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INLEIDING 

 

De schuldenproblematiek in ons land krijgt langzaam maar zeker een steeds grotere 

plaats in ons denken en handelen. Ook in het overheidsbeleid zijn daarvan tekenen 

te vinden. Zo is in het Regeerakkoord van Rutte III voor het eerst een aparte 

paragraaf opgenomen onder de aanhef “Terugdringen schulden en armoede”. Toch  

blijft het een merkwaardig verschijnsel dat in tijden van economisch herstel dat 

herstel kennelijk aan een groeiend aantal mensen voorbij gaat. De afgelopen drie 

jaar bleef het aantal arme huishoudens nagenoeg gelijk. Het Centraal Bureau voor de 

Statistiek meldde dat het aantal mensen dat in langdurige armoede leeft de laatste 

zelfs jaren is gegroeid. Uiterst pijnlijk daarbij is de vaststelling dat één op de zeven 

kinderen in ons land leeft onder de armoedegrens.  

Eén op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Daarnaast loopt een 

grote groep het risico om problematische schulden te krijgen. Het kabinet neemt zich 

voor om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en om 

mensen met schulden effectiever te helpen.  

De Stichting Maatjes voor SchuldHulp in de IJmond doet, als vrijwilligersorganisatie, 

al jaren haar best om mensen met schulden daadwerkelijk te begeleiden naar een 

leven zonder een schuldenlast. Ook in 2017 is de stichting voor veel cliënten een 

uitweg geweest. In die zin vormen de maatjes van de stichting een welkome 

aanvulling op het gemeentelijk armoedebeleid. De rijksoverheid beoogt een 

vernieuwende schuldenaanpak waarbij de volgende onderdelen aan bod komen: 

• Verbetering van de toegang tot schuldhulpverlening met kortere wachttijden 

• Betere samenwerking met andere partijen om onnodig oplopen van 

schulden te voorkomen 
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• Voorkomen van uithuisplaatsingen, zeker wanneer daar kinderen bij 

betrokken zijn 

• Meer beleidsruimte voor de gemeenten om met vernieuwende aanpakken 

en maatwerk te experimenteren.  

Maar we weten het allemaal: papier is geduldig en er is een groot verschil tussen 

woorden en daden. Het komt er in de praktijk van alle dag evenwel op aan dat er 

daadwerkelijk hulp wordt geboden. Mensen te bevrijden van de iedere dag ervaren 

last, psychisch en fysiek. Daar is de stichting Maatjes voor SchuldHulp voor in het 

leven geroepen. Uitkomst proberen te bieden voor mensen in financiële nood en hen 

begeleiden op weg naar een in meerdere opzichten gezonder bestaan, dat proberen 

we te doen. In die zin wil de rijksoverheid samen met erkende 

vrijwiligersorganisaties werken aan een landelijk dekkend netwerk van 

vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële begeleiding.    
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DE LANDELIJKE STICHTING 

De locatie IJmond is aangesloten bij de nationale koepel SchuldHulpMaatje 

Nederland waarvan het nationale ServicePunt is gevestigd in Leiden. Elke locatie 

werkt volgens de vaste aanpak die door SchuldHulpMaatje Nederland is ontwikkeld. 

Dit garandeert: 

• Een beproefde en betrouwbare aanpak 

• Dat elk maatje deskundig is getraind en deze opleiding op peil houdt met 

het Permanent Educatie Programma en 

• Dat elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).  

Zo organiseerde de landelijke koepel in het verslagjaar, samen met ambtenaren, 

maatschappelijke organisaties en vrijwilligers van lokale stichtingen uit 68 gemeenten 

speciale dagen over de armoede onder jongeren in Nederland. De locatie IJmond 

nam met drie vrijwilligers deel aan deze dag. 

 

HET BEELD IN DE IJMOND 

In de positie van de IJmondgemeenten op de lijst “Armoede in Nederland” is het 

afgelopen jaar nauwelijks verandering opgetreden. Het gemeentelijk minimabeleid is 

voor veel gezinnen nog steeds een schamele inkomenswaarborg. Bij een groeiende 

groep mensen is het rondkomen van een gering inkomen een probleem.  

