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Het project SchuldHulpMaatje (SHM) is in 2011 in meer 
dan veertig plaatsen in Nederland opgezet door lokale 

kerken en draait inmiddels in 60 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, de caritas van de r.-k.-
parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en de 

ouderenbonden KBO en PCOB. 
Schuldhulpmaatjes bieden advies, steun en vooral een luisterend oor. Zij willen naaste zijn van 
mensen die te maken hebben met de harde werkelijkheid van schulden.    

      

Nieuwe maatjes nodig 
 

SchuldHulpMaatje Amersfoort blijft nieuwe 

aanvragen krijgen. Omdat een aantal 

maatjes van het eerste uur is gestopt, wordt 

hard gewerkt aan het vinden van nieuwe 

maatjes en aan het regelen van trainingen 

voor hen.   

 
SchuldHulpMaatje Amersfoort doet veel aan 

deskundigheidsbevordering. Op de foto krijgen maatjes 

een training in de Bergkerk. 

 

Met het regelen van opleidingen voor de nieuwe maatjes is coördinator Hans van Dijk zo druk dat de 

stuurgroep SchuldHulpMaatje nog een coördinator heeft gezocht: Jan Bentvelzen. Vanaf november 2013 

doet hij met veel enthousiasme de intakegesprekken met de hulpvragers. ,,Het is dankbaar werk. Of de 

hulpvraag nu wel of niet geschikt is voor SchuldHulpMaatje; in vrijwel alle gevallen stelt de hulpvrager het 

bijzonder op prijs dat hij zijn verhaal kwijt kan. De hulpvragen zijn net zo gemêleerd als de hulpvragers: 

van mensen die pas twee jaar in Nederland zijn en volledig verdwalen in al onze toeslagen, regels, rechten 

en verplichtingen tot mensen met een schuld uit een vroeger bedrijfje van vele tienduizenden euro’s en 

een aflossingscapaciteit van een paar tientjes per maand. De hulpvragen komen in golven: soms een paar 

weken geen en dan binnen een paar dagen drie of vier. De laatste periode zijn er een aantal 

binnengekomen waarvoor we geen maatje meer beschikbaar hebben. Een aantal van onze maatjes heeft 

aangegeven tijdelijk of permanent niet meer beschikbaar te zijn. Coördinator Hans van Dijk investeert 

daarom veel tijd in het vinden en het regelen van opleidingen voor nieuwe maatjes. Momenteel zijn er 21 

maatjes actief voor 35 hulpvragers. We willen het aantal maatjes graag uitbreiden naar 30.” 

 

,,SchuldHulpMaatje wil borgen dat ‘onze‘ maatjes niet te zwaar belast worden”, 

zegt Bentvelzen. ,,Dat gevaar bestaat als een maatje te veel hulpvragen op zijn 

bordje heeft of als hij geconfronteerd wordt met een te complexe hulpvraag. 

Ook komt het voor dat hulpvragers vanwege hun problematiek voor een zware 

psychische belasting zorgen van het maatje. Wij proberen dat te voorkomen 

door op voorhand een zo goed mogelijke balans te vinden tussen de belangen 

van de hulpvrager en die van het (beoogde) maatje.” 

 

 Jan Bentvelzen assisteert Hans van Dijk bij coördinatietaken. 

 

 Maatje worden? 

Stuurgroep SchuldHulpMaatje wil graag in contact komen met enthousiaste vrijwilligers die maatje 

willen worden. Gemotiveerde vrijwilligers krijgen een training van drie dagen waarna ze als 

gecertificeerd maatje aan de slag gaan. 

Interesse? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

coördinator Hans van Dijk, info@shm-amersfoort.nl, 06-34612083. 



‘Rust brengen in het leven van mensen’ 
 

Wie zijn onze vrijwilligers en wat beweegt hen om 

schuldhulpmaatje te zijn? Irene Stok, werkzaam bij de diaconie van 

de Protestantse Gemeente in Utrecht en sinds anderhalf jaar 

schuldhulpmaatje in Amersfoort, vertelt over haar drijfveren en 

ervaringen. ,,Onmacht om de financiële problemen de baas te 

worden, geeft veel onrust. Het is prachtig om mensen te zien 

veranderen als er weer rust komt”. 

