
Beleidsplan SHM Vlaardingen 2022-2024 

Inleiding  

Onze aanpak richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium 
te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. Onze maatjes bieden begeleiding en 
ondersteuning,  maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over.  
Wanneer er weer overzicht en rust is,  leren zij hoe de hulpvrager in de toekomst schuldenvrij kan 
blijven.  
Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat 
is preventie; voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden. 

Missie/Doelstelling  

We kunnen handvatten bieden aan hulpvragers die even door de bomen het bos niet meer zien. We 
kunnen ze wijzen op het aanvragen van diverse toeslagen of op het aanvragen van ondersteuning 
door de voedselbank.  
Door (kortstondige) begeleiding de hulpvrager weer zelfstandig/ weerbaar maken om de financiële 
zaken onder controle te krijgen/ te houden. Door financieel overzicht verkrijgt men inzicht. Daarna is 
het aan de hulpvrager zelf om grip op zijn/ haar financiën te houden en aan een verdere uitbouw van 
de financiële buffer(s) te werken. 
 

Onze doelstelling  

Bijna de helft van alle Vlaardingers kampt met schulden. De laatste jaren zien we zelfs steeds meer 
langdurige armoede in de stad. Het komt voor dat mensen jarenlang met hun problemen blijven 
rondlopen, voordat ze om hulp vragen.  

Onze doelstelling is inwoners van Vlaardingen in financiële nood zo vroeg mogelijk te bereiken en 
hulp aan te bieden. We willen graag bijdragen aan een structurele oplossing van de 
schuldproblematiek bij de hulpvragers, als aanvulling op de reguliere hulpverlening. 

Onze visie 

Onze visie is dat elke Vlaardinger recht heeft op een schuldenvrij leven. We geloven in onze 
persoonlijke aanpak. Die stelt ons in staat niet alleen de schulden aan te pakken, maar mensen door 
middel van gerichte coaching ook op langere termijn verder te helpen. Onze vrijwilligers besteden 
veel aandacht aan preventie en het stimuleren van gedragsveranderingen. Ze zijn bovendien niet 
gebonden aan kantooruren, maar steunen iemand net zolang tot diegene weer op eigen benen kan 
staan. Zelfredzaam noemen we dat. 

Huidige situatie  

Schuldhulpmaatje Vlaardingen is in 2012 opgericht. Met een bestand vrijwilligers (bandbreedte 
tussen de 20 en 40) wordt tegemoet gekomen aan de hulpvraag. 
Via het (groeiende) netwerk volgen doorverwijzingen, maar ook via website/ landelijke organisatie 
worden doorverwijzingen ontvangen. 
Door de jaarlijkse permanente educatie blijft een schuldhulpmaatje actueel en goed inzetbaar. 

Activiteiten van de organisatie  



Werkwijze 

In de praktijk komt het er op neer dat wij door ontvangen hulpvragen op onze website en via 

doorverwijzing vanuit SchuldHulpMaatje Nederland, de sociale wijkteams,  of “via-via” in contact 

komen met mensen met vragen en/of problemen van financiële aard. Mocht –aan de hand van dit 

eerste gesprek – blijken dat schuldhulp nodig (en wenselijk) is wordt door 1 van onze coördinatoren 

een intake gedaan waarbij de voor schuldhulp noodzakelijke gegevens worden verzameld. Aan de 

hand van dit “intake”- formulier wordt een overeenkomst opgemaakt waarin met de hulpvrager de 

voorwaarden waaronder schuldhulp plaatsvindt worden vastgelegd. 

Door de coördinator wordt binnen de groep van schuldhulpmaatjes gezocht naar een maatje 

waaraan de hulpvrager wordt gekoppeld en start het traject. Naast een intensief contact met de 

hulpvrager, wordt er samengewerkt/overlegd en worden er afspraken gemaakt met o.a. de 

Gemeente Vlaardingen (Stroomopwaarts), de woningbouwvereniging (huurschulden of in geval van 

een eigen huis, de hypotheekverstrekker), Budgetbeheer,  de zorgverzekeraar (achterstand in 

betaling premie zorgverzekering)  de bank (debetstanden op de betaalrekening) de 

energieleveranciers (ingeval van achterstanden) en vaak diverse andere schudeisers om tot 

betalingsafspraken te komen.  