Door onverwachte omstandigheden, onvermogen of eigen schuld krijgen onze 

hulpvragers problematische schulden. De situatie wordt nog bemoeilijkt door 

ingewikkelde wetten en regels, onbekendheid met voorzieningen en problemen met 

maatschappelijke instellingen. Veel cliënten lijden zozeer onder de zorgen dat zij het 

moeilijk vinden volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. En 

daarmee is dan een begin gemaakt met de neerwaartse spiraal van waaruit het 

moeilijk is los te komen.  

De IJmond-gemeenten doen hun best maar zij bereiken, samen met de professionele 

organisaties, slechts een kwart van de mensen met problematische schulden in de 

regio. Wij spreken hier de hoop en de wens uit dat dat percentage de komende jaren 

zal groeien. Uit de eerste contacten met lokale politieke partijen ontlenen we meer 

vertrouwen in de toekomst. Schuldhulpverlening keert regelmatig terug op de 

agenda.  
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MAATJES VOOR SCHULDHULP IJMOND 

In 2012 is het project Maatjes voor Schuldhulp gestart als vrijwilligersproject, 

voortkomend uit het Regionaal Diaconaal Centrum IJmond-Noord. Aanvankelijk richt 

de aandacht zich op de gemeenten Beverwijk en Heemskerk maar al snel daarna 

melden zich ook cliënten uit de gemeenten Uitgeest, Castricum en Velsen zich aan. 

Bij notariële akte is op 29 december 2014 de Stichting SchuldHulpMaatje IJmond 

officieel ingeschreven. Een paar maanden later verandert de stichting, op verzoek 

van de landelijke koepelvereniging, haar naam in Maatjes voor Schuldhulp 

IJmond. Het uitgangspunt blijft onveranderd: we laten iemand in moeilijkheden niet 

in de kou staan. We gaan naast de mensen met schulden staan. Samen kijken en 

leren we vrij te komen van een financiële last. Iedereen die hulp nodig heeft bij het 

oplossen van financiële problemen kan vertrouwen op de steun van de maatjes. 

Ongeacht ras, etniciteit, geloof, geaardheid of afkomst begeleiden we actief de cliënt 

die klem is komen te zitten.  

Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom geven we ruime aandacht 

aan vroeg-signalering en preventie. Wie de cirkel van schulden doorbreekt of weet te 

voorkomen kan zich pas vrij voelen.  

Zie onze website: http://www.maatjesvoorschuldhulpijmond.nl 

 

http://www.maatjesvoorschuldhulpijmond.nl/
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DE MAATJES 

Maatjes zijn vrijwilligers die na een opleiding en training de begeleiding verzorgen 

van personen die hulp hebben gevraagd bij het oplossen van hun schulden. Die 

hulpvraag kan zowel individueel als in samenlevingsverband gesteld zijn. Maatjes 

vormen de harde kern van de stichting; zij  doen het feitelijke handwerk in direct 

contact met de hulpvragers (cliënten). Voordat een vrijwilliger het predicaat ‘maatje’ 

ontvangt, is hij geschoold door een nationaal erkende opleiding die verzorgd wordt 

door de landelijke koepel: de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Aan deze 

verplichte scholing is een certificaat, een soort kwaliteitskeurmerk, verbonden. 

Daarnaast wordt elk maatje jaarlijks bijgeschoold, wordt zijn kennis opgefrist en 

geactualiseerd. Iedere begeleiding is een persoonlijk traject, tijdelijk van aard en 

gebaseerd op vertrouwen en afspraken. Worden afspraken regelmatig geschonden 

dan wordt in het uiterste geval het begeleidingstraject stopgezet.  

In 2017 zijn 15 maatjes, twee meer dan in 2016, actief geweest in de 

trajectbegeleiding. Er hebben zich twee nieuwe maatjes aangemeld die met goed 

gevolg zijn opgeleid en gecertificeerd.     

