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Jaarverslag 2021
SchuldHulpMaatje Zutphen

Voorwoord
Hierbij bieden wij u
het jaarverslag over 2021 aan van de Stichting
Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening. Dit is de officiële
naam van SchuldHulpMaatje Zutphen (SHM Zutphen).
In dit jaarverslag leggen we zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af over
onze werkzaamheden in 2021.
Ook het afgelopen jaar heeft SHM Zutphen te maken gehad met de opgelegde
beperkingen als gevolg van de voortdurende coronapandemie waaronder opnieuw
een lockdown vanaf december afgelopen jaar.
Naast de beperkingen was er ook positief nieuws. In februari van het afgelopen
jaar heeft de overdracht plaats gevonden van elf de preventievrijwilligers van
welzijnsstichting Perspectief aan SHM Zutphen. Mede hierdoor is het aantal
nieuwe hulpvragers spectaculair toegenomen: van 75 in 2020 naar 125 in 2021!
In het afgelopen jaar hebben we ook vormgegeven aan onze wens om verder te
groeien als organisatie en daardoor meer mensen te kunnen helpen. We hebben
onze plannen beschreven in ons Groeidocument.
Het afgelopen jaar hebben de maatjes, onze coördinator en de twee
ondersteunende coördinatoren 1 , ondanks de corona beperkingen, een
ongelooflijke inzet en creativiteit getoond om alle hulpvragers te kunnen blijven
begeleiden en ondersteunen. Via deze weg willen we onze maatjes en de
coördinatoren hartelijk bedanken voor hun gedrevenheid en enthousiasme. Zonder
hun inzet kan SHM Zutphen haar werk niet doen.

Zutphen, 4 april 2022
Namens het bestuur,
Hein Brunsveld, voorzitter
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Jolanda Hogenkap en Wim ter Horst.

Overzicht hulpvragen
In 2021 zijn 152 hulpvragers ondersteund waarvan 125 nieuw (85 in 2020). Er
zijn 97 hulpvraagtrajecten beëindigd waarvan 76 naar tevredenheid zijn afgerond,
17 hulpvraagtrajecten zijn helaas vroegtijdig beëindigd en 4 hulpvraagtrajecten
worden nog gemonitord2. 55 hulpvraagtrajecten lopen nog door in 2022.
Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de kengetallen in de bijlage.
Resultaten in een notendop

De uitvoering
De Maatjes
In 2020 kon SHM Zutphen beschikken over in totaal 40 SHM - Maatjes. Het
afgelopen jaar hebben twee maatjes afscheid genomen en 11 nieuwe maatjes
zich aangemeld waaronder vijf stagiaires. Vanwege de corona maatregelen
hebben de maandelijkse intervisieavonden maar 2 keer (juni/september) kunnen
plaatsvinden. Wel is er onderling (digitaal) contact geweest o.a. via de SHMgroepsapp en of de mail/telefoon, maar het gemis aan de maandelijkse
bijeenkomsten werd breed gevoeld.

Scholing en Training
Het aanbod aan scholing en training heeft ook het afgelopen jaar te lijden gehad
van onder de corona maatregelen en ondanks een digitaal aanbod liepen de
wachttijden toch weer behoorlijk op. Een aantal van onze nieuwe maatjes hebben
de digitale training kunnen volgen en waar mogelijk de fysiek tussen de twee
Lockdowns in. Daardoor konden onze nieuwe maatjes voor het merendeel worden
ingezet.
Ongeveer de helft van de maatjes heeft in
november van het afgelopen jaar een training 2019 – Omgaan met zorgverzekeringsschulden
laaggeletterdheid gehad via het Taalhuis
Zutphen3. Voor de andere helft is vanwege de
tweede lockdown de training verzet naar
2022.
Maatjes worden daarnaast gewezen op de
mogelijkheid om leermodules via de online
leeromgeving van het landelijk steunpunt
Schuldhulpmaatje te volgen met een breed 2019 - Schulden/ circa 5 min. nu + 90 min. over 2 dagen
scala aan onderwerpen, zoals omgaan met
verzekeringsschulden.
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Hulpvraagtrajecten die in een schuldenregeling zitten.
In samenwerking met de Graafschap Bibliotheek.