Ingeval de schulden niet uit het maandelijkse inkomen kunnen worden voldaan wordt met 

hulpvrager gekeken naar de mogelijkheden om het inkomen te verhogen. Daarnaast wordt er kritisch 

gekeken naar het uitgavenpatroon waarbij de niet strikt noodzakelijke kosten ten behoeve van het 

levensonderhoud zo veel als mogelijk worden geschrapt. 

Binnen een bandbreedte van 20 tot 40 schuldhulpmaatjes voorzien in de vraag vanuit de gemeente 
Vlaardingen om 40 tot 50 Vlaardingers per jaar  bij hun  financiën te ondersteunen.  

Naast de bediening van de hulpvragers uit alle lagen van de bevolking en alle leeftijden tussen 18 en 
101 jaar, is er een aparte ‘tak van sport’, zijnde de jongeren (18 – 27 jaar). Deze specifieke doelgroep 
valt onder SHM Jong. Diverse maatjes zijn middels een extra training dag voor deze doelgroep 
opgeleid. 

Komende project 

Een nieuw project dat op stapel staat, is het verder opleiden van schuldhulpmaatjes om ZZP-ers te 

begeleiden. Dit vergt een andere aanpak en aanvullende kennis. Dit wordt middels een training 

vanuit de landelijke organisatie Schuldhulpmaatje Nederland gefaciliteerd.  

Hierdoor zijn er diverse pijlers: SHM-Jong, SHM regulier en straks SHM-ondernemers (niet zijnde 

DGA’s). 

Tevens wordt doorlopend gezocht naar donateurs voor bijvoorbeeld een bijdrage middels een 

voedselbon of tegoedbon voor een hulpvrager die al langdurig op/ onder het bestaansminimum zit. 

 De wijze van verwerving van inkomsten  

Jaarlijks wordt door bestuur/ penningmeester diverse fondsen aangeschreven voor een donatie (al 

dan niet gekoppeld aan een specifiek project). Ook wordt aan de Gemeente Vlaardingen om een 

subsidie gevraagd. Bij diverse gelieerde kerkgenootschappen wordt ook om een vrijwillige bijdrage 

namens deelgemeentes gevraagd. Tot slot zijn er nog spontane donaties van particulieren. 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling  



Het aanwezige vermogen wordt beheerd door het bestuur en is gedurende de afgelopen 7 jaar 

vrijwel intact gebleven en dient als continuïteitsreserve. 

Soms dienen toegezegde subsidies/ donaties voorgefinancierd te worden, in afwachting van een 

definitieve uitbetaling van de subsidie/ donatie. 

De besteding van de ontvangen donaties en subsidies bestaat hoofdzakelijk uit: 

- Bijdrage Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland; 

- Kosten vrijwilligersvergoeding; 

- Kosten vergaderruimte; 

- Inhuur ondersteuning; 

- Marketing; 

- Algemene kosten. 

 

Optionele gegevens  

• Naam: Stichting SchuldHulpmaatje Vlaardingen 
Ook genoemd: SchuldHulpmaatje Vlaardingen 

• RSIN: 853748597 
• KvK: 60055243 
• IBAN: NL34INGB0006248148 

Adres 
De Windwijzer 
Schiedamseweg 95 
3134 BD  VLAARDINGEN 
info@shmvlaardingen.nl 
https://www.shmvlaardingen.nl/contact/ 
 
Coördinatoren 
Miranda Hoogeveen, Esther Rottier-van Horsigh en Han Spoor 
 
Beloningsbeleid 
Het bestuur krijgt geen beloning, behoudens een onkostenvergoeding 
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