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 ‘Schuldengolf is op komst: ‘Nu zijn er nog coulanceregelingen, 
maar dat blijft niet zo.’1 

  

 
1 Onderzoek van Platform 31. 
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1. Voorwoord 

 

Hierbij bieden wij u  het jaarverslag van SchuldHulpMaatje Zutphen (SHM Zutphen) over het jaar 2020 
aan. SHM Zutphen is de naam waaronder Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake 
Schuldhulpverlening werkzaam is. 

Door middel van dit verslag legt SHM Zutphen zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af over 
haar werkzaamheden verricht in 2020. De financiële details staan vermeld in de separate Jaarrekening 
2020. 

De coronapandemie die in maart van het afgelopen jaar in alle hevigheid losbarstte, heeft uiteraard 
ook SHM Zutphen niet onberoerd gelaten. We hebben onze werkwijze en dienstverlening moeten  
aanpassen vanwege de risico’s voor de gezondheid van zowel de hulpvragers als de maatjes.  
De pandemie bleef ook niet zonder gevolgen voor de trainingen voor nieuwe maatjes. Deze werden 
vanwege de lock-downs in het voorjaar en het najaar/winter van 2020 uitgesteld; gelukkig kwam er 
van dit uitstel geen afstel. 
 
Ondanks alle belemmeringen (of misschien wel dankzij) is het aantal nieuwe hulpvragers die we het 
afgelopen jaar ondersteund hebben hoger uitgevallen dan in 20202. Ons werk is nog steeds 
broodnodig. 
 
Door de corona beperkingen in het afgelopen jaar hebben onze coördinator en maatjes een 
ongelooflijke inzet en creativiteit getoond om alle hulpvragers te kunnen blijven begeleiden en 
ondersteunen. Via deze weg willen we onze maatjes en coördinator hartelijk bedanken voor hun 
gedrevenheid en enthousiasme. Zonder hun inzet kan SHM Zutphen haar werk niet doen. 
 

 

Zutphen,  31 maart 2021 

 

Namens het bestuur, 
Hein Brunsveld, voorzitter 
 

  

 
2 Zie hoofdstuk 2. Overzicht hulpvragen. 
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2. Overzicht hulpvragen 
In 2020 zijn 105 hulpvragers ondersteund waarvan 85 nieuw.  Hiervan zijn in 2020 45 hulpvragen naar 
tevredenheid afgerond, zijn 18 trajecten vroegtijdig beëindigd en zijn er nog 20 lopende hulpvragen.  
Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de kengetallen in de bijlage (vanaf pagina 9). 
 

3. De uitvoering 

De Maatjes 
In 2020 kon SHM Zutphen beschikken over in totaal 25 SHM-Maatjes. Het afgelopen jaar hebben  twee 
maatjes afscheid genomen en 11 nieuwe maatjes zich aangemeld waaronder 5 stagiaires. Vanwege de 
corona maatregelen hebben de maandelijkse intervisieavonden maar twee keer (in juni en september) 
kunnen plaatsvinden. Wel is er onderling (digitaal) contact geweest via o.a. de SHM groepsapp, mail 
en telefoon, maar het gemis aan de maandelijkse bijeenkomsten werd breed gevoeld.  
 
Scholing en Training 
Vanwege de coronamaatregelen heeft maar een deel van de nieuwe maatjes (3) hun training in de 
loop van 2020 kunnen afronden. Voor de resterende nieuwe maatjes (8) heeft het tot februari van 
2021 geduurd voordat zijn hun 3-daagse training konden afronden. 
 
Het “Bedrijfsmaatje” 
In het voorjaar heeft de coördinator een 
presentatie geven voor de teamleiders van 
McDonalds Zutphen over “het vroegtijdig 
herkennen van medewerkers met (mogelijk) 
problematische schulden”. Dit gebeurde op 
verzoek van McDonalds Zutphen, Apeldoorn 
en Deventer. 
 
