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Het project SchuldHulpMaatje (SHM) is in 2011 in meer 
dan 40 plaatsen in Nederland opgezet door lokale kerken 
en draait inmiddels in 95 gemeenten. In Amersfoort is het 

een project van de lokale Raad van Kerken met als 
partners de diaconie van de Protestantse Gemeente 

Amersfoort, de diaconie van de Protestantse Gemeente 
Hoogland/Amersfoort Noord en de caritas van de r.-k.-

parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. 
Schuldhulpmaatjes bieden gratis advies, steun en vooral 
een luisterend oor aan iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen, ongeacht geloof, ras, 
geaardheid of afkomst.  
 

De economie trekt aan… 
 
Van alle kanten horen we berichten dat het weer goed gaat met en in Nederland. Daarmee wordt ook 
de suggestie gewekt dat armoede en schulden afnemen. Niets is minder waar! 

 door Jos Smeels, voorzitter 
 

Veel Amersfoorters worstelen nog steeds met hun financiën. Ze komen er zonder hulp niet uit. Het 
afgelopen jaar hebben weer zo'n 24 maatjes aan hulpvragers praktische ondersteuning geboden: hulp en 
bemoediging en een luisterend oor zonder vooroordelen. Dank aan onze maatjes en onze coördinator, die 
met zoveel energie en betrokkenheid het werk van SHM Amersfoort een gezicht geven. 
Schuldhulpmaatje Jong en MoneyFit zijn twee projecten die zich richten op hulpvragers van 18-27 jaar. Op 
29 november hebben we samen met Pact Sam Sam een bijeenkomst georganiseerd voor jongerenwerkers 
in Amersfoort. Zij kregen te zien en te horen wat MoneyFit kan betekenen voor jongeren met vragen over 
geld. Het afgelopen jaar hebben vier maatjes zich extra bekwaamd om met de doelgroep jongeren te 
werken. 
 

Bedrijfsmaatjes opgestart  
SHM richt zich met Bedrijfsmaatjes specifiek op medewerkers in bedrijven die in financiële problemen zijn 
of daarin dreigen te raken. Zowel voor betrokken werknemers zelf alsook voor het bedrijf kan dit tal van 
problemen geven als loonbeslag en ziekteverzuim. We hebben nog geen concrete afspraken met een 
bedrijf kunnen maken. De privacywetgeving schrikt bedrijven af. In 2019 gaan we nieuwe contacten 
leggen.  
 
De Stuurgroep richt zich op fondswerving om nieuwe subsidiegevers te vinden. SHM Amersfoort is 
afhankelijk van financiële bijdragen om ons belangrijke werk te kunnen laten voortbestaan. Het is 
bemoedigend dat de kerken ons trouw financieel blijven ondersteunen maar dat is niet voldoende. We 
verwachten ook iets van de gemeente Amersfoort en van fondsen.            
        

 
 

Armoedefonds 
 
Een van onze Stuurgroepleden bezocht de studiedag 
Effectief Profileren van het Armoedefonds. Een leerzame 
dag waarop de deelnemers veel informatie aangereikt 
kregen, individuele en groepsopdrachten maakten, konden 
netwerken en nog veel meer. Aan het eind van de dag 
kregen ze drie verrassingen uitgereikt: een cheque van  
€ 250,- voor de eigen organisatie; een persoonlijke cheque 
voor het volgen van een gratis studiedag bij Academie 3F 
(over fondsenwerving en meer) en een kleurboek voor 
fondsenwervers. En uiteraard een stappenplan voor het 
benaderen van de pers en inzet van sociale media om 
meer aandacht voor de eigen organisatie te genereren. 

 



“Ik heb geen financiële opvoeding gehad” 
 

Dit voorjaar klopt een jonge, alleenstaande vrouw aan bij SchuldHulpMaatje. Ze heeft haar 
financiën niet op orde en geen houvast. Ook vertelt ze dat ze een stok achter de deur nodig heeft 
om goed met haar geld om te kunnen gaan.  
 
