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1. INLEIDING 
 
In 2013 is SchuldHulpMaatje in Oudewater van start gegaan. Vanuit de diaconieën van de 
Hervormde Gemeente Oudewater Hekendorp, de RK Parochie en de Protestantse Gemeente 
Oudewater is een samenwerkingsverband ontstaan van waaruit actie werd ondernomen om iets te 
doen aan de schuldenproblematiek van inwoners van Oudewater. Hierbij is uitgangspunt het 
verlenen van schuldhulp aan particulieren die het nodig hebben of er om vragen. Dit ongeacht ras, 
geloof of levensovertuiging. Het streven is om in een vroegtijdig stadium met deze mensen in 
contact te komen met als doel het verder escaleren van financiële problemen te voorkomen en 
indien mogelijk de schuldsituatie op te lossen. 
 
In de loop van 2014 is alles meer formeel vorm gegeven. De samenwerkingsovereenkomst met de 
landelijke organisatie SchuldHulpMaatje is ondertekend en 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 de start naar buiten plaatsgevonden. Dit is 
gemarkeerd door een bijeenkomst met de wethouder portefeuille Sociale Zaken. In de lokale 
media is hieraan aandacht besteed. 
 
In dit document doen we verslag van de ontwikkelingen en activiteiten in 2014. 
 
 
2. BESTUURSZAKEN 
 
Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden, te weten voorzitter, penningmeester, secretaris, 1e 
algemeen lid (aandachtsgebied presentatie / promotie) en 2e algemeen lid (aandachtsgebied 
coördinator / maatjes). Vanaf november is de functie van 2e algemeen lid vacant. 
 
Per 1 januari 2015 gaat de landelijke organisatie van SchuldHulpMaatje verder als vereniging. In 
juni hebben we als lokale organisatie de intentieverklaring ondertekend dat we voornemens van 
deze vereniging lid te willen worden 
 
Als bestuur hebben we zes keer vergaderd. Naast deze vergaderingen is er wanneer nodig ad-hoc 
contact geweest in kleinere kring. 
 
In het voorjaar is deelgenomen aan het landelijk overleg van SchuldHulpMaatje in Nijkerk en in 
oktober aan de 1e algemene ledenvergadering eveneens in Nijkerk. Tevens waren we gastheer 
van de regiobijeenkomst Utrecht die in september in Oudewater werd gehouden. 
 
Buiten het formele vergadercircuit om zijn er in het kader van kennisdeling contacten geweest met 
de lokale SchuldHulpMaatje organisaties in Elburg en Gouda. 
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Veel aandacht is besteed aan het formeel op orde brengen van een aantal zaken. Naast het 
tekenen van de samenwerkingsovereenkomst met de landelijke organisatie en het vormen van een 
stichting is het Huishoudelijk Reglement van kracht geworden. Ook zijn de overeenkomsten 
stichting / coördinator en stichting / maatje ondertekend. De VOG'’s en certificeringen van de 
coördinator en alle maatjes zijn  ontvangen en in het dossier opgenomen. 
 
Er is onderzoek gedaan naar de aansprakelijkheid van bestuursleden, coördinator en maatjes. De 
uitkomst hiervan is dat risico’s van vrijwilligers in Oudewater volledig worden afgedekt door de 
VNG Vrijwilligerspolis. NB: Mits natuurlijk aan gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
 
De discussie over het eventueel vormen van een noodfonds is opgestart. 
 
 
3. COÖRDINATOR / MAATJES 
 
De coördinator en een maatje die nog geen training hadden gevolgd hebben dit begin 2014 
gedaan. 
 
In september is de functie van coördinator vacant geworden. Hoewel er met een potentiële 
kandidaat is gesproken, is er (nog) geen opvolger gevonden. De functie wordt tijdelijk 
waargenomen door een bestuurslid. 
 
Vier maatjes hebben zich het gehele jaar ingezet om hulpvragers te begeleiden en te 
ondersteunen. 
 
Er zijn twee bijeenkomsten met alle maatjes en de coördinator gehouden. Hierbij was tevens een 
vertegenwoordiging vanuit het bestuur aanwezig. Tijdens deze informele bijeenkomsten zijn 
ervaringen uitgewisseld. Tevens waren er regelmatig onderlinge ad-hoc contacten om situaties / 
aanpak met elkaar door te  praten. 
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4. HULPVRAGERS 
 
Het formulier stichting / hulpvrager is in de loop van het jaar in gebruik genomen. In dit document 
zijn de afspraken (en de verantwoordelijkheden) tussen de Stichting SchuldHulpMaatje Oudewater 
en de hulpvrager vastgelegd. De betrokkenen tekenen hiervoor. 
 
Er is een (anonieme) rapportage opgezet om inzicht te krijgen in het aantal en het soort 
hulpvragen. 
 
Enkele kerncijfers met betrekking tot de hulpverlening zijn: 

- er is door 15 hulpvrager een beroep op de Stichting SchuldHulpMaatje Oudewater gedaan 
- het initiatief is hierbij uitgegaan van: 4x hulpvrager zelf, 4x Ferm Werk, 2x Maatschappelijk 

Werk, 1x Welzijn Oudewater, 1x Woningbouwvereniging Oudewater en 3x overig 
- 5 cases zijn afgerond >> 3x met succes, 2x beperkt gebleven tot intakegesprek 
- er hebben geen extra doorverwijzingen naar professionele hulpverlening plaatsgevonden 
- voorkomen zijn 3 afsluitingen nutsvoorzieningen, 1 huisuitzetting, 2 dreigende 

beslagleggingen en 1 dreigende woningontruiming 
- 1 hulpvrager heeft werk gevonden 
- de maatjes hebben ongeveer 350 uur aan de ondersteuning besteed. 

 
 
5. PRESENTATIE / PROMOTIE 
 
Over de start van de Stichting SchuldHulpMaatje Oudewater in juli is gepubliceerd in de 
streekeditie van het Algemeen Dagblad, de Zenderstreek en de IJsselbode. 
 
Er is een eigen website ontwikkeld waarop de nodige informatie over SchuldHulpMaatje in 
Oudewater is te lezen. 
 
Er is een eigen folder / flyer gemaakt die op meerdere plaatsen in Oudewater is verspreid >> 
kerken, huisartsen, apotheek, woningbouwvereniging, Maatschappelijk Werk en Welzijn 
Oudewater. 
 
In juli is er een artikel in de kerkbladen van de ondersteunende kerken geplaatst. 
 
In november heeft er een interview met de voorzitter en een maatje in de IJsselbode gestaan. 
 
In december heeft er een interview met de voorzitten op radio Midland FM plaatsgevonden. 
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6. CONTACTEN 
 
Na de officiële presentatie in juli hebben er kennismakings- en voortgangsgesprekken met de 
volgende instanties / organisaties plaatsgevonden: Gemeente Oudewater, Welzijn Oudewater / 
sociaal Stadsteam, Careyn Maatschappelijke Dienstverlening, Ferm Werk, Woningbouwvereniging 
Oudewater en de Voedselbank Oudewater. 
 
De betrokken kerken zijn door bestuursleden regelmatig via de eigen diaconale vergaderingen 
over de voortgang en ontwikkelingen van SchuldHulpMaatje in Oudewater bijgepraat. 
 
 
7. FINANCIËN 
 
Er is een eigen bankrekening voor de Stichting SchuldHulpMaatje Oudewater geopend. Tevens 
zijn er in een bestuursvergadering nadere afspraken gemaakt over de bevoegdheid tot het tekenen 
van uitgaande bedragen >> boven x-bedrag twee handtekeningen vereist – penningmeester + 
voorzitter.  

 


