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1. INLEIDING
In 2013 hebben de diaconieën van de Hervormde Gemeente Oudewater Hekendorp, de geloofsgemeenschap St Franciscus van Assisië te Oudewater en de Protestantse Gemeente Oudewater het
initiatief genomen voor een samenwerkingsverband op het gebied van schuldhulpverlening. Hierbij is
de doelstelling het bieden van een helpende hand aan inwoners van Oudewater die te maken hebben
met schulden of met dreigende schulden. Dit ongeacht ras, geloof of levensovertuiging.
Dit voorliggend beleidsplan geeft een inzage in de ontwikkelingen tot nu toe en de beleidskeuzes die
voor de komende jaren zijn gemaakt. Vooralsnog gaat de horizon tot en met 2016, maar dat wil niet
zeggen dat daar al niet achter wordt gekeken.

2. MISSIE
De missie van SchuldHulpMaatje Oudewater is dat vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde en de
zorg voor alle kwetsbaren in de samenleving goed opgeleide vrijwilligers, lees maatjes, zich pro deo
inzetten om mensen met schulden of dreigende schulden te helpen. Op deze wijze leveren zij een
bijdrage aan de financiële zelfstandigheid van mensen. Het (weer) kunnen beheren van de eigen
financiën vergroot het gevoel van eigenwaarde van mensen. Dit heeft tegelijkertijd een positief effect
op hun functioneren in de samenleving.

3. VISIE
Schuldhulpverlening is in Nederland jarenlang het terrein geweest van instanties met betaalde
krachten. Hulp werd geboden vanuit private partijen en overheden. Veelal ging het om speciaal
opgeleide professionals die hulp boden bij het oplossen van schulden. Doelstelling was veelal het
terugdringen van schulden door het bieden van een schuldregeling of afkoop van een uitstaande
schuld. Sedert een paar jaar “kantelt” het beleid van de overheid en gemeenten in het bijzonder. Er
wordt minder ondersteuning geboden en er wordt steeds meer gekeken naar de aard van de schuld
en naar het uitsluiten van specifieke groepen voor de schuldhulpverlening. Door het minder worden
van de beschikbare overheidsbudgetten is er ruimte ontstaan voor initiatieven vanuit vrijwilligersprojecten, wel of niet geïnspireerd door Bijbelse motivatie. Uitgangspunt hierbij is het verlenen van
schuldhulp aan particulieren die het nodig hebben of er om vragen. Dit met als doel om het verder
escaleren van financiële problemen te voorkomen en indien mogelijk de schuldsituatie op te lossen.
Op deze manier wordt de Participatiemaatschappij letterlijk ingevuld.
Ook in Oudewater zijn er steeds meer inwoners die moeite hebben met het op orde krijgen en houden
van de financiën. Het is aan de gemeenschap zelf een weg te vinden om deze mensen ondersteuning
te kunnen bieden. SchuldHulpMaatje Oudewater wil hieraan vanuit de geformuleerde missie een
bijdrage leveren.
Door aansluiting te zoeken bij de landelijke organisatie van SchuldHulpMaatje wordt de maatjes van
SchuldHulpMaatje Oudewater een solide basis geboden voor het uitvoeren van hun werk. Zij volgen
de door de landelijke organisatie beschikbaar gestelde cursus en kunnen altijd een beroep doen op de
daar aanwezige kennis en ervaring.
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De maatjes van SchuldHulpMaatje Oudewater staan naast de medemens in nood en helpen hem of
haar om op de juiste wijze met de gegeven omstandigheden om te gaan. Zij helpen hen met het
invullen van formulieren en leggen indien noodzakelijk contact met professionele hulpverleningsinstanties. Verder sporen zij de hulpvrager aan om afspraken met hulpverlenende instanties na te
komen. Tevens helpen zij hen het inzicht in de eigen administratie te vergroten en eventuele schulden
te voorkomen.

4. ONTWIKKELINGEN TOT NU TOE
In 2013 is SchuldHulpMaatje in Oudewater van start gegaan. Dit is gedaan in overleg en in
samenwerking met de landelijke organisatie. Er is een startdocument opgeleverd en van de gemeente
is een brief ontvangen waarin de medewerking aan SchuldHulpMaatje werd toegezegd.
De eerste drie maatjes hebben in september 2013 de opleiding gevolgd, een vierde maatje en een
coördinator hebben dit begin 2014 gedaan.
In de loop van 2014 is alles meer formeel vorm gegeven. De samenwerkingsovereenkomst met de
landelijke organisatie SchuldHulpMaatje is ondertekend. In Oudewater is overgegaan tot het vormen
van een stichting. Deze is in juli 2014 als Stichting Drieluik Oudewater, handelend onder de naam
Stichting SchuldHulpMaatje Oudewater, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Eveneens in juli 2014 heeft de officiële presentatie en start naar buiten plaatsgevonden.
In de lokale media is een artikel geplaatst waarin uitleg over SchuldHulpMaatje werd gegeven en op
een aantal plaatsen zijn folders neergelegd. Tevens zijn de contacten met de lokale gemeentelijke,
maatschappelijke en kerkelijke instanties alsmede de Woningbouwvereniging opgestart.