   
 
 
   
 
 
 

  Foto: eigen opname 
De coördinator 
De coördinator Gidie Ritzerveld heeft ook in 2020 leiding gegeven aan het uitvoeren – dan wel het 
doen uitvoeren van alle werkzaamheden van SHM Zutphen. 
Vanwege de beperkingen door de coronamaatregelen heeft de coördinator in maart het initiatief 
genomen om met alle maatjes maandelijks een beeldbelafspraak te maken zodat op die manier het 
onderling contact onderhouden kon worden. Op dezelfde wijze zijn de intakegesprekken met 
hulpvragers gehouden die, ondanks alle beperkingen die dat uiteraard met zich mee bracht, beter 
bleek te werken dan verwacht. De vrees dat dit een flinke drempel voor nieuwe hulpvragers zou 
opwerpen, bleek veel minder het geval te zijn dan aanvankelijk werd verwacht. Het grotere aantal 
nieuwe hulpvragers dat ons het afgelopen jaar heeft weten te bereiken, is hiervan het beste bewijs. 
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Het bestuur 

Het bestuur is het afgelopen jaar zeven maal bij elkaar geweest  waarbij  het overeind houden van de 
kwaliteit van de dienstverlening, door alle beperkingen, op agenda stond.  Er is nagedacht over de 
bereikbaarheid van SHM Zutphen voor de hulpvragers en vooral hoe die verbeterd kan worden. 
Zutphen heeft, zo is bekend, een bovengemiddeld aantal inwoners dat kampt met financiële 
problemen. Die aantallen liggen vele malen hoger dat het huidige aantal hulpvragers dat ons weet te 
vinden. Daarnaast werd al snel duidelijk dat de coronapandemie grote economische gevolgen heeft 
waardoor veel mensen hun baan (gaan) verliezen, waaronder ZZP’ers.  
 
Het bestuur is daarom actief aan de slag gegaan met de vragen hoe SHM Zutphen, met behoud van de 
huidige kwaliteit, kan groeien om een toename aan hulpvragers aan te kunnen en hoe tegelijkertijd de 
bereikbaarheid voor de bestaande groepen hulpvragers verbeterd kan worden. We willen graag zoveel 
mogelijk mensen helpen. 
 
Er is onder ander gebruik gemaakt van een merkopstelling waarvan de uitkomsten de basis vormden 
voor vervolggesprekken binnen het bestuur en een ‘expertmeeting’. Deze expertmeeting is gehouden 
met twee experts van “buiten” en met één van de maatjes. Dit heeft geleid tot het besluit om een 
vacature uit te zetten voor ondersteunende vrijwillige coördinatoren die een aantal taken van de 
huidige betaalde coördinator kunnen overnemen (zie overdracht vrijwilligers vanuit Stichting 
Perspectief). De betaalde coördinator wordt hierdoor in staat gesteld  zijn aandacht meer te richten op 
het verbeteren van de bereikbaarheid (groei) en de toerusting in het begeleiden van o.a. de te 
verwachtten nieuwe doelgroep namelijk de ZZP’ers. Ook wordt gekozen voor focus in samenwerking: 
met minder partijen intensiever.    
 
De samenstelling van het bestuur is het afgelopen jaar ongewijzigd gebleven en bestaat uit: de heer 
Hein Brunsveld (voorzitter), de heer Hans Blankenstijn (penningmeester), de heer Jeroen Veenstra (lid) 
en mevrouw Emma Gossink (secretaris).  
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4. Nieuwe ontwikkelingen 

4.1 Energiecoaches voor huurders  
In de eerste 2 ½ maand van het 2020 is deze pilot van start gegaan en waren de eerste contacten 
gelegd tussen een aantal maatjes en energiecoaches om bij een hulpvrager op huisbezoek te gaan. 
Maar ook hier heeft de coronapandemie voor een grote vertraging gezorgd en is in het najaar de draad 
weer opgepakt en is een aantal hulpvragers (3) door een energiecoach bezocht.  
 
4.2  Budgetondersteuning op maat (BOOM) 
Vanwege corona werd ook de afdeling schulddienstverlening van de gemeente flink beperkt in haar 
dienstverlening en konden alleen nog maar afspraken per telefoon gemaakt worden. Ook de verdere 
afhandeling van aanvragen verliep via mail en telefoon. Het periodiek BOOM overleg heeft daardoor 
maar één keer fysiek plaats kunnen vinden.  
De coördinator heeft het afgelopen jaar het initiatief genomen om samen met een partner vanuit de 
BOOM kerngroep (Hi5) de focus van het BOOM overleg te verleggen naar het verbeteren van de 
onderlinge samenwerking.  Dit is gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid (vindplaatsen), het 
vergroten van de kennis van de verschillen groepen hulpvragers en het betrekken van andere relevante 
leefgebieden naast de bestaande schuldenproblematiek (integrale aanpak). Hiervoor is een 
discussiestuk opgesteld dat naar verwachting begin 2021 besproken zal worden in de BOOM 
kerngroep. 
 