De coördinator(en)
De coördinator Gidie Ritzerveld heeft ook in 2021 leidinggegeven aan het uitvoeren
– dan wel het doen uitvoeren van alle werkzaamheden van SHM Zutphen. Hij werd
daarbij ondersteund door 2 nieuwe coördinatoren (op vrijwillige basis) te weten
Jolanda Hogenkamp en Wim ter Horst. Zij hebben het afgelopen jaar de
maandelijkse bijeenkomsten voorbereid en geleid (online en waar mogelijk fysiek)
waardoor zij gaandeweg meer het aanspreekpunt voor de maatjes konden worden.
Dit proces heeft door corona wel vertraging opgelopen omdat er bijna geen fysieke
maatjesbijeenkomsten konden worden gehouden. De coördinator Gidie Ritzerveld
heeft het afgelopen jaar zijn aandacht al wat kunnen verleggen naar het uitvoeren
van nieuwe taken zoals beschreven in het groeidocument.4

Het Bestuur
Het bestuur is het afgelopen jaar 6 maal bij elkaar geweest. Er was permanente
aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening met extra aandacht voor de
wijze van samenwerken in de uitvoering van het team van coördinatoren.
Daarnaast heeft het bestuur een groeiambitie geformuleerd met als centrale
doelstelling dat SHM Zutphen in de komende 2 jaar groeit naar een organisatie
die 250 hulpvragers op jaarbasis moet kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd wil het
bestuur de huidige organisatievorm namelijk een vrijwilligersorganisatie met
betaalde coördinatie behouden. Dus werd er toegewerkt naar een passende
organisatievorm om behoud van de huidige kennis, kunde en organisatievorm het
gestelde doel van 250 hulpvragers per jaar te bereiken.5
De samenstelling van het bestuur is het afgelopen jaar gewijzigd. Zo heeft de heer
Jeroen Veenstra afscheid genomen van het bestuur, maar kon deze vacature
gelukkig weer in de loop van het jaar opgevuld worden door de heer Abel van
Dijken. Het bestuur bestaat per 31 december 2021 uit: de heer Hein Brunsveld
(voorzitter), de heer Hans Blankenstijn (penningmeester), de heer Abel van Dijken
(lid) en mevrouw Emma Gossink (secretaris).
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Zie bijlage 2 PowerPoint Zutphen 2022 - 2224.
Zie bijlage 2 PowerPoint Zutphen 2022 - 2224.

Nieuwe ontwikkelingen
SHM Jong/Moneyfit

Door de overdracht van het project Get a Gripp van Humanitas Zutphen aan SHM
kreeg SHM de kans om ook aan deze specifieke doelgroep (jongeren 16 - 24 jaar)
ondersteuning te bieden bij allerlei vragen over financiële administratie (omgaan
met geld) en of problemen van financiële aard. Ook stelde de gemeente Zutphen
een extra bedrag aan eenmalige subsidie beschikbaar voor de ondersteuning en
begeleiding van deze doelgroep.
Hierdoor kon SHM Zutphen direct beschikken over een team van 5 maatjes
inclusief een coördinator. Naast de 3-daagse basistraining zullen zijn nog een
speciaal ontwikkelde “koptraining jong” volgen zodat ze maximaal in staat zijn om
jongeren te leren omgaan met geld en of ondersteuning te bieden bij financiële
problemen. Doel is het zelfstandig kunnen beheren van hun financiën.
Ondanks de corona beperkingen hebben de maatjes van Moneyfit 6 jongeren/jong
volwassenen kunnen ondersteunen. Een mooie eerste start.
Gesprekken met het Kompaan College hebben geleid tot een programma-aanbod
van SHM Zutphen voor leerlingen gericht op onderwerpen als: wat betekent geld,
hoe ga jij om met geld, wat zijn schulden, hoe kunnen schulden ontstaan? Het
aanbod werd door de leerlingen met enthousiasme ontvangen.

Budgetondersteuning op maat (BOOM)
Ook het afgelopen jaar heeft corona de afdeling schulddienstverlening van de
gemeente weer flink beperkt in haar dienstverlening en konden alleen nog maar
afspraken per telefoon gemaakt worden. De verdere afhandeling van aanvragen
verliep opnieuw via mailverkeer en of telefonische gesprekken. Het periodiek
BOOM-overleg heeft alleen maar online plaatsgevonden. Ondanks deze
beperkingen zijn er vorderingen gemaakt in het verbeteren van de onderlinge
samenwerking zodat de doelgroep beter en sneller (preventieve aanpak) bereikt
kan worden (vindplaatsen). Ook wordt incidenteel casuïstiek ingebracht om de
effectiviteit van de geboden ondersteuning te bespreken en waar nodig te
verbeteren.

