor gedeeltelijke kwijtschelding
van die vordering. Gemeenten mogen nu alvast op de wetswijziging anticiperen.
Oudere schulden worden echter niet met terugwerkende kracht alsnog kwijtgescholden.
Inlichtingenplicht
Vóór de wetswijziging mochten gemeenten, UWV en de SVB (Sociale Verzekeringsbank) niet
meewerken aan een schuldregeling voor vorderingen die voortkomen uit een overtreding van de
inlichtingenplicht. Althans, een regeling tegen finale kwijting – waarbij een deel van de schuld wordt
kwijtgescholden – was voor een periode van tien jaar na de vordering verboden.
Restschuld
Een voorbeeld: een bijstandsgerechtigde inwoner heeft de gemeente niet op de hoogte gesteld van
inkomsten uit werk of giften van familieleden. De gemeente vordert een deel van de
bijstandsuitkering terug. Als de inwoner een schuldregeling met gedeeltelijke kwijtschelding wil
treffen, mag de zogenaamde fraudevordering daarin niet worden meegenomen, waardoor de
inwoner na afloop van het schuldhulptraject met een restschuld blijft zitten.
Vergissen
Veel van deze fraudevorderingen ontstaan echter per ongeluk, constateren Kamerleden Eppo Bruins
(ChristenUnie) en René Peters (CDA). Bijvoorbeeld omdat mensen zich vergissen, of simpelweg niet
goed op de hoogte zijn van de inlichtingenplicht. In die gevallen moet het wel mogelijk zijn om een
deel van de vordering kwijt te schelden, vinden Bruins en Peters, die daartoe een amendement
indienden. Dat zou volgens hen bijdragen aan een snellere en goedkopere oplossing van schulden.
https://www.binnenlandsbestuur.nl/
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