4.3 Overdracht vrijwilligers vanuit Stichting Perspectief 
In november van het afgelopen is de coördinator op verzoek van Stichting Perspectief het gesprek 
aangegaan over de vraag of de “preventievrijwilligers” van Perspectief (zij ondersteunen op verzoek 
van de sociaal werker cliënten bij financiële problematiek) overgedragen kunnen worden aan SHM 
Zutphen. Op basis van de gevoerde gesprekken is de verwachting dat begin 2021 de overdracht zal 
plaatsvinden. Dat betekent een forse toename van het aantal maatjes (11) in 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marja Poldermans  
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5. Samenwerkingsverbanden 

5. 1  SHM Zutphen werkt samen met de volgende organisaties en of instellingen: 

• De gemeente Zutphen: Maatwerk ondersteuning voor ZZP’ers 
Vanaf oktober/november van het afgelopen jaar is gestart met het toewerken naar 
ondersteuning op maat voor ZZP’ers waarbij de afdeling Schulddienstverlening en de afdeling 
Bbz (kredietverstrekking voor ZZP’ers) met ondersteuning van SHM Zutphen samen werken. 
Op basis van concrete hulvragen wordt toegewerkt naar maatwerk per hulpvrager. Verwacht 
wordt dat deze aanpak zal worden uitgewerkt in de vorm van een pilot in 2021. 

• Kerken en Geloofsgemeenschappen in Zutphen en Warnsveld 
SHM Zutphen werkt met hen samen en ook via dit netwerk worden hulpvragers doorverwezen 
naar SHM Zutphen. 

• MEE Oost Gelderland 
Zij verwijzen hulvragers door naar SHM Zutphen en zijn vaste ketenpartner bij de uitvoering 
van BOOM. 

• Tactus verslavingszorg 
Zij verwijzen hulvragers door naar SHM Zutphen 

• Lokaal Zutphen (Waterkracht) 
Hier wordt sinds november 2019 wekelijks op de woensdagochtend een inloopspreekuur 
gehouden. Ook dit is door corona maar beperkt uitgevoerd. 

• Hi5; een coaching project voor statushouders die bij financiële problematiek doorverwijzen 
• Parentshouse Zutphen  
• Ambulante Zorg Oost 
• Interimbureau Koopman 
• Stichting Perspectief Zutphen 
• Gemeente Zutphen afdeling SDV en Bbz 
• Pactum Jeugd en Opvoedhulp 
• Bebon bewind Lochem 
• Wie Goed Doet Goed Ontmoet (WGDGO) 
• Cures 
• Graafschap Bibliotheken  

 
 
 

6. Pr en Voorlichting 

Vanwege corona zijn er het afgelopen jaar geen fysieke pr- & voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd. 
Wel is er is in voorjaar van het afgelopen jaar een succesvolle wervingscampagne voor nieuwe 
maatjes uitgevoerd.  
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7. Financieel verslag 2020 

De financiële details zijn te vinden in de 
separate jaarrekening van Stichting 
Samenwerkende Kerken Zutphen inzake 
Schuldhulpverlening. Deze is opgesteld door 
de heer L.H.M. Lageschaar van Lageschaar 
Administratie-Adviesburo uit Lichtenvoorde. 

 

Inhuur coördinator  

De coördinator werd het afgelopen jaar op 
ZZP-basis ingehuurd en wel voor de 
werkzaamheden van SHM Zutphen voor 16 
uur per week, op basis van 45 euro per uur 
inclusief 21% btw. 

 

 

 

 

8. Vooruitblik 2021 

Er wordt een grote toename van hulpvragers verwacht uit met name twee nieuwe doelgroepen:  
ZZP’ers en jong volwassenen. Door tijdig geanticipeerd te hebben met de inzet van twee 
ondersteunende vrijwillige coördinatoren en de toename van het aantal maatjes heeft SHM Zutphen 
er vertrouwen in om deze toename op te kunnen vangen.  

Naar verwachting zal het aantal maatjes verder stijgen door het overnemen van de 
preventievrijwilligers van Perspectief. We zijn hier blij mee en verwachten dat deze ervaren vrijwilligers 
snel aan de slag kunnen. 