5. BESTUURSZAKEN
Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden. Een taakomschrijving per lid is opgenomen in het
huishoudelijk reglement. De doelstelling van het bestuur is om gemiddeld vier keer per jaar te
vergaderen. Tevens zal er in voorkomende situaties ad-hoc onderling contact zijn.
Er wordt deelgenomen aan landelijke en regionale overleggen om kennis te delen en ervaring op te
doen. Ingeval nodig wordt voor specifieke ondersteuning / informatie een beroep gedaan op de
landelijke organisatie.
Ontwikkelingen met betrekking tot het opzetten en uitbouwen van SchuldHulpMaatje in omliggende
plaatsen worden gevolgd. Wanneer voorkomend zullen er nadere contacten met deze lokale
organisaties worden gelegd.
De mogelijkheid voor het vormen van een zgn. noodfonds zal nader worden onderzocht en uitgewerkt.
Een noodfonds kan een oplossing bieden om voortgang te realiseren bij een begeleidingstraject. De
manier waarop het fonds wordt voorzien van budget en verdere regels voor gebruik van het fonds
wordt in de loop van 2014 verder uitgewerkt.
De activiteiten en werkwijzen van SchuldHulpMaatje Oudewater worden jaarlijks geëvalueerd.
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6. COÖRDINATOR / MAATJES
De functie van coördinator is vacant. Bij het zoeken naar een geschikte kandidaat is de profielschets
Lokaal Coördinator leidend. In verband met stabiliteit in de organisatie is de doelstelling dat een
coördinator voor ten minste 3 jaar binnen het project beschikbaar is.
Er zijn op dit moment vier maatjes werkzaam. Voor de jaren 2015 en 2016 wordt een doorgroei naar
zes maatjes verwacht. Een eventuele verdere uitbreiding na 2016 is afhankelijk van de ontwikkeling
van het aantal hulpvragen. Het werven van nieuwe maatjes wordt gedaan aan de hand van de
profielschets maatje.
Om ervaringen uit te kunnen wisselen en de onderlinge band te versterken wordt er vier keer per jaar
een informele bijeenkomst georganiseerd tussen coördinator, maatjes en een vertegenwoordiging van
het bestuur. Deze bijeenkomsten worden ook benut om de activiteiten, procedures, e.d. te evalueren.

7. HULPVRAGERS
Op dit moment is het aantal hulpvragers nog gering. De ervaring van andere locaties leert dat dit snel
kan wijzigen. Door het intensiveren van de contacten met Welzijn Oudewater, Ferm Werk en de
Woningbouwvereniging zal het aantal doorverwijzers toenemen. Met name als het Sociale Stadsteam
(nieuw in Oudewater in het kader van de Participatiewet) eenmaal is ingeburgerd, verwachten we
meer hulpvragen.
Uitgangspunt is dat een maatje gelijktijdig twee en gemiddeld vier tot vijf hulpvragers per jaar kan
begeleiden. Voor de jaren 2015 en 2016 betekent dit dat er met een groei naar zes maatjes op
jaarbasis 25 tot 30 hulpvragers geholpen kunnen worden. Op basis van de praktijk kan voor de jaren
daarna worden bepaald of een verdere uitbreiding met maatjes nodig is.
Koppelingen tussen hulpvragers en maatjes die na een jaar nog niet voldoende resultaat hebben
opgeleverd worden ontbonden. Voor de betreffende hulpvragers zal dan naar een andere meer
passende ondersteuning worden gezocht.
Om inzicht te krijgen in het aantal en soort hulpvragen wordt een (anonieme) rapportage opgezet.

8. PRESENTATIE / PROMOTIE
Voor algemene presentatie en promotie wordt gebruik gemaakt van een eigen website en eigen
folders. Tevens worden artikelen in de eigen kerkbladen en lokale media geplaatst. Er zal aandacht
worden gegeven aan het plaatselijk “netwerken”. Dit niet alleen door de bestuursleden, maar ook door
de coördinator en de maatjes. Na verloop van tijd verwachten we dat bekendheid en successen een
belangrijk deel van de promotie zullen zijn.
9. CONTACTEN
In een aparte document zijn de bestaande contacten uitgewerkt. Doelstelling voor 2015 en 2016 is
deze contacten te onderhouden en waar nodig verder te intensiveren / verdiepen. Tevens is de
doelstelling nieuwe contacten aan te gaan met plaatselijke bedrijven.
Er zal worden deelgenomen aan (informatie) bijeenkomsten die in Oudewater op het gebied van
welzijn en zorg worden gehouden. Denk hierbij met name aan bijeenkomsten die door Welzijn
Oudewater / sociaal Stadsteam Oudewater worden geïnitieerd.
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SchuldHulpMaatje Oudewater is ontstaan vanuit een initiatief van de diaconieën van de HGOH, de RK
Parochie en de PGO. Weliswaar is de Stichting SchuldHulpMaatje Oudewater een autonome instantie
die los staat van de gezamenlijke diaconieën, doch er zijn vele raakvlakken en “verwevingen”. Het is
daarom erg belangrijk dat er een hechte band blijft bestaan tussen de stichting en deze kerken.

10. FINANCIËN
Het bestaan van SchuldHulpMaatje in Oudewater wordt op dit moment financieel mogelijk gemaakt
door een 50% subsidie van de gemeente en een 50% bijdrage van de plaatselijke kerken. Voor 2015
en 2016 is de doelstelling ook andere inkomstenbronnen te werven. Naast het aanschrijven van
landelijke fondsen zal ook aandacht worden gegeven aan het benaderen van lokale organisaties en
bedrijven als ook particulieren. Voor het realiseren hiervan zal ondersteuning worden gevraagd van de
landelijke organisatie.
Om mogelijk meer inkomsten uit giften en donaties te kunnen genereren zal de ANBI status worden
aangevraagd. De content van de website zal hierop worden aangepast.
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