Overdracht vrijwilligers vanuit Stichting Perspectief
Per 1 februari van het afgelopen jaar konden we 11 nieuwe vrijwilligers vanuit
Stichting Perspectief verwelkomen. Zij vonden snel al hun plek in de organisatie
mede omdat ze vrijwel direct aan nieuwe hulpvragers gekoppeld konden worden.
Voor SHM Zutphen een zeer welkome en noodzakelijke aanvulling gezien het
alsmaar stijgende aantal hulpvragers dat een beroep op ons deed.

Pilot maatwerk voor ZZP’ers
De eind 2020 gestarte pilot maatwerk ondersteuning voor ZZP’ers heeft het

afgelopen jaar een vlucht genomen. Zo is het aantal ondersteunde ZZP’ers van 1
per jaar het afgelopen jaar gegroeid naar 12 ZZP’ers die zijn ondersteund of nog
worden ondersteund. Deze unieke samenwerking tussen de afdeling
Schulddienstverlening, de afdeling Bbz (bijzondere bijstandsverstrekking
Zelfstandigen) en SHM Zutphen heeft geleid tot maatwerk. Zo is een ondernemer
met behoud van zijn onderneming met succes onder bewind is gesteld om zo de
noodzakelijke stabiliteit te kunnen creëren voor een mogelijk saneringskrediet van
openstaande schulden. Zonder deze unieke samenwerking op maat zou dit nooit
gelukt zijn. Er zijn inmiddels een 6-tal ZZP maatjes die zich hierin speciaal verder
willen ontwikkelen. SHM landelijk heeft aangekondigd ook voor deze doelgroep
een speciale koptraining te ontwikkelen en aan te bieden.

Uitbreiding Spreekuurlocaties
Afgelopen jaar hebben we op de volgende locaties spreekuur gehouden:
•

Werkelijks op woensdagochtend in Waterkracht (Stichting Lokaal Zutphen)
(voor zover mogelijk gezien de corona beperkingen).

•

Vanaf het najaar op donderdagmiddag bij Stichting Cornerstone (vanwege
corona na 2 keer moeten stopzetten).

Financiële ontzorging statushouders
Op 1 januari 2022 zal de nieuwe wet inburgering worden ingevoerd waarin is
vastgelegd dat de gemeente de eerste 6 maanden na vestiging van de nieuwkomer
in de gemeente de financiën zal beheren. Met andere woorden de gemeente draagt
zorg voor de betalingen van alle vaste lasten. Na maximaal 6 maanden krijgt de
statushouder de regie over zijn financiën.
Aan SHM Zutphen heeft de gemeente gevraagd om vanaf 3 maanden na vestiging
een programma-aanbod te ontwikkelen waarin statushouders op praktische wijze
wegwijs worden gemaakt in ons financiële systeem. In de vorm van interactieve
bijeenkomsten zal SHM Zutphen minimaal 6 bijeenkomsten per jaar organiseren.
Voor SHM Zutphen is dit een unieke
kans om vanaf de vestiging in de
gemeente met de statushouder in
contact komen en waar nodig in een
zeer vroeg stadium door de inzet van
een
maatje
individuele
ondersteuning te bieden. Hierdoor
kan het mogelijk ontstaan van
schulden voorkomen worden.

Foto: Marja Poldermans

Samenwerkingsverbanden
SHM Zutphen werkt samen met de volgende organisaties en of instellingen:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Cornerstone
Er hebben het afgelopen jaar een aantal verwijzingen plaatsgevonden.
Lokaal Zutphen (Waterkracht)
Hier wordt sinds november 2019 wekelijks op de woensdagochtend een
inloop spreekuur gehouden. Ook dit is door corona maar beperkt uitgevoerd.
Hi5; een coachingproject 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

Financieel verslag 2021
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 Schuldhulpmaatje voor 20 uur per week op basis van €45,per uur inclusief 21% btw.

