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Jaarverslag 2019 - Stichting SchuldHulp Rhenen 
SchuldHulpMaatje Rhenen___&___JobHulpMaatje Rhenen 

 
Wie zijn wij 
 
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp 
aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Om een vicieuze cirkel van 
schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en 
bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of 
hulp bij je financiën. 
Sinds eind 2015 zijn wij in Rhenen actief, het eerste jaar onder de vleugels van de 
Veenendaalse SchuldHulpMaatje, maar sinds 2017 volledig zelfstandig. 
In 2019 hebben wij onze activiteiten uitgebreid met JobHulpMaatje. 
De Stichting heeft een ANBI status en is lid van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 
en de Stichting JobHulpMaatje Nederland. 

Bestuurssamenstelling 
 
Het bestuur werd in 2019 gevormd door: 
Voorzitter:   A.K. van der Staaij (Arie)  
Secretaris:   D.H. Kool (Dick)  
Penningmeester:  M. van Essen (Maurits)  

Ultimo 2019 Maurits van Essen teruggetreden. De rol van Secretaris en Penningmeester is 
afwisselend door Maurits van Essen en Dick Kool uitgevoerd. Kees Jochemsen heeft 
vooruitlopend op zijn benoeming per 01-01-2020 al een aantal maanden meegelopen met 
het bestuur. 
 
Terugblik op JobHulpMaatje Rhenen in 2019 
 

Na een jaar van voorbereiding, onderzoek, werving van coördinatoren en 
maatjes, en fondsenwerving zijn we per 1 januari 2019 gestart met een 
nieuwe activiteit: JobHulpMaatje Rhenen. Met deze nieuwe loot aan onze 
Stichting bieden wij een helpende hand aan mensen zonder baan, of mensen 

die van baan willen wisselen bij het vinden van werk of passend vrijwilligerswerk. 
Dit doen wij onder begeleiding van een landelijke organisatie Stichting JobHulpMaatje 
Nederland Ook voor deze Maatjes geldt dat zij een uitgebreide training krijgen voordat zij 
aan de slag mogen.  
 
Resultaten: 
We hebben ons mogen verheugen op de werving en training gedurende het jaar van 9 
Maatjes en er zijn onder ons 4 personen als trainer opgeleid voor de JobGroups. Daarnaast 
hebben een aantal vrijwilligers zich bij ons aangesloten die extra ondersteuning bieden. 
Er zijn in totaal 51 hulpvragers begeleid, zowel via de 3 georganiseerde JobGroups als 
individueel. 
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Terugblik op SchuldHulpMaatje Rhenen in 2019 
 

In het afgelopen jaar zijn 9 hulpaanvragen uit voorgaande jaren 2018 
afgerond. In 2019 zijn 26 hulpaanvragen binnengekomen. Een aantal 
hulpaanvragen zijn vroegtijdig afgerond, omdat de hulpaanvrager(s) 
ondanks herhaalde verzoek niet meer reageerden 

De hulpaanvragen komen van zowel diverse verwijzers als ook personen die zichzelf 
aanmelden.   

Aantal 2019 
  afgerond lopend 
Hulpaanvragen voorgaande jaren 13 

  

Afgerond in 2019 
 

9 
 

Meegenomen in 2019 en nog lopend 
  

4 
In 2019 binnengekomen 26 

  

Doorverwezen 2 
  

Niet gereageerd 8 
  

Actieve hulp 14 
 

12 
Reeds afgerond in 2019 

 
2 

 

Totaal aantal actieve hulpaanvragen per 1-12-2019 
  

16 
 
We mogen ons gelukkig prijzen met een stabiele organisatie, een vast duo Coördinatoren en 
een stabiele groep Maatjes. We hebben natuurlijk wel enige doorstroming door 
vertrekkende vrijwilligers, maar er is ook voldoende aanwas van nieuwe Maatjes. 
 
Wederom kunnen we terugblikken op een goede relatie met de burgerlijke gemeente. We 
hebben een goed contact met lokale partijen en B&W en spreken de betrokken wethouder 
en beleidsambtenaren 2x per jaar op vaste momenten over het wel en wee van onze 
Stichting. 
 