De jonge vrouw heeft een flinke schuld opgebouwd door terugval in haar inkomen na ontslag en 
een scheiding. Voor een schuldenregeling klopte ze eerst bij een andere instantie aan. Maar dat 
hulptraject liep niet goed en via een vriendin werd ze attent gemaakt op SchuldHulpMaatje. Ze wil 
graag een nieuwe start maken. Na de intake krijgt ze vrij snel Roel Boerma als maatje toegewezen. 
“Ik had meteen een klik met Roel. Hij is als een vaderfiguur voor mij. Ik heb geen ‘financiële 
opvoeding’ gehad; ik vind het lastig om mijn uitgaven en inkomsten in balans te krijgen. Soms ben 
ik me niet eens bewust wat ik allemaal uitgeef. Vaak gaat het om dingen die helemaal niet nodig 
zijn. Mijn maatje helpt mij en geeft mij advies. In het begin kwam Roel elke twee en nu elke drie 
weken. We hebben alle schulden in kaart gebracht en ik heb zelf een regeling met de schuldeisers 
getroffen. Ik ben nogal eigenwijs, dus ik heb wel een streng maatje nodig en dat is Roel ook wel. 
Belangrijk is dat ik mij bewust ben van mijn uitgavenpatroon. Als alle vaste lasten betaald zijn en 
de schuldenregeling is voldaan weet ik precies  hoeveel geld er over is voor eten en andere 
noodzakelijke dingen. Daarmee moet ik het dan doen. Gelukkig heb ik een goede baan.” 
 

Tijdens het teamuitje bracht 
SchuldHulpMaatje Amersfoort een bezoek 
aan het eiland Pampus, onderdeel van de 

Stelling van Amsterdam. 
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Stijgende lijn hulpvragen  
 
Sinds de zomer heeft het aantal hulpvragers dat ons weet te 
vinden zich positief ontwikkeld, vertelt coördinator Pieter de 
Bekker. ‘Begin juni was de stand 20 hulpvragers en medio 
november 79. 62% van hen kwam via www.uitdeschulden.nu 
binnen, 12% via de wijkteams, 9% via Stadsring51, 7% via 
Indebuurt033. De overige via voedselbank en diaconieën/caritas. 
Dus het was een drukke tijd voor onze intakers. We hebben de 
hulpvragers allemaal goed kunnen onderbrengen bij onze 
maatjes. Van vier maatjes hebben we afscheid genomen maar 
gelukkig kunnen we ook vier nieuwe mensen gaan opleiden.   
 
Samenwerking 
Om meer zicht te krijgen op de behoefte naar ondersteuning 
gaan de coördinatoren van Stadsring51, Indebuurt033, 
Humanitas Thuisadministratie en SchuldHulpMaatje regelmatig 
met elkaar bespreken hoe we hulpvragers beter van dienst 
kunnen zijn. Ook het gesprek met de directeur van de wijkteams 
over onze dienstverlening was informatief en zinvol.’  
 
Pilot met Indebuurt033 
‘Eind oktober zijn we een pilot begonnen om in de 
Informatiewinkel van Indebuurt033 aan het Neptunusplein 
aanwezig te zijn. We kunnen dan op afspraak mensen 
inschrijven, die onze ondersteuning goed kunnen gebruiken. De 
drempel wordt hierdoor verlaagd, want er is veel inloop. 
Tweewekelijks zijn we daar op maandagmorgen aanwezig. Na 
een half jaar wordt er geëvalueerd en gaan we hopelijk door in 
een andere Informatiewinkel van Indebuurt033.’ 
 

 

 

Reageren? Bel of mail Joke Koolhof: 033 4637795 of dowamersfoort@solcon.nl. 
Kijk ook op www.schuldhulpmaatje.nl, www.uitdeschulden.nu en www.shm-amersfoort.nl of op Facebook 

@shmamersfoort. 
Coördinator SchuldHulpMaatje: Pieter de Bekker, 06 15068522, info@shm-amersfoort.nl 

Eindredactie nieuwsbrief: Joke Bosch 

 

 

Secretaris gezocht 

Door het vertrek van de huidige 

secretaris  van de Stuurgroep in 2019 

zijn we op zoek naar een nieuwe, 

enthousiaste secretaris. Iets voor jou? 
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