Vooruitblik 2022
De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet voluit zichtbaar en naar verwachting
zal in 2022 de enorme stijging van het aantal hulpvrager van het afgelopen jaar
worden voortgezet. Het bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat de in het
groeidocument beschreven ambities met behoud van opgebouwde kennis, kunde,
ervaring en organisatievorm in 2022 gehaald kunnen worden. Meer hulvragers
zullen ons weten te vinden waardoor ondersteuning nog eerder kan worden ingezet
bij mogelijke financiële problematiek (preventieve aanpak). Dit alles uiteraard in
goede samenwerking met onze partnerorganisaties.

Bijlagen
Kengetallen Hulpvraagtrajecten
Plaats:
Schuldhulpmaatje Zutphen
Coördinator: Gidie Ritzerveld
Periode:
01-01-2021 t/m 31-12-2021
Aantal
Maatjes
Totaal aantal maatjes
Totaal aantal uren besteed
Totaal Trajecten
Aantal trajecten begin kwartaal
Nieuwe trajecten 2020
Einde trajecten
Aantal trajecten einde kwartaal
Trajecten vanuit 2019

Meldingen
1.1. Totaal aantal nieuwe hulpvragen
1.2. Waarvan niet in behandeling genomen; reden
Onbehandelde verslaving
Dakloosheid
Ernstig psychiatrische aandoening
Justitiële zaken
Onvoldoende taalbeheersing
Zaak voor bewindvoerder
Niet voldoende leerbaar (Mesis)
Onvoldoende motivatie (o.a. geen contact)
Anders (verhuizing, overlijden etc)
1.3. Waarvan wel in behandeling genomen; hulpvraag
Overzicht krijgen in financiën
Aanvraag toeslagen/minimaregelingen
Betalingsachterstanden oplossen
Voorkomen instroom in schuldenbewind
Uitstroom uit beschermingsbewind
Voorkomen nieuwe schulden na SDV

40
2500
105
85
20

152
30
3
3
1

23

132
132
50
110
35
5
40

1.4 Hulpvrager aangemeld via:
Client meldt zich zelf aan
Gemeente
Diaconie / Caritas / Leger de Heils
Perspectief
SHM Landelijk
Zorgpartij (GG-net/Tactus etc.)
Bewindvoerder
High 5
Gemeente Bbz

18
74
2
17
2
6
2
3
8

Nieuwe trajecten
2.1. Geslacht
man
vrouw

49
83

2.2. Huishouden
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Meerpersoongezin met kinderen(>18)
Meerpersoonsgezin zonder kinderen
2.3. Aantal kinderen betrokken bij hulpvraag
Kinderen > 18 jaar
Kinderen in Voortgezet onderwijs
Kinderen in Basisonderwijs
Kinderen < 4 jaar
2.4 Leeftijd

< 18
18 - 25
25 - 35
35 - 45
45 - 55
55 - 65
> 65

2.5 Inkomen Bijstandsuitkering (Pw -wet)
Overige uitkering (WW, WJONG,WAO/WIA)
Inkomen uit Loon
ZZP-er

39
82
11

10
24
66
13

12
15
84
14
7

58
31
31
12

Lopende Trajecten
3.1 Wat is van toepassing
Budgetcoaching
Budgetcoaching
Budgetcoaching
Budgetcoaching
Budgetcoaching

+ WSNP Bewind
+ Beschermingsbewind
+ Budgetbeheer
+ Budgetbeheer + SDV

72
2
8
35
15

3.2. Cursus omgaan met geld
Ja
Nee
3.3 Doorlooptijd hulpvraag
< 3 mnd
3 - 6 mnd
6 - 9 mnd
9 - 12 mnd
12 - 24 mnd
> 24 mnd
3.4 Aanpalende ondersteuning door professionele hulpverleners
Ja
Nee
Niet bekent

11
19
49
15
3

25
52
20

Eindresultaat
4.1 Resultaat
Doel bereikt: deelnemer is financieel zelfredzaam
4.2 Aanvullende successen (resultaten)
Afsluiting nutsvoorziening voorkomen
Huisuitzetting voorkomen
dreigende beslaglegging voorkomen
Hulprvager heeft werk gevonden
Naar bewindvoerder
4.3 Doorverwijzingen
Schuldhulpverlening gemeente
Overige prof.schuldhulpverlening
Bewindvoerder
Voedselbank
Maatschappelijk werk
Diaconie / Caritas
Verslavingszorg

63

33
5
41
5
4
45
11
8
5
6
7
4