Drie maatjes hebben in 2017 de verdiepingscursus Jongeren (MoneyFit) gevolgd. Zij 

hebben de MBO-stagiaire met raad en daad bijgestaan.  

DE HULPVRAGERS 

In 2017 zijn 15 nieuwe cliënten door de maatjes begeleid: 

-  6 afkomstig uit Beverwijk 

-   1 uit Heemskerk 

-   7 uit Velsen 

-   1 uit Uitgeest 

In 7 gevallen waren bij de begeleiding ook kinderen betrokken.  

Het afgelopen jaar zijn 23 begeleidingstrajecten afgesloten. Deze cliënten waren 

afkomstig uit: 

- 6 uit Beverwijk 

-   4 uit Heemskerk 

- 10  uit Velsen 

-   2  uit Uitgeest 

-   1 uit Heiloo  
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Deze gesloten dossiers zijn doorverwezen naar: 

- naar een familielid (3) 

- naar de gemeenten (6) 

- naar een bewindvoerder (2) 

- naar Socius (2), MEE (1), PLAN (1), Maatschappelijk Werk (2)  

- 5 cliënten hadden hun financiën op orde 

- 1 cliënt was met de noorderzon vertrokken 

De meeste hulpvragers meldden zich aan via de (landelijke) website, via een 

professionele organisatie (Socius, MEEWering, Sociaal Team) of een familielid. 

    

 DE STICHTING NADER BEKEKEN 

In de maand oktober van het verslagjaar is het bestuur van de stichting bijeen 

geweest om samen met enkele maatjes te spreken over de breed gedeelde wens om 

het werk van de stichting meer bekendheid te geven in de regio. Daartoe zal een z.g. 

Marketing Plan dienen te worden opgesteld.  

Centraal in het gesprek stond de vraag over de ‘toegevoegde waarde’ van de 

maatjes en over ‘de verschillen’ met de overige organisaties in het traject van 

schuldhulpverlening in de IJmond.  

Het gesprek ging uit van de huidige positie: 

• De stichting bestaat drie jaar en heeft alleen al in 2016 50 cliënten geholpen 

(gezinnen en/of personen) 

• De stichting kent een klein bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) 

en wordt ondersteund door een fondswerver en een coördinator 

• De stichting is aangesloten bij de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje en 

krijgt ondersteuning met flyers, banners, website, training en advies 

• De stichting heeft moeite om aan derden duidelijk uit te leggen wat het 

werk van de maatjes precies inhoudt en wat het concrete verschil is met 

andere organisaties in de schuldhulpverlening.  

Naast een Jaarverslag heeft de stichting een Businessplan 2017-2019 waarin de  

kernactiviteiten worden beschreven en de verwachting wordt uitgesproken voor de 

komende drie jaar. De functie van een maatje is om de zelfredzaamheid van de 

hulpvragers te vergroten door middel van het bieden van sociale en praktische 

ondersteuning. De activiteiten liggen vooral in de preventieve fase: het 
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doorverwijzen, het ondersteunen bij de administratie, het geven van mentale steun 

én het werken aan de nazorgfase: coaching, zorgen voor verandering in denken en 

het voorkomen van herhaling.  

De komende jaren wil het bestuur de zorg voor het aantal hulpvragers laten groeien 

c.q. verbreden. Daartoe zal meer bekendheid moeten worden gegeven aan het werk 

van de maatjes en aan de samenwerking met de professionele organisaties die 

vooral de hulpvragers begeleiden in de schuldhulpfase. De stichting hecht grote 

waarde aan haar aanvullende rol in de begeleiding. Bij structurele vormen van  

financiële problemen die de professionals aanpakken, kunnen maatjes deze 

activiteiten begeleiden. Dit laatste geeft in het maatschappelijk veld onduidelijkheid 

over de plaats van de schuldhulpmaatjes in de hulpverlening. Met het Marketing Plan 

beoogt het bestuur om deze onduidelijkheid weg te nemen en om meer bekendheid 

te geven aan het werk van de maatjes.  

