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Inleiding
Beste maatjes, coördinatoren, bestuursleden en overige ontvangers van deze nieuwsbrief.
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief zijn er weer vele ontwikkelingen te melden m.b.t. de
schuldhulpverlening in Nederland en in onze regio. Het goede nieuws m.b.t. het afgelopen jaar is dat er minder
hulpvragen zijn binnen gekomen, al heeft ons dat ook verbaasd, gezien de economische ontwikkelingen als
gevolg van de Coronacrisis, de nasleep van de toeslagenaffaire en als gevolg van de scherp oplopende inflatie
(vnl. als gevolg van hogere energietarieven). Mede daarom onderzoeken we momenteel met alle stakeholders
of onze doelgroep ons wel kent en weet te bereiken en hoe we dat verder kunnen bevorderen.
Dat is de reden dat we de verspreiding van deze nieuwsbrief hebben uitgebreid naar alle adressen waar onze
folders reeds beschikbaar zijn en ook naar nieuwe adressen, waarvan we denken dat zij een rol kunnen
vervullen in de signalering van problemen en het doorverwijzen van mensen naar de schuldhulpverlening.
Binnen onze eigen gelederen zijn we inmiddels terug van 3 naar 2 coördinatoren. Dat is mogelijk gezien de
stagnatie in het aantal hupvragen enerzijds en anderzijds door de opgebouwde ervaring, waardoor processen
meer gestroomlijnd verlopen.
De nieuwjaarsbijeenkomst voor maatjes en bestuur is komen te vervallen en in plaats daarvan komt er op 25
april a.s. een voorjaarsbijeenkomst.
Onlangs verschenen er positieve berichten in de pers over de schuldhulpverlening in NL; in een onderzoek van
de Hogeschool van Amsterdam geeft 75% van de respondenten aan baat te hebben gehad bij
schuldhulpverlening en dat de financiële zelfredzaamheid vergroot werd. Bij hoge schulden is men echter
aangewezen op de gemeenten, die specifieke expertise kunnen inzetten.(lees hiervoor ook de info onder het
kopje landelijke berichtgeving)
Op de website www.uitdeschulden.nu van de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje zal een pagina voor onze
afdeling (RSW) worden toegevoegd; we hebben hiervoor eind vorig jaar informatie aangeleverd.
We hopen dat u voor u of voor uw omgeving nuttige informatie zult aantreffen.
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Actuele stand hulpverlening
Enkele cijfers met als peildatum 30 december 2021:
Nieuwe aanvragen ontvangen in 2021: Woudenberg 16, Scherpenzeel 9, Renswoude 2, totaal 27.
Totaal aantal hulpvragen in behandeling door de maatjes: 41
Waar komen de hulpvragen vandaan (verwijzers)












Uit de schulden.nu
Sociaal Team Woudenberg
Balie “kleine Schans” Woudenberg
Contactformulier eigen website IDH
Gemeente Scherpenzeel
Direct via IDH telefoon
Budgetloket Veenendaal
Folder IDH
Vluchtelingenwerk Woudenberg
Mediation
Plangroep Woudenberg
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Landelijke berichtgeving
Uit de diverse media:
-

-

-

-

-

-

Het NWO (Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek) heeft in november 2021 de
schuldenproblematiek opgenomen in de Nationale wetenschapsagenda via het project:
‘Eerder uit de schulden; wat werkt ?’
Voor meer informatie: www.nwo.nl/nieuws/eerder-uit-de-schulden-door-samenwerking-met-ketenpartners
Sinds begin 2021 zijn de Gemeenten in Nederland verplicht een actievere rol te spelen in het vroegtijdig
signaleren, voorkomen en oplossen van schulden. Dat gebeurt onder de wet gemeentelijke
schuldhulpverlening waarbij met zgn. ‘ketenpartners’, zoals woningbouwverenigingen, energiebedrijven
en ziektekostenverzekeringen, relevante gegevens worden uitgewisseld. Ook in onze regio wordt
daaraan gewerkt en volgen we de ontwikkelingen op de voet.
Bij actieve bemiddeling door een gemeente kan dan worden gestuurd op het afkopen van schuldeisers
en betrokkene kan voor het resterende bedrag een ‘saneringskrediet’ worden aangeboden wat in 3 jaar
aan de gemeente moet worden afgelost. Zodoende hebben betrokkenen alleen nog te maken met de
gemeente. Het bestuur van IDH is hierover met de 3 gemeenten (RSW) in gesprek.
In december 2021 is door de (demissionair) staatssecretaris Dennis Wiersma ter ondersteuning hiervan
een Waarborgfonds van 30 miljoen Euro in het leven geroepen waar Gemeenten als laatste redmiddel
een beroep op kunnen doen.
Op 17 december 2021 kwam het bericht naar buiten dat aan het nieuwe kabinet dat in januari zou
aantreden op het ministerie van Sociale Zaken een minister voor Armoedebeleid, Participatie en
Pensioenen zal worden aangesteld. Dat benadrukt niet alleen de omvang van de onderliggende
problematiek, maar ook de wil om daar iets aan te doen en ook dat is goed nieuws voor onze doelgroep.
Ondertussen signaleert het NIBUD een toename in het aantal mensen met schulden als gevolg van de
Coronacrisis.
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Ontwikkelingen vanuit Schuldhulpmaatje Nederland
Enkele ontwikkelingen waar men vanuit de landelijke organisatie mee bezig is :