 

 

Maatje Irene Stok: ,,Door schuldhulpmaatje te zijn, leer ik mensen en organisaties 

in Amersfoort kennen en word ik onderdeel van de gemeenschap hier”. 

 

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? 

,,Als ouderenwerker bij de protestantse diaconie Utrecht bezoek ik mensen en zoek en begeleid ik 

vrijwilligers. In mijn vrije tijd ben ik sinds een aantal jaren betrokken bij de Iona Community in Schotland, 

bekend van de ‘Ionaliederen’ die in het nieuwe liedboek voor de kerken staan. De Iona Community is een 

wereldwijde christelijke beweging die zich inzet voor liturgievernieuwing, gemeenschapsopbouw en 

werken aan vrede en sociale gerechtigheid. Die laatste thema’s spreken mij erg aan en ik draag er graag 

een steentje aan bij. Schuldhulpmaatje zijn past daarbij. Mensen die financiële problemen hebben, leven 

vaak geïsoleerd, bijvoorbeeld vanwege schaamte over hun schulden. Ze hebben geen netwerk waaraan ze 

hulp kunnen vragen. De onmacht om met de problemen en de instanties om te gaan, geeft veel onrust. Ze 

hebben soms het gevoel dat hen onrecht aangedaan wordt. Ik denk dat ik kan helpen door als mens te 

komen, tijd te nemen, te luisteren, samen te kijken wat er anders kan en vooral hoe er weer rust (vrede) 

in het leven van mensen kan komen. Voor mijzelf vind ik het leuk om iets in Amersfoort te doen. Ik woon 

hier nog niet zo lang. Door schuldhulpmaatje te zijn, leer ik mensen en organisaties in Amersfoort kennen 

en word ik onderdeel van de gemeenschap hier.” 

 

Welke knelpunten en uitdagingen kom je tegen als schuldhulpmaatje? 

,,Ik ben nu zo’n anderhalf jaar schuldhulpmaatje en heb vijf 

hulpvragers gehad. Eerlijk gezegd vind ik het soms moeizaam 

gaan. Er spelen vaak meer problemen dan alleen financiële, 

waardoor de financiële problemen soms moeilijk zijn aan te 

pakken. Wat ik vooral lastig vind is dat mensen zich niet altijd aan 

de afspraken houden en soms niet eerlijk zijn. Ik begrijp heel goed 

dat het moeilijk is om van weinig geld rond te komen, maar als 

mensen er niet eerlijk over zijn, is het voor mij lastig om iets te 

doen. 

Heel positief was een gesprek met de belastingdienst dat ik 

samen met een hulpvrager voerde. De mevrouw van de 

belastingdienst begreep goed waar het om ging, dacht mee hoe 

we huurtoeslag konden berekenen (zodat er niets bijbetaald 

hoefde te worden en er eerder kans op teruggave was) en vroeg 

aan het eind van het gesprek of ze meer kon betekenen.  

Een van mijn hulpvragers was somber en bedrukt toen ik voor het 

eerst bij hem kwam. Logisch gezien zijn situatie. Na een paar keer 

zag ik af en toe een glimlach rond zijn lippen. Dat proces en die ontwikkeling vond ik prachtig om te zien. 

Mensen zien veranderen van onrust naar rust, van onvrede naar vrede (de betekenis van mijn naam) dat 

is mijn drijfveer. 

 

 
 

 

Financiële ondersteuning    

 

Wilt u het werk van SchuldHulp-

Maatje financieel ondersteunen 

met een gift, collecte of op een 

andere manier? 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op 

rekeningnummer IBAN 

NL18ING B0002307132 van de 

Stichting ten dienste van de Raad 

van Kerken Amersfoort onder 

vermelding van: SHM Amersfoort. 

 

Reageren? Bel of mail Joke Koolhof: 033 4637795 of dowamersfoort@solcon.nl. 

Bekijk ook de website www.schuldhulpmaatje.nl. 

Coördinator SchuldHulpMaatje: Hans van Dijk, 06-34612083, info@shm-amersfoort.nl 

Eindredactie nieuwsbrief: Joke Bosch 
 