De stichting heeft behoefte aan een public relations-strategie. Daartoe schieten de 

tot nu toe gebruikte middelen (landelijke website, eigen website, facebook, landelijk 

aangereikte flyers en banners) tekort. De meeste publiciteit haalt de stichting uit het 

breed verspreiden van het Jaarverslag. In de regionale pers wordt mondjesmaat 

melding gemaakt van de stichting en ook op Facebook en Twitter is zij niet echt 

actief. De bewoners van de IJmond kennen het werk van de schuldhulpmaatjes niet 

of nauwelijks. Daar moet wat aan gedaan worden, vinden bestuur en maatjes. 

We besluiten tot het uitbrengen van een herkenbare eigen flyer, een kleurrijke 

informatieve folder en een grote poster. Deze zullen in het komend jaar worden  

verspreid onder de andere hulpverleningsorganisaties, huisartsen, banken, 

supermarkten, woningcorporaties, buurthuizen, gemeenten. Veel maatjes willen 

ambassadeur zijn en meer taken op zich nemen dan de begeleidingstrajecten 

waarvoor zij zijn gecertificeerd. We besluiten ook op zoek te gaan naar een persoon 

die zich voornamelijk inzet voor PR-activiteiten.  

Hierdoor heeft de Stichting Maatjes voor Schuldhulp IJmond een belangrijke stap 

gezet op weg naar verdere professionalisering. Het is de intentie van alle 

betrokkenen om ook de komende jaren verdere stappen te zetten op deze route.  
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DE MAATJESAVOND 

De maatjesavond blijkt in 2017 steeds meer het belangrijkste interne 

communicatiekanaal van de stichting te zijn. Op de 8 maatjesavonden zijn, op 

uitnodiging van de coördinator, bijna alle ontwikkelingen binnen en buiten de 

stichting besproken. Intervisie blijft een belangrijk onderwerp: leren van elkaars 

ervaringen. Vaak gaat het daarbij niet zozeer om kennis te nemen van de gekozen 

oplossingsroute maar meer om de feedback van de maatjes zelf. Nieuwe maatjes 

komen met nieuwe ideeën die soms aanleiding vormen voor uitgebreide discussie en 

bespiegeling op eigen functioneren. Gaandeweg is duidelijk geworden dat veel 

maatjes bereid en in staat waren om meer taken tot de hunne te rekenen 

Op de maatjesavonden werd kennis gemaakt met verscheidene instanties uit het 

brede scala van de regionale schuldhulpverlening. Zo kwam in oktober de 

wanbetaling bij de zorgverzekeringen uitgebreid aan de orde. De zorgverzekeringslijn 

valt onder het ministerie van VWS en is onderdeel van de Stichting Klachten en 

Geschillen Zorgverzekeringen.   
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HET TRAJECT JONGEREN 

Veel jongeren hebben vragen of zorgen over geld en weten niet goed wie hen 

daarmee kan helpen. Zij durven dit vaak niet te delen door schaamte of 

schuldgevoel. Jongeren, van 18 tot 28 jaar, zijn moeilijk bereikbaar en praten niet 

gemakkelijk over hun financiële problemen. Dat was ook één van de conclusie van 

het onderzoek van de stagiaire het afgelopen jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk, 

ook voor de hulp aan jongeren. 

Jongeren zijn van jongs-af-aan opgegroeid in de consumptiemaatschappij met haar 

grote variatie aan verleidingen. Toch ervaren zij niet of nauwelijks een schuldenlast, 

hoe diep zij ook in de financiële problemen zijn beland. Uitgeven is meer norm dan 

sparen. Gemeenten voeren meestal geen specifiek jongerenschuldenbeleid. De 

stichting doet haar best maar moet erkennen dat jongerenbeleid ook voor haar geen 

eenvoudige opgave is.   