De nieuwe privacy wetgeving (AVG) die in mei 2018 van kracht werd, heeft ertoe geleid dat 
we samen met de landelijke vereniging een aantal extra maatregelen hebben genomen. 
Daarnaast hebben het Bestuur, de Coördinatoren en Maatjes een extra awareness training 
gekregen, zodat alle betrokkenen weer helemaal up to date zijn. 
 
Binnen Rhenen hebben wij onze contacten met de Bac/Vitras, Noodfonds, Netwerk voor 
Nieuwkomers, Klantmanagers van de Gemeente en de kerken bestendigd. 
We kijken terug op een mooie informatieavond met afgevaardigden van Diaconieën van 
diverse Rhenense kerkgemeenschappen en de directeur van de Vereniging 
SchuldHulpMaatje Nederland. 
 
Financieel 
 
De financiële positie van onze Stichting is stabiel. Dankzij bijdragen van de Gemeente 
Rhenen, Rhenense kerkgemeenschappen, het bedrijfsleven, landelijke fondsen en 
particuliere giften maar bovenal de vele uren vrijwilligerswerk van onze Coördinatoren, 
Maatjes en Bestuursleden, zijn wij in staat onze inkomsten en uitgaven in evenwicht te 
houden. De financiële verantwoording kunt u vinden via onze website (ANBI pagina). 
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Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 
 
Onze Stichting is lid van deze vereniging, zodat onze vrijwilligers zich gecertificeerd 
SchuldHulpMaatje mogen noemen, een belangrijke titel en bewijs van kwaliteit om deuren 
te openen en onze cliënten te kunnen begeleiden. We erkennen daarom de waarde van de 
diensten die de landelijke vereniging op tal van gebieden ons leveren. 
Daarnaast is de landelijke vereniging een serieuze gesprekspartner op landelijk niveau. In 
onze begroting kunt u lezen dat dit lidmaatschap en de opleidingskosten een substantiele 
kostenpost zijn, maar we zien als bestuur zeker de meerwaarde ervan. 
 
Stichting JobHulpMaatje Nederland 
 
Ten behoeve van ons project JobHulpMaatje Rhenen is de Stichting ook aangesloten bij de 
landelijke organisatie Stichting JobHulpMaatje Nederland. 
Vanuit deze Stichting worden wij ondersteund in het ontwikkelen van ons aanbod van 
JobGroups en individuele begeleidingstrajecten. Daarnaast ontvangen wij voor onze 
coördinatoren en Maatjes trainingen en materialen om dit werk gecertificeerd te kunnen 
doen. 
Belangrijk is ook dat wij via de landelijke organisatie een netwerk hebben met andere 
projecten in den lande, zodat we een platform hebben om ervaringen uit te wisselen. 
 
Doelen 2020 
 
Tijdens het schrijven van dit jaarverslag wordt Nederland getroffen door de corona crisis. 
Dat betekent dat onze eerdere plannen herzien zullen moeten worden. Onze eerste 
JobGroups hebben we tijdelijk moeten stilleggen en zijn we nu alternatieven aan het 
ontwikkelen.  
Onze Maatjes, zowel SchuldHulp als JobHulp, zullen zodra mogelijk weer aan de slag gaan en 
mogelijk extra werk krijgen juist vanwege deze acute situatie die veel baanonzekerheid met 
zich mee brengt en even zo financiële nood.  
 
We zijn 2019 geëindigd met het nemen van afscheid van een aantal SchuldHulpMaatjes die 
al een aantal jaren hebben meegewerkt. Daardoor waren er ultimo 2019 9 Maatjes actief, 
hetgeen we gedurende het jaar weer terug willen brengen op minimaal 12. 
Verder willen we ons meer profileren in de gemeente door o.a. schoolbezoek, Cuneradag en 
het verzorgen van een thema bijeenkomst voor Pastoraat/ Diaconaat van de PKN 
Ontmoetingskerk. 
 
Voor JobHulpMaatje is de planning om dit jaar tenminste 4 JobGroups te verzorgen en 
daarnaast minimaal 8 aparte individuele trajecten. 
 
 
Het bestuur 
Stichting SchuldHulp Rhenen 


