
  
 
SchuldHulpMaatje Zutphen helpt mensen met (dreigende) schulden. We doen dit  met getrainde 
vrijwilligers, onze maatjes, die deskundig en op persoonlijke wijze helpen naar een schuldenvrij 
leven. Zo  leveren we een structurele bijdrage aan het oplossen van de toenemende 
schuldenproblematiek. Onze aanpak slaat aan en onze organisatie groeit, daarom hebben we een 
vacature voor: 
 

Twee bestuursleden (v/m) 
 
Help je de horizon van het huidige bestuur te verbreden? Kan je met je mede bestuursleden de 
sparring partner zijn voor de coördinator?  Wil je vanuit je netwerk ondersteunend zijn voor onder 
andere het verwerven van fondsen; pr/communicatie of de samenwerking met bedrijven?  

 
Gevraagde inzet  
In ieder geval voorbereiding van en deelname aan 6 overleggen per jaar in de avonduren en 
afhankelijk van je taken ca. 2 uur per week. Wij zijn op zoek naar een aantal enthousiaste en 
maatschappelijk betrokken bestuurders, die door hun beroep of ervaring bekend zijn met - dan wel 
affiniteit  hebben met schuldenproblematiek 
 
 

Wie zoeken wij: 
Iemand die 
• Enthousiast en maatschappelijk betrokken is 
• door beroep of ervaring affiniteit  hebben met schuldenproblematiek 
• zich minimaal voor 2 jaar wil binden aan SchuldHulpMaatje Zutphen; 
• Een HBO/WO denk- en werkniveau heeft 
• Goede communicatieve vaardigheden en sociale eigenschappen; 
• Bestuurlijke ervaring en/of een netwerk in ondernemend Zutphen is een pré. 

en/of: 
• Communicatie en pr-taken op zich wil nemen  

 
Wat bieden wij: 
• een interessante bestuursfunctie met leuke collega’s; 
• toezichthoudend en beleidsbepalend vrijwilligerswerk 
• maatschappelijk relevante rol 
 

Interesse of meer informatie 
Heb je interesse in deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de voorzitter 
Hein Brunsveld: 06 51174585. hein.brunsveld@gmail.com  
 

website SHM Zutphen  

http://www.schuldhulpmaatjezutphen.nl/


 
Schuldhulpmaatje, wat is dat voor club?  
 
In 2019 is SHM Zutphen/Warnsveld de vaste partner van de gemeente Zutphen geworden op het 
gebied van schuldhulpverlening en per 1 februari van dit jaar zijn de voormalige preventievrijwilligers 
van Stichting Perspectief overgedragen aan SchuldHulpMaatje Zutphen/Warnsveld. 
De stichting bestaat op dit moment uit 31 reguliere schuldhulpmaatjes plus 6 schuldhulpmaatjes 
speciaal voor de jongeren in de leeftijd van 14 tot 24 jaar onder de naam Moneyfit. Deze maatjes 
helpen jaarlijks ongeveer 100 mensen met financiële problemen. Het coördinatieteam is uitgebreid 
met twee ondersteunende (vrijwillige) coördinatoren, die aangestuurd worden door de betaalde 
coördinator. 
SchuldHulpMaatje is inmiddels actief in 100 gemeenten en er zijn meer dan 2000 vrijwilligers bij 
betrokken. Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden: Hein Brunsveld, Emma Gossink en Hans 
Blankestijn.  Gezien de groei van de organisatie is een uitbreiding tot ten minste 5 bestuursleden 
noodzakelijk geworden 
 
Een stukje historie 
Uit het gedachtengoed van Encour (overdenkingen bij onze relatie tussen Geld, Geloof en Zinvol 
leven) is SchuldHulpMaatje Nederland ontstaan. Stichting Encour is in 2008 opgericht door Peter 
Briscoe. Zijn droom was om mensen te helpen groeien naar financiële vrijheid.  Stichting Encour werd 
de oprichter van SchuldHulpMaatje. In Juni 2010 kwam landelijke erkenning en het Ministerie van 
SoZaWe stelde eenmalig een bedrag middelen ter beschikking voor het ontwikkelen van  dit 
vrijwilligersproject. De opdracht was het opleiden van 600 maatjes in 25 gemeenten in Nederland. 
Vanaf 1 januari 2015 is SchuldHulpMaatje verder gegaan als zelfstandige Vereniging met als directeur 
Peter Rijsdijk. SchuldHulpMaatje is inmiddels actief in 100 gemeenten en er zijn meer dan 2000 
vrijwilligers bij betrokken. 
In Zutphen en Warnsveld is dit idee opgepakt in 2012 door Leon Everts (toenmalig diaken van de RK 
Kerk) samen met Bouwe Sprey van de Evangelische gemeente, Anneke de Hoop toenmalig predikant 
van de PKN Warnsveld-Leesten en Hein Brunsveld lid van de Christelijke Gereformeerde kerk 
Zutphen.   
In aanloop naar de stichting is Gidie Ritzerveld in september 2011 benaderd om als coördinator aan 
dit project op te zetten en daaraan leiding te geven. Gidie is onder andere 21 jaar werkzaam geweest 
bij Vluchtelingenwerk (21 jaar) en heeft daarvoor 6 jaar projectervaring in Ghana (West-Afrika) 
opgedaan. Tot zijn taken behoorden (en behoren) rekrutering, opleiding en begeleiding van de 
Maatjes en daarnaast ook  fondsenwerving, kontakten onderhouden met de gemeente en 
maatschappelijke organisaties. Dit had als resultaat dat zowel de kerken als een aantal 
maatschappelijke organisatie financiële bijdragen zijn gaan geven.  
In 2013 was de stichting Schuldhulpmaatje Zutphen-Warnsveld een feit en had deze de beschikking 
over voldoende financiële middelen waaronder een genereuze gift van de Rabobank.  De eerste drie 
tot vier jaar heeft de stichting middels fondsenwerving (lokaal - zowel als landelijke fondsen en 
bijdragen van de aangesloten kerken) haar activiteiten kunnen financieren maar ontvangt inmiddels 
al een aantal jaren subsidie van de gemeente Zutphen.  