DE STAGE 

Gedurende de eerste helft van het verslagjaar is een MBO-leerlinge op eigen verzoek 

als stagiaire actief geweest bij de stichting. Haar opdracht om de 

schuldenproblematiek bij jongeren) in de IJmondgemeenten in beeld te brengen 

bleek geen eenvoudige. Zo bleek het moeilijk om met jongeren in gesprek te komen 

over hun financiële situatie, laat staan over de eventueel bestaande schulden. 

Jongeren zien het ‘roodstaan bij de bank’ vaak niet als een probleem. Studieschuld 

kan immers over een lengte van jaren worden afgelost en een beroep op ouders 

wordt meestal niet tevergeefs gedaan. Jongeren zijn een groot deel van de dag 

online. Echter, van de mogelijkheid om anoniem of persoonlijk vragen te stellen via 

e-mail, chat en WhatsApp. wordt nog maar weinig gebruik gemaakt. In dat opzicht 

moet het jongerenportal www. MoneyFit.nl meer bekendheid krijgen.     

Medio mei gaf de stagiaire aan een nieuwe baan te hebben waardoor het stage-

traject voortijdig moest worden afgesloten.      

DE ORGANISATIE EN HUISVESTING 

De stichting kent een bestuur, een coördinator met een sociaal-maatschappelijke 

opleiding en expertise en 15 maatjes. Het bestuur onderhoudt de externe contacten 

en spant zich primair in om de financiële middelen te vergaren om de opleidingen en 

certificering te waarborgen. In 2017 is daarvoor een speciale fondswerver 

aangesteld. 
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De coördinator is de spil in het web van de stichtingsactiviteiten en onderhoudt zowel 

intern als extern de netwerkcontacten. Daartoe heeft zij een vaste goed geoutilleerde 

werkplek waar zij minstens twee dagdelen per week aanwezig is. De huidige 

coördinator heeft in september te kennen gegeven op 31 december 2017 te willen 

stoppen met de werkzaamheden. Het bestuur is kort daarna gestart met de 

sollicitatie- en benoemingsprocedure. Het verwacht om per 1 januari 2018 een 

nieuwe coördinator te kunnen aanstellen.    

IJMONDIAAL BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 

De drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben de keuze gemaakt om 

gezamenlijk de visie, de uitgangspunten en de doelstellingen te formuleren. Qua 

werkwijze verschillen de gemeenten nog steeds. Hierdoor verschillen de kosten van 

de ambtelijke inzet. Landelijk is aangetoond dat de effectiviteit van de 

schuldhulpverlening toeneemt indien er meer aandacht is voor de 

gedragsverandering. De IJmondgemeenten hebben met elkaar afgesproken om 

hiervoor een meer eenduidige werkwijze te maken. 

Het nieuwe beleidsplan 2017-2020 plaatst preventie en voorlichting hoog op de 

actieladder, bijvoorbeeld op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Daarnaast 

stoelt het plan op twee peilers: vroegsignalering van mensen met financiële 

problemen en daadwerkelijke outreachende hulpverlening. De  begeleiding die de 

stichting Maatjes voor SchuldHulp IJmond biedt is een vorm van outreachende 

hulpverlening.  

Er is een top 10 samengesteld van niet betaalde vorderingen: 

1. Zorgverzekering 

2. Zorgverleners 

3. Energie 

4. Abonnementen/contributies 

5. Postorderbedrijven 

6. Huur of hypotheek 

7. Gemeentelijke belastingen 

8. Telecom 

9. Water 

10. Schadeverzekeringen 
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De gemeenten bezitten veel informatie.  Het intergemeentelijk beleidsplan kent een 

grote waarde toe aan huisbezoeken. Uit ervaringscijfers blijkt dat huisbezoeken 

een grote investering vragen maar dat zij het meest effectief blijken te zijn. En dat is 

nu precies een belangrijke bijdrage van Maatjes voor SchuldHulp IJmond. Onze 

maatjes bezoeken de hulpvragers thuis. Zij staan daarnaast in direct telefonisch 

contact met hen, dag en nacht en niet alleen tijdens kantooruren. Zelden worden er 

brieven geschreven. Dat vindt de stichting te afstandelijk en te weinig effectief.  