-

-

Rond de Algemene ledenvergadering heeft SHM een nieuwe promotievideo gepubliceerd; je vind
deze via de volgende link: 2021 II SchuldHulpMaatje helpt bij schulden - YouTube
Felicitaties en woorden van dank kwamen er van staatsecretaris Dennis Wiersma rond de opening
van de 100e locatie van SHM in NL: Felicitatie SchuldHulpMaatje - YouTube
Naast de jaarlijks weerkerende onderwerpen was er op de ALV aandacht voor de NSH – de
Nederlandse schuldhulproute, waarin vele organisaties hun krachten bundelen om meer, eerder,
sneller en beter hulp te bieden. (o.a. via www.geldfit.nl, www.moneyfit.nl, en geldfit zakelijk)
15 december organiseerde SHM een webinar over energiearmoede
Voor nadere info zie www.schuldhulpmaatje.nl/publicaties

Algemene informatie over IDH Schuldhulp;
(Actief sinds 2014)
-

Aanmelding via onze coördinatoren; centraal tel nr. 06-30207868
E-mail info@idhschuldhulp.nl , Website: www.idhschuldhulp.nl
Of via Schuldhulpmaatje Nederland: www.uitdeschulden.nu

Ook kunt u informatie over de IDH Schuldhulp verkrijgen bij de diaconieën van de 11 aangesloten kerken,
of bij een van de loketten van:
Gemeente Scherpenzeel: klantmanagers@scherpenzeel.nl
o dagelijks: 09:00 t/m 12:30 uur Stationsweg 389a tel: 033-2772324 of
Gemeente Woudenberg:
o dagelijks: 08:30 t/m 12:00 uur bij de Kleine Schans, Schans 29
Gemeente Renswoude: dorpsteam@renswoude.org
of via het Budgetloket dagelijks: 09.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
tel: (0318) 53 88 30. budgetloket@veenendaal.nl
Reacties op deze nieuwsbrief graag via info@idhschuldhulp.nl
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Bijlage 1
Overleg met de burgerlijke gemeenten
De afgelopen maanden hebben we als IDH goede gesprekken met de 3 burgerlijke gemeenten gehad. De
onderwerpen die aan de orde kwamen waren vooral:


