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Samenvatting
•
•
•
•

Het aantal schuldhulpvragen is toegenomen naar 21 en ligt ruim boven halverwege ’21.
Het aantal halverwege ‘22 in behandeling zijnde hulpvragen is gedaald van 37 naar 29.
Het aantal SchuldHulpMaatjes is stabiel tot licht stijgend.
Financieel wordt volgens de plannen gepresteerd, zij het dat de vergoeding aan de coördinator
doorgeschoven is naar het eind van het jaar in verband met de noodzakelijke keuze voor een andere
vorm van betalen vanwege arbeidsrechtelijke regels.
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1. Enige cijfers
1.1 Aantal schuldhulpvragen en voortgang in eerste helft 2021
Figuur 1 Aantal schuldhulpvragen per jaar

Aantal nieuwe
aanvragen hoger
dan in ’21

Het afgelopen halfjaar is het aantal schuldhulpvragen minder snel toegenomen dan verwacht. De
cijfers zijn in lijn met die van 2020. In 2021 was het aantal nieuwe aanmeldingen halverwege dat jaar
16. Dit jaar is dat toegenomen tot 21. Het aantal nieuwe hulpvragen is medio september dit jaar 37.
Het verleden heeft geleerd dat voorspellen moeilijk is en blijft. Dat laten we nu dan ook achterwege.

Minder hulpvragen
in behandeling
medio ‘22

Halverwege ‘22 waren 29 hulpvragen in behandeling tegen 37 halverwege ’21. Dit lagere aantal in
’22 is deels te verklaren door de lagere instroom van nieuwe aanmeldingen in 2021. Wel blijkt uit
deze cijfers dat alleen maar kijken naar het aantal nieuwe hulpvragen onvoldoende recht doet aan
de dienstverlening van de SchuldHulpMaatjes.

1.2 Ontwikkeling aantal SchuldHulpMaatjes in eerste helft 2021
Figuur 2 Aantal inzetbare maatjes en verloop aantal maatjes in de tijd

Aantal beschikbare
maatjes stijgt nog

Aantal coördinatoren nog te laag

Ook dit jaar heeft Corona invloed gehad op het aantal nieuw opgeleide maatjes. Daarnaast heeft het
bestuur de opleiding van nieuwe maatjes in een lager tempo gezet vanwege de lage instroom van
nieuwe hulpvragen in ’21 en de onzekerheid m.b.t. de nieuwe subsidieregeling. Ook nu is het beeld
ten aanzien van de verwachte instroom van nieuwe aanvragen hoogst onzeker, maar neemt zeker
toe. In de eerste helft van 2022 zijn er 2 nieuwe maatjes bijgekomen. Van 3 maatjes is afscheid
genomen.
Op dit moment zijn 2 nieuwe maatjes het opleidingstraject gestart. Daarnaast wordt met een aantal
nieuwe kandidaten gesproken.
Het bestuur is er nog niet in geslaagd het aantal coördinatoren weer minimaal op 2 te krijgen. Mede
op basis van landelijke ervaring overweegt het bestuur de vergoeding voor een coördinator te
verhogen, waardoor de rol misschien aantrekkelijker wordt voor toekomstige kandidaten.
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2. Financiën
Subsidie voor een
jaar, groot € 17.500,-

Voor 2021 is een subsidie van € 17.500,- toegekend aan het project SchuldHulpMaatje Dijk en
Waard, waarvan € 7.500 voor de werkzaamheden van een coördinator.
Tabel 1: halfjaarverslag financiële gang van zaken SHM project
(alle bedragen in euro’s)
per 30/06/’22
Lidmaatschap VSN
3.045
Software SHM’s en bijscholing
1.207
Opleidingskosten (nieuwe SHM’s)
355
Vergoeding coördinatoren
900
Onkosten vrijwilligers
-

website
Zaalhuur, bestuurskosten, porti etc.

695
1.043

Totaal

7.245

Toelichting
1. Lidmaatschap landelijke vereniging Schuldhulpmaatje Nederland
Deze is in het eerste halfjaar gefactureerd en voldaan.
2. Opleidingskosten nieuwe schuldhulpmaatjes:
In het eerste halfjaar is hier slechts € 355,- voor in rekening gebracht. Een deel is via
sponsoring gefinancierd. Daarover wordt verder en detail over gerapporteerd bij het verslag
over het hele boekjaar 2022.
3. Software ondersteuning SHM’s en bijscholing.
Dit verloopt redelijk binnen de marges.
4. De vergoeding van de coördinatoren
Deze verloopt niet volgens planning. De huidige betalingsregeling moet worden herzien
vanwege arbeidsrechtelijke overwegingen. Betaling is voorzien per jaar. Ook is een tweede
coördinator nog niet gevonden. Hierdoor zal het totale bedrag i.v.m. de coördinator
vermoedelijk niet worden gehaald.
5. Zaalhuur, groepsoverleg, aanpassing website, intervisie en vergaderkosten
Deze blijven binnen de geplande uitgaven.

Heerhugowaard 15 september 2022
Namens het bestuur SchuldHulpMaatje Dijk en Waard
Carla van der Pluijm (voorzitter)

Secretariaat PAH:
Larixplantsoen 3
1702 XG Heerhugowaard
Email: Loes.veldman@dijkenwaard.schuldhulpmaatje.nl
tel. 072 5711952
website: www.platform-armoedebestrijding.nl
KvK 37087293

IBAN: NL16 ABNA 04722 63978
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