Door de komst van sociale teams is een laagdrempelige toegangspoort gecreëerd. De 

gemeenten hebben zich voorgenomen om de afspraken met netwerkpartners nog 

beter op elkaar af te stemmen en nieuwe partners zoveel mogelijk als IJmond te 

benaderen. De belangrijkste grote schuldeisers zijn de woningbouwcorporaties, de 

energieleveranciers en de zorgverzekeraars. De IJmondgemeenten hebben met de 

eerste twee min of meer afspraken gemaakt.      
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SCHULDHULPMAATJE: TWEE ERVARINGEN UIT 2017 

Voor elk maatje staat het oplossen van de (financiële) problemen van de hulpvrager 

centraal maar ook het bevorderen van het financiële welzijn en het vergroten en 

versterken van de zelfredzaamheid van de hulpvrager. Mijn ervaring is inmiddels dat 

alle clichés van wat ik gelezen had over mensen in de schulden nagenoeg waar zijn. 

Schulden zijn heel vervelende zaken, zaken die aan de mens kleven als stroop aan 

een mes. Ze willen maar langzaam weggaan en ze werken stigmatiserend hetgeen 

op haar beurt leidt tot sociale isolatie en uitval. Een vaak zichzelf versterkend 

negatieve spiraal.  

De oorzaken zijn ook heel begrijpelijk, life-time events als verlies van een baan, 

ziekte, scheiding of door gebrek aan overzicht door de toenemende digitalisering en 

minder mensgerichte adviezen kunnen aanleiding zijn voor grote (financiële) 

problemen en uiteindelijk oorzaak zijn waardoor mensen vastlopen.  

Ik bied dan in een aantal gevallen de helpende hand bij het ontrafelen van 

problemen, het opzetten van een begroting en het uitvoeren van plannen. Met 

geduld, inzicht en advies breng ik de zaak weer op de rit en krijgt de hulpvrager zijn 

waardigheid en welzijn terug, dat is het doel. Soms is de gevraagde hulp beperkt in 

inspanning en tijd.  

Zo had een hulpvrager zich bij de stichting gemeld vanwege grote problemen 

doordat hij de ontvangsten van pensioen en AOW niet goed afgestemd kreeg bij 

bank 1 en op de automatische incasso van de hypotheek bij bank 2. Dat leidde tot 

achterstanden, aanmaningen en een incassobureau. Bovendien had deze hulpvrager 

een bedrag aan terug te betalen zorgtoeslag bij de belastingdienst openstaan, een 

bedrag van rond € 2000,-. Dat geld had hij niet. Hij had enkele malen met de bank 

gesproken, steeds met wisselende contactpersonen zonder een echte oplossing. Bij 

bank 2 een vergelijkbaar verhaal. De Belastingdienst was niet of niet goed te 

bereiken en na de tweede maal weer 10 minuten te wachten, werd de verbinding 

verbroken. “Ze zoeken het maar uit !”.  

Samen met de hulpvrager is een oplossing gezocht en gevonden in het verschuiven 

van een stortingsdatum. Met de belastingdienst – 17 minuten in de wacht – kon 

allervriendelijkst een 12 maandelijkse betalingsregeling worden getroffen. Ook is 

samen gekeken naar de hypotheek, de verzekeringen en het testament. De aanvraag 

voor een lagere hypotheekrente werd ingewilligd waardoor de maandlasten met       

€ 225.- konden worden verlaagd. Leuk om te zien hoe met relatief weinig inspanning 

een positief resultaat is bereikt.     
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Bij mijn eerste bezoek aan de hulpvrager was hij erg onzeker en onrustig. Hij had 

geen inzicht in de financiële situatie en ook een eerste aanzet tot administratie 

ontbrak. Onverwachte contacten met schuldeisers en deurwaarders hadden voor de 

nodige ontreddering gezorgd.  