Aantal nieuwe hulpvragen welke bij ons zijn ontvangen en ook welke zich bij de gemeenten hadden
gemeld: op hoofdlijnen minder dan in 2020, velen melden zich rechtstreeks bij ons waarbij opvalt
dat de website www.uitdeschulden.nu een belangrijke verwijzer is. Daarnaast spreken we steeds
over ‘voorkomen is beter dan genezen”, met andere woorden hoe kunnen we er gezamenlijk voor
zorgen dat mensen met (mogelijke) financiële problemen zich eerder aanmelden. Cijfers van
SchuldHulpMaatje Nederland geven namelijk aan dat de groep huishoudens die nog geen
betalingsachterstanden en/of schulden hebben maar wel elke maand moeite hebben om met hun
geld rond te komen groot is. Des te belangrijker om acties te ondernemen om bij deze groep eerder
binnen te komen. We weten immers uit onze ervaringen dat wanneer men te lang wacht de
schulden en/of betalingsachterstanden zich zodanig ontwikkelen dat de hulpvragers er meestal niet
meer op eigen kracht bovenop kunnen komen.
 Wanneer gemeentes hulpvragers bereiken kunnen we als IDH veel meer betekenen en
ondersteunen, zoals bij intake gesprekken, de mogelijkheden voor mensen duidelijk inventariseren
en aangeven, langdurige begeleiding van hulpvragers etc. Als vrijwilligers hebben we nu eenmaal
meer tijd tot onze beschikking dan medewerkers van de gemeente of van de professionele
schuldhulpverlening.
 Ook heeft een gemeente de wettelijke taak om aan vroegsignalering te doen. Onze vraag is dan:
wat doet de gemeente hier concreet aan en kunnen we daarbij wellicht ook ondersteunen m.b.t.
intake en begeleiding. Gezamenlijk zouden we veel meer mogelijkheden moeten benutten, en die
zijn er volgens ons zeker.
 Om onze doelgroep te bereiken zouden we meer kunnen publiceren, folders en artikelen in
plaatselijke kranten plaatsen zoals ‘Let Op Woudenberg’ en ‘Let op Scherpenzeel’ en andere
mogelijkheden zoals persoonlijke benaderingen
 Ook het financiële plaatje van IDH wordt uitgewisseld en uitgelegd i.v.m. de subsidie welke we
jaarlijks ontvangen van de burgerlijke gemeenten.
In de maanden april/mei hebben we ook altijd gesprekken met de burgerlijke gemeenten om ons jaarverslag
toe te lichten, onze speerpunten en nieuwe acties te bespreken en uit te wisselen en ook hier weer onze
financiën te verantwoorden.
Jacob van Vliet; Voorzitter IDH Schuldhulp Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg
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Bijlage 2

Presentatie IDH Schuldhulp aan Home Team Renswoude.
Op 13 januari jl. hebben we IDH Schuldhulp voorgesteld aan het Home Team in Renswoude. Het team
bestaat uit huisartsen en hun praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, thuisverpleging, maatschappelijk
werkers, ouderenwerkers, jeugdzorg, buurtgezinnen, buurtzorg, thuiszorg enz. Het zijn mensen die
eerstelijnszorg aanbieden aan inwoners van Renswoude. Een belangrijke groep verwijzers dus. We hebben
gemerkt, dat er door de jaren heen veel wisselingen plaatsvinden in een dergelijke groep. Een goede reden
om onze voorlichting vaker te herhalen.
Wat hebben we verteld tijdens onze presentatie?











Wat is de vereniging IDH Schuldhulp? Hoe is het ontstaan, hoeveel maatjes zijn er en hoe is de
samenwerking tussen 11 kerkgemeenschappen en de 3 burgerlijke gemeentes Renswoude,
Woudenberg en Scherpenzeel.
Wat is de missie van IDH Schuldhulp.
Vervolgens hebben we aan de hand van een aantal stellingen iets verteld over de begeleiding van
hulpvragers. Door deze opzet krijgen de deelnemers een inkijkje hoe het ervoor staat bij de
schuldhulpverlening in Nederland.
Eén van de stellingen: 1 op de 10 huishoudens in Nederland loopt risico op een problematische schuld
of heeft problematische schulden.
Waar of niet waar ?. Deze stelling brengt de deelnemers
vaak in verwarring. Zij denken vaak dat dit aan de hoge kant is. Het is inderdaad niet waar, het is
immers 1 op de 6 huishoudens. Nog meer dan verwacht.
We bespreken de doelgroep van de IDH. Vaak brengt onze naam verwijzers en/of hulpvragers in
verwarring. We doen niet alleen aan schuldhulp, we willen juist ook mensen begeleiden die nog
geen betalingsachterstanden en/of schulden hebben. We doen juist ook veel aan preventie.
Wat is onze werkwijze van aanmelding t/m nazorg ?
Hoe begeleidt SchuldHulpMaatje en wat doet hij/zij juist wel en misschien nog wel belangrijker, wat
juist niet.
Wie zijn onze maatjes, hoe zijn ze opgeleid. De maatjes houden hun kennis bij door ieder jaar PE
modules te volgen en intervisie-/themabijeenkomsten bij te wonen. Ze doen het geheel op vrijwillige
basis en hebben daarnaast een geheimhoudingsplicht.

Ook belangstelling?
Heeft u het idee dat uw organisatie (opnieuw) wil kennismaken met ons? Dat kan. Neem contact op en we
bespreken de mogelijkheden.
Henrie Pastoor; Coördinator IDH Schuldhulp Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg
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