Het komend jaar ligt de focus op het intensiveren van de samenwerking met de Gemeente Zutphen en 
Graafschap Bibliotheken. 
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9. Bijlagen - Kengetallen 

Kengetallen Hulpvraagtrajecten  
    
    

Plaats: Schuldhulpmaatje Zutphen  
Coördinator: Gidie Ritzerveld  
Periode: 01-01-2020 t/m 31-12-2020  

    
   aantal 

Maatjes  
Totaal aantal maatjes 25 
Totaal aantal uren besteed 1.500 

    

Totaal Trajecten 105 
Aantal trajecten begin kwartaal  
Nieuwe trajecten 2020 85 
Einde trajecten  
Aantal trajecten einde kwartaal  

   

Meldingen  
1.1. Totaal aantal nieuwe hulpvragen 85 
1.2.  Waarvan niet in behandeling genomen; reden  18 

   Onbehandelde verslaving 1 
   Dakloosheid  
   Ernstig psychiatrische aandoening  
  Justitiële zaken  
  Onvoldoende taalbeheersing  
  Zaak voor bewindvoerder  
  Niet voldoende leerbaar (Mesis)  
  Onvoldoende motivatie (o.a. geen contact) 16 
  Anders (verhuizing, overlijden etc) 2 
    

1.3. Waarvan wel in behandeling genomen; hulpvraag 67 
  Overzicht krijgen in financiën 55 
  Aanvraag toeslagen/minimaregelingen 45 
  Betalingsachterstanden oplossen 55 
  Voorkomen instroom in schuldenbewind 10 
  Uitstroom uit beschermingsbewind 4 
  Voorkomen nieuwe schulden na SDV 10 
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1.4   Hulpvrager aangemeld via:  
  Client meldt zich zelf aan 23 
  Gemeente: SDV / budgetbeheer /  Toegang 45 
  Diaconie / Caritas / Leger de Heils           2 
  Perspectief 2 
  Voedselbank  
  Zorgpartij (GG-net/Tactus etc.) 3 
  Bewindvoerder 3 
  Anders 7 
  Spreekuur Lokaal Zutphen/High5/WGDGO  
    

Nieuwe trajecten  
2.1.   Geslacht   

  man 38 
  vrouw 29 
    

2.2.  Huishouden  
  Alleenstaande 28 
  Alleenstaande ouder 33 
  Meerpersoongezin met kinderen(<18) 6 
  Meerpersoonsgezin zonder kinderen  
    

2.3.  Aantal kinderen betrokken bij hulpvraag  
  Kinderen < 18 jaar 6 
  Kinderen in Voortgezet onderwijs 7 
  Kinderen in Basisonderwijs 22 
  Kinderen < 4 jaar 10 
    

2.4 Leeftijd < 18  
  18 - 25 19 
  25 - 35 5 
  35 - 45 25 
  45 - 55 9 
  55 - 65 4 
  > 65 5 
    

2.5   Inkomen Bijstandsuitkering (Pw -wet) 28 
  Overige uitkering (WW, WJONG,WAO/WIA) 10 
  Inkomen uit Loon 21 
  ZZP-er 5 
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Lopende Trajecten 20 
3.1  Wat is van toepassing  

  Budgetcoaching 5 
  Budgetcoaching    + WSNP Bewind 5 
  Budgetcoaching    + Beschermingsbewind 
  Budgetcoaching    + Budgetbeheer + SHV 10 
    

3.2.  Cursus omgaan met geld  
  Ja  
  Nee  
    

3.3  Doorlooptijd hulpvraag  
  < 3 mnd  
  3 - 6 mnd 3 
  6 - 9 mnd 17 
  9 - 12 mnd  
  12 - 24 mnd  
  > 24 mnd  

3.4 Aanpalende ondersteuning door professionele hulpverleners  
  Ja 10 
  Nee 5 
  Niet bekent 5 
    

Eindresultaat 65 
4.1 Resultaat  

  Doel bereikt: deelnemer is financieel zelfredzaam 45 
    

4.2 Aanvullende successen (resultaten)  
  Afsluiting nutsvoorziening voorkomen 10 
  Huisuitzetting voorkomen 2 
  dreigende beslaglegging voorkomen 30 
  Hulpvrager heeft werk gevonden 7 
  Naar bewindvoerder 4 

4.3 Doorlooptijd afgeronde hulpvraag  
  < 3 mnd 10 
  3 - 6 mnd 8 
  6 - 9 mnd 34 
  9 - 12 mnd 5 
  12 - 24 mnd 10 
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