Ik heb altijd veel overleg met de hulpvrager en met de schuldeisers. Gaandeweg 

verandert het beeld: er ontstaat overzicht van de schulden, inzicht in ontvangsten en 

uitgaven. Er wordt gezamenlijk een Plan van Aanpak inclusief een Budgetplan 

opgesteld op basis waarvan verantwoorde uitgaven worden gedaan. “Je ziet als 

hulpverlener wat dat doet met de hulpvrager”. De onzekerheid en onrust zijn 

beheersbaar geworden en er ontstaat weer levensvreugde. De hulpvrager kan met 

een gerust gevoel weer verder met zijn leven.   

 

SAMENSTELLING BESTUUR 

Voorzitter:  Adrie Winkelaar 

Secretaris:  Ton van Weel 

Penningmeester:  Nico Otte  

De Stichting Maatjes voor SchuldHulp IJmond staat bij de Kamer van Koophandel 

ingeschreven onder nr. 62210629 

De stichting is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd bij de 

belastingdienst, RSIN/fiscaal nr. 854708613 

 

BELANGRIJKE ORGANISATIES EN ADRESSEN IN DE IJMOND 

Sociaal Team 

Het Sociaal Team is er voor alle inwoners die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Samen met de inwoners zoekt het Sociaal Team naar oplossingen voor 

eenvoudige en meervoudige problemen op het gebied van werk, geld, opvoeding, 

relatieproblemen, onderwijs, gezondheid, verslaving, veiligheid en wonen 

(sociaalteam@beverwijk.nl). 

 

mailto:sociaalteam@beverwijk.nl
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MEE & de Wering 

Deze organisatie is er voor inwoners met een verstandelijke, lichamelijkeof 

zintuiglijke beperking of een chronische ziekte; niet-aangeboren hersenletsel, 

autisme (info@meewering.nl) 

 

Maatjes voor Schuldhulp 

Begeleiding inwoners met schulden om weer orde op zaken te stellen met behulp 

van vrijwilligers (shmijmond@gmail.com) 

 

Plangroep 

Deze organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwillige of wettelijke 

schuldregelingen in o.a. Velsen 

 

Sociaal.nl 

Deze organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwillige of wettelijke 

schuldregelingen (schuldhulp@sociaal.nl) in o.a. Beverwijk 

 

Socius 

Maatschappelijk werk en sociaal raadslieden (info@socius.nl)  

 

 

De  productiekosten van het Jaarverslag 2017 zijn voor 

rekening van: 

SNIJDER INCASSO EN GERECHTSDEURWAARDERS te 

BEVERWIJK  

mailto:info@meewering.nl
mailto:shmijmond@gmail.com
mailto:schuldhulp@sociaal.nl
mailto:info@socius.nl
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BIJLAGE 1. Financieel overzicht 2017 

nr van ontvangen uitgegeven 
1 Gemeenten €   9.000,00  

2 Fondsen € 10.500,00  

3 RDC en 5 kerken €  5.274,17  

 2 particulieren €  3.000,00  

4 Vluchtelingenwerk €  1.500,00  

  €29.274,17  

5 Vereniging Schuldhulpmaatje  € 11.362,50 

 Coördinatie  €   1.500,00 

6 Huur (Woon op Maat)  €   2.425,00 

 Nutsbedrijven  €   1.062,99 

 Overig  €   1.284,41 

   € 17.634,90 

 Saldo 1-1-2017 €       97,30  

 Saldo 31-12-2017  € 11.736,57 

 
Toelichting 

1. Subsidie van Beverwijk, Heemskerk en Velsen 

2. Bijdrage van Kansfonds en Rabo-Nabij-fonds 

3. Bij opheffing van het RDC ontvingen we het resterende bedrag 

4. Na overname huur van RDC ontvingen we bijdragen van Vluchtelingenwerk 

5. Zoals in ons vorig jaarverslag vermeld moesten we nog opleidingskosten van 2016 

betalen, omdat we toen te weinig inkomsten hadden 

6. Na opheffing RDC namen we de huur over van Elbestraat 16 

 


